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I. Dane identyfikacyjne 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach,  
ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice (dalej: Muzeum). 

Paweł Kołodziejski Dyrektor Muzeum od 14 maja 2013 r. do 13 maja 2018 r. oraz od 
10 czerwca 2019 r. – nadal. 

W okresie objętym kontrolą poprzednio funkcję kierownika jednostki pełnił Tomasz 
Kordeusz: od 14 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. p.o. Dyrektor Muzeum,  
od 1 września 2018 r. do 31 kwietnia 2019 r. Dyrektor Muzeum oraz od 1 maja  
2019 r. do 9 czerwca 2019 r. p.o. Dyrektor Muzeum. 

(akta kontroli str. 5-12, 41-46) 

1. Gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowanie zabytków oraz udostępnianie 
zbiorów. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych. 
3. Wykorzystanie zaleceń sformułowanych po kontrolach właściwych organów  

ds. ochrony zabytków. 

 

Od 1 stycznia 2017 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych. Badaniami 
kontrolnymi objęte zostały również zdarzenia i dokumenty sprzed 1 stycznia 2017 r. 
w przypadkach, gdy miały one związek z przedmiotem kontroli. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 

 

 

1. Mirosław Woźniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli  
nr LKI/51/2019 z 29 maja 2019 r. 

2. Zbigniew Majewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKI/52/2019 z 29 maja 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 
 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie działalność Muzeum w zakresie objętym 
kontrolą. 

Powyższą ocenę uzasadniają ustalenia kontroli dotyczące funkcjonowania Muzeum 
polegające na: 

− wykonaniu wniosków pokontrolnych NIK z poprzedniej kontroli nr P/14/083 
„Ochrona zasobów w muzeach samorządowych”, przeprowadzonej w 2014 r.; 

− gromadzeniu, ewidencjonowaniu, opracowaniu i udostępnianiu zabytków zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 

− właściwym zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom muzealnym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowanie 
zabytków oraz udostępnianie zbiorów 
1.1. Rodzaj i zakres zgromadzonych zbiorów 

1.1.1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach4 
(dalej: ustawa o muzeach) – muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez 
organizatora, w którym określa się m.in. rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów.  

Organizatorem Muzeum jest powiat starachowicki. Uchwałą Rady Powiatu  
w Starachowicach Nr XXII/173/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r., nadany został statut 
Muzeum. Według § 4 statutu, Muzeum jest instytucją kultury, której celem jest trwała 
ochrona zabytków, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów – 
zabytków techniki i przyrody nieożywionej oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu 
historii starachowickiego ośrodka przemysłowego oraz bogactw przyrodniczych 
regionu, zwłaszcza doliny rzeki Kamiennej. Według §§ 5-6 statutu, Muzeum 
realizuje cele poprzez gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych, 
związanych z: historią górniczo-hutniczą regionu, w tym doliny rzeki Kamiennej, 
historią Zakładów Starachowickich oraz miejskiego ośrodka Wierzbnik-
Starachowice, bogactwem przyrodniczym-paleontologicznym i geologicznym 
regionu świętokrzyskiego. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje 
zbiorów: realia, archiwalia, zbiory ikonograficzne, zbiory audio-wizualne, zbiory 
fonograficzne. 
Statut Muzeum spełniał wymagania art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach. 

(akta kontroli str. 13-19) 

Muzeum ewidencjonowało muzealia w czterech księgach inwentarzowych, tj.:  
− Księga inwentarzowa – Dział Techniki (symbol T); 
− Księga inwentarzowa – Dział Archiwalno-Historyczny (symbol AH); 
− Księga inwentarzowa – Dział Archeologii (symbol A); 
− Księga inwentarzowa – Dział Przyrody (symbol P). 
Ponadto Muzeum prowadziło Księgę Depozytów i Księgę Ruchu Muzealiów. 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę  

w formie opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Dz. U. z 2019 r., poz. 917. 
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Analiza wpisów dokonanych w ww. księgach wykazała, że w Muzeum zgromadzone 
były zbiory odpowiadające zakresowi jego działalności, określonemu w statucie. 

