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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

badania  
konserwatorskie

działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych 
do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu 
zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu 
prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac  
restauratorskich (art. 3 pkt 9 ustawy o ochronie zabytków);

dziedzictwo  
przemysłowe  

(dziedzictwo kultury 
przemysłowej)

część dziedzictwa kultury obejmująca ślady kultury przemysłowej o wartościach  
historycznych, społecznych, architektonicznych, urbanistycznych, technologicznych 
bądź naukowych oraz wartości estetyczne, artystyczne i inne, np. obiekt  
poprodukcyjny, obiekty i tereny pełniące funkcje uzupełniające przemysł, także 
funkcje społeczne;

GEZ, gminna  
ewidencja zabytków

prowadzona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ewidencja wszystkich 
zabytków położonych na terenie danej gminy, w formie zbioru kart adresowych 
zabytków nieruchomych z terenu gminy (art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie  
zabytków);

kpa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);

Minister KiDN minister właściwy do spraw działów administracji rządowej: kultura i dziedzictwo 
narodowe, przy czym do 28 lutego 2021 r. jego nazwa brzmiała: „Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego”, a od 1 marca 2021 r. „Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu”;

Muzeum Górnictwa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;
NID Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie;

ochrona zabytków działania podejmowane przez organy administracji publicznej, mające na celu  
w szczególności: zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 
umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie  
i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek 
dla wartości zabytków, udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania  
z zabytków, kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, uwzględnianie 
zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 
kształtowaniu środowiska (art. 4 ustawy o ochronie zabytków);

opieka nad zabytkiem działania sprawowane przez właściciela lub posiadacza zabytku polegające  
w szczególności na zapewnieniu warunków: naukowego badania i dokumentowania  
zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót  
budowlanych przy zabytku, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego  
otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystania z zabytku w sposób zapewniający 
trwałe zachowanie jego wartości, popularyzowania i upowszechniania wiedzy  
o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury (art. 5 ustawy o ochronie  
zabytków);

prace konserwatorskie działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku,  
zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań  
(art. 3 pkt 6 ustawy o ochronie zabytków);

prace restauratorskie działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych 
zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego 
części, oraz dokumentowanie tych działań (art. 3 pkt 7 ustawy o ochronie zabytków);

Program  
Rozwoju Turystyki  

w Województwie  
Śląskim 2020+

Program przyjęty do realizacji przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą  
nr 2110/222/V/2017 z dnia 17 października 2017 r.;
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Regulamin  
funkcjonowania SZT

Regulamin funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, 
przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2056/72/V/2015 z 27 
października 2015 r. (obowiązujący do 22 lipca 2020 r.) oraz przyjęty przez Za-
rząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1612/151/VI/2020 z 22 lipca 2020 r. 
(obowiązujący po tej dacie);

rejestr zabytków rejestr prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, odrębnie dla  
zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, znajdujących się na terenie 
województwa, zawierający dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres 
zamieszkania lub nazwę i adres siedziby właściciela lub posiadacza zabytku lub 
użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy 
(art. 8 ustawy o ochronie zabytków);

roboty budowlane roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane,  
podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku (art. 3 pkt 8 ustawy  
o ochronie zabytków);

rozporządzenie  
w sprawie dotacji  

na prace  
konserwatorskie

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 
2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie 
przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
(Dz. U. poz. 1674, ze zm.);

rozporządzenie  
w sprawie prowadzenia 

rejestru zabytków

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej  
ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56);

społeczny  
opiekun zabytków

ustanowiona na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków osoba (fizyczna 
lub prawna) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków  
i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnia wiedzę o zabytkach, 
a także współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą  
w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami i jest uprawniona  
do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad  
zabytkami (art. 102 i 104 ustawy o ochronie zabytków);

Szlak  
Zabytków Techniki 

Województwa  
Śląskiego (SZT)

markowy, sieciowy produkt turystyczny województwa śląskiego (sieć współpracy 
obiektów dziedzictwa kultury przemysłowej), powołany do życia 21 czerwca 
2005 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego;

UE Unia Europejska;
Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach;

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1200, ze zm.);

ustawa  
o ochronie zabytków

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 710, ze zm.);

ustawa  
prawo budowlane

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.);

WKZ Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach
wojewódzka  

ewidencja zabytków
prowadzona przez wojewódzkiego konserwatora zabytków ewidencja wszystkich  
zabytków położonych na terenie województwa, w formie kart ewidencyjnych  
zabytków znajdujących się na terenie województwa (art. 22 ust. 2 ustawy  
o ochronie zabytków);

WUOZ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach;
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zabytek nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka 
lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu  
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 pkt 1 ustawy 
o ochronie zabytków);

zabytek nieruchomy nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa wyżej;

zabytek techniki podlegający ochronie i opiece zabytek nieruchomy będący obiektem techniki,  
a zwłaszcza: kopalnia, huta, elektrownia lub inny zakład przemysłowy (art. 6 ust. 1 
pkt 1e ustawy o ochronie zabytków) oraz inny obiekt o funkcjach przemysłowych 
(np. budynek produkcyjny, hala montażowa, garaż, warsztat, magazyn, kotłownia, 
itd.), jak również: urządzenie hydrotechniczne, energetyczne, radiotechniczne,  
inżynieryjne (most, wiadukt).



WPROWADZENIE1. 
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Obiekty o funkcjach przemysłowych (zwane „zabytkami techniki”), 
ze względu na posiadane wartości naukowe stanowią ważną grupę w reje-
strze zabytków. Znaczna ich część znajduje się w obrębie Górnego Ślą-
ska, z uwagi na uwarunkowania historyczne i geologiczne (obecność złóż 
i uprzemysłowienie tego regionu). W rejestrze zabytków figurują 2482 
obiekty tego typu (w całym kraju), stanowiące 3,5% całego rejestru zabyt-
ków nieruchomych, z czego 129 znajduje się na terenie województwa  
śląskiego. Wyżej wymieniony zasób składa się z zabytków o bardzo zróżni-
cowanych funkcjach, zarówno pod względem profilu działalności (fabryki, 
huty, elektrownie, gazownie, kopalnie, cukrownie, garbarnie, młyny itd.),  
jak i przeznaczenia (budynki produkcyjne, hale montażowe, garaże, warsz-
taty, magazyny, kotłownie itd.). Do grupy tej należą również urządzenia 
hydrotechniczne, energetyczne, radiotechniczne, inżynieryjne (mosty, wia-
dukty) oraz wiele innych często o jednostkowym przeznaczeniu i unikato-
wym charakterze. Jest to jednocześnie grupa obiektów, która dość późno 
zaczęła być definiowana jako ważny element dziedzictwa kulturowego 
i między innymi dlatego cechuje ją niepokojąco zły stan zachowania. Liczba 
wpisów do rejestru zabytków obiektów poprzemysłowych zaczęła wyraźnie 
rosnąć dopiero od lat 60. XX w., nie tracąc swojej dynamiki w ostatnich 
dziesięcioleciach1. Po 1989 r. zlikwidowano wiele zakładów przemysło-
wych, po których pozostały obiekty budowlane, w tym zabytki techniki, 
którymi obecnie zarządzają m. in. samorządy lokalne oraz instytucje samo-
rządowe różnych szczebli. Dostęp do funduszy UE umożliwił im realizację 
projektów obejmujących remonty, konserwację, adaptację i wykorzystanie 
tych obiektów na inne cele (muzealne, kulturalne, biurowe). W 2006 r. uru-
chomiono Szlak Zabytków Techniki, łączący aktualnie 40 tego typu obiek-
tów, w założeniu markowy produkt turystyczny, którego jednym z celów 
jest wzrost liczby osób odwiedzających poszczególne obiekty.
Jedną z form ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków, który  
prowadzi – dla zabytków znajdujących się na terenie województwa – woje-
wódzki konserwator zabytków. Podstawowym źródłem wiedzy o zabyt-
kach są karty ewidencyjne zabytków, których zbiór tworzy ewidencję 
zabytków, prowadzoną trójstopniowo (jako krajowa, wojewódzka i gminna 
ewidencja zabytków). Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzenia 
programu opieki nad zabytkami przez województwo, powiat i gminę.
Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obo-
wiązków samorządu lokalnego. Gminy m.in. powinny dbać o zapewnienie 
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, umożliwiających 
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie 
oraz zapobiegać zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla war-
tości zabytków.
Opieka nad zabytkiem, sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza, 
polega w szczególności na zapewnieniu warunków, m.in. do zabezpieczenia 
i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.

1  Raport ze stanu zachowania zabytków nieruchomych w Polsce – Zabytki wpisane do rejestru 
zabytków (księgi rejestru A i C), Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017, s. 73, 75, 82.

Pytanie definiujące  
cel główny kontroli
Czy zapewniono właściwą 
ochronę i dbałość o obiekty 
stanowiące dziedzictwo 
kultury przemysłowej  
w województwie śląskim, 
a ponoszone na ten cel 
wydatki były adekwatne  
do potrzeb?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy wojewódzki 

konserwator zabytków 
prawidłowo prowadził 
rejestr zabytków oraz 
wojewódzką ewidencję 
zabytków, a gminy 
prawidłowo prowadziły 
gminne ewidencje 
zabytków?

2.  Czy właściciele zabytków 
techniki zapewnili 
właściwą ochronę 
i dbałość o obiekty 
będące ich własnością 
lub znajdujące się w ich 
zarządzie?

3.  Czy prawidłowo 
sprawowano nadzór oraz 
kontrolę przestrzegania 
i stosowania przepisów 
dotyczących ochrony 
zabytków i opieki  
nad zabytkami?

4.  Czy wydatki na ochronę 
i opiekę nad zabytkami 
techniki były ponoszone 
prawidłowo  
i z uwzględnieniem relacji 
poniesionych nakładów 
do efektów?

5.  Czy gminy prawidłowo 
realizowały zadania 
objęte Porozumieniem 
z Wojewodą Śląskim, 
a Wojewódzki 
Konserwator rzetelnie 
nadzorował ich 
wykonanie?

6.  Czy prawidłowo 
realizowano poszczególne 
zadania w zakresie 
zarządzania Szlakiem 
Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego?

Jednostki kontrolowane 
Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków  
w Katowicach
Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego
Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu 
6 urzędów gmin 

Okres objęty kontrolą
2018–2021
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WPROWADZENIE

Delegatura NIK w Katowicach przeprowadziła kontrolę łącznie w dziewię-
ciu jednostkach, z tego w ośmiu jednostkach w ramach kontroli planowej 
(P/21/070) oraz w jednej jednostce2 w ramach kontroli doraźnej rozpo-
znawczej3, w tym: u wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie 
art. 2 ust. 1 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów: legalności, gospo-
darności, celowości i rzetelności, w jednostkach samorządu terytorialnego 
– w sześciu gminach z terenu województwa śląskiego i w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego – oraz samorządowej jednostce kultury 
na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK pod względem legalności, gospo-
darności i rzetelności.

2  Gmina Rybnik.
3  R/21/001 „Ochrona zabytków techniki w Rybniku”.
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OCENA OGÓLNA

Instytucje odpowiedzialne za ochronę zabytków techniki w województwie 
śląskim zapewniły prawidłową ochronę i dbałość o obiekty stanowiące dzie-
dzictwo kultury przemysłowej na terenie województwa. Wydatki ponoszone 
na ochronę i opiekę nad zabytkami techniki były jednak zbyt niskie w stosunku 
do potrzeb w tym zakresie.

WKZ rzetelnie sprawował nadzór konserwatorski i kontrolę przestrzegania 
i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabyt-
kami techniki, w tym nadzór nad realizacją przez gminy porozumień zawar-
tych z Wojewodą Śląskim. Prawidłowo prowadził też rejestr zabytków, choć 
w tym zakresie stwierdzono pewne nieprawidłowości.

WKZ oraz gminy objęte kontrolą prawidłowo prowadziły ewidencje zabyt-
ków, stwierdzono jednak przypadki niedopełnienia obowiązku sporządzenia 
nowych kart ewidencyjnych lub adresowych dla zabytków techniki, których 
stan faktyczny uległ znacznej zmianie, przez co nie zawsze mogły one dostar-
czyć pełnej wiedzy o stanie zabytków techniki pozostających w obszarze ich 
właściwości.

Wydatki na ochronę i opiekę nad zabytkami techniki ponoszone były 
z uwzględnieniem relacji poniesionych nakładów do uzyskiwanych efektów, 
były jednak zbyt niskie w stosunku do potrzeb, zwłaszcza w okresie stanu 
epidemii COVID-19. Niewielka była też liczba składanych do gmin wniosków 
o udzielenie ww. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach techniki, a tym samym kwoty udzielo-
nych dotacji na ten cel.

Gminy objęte kontrolą prawidłowo realizowały zadania z zakresu ochrony 
zabytków, zlecone im w drodze porozumień zawartych z Wojewodą Śląskim.

Jednostki zarządzające SZT prawidłowo realizowały poszczególne zadania 
w zakresie zarządzania SZT, co przełożyło się m.in. na wzrost liczby osób 
korzystających w ciągu roku z oferty obiektów SZT. Stwierdzono jednak, 
że Urząd Marszałkowski nie dochował obowiązującego terminu przepro-
wadzenia audytu w większości obiektów wchodzących w skład SZT. Niepre-
cyzyjne zapisy kolejno obowiązujących regulaminów funkcjonowania SZT  
stwarzały też ryzyko braku zachowania równych odstępów czasu pomiędzy 
kolejnymi audytami.

Zaledwie połowa skontrolowanych gmin – mimo ustawowego obowiązku 
– posiadała gminne programy opieki nad zabytkami. W ocenie NIK świadczyło 
to o tym, że w gminach nie doceniano tego – bardzo istotnego z punktu widzenia 
opieki nad zabytkami – dokumentu, stanowiącego element strategii zarządza-
nia dziedzictwem kulturowym na obszarze gminy.

Pięć z jednostek objętych kontrolą przeprowadziło w części obiektów i z udzia-
łem dofinansowania z funduszy europejskich oraz sporego wkładu własnego 
prace remontowo-budowlane i adaptacyjne. W efekcie powstały obiekty 
o nowych funkcjach, udostępnione dla mieszkańców i turystów. Jednocze-
śnie jednostki te nierzetelnie sprawowały opiekę nad niektórymi własnymi 
zabytkami techniki. W czterech z nich nie podejmowano należytych działań 
w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym lub nie 
realizowano części zaleceń wynikających z protokołów okresowych kontroli 
rocznych stanu technicznego. W wyniku tego ich stan ulegał stopniowemu  
pogorszeniu. W przypadku trzech budynków zabytkowych poddanych oglę-
dzinom stwierdzono bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
ludzkiego.
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W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2018–2021 WKZ wpisał do rejestru 
zabytków województwa śląskiego (w którym według stanu na 31 grudnia 
2017 r. wpisanych było 119 obiektów) 12 kolejnych obiektów. W wyniku 
zniszczenia wykreślił z tego rejestru dwa obiekty, przez co liczba zabyt-
ków techniki wpisanych do rejestru wzrosła o 10 i wynosiła 129 obiektów 
(4,8% nieruchomych zabytków rejestrowych ogółem (2687). W okresie 
tym do wojewódzkiej ewidencji zabytków WKZ wpisał 26 zabytków tech-
niki i wg stanu na 30 czerwca 2021 r. liczba tych obiektów wynosiła 1085.
WKZ prowadził rejestr zabytków prawidłowo, w formie odpowiednich 
ksiąg, stwierdzono jednak, że ponad połowa wpisów dokonanych w tym 
rejestrze nie zawierała pełnych danych dotyczących adresu zamieszkania 
lub adresu siedziby właściciela zabytku, informacje te zostały uzupełnione 
w trakcie trwania kontroli. W przypadkach skreślenia obiektów z rejestru 
zabytków WKZ nie przesyłał też do właściwego organu samorządu teryto-
rialnego potwierdzonej kopii decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru zabyt-
ków. W prowadzonych księgach rejestru nie ujęto wszystkich obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków z terenu dawnych województw.   
           [str. 15–16]

Zarówno WKZ, jak i wszystkie gminy objęte kontrolą, prowadziły GEZ 
w formie odpowiednich kart ewidencyjnych lub adresowych. Stwier-
dzono jednak nieprawidłowości w ich prowadzeniu (25% kart WEZ  
objętych badaniem nie zawierało wszystkich wymaganych danych określo-
nych w odpowiednich przepisach). Nieprawidłowość ta częściowo została 
usunięta w trakcie trwania kontroli. Nadto WKZ nie sporządził – wbrew 
takiemu obowiązkowi – nowych kart ewidencyjnych lub adresowych dla 
zabytków techniki, których stan faktyczny uległ znacznej zmianie. Doty-
czyło to trzech obiektów techniki wpisanych do WEZ, w sytuacji gdy WKZ 
dysponował wiedzą o pogorszeniu się ich stanu zachowania (w wyniku 
przeprowadzonych kontroli w tych obiektach lub otrzymanych ekspertyz 
technicznych). WKZ nie sporządził także nowych kart ewidencyjnych dla 
13 zabytków techniki (wpisanych do ewidencji prowadzonych przez dwie 
gminy), których stan uległ znacznej zmianie w wyniku zniszczenia, bądź 
rewitalizacji i nadania im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.   
          [str. 16–20]

Samorząd województwa sporządził wojewódzki program opieki nad zabyt-
kami, natomiast gminne programy opieki nad zabytkami posiadała jedynie 
połowa skontrolowanych gmin. Jako przyczyny tego stanu wskazywano: 
zmiany na stanowisku MKZ, stan epidemii w 2020 r., prowadzone dzia-
łania związane z aktualizacją GEZ oraz nieistotną rolę tych programów 
– zdaniem jednostki kontrolowanej – w opiece nad zabytkami. Niezależnie 
od tej opinii, prace nad opracowaniem gminnych programów w tych gmi-
nach podjęto jeszcze w trakcie trwania kontroli.    [str. 21–22]

Samorządy województwa oraz gmin objętych kontrolą uwzględniały 
ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym zabytkami techniki 
w projektach planów zagospodarowania przestrzennego, jak i w innych 
dokumentach w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu.                   [str. 22]
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W sześciu zabytkach techniki należących do pięciu kontrolowanych  
jednostek przeprowadzono – z udziałem dofinansowania z funduszy 
europejskich – prace remontowo-budowlane i adaptacyjne z przeznacze-
niem na cele związane z dziedzictwem kultury i rekreacyjno-turystyczne 
oraz na rzecz osób marginalizowanych/ wykluczonych społecznie. 
         [str. 26–32]

W pięciu z 13 zabytków techniki (dziewięciu pojedynczych obiektach) 
stwierdzono nieprawidłowości. Polegały one bądź na niepodejmowaniu 
działań w celu utrzymania zabytków w należytym stanie technicznym 
i estetycznym (w pięciu przypadkach), bądź na nierealizowaniu zaleceń 
wynikających z protokołów z okresowej kontroli rocznej stanu technicz-
nego (w czterech przypadkach). Ustalenia te poczyniono w toku prze-
prowadzonych oględzin 13 z 18 (72%) zabytków techniki, które były  
w posiadaniu lub zarządzie jednostek objętych kontrolą (łącznie 32 poje-
dynczych obiektów – budynków lub budowli).  [str. 32–39]

W przypadku trzech budynków zabytkowych poddanych oględzinom (nale-
żących do dwóch gmin) stwierdzono bezpośrednie niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia ludzkiego (w dwóch przypadkach przez możliwość ude-
rzenia przez przedmioty spadające z wysokości, a w jednym przypadku 
przez możliwość upadku z dużej wysokości. Poinformowano niezwłocznie 
o tej sytuacji kierowników jednostek, stosownie do art. 51 ust. 1 ustawy 
o NIK tak, że podjęli oni jeszcze w toku kontroli działania mające na celu 
zapobieżenie występującym niebezpieczeństwom.    [str. 33–36]

Kontrolowane gminy w przypadku stwierdzenia, że prywatni właściciele 
zabytków techniki położonych na ich terenie, nie dopełniali obowiązków 
zapewnienia odpowiedniej opieki nad zabytkiem, informowały o tym fakcie 
WKZ, celem podjęcia przez niego czynności kontrolnych u tego właściciela, 
a w niektórych przypadkach składały stosowne zawiadomienia do proku-
ratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Podejmowano również 
próby ratowania zabytków techniki zagrożonych zniszczeniem lub upadło-
ścią. Przykładowo, samorząd województwa śląskiego i gmina Bytom pod-
jęły – w celu ratowania przed zniszczeniem największego zabytku techniki 
w województwie śląskim, stanowiącego własność prywatną, tj. Elektro-
ciepłowni Szombierki w Bytomiu – zakończone niepowodzeniem próby 
jego nabycia. Gmina Tarnowskie Góry w celu ratowania przed upadłością 
Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach dokonała zakupu bile-
tów do tego obiektu, które rozdano mieszkańcom miasta.   [str. 22–25]

Jednostki objęte kontrolą uprawnione do udzielania dotacji celowych 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach techniki (z wyjątkiem jednej gminy) posiadały stosowne zasady 
ich udzielania (w tym dot. oceny wniosków, a także poszczególne kryteria 
oceny i wyboru dotowanych projektów). WKZ udzielił tylko dwóch dotacji 
na prace przy zabytku techniki, w łącznej kwocie 89,1 tys. zł. Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego nie przyznał ich w ogóle (z powodu braku poprawnie 
złożonych wniosków). Zaledwie jedna ze skontrolowanych gmin udzie-
liła dotacji w łącznej kwocie 233,8 tys. zł. Tylko w jednej gminie dotacje 
były udzielane zarówno na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru,  
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jak i przy tych wpisanych do GEZ, w pozostałych gminach możliwość uzyskania 
dotacji mieli jedynie właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków. Poza jednym wyjątkiem ww. jednostki prowadziły wykazy udzielo-
nych dotacji oraz informowały o przyznanych dotacjach inne uprawnione 
organy.         [str. 41–43]

W okresie objętym kontrolą dwa powiaty oraz 15 gmin z terenu wojewódz-
twa śląskiego (w tym pięć z sześciu objętych kontrolą) posiadały porozu-
mienia zawarte z Wojewodą Śląskim, na podstawie których przejęły one 
i realizowały niektóre zadania z zakresu ochrony zabytków sprawowanej 
przez Wojewodę. Działania skontrolowanych gmin w ww. zakresie spro-
wadzały się głównie do wydawania – na wniosek właściciela lub posia-
dacza zabytku – zaleceń konserwatorskich do zamierzeń inwestycyjnych 
w stosunku do zabytków znajdujących się na terenie gminy i ujętych w GEZ. 
Tylko w jednej z tych pięciu gmin nie zaistniały zdarzenia wymagające pod-
jęcia przez gminę działań określonych w porozumieniu.

