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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/097 – Opieka nad cmentarzami wojennymi w Polsce południowo-wschodniej. 

Okres objęty kontrolą Lata 2014-2016. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Jerzy Stachowiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. [dowód: akta kontroli str. 1]  

 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach (dalej: WUOZ lub Urząd). 

kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Żak-Stobiecka, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków (dalej: Konserwator 
Zabytków) od dnia 1 lutego 2017 r. Uprzednio, w okresie od 8 października 2002 r. do  
27 czerwca 2016 r.1, Konserwatorem Zabytków był Janusz Cedro. [dowód: akta kontroli str.  
2-4] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi na 
terenie województwa świętokrzyskiego2.  

Konserwator Zabytków prowadził rejestr zabytków oraz wojewódzką ewidencję zabytków, 
które uwzględniały zabytkowe groby i cmentarze wojenne znajdujące się na terenie 
województwa świętokrzyskiego.  

W 2014 r. wydano publikację, w której jeden z rozdziałów poświęcono pracom 
konserwatorskim na cmentarzach wojennych. Wiedzę o cmentarzach wojennych 
upowszechniano także podczas corocznych kwest dokonywanych na cmentarzach. 
Podejmowano współpracę z innymi podmiotami w zakresie związanym z opieką nad 
zabytkowymi grobami i cmentarzami wojennymi. Konserwator Zabytków dokonał jednego 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza 
przykościelnego, na którym znajduje się mogiła wojenna oraz uzgodnił jedną zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza wojennego. 

W uzasadnionych przypadkach, Konserwator Zabytków przedstawiał zalecenia 
konserwatorskie dotyczące zabytkowych cmentarzy wojennych. Wnioski w sprawach 
pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie prac rozpatrywano bez zbędnej zwłoki.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na niewpisaniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków 
Cmentarza Ofiar Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie, gmina Sędziszów. Brak stosownych 
zapisów dotyczących ww. obiektu był działaniem nierzetelnym.  

NIK zgłasza również uwagi dotyczące niewielkiej liczby kontroli dotyczących grobów  
i cmentarzy wojennych, niedokonywania kontroli wykonywania zaleceń konserwatorskich 

                                                      
1 W okresie od 28 czerwca 2016 do 31 stycznia 2017 r. Anna Żak-Stobiecka pełniła obowiązki Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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oraz realizacji pozwoleń na prowadzenie prac dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, 
a także braku współpracy ze społecznymi opiekunami zabytków w zakresie objętym 
kontrolą. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania podejmowane na rzecz utrzymania, zabezpieczenia  
i odbudowy zabytkowych grobów i cmentarzy wojennych  

1.1.  Do rejestru zabytków prowadzonego przez Konserwatora Zabytków wpisanych jest  
31 pozycji3, dotyczących grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie 
województwa świętokrzyskiego. W badanym okresie ich stan liczbowy nie ulegał zmianie. 
[dowód: akta kontroli str. 5] 

Teresa Sabat, starszy specjalista do spraw zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci 
narodowej w Urzędzie wyjaśniła: wg naszej wiedzy stan ilościowy ww. obiektów nie ulegał 
zmianie, stąd brak zmian w rejestrze zabytków. [dowód: akta kontroli str. 32] 

W badanym okresie nie były prowadzone postępowania konserwatorskie w sprawie objęcia 
grobu lub cmentarza wojennego ochroną konserwatorską. Rejestr nie podlegał analizie pod 
kątem aktualności i kompletności. [dowód: akta kontroli str. 32,151] 

Teresa Sabat wyjaśniła: w badanym okresie rejestr nie podlegał analizie pod kątem 
aktualności i kompletności, ponieważ nie było sygnałów o przesłankach do wykreślenia 
obiektów z rejestru, gdyż nie uległy one destrukcji, bądź zatarciu, co jest podstawą do 
skreśleń. Nie było również sygnałów o pojawieniu się nowych obiektów, mogących podlegać 
wpisowi do rejestru. [dowód: akta kontroli str. 32, 33] 