(akta kontroli str. 20) 

1.1.2. Muzeum, wg stanu na 1 stycznia 2017 r. posiadało zgromadzonych  
1317 muzealiów, a na koniec tego roku ich liczba uległa zwiększeniu o 21, tj. do 
1338.  W 2018 r. liczba muzealiów powiększyła się o kolejne 46 i na koniec tego 
roku wynosiła 1384. Na 30 czerwca 2019 r. na stanie Muzeum znajdowało się  
1449 muzealiów, o 65 więcej niż na koniec roku poprzedniego. 
Muzeum posiadało na koniec 2017 r. w depozycie 434 zabytki. Ich liczba na koniec 
2018 r. i na 30 czerwca 2019 r. uległa zmniejszeniu o jeden zabytek. 
W okresie objętym kontrolą w Muzeum nie były zgromadzone zbiory niewpisane do 
ksiąg inwentarzowych (będące w trakcie opracowania naukowego) oraz zabytki  
o nieustalonej własności (niewpisane do ksiąg inwentarzowych, niewiadomego 
pochodzenia). 

(akta kontroli str. 21, 40) 

1.2. Sposób pozyskiwania zbiorów i ustalania ich wartości 

1.2.1 Zarządzeniem nr 4/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.5 dyrektor Muzeum 
wprowadził Instrukcję Ewidencjonowania, Przechowywania i Przenoszenia Obiektów 
Muzealnych w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura  
w Starachowicach (dalej: Instrukcja). 
Instrukcja zawierała procedury dotyczące: pozyskiwania i ewidencjonowania 
obiektów muzealnych, ich użyczania oraz kontroli eksponowania obiektów 
muzealnych na wystawach stałych oraz w magazynach Muzeum. Do Instrukcji 
załączono następujące wzory dokumentów: 
− Protokół przyjęcia dobra kultury; 
− Powołanie Komisji ds. Kwalifikacji i Wyceny; 
− Protokół końcowy z posiedzenia Komisji ds. Kwalifikacji i Wyceny; 
− Protokół przyjęcia dóbr kultury; 
− Umowa kupna-sprzedaży; 
− Protokół zdawczo-odbiorczy. 
W § 6 Instrukcji zawarto zapis o treści: Depozyty przyjmowane są do zbiorów na 
podstawie stosownej dokumentacji.  
Powyższy zapis nie określał procedur (czynności) dotyczących przyjmowania 
zabytków w depozyt. 

(akta kontroli str. 22-39) 

Zastępca Dyrektora Muzeum Wioletta Sobieraj, w złożonym wyjaśnieniu 
potwierdziła konieczność uszczegółowienia zapisów w § 6 Instrukcji, jednocześnie 
wyjaśniając, że: do końca września 2019 r. zapis dotyczący przyjmowania 
depozytów zostanie uszczegółowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

(akta kontroli str. 75 

W dniu 31 lipca 2019 r. (w trakcie kontroli NIK) Dyrektor Muzeum Paweł Kołodziejski 
wydał zarządzenie nr 4/VII/2019 w sprawie wprowadzenia zasad przygotowania 
oraz przykazywania materiałów archeologicznych w depozyt. W zarządzeniu tym 
określone zostały procedury dotyczące przyjmowania w depozyt zabytków 
archeologicznych wydzielonych i masowych, w tym m.in.: udzielenie pisemnej 
promesy na przyjęcie zabytków w depozyt po spełnieniu wymagań stawianych przez 
Muzeum w zakresie przygotowania dokumentacji z badań archeologicznych, 
właściwego oznakowania zabytków i ich opakowania. W zarządzeniu postanowiono 
również, że przekazanie zabytków następuje na podstawie protokołu zdawczo-

                                                      
5 Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 marca 2015 r. 
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odbiorczego sporządzonego przy udziale przedstawicieli: przekazującego zabytki, 
Muzeum i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przekazanie zabytków następuje 
po uprzednim wydaniu decyzji w tej sprawie przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Zarządzeniem określono również sposób ewidencjonowania zabytków 
masowych i wydzielonych. 