Jedynie w treści sześciu z 17 zawartych porozumień wyłączono obiekty 
stanowiące wyłączną własność, a także współwłasność właściwej gminy, 
powiatu lub Skarbu Państwa. NIK wskazuje na ryzyko, że brak ww. wyłą-
czenia w treści pozostałych porozumień może prowadzić do konfliktu inte-
resów pomiędzy doraźnymi potrzebami gminy/powiatu, a prowadzeniem 
racjonalnych działań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami na jej/jego 
terenie.          [str. 44–45]

WKZ przeprowadził w okresie objętym kontrolą łącznie 195 kontroli 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków 
(w tym 17 zabytków techniki, tj. 8,7%). WKZ rzetelnie przeprowadzał  
ww. kontrole, w szczególności przygotowywał zalecenia pokontrolne 
oraz monitorował ich realizację, nakazując informowanie o wykonanych 
pracach, jak i zlecając oględziny i kontrole sprawdzające. W przypadku 
braku realizacji zaleceń pokontrolnych WKZ wszczynał postępowanie 
o nałożenie kary administracyjnej, bądź postępowanie w sprawie wystąpie-
nia zagrożenia zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obiektu. WKZ brał 
też czynny udział w opiniowaniu samorządowych programów opieki nad 
zabytkami, uzgadniał także – w zakresie kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu – projekty i zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego oraz sprawował nadzór nad realizacją przez 
gminy porozumień zawartych z Wojewodą Śląskim.    [str. 45–46]

Jednostki zarządzające SZT (Urząd Marszałkowski i Muzeum Górnictwa) 
wywiązywały się z obowiązków monitorowania funkcjonowania SZT, 
a także gromadziły informacje o frekwencji w poszczególnych obiektach 
SZT, o podejmowanych działaniach promocyjnych związanych z funkcjo-
nowaniem danego obiektu oraz o odbywających się w nim wydarzeniach. 
Zamieszczały też materiały promocyjne m.in. w serwisach internetowych 
i w mediach społecznościowych oraz prawidłowo organizowały i koor-
dynowały promocję SZT. W latach 2018–20204 na działania promocyjne 

4  Brak danych za 2021 r.
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na rzecz SZT poniesiono łączne nakłady w wysokości 3156,9 tys. zł. Dzięki 
ww. działalności promocyjnej osiągnięto wzrost liczby osób korzystających 
w ciągu roku z oferty obiektów wchodzących w skład SZT. Odnotowano 
również wzrost stopnia znajomości marki „Industriada”. W okresie obję-
tym kontrolą powstał nowy tzw. subszlak, wdrażano też nowe produkty 
(np. „INDUrajd”). Osiągnięto tym samym cele oraz wskaźniki produktu dla 
projektu „Dalszy rozwój SZT poprzez modyfikację rynku, produktu i ele-
mentów marketingu-mix”, wymienione w „Programie Rozwoju Turystyki 
w Województwie Śląskim 2020+.      [str. 48–51]

W styczniu 2020 r., z powodu wykluczenia ze SZT jednego z obiektów 
wchodzących w jego skład, ich liczba zmniejszyła się o jeden. Urząd Mar-
szałkowski zlecił (w 2019 r.) przeprowadzenie we wszystkich obiektach 
wchodzących w skład SZT audytu terenowego, w trakcie którego rzetel-
nie weryfikowano spełnianie przez poszczególne obiekty minimalnych 
kryteriów określonych w regulaminach funkcjonowania SZT. Stwierdzono  
jednak, że Urząd Marszałkowski nie dochował obowiązującego ter-
minu przeprowadzenia audytu w większości obiektów wchodzących  
w skład SZT.          [str. 51–52]

jak i przy tych wpisanych do GEZ, w pozostałych gminach możliwość uzyskania 
dotacji mieli jedynie właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków. Poza jednym wyjątkiem ww. jednostki prowadziły wykazy udzielo-
nych dotacji oraz informowały o przyznanych dotacjach inne uprawnione 
organy.         [str. 41–43]

W okresie objętym kontrolą dwa powiaty oraz 15 gmin z terenu wojewódz-
twa śląskiego (w tym pięć z sześciu objętych kontrolą) posiadały porozu-
mienia zawarte z Wojewodą Śląskim, na podstawie których przejęły one 
i realizowały niektóre zadania z zakresu ochrony zabytków sprawowanej 
przez Wojewodę. Działania skontrolowanych gmin w ww. zakresie spro-
wadzały się głównie do wydawania – na wniosek właściciela lub posia-
dacza zabytku – zaleceń konserwatorskich do zamierzeń inwestycyjnych 
w stosunku do zabytków znajdujących się na terenie gminy i ujętych w GEZ. 
Tylko w jednej z tych pięciu gmin nie zaistniały zdarzenia wymagające pod-
jęcia przez gminę działań określonych w porozumieniu.

Jedynie w treści sześciu z 17 zawartych porozumień wyłączono obiekty 
stanowiące wyłączną własność, a także współwłasność właściwej gminy, 
powiatu lub Skarbu Państwa. NIK wskazuje na ryzyko, że brak ww. wyłą-
czenia w treści pozostałych porozumień może prowadzić do konfliktu inte-
resów pomiędzy doraźnymi potrzebami gminy/powiatu, a prowadzeniem 
racjonalnych działań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami na jej/jego 
terenie.          [str. 44–45]

WKZ przeprowadził w okresie objętym kontrolą łącznie 195 kontroli 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków 
(w tym 17 zabytków techniki, tj. 8,7%). WKZ rzetelnie przeprowadzał  
ww. kontrole, w szczególności przygotowywał zalecenia pokontrolne 
oraz monitorował ich realizację, nakazując informowanie o wykonanych 
pracach, jak i zlecając oględziny i kontrole sprawdzające. W przypadku 
braku realizacji zaleceń pokontrolnych WKZ wszczynał postępowanie 
o nałożenie kary administracyjnej, bądź postępowanie w sprawie wystąpie-
nia zagrożenia zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obiektu. WKZ brał 
też czynny udział w opiniowaniu samorządowych programów opieki nad 
zabytkami, uzgadniał także – w zakresie kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu – projekty i zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego oraz sprawował nadzór nad realizacją przez 
gminy porozumień zawartych z Wojewodą Śląskim.    [str. 45–46]

Jednostki zarządzające SZT (Urząd Marszałkowski i Muzeum Górnictwa) 
wywiązywały się z obowiązków monitorowania funkcjonowania SZT, 
a także gromadziły informacje o frekwencji w poszczególnych obiektach 
SZT, o podejmowanych działaniach promocyjnych związanych z funkcjo-
nowaniem danego obiektu oraz o odbywających się w nim wydarzeniach. 
Zamieszczały też materiały promocyjne m.in. w serwisach internetowych 
i w mediach społecznościowych oraz prawidłowo organizowały i koor-
dynowały promocję SZT. W latach 2018–20204 na działania promocyjne 

4  Brak danych za 2021 r.

Gminy prawidłowo 
realizowały zadania 

objęte porozumieniami 
z Wojewodą Śląskim 

WKZ prawidłowo 
sprawował nadzór 

konserwatorski 
nad właścicielami 

zabytków 

Jednostki zarządzające 
SZT prawidłowo 
wywiązywały się  

ze swoich obowiązków

Nie dochowano terminu 
przeprowadzenia  
audytów w większości 
obiektów SZT
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4. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK formułuje następujące 
wnioski:

1) o każdorazowe wyłączanie – w treści zawieranych z powiatami lub 
gminami porozumień na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy o ochronie 
zabytków – spod uregulowań zawartych w tych porozumieniach 
– obiektów stanowiących wyłączną własność, a także współwła-
sność właściwej gminy lub powiatu,

2) o rozważenie zmiany zapisów Regulaminu SZT z 2020 r. polegającej 
na określeniu obowiązku przeprowadzania audytów w obiektach 
wchodzących w skład SZT nie rzadziej niż co trzy lata od daty 
poprzednio przeprowadzonego audytu.

Wniosek  
do Wojewody Śląskiego

Wniosek  
do Zarządu 

Województwa 
Śląskiego
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5. 
5.1. Prowadzenie rejestru zabytków oraz wojewódzkiej 

i gminnych ewidencji zabytków
Rejestr zabytków oraz wojewódzka i gminne ewidencje zabytków prowa-
dzone były prawidłowo, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, polegają-
cych głownie na niesporządzaniu – wbrew takiemu obowiązkowi – nowych 
kart ewidencyjnych lub adresowych dla zabytków techniki, których stan 
faktyczny uległ znacznej zmianie.

5.1.1. Prowadzenie rejestru zabytków
Według stanu na 31 grudnia 2017 r. liczba zabytków techniki na terenie 
województwa śląskiego wynosiła 119 obiektów, które stanowiły 4,7% nie-
ruchomych zabytków rejestrowych ogółem (25555) na terenie tego woje-
wództwa. W okresie objętym kontrolą WKZ wpisał do rejestru 12 kolejnych 
obiektów, natomiast w wyniku zniszczenia, degradacji czy utraty warto-
ści historycznej, artystycznej lub naukowej wykreślił z tego rejestru dwa 
zabytki techniki, według stanu na 30 czerwca 2021 r. liczba ta wynosiła więc  
129 obiektów (4,8% nieruchomych zabytków rejestrowych ogółem 2687).

Wykres nr 1 
Liczba zabytków techniki wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego  
w latach 2017–2021

 
2017             2018                         2019                         2020                         2021 
	 	 	 	 	 																				(1	półrocze)

119

122

124

128
129

Źródło: dane z kontroli NIK.

W okresie objętym kontrolą WKZ prowadził rejestr zabytków w formie 
ksiąg, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia rejestru zabyt-
ków, jak również w postaci pomocniczych wykazów elektronicznych, udo-
stępnionych na stronach internetowych WUOZ.

Stwierdzono jednak, że 496 spośród 840 (tj. 59%) wpisów dokonanych 
w rejestrze nie zawierało pełnych danych dotyczących adresu zamiesz-
kania lub adresu siedziby właściciela zabytku, tj. informacji wymaga-

5  Liczby te dotyczą wpisów do rejestru zabytków, w związku z tym, że jednym wpisem wykonanym 
na podstawie decyzji WKZ można wprowadzić do rejestru więcej zabytków (np. zespół 
budowlany lub układ urbanistyczny), łączna liczba zabytków zawartych w rejestrze była większa 
od liczby samych wpisów i wynosiła 4686 obiektów.

Liczba zabytków 
techniki ujętych 
w rejestrze zabytków 

Nieprawidłowości 
w prowadzeniu 
rejestru zabytków 
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nych zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 8 ww. rozporządzenia. Brakujące informacje 
zostały uzupełnione w trakcie trwania kontroli. Stwierdzono również, 
że w dwóch przypadkach skreślenia obiektów z rejestru zabytków WKZ 
nie przesłał do właściwego organu samorządu terytorialnego potwierdzo-
nej kopii decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru zabytków, nie wypełniając  
obowiązku zawartego w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie prowa-
dzenia rejestru zabytków. Również w tym przypadku kopie decyzji o skre-
śleniu z rejestru zostały przesłane do właściwych organów samorządu  
terytorialnego dopiero w trakcie trwania niniejszej kontroli.

Kontrola wykazała też, że WKZ dotychczas nie doprowadził rejestru 
zabytków do stanu zgodnego z wymogami określonymi w rozporządze-
niu w sprawie prowadzenia rejestru zabytków. W księgach rejestru nie 
ujął bowiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków z terenu dawnych 
województw: bielskiego, częstochowskiego i katowickiego (sprzed reformy 
administracyjnej w 1999 r.). Do 8 września 2021 r. przeniesiono 307 wpi-
sów z rejestrów byłych województw, natomiast do przeniesienia pozostało 
nadal 2558 wpisów.

W październiku 2020 r. WKZ we współpracy z NID rozpoczął współ-
tworzenie cyfrowego repozytorium dokumentacji rejestru zabytków  
i wprowadzanie do bazy decyzji dotyczących wpisów do rejestru.

5.1.2. Prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków
WKZ prowadził wojewódzką ewidencję zabytków nieruchomych w for-
mie kart ewidencyjnych zabytków. W ewidencji tej figurowało wg stanu 
na 31 grudnia 2017 r. – 4619 zabytków (w tym 1059 zabytków techniki). 
W okresie objętym kontrolą liczba ta wzrosła i wg stanu na 30 czerwca 
2021 r. wynosiła 4755 zabytków (w tym 1085 zabytków techniki).

Wykres nr 2 
Liczba zabytków ogółem oraz zabytków techniki wpisanych do WEZ w latach 2017–2021

 

4 619 4 632 4 735 4 746 4 755

1 059 1 063 1 085 1 085 1 085

2017 2018 2019 2020 2021 (I półrocze)

Liczba wszystkich zabytków wpisanych do WEZ

Liczba zabytków techniki wpisanych do WEZ

Źródło: dane z kontroli NIK.

Cyfrowe  
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rejestru zabytków 
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zabytków techniki 

ujętych w WEZ 
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Z analizy 20 losowo wybranych kart ewidencji zabytków techniki, sta-
nowiących podstawowe źródło wiedzy o tych zabytkach wynikało,  
że 15 z nich (75%) zawierało wszystkie wymagane przepisami elementy, 
w tym m.in. stan zachowania obiektu oraz istniejące zagrożenia i najpilniej-
sze postulaty dotyczące konserwacji. W przypadku ośmiu kart (40%) stan 
zachowania danego zabytku określono jako „zły” lub „wymagający kapital-
nego remontu”. Ustalono, że WKZ monitorował stan tych obiektów i podej-
mował w ich sprawach odpowiednie dalsze działania.

Stwierdzono jednak, że pięć wybranych kart ewidencji zabytków techniki 
(25% objętych badaniem) nie zostało sporządzonych w sposób prawidłowy 
(dwie karty nie zawierały informacji o wpisie do rejestru zabytków, choć 
obiekty te były do rejestru wpisane, a karty kolejnych trzech zabytków były 
kartami GEZ i nie zawierały wymaganych rubryk: Współrzędne geogra-
ficzne, Adnotacje o inspekcjach, Informacje o zmianach, czym naruszono § 10 
ust. 1 pkt 6 i 11 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków).  
Nieprawidłowość ta częściowo została usunięta w trakcie trwania kontroli.
Dodatkowo dla trzech obiektów techniki (spośród innych niż objęte  
ww. badaniem) WKZ nie sporządził nowych kart WEZ, mimo że w okre-
sie objętym kontrolą (po 19 października 2019 r.) WKZ przeprowadził 
w tych obiektach kontrole przestrzegania i stosowania przepisów lub 
otrzymał ekspertyzy techniczne, które potwierdzały istotne zmiany w sta-
nie zachowania tych obiektów. Sporządzone wcześniej dla tych obiektów 
karty WEZ nie mogły być zatem źródłem rzetelnej wiedzy o danym zabytku. 
Ujawnione istotne zmiany stanu zachowania tych zabytków uzasadniały 
w pełni konieczność opracowania nowych kart ewidencyjnych i przed-
stawienia w nich danych zgodnych ze stanem faktycznym. Obowiązek  
zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym danych 
zawartych w karcie ewidencyjnej zabytku włączonej do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycz-
nym lub prawnym wynikał nadto z § 14a ust. 1 rozporządzenia w spra-
wie prowadzenia rejestru zabytków. Przyczynami niesporządzania nowych 
kart WEZ były wg WKZ przede wszystkim ograniczone środki finansowe  
(sporządzenie takich kart zlecano podmiotom zewnętrznym, w miarę moż-
liwości, w ramach posiadanych środków finansowych).

Przykłady

Karty ewidencyjne WEZ sporządzone dla dwóch zabytków nie zawierały 
w polu Formy ochrony informacji o wpisie do rejestru zabytków, choć obiekty 
te były do rejestru wpisane. W trakcie trwania kontroli informacje te zostały 
uzupełnione. Karty kolejnych trzech zabytków były kartami GEZ i nie zawie-
rały wymaganych rubryk: Współrzędne geograficzne, Adnotacje o inspekcjach, 
Informacje o zmianach.
W kartach WEZ trzech innych obiektów techniki, sporządzonych w 1991 r.  
(dot. dwóch dworców kolejki wąskotorowej: w Nieborowicach oraz w Gli-
wicach) lub w 2015 r. (dot. budynku starej kotłowni w Częstochowie przy  
ul. Mirowskiej), ich stan zachowania określono jako „dość dobry” lub „dobry”. 
Tymczasem w okresie objętym kontrolą WKZ w jednym z nich przeprowa-
dził kontrolę, a w dwóch otrzymał aktualną ekspertyzę dot. ich stanu technicz-
nego, stwierdzając, że ich stan jest bardzo zły (kwalifikowały się do rozbiórki  
lub kapitalnego remontu).

Nieprawidłowości 
w prowadzeniu WEZ 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

18

WKZ prawidłowo uzgadniał – na wniosek gmin – kwestię ujęcia w GEZ 
obiektów innych niż wpisane do rejestru zabytków lub objętych woje-
wódzką ewidencją zabytków. W okresie objętym kontrolą do WUOZ wpły-
nęło 171 takich wniosków w sprawach związanych z prowadzaniem GEZ, 
w tym dotyczących włączenia lub wykreślenia obiektów z GEZ.

5.1.3. Prowadzenie gminnych ewidencji zabytków
Wszystkie gminy objęte kontrolą prowadziły GEZ. Łączna liczba zabyt-
ków ujętych w ewidencjach sześciu gmin objętych kontrolą wynosiła 8093 
wg stanu na 31 grudnia 2017 r. oraz 6818 wg stanu na 30 czerwca 2021 r., 
przy czym w dwóch gminach6 liczba ta wzrosła w okresie objętym kontrolą, 
w dwóch kolejnych7 nie zmieniła się, a w dwóch innych8 zmniejszyła się.

