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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/076 – Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz ich 
wykorzystanie w promocji regionu1 

Jednostka  
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Małgorzata Korusiewicz – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/80/2017 z 28 kwietnia 2017 r. 

2. Wiesław Matras – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli           
nr LKR/79/2017 z 28 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1,2) 

Jednostka 
 kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, 30-017 Kraków 
ul. Racławicka 56 (UMWM). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W latach 2014-2016 Samorząd Województwa Małopolskiego podejmował skuteczne 
działania sprzyjające zachowaniu i udostępnianiu zabytków architektury drewnianej. 
Postawą tych działań były dokumenty strategiczne, w których województwo małopolskie 
uwzględniało zagadnienia związane z ochroną i opieką nad zabytkami. Samorząd 
Województwa Małopolskiego sporządził Wojewódzki program opieki nad zabytkami 
w Małopolsce na lata 2014-20173 (WPOZM), który także stanowił istotny element strategii 
zarządzania dziedzictwem kulturowym na obszarze województwa małopolskiego.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wsparcie finansowe Samorządu Województwa 
Małopolskiego miało istotne znaczenie dla ochrony zabytków architektury drewnianej. 
W latach 2014-2016 z budżetu województwa małopolskiego dofinansowano 139 zadań 
mających na celu odbudowę, utrzymanie i zabezpieczenie tych zabytków. Łączna kwota 
dotacji – przekazanej zarządcom obiektów w celu dofinansowania prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych – wyniosła 3 190,1 tys. zł. Dodatkowo w okresie 
objętym kontrolą z budżetu województwa przekazano 12 078 tys. zł dotacji podmiotowych 
umożliwiających sześciu instytucjom kultury województwa małopolskiego prowadzenie prac 
związanych z zabezpieczeniem i konserwacją 207 zabytkowych obiektów drewnianych. 
Łączne wydatki Samorządu Województwa Małopolskiego w latach 2014-2016 na zadania 
związane z architekturą drewnianą wyniosły 4 257,2 tys. zł.  

Zastrzeżenia NIK dotyczyły braku informowania przez UMWM wszystkich organów 
uprawnionych do udzielania dotacji (tj. gmin i powiatów z terenu województwa) 
o udzielonych przez Samorząd Województwa Małopolskiego dotacjach na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych 
lub późniejszych, których skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki  
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 
3 Uchwała nr LI/822/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego 
programu opieki nad zabytkami (…). Ww. program stanowił kontynuację Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami 
w Małopolsce na lata 2010-2013 oraz wcześniejszego Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu 
Kulturowego Małopolski na lata 2005-2009. 

Ocena ogólna2 
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pomimo  obowiązku wynikającego z art. 82 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami4.   

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli istotnym wsparciem w zakresie ochrony i opieki nad 
zabytkowymi obiektami drewnianymi były przyznawane przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego coroczne nagrody, jak nagroda im. Mariana Korneckiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami oraz nagroda im. Romana 
Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości 
kulturowej w Małopolsce. 

Samorząd Województwa Małopolskiego prowadził skuteczne działania promujące zabytki 
architektury drewnianej. Jednym z najważniejszych i powszechnie znanych elementów 
promocji był, funkcjonujący m.in. na terenie Małopolski, Szlak Architektury Drewnianej 
(SAD), dla którego opiekunem była Małopolska Organizacja Turystyczna, wyłoniona 
w drodze otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki pn. Małopolska Gościnna. Na 
uwagę zasługuje fakt, że w ramach projektu Otwarty Szlak Architektury Drewnianej 
prowadzono działania z zakresu udostępniania dla turystów (w tym zatrudnienie osób 
opowiadających o obiekcie) budynków architektury drewnianej znajdujących się na SAD, co 
niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności obiektów objętych tym projektem. 
W latach 2014-2016 obiekty udostępnione w ramach Otwartego SAD odwiedziło łącznie 
1 490 tys. osób. Ponadto w ramach działań promocyjnych SAD opracowano i wydrukowano 
ponad 400 tys. ulotek  informacyjnych o otwartych obiektach oraz wytłoczono 7 tys. szt. 
płyt CD z filmem o SAD pt. Drewniana Dusza Małopolska. Prowadzono również aktywną 
współpracę z punktami informacji turystycznej utworzonymi w ramach projektu unijnego 
Małopolski System Informacji Turystycznej. Walory zabytków architektury drewnianej były 
także eksponowane w materiałach filmowych emitowanych w stacjach telewizyjnych. 
Ciekawym sposobem wykorzystania zabytków architektury drewnianej był festiwal Muzyka 
Zaklęta w Drewnie, w ramach którego organizowano koncerty w obiektach na SAD. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków 
architektury drewnianej  

Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków Samorząd 
Województwa Małopolskiego uwzględnił ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przy 
sporządzaniu strategii rozwoju województwa małopolskiego i dokumentu strategicznego 
z obszaru dziedzictwa kulturowego oraz planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa małopolskiego (w tym projektu zmiany tego planu z 2017 r.). 

Stosownie do wymogów art. 18 ust. 2 tej ustawy w wymienionych dokumentach 
uwzględniono krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, określono 
rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia 
im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu. 
Ustalono przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad 
zabytkami. 

W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-20205 (Strategia lub 
SRWM), zapisy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zostały ujęte 
w Obszarze 2 Strategii pn. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Wśród zaplanowanych 
w ramach SRWM działań w kierunku polityki rozwoju, pn.: 

 Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej (pkt 2.1.) wymieniono: poprawę stanu 
i sposobu użytkowania zabytków i przeciwdziałanie procesowi ich degradacji; ochronę 
i kształtowanie zabudowy regionalnej i układów ruralistycznych; powstrzymanie 
degradacji wartościowych krajobrazów kulturowych oraz dewastacji obiektów 
zabytkowych i ich otoczenia; zachowanie i rewaloryzację dziedzictwa kulturowego, 
w tym przywrócenie rzeczywistej wartości zniszczonym obiektom oraz ponowne 

                                                      
4 Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.; dalej: ustawa o ochronie zabytków. 
5Uchwała nr XIII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.  
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określenie dla poszczególnych obiektów ich wartości zabytkowych, wskazanych do 
bezwzględnego zachowania; poprawę funkcjonowania instytucji opieki nad zabytkami. 

 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego 
(pkt 2.4.) wymieniono: inicjowanie i wspieranie działań mających na celu podnoszenie 
społecznej świadomości i wrażliwości w zakresie dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego (zabytków oraz obiektów kultury współczesnej), a także podejmowanie 
działań na rzecz poprawy poziomu estetycznego otoczenia i ładu przestrzennego; 
promocja na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa regionalnego dla rozwoju 
gospodarczego regionu oraz aktywizacji użytkowników do inwestowania we własne 
nieruchomości i adaptacji ich do nowych funkcji; intensyfikacja współpracy pomiędzy 
podmiotami sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego w zakresie edukacji, 
promocji oraz poprawy świadomości i postaw obywatelskich w odniesieniu do 
dziedzictwa regionalnego. 