(akta kontroli str. 577-581 

1.2.2. W latach 2017-2019 (I półrocze) Muzeum pozyskało 132 zabytki o łącznej 
wartości 4813,11 zł, w tym: trzy zakupione za cenę 113,11 zł oraz 129 zabytków 
przekazanych do Muzeum w formie darowizny o ustalonej przez Muzeum wartości 
4700,00 zł. Pozyskanie tych zabytków nastąpiło w wyniku przeprowadzenia przez 
Muzeum 35 postępowań (spraw) dotyczących ich zakupu lub darowizny. 

(akta kontroli str. 40) 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto 11 spraw wytypowanych w sposób 
losowy, dotyczących pozyskania 114 zabytków (86,4%), z tego: 21 zabytków 
pozyskanych w 2017 r. (osiem spraw), 30 zabytków w 2018 r. (jedna sprawa) oraz 
63 zabytki (dwie sprawy) w I półroczu 2019 r. 
W wyniku powyższego badania kontrolnego ustalono, że pozyskanie zabytków na 
stan Muzeum udokumentowane było protokółami przyjęcia, a także, w przypadku 
zakupu, stosownymi dokumentami potwierdzającymi te transakcje. Powyższe 
spełniało wymóg określony w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 
2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach6 
(dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania). 

(akta kontroli str. 139-226) 

1.3. Zakres, formy i sposoby ewidencjonowania oraz opracowania zabytków 

1.3.1. Badaniem kontrolnym objęto 100 zabytków, znajdujących się na ekspozycji  
i w magazynach muzeum, z tego 50 dobranych w sposób losowy oraz 50 w sposób 
celowy. W wyniku powyższego badania stwierdzono, że: 
− zabytki posiadały założone karty ewidencyjne zgodnie z wymogiem określonym 
w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, które zawierały dane 
określone w § 3 ust. 1 tego rozporządzenia; 
− zabytki były trwale oznakowane w sposób określony w § 6 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania; 
− oznakowanie zabytków było zgodne z zapisami w księgach inwentarzowych; 
− wpisy zabytków do ksiąg inwentarzowych były dokonane w ciągu 60 dni od daty 
objęcia ich w posiadanie, tj. zgodnie z wymogiem określonym w § 4 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania. 

(akta kontroli str. 227-242) 

1.3.2. W wyniku oględzin ksiąg inwentarzowych i innych niżej wymienionych, 
prowadzonych przez Muzeum stwierdzono, że: 
− Księga inwentarzowa – Dział Techniki, oznaczona była symbolem T; 
− Księga inwentarzowa – Dział Archiwalno-Historyczny, oznaczona symbolem AH; 
− Księga inwentarzowa – Dział Archeologii, oznaczona była symbolem A; 
− Księga inwentarzowa – Dział Przyrody, oznaczona była symbolem P; 
− Księga depozytów – oznaczona była symbolem D; 
− Księga ruchu muzealiów – oznaczona była symbolem RM. 
Sposób prowadzenia ww. ksiąg spełniał wymogi określone w rozporządzeniu  
w sprawie ewidencjonowania, tj.: wpisy w księgach zawierały możliwe do ustalenia 
dane identyfikacyjne muzealiów, a w przypadku braku takich danych klauzulę 