Liczba zabytków techniki ujętych w GEZ sześciu gmin objętych kontrolą 
wynosiła 200 wg stanu na 31 grudnia 2017 r. W okresie objętym kontrolą 
wpisane zostały trzy kolejne obiekty, a tyle samo obiektów zostało wykre-
ślonych ze względu na utratę walorów zabytkowych. Liczba wszystkich 
zabytków techniki ujętych w GEZ ww. sześciu gmin zmniejszyła się jed-
nak (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.) do 1939 ze względu na przepro-
wadzoną w międzyczasie weryfikację zapisów i łączenie pojedynczych  
obiektów zabytkowych w zespoły.

Największą grupę wśród zabytków techniki na terenie skontrolowanych 
gmin stanowiły obiekty związane z górnictwem węgla kamiennego (99), 
kolejne grupy zabytków techniki pod względem liczebności stanowiły: 
obiekty infrastruktury kolejowej (33), obiekty związane z hutnictwem (13), 
obiekty infrastruktury wodociągowej, w tym wieże ciśnień (11), obiekty 
związane z energetyką, w tym elektrownie i elektrociepłownie (7) oraz pozo-
stałe, w tym zakłady chemiczne, odzieżowe, browary, młyny (łącznie 30).

Wykres nr 3 
Zabytki techniki ujęte w GEZ gmin objętych kontrolą wg rodzajów obiektów (branż przemysłu)

infrastruktura	
kolejowa

górnictwo	 
węgla	 
kamiennego

pozostałe

hutnictwo

infrastruktura 
wodociągowa

energetyka

17%

51%

15%

7%

6%

4%

Źródło: dane z kontroli NIK.

6  Rybnik i Siemianowice Śląskie.
7  Czeladź i Tarnowskie Góry.
8  Bytom i Chorzów.
9  Liczba ta obejmuje zarówno pojedyncze obiekty, jak i całe zespoły zabytków złożone z wielu 

budynków, zgodnie z tym jak ujmowano je w GEZ.

Uzgadnianie wniosków 
gmin o ujęcie obiektów 

w GEZ

Liczba zabytków 
techniki ujętych w GEZ 

Nieprawidłowości 
w prowadzeniu GEZ 
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WKZ prawidłowo uzgadniał – na wniosek gmin – kwestię ujęcia w GEZ 
obiektów innych niż wpisane do rejestru zabytków lub objętych woje-
wódzką ewidencją zabytków. W okresie objętym kontrolą do WUOZ wpły-
nęło 171 takich wniosków w sprawach związanych z prowadzaniem GEZ, 
w tym dotyczących włączenia lub wykreślenia obiektów z GEZ.

5.1.3. Prowadzenie gminnych ewidencji zabytków
Wszystkie gminy objęte kontrolą prowadziły GEZ. Łączna liczba zabyt-
ków ujętych w ewidencjach sześciu gmin objętych kontrolą wynosiła 8093 
wg stanu na 31 grudnia 2017 r. oraz 6818 wg stanu na 30 czerwca 2021 r., 
przy czym w dwóch gminach6 liczba ta wzrosła w okresie objętym kontrolą, 
w dwóch kolejnych7 nie zmieniła się, a w dwóch innych8 zmniejszyła się.

Liczba zabytków techniki ujętych w GEZ sześciu gmin objętych kontrolą 
wynosiła 200 wg stanu na 31 grudnia 2017 r. W okresie objętym kontrolą 
wpisane zostały trzy kolejne obiekty, a tyle samo obiektów zostało wykre-
ślonych ze względu na utratę walorów zabytkowych. Liczba wszystkich 
zabytków techniki ujętych w GEZ ww. sześciu gmin zmniejszyła się jed-
nak (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.) do 1939 ze względu na przepro-
wadzoną w międzyczasie weryfikację zapisów i łączenie pojedynczych  
obiektów zabytkowych w zespoły.

Największą grupę wśród zabytków techniki na terenie skontrolowanych 
gmin stanowiły obiekty związane z górnictwem węgla kamiennego (99), 
kolejne grupy zabytków techniki pod względem liczebności stanowiły: 
obiekty infrastruktury kolejowej (33), obiekty związane z hutnictwem (13), 
obiekty infrastruktury wodociągowej, w tym wieże ciśnień (11), obiekty 
związane z energetyką, w tym elektrownie i elektrociepłownie (7) oraz pozo-
stałe, w tym zakłady chemiczne, odzieżowe, browary, młyny (łącznie 30).

Wykres nr 3 
Zabytki techniki ujęte w GEZ gmin objętych kontrolą wg rodzajów obiektów (branż przemysłu)
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Liczba zabytków techniki na terenie skontrolowanych gmin, wpisanych 
do rejestru zabytków wzrosła w okresie objętym kontrolą z 19 do 27, 
w wyniku wpisania do rejestru (w trzech gminach10 ) łącznie ośmiu zabyt-
ków.

Na terenie gmin objętych kontrolą znajdowało się zatem 18% zabytków tech-
niki z terenu województwa śląskiego ujętych w WEZ oraz 21% zabytków 
techniki z terenu województwa śląskiego ujętych w rejestrze zabytków.

Gminy objęte kontrolą (z wyjątkiem Gminy Rybnik) prowadziły GEZ 
w formie kart adresowych, które zostały w większości sporządzone przed 
19 października 2019 r. W związku z tym zawierały one dane wymagane 
§ 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków 
według stanu obowiązującego do tej daty, nie zawierały natomiast: historii, 
opisu i wartości, stanu zachowania i postulatów dotyczących konserwacji 
(gdyż obowiązek ich ujmowania w kartach adresowych został wprowa-
dzony dopiero po tej dacie11).

Dobra praktyka

W Rybniku przeprowadzono kompleksową aktualizację GEZ i sporządzono 
w grudniu 2020 r. nowe karty adresowe dla wszystkich zabytków, w związku 
z czym zawierały one również: historię, opis i wartości, stan zachowania 
i postulaty dotyczące konserwacji. Stanowiły one przez to dobre źródło aktu-
alnej wiedzy o wszystkich zabytkach na terenie miasta, stanowiące istotną 
pomoc m.in. przy wydawaniu zaleceń konserwatorskich.

W dwóch gminach12 stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu 
GEZ polegające na niesporządzeniu nowych kart adresowych dla łącznie  
13 zabytków techniki, w przypadku których po 19 października 2019 r. 
ich stan faktyczny uległ znacznej zmianie w wyniku: rewitalizacji i nada-
nia im nowych funkcji społeczno-gospodarczych lub w wyniku pogorszenia 
się ich stanu zachowania. Obowiązek sporządzenia nowych kart adreso-
wych, w przypadku konieczności zastąpienia niezgodnych ze stanem fak-
tycznym lub prawnym danych zawartych w karcie adresowej zabytku, 
wynikał z §18a ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków.

Przykłady

W Bytomiu dla jedenastu zabytków techniki nie opracowano nowych kart 
adresowych, mimo iż Gmina posiadała wiedzę o istotnych zmianach stanu 
faktycznego, jakie zaszły w ich przypadku. I tak: w należących do Gminy czte-
rech obiektach dawnej KWK Rozbark (cechowni, kotłowni, maszynowni, murze 
oporowym i ich otoczeniu) w latach 2020–2021 nastąpiły istotne zmiany stanu 
faktycznego, wynikające z przeprowadzonych prac remontowych i ich przebu-
dowy oraz adaptacji na obiekty sportowo-rekreacyjne, a w przypadku pozosta-

10  Bytom, Chorzów i Tarnowskie Góry.
11  Po zmianie, która weszła w życie rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 10 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1886).

12  Bytom i Czeladź.
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łych siedmiu obiektów (wieży wyciągowej szybu Krystyna dawnej KWK Szom-
bierki oraz maszynowni, pompowni, kotłowni i wieży zegarowej w zespole 
zabudowy EC Szombierki) Gmina posiadała dokumenty świadczące o znacz-
nym pogorszeniu się ich stanu zachowania w związku z wydaniem przez WKZ 
postulatów dotyczących stanu zachowania oraz koniecznej konserwacji tych 
obiektów i ich najbliższego otoczenia.

W Czeladzi nie sporządzono nowych kart adresowych dla dwóch zabytków 
techniki będących własnością Gminy: budynku siłowni, sprężarkowni i roz-
dzielni oraz budynku transformatorowni w zespole zabytkowym byłej kopalni 
„Saturn”, których funkcja została zmieniona odpowiednio na: Galerię Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” (w 2013 r.) oraz Centrum Usług Społecznościo-
wych i Aktywności Lokalnej „Saturn” (w 2019 r.).

W czterech gminach13 objętych kontrolą podejmowano planowane dzia-
łania dotyczące zidentyfikowania istniejących na terenie miasta obiektów 
dziedzictwa kultury przemysłowej, dokonywano m.in. weryfikacji obiektów 
zabytkowych w terenie, współpracowano w tym zakresie z NID oraz lokal-
nymi stowarzyszeniami, wykonywano dokumentacje konserwatorskie 
kolejnych obiektów. W pozostałych gminach nie podejmowano takich 
działań ze względu m.in. na niewystarczające zasoby kadrowe (według  
złożonych wyjaśnień przez kontrolowanych). Jednakże tylko w dwóch14 

gminach w okresie objętym kontrolą działania te przyniosły wymierny 
efekt w postaci wpisania do GEZ kolejnych trzech zabytków techniki.

Przykłady

W Siemianowicach Śląskich w ramach podejmowanych przez Miejskiego 
Konserwatora Zabytków działań, w 2019 r. zidentyfikowano dwa kolejne ist-
niejące obiekty techniki i objęto je ochroną poprzez wpisanie do GEZ – budynki 
stanowiące pozostałość dawnego szybu wentylacyjnego na ul. Watoły o nr 17 
i 19A.

W Tarnowskich Górach w 2018 r. wpisano do GEZ roznos sztolni „Boże Wspo-
móż” wraz z otoczeniem (otwarty kanał od wylotu chodnika sztolni odwadnia-
jącej do rzeki).

5.2. Podejmowanie działań w zakresie ochrony i opieki  
nad zabytkami

Właściciele zabytków techniki co do zasady zapewniali właściwą ochronę 
i dbałość o obiekty będące ich własnością lub znajdujące się w ich zarzą-
dzie. Stwierdzono jednak istotne nieprawidłowości w tym zakresie,  
polegające na niepodejmowaniu należytych działań w celu utrzymania ich 
w należytym stanie technicznym i estetycznym lub nie realizowaniu części 
zaleceń wynikających z protokołów z okresowych kontroli rocznych stanu 
technicznego, w wyniku czego ich stan ulegał stopniowemu pogorszeniu. 
W niektórych przypadkach stwierdzono nawet bezpośrednie niebezpie-
czeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego.

13  W Bytomiu, Chorzowie, Siemianowicach Śl. i Tarnowskich Górach.
14  W Siemianowicach Śl. i Tarnowskich Górach.
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5.2.1. Działania ogólne jednostek kontrolowanych w zakresie 
ochrony i opieki nad zabytkami

W strukturze organizacyjnej pięciu gmin objętych kontrolą wyodrębniono 
stanowisko miejskiego konserwatora zabytków (MKZ) – jako samodzielne 
stanowisko w jednym z wydziałów lub referatów danego urzędu gminy. 
Funkcji tej przypisano odpowiednie zadania gminy w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami. Tylko w jednej gminie15 nie funkcjonował MKZ, 
a odpowiednie zadania z ww. zakresu przypisano jednemu z biur urzędu.
Podstawowym dokumentem zawierającym diagnozę problemów ochrony 
zabytków, jak i działań w tym zakresie na obszarze gminy, powiatu  
lub województwa, jest program opieki nad zabytkami.
Samorząd województwa śląskiego posiadał Wojewódzki Program Opieki 
nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2018–2021, przed uchwa-
leniem pozytywnie zaopiniowany przez WKZ. Program ten stanowił istotny 
element strategii zarządzania dziedzictwem kulturowym na obszarze  
województwa.
Natomiast gminne programy opieki nad zabytkami posiadała tylko połowa 
skontrolowanych gmin16. W programach tych uwzględniano opiekę nad 
zabytkami techniki znajdującymi się na terenie danej gminy. Z realizacji 
tych programów w dwóch gminach sporządzono sprawozdania i przedło-
żono je radom gmin, natomiast jedna z tych gmin nie przedstawiła radzie 
gminy sprawozdania z przyjętego 22 maja 2019 r. gminnego programu 
opieki nad zabytkami, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 87 ust. 5 
ustawy o ochronie zabytków, mimo że do dnia zakończenia kontroli upłynęły 
już ponad dwa lata od jego przyjęcia. Przyczyną tego była nieprzewidywana 
zmiana na stanowisku MKZ oraz trudności z pozyskaniem nowego pracow-
nika. Projekt sprawozdania został przygotowany w toku niniejszej kontroli.
W trzech kontrolowanych gminach17 od listopada 2003 r., kiedy wszedł 
taki obowiązek określony w art. 87 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków18,  
nie opracowano gminnych programów opieki nad zabytkami. Jako przyczyny 
tego stanu wskazano: zmiany na stanowisku MKZ, stan epidemii COVID-19 
w 2020 r., prowadzone działania związane z aktualizacją GEZ oraz jego nie-
istotną rolę – zdaniem jednostki kontrolowanej – w opiece nad zabytkami.

Przykłady

W Chorzowie brak opracowania projektu gminnego programu opieki nad 
zabytkami tłumaczono: zmianą na stanowisku MKZ w grudniu 2018 r. oraz bra-
kiem możliwości zlecenia go w 2019 r. z uwagi na zatwierdzony już budżet mia-
sta, a w 2020 r. z uwagi na stan epidemii.

W Rybniku brak opracowania projektu ww. programu tłumaczono: podjętymi 
i niezakończonymi działaniami związanymi z aktualizacją GEZ, a także faktem, 
że zabytki na terenie miasta chronione były m.in. przez ustalenia dotyczące ich 
ochrony konserwatorskiej, zawarte w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego.

15  W Tarnowskich Górach.
16  Bytom, Czeladź i Siemianowice Śl.
17  Chorzów, Rybnik i Tarnowskie Góry.
18  Wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie zabytków – 17 listopada 2003 r.
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W Tarnowskich Górach, tłumacząc brak opracowania ww. programu również 
powoływano się na ustalenia dotyczące ochrony konserwatorskiej zawarte 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, twierdząc nadto, 
że stanowią one lepszą formę ochrony zabytków niż gminny program.

NIK nie podzielił powyższych wyjaśnień, nie można bowiem przyjąć, że sytu-
acja epidemiczna w roku 2020 uniemożliwiła wprowadzenie gminnego 
programu w latach wcześniejszych. Ponadto w ocenie NIK dokument ten 
odgrywa szczególną rolę w sprawowaniu opieki i ochrony nad zabytkami 
(znacznie większą niż ustalenia zawarte w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego) i stanowi bardzo istotny element zarządzania 
dziedzictwem kultury na obszarze gminy. Dlatego też ustawodawca, poza 
określeniem samego obowiązku sporządzenia takiego planu, nałożył jesz-
cze na prezydenta miasta (wójta, burmistrza) obowiązek aktualizowania 
tego planu co cztery lata.
Niezależnie od przedstawionych wyżej poglądów w złożonych wyjaśnie-
niach, w każdej z ww. gmin w toku niniejszej kontroli sporządzono pro-
jekt programu, lecz do czasu jej zakończenia nie przedłożono radom gmin 
celem ich uchwalenia.
Samorządy województwa oraz gmin objętych kontrolą – zarówno w pro-
jektach i zmianach odpowiednio: wojewódzkiego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, jak i w innych dokumentach dotyczą-
cych kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (np. decyzjach 
o warunkach zabudowy, decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 
decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej) – uwzględniały ochronę 
zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym zabytkami techniki. W szczególno-
ści projekty tych dokumentów, jeżeli obejmowały swoim zakresem zabytki 
techniki, były uzgadniane z WKZ, a wnoszone przez ten organ uwagi były 
uwzględniane w ostatecznie przyjętych dokumentach.
W okresie objętym kontrolą, na terenie skontrolowanych gmin nie funk-
cjonowali społeczni opiekunowie zabytków, o których mowa w art. 102 
ustawy o ochronie zabytków.
Kontrolowane gminy w przypadku stwierdzenia, że prywatni właściciele 
zabytków techniki położonych na ich terenie, nie dopełniali obowiązków 
zapewnienia odpowiedniej opieki nad zabytkiem, informowały o tym fakcie 
WKZ, celem podjęcia przez niego czynności kontrolnych u tego właściciela, 
a w niektórych przypadkach składały stosowne zawiadomienia do proku-
ratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (o czym niżej). W okresie 
objętym kontrolą wystąpił jeden – opisany niżej – przypadek podejmowa-
nia prób odkupienia takiej nieruchomości przez gminę.
W okresie objętym kontrolą doszło do znacznego pogorszenia stanu 
technicznego i estetyki największego zabytku techniki w województwie  
śląskim, stanowiącego własność prywatną, tj. dawnej Elektrociepłowni 
Bobrek, a obecnie Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu19.

19  Dalej: „EC Szombierki” (na okładce niniejszej informacji widnieje  zdjęcie tego obiektu).
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W okresie tym, jak również w latach wcześniejszych, samorząd wojewódz-
twa śląskiego i gmina Bytom podejmowały nieskuteczne próby nabycia 
tego obiektu.
We wrześniu 2013 r. ówczesny Prezydent Bytomia uzyskał od ówczesnego 
właściciela obiektu pisemną propozycję sprzedaży na rzecz gminy Bytom 
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz odrębnego od gruntu prawa 
własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie za cenę 
1,23 zł brutto. W kwietniu 2014 r. ww. strony zawarły przedwstępną 
umowę sprzedaży użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zespołu 
budynków i urządzeń, zobowiązując się do zawarcia do 31 lipca 2014 r. 
(po aneksie do 31 października 2014 r.) umowy przyrzeczonej sprzedaży 
ww. składników majątkowych za kwotę 123,00 zł brutto. Ostatecznie jed-
nak do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nie doszło, co ówcze-
sny Prezydent Bytomia wyjaśniał20 faktem nieporozumienia się stron 
co do wszystkich istotnych warunków zawarcia umowy sprzedaży.
W październiku 2015 r. Marszałek Województwa Śląskiego powołał21 zespół 
roboczy 22, którego celem było wypracowanie koncepcji zagospodarowania 
i dalszego funkcjonowania EC Szombierki w zakresie nadania jej nowych funk-
cji, rozpoznania możliwych źródeł finansowania oraz pozyskania partnerów 
zewnętrznych. W wyniku posiedzeń i prac ww. zespołu w listopadzie i grudniu 
2015 r. ustalono m.in., że właściciel zamierzał przekazać ww. obiekt organowi 
samorządowemu, przedstawiciele gminy Bytom stwierdzili jednak, że gmina 
nie posiada środków na przejęcie i zagospodarowanie obiektu i wykluczyli 
możliwość jego nabycia. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zakomu-
nikowali wolę uruchomienia i prowadzenia dwustronnych rozmów z wła-
ścicielem przy wsparciu gminy i zainteresowanie przejęciem EC Szombierki. 
Ta próba przejęcia obiektu również zakończyła się niepowodzeniem.
W lutym 2016 r. do gminy Bytom wpłynęło pismo zawierające informa-
cję o wstępnym zainteresowaniu nabyciem obiektu przez anonimowych  
fundatorów, w którym w sposób bardzo ogólnikowy nakreślono plany fun-
datorów, jakie miały być realizowane na ww. terenie, po uprzednim przy-
stosowaniu i modernizacji budynków i infrastruktury. W kwietniu 2016 r. 
ówczesny Prezydent Bytomia, w piśmie skierowanym do właściciela zare-
komendował Fundację EC Generator i proponowaną przez nią inwesty-
cję, jako tę o największym potencjale dla gminy, wpływającą w znacz-
nym stopniu na jego rozwój i pozytywny wizerunek w kraju i świecie.  
NIK stwierdziła, że w dacie skierowania ww. pisma rekomendowana Fun-
dacja nie istniała, została bowiem wpisana do rejestru fundacji KRS dopiero 
w maju 2017 r. W toku niniejszej kontroli NIK – mimo podjętych prób – nie 
udało się jednak skontaktować z ówczesnym Prezydentem Bytomia celem 
uzyskania od niego wyjaśnień odnośnie do przyczyn i okoliczności wyda-
nia przez niego ww. „rekomendacji”.

20  W piśmie z 7 grudnia 2016 r. w odpowiedzi na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach z 2 grudnia 2016 r.