Programem strategicznym mającym charakter wykonawczy w stosunku do SRWM 
w obszarze dziedzictwa kulturowego był Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły 
Czasu Wolnego6 (Program). Program ten posiadał zapisy odpowiadające wymienionym 
w Krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-20177 
(KPOZOZ) celom szczegółowym8, jak również określał działania samorządu województwa 
na rzecz poszanowania i ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, m.in. pn.: 

 potencjał turystyczny regionu – atrakcyjność turystyczna regionu, infrastruktura, oferta, 
promocja i informacja wskazując, że w Małopolsce istnieje szeroka oferta szlaków 
tematycznych, między innymi SAD, liczący 1 500 km i obejmujący 250 obiektów, w tym 
osiem obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO9; 

 Architektura drewniana – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych 
obiektów drewnianych wskazując, że zabytkowe obiekty drewniane – od kościołów, 
cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, karczmy, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory – 
to dziedzictwo, które należy chronić, upowszechniać i popularyzować, wykorzystując 
jego potencjał promocyjny i turystyczny. Ze względu na wartość dla dziedzictwa obiekty 
te muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, sprzyjającym rozwojowi oferty 
i usług podnoszących ich atrakcyjność. Za cel priorytetowy uznano ochronę zabytków 
sakralnej architektury drewnianej poprzez zapewnienie ochrony i opieki 
konserwatorskiej, w tym ich zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. 
Istotne jest również podniesienie poziomu udostępniania zabytków architektury 
i budownictwa drewnianego.  

W ramach przyjętego Programu: 
a) Działania 1.1. Przeszłości przyszłości – Prace konserwatorskie, restauratorskie 

i budowlane przy zabytkach ustalono następujące kierunki przedsięwzięć: 

 realizację kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych oraz prac zabezpieczających przed zniszczeniem prowadzonych przy 
zabytkach; 

 rewaloryzację otoczenia zabytków, zarówno terenu wokół lub przy zabytku 
wyznaczonego w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony 
wartości widokowych zabytków oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych, jak i prace w otoczeniu dalszym polegające 
w szczególności na wprowadzeniu elementów małej architektury, oświetlenia oraz 
informacji o obiekcie o wysokich walorach artystycznych, celem wyeksponowania 
wartości zabytku oraz poprawy warunków dla turystycznego i społecznego odbioru 
treści, jakie niesie zabytek; 

                                                      
6 Uchwała Nr 1436/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. 
7 KPOZOZ na lata 2014-2017 został przyjęty uchwałą nr 125/2014 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2014 r.  
8 Cele szczegółowe KPOZOZ - Cel I - wspierania rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce. Cel II - 
wzmocnienia synergii działania ochrony zabytków. Cel III - tworzenia warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 
edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji. 
9 Kościółki w Lipnicy Murowanej, Sękowej, Binarowej i Dębnie Podhalańskim oraz cerkwie w Powroźniku, Owczarach, 
Kwiatoniu i Brunach Wyżnych.  
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 modernizację i adaptację obiektów zabytkowych do nowych funkcji kulturalnych 
i gospodarczych pozwalające na poprawę efektywności funkcjonowania zabytków, 
w tym środki na ich utrzymanie, z uwzględnieniem obowiązku korzystania z zabytku 
w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, a także zapewnienie 
dostępności do obiektu oraz popularyzowania i upowszechnienia wiedzy o zabytku 
i jego znaczeniu dla historii kultury; 

 prace zabezpieczające przy obiektach będących dobrami kultury współczesnej, 
adaptacje tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych i gospodarczych.  

W zakresie ww. działania (1.1.) przyjęto przykładowe przedsięwzięcia strategiczne pn. 
Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych 
obiektów drewnianych. Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku 
Etnograficznego w Nowym Sączu. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych 
budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji 
unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala. Zachowanie, restauracja i prezentacja 
autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego 
w Wygiełzowie.  

b) Działania 1.2. Dla dziedzictwa – Opis i interpretacja dziedzictwa i podnoszenie 
kompetencji kulturowych ustalono kierunki interwencji, m.in. remonty i modernizacje 
obiektów; 

c) Działania 1.3. Kompleksowe programy rewitalizacji społecznej i ekonomicznej oraz 
kształtowanie przestrzeni ustalono kierunki interwencji, m.in. kompleksowe, 
wieloaspektowe, projekty rewitalizacji obszarów miejskich oraz systemowe działania na 
rzecz harmonijnego kształtowania przestrzeni publicznej. 

d) Działania 2.2. Wzmocnienie potencjału kreatywnego w regionie ustalono kierunki 
interwencji, m.in. tworzenie i wspieranie partnerstw i sieci współpracy między 
instytucjami dla wymiany doświadczeń i know-how oraz realizacji wspólnych projektów, 
wzmacnianie warunków dla rozwoju przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych.  

(dowód: akta kontroli str. 49-51,57,58,78-81,296,297,375-434,589,590,672,673) 

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej (DPR) UMWM wyjaśniła, że pomimo 
iż Strategia została przyjęta przed przyjęciem KPOZOZ na lata 2014-2017 prace nad 
SRWM przebiegały przy uwzględnieniu krajowych dokumentów strategicznych z tego 
okresu m.in.: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030, Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju do 2030, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2020. 
Dlatego, pomimo przyjęcia ww. dokumentów w różnych terminach, udało się zachować 
spójność miedzy Strategią, a wymienionymi w KPOZOZ celami szczegółowym. Wymienione 
cele szczegółowe KPOZOZ odpowiadają w SRWM działaniom w zakresie opieki nad 
dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz ochrony i kształtowania krajobrazu w pkt.: 

 poprawa funkcjonowania instytucji opieki nad zabytkami (2.1.11), 

 stworzenie systemu oraz procedur zarządzania dziedzictwem przyrodniczym (2.1.14), 

 zintegrowana ochrona krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego, szczególnie 
w zakresie wysokiego poziomu estetycznego i ładu przestrzennego (2.1.15), 

 wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty czasu wolnego (2.4) w tym 
pkt 2.4.110, pkt 2.4.411 oraz pkt 2.4.512.  

(dowód: akta kontroli str. 565,588-590) 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego13 (PZPWM), 
uwzględniono ustalenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000-2006 
oraz określono w szczególności system obszarów chronionych, w tym m.in. obszary 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

                                                      
10 Pkt 2.4.1 – Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu podnoszenie społecznej świadomości i wrażliwości w zakresie 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (zabytków oraz obiektów kultury współczesnej), a także podejmowanie działań na 
rzecz poprawy poziomu estetycznego otoczenia i ładu przestrzennego.  
11 Pkt 2.4.4 – Zwiększenie poziomu społecznego uczestnictwa w kulturze oraz aktywnych formach spędzania czasu wolnego 
poprzez promocję i informację o ofercie kulturalnej oraz zapewnienie jej dostępności i różnorodności.  
12 Pkt 2.4.5 – Intensyfikacja współpracy pomiędzy podmiotami sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego w zakresie 
edukacji, promocji oraz poprawy świadomości i postaw obywatelskich w odniesieniu do dziedzictwa regionalnego.  
13 Uchwała nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie uchwalenia Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.  
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Zapisy dotyczące ochrony zabytków oraz opieki nad nimi ujęto w PZPWM w tomie II 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego, rozdziale 6 Kierunki działań, podrozdziale 6.2. 
Sfera kulturowa, gdzie jako główne kierunki działań wymieniono, m.in.:  

 ochronę, utrzymanie i przywracanie zasobów dziedzictwa kulturowego14, 

 wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego15, 

 zachowanie ochronę i rewaloryzację historycznych układów przestrzennych16, 

 zachowanie i ochronę krajobrazu kulturowego17, 

 zachowanie ochronę i kształtowanie architektury regionalnej18, 

 zachowanie, ochronę i rewaloryzację obiektów i zespołów o najwyższej randze 
i szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej19, 

 podejmowanie działań organizacyjnych, badawczych i promocyjnych20. 
W podrozdziałach 6.2.2. Proponowanie parki kulturowe, 6.2.3 Obiekty potencjalne do wpisu 
na listę UNESCO, 6.2.4. Szlaki dziedzictwa kulturowego oraz 6.2.5. Rewaloryzacja 
zespołów urbanistycznych i ruralistycznych ww. rozdziału 6 PZPWM wyszczególniono m.in.: 

 propozycję utworzenia 224 parków kulturowych (zestawienie proponowanych parków 
kulturowych na terenie województwa małopolskiego ujęto w Tomie III tab. 44 i 45 
PZPWM); 

 propozycję wpisów obiektów na listę UNESCO; 

 propozycję nowych szlaków kulturowych na obszarze województwa małopolskiego; 

 najważniejsze obiekty oraz zespoły na terenie województwa małopolskiego wymagające 
działań rewaloryzacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 45,58,59,82-99) 

