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WYST PI E N I A POKONTRO LN E

DzialajEc na podstawie udzielonego upowaznieniar do przeprowadzenia

kontroli inspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu - Referacie Kultury Urzqdu

Miejskiego w Bialymstoku - Angetika Ejchler, w terminie od 25 kwietnia do 30 czerwca

2016 r. przeprowadzlla kontrolg problemowq w Muzeum Wojska w Bialymstoku przy

ul. Kilifrskiego 7, zwanym dalej Muzeum. Kontrola obejmowala dzialalnosc statutow4

instytucji - gromadzenie, katalogowanie, przechowywanie i zabezpieczarie zbior6w - ocena

stanu dzialaf za 2Ol5 r. i I kwartal 2016 r. oraz tealizacig planowanej ekspozycji stalej

do Muzeum Pamigci Sybiru.

Szczeg6lowe ustalenia z kontroli zostaly zawarte w protokole pokontrolnym.

podpisanym przez strony kontroli l2lipca 2016 r.

Zgodnie z przepisem $ 23 procedury przeprowadzania kontroli2 przekazujg Panu

Wyst4pienie pokontrolne.

I Upowa2nienie Nr ORN-1.077.325.2016 z dnia 2l kwietnia 2016 r.. wydane przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku.
2 Zarz6dzenieNt 716/15 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia l2 sierpnia 2015 r. w sprawie okeSlenia zasad

przeprowadzznia zewnQtrznej kontroli instytucjonalnej Prezydenta Miasta Bialegostoku w podleglych
podmiotach

ul. Slonimska l, l5-950 Biatystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl



DzialalnoS6 Muzeum w zakresie objgtym kontrolq nale2y ocenii pozytywnie

z zastrzeaeniami:.

Spos6b poryskiwania zbior6w i ustalania ich warto5ci:

1. Muzeum posiada opracowane procedury wewngtrzne dotyczqce pozyskiwania

muzeali6w kt6re zostaly okreSlone w m.in. w Zarz4dzenit Nr 06/01/2014

Dyrektora Muzeum Wojska z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powolania

skladu osobowego Komisji wyceny darowizn na rzecz Muzeum Wojska

w Bialymstoku. Do zarz4dzenia dol4czony jest zalqcznik - Regulamin dzialania

komisji do wyceny wartodci eksponat6w podarowanych i przekazanych

do zbior6w Muzeum Wojska w Bialymstoku, kt6ry nie zostal umocowany

w treici zaru4dzenia.

2. Pozyskiwanie muzeali6w w insty.tucji odbywa sig na podstawie um6w sprzedazy

i darowizn. Badaniem kontrolnym objgtych zostalo 6 um6w i ustalono ze:

pozyskiwanie obiekt6w muzealnych w drodze darowizny dokumentowane jest

umowami. Zgodne z $ 2 Rozporz4dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu

ewidencjonowania zabytk6w, przekazywanie zabytk6w do zbior6w muzealnych

dokumentuje sig protokolem przyjgcia, potwierdzaj4cym wolg przekazania -
przyjgcia przez przedstavticiela stron. Ustalono, ze umowy darowizny wypelniajq

treS6 wymagan4 w Rozporzqdzeniu.

3. Umowy darowizny przekazl,wanych muzeali6w podpisywane sq na podstawie

udzielonych pelnomocnictw poszczeg6lnym pracownikom. Zarz4dzeniami

Dyrektora wydano 7 pelnomocnictw (w okresie od 2011 r. do 2014 r.).

W przypadku 5 zarz4dzeh o numerach: 6512011, 5312011, 6212011, 6812011,

691201 I podane zostaly stanowiska pracownik6w. kt6re s4ju2 nieaktualne.

4. W umowie Nr '112016 osob4 repezentujqc4 Muzeum Woj ska jest Pan Dariusz

Kolban, natomiast umowg podpisat Dyrektor Muzeum Wojska - Robert

Sadowski.

Prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji zabytk6w.

1. Zgodnie z $ 4 ust. 3 Rozporz4dzenia w sprawie zakesu, form i sposobu

ewidencjonowania zabyk6w w muzeach, wpisu do ksiggi inwentarzowej naleZy

dokona6 w ci4gu 60 dni od dnia objgcia w posiadanie. Ustalono, 2e Oddzial

Muzeum Wojska Muzeum PamiEci Sybiru na podstawie umowy Nr 613/2016

z dnia 24lutego 2016 r. otrzymal w formie darowizny 85 obiekt6w muzealnych,
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kt6re nie zostaly wpisane (do czasu trwania kontroli) do ksi4g inwentarzowych.

Termin na dokonanie wpisu nie zostal zachowany.

2. Wydane na podstawie $ 7 ust. 2 Rozporz4dzenia Ministra Kultury z dnia 30

sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu. form i sposobu ewidencjonowania zabytk6w

w muzeach Zarz4dzenie Nr 19/201 I Dyrektora Muzeum Woj ska w Bialymstoku

z dnia 13.01.201 1 r. w sprawie ustalenia form i sposobu wypelniania kart

ewidencyjnych muzeali6w nie wyczerpuje w caloSci rodzaju prowadzonych ksi49

inwentarzowych (w ww. zarz4dzeniu nie zostala ujgta ksigga modeli. co bylo juZ

podnoszone w poprzedniej kontroli).

Udostgpnianie muzeali6w poza siedzibg Muzeum

W kontrolowanej dokumentacji wypoZyczanych muzeali6w brak jest pisemnej

zgody Dyrektora Muzeum na udostgpnianie muzeali6w. co niezgodne jest z $ 8

ust. 1 Rozporzqdzenia w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania

zabytk6w w muzeach.

Zabezpieczanie obiektriw muzealnych i zbior6w przed po2arem, WadzieLq

i innymi niebezpieczeistwami.

Do planu ochrony nie zostal dolqczony szkic sytuacyjny Muzeum, cojest

niezgodne z $ 27 ust. 4 pkt I Rozporz4dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z dnia 2 wrzeSnia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbior6w

muzeum przed po2arem. kradziezq i innym niebezpieczeristwem gro24cym ich

zniszczenit lub utrat4.

Bior4c pod uwagg przedstawione uchybienia zalecam:

- w przypadku um6w darowizn stosowanie wlaSciwej formy, tj. protokolu z ewentualnq

umow4,

- aktualizacjg tredci wydawanych upowaZnien dotycz4cych podpisywania um6w darowizn

zgodnie z aktualnymi stanowiskami jakie zajmujq upowaZnieni pracownicy,

- terminowe ewidencjonowanie obiekt6w muzealnych znajduj4cych sig w posiadaniu

Muzeum-

- wydanie zarz4dzenia, kt6re w spos6b wyczerpujqcy okreSlaloby rodzaj prowadzonych ksiqg

inwentarzowych - ujgcie ksiggi modeli, zgodnie z $ 7 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra

Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu. form i sposobu ewidencjonowania

zabltk6w w muzeach,
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- wprowadzenie formy pisemnej zgody udzielanej przez Dyrektora Muzeum

na udostgpnianie muzeali6w,

- uzupelnienie planu ochrony o szkic sytuacyjny Muzeum.

Informacjg o wykonaniu zaleceri pokontrolnych lub wykorzystaniu wniosk6w,

podjgtych dzialaniach lub przyczynach ich niepodjgcia naleZy zlo2yt w terminie 30 dni

od dnia otrzymania wystqpienia. Inlormacjg proszg przekazac za poSrednictwem

Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,

ul. Slonimska 8.
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