Konserwator Zabytków wyjaśniła, że: w latach 2008 do 2012 prowadzona była sukcesywnie 
akcja przepisywania rejestru zabytków województwa kieleckiego do rejestru zabytków 
województwa świętokrzyskiego. W tym czasie nie stwierdzono braku istnienia w terenie 
żadnego z cmentarzy. Nie było też wniosku o wykreślenie jakiegokolwiek cmentarza  
z rejestru. W związku z tym wszystkie cmentarze wojenne zostały przepisane do nowego 
rejestru.  [dowód: akta kontroli str. 35] 

1.2. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej przez Konserwatora Zabytków 
wpisane są 93 groby i cmentarze wojenne. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do  
31 grudnia 2016 r. ich stan liczbowy nie ulegał zmianie. Z wojewódzkiej ewidencji zabytków 
nie wykreślano ani nie wpisywano do niej grobów i cmentarzy wojennych. [dowód: akta 
kontroli str. 6] 

W badanym okresie wojewódzka ewidencja zabytków była jednorazowo zaktualizowana 
pod kątem aktualności i kompletności zapisów. Jak wyjaśniła Teresa Sabat, w 2014 r., (…) 
pracownice WUOZ w Kielcach sprawdzały karty obiektów ujętych w ewidencji i porównywały 
je ze stanem na mapach GEOPORTAL. W wątpliwych sytuacjach prowadzono konsultacje  
z właściwymi urzędami gmin. W wyniku tych działań pozyskano m.in. wiedzę o obiektach 
odnowionych. Dokonana analiza potwierdziła istnienie obiektów ujętych w ewidencji. Nie 
odnotowano żadnego przypadku postępującej degradacji zabytku lub jego zniszczenia. 
[dowód: akta kontroli str. 33] 

W Urzędzie prowadzona jest również ewidencja miejsc pamięci narodowej z okresu  
I i II wojny światowej, która zawiera 384 pozycje4 obejmujące mogiły partyzantów i żołnierzy, 
pomniki miejsc bitew i ofiar egzekucji oraz tablice upamiętniające tragiczne wydarzenia  
z okresu obydwu wojen. [dowód: akta kontroli str. 7] 

Analiza wojewódzkiej ewidencji zabytków wykazała, że nie figuruje w niej Cmentarz Ofiar 
Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie, gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski. Jest to 
cmentarz wojenny zlokalizowany w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej. Na cmentarzu 

                                                      
3 Wpisy dotyczą grobu wojennego (pojedynczego lub zbiorowego), kwatery na cmentarzu komunalnym/wyznaniowym albo 
cmentarza wojennego traktowanego w dokumentacji/ewidencji jako jednostkowy, odrębny obiekt. 
4 Są to obiekty inne niż ujęte w rejestrze zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

pochowano 49 zidentyfikowanych ofiar, w tym 46 ofiar terroru i trzech żołnierzy Polski 
Podziemnej. Cmentarz ten nie figuruje również w gminnej ewidencji zabytków, co wynika  
z karty obiektu. Dane dotyczące tego cmentarza dostępne są na stronie internetowej 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach5. [dowód: akta kontroli str. 9-12, 124, 
125] 

Konserwator Zabytków wyjaśniła: Cmentarz wojenny w Swaryszowie (...), gmina Sędziszów 
figuruje w naszej ewidencji „Miejsc Pamięci Narodowej II wojny Światowej Województwa 
Świętokrzyskiego” (...). Przy sporządzaniu ewidencji wojewódzkiej dla gminy Sędziszów, 
obiekt ten przypadkowo został pominięty i nie znalazł się w tym spisie. Nie mieliśmy 
żadnych sygnałów ze strony gminy Sędziszów odnośnie tego cmentarza i jego ujęcia  
w ewidencji gminnej ani wojewódzkiej. Ponieważ posiadamy dane o tym obiekcie, figuruje 
on w spisie „Miejsc Pamięci Narodowej”, zostanie wysłana informacja do gminy Sędziszów 
o ujęcie cmentarza w ewidencji gminnej, a także zostanie on dopisany do ewidencji 
wojewódzkiej. [dowód: akta kontroli str. 127] 