W projekcie zmiany PZPWM stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego21 (obowiązującym na dzień 2 czerwca 2017 r.) zapisy dotyczące ochrony 
zabytków i opieki nad nimi zostały wymienione:  

 w rozdziale 4 Działania na rzecz jakości krajobrazu, architektury i ochrony środowiska 
kulturowego wymieniono działania na rzecz krajobrazu Małopolski22, ustanowienie 
parków kulturowych, rewitalizację zespołów krajobrazowych; 

 w rozdziale 5 Podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa realizowane poprzez 
wsparcie mniejszych i mniej znanych miejscowości turystycznych oraz ochronę ich 
układów urbanistycznych i zabytków przed degradacją; 

 w rozdziale 9 Kierunki polityki przestrzennej w układzie terytorialnym wyznaczono 
kierunki działań dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych województwa. 

                                                      
14 Ustanowienie nowych form ochrony zasobów kulturowych takich jak parki kulturowe; obejmowanie ochroną w studiach 
uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wartościowych obiektów i zespołów znajdujących się 
poza rejestrem zabytków, w tym zabytków inżynierii; egzekwowanie zaleceń konserwatorskich oraz prawidłowości procesu 
rewaloryzacji i użytkowania obiektów zabytkowych; opracowanie i prowadzenie programów ochrony obiektów zabytkowych 
łączących ochronę z wykorzystaniem gospodarczo – społecznym; opracowanie i prowadzenie programów ochrony obiektów 
zabytkowych architektury regionalnej; opracowanie programu dotyczącego ochrony zespołów architektury militarnej i pól 
bitewnych oraz miejsc wydarzeń historycznych w tym martyrologii; kształtowanie świadomości społeczeństwa o wartości 
zasobów zabytkowych oraz wartościach regionalnych. 
15 Tworzenie ofert inwestycyjnych i poszukiwanie inwestorów proponujących wykorzystanie zasobów w sposób nie kolidujący 
z charakterem i pierwotną funkcją obiektów; prowadzenie działań promocyjnych, organizacyjnych dla podniesienia 
świadomości społeczeństwa odnośnie znaczenia i wartości obiektów zabytkowych, a także możliwości ich wykorzystania. 
16 Opracowanie programów kompleksowej rewaloryzacji zespołów staromiejskich z zachowaniem wymogów konserwatorskich 
przy zapewnieniu im doboru właściwych funkcji oraz zapobieganiu zagrożeniom wynikającym z oddziaływania układów 
komunikacyjnych; podejmowanie działań rewaloryzacyjnych zespołów staromiejskich według priorytetów ich wartości; 
promowanie wzorów gospodarowania w centrach historycznych miast i miasteczek, obejmowanie kompleksową rewaloryzacją 
zespołów urbanistycznych i ruralistycznych w obrębie proponowanych rezerwatów i parków kulturowych; eksponowanie 
i odtwarzanie w sylwetkach miejscowości dominant architektonicznych takich jak wieże kościołów, klasztorów, zamków oraz 
wkomponowanie nowych. 
17 Stworzenie programu ochrony zabytków architektury drewnianej i historycznego krajobrazu naturalno-kulturowego. 
18 Ochronę najcenniejszych obiektów; tworzenie programów pomocy w zachowaniu i konserwacji zabytkowych obiektów 
architektury regionalnej. 
19 Wytypowanie obiektów zabytkowych o randze regionalnej i krajowej; podejmowanie działań na rzecz wpisania na listę 
światowego dziedzictwa natury i kultury obiektów o najwyższej randze; podejmowanie prac dla wytypowania i weryfikowania 
listy obiektów mogących potencjalnie spełniać warunki wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
20 Inicjowanie i wspieranie współpracy między samorządami ma rzecz ochrony i promocji zasobów kulturowych; wspieranie 
współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego pomiędzy służbami konserwatorskimi i samorządami; podejmowanie 
działań na rzecz komputeryzacji obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków oraz upowszechnianie wiedzy na ten 
temat m.in. poprzez strony www.  
21 Uchwała nr 143/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z 7 lutego 2017 r.  
22 Działania inwestycyjne, tj. finansowanie prac w zakresie ochrony zabytków. 
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W obszarze funkcjonalnym Park (obejmującym tereny górskie stanowiące najcenniejszy 
w skali kraju kompleks przyrodniczo-krajobrazowy) jeden z kierunków działań powinien 
uwzględnić utworzenie parków kulturowych23 ze względu na konieczność chronienia 
zespołów zabytkowych oraz ich zasobów przed dewastacją i pogorszeniem ich jakości 
estetycznych; 

 w rozdziale 10 Działanie na obszarach funkcjonalnych wyodrębnionych w KPZK24 
wskazano, że na obszarach funkcjonalnych ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego polityka przestrzenna ukierunkowana będzie na: inicjowanie i wspieranie 
budowy systemów obszarów chronionych kulturowo-krajobrazowych, powiązanych 
z ochroną walorów przyrodniczych; ochronę różnorodności i wielokulturowości 
dziedzictwa kulturowego regionu i dóbr kultury współczesnej; szczególną opiekę nad 
obiektami dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym m.in. w zakresie ochrony 
wartości zabytkowych i ich wykorzystania, umożliwiającą racjonalne gospodarowanie 
obiektem; utrzymanie zasobów budownictwa drewnianego, jako charakterystycznego 
elementu krajobrazu kulturowego Małopolski; stworzenie warunków do prowadzenia 
monitoringu standardu ochrony i opieki wybranych kategorii zasobów dziedzictwa 
kulturowego; 

 w tabeli 52 Zestawienie kluczowych projektów i inicjatyw służących realizacji planu 
znalazły się następujące projekty kluczowe służące ochronie zabytków i opieki nad nimi 
m.in. pn. Ochrona zabytków Małopolski – wspieranie wieloletnich zadań budowlanych 
i konserwatorskich mających na celu poprawę stanu i sposobu użytkowania zabytków 
i przeciwdziałania ich degradacji.  

Projekt zmiany PZMWM25 posiadał odwołanie do regionalnych dokumentów programowych, 
w tym m.in. WPOZM na lata 2014-2017. W części Dokumentacja Planu ww. projekt 
wskazywał na KPOZOZ na lata 2014-2017 jako jeden z ważnych dokumentów 
programowych z punktu widzenia formułowania ustaleń planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa. 

 (dowód: akta kontroli str. 45,59-61,100-117,296,297,591,677-701) 

Podstawą sporządzenia obowiązującego w okresie badanym WPOZM na lata 2014-2017 
była wojewódzka ewidencja rejestru zabytków (zgodnie art. 21 ustawy o ochronie 
zabytków).  

WPOZM na lata 2014-2017 przyjęty został przez Sejmik Województwa Małopolskiego po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków).  

W WPOZM sformułowano misję programu26 cel strategiczny27 oraz dwa cele kierunkowe28. 
W ramach wyznaczonych celów określono pięć priorytetów oraz 33 kierunki działań29, które 
stanowiły wytyczne do prowadzenia polityki ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego 
oraz sprawowania właściwej opieki właścicielskiej nad posiadanymi dobrami kulturowymi.  