                                                      
6 Dz. U. Nr 202, poz. 2073. 
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„nieznane” (§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania), księgi 
posiadały ponumerowane i przesznurowane karty, końce sznurów były 
opieczętowane, a liczba kart znajdujących się w księgach była potwierdzona 
podpisem Dyrektora Muzeum (§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
ewidencjonowania), wpisy do ksiąg dokonane były w sposób czytelny i trwały,  
a wszelkie poprawki dokonywane były kolorem czerwonym i potwierdzone podpisem 
osoby upoważnionej do dokonywania wpisów (§ 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
ewidencjonowania), księgi posiadały nadane symbole literowe (§ 4 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania), wpisy do ksiąg dokonywane były pod 
odrębnym numerem (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania). 
Wszystkie księgi prowadzone były w formie odręcznej. Muzeum nie prowadziło 
dokumentacji badań archeologicznych, bowiem działalności w zakresie takich badań 
nie prowadziło. 

(akta kontroli str. 47) 

1.4. Udostępnianie muzealiów poza siedzibę Muzeum 

1.4.1. W kontrolowanym okresie, w Muzeum odnotowano 14 przypadków 
udostępnienia łącznie 34 muzealiów poza swoją siedzibę. 
We wszystkich przypadkach Dyrektor Muzeum udzielił pisemnej zgody na 
udostępnienie muzealiów, o której mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
ewidencjonowania. Na okoliczność udostępnienia muzealiów sporządzono protokół 
zgodnie z wymogiem określonym w § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. 

(akta kontroli str. 110-115) 

1.5. Skreślenia muzealiów z księgi inwentarzowej 

Pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. znak: ZD.415.1.2016 Dyrektor Muzeum wystąpił 
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) z prośbą o pozwolenie na 
skreślenie z inwentarza Muzeum, dziewięciu muzealiów (urządzeń technicznych) 
błędnie wpisanych do inwentarza Działu Techniki Muzeum. W uzasadnieniu podano, 
że muzealia te figurują już w rejestrze zabytków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (ŚWKZ), a po uzyskaniu pozwolenia na skreślenie 
niezmiennie pozostaną własnością Muzeum objęte ochroną ŚWKZ.  
MKiDN decyzją z dnia 31 sierpnia 2017 r. znak: DDK-WM.613.28.2017.MK wyraził 
zgodę na skreślenie z Działu Techniki inwentarza (dziewięciu muzealiów) ze 
względu na błąd w zapisie inwentarzowym. 
Innych przypadków skreślenia muzealiów z ksiąg inwentarzowych, w okresie 
objętym kontrolą nie dokonano. 

(akta kontroli str. 48-74) 

1.6. Komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem 
faktycznym (inwentaryzacja zbiorów) oraz sprawozdawczość 

1.6.1. Zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. 
wprowadzone zostały zasady (polityka) rachunkowości. W zarządzeniu tym 
określone zostały m.in. metody i terminy inwentaryzowania składników 
majątkowych. W zakresie inwentaryzacji zbiorów muzealnych postanowiono, że 
przeprowadzana jest ona w formie spisu z natury, z częstotliwością raz na pięć lat  
i stanowi ona jednocześnie wywiązanie się z obowiązku przeprowadzenia 
komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem 
faktycznym, o którym mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie 
ewidencjonowania. 

(akta kontroli str. 117-120) 

1.6.2. Ostatnia inwentaryzacja zbiorów Muzeum przeprowadzona została w 2015 r. 
na podstawie zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Muzeum z dnia 30 września 2015 r. 
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Inwentaryzacją objęto zbiory ze wszystkich działów Muzeum, tj.: Przyrody, Biblioteki 
Naukowej i Archiwum (w tym zbiory archiwalno-historyczne), Techniki (w tym zbiory 
archeologiczne). 
Inwentaryzacji dokonano na arkuszach spisu z natury, które były dokumentami 
ścisłego zarachowania. Do składu komisji inwentaryzacyjnej nie były powołane 
osoby materialnie odpowiedzialne za zbiory, natomiast były one zobowiązane do 
obecności podczas dokonywania spisu zabytków. Arkusze spisowe zawierały 
prawidłowe określenie nazwy i symboli zbiorów, podpisy osób przeprowadzających 
spis oraz osób w nim uczestniczących. Ponadto na arkuszach odnotowano czas 
przeprowadzenia czynności spisowych oraz wycenę wartości spisanych zabytków, 
(jeżeli zabytki posiadały ustaloną wartość w ewidencji księgowej). 
W wyniku przeprowadzonego spisu nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych,  
a wyniki inwentaryzacji zostały uzgodnione z ewidencją księgową. 