1.3. Konserwator Zabytków nie przekazywał środków finansowych na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych grobach  
i cmentarzach wojennych. [dowód: akta kontroli str.151] 

W badanym okresie wpłynął tylko jeden wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych 
cmentarzach wojennych. Wniosek, który złożyła gmina Obrazów, dotyczył wykonania prac 
konserwatorskich nagrobka, metalowego ogrodzenia cmentarza oraz współczesnego 
krzyża, a także prac porządkowych na terenie cmentarza wojennego z okresu I wojny 
światowej w miejscowości Rożki. Wniosek ten został odrzucony bez dalszego rozpatrzenia, 
z uwagi na fakt, iż zgłoszone w nim elementy nie są indywidualnie wpisane do rejestru 
zabytków. Nakłady związane z przeprowadzeniem prac porządkowych na terenie 
cmentarza wojennego z I wojny światowej w Rożkach nie mieszczą się w zakresie prac,  
o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami6. Działanie Urzędu było zgodne z § 16 ust. 2 zarządzenia7 nr 1/2016 
Konserwatora Zabytków stanowiącym, iż właściciel lub posiadacz zabytku może ubiegać się 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku indywidualnie wpisanym do rejestru. 
[dowód: akta kontroli str. 70, 71, 75, 82, 174] 

1.4. Konserwator Zabytków prowadził wykazy udzielonych dotacji, z których wynika, że  
w badanym okresie nie były przekazywane środki na prace przy zabytkowych grobach  
i cmentarzach wojennych. [dowód: akta kontroli str. 89-108] 

1.5. Zgodnie z art. 91 ust. 4 pkt 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do 
zadań wykonywanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in. 
upowszechnianie wiedzy o zabytkach. 

 W 2014 r. WUOZ wydał w formie książkowej opracowanie „Prace konserwatorskie w woj. 
świętokrzyskim w latach 2001-2012”. W rozdziale 7. powyższego opracowania 
zatytułowanym „Konserwacja zabytkowych cmentarzy”, jest mowa m.in.  
o przeprowadzonych pracach na cmentarzach wojennych znajdujących się na terenie 
województwa świętokrzyskiego. Zamieszczone informacje dotyczą umiejscowienia 
cmentarzy, daty i zakresu wykonanych prac oraz dane inwestora.  [dowód: akta kontroli str. 
36-39] 

Konserwator Zabytków wyjaśniła: upowszechnianie wiedzy o zabytkach z czasów 
wojennych odbywa się w formie ustnej podczas corocznie organizowanych kwest na 
cmentarzach, gdzie od lat 80 z ramienia Konserwatora Zabytków uczestniczą pracownicy 
Urzędu. Obecnie czynimy starania celem wydania na 100-lecie odzyskania niepodległości 
opracowania „Cmentarz Partyzancki w Kielcach”. Określamy warunki wydawnicze do 

                                                      
5 http://mpn.kielce.uw.gov.pl/mpn/miejsca-pamieci-narodow/powiat-jedrzejowski/miasto-sedziszow/37,Miasto-Sedziszow.html  
6 Dz.U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
7 Zarządzenie nr 1/2016 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu finansowania prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 
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procedury zamówień publicznych. W strukturach Urzędu brak stanowiska zajmującego się 
publikacjami i wydawnictwami – brak środków na taki etat. Pozostali pracownicy ze względu 
na ogromne obłożenie zadaniami merytorycznymi nie są w stanie zajmować się 
powyższymi sprawami. [dowód: akta kontroli str. 35] 