Na potrzeby ww. WPOZM opracowana została analiza SWOT ochrony dziedzictwa 
kulturowego w województwie małopolskim wraz z wynikającymi z niej wnioskami. 
W ww. analizie wskazane zostały mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia ochrony 

                                                      
23 W Chochołowie, Zakopanem-Harenedzie, Frydmanie, Niedzicy, Krościenku nad Dunajcem, Szczawnicy, Krynicy-Zdrój 
i Sękowej. 
24 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
25 Str. 24 projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.  
26 Misja Programu: Przeszłość Przyszłości – ambitne i wieloaspektowe wskazywanie wartości krajobrazu kulturowego, a także 
zintegrowanie działań na rzecz wzmocnienia systemu ochrony i opieki nad regionalnym dziedzictwem oraz świadomego 
wykorzystywania jego zasobów dla rozwoju regionu i poprawy jakości życia mieszkańców.  
27 Cel strategiczny WPOZM pn. Zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Małopolski dla rozwoju gospodarczego 
regionu i zapewnienia wysokiej jakości życia Małopolan. 
28 Cele kierunkowe WPOZM pn. 1. Skuteczna ochrona regionalnej przestrzeni kulturowej i wartości kulturowych 
2. Funkcjonalne zarządzanie regionalną przestrzenią kulturową. 
29 W ramach celu kierunkowego 1 ustalono - Priorytet 1 Zachowanie historycznej ciągłości i autentyczności regionalnego 
dziedzictwa kulturowego (w tym 8 kierunków działań), Priorytet 2 Zachowanie historycznej wielokulturowości regionu, tradycji 
i tożsamości regionalnej i lokalnej (w tym 6 kierunków działań). W ramach celu kierunkowego 2 ustalono – Priorytet 1 
Aktywność społeczna i emocjonalne zaangażowanie w opiekę nad regionalnym i lokalnym dziedzictwem kulturowym (w tym 
5 kierunków działań), Priorytet 2 Efektywne zarządzanie regionalnym dziedzictwem kulturowym (w tym 9 kierunków działań), 
Priorytet 3 Ekonomiczne zorientowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego (w tym 5 kierunków działań). 
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dziedzictwa kulturowego w województwie małopolskim, ujęto stwierdzenia i opinie 
odnoszące się do stanu zachowania dziedzictwa, w podziale na tematy: 

 krajobraz kulturowy, dziedzictwo materialne i niematerialne Małopolski; 

 tożsamość regionalna w Małopolsce; 

 dziedzictwo kulturowe w procesach społeczno-gospodarczych; 

 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w Małopolsce. 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3-6 ustawy o ochronie zabytków, WPOZM na lata 2014-2017 
posiadał postanowienia w zakresie: 
a) zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich 

zachowania, które obejmowały m.in. zapisy dotyczące: 

 konieczności podejmowania działań w zakresie: poprawy stanu i sposobu 
użytkowania zabytków oraz przeciwdziałania procesowi ich degradacji; 
powstrzymania degradacji wartościowych krajobrazów kulturowych oraz dewastacji 
obiektów zabytkowych i ich otoczenia; kompleksowej rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych; zachowania i rewaloryzacji dziedzictwa kulturowego, w tym 
przywrócenia rzeczywistej wartości zniszczonym obiektom oraz ponownego 
określenia dla poszczególnych obiektów ich wartości zabytkowych, wskazanych do 
bezwzględnego zachowania; 

 stworzenia systemu zmierzającego do zahamowania postępującej degradacji 
środowiska kulturowego, nieodwracalnej utraty krajobrazów historycznych 
i tworzących tożsamość miejsca, w tym rozwiązania konfliktów społecznych 
związanych z degradacją przestrzeni przyrodniczej, zabytkowych zespołów 
urbanistycznych i zabytków architektonicznych; 

 parku kulturowego, który jest narzędziem kompleksowej ochrony krajobrazu 
kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej; 

 obiektów zabytkowych szczególnie zagrożonych. Zweryfikowana została – 
opracowana w 2010 roku – lista obiektów szczególnie zagrożonych, które powinny 
zostać objęte pracami ratunkowymi i interwencyjnymi; 

 ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (ujęto w sporządzonej analizie SWOT); 

 skutecznej ochrony regionalnej przestrzeni kulturowej i wartości kulturowych 
(realizowany poprzez cel kierunkowy 1), w ramach którego określono m.in.: 

 priorytet 1 pn. Zachowanie historycznej ciągłości i autentyczności regionalnego 
dziedzictwa kulturowego oraz kierunki działań (egzekwowanie wytycznych 
konserwatorskich oraz stosowanie zintegrowanej, kompleksowej konserwacji 
zabytków, stosowanie zasady ochrony zabytków in situ30 z uwzględnieniem 
najbliższego otoczenia zabytku, badanie, dokumentowanie i upowszechnianie 
regionalnego dziedzictwa kulturowego, rozpoznanie stanu zachowania oraz 
potrzeb konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w regionie, 
stosowanie optymalnych form ochrony strategicznych dla regionu zabytków 
i obszarów dziedzictwa kulturowego); 

 priorytet 2 pn. Zachowanie historycznej wielokulturowości regionu, tradycji 
i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz kierunki działań (zapobieganie procesowi 
degradacji i zagospodarowanie zabytków stanowiących pozostałość po kulturach 
i narodach zamieszkujących dawną Małopolskę); 

 funkcjonalnego zarządzania regionalną przestrzenią kulturową (realizowany poprzez 
cel kierunkowy 2), w ramach którego określono priorytet 2 Efektywne zarządzanie 
regionalnym dziedzictwem kulturowym oraz kierunki działań; 

 zadań programowych o randze ponadlokalnej, wśród których wymieniono m.in.: 
oddziaływanie na stan prawny w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu 
kulturowego, wspieranie działań prowadzących do umocnienia ustawowych form 
ochrony zabytków i przestrzeni kulturowej, upowszechnienie formy ochrony 
dziedzictwa kulturowego jaką jest park kulturowy, wsparcie projektów rzeczywistych 
rewitalizacji obszarów i terenów zdegradowanych (nie tylko remontów i modernizacji, 

                                                      
30 Łac. w miejscu. 
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ale działań skutkujących ożywieniem społecznym i gospodarczym) oraz skutecznej 
ochrony lokalnych tradycji i specyfik kształtowania przestrzennego oraz systemowej 
ochrony zabytków architektury i budownictwa drewnianego, w szczególności 
w zakresie podniesienia poziomu zabezpieczenia przeciwwłamaniowego 
i przeciwpożarowego; 

 działań wspierających ochronę regionalnego dziedzictwa kulturowego, gdzie 
wskazano m.in. obiekty, które zasługują na wpisanie na listę UNESCO i uznanie za 
pomniki historii, obiekty zasługujące na wpis do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa małopolskiego; 

b) wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, które 
obejmowały m.in. zapisy dotyczące: 

 zapewnienia możliwie najskuteczniejszej ochrony regionalnego dziedzictwa 
kulturowego; 

 wskazywania wartości krajobrazu kulturowego; 

 skutecznej ochrony regionalnej przestrzeni kulturowej i wartości kulturowych 
(realizowany poprzez cel kierunkowy 1), w ramach którego określono m.in.: priorytet 
2 pn. Zachowanie historycznej wielokulturowości regionu, tradycji i tożsamości 
regionalnej i lokalnej oraz kierunki działań; 