21  Zarządzeniem Nr 27/2015 z dnia 30 października 2015 r.
22  W pracach tego zespołu brali także udział przedstawiciele właściciela, gminy Bytom  

(m.in. ówczesny Zastępca Prezydenta Miasta i Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu), 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz strony społecznej (Stowarzyszenia 
„Miasto dla Mieszkańców”).
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W maju 2016 r. w EC Szombierki odbyła się wizja lokalna z udziałem  
Marszałka Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu Zarządu Województwa 
Śląskiego w dniu 16 maja 2016 r. podjęto decyzję o wydatkowaniu środ-
ków publicznych na opracowanie analizy możliwości funkcjonalnych dla 
EC Szombierki na potrzeby rewitalizacji i adaptacji dla celów publicznych.
W dniu 20 czerwca 2016 r. ówczesny Prezydent Bytomia podpisał z Pre-
zesem Zarządu Fortum i Prezesem Zarządu REZONATOR S.A.23 porozu-
mienie, którego strony zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie 
przekształcenia funkcji obiektów EC Szombierki dla potrzeb realizacji sze-
roko rozumianej działalności kulturalnej, edukacyjnej, wystawienniczej 
i koncertowej. Według zapisów porozumienia Prezes Zarządu REZONA-
TOR S.A. przedstawił koncepcję programowo-przestrzenną, określającą 
podstawowe założenia architektoniczne, funkcjonalne i organizacyjne 
przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na nieruchomości EC Szom-
bierki, a ówczesny Prezydent Bytomia w imieniu gminy zaakceptował 
tę koncepcję i zadeklarował wolę wsparcia fundatora przyszłej Funda-
cji pn. „Fabryka Muzyki GENERATOR” przy jej realizacji. Poinformowano 
o tym samorząd województwa drogą mailową. W związku z tym Zarząd 
Województwa Śląskiego kilkakrotnie (w okresie od czerwca do listopada 
2016 r.) bezskutecznie próbował zapobiec ww. transakcji (kierując pisma 
do właściciela) prosząc o ponowne całościowe przeanalizowanie zbycia 
obiektu podmiotowi, któremu trudno udokumentować sukcesy na polu rewi-
talizacji oraz który nie wykazał jasno źródeł finansowania remontu zabyt-
kowego obiektu, co stwarzało wielce niepewną przyszłość dla tego zabytku.
Dnia 25 października 2016 r. Fortum i REZONATOR S.A. zawarły umowę 
sprzedaży i oświadczenie o ustanowieniu prawa odkupu, obejmujące sprze-
daż EC Szombierki za cenę 984,0 tys. zł (800,0 tys. zł netto).
W okresie od maja 2019 r. do grudnia 2020 r. gmina Bytom (reprezen-
towana przez kolejnego Prezydenta Miasta) wielokrotnie proponowała 
właścicielowi obiektu – REZONATOR S.A. przejęcie ww. nieruchomo-
ści (nieodpłatnie bądź za cenę równą cenie nabycia tej nieruchomości 
od poprzedniego właściciela), jednak propozycje te pozostały bez odpo-
wiedzi.
W lutym 2021 r. gmina Bytom zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Byto-
miu o możliwości popełnienia przez właściciela ww. obiektu przestępstwa, 
a Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie doprowadzenia w okre-
sie od nieustalonego dnia 2016 r. do 3 marca 2021 r., przez zaniechanie, 
do uszkodzenia budynku EC Szombierki, przez sprawcę, na którym ciążył 
prawny szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi, tj. o przestępstwo 
z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. Do dnia zakończenia niniej-
szej kontroli postępowanie było w toku.

We wrześniu 2021 r. (w toku niniejszej kontroli) Rada Miejska w Byto-
miu podjęła uchwałę24 popierającą współpracę gminy z Województwem  
Śląskim w celu przejęcia EC Szombierki. W dniu 22 września 2021 r. Zastępca 
Prezydenta Bytomia, po uzyskaniu poparcia Marszałka Województwa  

23  Spółka ta została zarejestrowana w KRS cztery dni wcześniej, w dniu 16 czerwca 2016 r.  
z kapitałem akcyjnym wynoszącym 100,0 tys. zł.

24  Nr XLVII/642/21.
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Śląskiego 25, w związku z pogarszającym się stanem technicznym i brakiem 
należytego zabezpieczenia zabytkowych budynków EC Szombierki, zwrócił 
się do Prezesa Zarządu Fortum (pierwotnego właściciela obiektu) z wnio-
skiem o rozważenie możliwości skorzystania przez tę Spółkę z prawa 
odkupu od obecnego właściciela (REZONATOR S.A.) przedmiotowych nie-
ruchomości. Potwierdził też w imieniu Gminy zainteresowanie nabyciem 
(we współpracy z Województwem Śląskim) EC Szombierki, po skorzysta-
niu przez Fortum z ww. uprawnienia. Uzasadnieniem wniosku było niewy-
wiązanie się obecnego właściciela ze zobowiązania do szczególnej dbałości 
o zachowanie walorów kulturowych i zabytkowych obiektów elektrocie-
płowni oraz do prowadzenia w obiekcie działalności kulturalnej, eduka-
cyjnej, wystawienniczej i koncertowej, co było warunkiem akceptacji przez 
Gminę Bytom sprzedaży EC Szombierki przez Fortum na rzecz REZONA-
TOR S.A. Do dnia zakończenia niniejszej kontroli gmina nie uzyskała odpo-
wiedzi na ww. pismo.
W 2020 r. jednemu z najcenniejszych zabytków techniki – Zabytkowej 
Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach26, zarzą-
dzanemu przez prywatny podmiot – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi  
Tarnogórskiej, zagroziła upadłość w związku ze stanem epidemii i utratą 
przychodów ze sprzedaży biletów do tych obiektów. W związku z tym 
Zarząd Województwa Śląskiego w styczniu 2021 r. w celu ratowania ww. 
obiektów zainicjował rozmowy z właścicielem zabytku celem stworzenia 
nowej wspólnej instytucji kultury, która byłaby współzarządzana przez 
Województwo, Stowarzyszenie oraz gminę Tarnowskie Góry i zagwaran-
towałaby stabilność finansowania i utrzymywania ww. zabytków. Jak usta-
lono w toku kontroli, strony nie doszły w przedmiotowej sprawie do poro-
zumienia, ponieważ Zarząd Województwa nie akceptował rozwiązań 
proponowanych przez Stowarzyszenie, z kolei propozycje Województwa 
zostały negatywnie ocenione przez członków Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej.
Gminy podejmowały działania w celu popularyzowania i upowszechniania 
wiedzy o zabytkach techniki położonych na ich terenie oraz ich znaczeniu 
dla historii i kultury. Polegały one głównie na: publikowaniu informacji 
na temat zabytków techniki na stronach internetowych urzędów, publi-
kowaniu postów i zdjęć informujących o zabytkach techniki w kanałach 
w mediach społecznościowych, wydawaniu publikacji o charakterze infor-
macyjno-promocyjnym, dystrybucji map, ulotek o najciekawszych zabyt-
kach, wydawaniu i dystrybucji wśród mieszkańców oraz turystów różnego 
rodzaju materiałów promocyjnych: magnesów, pocztówek, kalendarzy 
z ilustracjami zabytków techniki. Ponadto w ramach corocznie organizowa-
nej „Industriady”27, na terenie obiektów SZT organizowano szereg imprez 
(m.in. warsztaty, wykłady przedstawienia, happeningi), których tematem 
przewodnim był przemysł, zwłaszcza wydobywczy.

25  Z 13 września 2021 r. (pismo nr KN-OP-043.16.2021), poprzedzonej przyjęciem w dniu  
30 sierpnia 2021 r. przez Sejmik Województwa uchwały nr VI/35/14/2021 w sprawie poparcia 
współpracy Województwa Śląskiego z miastem Bytom w celu przejęcia EC Szombierki.

26  Jedynego na Śląsku obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
27  Święto Szlaku Zabytków Techniki, odbywające się co roku w obiektach należących do SZT  

oraz w tzw. obiektach zaprzyjaźnionych wybieranych corocznie w ramach konkursu 
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Podejmowanie działań  
w celu popularyzowania  
i upowszechniania wiedzy 
o zabytkach techniki
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Dobra praktyka

Gmina Tarnowskie Góry w ramach akcji promocyjnej „1526 – UNESCO dla 
wszystkich Tarnogórzan”, jak również w trosce o zachowanie cennego zabytku, 
dokonała zakupu 810 biletów do Zabytkowej Kopalni Srebra i 810 biletów 
do Sztolni Czarnego Pstrąga, które rozdano mieszkańcom Tarnowskich Gór.

5.2.2. Działania jednostek kontrolowanych, jako właścicieli 
zabytków techniki, w zakresie ochrony i opieki  
nad tymi zabytkami

W posiadaniu lub zarządzie siedmiu jednostek objętych kontrolą (sześciu 
gmin oraz Muzeum Górnictwa) było łącznie 18 zabytków techniki (stano-
wiących zarówno pojedyncze obiekty, jak i całe zespoły zabytkowe), z tego 
14 było użytkowanych (w tym dwa częściowo), a cztery nie były użytko-
wane. Gminy sprawowały opiekę nad tymi zabytkami bezpośrednio lub 
poprzez gminne jednostki kultury lub gminne spółki komunalne.

Jednostki objęte kontrolą w latach w 2018–2021 podejmowały właściwe 
działania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami techniki będących 
w ich posiadaniu lub zarządzie.

W szczególności w sześciu zabytkach techniki należących do pięciu kontro-
lowanych jednostek (czterech gmin i Muzeum Górnictwa) przeprowadzono 
prace remontowo-budowlane i adaptacyjne z przeznaczeniem na cele zwią-
zane z dziedzictwem kultury i rekreacyjno-turystyczne oraz na rzecz osób 
marginalizowanych/wykluczonych społecznie. Wyżej wymienione prace 
realizowano z udziałem dofinansowania z funduszy europejskich28.

Przykład

W Bytomiu budynki zespołu obiektów dawnej KWK Rozbark zostały wyre-
montowane i przekształcone przez najemcę (klub sportowy) w obiekty 
sportowo-rekreacyjne – zaadaptowano m.in. wnętrze budynku kotłowni 
na wewnętrzne ścianki wspinaczkowe, a w budynku maszynowni urządzono 
siłownię, sale do ćwiczeń, szatnie oraz sauny (inwestycja w toku).

Zdjęcia nr 1 i 2 
Budynek dawnej maszynowni zespołu obiektów KWK Rozbark w Bytomiu, w którym 
urządzono m.in. siłownię, sale do ćwiczeń, szatnie oraz sauny

28  Co szczegółowo opisano w punkcie 5.3. niniejszej informacji.

Przeprowadzane  
prace remontowo- 

-budowlane i adaptacyjne 
w zabytkach techniki 

należących do jednostek 
kontrolowanych 
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Źródło: materiały NIK.

Zdjęcia nr 3 i 4 
Budynek dawnej kotłowni zespołu obiektów KWK Rozbark w Bytomiu – u góry zewnętrzna 
ścianka wspinaczkowa, u dołu trwający montaż wewnętrznej ścianki wspinaczkowej

Źródło: materiały NIK.
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Przykład

W Chorzowie odrestaurowano i zmodernizowano halę dawnej elektrowni 
Huty Królewskiej, przekształcając ją w Muzeum Hutnictwa.

W Czeladzi w zespole obiektów dawnej kopalni „Saturn” – w 2019 r. przebu-
dowano i zaadaptowano budynek dawnych warsztatów elektrycznych i trans-
formatorowni na cele społeczne, tj. na Centrum Usług Społecznościowych 
i Aktywności Lokalnej SATURN, a także prowadzono prace związane z prze-
budową i zmianą sposobu użytkowania obiektu byłej cechowni, łaźni, szatni 
i administracji, z przeznaczeniem na Muzeum Zagłębiowskiego Górnictwa 
Węglowego i mediatekę (inwestycja w toku).

Zdjęcie nr 5 
Prace prowadzone w budynkach zespołu obiektów dawnej kopalni „Saturn” w Czeladzi 
– cechowni, łaźni, szatni i administracji – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
z przeznaczeniem na Muzeum Zagłębiowskiego Górnictwa Węglowego i mediatekę

Źródło: materiały NIK.

Przykład

W Rybniku w 2020 r. w zespole zabytkowej kopalni „Ignacy – Hoym” (obiekcie 
SZT) – w budynku byłej sprężarkowni przeprowadzono adaptację pomieszczeń 
m.in. na świetlicę środowiskową w celu wsparcia działań na rzecz osób margi-
nalizowanych/wykluczonych społecznie, w budynku szybu „Kościuszko” prze-
prowadzono kompleksową modernizację i adaptację istniejących pomieszczeń 
na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną 
(m.in. stworzono nowoczesną wystawę stałą z wykorzystaniem autentycznych 
eksponatów oraz technik multimedialnych i innych nowoczesnych form pre-
zentacji treści kulturowych, zaplanowano ponowne uruchomienie istniejącej 
maszyny parowej (inwestycja w toku).
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Zdjęcia nr 6 i 7 
Budynek byłej sprężarkowni zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku – zaadaptowany  
m.in. na świetlicę środowiskową, wewnątrz widoczna odgrodzona przeszklonymi ściankami 
część dawnej maszyny – sprężarki

Źródło: materiały NIK.

Przykłady

W Zabrzu w zabytkowym kompleksie „Królowa Luiza” należącym do Muzeum 
Górnictwa (obiekcie SZT) – w 2020 r. ukończono remont budynku dawnej 
maszynowni szybu Prinz Schonaich i adaptację na funkcję wystawienniczą, 
a w budynku dawnej skraplarni powietrza (warsztatu elektrycznego) prze-
prowadzono kompleksowy remont i jego adaptację na pełnienie funkcji eks-
pozycyjnych, warsztatu i pracowni konserwacji wraz z pokazową kuźnią, 
w budynku dawnej cechowni w 2021 r. ukończono kompleksowy remont i jego 
adaptację na magazyn studyjny Muzeum. W budynku wieży ciśnień realizo-
wano prace budowlano-instalacyjne oraz adaptację na cele społeczne, eduka-
cyjne, naukowe i kulturalne, w tym sale konferencyjne, kawiarnię, wystawę 
edukacyjno-naukową pn. „Carboneum – centrum wiedzy o węglu” (inwesty-
cja w toku).
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Zdjęcia nr 8 i 9 
Budynek maszynowni Prinz Schonaich w kompleksie „Królowa Luiza” w Zabrzu – przed 
i po rewitalizacji

Źródło: zdjęcia udostępnione przez Muzeum Górnictwa.

Zdjęcia nr 10 i 11 
Budynek dawnej skraplarni powietrza (warsztatu elektrycznego) w kompleksie  
„Królowa Luiza” w Zabrzu – przed i po rewitalizacji
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Źródło: zdjęcia udostępnione przez Muzeum Górnictwa i materiały NIK.

Zdjęcia nr 12 i 13 
Budynek dawnej cechowni w kompleksie „Królowa Luiza” w Zabrzu – przed i po rewitalizacji

Źródło: zdjęcia udostępnione przez Muzeum Górnictwa oraz materiały NIK.
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Zdjęcie nr 14 
Budynek wieży ciśnień w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego po rewitalizacji

Źródło: materiały NIK.

5.2.3. Wyniki przeprowadzonych oględzin wybranych zabytków 
techniki

Infografika nr 1 
Poddane oględzinom zabytki techniki

Źródło: opracowanie własne.
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W toku kontroli przeprowadzono oględziny 13 zabytków techniki  
(72% zabytków w posiadaniu lub zarządzie jednostek objętych kontrolą, 
pięć z nich było obiektami SZT), z tego: siedmiu zabytków związanych 
z górnictwem węgla kamiennego, trzech wież ciśnień, jednego zabytku 
związanego z hutnictwem, jednego obiektu infrastruktury kolejowej 
oraz jednego spośród pozostałych grup zabytków (łącznie 32 pojedyncze 
obiekty – budynki lub budowle).

W przypadku pięciu z 13 (38%) zabytków poddanych oględzinom – łącznie 
w dziewięciu z 32 (28%) budynków lub budowli – stwierdzono nieprawi-
dłowości polegające bądź na niepodejmowaniu działań w celu utrzymania 
zabytków w należytym stanie technicznym i estetycznym (w pięciu przy-
padkach, z czego w trzech stwierdzono nawet bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo dla życia lub zdrowia ludzkiego), bądź na nierealizowaniu zaleceń 
wynikających z protokołów z okresowej kontroli rocznej stanu technicz-
nego (w czterech przypadkach).

W toku przeprowadzonych oględzin trzech budynków zabytkowych, nale-
żących do dwóch jednostek objętych kontrolą, stwierdzono bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (w dwóch przypad-
kach poprzez możliwość uderzenia przez przedmioty spadające z wysoko-
ści, a w jednym przypadku poprzez możliwość upadku z dużej wysokości). 
Stosownie do art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, niezwłocznie poinformowano 
o tym fakcie kierowników jednostek, którzy jeszcze w toku kontroli podjęli 
działania w celu zapobieżenia występującym niebezpieczeństwom.

Przykład

W Czeladzi nie zapewniono warunków zabezpieczenia dwóch obiektów daw-
nej Kopalni Saturn: nadszybia szybu II i budynku warsztatów mechanicznych 
(ściany szczytowej). Przeprowadzone w toku kontroli oględziny tych obiek-
tów wykazały, że stan ogrodzenia budynku nadszybia szybu II i jego usytuowa-
nie w zbyt bliskiej odległości od ściany wschodniej budynku umożliwiał swo-
bodne wejście na teren obiektu osobom nieupoważnionym i nie uwzględniał 
zagrożenia wynikającego ze spadania z wysokości cegieł i resztek obró-
bek blacharskich. W przypadku budynku warsztatów mechanicznych stwier-
dzono, że wygrodzenie ściany szczytowej (pozbawionej elementów łączących 
z budynkiem) taśmami ostrzegawczymi graniczącymi bezpośrednio z ciągiem 
komunikacyjnym, prowadzącym wokół obiektu Centrum Usług Społecznościo-
wych i Aktywności Lokalnej SATURN umożliwia swobodny dostęp do budynku 
i może prowokować osoby nieupoważnione, w tym korzystające z usług  
ww. Centrum, do przebywania w zbyt bliskiej odległości od niezabezpieczo-
nej ściany szczytowej. Przed zakończeniem kontroli tereny, na których posa-
dowione były ww. obiekty, zostały zabezpieczone tymczasowym ogrodzeniem 
panelowym i odpowiednio oznakowane.

Stwierdzenie 
bezpośredniego 
niebezpieczeństwa 
dla życia lub zdrowia 
ludzkiego 
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Zdjęcie nr 15 
Wieża nadszybia szybu II dawnej Kopalni Saturn – widoczne usytuowanie ogrodzenia  
w zbyt bliskiej odległości od ściany budynku, grożącej zawaleniem

Źródło: materiały NIK.

Zdjęcie nr 16 
Wieża nadszybia szybu II dawnej Kopalni Saturn – widoczne podłużne pęknięcie  
w górnej części budynku

Źródło: materiały NIK.

Wypełnianie 
przez właścicieli obiektów 
zabytkowych obowiązków 
określonych w ustawie 
Prawo budowlane 
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Zdjęcie nr 15 
Wieża nadszybia szybu II dawnej Kopalni Saturn – widoczne usytuowanie ogrodzenia  
w zbyt bliskiej odległości od ściany budynku, grożącej zawaleniem

Źródło: materiały NIK.

Zdjęcie nr 16 
Wieża nadszybia szybu II dawnej Kopalni Saturn – widoczne podłużne pęknięcie  
w górnej części budynku

Źródło: materiały NIK.

Wypełnianie 
przez właścicieli obiektów 
zabytkowych obowiązków 
określonych w ustawie 
Prawo budowlane 

Zdjęcie nr 17 
Budynek warsztatów mechanicznych dawnej Kopalni Saturn – po prawej stronie widoczne 
niewystarczające wygrodzenie ściany szczytowej i zagrożenie dla zdrowia i życia wynikające 
z możliwości podejścia zbyt blisko tej ściany, która grozi zawaleniem

Źródło: materiały NIK.