(akta kontroli str. 76-103) 

1.6.3. Wyniki opisanej wyżej inwentaryzacji zbiorów były zgodne z danymi 
wykazanymi w sprawozdaniu K-02 (Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji 
paramuzealnej) za 2015 r. (Dział 2 zbiory muzealne). 

(akta kontroli str. 99, 104-109) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych 
2.1. Warunki przechowywania zgromadzonych zbiorów 

2.1.1. W kontrolowanym okresie Muzeum, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane7 prowadziło książki dla wchodzących w skład 
Muzeum 14 obiektów budowlanych. Książki zawierały wpisy świadczące, że obiekty 
poddane były rocznym oraz pięcioletnim kontrolom stanu technicznego, przez osoby 
uprawnione, w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. 
Po kontrolach stanu technicznego obiektów Muzeum w 2017 r. wydanych zostało  
36 zaleceń dotyczących remontów i konserwacji tych obiektów, z czego wykonanych 
zostało 12 zaleceń (33%). W 2018 r. wydanych zostało 41 zaleceń, z których 
dziewięć wykonano (22%). 

(akta kontroli str. 243-340) 

Dyrektor Muzeum Paweł Kołodziejski wyjaśnił: Ilość zaleceń jest pochodną stanu 
technicznego poszczególnych obiektów Zespołu Wielkopiecowego, które ulegały 
stałej degradacji w okresie pomiędzy ostatecznym unieruchomieniem zakładu  
w marcu 1968 r., a utworzeniem Muzeum w 2001 r. Od 19 lat instytucja w miarę 
posiadanych zasobów finansowych dokonuje sukcesywnych remontów i napraw.  
Z uwagi na ogrom prac oraz ich koszt nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich 
zaleceń. Ilość zrealizowanych prac w latach 2017-2018 wynikała zarówno  
z możliwości finansowych Muzeum, jak też wielkości otrzymanych grantów 
zewnętrznych. Warto dodać, że wśród niewykonanych zaleceń 16 to prace 
wykonane wadliwie w ramach projektu Regio Ferra, co do których instytucja jest  
w sporze z wykonawcą. 

(akta kontroli str. 500) 

2.1.2. Muzeum posiadało trzy magazyny, w których przechowywano zbiory, tj.: 

                                                      
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm. 
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− Magazyn zbiorów archiwalno-historycznych mieszczący się na parterze  
w budynku tzw. Maszynowni; 

− Magazyn zbiorów archeologicznych i częściowo zbiorów z Działu Techniki 
mieszczący się na parterze w budynku Hali Lejniczej; 

− Magazyn Działu Przyrody mieszczący się w budynku magazynowym nr 111. 

Oględziny ww. magazynów wykazały, że: 
− w pobliżu wejścia do magazynów znajdowały się urządzenia gaśnicze (hydranty, 

gaśnice, instrukcje ogólne przeciwpożarowe i spis telefonów alarmowych); 
− magazyny były plombowane, a dostęp do kluczy posiadały osoby 

odpowiedzialne za zbiory zgromadzone w danym magazynie. 
− magazyny (poza magazynem w budynku nr 111) były wyposażone  

w elektroniczne systemy technicznej ochrony mienia. 

Zastępca Dyrektora Muzeum Wioletta Sobieraj wyjaśniła, że w jej ocenie z uwagi na 
charakter i wielkość (gabaryty) magazynowanych zbiorów (okazy paleontologiczne – 
bloki skale z piaskowca), w magazynie oznaczonym nr 111 nie zachodzi potrzeba 
instalowania elektronicznego systemu technicznej ochrony mienia. Jednakże obiekt 
ten znajduje się w zasięgu urządzeń monitorujących teren Muzeum. 