 wypracowania i wprowadzenia różnorodnych form ochrony dziedzictwa kulturowego, 
najpełniej odpowiadających przedmiotowi ochrony, wyselekcjonowanych 
i optymalnych dla danego zabytku (obiektu, zespołu lub krajobrazu), określenia 
indywidualnych wartości zabytkowych dla poszczególnych obiektów, w tym 
wskazanych do bezwzględnego zachowania oraz zdeterminowanie zakresu 
i sposobu działania konserwatorskiego, prowadzenie ochrony realizowanej 
postępowaniami dobranymi indywidualnie dla każdego zabytku, inicjowanie 
i wspieranie działań na rzecz uzupełnienia ochrony pojedynczych obiektów ochroną 
obszarową zapewniającą trwanie i zachowanie krajobrazu kulturowego, 
upowszechnienie i stosowanie, w większym zakresie niż obecnie, formy ochrony 
dziedzictwa kulturowego jaką jest park kulturowy; 

 przywracania wartości użytkowych i ekspozycji wartościowych krajobrazów 
kulturowych, wspierania rozwoju przestrzennego regionu oraz powstawania 
architektury nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej 
reprezentatywnych cech zabudowy lokalnej i wpisującej się w krajobraz kulturowy 
Małopolski, odtwarzanie i eksponowania w układach urbanistycznych 
i ruralistycznych historycznych dominant architektonicznych i osi widokowych, 
porządkowania przestrzeni w celu eksponowania obiektów zabytkowych 
w krajobrazie kulturowym, wspierania harmonijnej organizacji komunikacji wizualnej 
we wnętrzach krajobrazowych; 

 funkcjonalnego zarządzania regionalną przestrzenią kulturową (realizowany poprzez 
cel kierunkowy 2) w ramach którego określono priorytet 2 Efektywne zarządzanie 
regionalnym dziedzictwem kulturowym oraz kierunki działań; 

 wprowadzenia i upowszechnienia standardów krajobrazowych dla poszczególnych 
regionów i subregionów mających na celu zachowanie bogactwa i różnorodności 
krajobrazu kulturowego województwa, poprzez kontynuowanie tradycji miejsca 
i przeciwstawienie się postępującej unifikacji i braku estetyki ogólnie stosowanych, 
typowych form i materiałów; 

 zabytków o znaczeniu regionalnym, posiadających duże znaczenie artystyczne 
i historyczne, będących wybitnymi przykładami sztuki, architektury lub zachowanego 
w niezmienionym kształcie krajobrazu kulturowego; 

 obszarów zaproponowanych do objęcia ochroną prawną w postaci parków 
kulturowych, uznania za pomniki historii oraz wpisania do rejestru zabytków oraz 
planowanych rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych, a także obiektów z obszaru województwa małopolskiego 
typowanych do Czerwonej Księgi Krajobrazu Polski; 

c) podejmowania działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
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finansowych przeznaczonych na opiekę nad zabytkami, które obejmowały m.in. 
zapisy dotyczące: 

 dziedzictwa kulturowego w procesach społeczno-gospodarczych w sporządzonej 
analizie SWOT; 

 skutecznej ochrony regionalnej przestrzeni kulturowej i wartości kulturowych 
(realizowany poprzez cel kierunkowy 1), w ramach którego określono m.in.: 

 priorytet 1 pn. Zachowanie historycznej ciągłości i autentyczności regionalnego 
dziedzictwa kulturowego oraz kierunki działań; 

 priorytet 2 pn. Zachowanie historycznej wielokulturowości regionu, tradycji 
i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz kierunki działań; 

 funkcjonalnego zarządzania regionalną przestrzenią kulturową (realizowany poprzez 
cel kierunkowy 2) w ramach którego określono m.in.: 

 priorytet 1 pn. Aktywność społeczna i emocjonalne zaangażowanie w opiekę nad 
regionalnym i lokalnym dziedzictwem kulturowym oraz kierunki działań; 

 priorytet 2 pn. Efektywne zarządzanie regionalnym dziedzictwem kulturowym 
oraz kierunki działań; 

 priorytet 3 pn. Ekonomiczne zorientowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego 
oraz kierunki działań; 

 zadań programowych o randze ponadlokalnej określonych w oparciu o wnioski 
wyciągnięte z przeprowadzonej analizy SWOT ochrony dziedzictwa kulturowego 
w województwie małopolskim, wytyczne dokumentów planistycznych i rekomendacje 
służb ochrony zabytków; 

 źródeł finansowania Programu w latach 2014-2017 (m.in. budżet państwa, budżet 
województwa małopolskiego, budżet jednostek samorządu terytorialnego – gminy 
i powiaty, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, programy wspólnotowe i inne) 
w podziale na przedmiot finansowania; 

d) określenia warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujące sytuacje 
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków, które obejmowały m.in. 
zapisy dotyczące: 

 wsparcia finansowego dla właścicieli zabytków położonych na terenie województwa 
małopolskiego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w latach 2010-2013; 

 skutecznej ochrony regionalnej przestrzeni kulturowej i wartości kulturowych 
(realizowanej poprzez cel kierunkowy 1), w ramach którego określono m.in. priorytet 
2 pn. Zachowanie historycznej wielokulturowości regionu, tradycji i tożsamości 
regionalnej i lokalnej oraz kierunki działań (wspieranie funkcjonowania zbiorów 
prywatnych oraz ich udostępnianie); 

 funkcjonalnego zarządzania regionalną przestrzenią kulturową (realizowanego 
poprzez cel kierunkowy 2), w ramach którego określono m.in. priorytet 2 pn. 
Efektywne zarządzania regionalnym dziedzictwem kulturowym oraz kierunki działań 
(pn.: tworzenie systemowych rozwiązań i mechanizmów aktywizujących 
użytkowników i właścicieli zabytkowych obiektów do inwestowania we własne 
nieruchomości i adaptowania zabytków do nowych funkcji; tworzenie korzystnych dla 
właścicieli lub użytkowników zabytków warunków prawnych i gospodarczych do 
prowadzenia własnej działalności, sprzyjającej zachowaniu, utrzymaniu 
i racjonalnemu wykorzystaniu zasobu regionalnego dziedzictwa, promocja 
najlepszych rozwiązań współpracy publiczno-prywatnej i rozwój partnerstwa sektora 
publicznego, pozarządowego i prywatnego jako skutecznego mechanizmu 
zarządzania i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego). 

(dowód: akta kontroli str. 42,45,62,63,201-206,296,297) 

Zgodnie z art. 87 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie zabytków Zarząd Województwa 
Małopolskiego sporządził sprawozdanie z realizacji w latach 2014-2015 WPOZM 
i przedstawił Sejmikowi Województwa Małopolskiego dnia 27 lutego 2017 r.31 oraz przekazał 
5 maja 2017 r. Generalnemu Konserwatorowi Zabytków oraz Małopolskiemu 

                                                      
31 Uchwałą nr XXXIII/487/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. przyjęto sprawozdanie z realizacji 
w latach 2014-2015 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017.  
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Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu jego wykorzystania, przy opracowaniu, 
aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 4,43,44,46,544) 

W sprawozdaniu z realizacji WPOZM za lata 2014-2015 zmiany w badanych obszarach, 
określone zostały na podstawie 32 wskaźników stanowiących podstawę do 
przeprowadzenia badań ewaluacyjnych celem pozyskania wiedzy o stanie opieki nad 
regionalnym dziedzictwem. Monitoring dotyczył wszystkich działań w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami, w tym w odniesieniu do zabytków drewnianych (bez wyodrębnienia). 
Wśród wymienionych 32 wskaźników, 14 wskaźników32 użyto do zbadania realizacji celu 
kierunkowego 1 Skuteczna ochrona regionalnej przestrzeni kulturowej i wartości 
kulturowych, a 18 wskaźników33 do zbadania celu kierunkowego 2 Funkcjonalne 
zarządzanie regionalną przestrzenią kulturową. W wymienionym sprawozdaniu dokonano 
oceny wyników realizacji wyznaczonych w WPOZM celów kierunkowych oraz przypisanych 
do nich priorytetów (opisanych powyżej). 