Przykład

W Rybniku nie zapewniono warunków zabezpieczenia wieży ciśnień w dziel-
nicy Zamysłów. Od października 2019 r. (kiedy miasto nabyło ten obiekt), 
do kwietnia 2021 r. kiedy przeprowadzono oględziny) nie podjęto żadnych 
prac w obiekcie lub jego otoczeniu, poza wycinką przesłaniających go drzew. 
Obiekt nie był użytkowany, nie był też ogrodzony, ani należycie zabezpie-
czony przed dostępem osób trzecich. Był usytuowany w ogólnodostępnym 
terenie, posiadał kondygnację podziemną i co najmniej jeden strop pośredni, 
stropy posiadały niezabezpieczone otwory centralne, a prowadzące do góry 
spiralne schody były niekompletne, brak było spoczników i balustrad. Przez 
wyrwę w zamurowanym otworze drzwiowym istniała możliwość przedosta-
nia się do środka, co z uwagi na występowanie we wnętrzu elementów struk-
tury budowlanej niespełniających wymogów warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki, stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia osób, 
które dostaną się do środka obiektu. Ponadto umieszczone w dolnej części 
wieży napisy – graffiti na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach obiektu, 
prowizoryczne drewniane ławeczki pod wieżą oraz haki i otwory po zamon-
towanych kiedyś uchwytach wspinaczkowych na elewacji wieży świadczyły 
o tym, że miejsce to było odwiedzane przez ludzi (i m.in. nielegalnie wyko-
rzystywane jako ścianka wspinaczkowa). Przed zakończeniem kontroli otwór 
w wieży ciśnień został zamurowany, zaplanowano też ogrodzenie tymczasowe 
terenu wieży i zabudowanie zamykaną furtką oraz zawieszenie tabliczek infor-
macyjnych o zakazie wstępu na wieżę i teren przyległy.
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Zdjęcia nr 18 i 19 
Wieża ciśnień w Rybniku – niezabezpieczony otwór, umożliwiający dostęp do środka obiektu 
– zagrożenie dla zdrowia i życia wynikające m.in. z możliwości upadku z dużej wysokości

 

Źródło: materiały NIK.

Dla obiektów użytkowanych prowadzono książki obiektu budowlanego, 
poddawano je także okresowym kontrolom stanu technicznego, o któ-
rych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane29. W dwóch 
jednostkach30 – w przypadku siedmiu budynków – stwierdzono jednak nie-
zrealizowanie – przez okres ponad trzech lat31 – niektórych zaleceń wyni-
kających z protokołów z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego. 
Brak realizowania wymaganych zaleceń powodował stopniowe pogar-
szanie się stanu technicznego ww. budynków, co potwierdzono i zaobser-
wowano również w toku oględzin przeprowadzonych w tych obiektach 
w trakcie niniejszej kontroli. Przyczynami tego były: w jednym przypadku 
niezgłaszanie gminie potrzeb finansowych w ww. zakresie przez spółkę 
komunalną zarządzającą ww. nieruchomościami, a w drugim przeznacza-
nie środków na remonty w innych obiektach (pilniejsze potrzeby).

Przykłady

W Czeladzi, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 70 ustawy Prawo 
budowlane, nie wykonano większości zaleceń sformułowanych w wyniku 
rocznych kontroli stanu technicznego trzech obiektów w zespole zabytkowej 
kopalni Saturn (budynków nadszybia szybu I i II oraz budynku warsztatów 
mechanicznych), którymi zarządzała gminna spółka komunalna, dotyczącymi 
w szczególności: zdemontowania z budynków wszystkich luźnych elemen-
tów jak: obróbki blacharskie, gruz, elementy metalowe; zabezpieczenia okien, 

29  Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm., zwanej dalej ustawą Prawo budowlane.
30  Gmina Czeladź i Muzeum Górnictwa.
31  Od dat przeprowadzenia kontroli okresowej rocznej w 2018 r. do dnia zakończenia niniejszej 

kontroli w 2021 r.
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np. płytą OSB lub zdemontowania uszkodzonej stolarki okiennej; poddania 
opinii konstrukcyjno-budowlanej budynku nadszybia szybu I oraz elementów 
wyciągowych przymocowanych do budynku; poddania opinii konstrukcyjno-
-budowlanej budynku nadszybia szybu II; zabezpieczenia ściany szczytowej 
budynku warsztatów mechanicznych lub jej wyburzenia. W ocenie NIK, świad-
czyło to jednoznacznie o niewystarczającym nadzorze nad działalnością spółki 
komunalnej w zakresie realizacji przez nią umowy o zarządzanie ww. nieru-
chomościami.

W czterech obiektach zabytkowych należących do Muzeum Górnictwa  
nie wykonano zaleceń dotyczących m.in.: przeprowadzenia kompleksowego 
remontu budynku stacji sprężarek i rozdzielni (w części stanowiącej muzeum 
pojazdów zabytkowych zaobserwowano pęknięcia ściany nośnej zewnętrz-
nej oraz ubytki cegieł w elewacji), przeprowadzenia kompleksowego remontu 
pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi 
(w budynku nadszybia szybu „Kolejowy”), kompleksowego remontu elewacji 
wraz z parapetami (w budynku maszynowni szybu „Kolejowy”), przeprowa-
dzenia konserwacji malarskiej wraz z usunięciem korozji (w budynku nadszy-
bia dawnego szybu Carnall wraz z wieżą szybową).

Zdjęcia nr 20 i 21 
Maszynownia szybu „Kolejowy” – jeden z budynków kompleksu „Kopalnia Guido” w Zabrzu 
należącego do Muzeum Górnictwa, po lewej stronie od wejścia do budynku widoczne liczne 
ubytki w parapetach, istniejące od co najmniej trzech lat, co może zagrażać bezpieczeństwu 
zwiedzających

Źródło: materiały NIK.
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Zdjęcia nr 22 i 23 
Jeden z budynków kompleksu „Królowa Luiza” w Zabrzu należącego do Muzeum Górnictwa, 
wynajmowany odrębnemu podmiotowi, w którym mieści się muzeum starych samochodów, 
na zdjęciu nr 23 zbliżenie na widoczne na prawo od drzwi wejściowych, istniejące 
od co najmniej trzech lat, pęknięcie ściany nośnej zewnętrznej oraz ubytki cegieł w elewacji

Źródło: materiały NIK.

W jednej z gmin nie podjęto skutecznych działań mających na celu zabez-
pieczenie przed postępującą degradacją zabytkowego obiektu wpisanego 
do rejestru zabytków.

Przykład

Gmina Tarnowskie Góry od momentu zakupu w grudniu 2018 r. działek, 
na których posadowiony był zabytek – ruiny nadszybia sztolniowego szybu 
maszynowego na przebiegu Głębokiej Sztolni Fryderyka32 (tzw. ruiny świe-
tlika „Karlik”) nie podjęła skutecznych działań mających na celu zabezpieczenie 
obiektu przed postępującą degradacją. Ten częściowo zachowany budynek 
nadszybia wzniesiony z kamienia wapiennego z przyległym kopcem usy-

32  Rzadko występująca powierzchniowa konstrukcja szybu maszynowego typu „świetlik", 
wchodzącego w skład systemu gospodarowania wodą podziemną, pozostałość po szybie 
maszynowym, stosowanym do pompowania wody podczas budowy Głębokiej Sztolni Fryderyk 
(pierwotnie zainstalowana była 24-calowa maszyna parowa, pompująca wodę przy budowie 
sztolni). Obiekt stanowi jeden z tzw. „atrybutów” Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego 
Pstrąga w Tarnowskich Górach wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
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panym z odpadów pogórniczych znajdował się w złym stanie technicznym 
(widoczne były spękania obiektu, wypadające i obsuwające się kamienie z kon-
strukcji obiektu, zadrzewienie), nie wyznaczono strefy ochronnej dla obiektu 
(nie oznaczono, nie odgrodzono obiektu i nie zwrócono się do odpowiedniego 
organu o oznaczenie obiektu, jako obiektu zabytkowego), przez co w bezpo-
średnim otoczeniu obiektu były składowanie materiały budowlane (w tym 
materiały wielkogabarytowe) i maszyny.

Zdjęcia nr 24 i 25 
Ruiny świetlika „Karlik” w Tarnowskich Górach – widoczna postępująca degradacja obiektu 
– na zdjęciu po lewej stan z 2008 r., na zdjęciu po prawej stan z dnia przeprowadzenia 
oględzin w 2021 r.

 

Źródło: GEZ prowadzona przez Urząd Miasta w Tarnowskich Górach oraz materiały NIK.

5.3. Finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami
Wydatki na ochronę i opiekę nad zabytkami techniki były ponoszone  
prawidłowo i z uwzględnieniem relacji poniesionych nakładów do uzyski-
wanych efektów, były jednak zbyt niskie w stosunku do potrzeb w tym 
zakresie. W budżetach gmin zabezpieczano bowiem niewielkie kwoty 
na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

5.3.1. Wydatkowanie środków na ochronę i opiekę nad zabytkami
W okresie objętym kontrolą z budżetu województwa śląskiego wydatko-
wano na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego33 środki w wysoko-
ści34 odpowiednio: 163,4 mln zł, 185,8 mln zł, 205,1 mln zł, 95,7 mln zł, 
z czego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami35 odpowiednio 

33  Dział 921 wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)

34  W tym kwoty w wysokości odpowiednio: 989,1 tys. zł, 3729,6 tys. zł, 3010,6 tys. zł, 1727,9 tys. zł 
pochodziły ze środków UE.

35  Rozdział 92120 Rozporządzenia wskazanego w przypisie powyżej.

Środki z budżetu 
województwa 
śląskiego
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w wysokości 3,3 mln zł, 3,9 mln zł, 4,8 mln zł, 2,4 mln zł 36, co stanowiło 
odpowiednio: 2,0%, 2,1%, 2,3%, 2,5% ogólnych kwot przeznaczonych 
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Objęte kontrolą gminy oraz Muzeum Górnictwa wydatkowały z własnych 
budżetów w ww. okresie na ochronę zabytków łącznie 90,4 mln zł, z tego: 
21,4 mln zł w 2018 r., 35,3 mln zł w 2019 r., 28,1 mln zł w 2020 r. i 5,6 mln zł 
w I połowie 2021 r. Wydatki na ochronę zabytków techniki (w tym wkład 
własny w projektach realizowanych ze środków UE) stanowiły ok. 17% 
powyższej kwoty (łącznie 15,8 mln zł, z tego: 2,7 mln zł w 2018 r., 6,7 mln zł 
w 2019 r., 4,9 mln zł w 2020 r. i 1,5 mln zł w I połowie 2021 r.

Wykres nr 4 
Kwoty wydatków (w mln zł) poniesionych z budżetu UE na prace przy zabytkach techniki 
należących do jednostek objętych niniejszą kontrolą w latach 2018–2021

 

0,7

25,9

39,0

15,5

2018 2019 2020 2021 (I półrocze)

Źródło: dane z kontroli NIK.

Jednostki objęte kontrolą realizowały w latach 2018–2021 dziewięć niżej 
wymienionych projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE37:

 y Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoy-
skiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”;

 y „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk 
w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i moderni-
zację gospodarki wodnej”;

 y „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego 
Śląska”, (Królowa Luiza – maszynownia szybu Prinz Schonaich, skra-
plarnia powietrza i cechownia);

 y „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego 
Śląska – Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościusz-
ko Muzeum Hutnictwa;

 y „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN 
w Czeladzi”,

36  W tym kwoty w wysokości odpowiednio: 1,6 tys. zł, 1 350,9 tys. zł, 306,1 tys. zł, 0,0 zł pochodziły 
ze środków UE.

37  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 
oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Środki z budżetu UE

Środki z budżetu gmin 
objętych kontrolą
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 y „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego 
w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” (budynki byłej kopal-
ni Saturn w Czeladzi),

 y „Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej 
Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności”;

 y „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko 
na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne”;

 y „Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni ‘Ignacy’ 
na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku”.

Łączna kwota pozyskana z budżetu UE na realizację ww. projektów, 
w wyniku których wyremontowano i zaadaptowano na nowe cele łącznie 
sześć zabytków techniki, wyniosła w okresie objętym kontrolą 81,1 mln zł.
W wyniku kontroli wybranych wydatków, poniesionych przez ww. jed-
nostki w ramach wybranych projektów na łączną kwotę 33,6 mln zł, 
(stanowiących 41% wszystkich poniesionych wydatków w ramach  
ww. projektów), stwierdzono, że środki zostały wydatkowane zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach o dofinansowanie pro-
jektów oraz wnioskach o dofinansowanie, stanowiących załącznik do tych 
umów oraz że wydatki obejmowały w szczególności: roboty budowlano-
-wykończeniowe, roboty rozbiórkowe, instalacje i wyposażenie oraz pro-
mocję obiektów, zostały udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi 
na podstawie umów zawartych z wykonawcami, a wykonane roboty były 
potwierdzone załączonymi do faktur protokołami odbioru robót.

5.3.2. Udzielanie dotacji na zadania związane z zabytkami techniki
Jedną z podstawowych form finansowania ochrony i opieki nad zabytkami 
jest udzielanie dotacji (na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym 
się w GEZ) przez organy stanowiące gminy, powiatu lub samorządu woje-
wództwa (oraz przez WKZ, ale tylko w odniesieniu do zabytku wpisanego 
do rejestru).

W okresie objętym kontrolą WKZ przyznawał – zgodnie z art. 76 ust. 1 
pkt 2 ustawy o ochronie zabytków ze środków finansowych z budżetu 
państwa w części, której dysponentem jest wojewoda – dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków w formie dofinansowania prac planowanych 
do wykonania w roku złożenia wniosku. Zasady oceny wniosków, zawie-
rania umów, rozliczania udzielonych dotacji, a także poszczególne kryteria 
oceny i wyboru dotowanych projektów zostały jednoznacznie i precyzyjnie 
określone w odpowiednich zarządzeniach wewnętrznych.
W okresie objętym kontrolą do WKZ wpłynęło 539 wniosków o dota-
cje, z tego 13 dotyczyło zabytków techniki. Łączna kwota udzielonych 
dotacji wyniosła 9158,2 tys. zł, z tego: w 2018 r. 3071,3 tys. zł, w 2019 r. 
2624,0 tys. zł, w 2020 r. 2806,9 tys. zł, a w I półroczu 2021 r. 656,0 tys. zł. 
Spośród ww. 13 wniosków dot. zabytków techniki, tylko dwa zostały rozpa-
trzone pozytywnie (dziewięć zostało odrzuconych z powodu braku wystar-
czających środków finansowych, a dwa z powodu braków formalnych). 
W związku z tym WKZ udzielił dwóch dotacji na prace przy zabytku tech-
niki w łącznej kwocie 89,1 tys. zł.

Dotacje udzielane 
przez WKZ
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W okresie objętym kontrolą organy stanowiące samorządu wojewódzkiego 
oraz pięciu38, spośród sześciu gmin objętych kontrolą, posiadały zasady 
udzielania dotacji celowych na ww. prace (przyjęte odpowiednimi uchwa-
łami tych organów) oraz udzielały takich dotacji (ustawodawca w myśl 
art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków nie nałożył na te organy obo-
wiązku udzielania takich dotacji, lecz jedynie dał im taką możliwość).
Zarząd Województwa Śląskiego w okresie objętym kontrolą udzielił dotacji 
w łącznej kwocie 2104,0 tys. zł, z tego: w 2018 r. na 685,0 tys. zł, w 2019 r. 
na 919,0 tys. zł i w 2020 r. na 500,0 tys. zł, jednak żadna z nich nie doty-
czyła zabytku techniki. W ww. okresie do Zarządu Województwa Śląskiego 
wpłynął tylko jeden wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie 
lub restauratorskie przy zabytku techniki wpisanym do rejestru zabytków, 
lecz nie udzielono dotacji właścicielowi zabytku z powodów formalnych.

Przykład

Do Zarządu Województwa Śląskiego wpłynął w maju 2019 r. wniosek 
(na kwotę 97,5 tys. zł) o udzielenie dotacji na wykonanie pilnych prac remon-
towych i zabezpieczających w EC Szombierki. Sejmik Województwa Śląskiego 
przyznał właścicielowi zabytku – Fundacji EC Generator dotację w wysokości 
20,0 tys. zł, pod warunkiem uzupełnienia brakującej dokumentacji. W wyzna-
czonym terminie wymagane dokumenty nie zostały dostarczone, w związku 
z czym wniosek o dotację pozostawiono bez rozpatrzenia.

Tylko w jednej z ww. pięciu39 gmin  dotacje były udzielane zarówno 
na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru, jak i przy tych wpisanych 
do GEZ. W pozostałych gminach możliwość uzyskania dotacji mieli jedy-
nie właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Znacznie ogra-
niczało to krąg potencjalnych beneficjentów, o czym świadczyła również  
niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie dotacji. Zdaniem NIK, 
działaniem zmierzającym do większej przejrzystości i gospodarności 
byłoby udzielanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub budowlane również przy zabytkach wpisanych do GEZ.
Łączna kwota dotacji udzielonych przez gminy objęte kontrolą na prace 
przy zabytkach wyniosła 4132,0 tys. zł, przy czym zaledwie 6% tej kwoty 
(233,8 tys. zł) dotyczyło zabytków techniki. W ww. okresie wpłynęły tylko 
cztery wnioski o udzielenie przedmiotowych dotacji od właścicieli zabyt-
ków techniki (i tylko w jednej gminie40). Wyraźny spadek liczby i kwot 
udzielonych dotacji w 2020 r. spowodowany był głównie problemami 
finansowymi związanymi ze stanem epidemii COVID-19, ograniczeniem 
wydatków budżetowych gmin.

38  Wyjątkiem była gmina Siemianowice Śląskie, w której nie przyjęto takich zasad i nie udzielano 
dotacji na ww. cele.

39  W Rybniku.
40  W Chorzowie.

Dotacje udzielane  
przez organy stanowiące 

jednostek samorządu 
terytorialnego
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Infografika nr 2 
Kwoty dotacji (w tys. zł) udzielonych w latach 2018–2021 (I półrocze) przez jednostki objęte 
kontrolą na prace przy zabytkach ogółem oraz udział w nich dotacji na prace przy zabytkach 
techniki

50 143 50 80

w tym na zabytki techniki

2018 2019 2020 2021

Wojewódzki Konserwator Zabytków                    Urząd Marszałkowski                  Gminy

1 349
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1 474

685

3 071
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Źródło: dane z kontroli NIK.

Objęte kontrolą jednostki uprawnione do udzielania dotacji (poza jed-
nym wyjątkiem), stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków,  
prowadziły wykazy udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane przy zabytkach oraz informowały o przyznanych 
dotacjach inne uprawnione organy. Celem tej regulacji było zapewnienie, 
aby łączna kwota udzielonych przez różne organy dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy jednym zabytku 
wpisanym do rejestru, nie przekroczyła wysokości 100% nakładów 
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót (zgodnie z art. 82 ust. 1 
ustawy o ochronie zabytków.

Przykład

W Rybniku nie prowadzono wykazu udzielonych dotacji na prace konserwa-
torskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w GEZ, ani nie informowano o udzielonych dotacjach na prace 
konserwatorskie Ministra KiDN, jako organu uprawnionego do udzielania tych 
dotacji, co tłumaczono faktem corocznego publikowania – na stronach inter-
netowych urzędu gminy – szczegółowego sprawozdania z realizacji budżetu 
gminy za miniony rok, do którego w materiałach uzupełniających dołączano 
zestawienie wszystkich udzielonych dotacji z budżetu gminy. W ocenie NIK nie 
stanowiło to jednak wypełnienia ww. ustawowego obowiązku informowania 
uprawnionych organów o udzielonych dotacjach.