1.6. W badanym okresie Konserwator Zabytków nie współpracował ze społecznymi 
opiekunami zabytków działającymi na terenie województwa w zakresie dotyczącym grobów 
i cmentarzy wojennych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków. [dowód: akta kontroli 
str. 121] 

Konserwator Zabytków wyjaśniła: (…) Po transformacji ustrojowej (po 1989 r.) obserwuje się 
spadek zainteresowania instytucją społecznego opiekuna zabytków. W większości byli to 
ludzie starszego pokolenia, którzy obecnie są w bardzo podeszłym wieku. W badanym 
okresie 2014-2016 do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie zgłosił się żaden 
społeczny opiekun zabytków w sprawie cmentarzy i grobów wojennych (zgłaszali się  
w innych sprawach). Stąd wynika brak współpracy. [dowód: akta kontroli str. 35] 

Konserwator Zabytków odpowiadając na pytanie o działania podejmowane w celu 
zaangażowania do współpracy społecznych opiekunów zabytków w zakresie dotyczącym 
grobów i cmentarzy wojennych podała: (…) Konserwator Zabytków działa w oparciu  
o ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 102 
mówiący o społecznych opiekunach zabytków wskazuje, że to „społeczni opiekunowie 
zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem 
ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach”. Ponadto „Społeczny 
opiekun zabytków współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą  
w sprawach ochrony zabytków…” Jeżeli osoby posiadające legitymację społecznego 
opiekuna zabytków nie wykazują zainteresowania i chęci współpracy z Konserwatorem 
Zabytków, trudno do takiej współpracy kogokolwiek przymusić. Faktycznie zainteresowane 
osoby trafiają do naszego Urzędu, ale ich aktywność nie dotyczyła cmentarzy i grobów 
wojennych. [dowód: akta kontroli str. 129] 

1.7. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym8, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  
a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 

1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego; 

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się  
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

W badanym okresie Konserwator Zabytków dokonał w zakresie związanym z grobami  
i cmentarzami wojennymi jednego uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnił jedną zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Nie uzgadniano natomiast projektów decyzji  
o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, ponieważ do Urzędu nie wpłynęły wnioski w powyższych sprawach. 
[dowód: akta kontroli str. 130, 148] 

Uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczyły 
cmentarza przykościelnego w miejscowości Bieliny, na którym znajduje się mogiła wojenna 
z 1944 r. Rozpoczęły się one 12 kwietnia 2013 r. od zawiadomienia o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego skierowanego przez wójta 
gminy Bieliny m.in. do Urzędu. Postanowieniem z 31 grudnia 2017 r. Konserwator Zabytków 
odmówił uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
wskazując na konieczność wprowadzenia zmian tekstowych i wnioskując o skorygowanie 

                                                      
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm. 
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zapisów w projekcie. Postanowieniem z 16 stycznia 2018 r. Konserwator Zabytków uzgodnił 
projekt planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdzając że uchybienia zostały 
usunięte zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. [dowód: akta kontroli str. 131-138] 

Uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczyły 
cmentarza wojennego z lat 1914-1915 znajdującego się w miejscowości Chybice gmina 
Pawłów, będącego częścią cmentarza parafialnego. Rozpoczęły się one 14 grudnia 2016 r. 
od zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego skierowanego przez wójta gminy Pawłów m.in. do Urzędu. Konserwator 
Zabytków w piśmie z 30 grudnia 2016 r. zwrócił uwagę m.in., że w obszarze zmiany planu, 
znajduje się obiekt podlegający ochronie konserwatorskiej, tj. cmentarz parafialny ujęty  
w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Konserwator Zabytków w dniu 12 października 2017 r. 
postanowił odmówić uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z powodu braku objęcia ochroną zabytkowego cmentarza parafialnego 
ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Postanowieniem z 9 listopada 2017 r. 
Konserwator Zabytków uzgodnił projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, 
stwierdzając że przedmiotowy projekt został uzupełniony o warunki konserwatorskie, 
określone w poprzednim postanowieniu. [dowód: akta kontroli str. 139-146] 