(dowód: akta kontroli str. 296,297,545-547) 

Wśród wniosków zawartych w sprawozdaniu z realizacji WPOZM w latach 2014-2015 
zdiagnozowano m.in. następujące problemy dotyczące prawidłowej i skutecznej realizacji 
tego programu w ramach przypisanych celów kierunkowych oraz priorytetów (w tym 
w odniesieniu do zabytków architektury drewnianej): 

 zwiększenie się w wojewódzkim rejestrze zabytków liczby wpisów obiektów (średnio 60 
zabytków nieruchomych i 340 ruchomych rocznie) w pierwszych dwóch latach realizacji 
ww. programu jakie objęto tą formą ochrony prawnej. Wskazano, że barierą 
w zwiększeniu liczby wpisów są zaległości w tworzeniu gminnych ewidencji zabytków 
wynikające z braku świadomości, celowości oraz zasadności takiego działania wśród 
administratorów obiektów; 

 zmniejszenie się na koniec 2015 r. (do 47 150 obiektów) w stosunku do 2013 r. (o 250 
obiektów) liczby zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Niemniej daje się 
zauważyć ograniczenie ilości usuwanych z jego zasobów pozycji; 

 zbyt mała liczba i niewielki roczny przyrost gminnych ewidencji zabytków (w 2015 r. 
61,5% gmin w regionie posiadało ewidencję, a w 2011 r. 60%), mimo że były one 
wymagane od 2012 r.; 

 systematycznie zwiększająca się powierzchnia regionu objęta miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. Wskazano, że jest to pozytywna tendencja z punktu 
widzenia ochrony zabytków w związku z wymogami jakie narzucają np. programy 
rewitalizacji;  

 malejąca liczba gmin posiadających programy opieki nad zabytkami – na koniec 2013 r. 
spośród 182 gmin w regionie, gminne programy posiadało 76 gmin (41,7%), na koniec 
2015 r. 44 gminy (24,2%); 

                                                      
32 1. Liczba zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 2. Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do 
wojewódzkiego rejestru zabytków. 3. Liczba zabytków nieruchomych skreślonych z wojewódzkiego rejestru zabytków. 
4. Liczba zabytków ruchomych wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. 5. Liczba utworzonych parków kulturowych. 
6. Powierzchnia regionu objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 7. Powierzchnia obszarów 
chronionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 8. Liczba gmin prowadzących gminną ewidencję 
zabytków. 9. Liczba gmin posiadających program opieki nad zabytkami. 10. Liczba wydanych pozwoleń lub postanowień 
konserwatorskich. 11. Liczba zespołów regionalnych. 12. Liczba organizacji i stowarzyszeń podtrzymujących miejscowy folklor. 
13. Liczba nowo utworzonych produktów regionalnych i tradycyjnych. 14. Liczba zarchiwizowanych cyfrowo zasobów kultury 
materialnej i niematerialnej.  
33 1. Liczba społecznych opiekunów zabytków. 2. Liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony 
zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz podtrzymania tradycji narodowych. 3. Liczba osób zwiedzających muzea. 4. Liczba 
publikacji promujących muzea. 5. Liczba instytucji kultury w regionie. 6. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych. 7. Liczba 
projektów i wartość udzielonych dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego (województwo, powiaty, gminy) na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków. 8. Liczba projektów i wartość udzielonych dotacji z budżetu 
państwa na prace jw. 9. Liczba projektów i wartość udzielonych dotacji z funduszy unijnych na prace jw. 10. Liczba 
uchwalonych Lokalnych Programów Rewitalizacji, w tym liczba programów rewitalizacji układów urbanistycznych 
i ruralistycznych. 11.Wartość przeprowadzonych rewitalizacji układów urbanistycznych i ruralistycznych. 12. Wysokość 
środków finansowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa 
kulturowego. 13. Wysokość środków finansowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na muzea. 
14. Wysokość środków finansowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na rozwój turystyki. 
15. Liczba turystów odwiedzających region. 16. Liczba gospodarstw agroturystycznych posiadających ofertę wykorzystującą 
elementy kultury ludowej. 17. Liczba opracowanych szlaków turystycznych. 18 Liczba podmiotów działających w sektorze 
kreatywnym.  
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 zbyt mała – jak na zasób rzeczowy zabytków w Małopolsce – liczba społecznych 
opiekunów zabytków (67); 

 posiadanie przez około 30% gmin w Małopolsce aktualnych lub aktualizowanych 
programów rewitalizacji. Wskazano, że część z nich powstała dla wypełnienia warunków 
jakie zawarte były w programach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 i powstały one przed 2014 r. W sprawozdaniu podano, że przewiduje 
się, iż podobna ilość gmin stworzy i zatwierdzi programy rewitalizacji niezbędne do 
uzyskania środków w ramach RPO WM 2014-2020; 

 ruch turystyczny na obszarze Małopolski od lat utrzymywał stałą tendencję wzrostową – 
w latach 2014-2015 wynosił odpowiednio 13,1 mln oraz 13,9 mln osób; 

 w Małopolsce w 2015 r. wyznaczonych było 9,1 tys. km szlaków turystycznych. 
W sprawozdaniu podano, że przez region przebiega 110 szlaków turystyczno-
kulturowych o zasięgu (lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim), w tym m.in. Małopolska 
Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO, SAD, Szlak Cerkwi Łemkowskich.  

(dowód: akta kontroli str. 296,297,510-516,545-547,560-564) 

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (DKiDN) UMWM wyjaśnił, że 
każdorazowa ewaluacja (co dwa lata) wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami i jej 
wyniki wpływały na treść kolejnego, nowego programu, opracowywanego co 4 lata 
w departamencie. Wnioski z diagnoz zasobów dziedzictwa kulturowego wykorzystywane 
były w bieżącej i merytorycznej pracy departamentu i innych komórek wewnętrznych 
w UMWM, m.in. przy pisaniu wytycznych do regulaminów konkursów dotacyjnych 
związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, także finansowych ze środków UE, 
opracowywaniu i realizowaniu projektów w obszarze ochrony regionalnego dziedzictwa 
kulturowego.  