(akta kontroli str. 438-445) 

2.2. Zabezpieczenie obiektów i zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem 

2.2.1. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/ZKr.III/2002 z 20 lutego 2002 r. 
Muzeum zostało ujęte w wykazie obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,  
o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób  
i mienia8. 

(akta kontroli str. 341) 

2.2.2. Dyrektor Muzeum zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych 
służb ochrony9, powołał służbę ochrony dla zapewnienia obowiązkowej ochrony 
obszarów, obiektów i urządzeń. 
W Muzeum prowadzona była całodobowa ochrona obiektów i zbiorów przez dwie 
licencjonowane firmy ochroniarskie, tj. od 1 lutego 2017 r. przez Biuro Ochrony 
Osób i Mienia „Scorpion” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, a od 26 marca 
2018 r. do dnia kontroli przez Agencję Ochrony Osób i Mienia „Cerber” w Opatowie. 
Firmy ochroniarskie wyłonione zostały w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. 
W umowach z firmami ochroniarskimi zabezpieczone zostały interesy Muzeum  
w zakresie ochrony obiektów i zgromadzonych zbiorów, w tym ewentualne kary 
umowne za nienależyte wykonanie postanowień umownych. 

(akta kontroli str. 342-354 

2.2.3. W skład Muzeum wchodziło 14 obiektów budowlanych tj.: 

1) Budynek portierni, 
2) Budynek administracji, 
3) Budynek turbodmuchawy, 
4) Budynek Hali Lejniczej, 
5) Budynek maszynowni, 
6) Zespół Wielkiego Pieca, 
7) Hala spustowa, 
8) Budynek maszyny parowej, 
                                                      
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, ze zm. 
9 Dz. U. z 2017, poz. 1683. 
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9)      Wieża ciśnień, 
10) Filtry Theissena, 
11) Budynek kotłowni, 
12) Budynek recepcji, 
13) Magazyn zbiorów paleontologicznych, 
14) Archeopark. 

Oględziny ww. obiektów wykazały, że były one zabezpieczone pożarowo, zgodnie  
z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego Muzeum (Instrukcja bp). Obiekty 
(wskazane w Instrukcji bp) wyposażone były w środki gaśnicze posiadające 
aktualne przeglądy techniczne. Wyciąg z tekstu Instrukcji umieszczony był  
w miejscach widocznych, dostępnych dla osób przebywających w obiektach 
Muzeum, obok urządzeń gaśniczych. Przestrzegane były postanowienia zawarte w 
Instrukcji bp, w zakresie ilości i miejsc rozmieszczenia środków gaśniczych, 
zapewnienia odpowiednich warunków i dróg ewakuacji, sprawności działania 
systemu powiadamiania o zagrożeniu pożarowym i sprawności urządzeń 
gaśniczych. 

(akta kontroli str. 446) 

2.2.4. W badanym okresie, w Muzeum, zgodnie z § 10 ust. 1-3 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 utratą10 (dalej: rozporządzenie 
w sprawie zabezpieczenia), dokonywało corocznego komisyjnego przeglądu stanu 
zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych obiektów budowlanych 
zlokalizowanych na terenie Muzeum oraz kompletności kluczy. Z przeprowadzonych 
kontroli powołana przez dyrektora Muzeum komisja sporządziła protokół zawierający 
ustalenia dotyczące przeprowadzonego przeglądu. 
W wyniku ostatniego przeglądu przeprowadzonego w 2018 r. oraz dokonanej 
analizy stanu zabezpieczenia, o której mowa w § 15 rozporządzenia w sprawie 
zabezpieczenia wskazano, że najistotniejszym problemem Muzeum jest zły stan 
techniczny obiektów budowlanych, zwłaszcza zespołu wielkiego pieca. Wskazano, 
że należy podjąć intensywne starania na rzecz zabezpieczenia obiektu przed dalszą 
degradacją. 