Konserwator Zabytków odnosząc się do problemu właściwej ochrony zabytkowych 
cmentarzy lub grobów wojennych w związku z opracowywaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz zmianami dokonywanymi w tych planach, podała 
m.in.: Organy ochrony zabytków (…) zobowiązane są do składania wniosków 
konserwatorskich do przygotowywanych projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Celem opracowania i wydania tych wniosków jest umożliwienie 
samorządom gminnym realizacji obowiązku wprowadzenia do opracowań planistycznych 
zasad ochrony wartości zabytkowych obiektów i obszarów w zakresie wymaganym dla 
właściwej ochrony i opieki nad zabytkami na obszarze objętym granicami opracowania. 
Konserwator Zabytków wielokrotnie formułował wnioski konserwatorskie na etapie 
zawiadomienia Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wnioski te stanowiły podstawę do formułowania zasad 
ochrony w zapisach projektu planu. W tym miejscu akcentuje się, istotny w sprawie fakt 
merytoryczny i formalny: kwatery cmentarzy wojennych znajdują się w większości w obrębie 
cmentarzy parafialnych, a te ujmowane są w wojewódzkich i gminnych ewidencjach 
zabytków i tym samym podlegają ochronie prawnej jako jeden obiekt (…). Wobec 
powyższego, wszystkie obiekty ruchome znajdujące się w obszarze chronionego 
cmentarza, tak w przypadku zabytkowych nagrobków wpisanych do rejestru zabytków  
o historycznej metryce jak i mogił wojennych objęte są ochroną. [dowód: akta kontroli  
str. 148] 

1.8. Urząd nie posiada dokumentów potwierdzających współpracę z innymi podmiotami  
w zakresie związanym z opieką nad zabytkowymi grobami i cmentarzami wojennymi. 
Konserwator Zabytków wyjaśniła: współpraca odbywała się na etapie planowania różnych 
inwestycji mających na celu odnowę miejsc pamięci, grobów czy cmentarzy. Konsultacje 
takie odbywały się w formie ustnej, po czym dany urząd, bądź stowarzyszenie czy parafia 
występowały z wnioskiem o opinię przedstawionego projektu (m.in. Miedzierza gm. Smyków 
– kwatera z II wojny światowej,  Daleszyce – pomnik z orłem, Bębnów gm. Gowarczów – 
cmentarz żołnierzy radzieckich). Ważnym elementem podnoszenia rangi wyremontowanych 
miejsc (grobów czy cmentarzy) oraz powstawania pomników upamiętniających czasy 
wojenne był udział Konserwatora Zabytków w uroczystościach odsłonięć, poświęceń, 
sesjach naukowych (m.in. Suchedniów – odsłonięcie tablicy tajnego nauczania). Istotnym 
elementem propagowania ochrony wszystkich zabytków jest także coroczny udział 
pracowników WUOZ w organizowanych od wielu lat przez Stowarzyszenie Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego kwestach na cmentarzach kieleckich (w czasie Wszystkich 
Świętych). 

Udział pracownika WUOZ – Teresy Sabat w pracach Komitetu Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa w Kielcach (dalej: KOPWiM), a od 2017 r.  w Instytucie Pamięci Narodowej  
w Krakowie miał wpływ na kształt i formę powstających czy odnawianych upamiętnień. (…) 
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Oprócz prac KOPWiM oraz IPN nie zachowały się dokumenty potwierdzające udział 
Konserwatora Zabytków w różnych upamiętnieniach (…). [dowód: akta kontroli str. 40] 

Konserwator Zabytków wyjaśniając, czy i jakie problemy interpretacyjne wystąpiły  
w zakresie stosowania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 
wojennych9, podała: w okresie objętym kontrolą do naszego Urzędu zwrócił się naczelnik 
Delegatury IPN w Kielcach o zgodę na przeprowadzenie prac sondażowo-ekshumacyjnych 
na cmentarzu „Piaski” w Kielcach, gdzie potajemnie zostali pogrzebani żołnierze 
antykomunistycznego podziemia. Wystąpił problem interpretacyjny ponieważ Konserwator 
Zabytków obejmuje opieką miejsca uznane już za groby bądź kwatery wojenne (na 
podstawie decyzji wojewody). Cały cmentarz na „Piaskach” ujęty jest w ewidencji 
wojewódzkiej.  