Prowadzenie wykazów 
udzielonych dotacji  
oraz informowanie innych 
uprawnionych organów 
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5.4. Realizacja przez gminy zadań objętych porozumieniem 
z wojewodą śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
nadzoru konserwatorskiego sprawowanego  
nad zabytkami techniki

Kontrolowane gminy prawidłowo realizowały zadania objęte porozumie-
niami z Wojewodą Śląskim.
W okresie objętym kontrolą dwa powiaty oraz 15 gmin z terenu woje-
wództwa śląskiego (w tym pięć41 z sześciu objętych kontrolą) posiadało  
porozumienia zawarte z Wojewodą Śląskim na podstawie art. 96 ust. 2 
ustawy o ochronie zabytków, w oparciu o które dana jednostka samorządu 
terytorialnego przejęła część zadań z zakresu ochrony zabytków sprawo-
wanej przez Wojewodę (w myśl art. 89 ust. 2 tej ustawy). W odniesieniu 
do zabytków nieruchomych dotyczyły one głównie obowiązków wymie-
nionych w art. 27 ustawy o ochronie zabytków (przedstawiania, w for-
mie pisemnej zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania 
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także 
zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym 
zabytku), obowiązków wymienionych w art. 39 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane (uzgadniania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów 
budowlanych niewpisanych do rejestru, a objętych ochroną konserwator-
ską, lecz w tym zakresie – w przypadku porozumień zawartych przez cztery 
gminy42 – wyłączono obiekty techniki).
Jedynie w porozumieniach zawartych z sześcioma gminami lub powia-
tami43 (w tym jednej z gmin objętych kontrolą) przekazano kompetencje 
związane z uzgadnianiem projektów decyzji oraz przedstawianiem zaleceń 
dotyczących obiektów zabytkowych z wyłączeniem obiektów stanowiących 
wyłączną własność, a także współwłasność właściwej gminy, powiatu lub 
Skarbu Państwa. W treści pozostałych 11 porozumień nie uwzględniono 
analogicznych zapisów. W toku niniejszej kontroli nie stwierdzono wpraw-
dzie przypadków, w których gminy prowadziły/ rozstrzygały postępowa-
nia we własnych sprawach (tj. obejmujących również zabytki, których 
właścicielem lub współwłaścicielem była dana gmina), również WKZ – jak 
oświadczył – nie stwierdził przypadków gdzie na skutek istnienia potencjal-
nego konfliktu interesów doszło do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku. Jed-
nakże NIK zwraca uwagę, że brak ww. wyłączenia obiektów stanowiących 
wyłączną własność, a także współwłasność właściwej gminy lub powiatu 
może prowadzić do konfliktu interesów pomiędzy doraźnymi potrzebami 
gminy/powiatu, a prowadzeniem racjonalnych działań w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami na jej/jego terenie.

41  Bytom, Chorzów, Czeladź, Rybnik, Siemianowice Śląskie.
42  Bytom, Czeladź, Rybnik, Siemianowice Śląskie.
43  Zawarte z powiatem będzińskim, gminą Bielsko-Biała, gminą Chorzów, gminą Pszczyna, 

powiatem tarnogórskim i gminą Żory.
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W czterech gminach44 objętych kontrolą rzetelnie realizowano zadania 
objęte porozumieniem zawartym z Wojewodą Śląskim w zakresie zabyt-
ków techniki. Najczęściej dotyczyły one wydawania – na wniosek właści-
ciela lub posiadacza zabytku – zaleceń konserwatorskich do zamierzeń 
inwestycyjnych w stosunku do zabytków znajdujących się na terenie gminy 
i ujętych w GEZ. W szczególności wydając zalecenia lub wytyczne doty-
czące planowanych prac, każdorazowo określano w nich sposób korzy-
stania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, 
a także zakres dopuszczalnych zmian, zgodnie z art. 27 ustawy o ochro-
nie zabytków. W jednej gminie45 w okresie objętym kontrolą nie zaistniały 
zdarzenia wymagające podjęcia przez gminę działań określonych w poro-
zumieniu (właściciele zabytków nie występowali z wnioskami o wydanie 
zaleceń konserwatorskich).
Gminy przesyłały corocznie do WKZ sprawozdania ze swojej działalności 
wykonywanej na podstawie ww. porozumień.
Sprawowanie nadzoru przez WKZ nad realizacją ww. porozumień przez 
gminy opisano w pkt 5.5. niniejszej informacji.

5.5. Sprawowanie nadzoru konserwatorskiego i kontroli 
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
i opieki nad zabytkami

WKZ prawidłowo sprawował nadzór konserwatorski oraz kontrolę prze-
strzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami techniki.

Główną formą nadzoru konserwatorskiego sprawowanego przez WKZ było 
wydawanie zaleceń konserwatorskich na wniosek właścicieli lub posiada-
czy zabytków techniki ujętych w WEZ, dotyczący ich zamierzeń inwestycyj-
nych w stosunku do tych zabytków. W latach 2018–2021 wpłynęły do WKZ 
łącznie 422 takie wnioski.
W toku kontroli NIK obejmującej 22 losowo wybrane wnioski (5,2%) 
stwierdzono, że WKZ prawidłowo prowadził te postępowania, wydając 
zalecenia lub wytyczne dotyczące planowanych prac, każdorazowo okre-
ślając w nich sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykona-
nia prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, zgodnie 
z art. 27 ustawy o ochronie zabytków, a w niektórych przypadkach również 
pozwolenie na prowadzenie prac.

W okresie objętym kontrolą WKZ zlecił też przeprowadzenie badań i eks-
pertyz czterech zabytków techniki na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy 
o ochronie zabytków, w wyniku których również wystosowano zalecenia 
konserwatorskie lub wydano pozwolenia na prowadzenie prac (następnie 
uczestniczono w ich odbiorze), a także zawiadomiono prokuraturę o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa.

44  Bytom, Chorzów, Czeladź, Rybnik.
45  Siemianowice Śląskie.
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5.4. Realizacja przez gminy zadań objętych porozumieniem 
z wojewodą śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
nadzoru konserwatorskiego sprawowanego  
nad zabytkami techniki

Kontrolowane gminy prawidłowo realizowały zadania objęte porozumie-
niami z Wojewodą Śląskim.
W okresie objętym kontrolą dwa powiaty oraz 15 gmin z terenu woje-
wództwa śląskiego (w tym pięć41 z sześciu objętych kontrolą) posiadało  
porozumienia zawarte z Wojewodą Śląskim na podstawie art. 96 ust. 2 
ustawy o ochronie zabytków, w oparciu o które dana jednostka samorządu 
terytorialnego przejęła część zadań z zakresu ochrony zabytków sprawo-
wanej przez Wojewodę (w myśl art. 89 ust. 2 tej ustawy). W odniesieniu 
do zabytków nieruchomych dotyczyły one głównie obowiązków wymie-
nionych w art. 27 ustawy o ochronie zabytków (przedstawiania, w for-
mie pisemnej zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania 
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także 
zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym 
zabytku), obowiązków wymienionych w art. 39 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane (uzgadniania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów 
budowlanych niewpisanych do rejestru, a objętych ochroną konserwator-
ską, lecz w tym zakresie – w przypadku porozumień zawartych przez cztery 
gminy42 – wyłączono obiekty techniki).
Jedynie w porozumieniach zawartych z sześcioma gminami lub powia-
tami43 (w tym jednej z gmin objętych kontrolą) przekazano kompetencje 
związane z uzgadnianiem projektów decyzji oraz przedstawianiem zaleceń 
dotyczących obiektów zabytkowych z wyłączeniem obiektów stanowiących 
wyłączną własność, a także współwłasność właściwej gminy, powiatu lub 
Skarbu Państwa. W treści pozostałych 11 porozumień nie uwzględniono 
analogicznych zapisów. W toku niniejszej kontroli nie stwierdzono wpraw-
dzie przypadków, w których gminy prowadziły/ rozstrzygały postępowa-
nia we własnych sprawach (tj. obejmujących również zabytki, których 
właścicielem lub współwłaścicielem była dana gmina), również WKZ – jak 
oświadczył – nie stwierdził przypadków gdzie na skutek istnienia potencjal-
nego konfliktu interesów doszło do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku. Jed-
nakże NIK zwraca uwagę, że brak ww. wyłączenia obiektów stanowiących 
wyłączną własność, a także współwłasność właściwej gminy lub powiatu 
może prowadzić do konfliktu interesów pomiędzy doraźnymi potrzebami 
gminy/powiatu, a prowadzeniem racjonalnych działań w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami na jej/jego terenie.

41  Bytom, Chorzów, Czeladź, Rybnik, Siemianowice Śląskie.
42  Bytom, Czeladź, Rybnik, Siemianowice Śląskie.
43  Zawarte z powiatem będzińskim, gminą Bielsko-Biała, gminą Chorzów, gminą Pszczyna, 

powiatem tarnogórskim i gminą Żory.
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Przykład

W ekspertyzie technicznej z października 2020 r., zleconej przez WKZ rze-
czoznawcy budowlanemu, dot. budynku starej kotłowni w Częstochowie, 
stwierdzono, że w wyniku prac rozbiórkowych (prowadzonych na podstawie  
wydanych decyzji) wystąpiło uszkodzenie budynku, którego przyczyną było 
przede wszystkim zastosowanie niewłaściwej technologii rozbiórki oraz błąd 
operatora sprzętu wyburzającego lub świadome działanie. Po zapoznaniu 
się z wynikami tej ekspertyzy, powiadomiono prokuraturę o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa.

WKZ brał czynny udział w opiniowaniu samorządowych programów opieki 
nad zabytkami. W okresie objętym kontrolą WKZ zaopiniował Wojewódzki 
program opieki nad zabytkami na lata 2018–2021, przedłożony w marcu 
2018 r. przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach oraz łącznie 
56 gminnych programów opieki nad zabytkami, z tego: 11 w 2018 r.,  
18 w 2019 r., 11 w 2020 r. i 16 w 2021 r.

WKZ uzgadniał także – w zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu – projekty i zmiany miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego na podstawie art. 20 ustawy o ochronie zabyt-
ków. Łącznie w okresie objętym kontrolą rozpatrywano 992 takie sprawy, 
z tego: w 2018 r. 278, w 2019 r. 278, w 2020 r. 244 i w 2021 r.46 192. 
W wyniku badania 10 losowo wybranych spraw stwierdzono, że WKZ rze-
telnie dokonywał ww. uzgodnień, w szczególności wnosił uwagi do przed-
łożonych planów, a w przypadkach gdy w sposób dostateczny nie uwzględ-
niono w nich ochrony zabytków – odmawiał takiego uzgodnienia.

WKZ prawidłowo sprawował nadzór nad realizacją przez gminy porozu-
mień zawartych z Wojewodą Śląskim, opisanych szczegółowo w pkt 5.4. 
niniejszej informacji. W szczególności egzekwował od gmin składanie 
okresowych sprawozdań z ich działalności dotyczącej realizacji ww. poro-
zumień, analizował otrzymane do wiadomości decyzje wydane przez 
miejskich konserwatorów zabytków i w razie potrzeby podejmował 
odpowiednie działania. W związku z jedną z takich spraw przeprowadził  
w jednej z gmin kontrolę (w zakresie wydania przez gminę pozwolenia 
na rozbiórkę i remont obiektu zabytkowego).

W okresie objętym kontrolą WKZ przeprowadził łącznie 195 kontroli prze-
strzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków (w tym 
17 zabytków techniki, tj. 8,7%).

46  Do 16 września.
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Wykres nr 5 
Liczba skontrolowanych przez WKZ zabytków ogółem i zabytków techniki w latach  
2018–2021 (I–III kwartał)
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Liczba skontrolowanych zabytków Liczba skontrolowanych zabytków techniki

Źródło: dane z kontroli NIK.

W wyniku badania dokumentacji wybranych losowo 10 spośród  
17 (58,8%) kontroli zabytków techniki stwierdzono, że WKZ rzetelnie 
i zgodnie z art. 38, 39 i 40 ustawy o ochronie zabytków przeprowadzał 
ww. kontrole, w szczególności przygotowywał zalecenia pokontrolne 
oraz monitorował ich realizację, nakazując informowanie o wykonanych 
pracach, jak i zlecając oględziny i kontrole sprawdzające. W przypadku 
braku realizacji zaleceń pokontrolnych WKZ wszczynał postępowanie 
o nałożenie kary administracyjnej, bądź postępowanie w sprawie wystą-
pienia zagrożenia zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obiektu, zgod-
nie z art. 43 ust. 1, 49 ust. 1, 107c ust. 1 i 107e ust. 1 ustawy o ochronie 
zabytków (łącznie w okresie objętym kontrolą wydał osiem takich decyzji 
w odniesieniu do zabytków techniki objętych ww. kontrolami).

Przykład

Po przeprowadzonej w lutym 2020 r. kontroli w EC Szombierki w Bytomiu, 
w lutym 2021 r. WKZ wydał właścicielowi tego obiektu dwie decyzje – jedną 
o nałożeniu kary pieniężnej za uniemożliwienie dostępu do zabytku, a drugą 
za niewykonanie zaleceń pokontrolnych (na podstawie odpowiednio: art. 107 c 
ust. 1 i art. 107 e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków), a w kwietniu 2021 r. 
decyzję nakazującą wykonanie prac zabezpieczających (na podstawie art. 49 
ust. 1 ustawy). Wyżej wymienione zalecenia dot. m.in. zabezpieczenia dachu 
głównego wieży zegarowej i budynków kotłowni i maszynowni poprzez 
uszczelnienie pokrycia dachowego i naprawę zdegradowanych elementów 
konstrukcji dachu.
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Zdjęcia nr 26 i 27 
Wieża zegarowa (nr 26) oraz dach kotłowni (nr 27) EC Szombierki – widoczne uszkodzone 
pokrycie dachowe

Źródło: materiały udostępnione przez Urząd Miasta w Bytomiu.

Zgodnie z założeniami Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami na lata 2019–2022, w WUOZ wspierano rozwijanie kompeten-
cji zawodowych przez pracowników służb konserwatorskich. Pracow-
nicy WUOZ uczestniczyli w 10 szkoleniach specjalistycznych dotyczących 
ochrony zabytków przyrody, zabytków archeologicznych, robót budowla-
nych przy zabytkach i najlepszych praktyk oraz nowych mediów w zakre-
sie ochrony zabytków. W szkoleniach specjalistycznych wzięło udział  
19 pracowników.

5.6. Zarządzanie Szlakiem Zabytków Techniki  
Województwa Śląskiego

Jednostki zarządzające SZT (Urząd Marszałkowski i Muzeum Górnictwa) 
prawidłowo realizowały poszczególne zadania w zakresie zarządzania SZT.

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego został powołany do życia 
21 czerwca 2005 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego47, a jego 
uruchomienie nastąpiło 19 października 2006 r. Początkowo w jego skład 
wchodziło 29 obiektów, zwanych dalej „obiektami SZT”.
Zarządzającym SZT był Urząd Marszałkowski, przy czym do lutego 2020 r. 
pełnił tę rolę samodzielnie, a po tej dacie przy pomocy Operatora SZT  
– Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, któremu w drodze porozu-
mienia48 oraz Regulaminu funkcjonowania SZT49 przekazano niektóre  
obowiązki z zakresu zarządzania SZT. Obowiązki wykonywane w odpo-
wiednim okresie przez te dwie jednostki, objęte niniejszą kontrolą, (zwane 

47  Nr 1153/268/II/2005.
48  Nr 6/KL/2020 z 6 lutego 2020 r.
49  Przyjętego uchwałą nr 1612/151/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.07.2020 r., 

dalej: „Regulamin SZT z 2020 r.”
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dalej wspólnie: jednostkami zarządzającymi), polegały głównie na: moni-
torowaniu funkcjonowania SZT (w tym: zbierania lub wytwarzania, prze-
twarzania, aktualizacji i dystrybucji informacji na temat SZT, obiektów SZT 
i wydarzeń organizowanych przez te obiekty), organizowaniu i koordyno-
waniu promocji SZT oraz przeprowadzaniu audytów terenowych w obiek-
tach SZT.

W okresie objętym kontrolą jednostki zarządzające SZT prawidłowo 
wywiązywały się z obowiązku monitorowania funkcjonowania SZT. Utrzy-
mywano bieżący kontakt z przedstawicielami obiektów SZT, gromadzono 
informacje o frekwencji w poszczególnych obiektach SZT, o podejmowa-
nych działaniach promocyjnych związanych z funkcjonowaniem danego 
obiektu oraz o odbywających się w nim wydarzeniach, w tym teksty, zdję-
cia, nagrania dokumentujące te wydarzenia. Następnie zamieszczano 
je w serwisach internetowych50, w mediach społecznościowych51, w ser-
wisie internetowym Województwa Śląskiego oraz na portalach interneto-
wych Śląskiej Organizacji Turystycznej, w BIP Samorządu Województwa 
Śląskiego, a także w promocyjnych materiałach drukowanych i w materia-
łach prasowych dystrybuowanych na konferencjach prasowych poświęco-
nych SZT i „Industriadzie”.

Jednostki zarządzające SZT prawidłowo organizowały i koordynowały 
promocję SZT, w tym corocznie odbywającej się „Industriady”. Działania 
w tym zakresie polegały m.in. na zleceniu kompleksowej kampanii pro-
mującej SZT – z udziałem znanego dziennikarza naukowego i popularyza-
tora nauki (obejmującej m.in. realizację i montaż filmów na temat każdego 
obiektu SZT, stworzenie w ramach kanału ww. wykonawcy dedykowanej 
playlisty zawierającej ww. filmy, publikację filmów w portalu społeczno-
ściowym), zakupie powierzchni reklamowej w Internecie, prasie, tablicach 
wielkoformatowych, czasu antenowego w radiu i telewizji, a także zlecaniu 
badań konsumenckich w zakresie skuteczności i efektywności ww. działań.

W latach 2018–2020 na działania promocyjne na rzecz SZT poniesiono 
łączne nakłady w wysokości 3156,9 tys. zł.

Dzięki ww. działalności promocyjnej osiągnięto wzrost liczby osób 
korzystających w ciągu roku z oferty obiektów wchodzących w skład 
SZT. W 2017 r. łączna frekwencja w tych obiektach wyniosła 938,3 tys. 
osób, w 2018 r. było to już 1195,3 tys. osób (wzrost o 27% w stosunku 
do poprzedniego roku), a w 2019 r. 1231,6 tys. (wzrost o 3%). W 2020 r. 
liczba ta wprawdzie znacznie spadła (do 363,0 tys. osób), co spowodowane 
było jednak czynnikami niezależnymi (stan epidemii COVID-19 i zamknię-
cie obiektów dla zwiedzających w okresie od marca do sierpnia 2020 r. 
oraz od listopada 2020 r., a także odwołania imprez zaplanowanych w tym 
czasie).

50  Zabytkitechniki.pl, industriada.pl
51  Facebook i Instagram.
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Źródło: materiały udostępnione przez Urząd Miasta w Bytomiu.

Zgodnie z założeniami Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami na lata 2019–2022, w WUOZ wspierano rozwijanie kompeten-
cji zawodowych przez pracowników służb konserwatorskich. Pracow-
nicy WUOZ uczestniczyli w 10 szkoleniach specjalistycznych dotyczących 
ochrony zabytków przyrody, zabytków archeologicznych, robót budowla-
nych przy zabytkach i najlepszych praktyk oraz nowych mediów w zakre-
sie ochrony zabytków. W szkoleniach specjalistycznych wzięło udział  
19 pracowników.

5.6. Zarządzanie Szlakiem Zabytków Techniki  
Województwa Śląskiego

Jednostki zarządzające SZT (Urząd Marszałkowski i Muzeum Górnictwa) 
prawidłowo realizowały poszczególne zadania w zakresie zarządzania SZT.

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego został powołany do życia 
21 czerwca 2005 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego47, a jego 
uruchomienie nastąpiło 19 października 2006 r. Początkowo w jego skład 
wchodziło 29 obiektów, zwanych dalej „obiektami SZT”.
Zarządzającym SZT był Urząd Marszałkowski, przy czym do lutego 2020 r. 
pełnił tę rolę samodzielnie, a po tej dacie przy pomocy Operatora SZT  
– Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, któremu w drodze porozu-
mienia48 oraz Regulaminu funkcjonowania SZT49 przekazano niektóre  
obowiązki z zakresu zarządzania SZT. Obowiązki wykonywane w odpo-
wiednim okresie przez te dwie jednostki, objęte niniejszą kontrolą, (zwane 

47  Nr 1153/268/II/2005.
48  Nr 6/KL/2020 z 6 lutego 2020 r.
49  Przyjętego uchwałą nr 1612/151/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.07.2020 r., 

dalej: „Regulamin SZT z 2020 r.”

Rozwijanie kompetencji 
zawodowych 

pracowników służb 
konserwatorskich

Utworzenie SZT 
i podmioty odpowiedzialne 

za zarządzanie SZT

Monitorowanie 
funkcjonowania SZT
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Wykres nr 6 
Liczba osób w tys., które odwiedziły obiekty SZT w latach 2017–2020

938,3

1 195,3 1 231,6

363

2017 2018 2019 2020

Źródło: dane z kontroli NIK.