(akta kontroli str. 513-560) 

Według harmonogramu prac konserwatorskich Muzeum zaplanowało w 2019 r. 
remont rurociągu technologicznego R4-etap II za cenę 185 000 zł, z czego 180 000 
zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 5000 zł ze środków 
własnych. W bieżącym roku planowane jest również wykonanie ekspertyzy stanu 
zachowania Wielkiego Pieca za cenę 65 000 zł (w tym ze środków zabezpieczonych 
przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 55 000 zł oraz 
ze środków własnych – 10 000 zł). 

(akta kontroli str. 573-576) 

2.2.5. Dyrektor Muzeum Paweł Kołodziejski, zgodnie z § 27 ust. 1-4 rozporządzenia 
w sprawie zabezpieczenia, zapewnił opracowanie Planu Ochrony Muzeum. Plan 
ochrony zawierał również dane dotyczące organizacji ochrony fizycznej Muzeum 
oraz został uzgodniony ze Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji  
w Kielcach. 
Ponadto Dyrektor Muzeum Paweł Kołodziejski zarzadzaniem nr 5/2015 z dnia 20 
marca 2015 r. wprowadził Regulamin zabezpieczenia pomieszczeń i zasad 

                                                      
10 Dz. U. z 2014 r. poz. 1240 
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gospodarki kluczami, w którym określił m.in. sposób ewidencjonowania wydawanych 
kluczy do pomieszczeń przez pracowników ochrony. 

(akta kontroli str. 501-512) 

2.2.6. Muzeum posiadało opracowany przez osobę uprawnioną Plan ewakuacji 
zabytków (zbiorów). Plan ten stanowił załącznik do Instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego, wprowadzonej do stosowania we wrześniu 2014 r. Plan ewakuacji 
zawierał ustalenia, o których mowa w § 28 rozporządzenia w sprawie 
zabezpieczenia i był aktualizowany, co dwa lata. 

(akta kontroli str. 421-437) 

2.2.7. Muzeum posiadało opracowany na lata 2017-2019 harmonogram prac 
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do  
2 lipca 2019 r. konserwacji poddanych zostało łącznie 244 zabytki za kwotę  
265 tys. zł. Z powodu braku środków finansowych nie zostały wykonane ujęte  
w harmonogramie następujące prace konserwatorskie:  
− II etap modernizacji i rozbudowy infrastruktury Archeoparku; 
− remont dachu kotłowni; 
− konserwacja kadzi do wywozu szlaki; 
− konserwacja zbiorów Działu Techniki. 
Muzeum otrzymało zapewnienie od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o zabezpieczeniu wnioskowanej kwoty 65 tys. zł na wykonanie ekspertyzy 
stanu zachowania Wielkiego Pieca – etap I. Ponadto Muzeum oczekuje na decyzję 
Ministra Kultury w sprawie dofinansowania kwotą 185 tys. zł remontu rurociągu 
technologicznego – etap II. 

(akta kontroli str. 573-576)) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

3. Wykorzystanie zaleceń sformułowanych po kontrolach 
właściwych organów ds. ochrony zabytków 
3.1. NIK przeprowadziła w Muzeum w 2014 r. kontrolę nr P/14/083 „Ochrona 
zasobów w muzeach samorządowych”. Po tej kontroli NIK wnioskowała  
o wykonanie ośmiu wniosków pokontrolnych, tj.: 

1) Gromadzenie w zasobach Muzeum zbiorów odpowiadających zakresowi jego 
działalności, określonemu w statucie. 

2) Zinwentaryzowanie oraz zaewidencjonowanie w księgach inwentarzowych  
441 zbiorów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencjonowania. 

3) Opracowanie kart ewidencyjnych dla 846 muzealiów znajdujących się nastanie 
Muzeum. 