W latach wcześniejszych rodziny chciały dokonywać dochowań w grobach  wojennych  
i uczynić z nich groby rodzinne – dotyczyło to pochówków na cmentarzu partyzanckim  
i w kwaterze wojskowej na cmentarzu komunalnym w Kielcach. Otrzymali stosowne 
wyjaśnienia. [dowód: akta kontroli str. 63] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Do wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej przez Konserwatora Zabytków nie został 
wpisany Cmentarz Ofiar Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie, gmina Sędziszów, powiat 
Jędrzejowski. Jest to cmentarz wojenny zlokalizowany obecnie w Sędziszowie przy  
ul. Przemysłowej. [dowód: akta kontroli str. 9-12, 124, 125] 

Konserwator Zabytków wyjaśniła, że: przy sporządzaniu ewidencji wojewódzkiej dla gminy 
Sędziszów obiekt ten przypadkowo został pominięty i nie znalazł się w tym spisie. 
[dowód: akta kontroli str. 127] 

Niewpisanie ww. Cmentarza Ofiar Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków było działaniem nierzetelnym. 

Konserwator Zabytków w latach 2014-2016 nie współpracował ze społecznymi opiekunami 
zabytków działającymi na terenie województwa w zakresie dotyczącym grobów i cmentarzy 
wojennych. Zdaniem NIK zasadnym byłoby podjęcie działań mających na celu powołanie,  
a następnie zaktywizowanie społecznych opiekunów zabytków w powyższym zakresie. 
Pozwoliłoby to na większą skuteczność zachowania we właściwym stanie zabytkowych 
grobów i cmentarzy wojennych.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.  

2. Nadzór nad działalnością obejmującą opiekę nad grobami  
i cmentarzami wojennymi  

2.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obowiązkiem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków jest m.in. przedstawianie, w formie pisemnej, na 
wniosek właściciela lub posiadacza zabytku 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. 

W badanym okresie do Urzędu wpłynęło 27 wniosków o prowadzenie prac na terenie 
cmentarzy i grobów wojennych. Czas rozpatrzenia przez Urząd złożonych wniosków wynosił 
od jednego do 26 dni.  

Konserwator Zabytków ośmiokrotnie wydawał zalecenia konserwatorskie. Dotyczyły one 
prac remontowych i porządkowych polegających m.in. na: 

− połączeniu słupków łańcuchem oraz wykonaniu i zamontowaniu odlewu 
zniszczonego krzyża; 

                                                      
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 681, ze zm. 
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− zamieszczeniu  napisu na nadstawie grobu; 
− wykonaniu nasadzeń zieleni wokół grobu; 
− ustawieniu tablic informacyjnych oraz ułatwiających dojazd do cmentarza; 
− odnowieniu ogrodzenia i wykonaniu nowego krzyża; 
− wykonaniu odpowiedniej treści napisu na tablicy informacyjnej.[dowód: akta kontroli 

str. 51-58] 

Realizacja tych zaleceń w poszczególnych latach objętych kontrolą była dokonywana na 
podstawie fotografii przesyłanych przez wnioskodawców, natomiast nie były prowadzone 
oględziny w terenie. [dowód: akta kontroli str. 59] 

Konserwator Zabytków wyjaśniła: sprawdzenie realizacji zaleceń następowało po 
rozmowach telefonicznych z właściwymi urzędami gmin. Potwierdzeniem przeprowadzenia 
robót są fotografie dostarczone przez urzędy gmin. [dowód: akta kontroli str. 63, 159-161] 