Odnotowano również wzrost stopnia znajomości marki „Industriada”. 
Zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r. „Industriada” odbyła się w 44 obiek-
tach położonych w 25 miastach, gdzie w zorganizowanych wydarze-
niach wzięło udział odpowiednio blisko 100,0 tys. uczestników w 2018 r. 
i ponad 100,0 tys. w 2019 r. W 2020 roku liczba uczestników spadła 
do ok. 22 tys. osób, przy czym ze względu na stan epidemii część wyda-
rzeń odbywała się w formie hybrydowej – częściowo stacjonarnej, a czę-
ściowo online. W 2021 r. nastąpił ponowny wzrost liczby osób, które wzięły 
udział w „Industriadzie” do ok. 51,5 tys. osób. W okresie objętym kontrolą 
powstał nowy tzw. subszlak, „Srebrny pociąg” (łączący trzy obiekty znaj-
dujące się na trasie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych). W ramach wdra-
żania nowych produktów zorganizowano „INDUrajd” (rajd samochodowy 
połączony z wykonywaniem zadań i zdobywaniem punktów, obejmujący 
co najmniej trzy obiekty), zainaugurowano działanie platformy komuni-
kacji wewnętrznej SZTygar (w 2018 r.) oraz rozszerzono formułę „Indu-
striady” o dodatkowy dzień, tzw. „niedzielę u przemysłowca”52 (w 2019 r.)
Osiągnięto tym samym cele oraz wskaźniki produktu dla projektu „Dalszy 
rozwój SZT poprzez modyfikację rynku, produktu i elementów marketingu-
-mix”, wymienione w „Programie Rozwoju Turystyki w Województwie Ślą-
skim 2020+.
Od 2018 r. liczba obiektów wchodzących w skład SZT wynosiła 41, w okre-
sie objętym kontrolą wpłynął jeden wniosek o przyjęcie obiektu w skład 
SZT, został rzetelnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski i załatwiony 
odmownie, ponieważ nie spełniał kryteriów wskazanych w Regulaminie 
funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki53. Jeden obiekt został w stycz-
niu 2020 r. wykluczony54 ze SZT (o czym mowa niżej). Od tego momentu 
liczba obiektów wchodzących w skład SZT wynosiła 40.

52  Uczestnicy mogli dodatkowo odwiedzić siedem obiektów pałacowych związanych z historią 
industrializacji.

53  Przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2056/72/V/2015 z dnia 27 października 
2015 r., dalej: „Regulamin SZT z 2015 r.”

54  Uchwałą Zarządu nr 74/97/VI/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.
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Infografika nr 3 
Lista obiektów SZT i ich umiejscowienie w województwie śląskim

Źródło: strona internetowa SZT: www.zabytkitechniki.pl

Przeprowadzanie audytów  
w obiektach SZT

Zdjęcie nr 28 
Tabliczka z logo SZT informująca o tym, że dany obiekt należy do SZT

Źródło: materiały NIK.

We wszystkich obiektach wchodzących w skład SZT przeprowadzono55 
audyt terenowy (w 2019 r.), w trakcie którego rzetelnie weryfikowano 
spełnianie przez poszczególne obiekty minimalnych kryteriów określonych 
w Regulaminie SZT. W wyniku tego audytu jeden obiekt został wykluczony 
z SZT.

55  Przeprowadzenie audytu zostało zlecone Regionalnemu Instytutowi Kultury w Katowicach.
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Przykład

Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu – w trakcie audytu obiekt przedsta-
wił program naprawczy, jednak jego wdrożenie było uwarunkowane pozyska-
niem przez właściciela środków finansowych, których nie otrzymał. Na chwilę 
przeprowadzania audytu w obiekcie były prowadzone jedynie doraźne, bie-
żące prace remontowe w minimalnym zakresie. Właściciel został popro-
szony o przedstawienie Urzędowi Marszałkowskiemu pisemnych wyjaśnień  
dot. braku wdrożenia programu naprawczego, ten jednak takich wyjaśnień nie 
przedłożył. W rezultacie w styczniu 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego 
postanowił o natychmiastowym rozwiązaniu, zawartej z właścicielem obiektu, 
umowy o współpracy w ramach SZT i tym samym wykluczeniu obiektu ze SZT.

Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że Urząd Marszałkowski 
nie dochował obowiązującego terminu przeprowadzenia audytu w więk-
szości obiektów wchodzących w skład SZT.

Przykład

Audyt 34 z 4156 (83%) obiektów wchodzących w skład SZT został przepro-
wadzony z opóźnieniem jednego roku, w stosunku do terminu określonego 
w Regulaminie SZT z 2015 r., tj. po upływie czterech lat, licząc od dnia 27 paź-
dziernika 2015 r. (kiedy wszedł on w życie).

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła też uwagę, że zarówno w treści Regula-
minu SZT z 2015 r., jak i w kolejnym Regulaminie SZT z 2020 r. określono 
obowiązek przeprowadzania audytów w obiektach wchodzących w skład 
szlaku nie rzadziej niż co trzy lata, lecz licząc od dnia wejścia w życie 
danego Regulaminu. Zapisy te stwarzają ryzyko braku zachowania stałych 
odstępów czasu pomiędzy audytami.

56  Pozostałe siedem obiektów zostało włączonych do SZT w 2017 r.

Niedochowanie terminu 
przeprowadzenia audytu 

w obiektach SZT
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6. 
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Dokonanie oceny czy zapewniono właściwą ochronę i dbałość o obiekty 
stanowiące dziedzictwo kultury przemysłowej w województwie śląskim, 
a ponoszone na ten cel wydatki były adekwatne do potrzeb.

Dokonanie oceny:
 − prawidłowości prowadzenia przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków 
oraz prowadzenia przez gminy gminnych ewidencji zabytków;

 − zapewnienia przez gminy właściwej ochrony i dbałości o zabytki  
techniki będące ich własnością lub znajdujące się w ich zarządzie;

 − sprawowania nadzoru oraz kontroli przestrzegania i stosowania przepi-
sów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 − prawidłowości ponoszenia wydatków na ochronę i opiekę nad zabyt-
kami techniki;

 − prawidłowości realizacji przez gminy zadań objętych Porozumieniem 
z Wojewodą Śląskim oraz sposobu nadzorowania ich wykonania przez 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

 − prawidłowości realizacji poszczególnych zadań w zakresie zarządzania 
Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dziewięciu jednostkach zlokalizowanych 
na terenie województwa śląskiego, w tym: w sześciu gminach, w Woje-
wódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach, w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego oraz w Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu.

Kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach 
została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK z uwzględ-
nieniem kryteriów: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności  
(art. 5 ust. 1), a w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach i woje-
wództwie) oraz samorządowej jednostce kultury – na podstawie art. 2 
ust. 2 ustawy o NIK pod względem legalności, gospodarności i rzetelności 
(art. 5 ust. 2).

2018–2021, jak również działania i zdarzenia zaistniałe przed 1 stycz-
nia 2018 r., w przypadkach gdy miały one wpływ na działalność objętą 
kontrolą. Czynności kontrolne przeprowadzono (w ramach kontroli 
P/21/070) w ośmiu jednostkach w okresie od 15 lipca do 29 października 
2021 r. oraz (w ramach kontroli R/21/001) w jednej jednostce w okresie 
od 16 marca do 30 kwietnia 2021 r.

W toku czynności kontrolnych, pozyskano informacje od starostów niektó-
rych powiatów, do których należą kontrolowane gminy – odnośnie do pro-
wadzonych przez nich list społecznych opiekunów zabytków działających 
na terenie tych gmin, Prokuratury Okręgowej – odnośnie do udzielenia 
informacji o liczbie zawiadomień i wszczętych/zakończonych śledztwach 
w sprawach związanych z niszczeniem zabytku techniki, WSA – odnośnie 
do informacji o liczbie postępowań i wydanych wyroków stwierdzających 
nie/ważność zaskarżonego zarządzenia organu.

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą  
oraz okres prowadzenia 
kontroli

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 
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Wyniki kontroli NIK przedstawiono w dziewięciu wystąpieniach pokon-
trolnych skierowanych do: wojewódzkiego konserwatora zabytków, samo-
rządu województwa śląskiego, sześciu gmin oraz jednej instytucji kul-
tury. Sformułowano w nich 11 wniosków pokontrolnych, które dotyczyły 
w szczególności:
1) Sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami i przedłożenia 

go radzie gminy celem uchwalenia.
2) Sporządzenia prawidłowych kart ewidencyjnych lub adresowych dla 

wybranych zabytków techniki.
3) Podjęcia działań w celu opracowania nowych kart ewidencyjnych dla 

wybranych zabytków techniki i przedstawienia w nich danych zgodnych 
ze stanem faktycznym.

4) Wzmożenia nadzoru nad działalnością gminnej jednostki zarządzającej 
zabytkami należącymi do gminy.

5) Podjęcia skutecznych działań mających na celu należytą ochronę zabytku 
techniki.

Sformułowano również dwie uwagi, które dotyczyły:

1) konieczności realizacji zaleceń z protokołów kontroli stanu technicznego 
budynków zabytkowych,

2) konieczności zapewnienia warunków zabezpieczenia i utrzymania 
zabytku techniki oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.

Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że jeden wniosek 
(z kontroli R/21/001) sformułowany przez NIK został już zrealizowany, 
zaś w trakcie realizacji pozostaje 10 wniosków (w tym jeden z kontroli 
R/21/001) oraz uwagi.

Wykaz jednostek kontrolowanych w ramach kontroli P/21/070 i R/21/001.

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Katowicach

Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków

2. Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w Katowicach

Jakub Chełstowski, Marszałek 
Województwa Śląskiego

3. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk, Dyrektor Muzeum

4. Urząd Miejski w Bytomiu Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta

5. Urząd Miejski w Chorzowie Andrzej Kotala, Prezydent Miasta

6. Urząd Miejski w Czeladzi Zbigniew Szaleniec, Burmistrz Miasta

7. Urząd Miejski w Rybniku58 Piotr Kuczera, Prezydent Miasta

8. Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich Rafał Piech, Prezydent Miasta

9. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta

57  W brzmieniu pisma okólnego nr 1/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 19 lutego 2019 r. 
zmieniającego pismo okólne w sprawie wzoru informacji o wynikach kontroli.

58  Jednostka skontrolowana w ramach kontroli doraźnej rozpoznawczej R/21/001 „Ochrona 
zabytków techniki w Rybniku”.

Stan realizacji 
wniosków i uwag 

pokontrolnych

Wykaz jednostek 
kontrolowanych57
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 
działalności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

1. Wojewódzki 
Urząd  

Ochrony 
Zabytków 

w Katowicach

w formie opisowej –  prowadzenie rejestru zabytków, sprawowanie 
nadzoru konserwatorskiego i kontroli 
w zakresie przestrzegania i stosowania 
przepisów ustawy o ochronie zabytków,

–  uzgadnianie wniosków właścicieli lub 
posiadaczy zabytków techniki ujętych w WEZ 
dotyczących ich zamierzeń inwestycyjnych 
w stosunku do tych zabytków,

–  wydawanie decyzji wynikających z ustawy 
w odniesieniu do zabytków techniki objętych 
przeprowadzonymi kontrolami,

–   przeprowadzanie badań i ekspertyz zabytków 
techniki,

–  opiniowanie programów opieki nad zabytkami 
oraz uzgadnianie projektów i zmian mpzp,

–  finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami 
techniki, rozpatrywanie wniosków o dotacje, 
przekazywanie dotacji beneficjentom, 
rozliczanie wnioskodawców z realizacji 
dofinansowanych zadań, sprawowanie 
nadzoru nad realizacją przez gminy zadań 
objętych porozumieniem z Wojewodą Śląskim.

brak w niektórych wpisach 
w rejestrze zabytków informacji 
adresowych,
niepełne informacje oraz brak 
aktualizacji zawartości 
w niektórych kartach zabytków 
techniki w WEZ.

2. Urząd  
Marszałkowski 
Województwa 

Śląskiego 
w Katowicach

pozytywna –  zapewnienie ochrony obiektów stanowiących 
dziedzictwo kultury przemysłowej na terenie 
województwa (w dokumentach strategicznych, 
w tym w Wojewódzkim Programie Opieki nad 
Zabytkami, podejmowanie działań w celu 
popularyzowania i upowszechniania wiedzy 
o zabytkach techniki oraz ich znaczeniu  
dla historii i kultury,

–  ustanowienie zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków województwa śląskiego,

–   udzielanie dotacji na ww. prace, prawidłowe 
zarządzanie SZT.

przeprowadzenie audytu 
w 34 z 41 (83%) obiektów 
SZT z opóźnieniem jednego 
roku w stosunku do terminu 
określonego w Regulaminie 
funkcjonowania SZT, ustalone 
stany nieprawidłowe nie 
miały decydującego wpływu 
na wydaną ocenę

3. Muzeum 
Górnictwa 

Węglowego 
w Zabrzu

w formie  
opisowej

–  działania w zakresie ochrony i opieki 
nad trzema zabytkami techniki (w tym 
dwoma kompleksami liczącymi łącznie 
12 budynków) będącymi w posiadaniu 
Muzeum, w szczególności: zaplanowanie 
i przeprowadzenie w czterech obiektach 
(budynkach) prac remontowo-budowlanych 
i adaptacyjnych na cele społeczne, 
edukacyjne, naukowe i kulturalne, 
podejmowanie działań o charakterze 
kulturalnym i edukacyjnym, w celu 
popularyzowania i upowszechniania wiedzy 
o zarządzanych zabytkach techniki oraz ich 
znaczeniu dla historii i kultury,

w czterech obiektach 
zabytkowych stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące 
ich stanu technicznego bądź 
estetyki, wynikające głównie 
z nierealizowania przez okres 
ponad trzech lat części zaleceń 
wynikających z protokołów 
z okresowych kontroli rocznych 
stanu technicznego.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 
działalności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

–  sporządzanie planów i szacowanie nakładów 
na realizowane projekty, podejmowanie 
działań zmierzających do uzyskania z różnych 
źródeł środków na wykonywane zadania, 
wydatkowanie środków, dokumentowanie 
wydatków,

–  realizacja poszczególnych zadań Operatora 
SZT, rozliczanie się z dotacji otrzymanych 
na ten cel.

4. Urząd Miejski 
w Bytomiu

w formie  
opisowej

–  uwzględnianie ochrony zabytków techniki 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz decyzjach o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz warunkach zabudowy,

–  podejmowanie działań służących zabezpieczeniu 
i utrzymaniu zabytkowych budynków i zespołów 
obiektów należących do gminy,

–  realizacja działań z zakresu popularyzacji 
i upowszechniania wiedzy o zabytkach techniki, 
realizacja zadań objętych porozumieniem 
zawartym z Wojewodą Śląskim.

nieopracowanie nowych kart 
adresowych 11 zabytków 
techniki zawierających 
prawidłowe, aktualne dane 
mimo istotnych zmian 
zaistniałych w zakresie ich 
stanu faktycznego

5. Urząd Miejski 
w Chorzowie

w formie  
opisowej

–  prowadzenie GEZ,
–  podejmowanie działań w zakresie 

ochrony i opieki nad zabytkami techniki 
będącymi w użytkowaniu lub zarządzie 
miasta, w szczególności, odrestaurowanie 
i zmodernizowanie hali dawnej elektrowni 
Huty Królewskiej i przekształcenie w Muzeum 
Hutnictwa,

–  udzielanie i rozliczanie dotacji na prace 
konserwatorskie przy zabytkach techniki,

–  realizacja zadań objętych porozumieniem 
zawartym z Wojewodą Śląskim.

niesporządzenie 
i nieprzedłożenie Radzie Miasta, 
projektu gminnego programu 
opieki nad zabytkami

6. Urząd Miejski 
w Czeladzi

w formie  
opisowej

–  uwzględnienie opieki nad zabytkami 
techniki w gminnym programie opieki nad 
zabytkami i w zapisach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego,

–  działania w zakresie ochrony i opieki 
nad posiadanymi zabytkami techniki, 
w szczególności: przebudowa i adaptacja 
budynku dawnych warsztatów elektrycznych 
i transformatorowni na cele społeczne,

–  prowadzenie prac budowlanych związanych 
z przebudową i zmianą sposobu 
użytkowania obiektu byłej cechowni, 
łaźni, szatni i administracji kopalni 
„Saturn”, z przeznaczeniem na Muzeum 
Zagłębiowskiego Górnictwa Węglowego 
i mediatekę,

–  rozliczanie przekazanych na ten cel środków.

niezapewnienie skutecznego 
nadzoru nad działalnością 
spółki z udziałem miasta 
– CTBS – ZBK Sp. z o.o. 
w zakresie realizacji, umowy 
o zarządzanie wyłączonymi 
z użytkowania budynkami 
po byłej kopalni „Saturn”  
– nie zapobieżono powstaniu 
istotnych nieprawidłowości, 
które stwierdzono w toku 
kontroli NIK (niedopełnienie 
obowiązku opieki nad 
dwoma zabytkami techniki, 
poprzez niewystarczające 
zabezpieczenie tych obiektów, 
ujawnienie przez NIK stanu 
bezpośredniego niebezpie-
czeństwa dla życia lub zdrowia 
ludzkiego),
nieopracowanie nowych kart 
adresowych w przypadku 
dwóch zabytków techniki,  
mimo zmiany ich funkcji,
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 
działalności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

7. Urząd Miejski 
w Rybniku59

w formie  
opisowej

–  prowadzenie GEZ, działania w zakresie 
ochrony i opieki nad zabytkami techniki 
będących w posiadaniu miasta, 
w szczególności: przeprowadzenie 
w zespole zabytkowej kopalni „Ignacy 
– Hoym” prac remontowo-budowlanych 
i adaptacyjnych z przeznaczeniem 
na cele związane z dziedzictwem kultury 
i rekreacyjno-turystyczne oraz na rzecz osób 
marginalizowanych/wykluczonych społecznie, 
rozliczanie przekazanego dofinansowania 
na ten cel.

niedopełnienie obowiązku 
sprawowania opieki nad 
wieżą ciśnień poprzez brak jej 
zabezpieczenia i utrzymania 
w jak najlepszym stanie  
– przez co nie posiadano 
wiedzy o występującym 
w obiekcie bezpośrednim 
niebezpieczeństwie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego,
nieuchwalenie gminnego 
programu opieki nad zabytkami

8. Urząd Miejski  
w Siemianowicach 

Śląskich

pozytywna –  prowadzenie GEZ,
–  działania w zakresie ochrony i opieki nad 

zabytkami techniki będących w posiadaniu 
miasta,

–  uwzględnienie w dokumentach strategicznych, 
gminnym programie opieki nad zabytkami 
oraz miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego problematyki ochrony 
zabytków techniki i opieki nad nimi.

nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających 
wpływ na ocenę

9. Urząd Miejski 
w Tarnowskich 

Górach

w formie  
opisowej

–  prowadzenie GEZ,
–  ustalenie zasad ochrony zabytków, 

m.in. w dokumentach związanych 
z zagospodarowaniem przestrzennym,

–  podejmowanie działań mających na celu 
wspomaganie ochrony zabytku – dawnej 
kopalni rud kruszcowych,

–  popularyzowanie i upowszechnianie 
wiedzy o zabytkach techniki znajdujących 
się na terenie gminy.

nieopracowanie gminnego 
programu opieki nad 
zabytkami, niezapewnienie 
właściwej ochrony jednego 
z posiadanych obiektów 
zabytkowych – ruin świetlika 
Karlik

*)pozytywna/negatywna/w formie opisowej

59  Jednostka skontrolowana w ramach kontroli doraźnej rozpoznawczej R/21/001 „Ochrona zabytków techniki w Rybniku”.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1e ustawy ochronie i opiece podlegają, bez 
względu na stan zachowania m.in. zabytki nieruchome będące obiektami 
techniki, a zwłaszcza: kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakła-
dami przemysłowymi, a także zabytki ruchome będące wytworami tech-
niki, a zwłaszcza: urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami 
i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi 
dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki 
i rozwoju cywilizacyjnego.
Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez 
organy administracji publicznej działań mających na celu:

 − zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 
umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodaro-
wanie i utrzymanie;

 − zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla war-
tości zabytków;

 − udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
 − kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
 − uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska (art. 4 ustawy).
Natomiast opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub 
posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
naukowego badania i dokumentowania zabytku;

 − prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budow-
lanych przy zabytku;

 − zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlep-
szym stanie;

 − korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego 
wartości;

 − popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego zna-
czeniu dla historii i kultury (art. 5 ustawy).

Podstawową formą ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków, 
który dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi 
wojewódzki konserwator zabytków (art. 7 pkt 1 i art. 8 ustawy o ochronie 
zabytków, w przypadku województwa śląskiego jest to Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Katowicach, kierujący Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków w Katowicach).

Kolejną formą ochrony zabytków (poza wpisem do rejestru) są ustale-
nia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 
o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (art. 7 
pkt 4 ustawy o ochronie zabytków).