(dowód: akta kontroli str. 4,46,49-55) 

Kierownik Zespołu ds. dziedzictwa i aktywności kulturalnej DKiDN UMWM wyjaśniła, 
że bieżąca realizacja wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami polegała m.in. na 
corocznym przeprowadzaniu konkursu pn. Ochrona zabytków Małopolski, który umożliwiał 
aktywnym właścicielom zabytków (wpisanych do rejestru zabytków) położonych na terenie 
Małopolski, pozyskanie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych zabytków.  
  (dowód: akta kontroli str. 523-527) 

Na zadania związane z opieką nad zabytkami w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego wydatkowano: 
a) w 2014 r. kwotę 4 665,7 tys. zł34, w tym środki finansowe (dotacje) przekazane 

beneficjentom w ramach konkursu Ochrona Zabytków Małopolski na odbudowę, 
utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury drewnianej wyniosły 1 186,7 tys. zł; 

b) w 2015 r. kwotę 6 965,9 tys. zł (wydatki poniesiono w rozdz. jw.), w tym środki finansowe 
przekazane: 

 beneficjentom w ramach konkursu Ochrona Zabytków Małopolski (dotacje) na 
odbudowę, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury drewnianej wyniosły 
1 375,1 tys. zł, 

 na zadania związane z architekturą drewnianą realizowane przez instytucje kultury 
dla których województwo małopolskie pełniło funkcję organizatora wyniosły  
40 tys. zł35; 

c) w 2016 r. kwotę 7 625,1 tys. zł (wydatki poniesiono w rozdz. jw.), w tym środki finansowe 
przekazane: 

 beneficjentom w ramach konkursu Ochrona Zabytków Małopolski (dotacje) na 
odbudowę, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury drewnianej wyniosły 
628,3 tys. zł, 

                                                      
34 Wydatki poniesiono w rozdziałach: 92106 Teatry, 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, 92109 Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby, 92118 Muzea, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 
35 Zadanie inwestycyjne pn. Translokacja budynku Willi z Piwnicznej na ekspozycję SPE i adaptacja jej na cele 
administracyjno- biurowe – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.  
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 na zadania związane z architekturą drewnianą realizowane przez instytucje kultury 
dla których województwo małopolskie pełniło funkcję organizatora wyniosły 
1 027,1 tys. zł36. 

W okresie objętym kontrolą, na finansowanie zadań dotyczących zabytkowych obiektów 
architektury drewnianej, z budżetu województwa małopolskiego przekazano łącznie 
4 257,2 tys. zł, co stanowiło 22,1 % kwoty ogółem wydatkowanej w ww. latach z budżetu 
województwa na zadania związane z opieką nad zabytkami. W 2014 r. kwota dotacji 
z budżetu województwa na zadania dotyczące zabytków architektury drewnianej wynosiła 
1 886,7 tys. zł, w 2015 r. – 1 415,1 zł, w 2016 r. – 1 655,4 tys. zł. Kwoty te stanowiły – 
odpowiednio – 25,4%; 20,3% oraz 21,7% łącznych kwot dotacji przekazanych w tych latach 
z budżetu województwa na opiekę nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 5,47,56,67-74,77,190-200,435-509) 

W latach 2014-2016 UMWM nie udzielał dotacji na zadania związane z opieką nad 
zabytkami (w tym obiektami drewnianymi) ze środków Unii Europejskiej (UE).  

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich wyjaśnił, że w ramach działania 6.1.1. 
Ochrona i opieka nad zabytkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 wybór do dofinansowania pierwszych projektów nastąpił 
w grudniu 2016 r. Natomiast pierwsze umowy zostały podpisane w 2017 r. Do końca maja 
2017 r. podpisano 20 umów na łączną kwotę dofinansowania 47 mln zł, w tym 44,7 mln zł 
ze środków UE.     

(dowód: akta kontroli str. 124-131,258,259,316-323) 

Samorząd Województwa Małopolskiego określił zasady udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków usytuowanych na obszarze województwa związane z realizacją zadania 
publicznego pn. Ochrona zabytków Małopolski37. 

(dowód: akta kontroli str. 21-39,528-543) 

Ogółem w ramach konkursu pn. Ochrona zabytków Małopolski udzielono dotacji: 

 w 2014 r. w podziale na 131 zadań38, w tym 52 zadania dotyczące obiektów 
drewnianych, 

 w 2015 r. w podziale na 129 zadań39, w tym 51 zadań dotyczących obiektów 
drewnianych, 

 w 2016 r. w podziale na 88 zadań40, w tym 36 zadań dotyczących obiektów 
drewnianych. 

(dowód: akta kontroli str. 47,67-74,142-188) 

Wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji podana została do publicznej 
wiadomości m.in. poprzez wywieszenie tych informacji na tablicy ogłoszeń w UMWM przez 
okres jednego miesiąca oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej41 i na 
stronie województwa małopolskiego42 w zakładce Dla Mieszkańca – Kultura i Dziedzictwo. 

(dowód: akta kontroli str.141,156,173,189) 

                                                      
36 Wydatki poniesiono na pięć zadań inwestycyjnych, pn. 1. Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku 
Etnograficznego w Nowym Sączu – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 2. Skansenova – systemowa opieka nad 
dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Lider i Partnerzy. 
3. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania 
prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala. 4. Wzmocnienie wartości kulturowej obszaru Orawy, Pienin, 
Sądecczyzny i Podbeskidzia – poszerzenie możliwości programowych muzeów i izb regionalnych poprzez wykorzystanie 
walorów transgranicznego dziedzictwa przemysłowego Lider Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 
i partnerzy. 5. Zakup obiektu na teren Zagrody Maziarskiej w Łosiu – Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. 
37 Uchwała Nr LVI/917/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze województwa małopolskiego. Poprzednio obowiązywała uchwała Nr XIII/228/11 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze województwa małopolskiego.  
38 Uchwała nr XLVII/774/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
małopolskiego.  
39 Uchwała Nr VI/92/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia dotacji jw. 
40 Uchwała Nr XXI/296/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia dotacji jw. 
41 https://bip.malopolska.pl/umwm 
42 www.malopolska.pl  

http://www.malopolska.pl/
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W badanym okresie wystąpił jeden przypadek rezygnacji beneficjenta z przyznanej dotacji 
w ramach konkursu pn. Ochrona zabytków Małopolski (w 2015 r.), z uwagi na brak 
własnych środków finansowych na wykonanie prac. Ponadto w sześciu przypadkach 
beneficjenci podpisali umowy na niższe kwoty niż przyznane przez Sejmik Województwa 
Małopolskiego, gdzie przyczyną było ograniczenie zakresu prac z powodu otrzymania 
niższej dotacji niż wnioskowana, wynegocjowanie niższej kwoty za wykonanie prac oraz 
utrzymanie procentowego udziału środków budżetu Województwa Małopolskiego 
w ogólnych kosztach zadania. 

(dowód: akta kontroli str.212-216) 

DKiDN UMWM corocznie w latach 2014-2016 przesyłał informacje o przyznanych przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych 
na terenie województwa do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 212,214,215,217-222) 

Wniosek o dotację na odbudowę utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury 
drewnianej złożyło: 

 58 wnioskodawców w 2014 r., z tego 48 udzielono dotacji, 8 nie udzielono dotacji oraz 
2 odrzucono wnioski ze względów formalnych; 

 63 wnioskodawców w 2015 r., z tego 48 udzielono dotacji, 9 nie udzielono dotacji oraz 
6 odrzucono wnioski ze względów formalnych; 

 59 wnioskodawców w 2016 r., z tego 34 udzielono dotacji, 15 nie udzielono dotacji oraz 
10 odrzucono wnioski ze względów formalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 75) 

Zgodnie z określonymi uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2014 r. zasadami 
udzielania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
(konkurs Ochrona Zabytków Małopolski) nie dopuszcza się uzupełniania wniosku po 
wyznaczonym terminie składania wniosku.  

Główną przyczyną odrzucenia wniosków ze względów formalnych o dotację na odbudowę 
utrzymanie i zabezpieczenie zabytków architektury drewnianej był brak wpisu do rejestru 
zabytków, brak kosztorysu prac oraz brak spójności pomiędzy harmonogramem 
a szczegółowym zakresem planowanym do wykonania. 