Wydano 27 pozwoleń na prowadzenie prac na terenie cmentarzy i grobów wojennych,  
z tego: 10 w 2014 r., 8 w 2015 r. i 9 w 2016 r. [dowód: akta kontroli str. 51-58]” 

W latach 2014-2016 nie kontrolowano realizacji pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie 
prac dotyczących grobów i cmentarzy wojennych. W dniu 16 sierpnia 2016 r. dokonano 
odbioru końcowego prac konserwatorskich przy pomniku nagrobnym oficera na cmentarzu 
wojennym z okresu I wojny światowej, położonym w miejscowości Rożki gmina Obrazów. 
Ponadto dwukrotnie dokonano odbioru robót konserwatorskich dotyczących prac 
remontowych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Mickiewicza  
w Sandomierzu, tj.: 

− w dniu 20 listopada 2014 r. dokonano odbioru robót zaplanowanych na 2014 r.; 
− w dniu 12 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego. [dowód: akta 

kontroli str. 59, 67-69] 

Wyjaśniając przyczyny niekontrolowania realizacji pozwoleń konserwatorskich oraz 
niedokonywania innych odbiorów robót konserwatorskich, Konserwator Zabytków wskazała 
na fizyczną niemożność przeprowadzenia. (…) Do obsługi cmentarzy wojennych, a także 
około 400 cmentarzy wyznaniowych zatrudniony jest jeden pracownik w wymiarze 4,5 
godziny dziennie. (…) Urząd dysponuje jednym samochodem służbowym, przy coraz 
większym natłoku spraw wymagających decyzji Konserwatora Zabytków. Odbiory 
prowadzone są przede wszystkim w odniesieniu do obiektów, na które została przyznana 
dotacja Konserwatora Zabytków lub inna. [dowód: akta kontroli str. 63] 

2.2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
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. 

W latach 2014-2016 przeprowadzono ogółem 1.943 kontrole, z tego: w 2014 r. – 602,  
w 2015 r. – 659 i w 2016 r. – 682. Liczba kontroli zaplanowanych na ww. lata wyniosła 
odpowiednio: 395, 395 i 428. W powyższym okresie przeprowadzono sześć kontroli (0,3% 
ogółu kontroli) dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, tj. po trzy w 2014 r. i w 2015 r. 
Spośród sześciu ww. kontroli w trzech wydano zalecenia pokontrolne, w jednym przypadku 
zaleceń nie wydano z uwagi na dobry stan cmentarza, a dwie kontrole dotyczyły 
sprawdzenia wykonania zaleceń z kontroli dokonanych w latach 2012 i 2013. Nie 
kontrolowano realizacji zaleceń dotyczących trzech kontroli, tj. w Pawłowie, w Podpolichnie  
i Krajno-Parcele. 

Spośród ujętych w rejestrze zabytków skontrolowano dwa cmentarze położone w Pawłowie 
i Opatowcu. Pozostałe cztery kontrole dotyczyły cmentarzy ujętych w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. [dowód: akta kontroli str. 42-50, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 151] 

Konserwator Zabytków wyjaśniając przyczyny małej liczby przeprowadzonych kontroli 
dotyczących grobów i cmentarzy wojennych oraz braku kontroli wykonania zaleceń 
pokontrolnych, podała: braki kadrowe i ogrom pozostałych spraw nie pozwalał na częstsze 
kontrole. (…) Sprawdzenie realizacji zaleceń następowało po rozmowach telefonicznych z 



 

9 

właściwymi urzędami gmin. Potwierdzeniem przeprowadzenia robót są fotografie 
dostarczone przez urzędy gmin. [dowód: akta kontroli str. 63] 

Urząd dysponuje fotografiami przesłanymi przez urzędy gmin, na terenie których znajdują 
się obiekty, w stosunku do których wydano zalecenia pokontrolne. [dowód: akta kontroli 
str.151, 159-161] 