4) Przestrzeganie 60-dniowego terminu wpisu muzealiów do ksiąg inwentarzowych. 

5) Terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów oraz niepowoływanie do 
składu komisji inwentaryzacyjnej osób materialnie odpowiedzialnych za zbiory 
będące przedmiotem spisu. 

6) Rzetelne sporządzanie sprawozdań K-02 z działalności Muzeum. 

7) Zabezpieczenie magazynów Muzeum zgodnie z wymogami rozporządzenia  
w sprawie zabezpieczenia. 

8) Opracowanie planu ewakuacji zbiorów. 
(akta kontroli str. 355-374) 
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W wyniku niniejszej kontroli NIK ustalono, że wszystkie ww. wnioski pokontrolne 
zostały przez Muzeum zrealizowane. 
W trakcie kontroli, na wniosek kontrolerów Muzeum w dniu 10 czerwca 2019 r. 
dokonało korekty sprawozdania K-02 za 2018 r. Korekta polegała na wykazaniu  
w Dziale 2. Zbiory muzealne, okazy żywe – stan na 31 XII, w wierszu 3 – depozyty 
w pozycjach inwentarzowych, archeologia wpisano 80 (poprzednio wykazano 700), 
w wierszu 4 – w sztukach, archeologia wpisano 413 (poprzednio wykazano 700). 
Powyższa korekta wynikała z odmiennej interpretacji przez Muzeum przepisów 
dotyczących sposobu wykazywania w sprawozdaniu K-02 ilości zabytków 
archeologicznych masowych przyjętych na stan Muzeum w depozyt. 

(akta kontroli str. 375-420, 451-499) 

3.2. W okresie objętym kontrolą Muzeum nie było kontrolowane przez organy  
ds. ochrony zabytków, tj. m.in. przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

(akta kontroli str. 447-450) 

3.3. W kontrolowanym okresie Muzeum było dziewięć razy kontrolowane przez 
organizatora, tj. powiat starachowicki, z czego trzy kontrole dotyczyły zagadnień 
związanych z ochroną zabytków zgromadzonych w Muzeum. 
W dniach 28 grudnia 2017r. oraz 17 i 25 stycznia 2018 r. dwóch inspektorów  
z Wydziału Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie przeprowadzili kontrolę 
dotyczącą gromadzenia, ewidencjonowania i opracowania zabytków oraz ich 
udostępniania. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 561-565) 

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w Muzeum przeprowadzona została kontrola doraźna w 
zakresie zasad wypożyczania zabytkowego samochodu Star 266R. Kontrolę 
przeprowadziła komisja w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Informacji 
o Powiecie, Inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli i przedstawiciel 
Rady Muzeum. W zaleceniach pokontrolnych komisja stwierdziła: Dla właściwej 
ochrony przekazywanych/użyczanych muzealiów zaleca się ich fotografowanie 
przed wypożyczeniem oraz w chwili zwrotu, co pozwoli dokonać wstępnej oceny 
stanu zachowania muzealiów. 

(akta kontroli str. 566-569) 

Audytor Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Starachowicach w dniu 20 lipca 
2018 r. sporządził sprawozdanie z przeprowadzonej czynności doradczej. 
Przedmiotem tej czynności była ocena Planu ewakuacji zabytków (zbiorów) 
Muzeum (Plan). We wnioskach audytor stwierdził, że zakres regulacji objęty Planem 
zasadniczo odpowiada kryterium przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie 
powstania zagrożenia. Nie mniej jednak zdaniem audytora, przy okazji najbliższej 
aktualizacji w Planie należy określić formy współpracy w zakresie ewakuacji zbiorów 
z zewnętrznymi służbami i instytucjami. Plan, jako załącznik do Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego aktualizowany był w grudniu 2018 r. 

(akta kontroli str. 434, 570-572) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 
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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 Kielcach. 

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. 

Kielce,        sierpnia 2019 r. 
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