Zapisy ogólne ustawy 
o ochronie zabytków

Ochrona zabytków

Opieka nad zabytkiem

Rejestr zabytków
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Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi rejestr zabytków znajdu-
jących się na terenie województwa i dokonuje wpisów zabytków do tego 
rejestru (art. 7 pkt 1 i art. 8 ustawy o ochronie zabytków).

Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decy-
zji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź 
na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczy-
stego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy (art. 9 ust. 1 
ustawy o ochronie zabytków).
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków rejestr winien zawierać 
dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę 
i adres siedziby właściciela lub posiadacza zabytku lub użytkownika wie-
czystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Szczegółowy 
sposób jego prowadzenia został określony w rozporządzeniu w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków.
Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia rejestr zabytków, jest prowadzony w formie 
ksiąg, o wymiarach 46 cm na 30 cm, posiadających 200 kart z wydruko-
wanym kolejnym numerem strony (których wzór określono w załączniku 
do rozporządzenia), przy czym dla zabytków nieruchomych księga ozna-
czona jest literą „A”, dla każdej księgi prowadzi się alfabetyczny skorowidz 
miejscowości z wykazem zabytków znajdujących się na ich terenie. Zgod-
nie z § 3 tego rozporządzenia księga zawiera następujące rubryki: numer 
rejestru (numer kolejny pozycji w księdze rejestru, pod którą jest wpi-
sany zabytek), wpis do rejestru (oznaczenie organu, który wydał decyzję 
w postępowaniu o wpisanie do rejestru, datę wydania decyzji i jej numer), 
przedmiot ochrony (rodzaj zabytku, określenie otoczenia zabytku lub 
nazwę zabytku), zakres ochrony (treść rozstrzygnięcia zawartego w decy-
zji), miejsce położenia zabytku (adres miejsca położenia zabytku, z poda-
niem nazwy miejscowości, nazwy ulicy i numeru posesji, oraz nazwy gminy 
i powiatu), numer księgi wieczystej (o ile księga taka została założona), 
numer katastru nieruchomości (nazwę własną jednostki ewidencyjnej 
oraz jej identyfikator w krajowym rejestrze urzędowym podziału tery-
torialnego kraju, nazwę obrębu lub jego numer oraz numer działki), wła-
ściciel zabytku (imię, nazwisko i adres osoby fizycznej lub nazwę i adres  
siedziby osoby prawnej będącej właścicielem zabytku bądź użytkownikiem 
wieczystym gruntu w dniu, w którym decyzja o wpisie do rejestru zabyt-
ków stała się ostateczna, a w przypadku współwłasności dane wszystkich 
współwłaścicieli; w razie zmiany danych właściciela, współwłaściciela lub 
użytkownika wieczystego – w rubryce umieszcza się adnotację odsyłającą 
do zbioru dokumentów), posiadacz zabytku (imię, nazwisko i adres osoby 
fizycznej lub nazwę i adres siedziby osoby prawnej będącej posiadaczem 
zabytku w dniu, w którym decyzja o wpisie do rejestru zabytków stała 
się ostateczna; w razie zmiany danych posiadacza – w rubryce umiesz-
cza się adnotację odsyłającą do zbioru dokumentów), skreślenie z rejestru 
(oznaczenie organu, datę i numer decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru), 
uwagi (inne dane dotyczące zabytku, w tym informacje o przeniesieniu 
wpisu z poprzedniej księgi).
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Z kolei zabytek wpisany do rejestru, który uległ zniszczeniu w stopniu 
powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, 
albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do reje-
stru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych, zostaje 
skreślony z rejestru; podstawą do wykreślenia zabytku z rejestru jest decy-
zja wydana przez Ministra KiDN (art. 13 ust. 1 i 5 ustawy). Zgodnie z § 5 
i § 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, skreślenie 
zabytku z rejestru odnotowuje się w księdze w rubryce „skreślenie z reje-
stru”, a następnie cały wpis przekreśla się linią biegnącą od lewego górnego 
narożnika rubryki „numer rejestru” do prawego dolnego narożnika rubryki 
„skreślenie z rejestru”, wykonaną czerwonym atramentem, a jeżeli doko-
nano skreślenia z rejestru tylko części zabytku, w rubryce „zakres ochrony” 
niebieskim atramentem odnotowuje się przedmiot skreślenia wraz z poda-
niem oznaczenia organu, daty i numeru decyzji o tym skreśleniu.

Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi również wojewódzką 
ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdują-
cych się na terenie województwa (art. 22 ust. 2 ustawy), zakres danych 
kart ewidencyjnych i ich wzory (inne dla zabytku wpisanego do rejestru, 
a inne dla zabytku niewpisanego) określono w rozporządzeniu w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków.
I tak karta ewidencyjna zabytku wpisanego do rejestru zawiera następujące 
rubryki: nazwa, czas powstania, miejscowość, adres, przynależność admi-
nistracyjna, współrzędne geograficzne, poprzednie nazwy miejscowości, 
właściciel i jego adres, użytkownik i jego adres, formy ochrony, materiały 
graficzne, historia, opis, kubatura, powierzchnia użytkowa, przeznaczenie 
pierwotne, użytkowanie obecne, stan zachowania, istniejące zagrożenia, 
najpilniejsze postulaty konserwatorskie, akta archiwalne, uwagi, adnotacje 
o inspekcjach, informacje o zmianach, bibliografia, opracowanie karty ewi-
dencyjnej, źródła ikonograficzne i miejsce ich przechowywania, załączniki 
(§ 9 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków).
Karta ewidencyjna zabytku niewpisanego do rejestru zawiera następujące 
rubryki: nazwa, czas powstania, miejscowość, adres, przynależność admi-
nistracyjna, współrzędne geograficzne, użytkowanie obecne, stan zacho-
wania, materiały graficzne, istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty 
konserwatorskie, adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach, opraco-
wanie karty ewidencyjnej (§ 10 rozporządzenia w sprawie prowadzenia 
rejestru zabytków).
Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad 
zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.

Kolejnym zadaniem wojewódzkiego konserwatora zabytków jest uzgad-
nianie projektów i zmian planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 20 
ustawy o ochronie zabytków).

Kolejnym zadaniem wojewódzkiego konserwatora zabytków jest przed-
stawianie –na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku – w formie 
pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzysta-

Wojewódzka 
ewidencja zabytków

Zadania 
wojewódzkiego 

konserwatora 
zabytków
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nia z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, 
a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym 
zabytku (art. 27 ustawy o ochronie zabytków).

Wojewódzki konserwator zabytków w czasie uzgodnionym z właścicielem 
lub posiadaczem przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy 
zabytku może również prowadzić badania tego przedmiotu w miejscu, 
w którym przedmiot ten się znajduje (art. 29 ustawy o ochronie zabytków).

Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia 
pracownicy wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków prowadzą kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami (art. 38–40 ustawy).

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół (zawierający 
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych 
nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skut-
ków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych). Następ-
nie, na podstawie ustaleń wynikających z kontroli, w przypadku ustalenia, 
że zabytek jest w nieodpowiednim stanie zachowania, wojewódzki kon-
serwator zabytków może wydać kontrolowanej osobie fizycznej lub kie-
rownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej zalecenia pokontrolne 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w określonym terminie, o ile 
ich charakter nie uzasadnia wydania decyzji, nakazującą osobie fizycznej 
lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania 
z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytko-
wania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczo-
wego lub stosunku zobowiązaniowego, przeprowadzenie, w terminie  
określonym w tej decyzji, prac konserwatorskich lub robót budowlanych 
przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagro-
żenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku (o której 
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy, wojewódzki konserwator zabytków może 
odstąpić od wydania zaleceń pokontrolnych i wydać decyzję, o której mowa 
w art. 43 ustawy (o wstrzymaniu prac, badań lub robót), art. 44 ust. 1 
ustawy (wygaśnięcie decyzji wstrzymującej prace, badania lub roboty), 
art. 45 ust. 1 ustawy (nakaz przywrócenia stanu poprzedniego), art. 46 
ust. 1 ustawy (decyzja wstrzymująca w przypadku zabytku nierejestro-
wego), art. 49 ust. 1 ustawy (decyzja nakazująca przeprowadzenie prac) 
lub art. 50 ust. 4 pkt 2a ustawy (decyzja o wywłaszczeniu zabytku).

W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kontrolowanej osoby 
fizycznej albo kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub 
jej pracownika narusza przepisy art. 108–118 ustawy (przepisy karne  
dot. m.in. niszczenia i uszkadzania zabytków), wojewódzki konserwator 
zabytków kieruje odpowiednio do Policji, prokuratury albo sądu zawia-
domienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (art. 41 ustawy).

Ww. zadania wojewódzkiego konserwatora zabytków (uzgadnianie pro-
jektów i zmian planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
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kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, a także kontrola 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami) mogą być przekazane gminie w drodze poro-
zumienia zawartego z konserwatorem (i być wykonywane np. przez  
miejskiego konserwatora zabytków).

Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatruje również wnioski o udzie-
lenie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Szczegółowe warunki i tryb 
udzielania tych dotacji został określony w rozporządzeniu w sprawie dota-
cji na prace konserwatorskie. Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia dotacja 
celowa może być udzielona po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji celo-
wej, do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu 
na miejsce położenia albo przechowywania zabytku, przez osobę fizyczną, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę organizacyjną, 
będącą właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo 
posiadającą taki zabytek w trwałym zarządzie. Kolejna dotacja celowa 
na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy tym samym zabytku 
wpisanym do rejestru, obejmująca prace lub roboty, na które poprzednio 
udzielono dotacji celowej, może być udzielona, w przypadku gdy prace lub 
roboty podlegające dofinansowaniu kolejną dotacją zostały albo zostaną 
przeprowadzone nie wcześniej niż po upływie 10 lat od końca roku, 
w którym została udzielona poprzednia dotacja celowa (§ 4 rozporządze-
nia). Terminy składania wniosków określono w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzą-
dzenia: do 30 czerwca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona 
(w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru, 
które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok zło-
żenia wniosku) lub do 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być 
udzielona (w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym 
do rejestru, które zostaną przeprowadzone). Szczegółowe postanowienia  
odnośnie: wymaganych elementów składanego wniosku o dotację, sposobu 
rozpatrywania wniosków, trybu zawierania umowy o udzielenie dotacji 
oraz jej treści, przekazywania środków oraz rozliczania dotacji uregulo-
wane zostały w kolejnych przepisach rozporządzenia w sprawie dotacji 
na prace konserwatorskie.

Poza wojewódzkim konserwatorem zabytków organami uprawnio-
nymi do udzielania ww. dotacji celowych są również minister właściwy 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz organ stano-
wiący gminy, powiatu lub samorządu województwa (art. 80 i 81 ust. 1 
ustawy o ochronie zabytków). Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie 
zabytków łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych 
przez wszystkie ww. organy, nie może przekraczać wysokości 100% nakła-
dów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Dlatego w celu zapew-
nienia realizacji tego postanowienia wojewódzki konserwator zabytków 
jest zobowiązany prowadzić wykaz udzielonych dotacji oraz informo-
wać pozostałe organy o udzielonych dotacjach (art. 82 ust. 3 ustawy 
o ochronie zabytków).



ZAŁĄCZNIKI

63

Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami są zadaniami 
zarówno gminy (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym60) jak i samorządu województwa (art. 14 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa61).

Ustawa o ochronie zabytków nakłada na jednostki samorządu teryto-
rialnego m.in. obowiązki określone poniżej. Wójt, (burmistrz, prezydent 
miasta) zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zabytków na terenie 
gminy – tzw. gminnej ewidencji zabytków, w formie zbioru kart adreso-
wych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Powinny być w niej ujęte: 
zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (prowadzonego przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków) oraz inne zabytki nieruchome 
znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także inne zabytki 
nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 22 ust. 4 
i 5 ustawy). Zakres danych kart adresowych i ich wzory (inne dla zabytku 
wpisanego do rejestru, a inne dla zabytku niewpisanego) określono w roz-
porządzeniu w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

I tak karta adresowa zabytku nieruchomego (zgodnie z § 17 ust. 1 tego  
rozporządzenia) powinna zawierać następujące rubryki: nazwa, czas 
powstania, miejscowość, adres, przynależność administracyjna, formy 
ochrony oraz fotografie z opisem wskazującym orientację albo mapa 
z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym, opracowanie karty adre-
sowej (dwa ostatnie elementy wg stanu obowiązującego do 19 paździer-
nika 2019 r.), a także (wg stanu obowiązującego po tej dacie62) fotografie 
z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub 
stron świata albo mapę z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym, 
historię, opis i wartości, stan zachowania i postulaty dotyczące konserwa-
cji, zatwierdzenie karty.

Gmina zobowiązana jest do uwzględniania ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji m.in. strategii rozwoju 
województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, 
strategii rozwoju gmin, strategii rozwoju ponadlokalnego, studiów  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 18 ustawy o ochronie zabyt-
ków). W szczególności we wszystkich ww. dokumentach należy uwzględ-
nić ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia 
oraz innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewiden-
cji zabytków. W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki 

60  Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.
61  Dz. U. z 2020 r. poz. 1668.
62  Po zmianie, która weszła w życie Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 10 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1886).

Zadania gminy 
i samorządu 
województwa 
w zakresie ochrony 
zabytków i opieki 
nad zabytkami
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nad zabytkami, ustalenia tego programu również uwzględnia się w stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (art. 19 
ustawy o ochronie zabytków). Projekty i zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa oraz miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu (art. 20 ustawy o ochronie zabytków).

Organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa 
może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdują-
cym się w gminnej ewidencji zabytków na zasadach określonych w pod-
jętej przez ten organ uchwale. Dotacja może być udzielona w wysoko-
ści do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków. Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielo-
nych przez Ministra KiDN, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź 
organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może 
przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych 
prac lub robót, a w celu zapewnienia realizacji tych postanowień organy 
uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji 
oraz informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach (art. 81–82 ustawy 
o ochronie zabytków).

Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
ma obowiązek sporządzania na okres czterech lat odpowiednio woje-
wódzkiego, powiatowego lub gminnego programu opieki nad zabytkami 
(przyjmuje go odpowiednio: sejmik województwa, rada powiatu i rada 
gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, jest 
on ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym). Celem takiego pro-
gramu jest w szczególności:

 − uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 
kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowa-
niami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;

 − zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie 
do poprawy stanu ich zachowania;

 − wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego;

 − podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla 
potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie 
inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę 
nad zabytkami;

 − określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminują-
cych sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;

 − podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 
związanych z opieką nad zabytkami.

Programy opieki 
nad zabytkami
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Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) sporządza, co dwa lata, sprawozdanie, które przedsta-
wia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie 
gminy. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad 
zabytkami jest przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków 
i właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w celu jego 
wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego pro-
gramu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy).
W ustawie o ochronie zabytków uregulowano status tzw. społecznych  
opiekunów zabytków – osób (fizycznych lub prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), które podejmują 
działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich 
w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach, a także 
współdziałają z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w spra-
wach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami (art. 102 ust. 1 i 2). 
Społeczny opiekun zabytków jest też uprawniony do pouczania osób naru-
szających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 104). 
Społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popeł-
nione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami (art. 102 ust. 3). Społecznego opiekuna zabytków ustanawia, 
na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, starosta właściwy 
dla miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na społecznego opiekuna 
zabytków, natomiast jeżeli opiekun przestał spełniać określone wymaga-
nia lub niewłaściwie wykonuje swoje zadania, na wniosek wojewódzkiego 
konserwatora zabytków starosta cofa ww. ustanowienie (art. 103 ust. 1 i 2). 
Listę społecznych opiekunów zabytków prowadzi starosta (art. 103 ust. 4).
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego jest właścicielem lub zarządcą 
zabytku techniki, będącego obiektem budowlanym, ciążą na niej obowiązki 
wynikające z ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 5 ust. 2 tej ustawy 
jest więc obowiązana m.in. do utrzymywania obiektu budowlanego w nale-
żytym stanie technicznym i estetycznym oraz użytkowania go w sposób 
zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Zgod-
nie z art. 62 ust. 1 pkt 1–3 w czasie użytkowania obiektu budowlanego wła-
ściciel lub zarządca powinien poddawać go kontrolom, m.in:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego:

 − elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe 
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występują-
cych podczas użytkowania obiektu,

 − instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 − instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spali-

nowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte 
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od pora-
żeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Społeczni opiekunowie 
zabytków

Obowiązki właściciela 
zabytku wynikające  
z ustawy Prawo budowlane
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W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 
1000 m2, kontrolę okresową w zakresie, o którym mowa w pkt 1, należy 
przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja 
oraz do 30 listopada, a osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bez-
zwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przepro-
wadzonej kontroli.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 
z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56).

8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 
i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81).

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace 
konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę 
Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
(Dz. U. poz. 1674, ze zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134),

11. Uchwała Nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie 
Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 
2019–2022 (M.P. poz. 808).
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 6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
8. Generalny Konserwator Zabytków
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
11. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej
12. Przewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu
13. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej
14. Wojewoda Śląski
15. Marszałek Województwa Śląskiego
16. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
17. Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków
18. Prezes Związku Miast Polskich
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Warszawa,  10 lutego 2022 r.

BAK.0801.1.2022 .WJ

Pan

Marian Banaś

Prezes

Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,

działając na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli poniżej przedstawiam stanowisko do Informacji o wynikach kontroli nr P/21/070 

„Ochrona zabytków techniki w województwie śląskim”, przesłanej pismem z 26 stycznia 

2022 r., znak: LKA.430.005.2021.

Odnosząc się do szczegółowych zapisów przesłanej Informacji, podkreślić należy, 

że wbrew treści definicji wojewódzkiej ewidencji zabytków, zawartej na str. 6 Informacji, 

zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.), prowadzona jest ona przez wojewódzkiego konserwatora, 

nie zaś przez zarząd województwa. Jest ona również odrębna od gminnej ewidencji zabytków, 

prowadzonej zgodnie z art. 22 ust. 4 cyt. ustawy przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Stosownie do przyjętej terminologii  karty ewidencyjne do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

oraz karty adresowe do gminnej ewidencji zabytków są „włączane”, a nie „wpisywane”. Drugie 

określenie zarezerwowane jest dla obejmowanie obiektów jedną z ustawowych form ochrony 

prawnej poprzez wpis do rejestru zabytków. Wobec tego stwierdzenia zawarte na str. 9 

Informacji („Zarówno WKZ, jak i wszystkie gminy objęte kontrolą, prowadziły GEZ w formie 

ewidencyjnych lub odpowiednich kart ewidencyjnych lub adresowych” oraz „W okresie 

tym do wojewódzkiej ewidencji zabytków WKZ wpisał 26 zabytków techniki”) mogą 

wprowadzać odbiorców w błąd. 

Z kolei w nawiązaniu do stwierdzenia zawartego na str. 9 Informacji („W okresie 

objętym kontrolą, tj. w latach 2018-2021 WKZ wpisał do rejestru zabytków województwa 

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. dr hab. Piotr Gliński
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2

śląskiego 12 kolejnych obiektów. W wyniku zniszczenia wykreślił z tego rejestru dwa obiekty”) 

zaznaczyć trzeba, że skreślenie z rejestru następuje na podstawie decyzji ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak wskazano w art. 13 ust. 5 ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w okresie 

objętym kontrolą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał cztery decyzje, dotyczące 

skreślenia z rejestru zabytków techniki z terenu województwa śląskiego.

Na zakończenie pragnę podziękować za przesłane informacje oraz wnioski, które 

zostaną wzięte pod uwagę w toku kontroli prowadzonych w wojewódzkich urzędach ochrony 

zabytków na podstawie art. 90 ust. 2 pkt 7b ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. Pozwalam sobie również wyrazić zadowolenie z wniosku, dotyczącego 

rzetelnego sprawowania nadzoru konserwatorskiego i kontroli przestrzegania i stosowania 

przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami techniki przez Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Powyższe zagadnienie było przedmiotem kontroli 

prowadzonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków w terminie od 9 września 

do 4 października 2019 r. Wyniki kontroli NIK pozwalają uznać, że skutecznie wdrożono 

działania naprawcze w związku z nieprawidłowościami wskazanymi w wystąpieniu 

pokontrolnym z 7 stycznia 2020 r., znak: BAK.0802.14.2019.

Z poważaniem,

wz. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

SEKRETARZ STANU

Jarosław Sellin
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6.5. Opinia prezesa NIK do stanowiska Ministra