W badanym okresie nie korzystano z wykonania zastępczego robót konserwatorskich,  
w rozumieniu art. 49 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jak również  
z uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem do starosty, o którym mowa w art. 50 ust. 3 i 4 
pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. [dowód: akta kontroli str. 59] 

Konserwator Zabytków wyjaśnił, że: ponieważ nie wystąpiły zagrożenia lub uszkodzenia 
cmentarzy wojennych wpisanych do rejestru zabytków nie występowano do starostów  
z wnioskiem o decyzję zabezpieczenia powyższych zabytków. [dowód: akta kontroli str. 63] 

2.3. W latach 2014-2016, Konserwator Zabytków nie składał zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, którego przedmiotem byłyby zabytkowe groby  
i cmentarze wojenne. Nie korzystał również z prawa występowania jako oskarżyciel 
posiłkowy w postępowaniach karnych oraz jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu  
w sprawach o wykroczenia. [dowód: akta kontroli str. 122, 151] 

2.4. W okresie objętym kontrolą do Konserwatora Zabytków nie wpłynęły zawiadomienia 
dotyczące uszkodzeń, zniszczeń i zagrożeń grobów lub cmentarzy wojennych wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Brak było 
również informacji dotyczących zaginięcia lub kradzieży zabytku, a także informacji  
o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytków w zakresie grobów i cmentarzy 
wojennych. [dowód: akta kontroli str. 150] 

2.5. W badanym okresie do Urzędu wpłynęły cztery skargi skierowane do rozpatrzenia 
przez Konserwatora Zabytków. Żadna z nich nie dotyczyła grobów i cmentarzy wojennych. 
[dowód: akta kontroli str. 123] 

W latach 2014-2016 w Urzędzie zostały przeprowadzone dwie kontrole zewnętrzne oraz 
cztery kontrole wewnętrzne, jednak nie dotyczyły one problematyki opieki nad grobami  
i cmentarzami wojennymi. [dowód: akta kontroli str. 152-158] 

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

1. Zdaniem NIK, uzasadnione byłoby rozważenie przez Konserwatora Zabytków możliwości 
zwiększenia liczby kontroli dotyczących grobów i cmentarzy wojennych. W latach 2014-
2016 przeprowadzono tylko sześć takich kontroli, co stanowiło 0,3% ogółu kontroli 
zrealizowanych w tym okresie. Niewielka liczba ww. kontroli może świadczyć  
o nieprzywiązywaniu należytej wagi do problematyki opieki nad cmentarzami wojennymi.  

2. Ograniczenie kontroli realizacji zaleceń konserwatorskich oraz kontroli realizacji pozwoleń 
na prowadzenie prac dotyczących grobów i cmentarzy wojennych niemal wyłącznie do 
analizy informacji uzyskanych drogą telefoniczną oraz zdjęć przesyłanych przez 
pracowników urzędów gmin było, w ocenie NIK, działaniem niewystarczającym. Działania 
takie nie mogły w pełni zastąpić kontroli, powiązanej z oględzinami, dokonywanymi przez 
pracownika Urzędu w terenie.  
NIK proponuje rozważenie objęcia kontrolą i oględzinami przynajmniej części zaleceń 
konserwatorskich oraz realizacji pozwoleń konserwatorskich dotyczących grobów  
i cmentarzy wojennych. 

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
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o Najwyższej Izbie Kontroli10, wnosi o uzupełnienie wojewódzkiej ewidencji zabytków  
o zapisy dotyczące Cmentarza Ofiar Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie, gmina Sędziszów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce,       marca 2018 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 

 
Wicedyrektor 

Tadeusz Mikołajewicz 

 
........................................................ 

podpis 

Kontroler  
Jerzy Stachowiak 

główny specjalista kontroli państwowej 
 

.......................................................  
podpis  

  

  

  

 

 

 

 

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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