(dowód: akta kontroli str. 26,207-211,223-227) 

Na próbie 20% umów43 zawartych pomiędzy Województwem Małopolskim a beneficjentami 
dofinansowania (zarządcami obiektów drewnianych) w związku z realizacją projektu pn. 
Ochrona Zabytków Małopolski stwierdzono, że umowy te sporządzono według wzoru 
ustalonego uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego44. W przedmiotowych umowach 
wskazano m.in. obowiązek zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych, 
promocyjnych i wydawniczych dotyczących zadania oraz na stronie internetowej, 
w przypadku jej posiadania, logotypu Województwa (zgodnie z zasadami identyfikacji 
wizualnej Województwa) i informacji o przyznanej dotacji w formie zapisu Projekt 
zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz umieszczeniu 
przy obiekcie tablicy informującej o wsparciu finansowym z budżetu Województwa (wzór 
projektu tablicy stanowił załącznik nr 3 do umowy). W umowach tych nie zawarto 
postanowień dotyczących wykorzystania lub udostępniania dofinansowanych obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 228-257,268-295,298-315) 

                                                      
43 W każdym roku objętym kontrolą. 
44 Uchwałą Nr 57/15 Zarządu Województwa Małopolski z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy 
i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, w związku z realizacją zadania publicznego pod 
nazwą Ochrona zabytków Małopolski. Poprzednio obowiązywała uchwała Nr 1593/11 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru umowy i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa małopolskiego, w związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą Ochrona zabytków Małopolski. 
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W okresie objętym kontrolą jednostki organizacyjne Samorządu Województwa 
Małopolskiego zarządzały 209 obiektami architektury drewnianej.  

Dyrektor DKiDN UMWM wyjaśnił, że Województwo Małopolskie posiada muzea na wolnym 
powietrzu obejmujące swym zasięgiem większość regionów etnograficznych, znajdujących 
się w jego granicach. Skanseny prezentują różnorodność kulturową regionu. W zasobach 
sześciu instytucji kultury45 województwa małopolskiego znajdowało się 207 obiektów 
architektury drewnianej. Działalność tych muzeów, w wyniku przemian społeczno-
kulturowych jakim podlegała wieś, ukierunkowana była na zachowanie i ochronę 
materialnego śladu kultury ludowej oraz podtrzymywanie funkcji jakie przez lata pełniła.  

W latach 2014-2016 środki finansowe przekazane z budżetu województwa małopolskiego 
w ramach dotacji podmiotowej, umożliwiające ww. instytucjom kultury prowadzenie prac 
związanych z zabezpieczeniem i konserwacją obiektów zabytkowych drewnianych wynosiły 
odpowiednio 3 723,4 tys. zł, 3 944,8 tys. zł oraz 4 409,8 tys. zł.  

Z kolei dwa obiekty drewniane (z lat 20, 30 XX w.) znajdowały się w dyspozycji szpitali 
wojewódzkich (jednostek organizacyjnych samorządu województwa). W okresie objętym 
kontrolą Samorząd Województwa Małopolskiego nie wydatkował na ww. obiekty środków 
finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 5,325-366,442,702) 

W okresie objętym kontrolą, Samorząd Województwa Małopolskiego nie przekazywał – 
w sposób bezpośredni – środków na funkcjonowanie SAD. W województwie małopolskim, 
szlakiem tym zarządzała Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT). Samorząd 
województwa był członkiem MOT i w latach 2014-2016 przekazał składkę członkowską 
w łącznej wysokości 4 389 tys. zł (w 2014 r. – 1 565 tys. zł, w 2015 r. – 1 315 tys. zł, 
w 2016 r. – 1 509 tys. zł). W latach 2014-2016 Departament Turystyki i Sportu (DTiS) 
UMWM zaplanował kwotę 1 450 tys. zł na realizację projektu pn. Otwarty Szlak Architektury 
Drewnianej46. Wydatkowano 1 394,7 tys. zł na następujące działania47: 

 udostępnianie obiektów SAD do zwiedzania 1 278,2 tys. zł, 

 szkolenia dla osób udostępniających obiekty na SAD 13,8 tys. zł, 

 promocje SAD 91,8 tys. zł, 

 zarządzanie SAD 10,9 tys. zł.  

Natomiast w ramach zadań budżetowych DKiDN UMWM wydatkował 100 tys. zł w latach 
2014-201548, na zadanie pn. Festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie – koncerty na Szlaku 
Architektury Drewnianej oraz 60 tys. zł w 2016 r. na zadanie pn. Zakup przez Województwo 
Małopolskie usług promocyjnych podczas realizacji jubileuszowej dziesiątej edycji Festiwalu 
pn. Muzyka zaklęta w drewnie49.  

Według wyjaśnień Dyrektora DKiDN UMWM podczas ww. festiwalu promowany był projekt 
realizowany przez Województwo Małopolskie, związany z upowszechnianiem opieki 
i ochrony architektury drewnianej i nagrodą województwa im. Mariana Korneckiego za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej 
Małopolski.  

(dowód: akta kontroli str. 76,132,133,137,569-573,703,705,718) 

W okresie objętym kontrolą Samorząd Województwa Małopolskiego wydatkował w rozdz. 
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury środki na konkursy związane z ochroną 
architektury drewnianej, ustanowione uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego, tj.: 

                                                      
45 1. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 2. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. 3. Muzeum –
Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec. 4. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 
5. Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów. 6. Muzeum Okręgowe w Tarnowie.  
46 Zadanie zrealizowano w trybie ustawy z 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie turystyki pn. Małopolska Gościnna.  
47 Województwo Małopolskie jako podmiot który wytyczył Szlak Architektury Drewnianej odpowiedzialne było za rozwój, 
aktywizację i utrzymanie oznakowania. Od 2008 r. wdrażany był program Otwarty Szlak Architektury Drewnianej polegający na 
udostępnianiu obiektów na SAD dla mieszkańców i odwiedzających Małopolskę.  
48 Zadanie zrealizowano jw. w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury na lata 2014-2015 pn. Mecenat Małopolski plus (po 50 tys. zł w dwóch latach). 
49 Umowę zawarto przy zastosowaniu przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.). 
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 nagrodę Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami50. Wydatki w tym zakresie w latach 2014-
2016 wyniosły odpowiednio 20,9 tys. zł, 22,7 tys. zł i 22 tys. zł, w tym na wypłatę nagród 
pieniężnych dla laureatów konkursów w każdym roku wydatkowano 15 tys. zł; 

 nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. 
Ustanowienie i przyznanie wyróżnienia miało na celu promowanie dobrych wzorców 
w zakresie szczególnego i aktywnego zaangażowania na rzecz ochrony wszelkich 
elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym także dziedzictwa architektury 
drewnianej51. Wydatki w tym zakresie w latach 2014-2016 wyniosły odpowiednio 
24,3 tys. zł, 25,7 tys. zł i 26,6 tys. zł, w tym na wypłatę nagród pieniężnych dla laureatów 
konkursów w każdym roku wydatkowano 20 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 76,133-135,566-568) 

Departament Audytu i Kontroli UMWM przeprowadził w okresie objętym kontrolą łącznie 
osiem kontroli (po cztery kontrole w latach 2015 i 2016) u beneficjentów dotacji 
przeznaczonych na zadania związane z zabytkami drewnianymi. W siedmiu przypadkach 
kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości. W jednym przypadku wydano zalecenie 
pokontrolne dotyczące umieszczenia przy obiekcie informacji o wsparciu finansowym 
z budżetu województwa małopolskiego (zalecenie zostało wykonane).  

Z kolei DKiDN UMWM przeprowadził w latach 2014-2016 pięć wizytacji u beneficjentów 
dotacji na zadania związane z obiektami drewnianymi, które przeprowadzono w ramach 
udziału pracowników departamentu w komisjach konserwatorskich, stanowiących odbiór 
zakończonych prac przy obiektach. Prace zostały odebrane bez uwag. 

 (dowód: akta kontroli str. 5,47,64-66,120,123,574) 

Do UMWM w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi dotyczące obiektów architektury 
drewnianej znajdujących się na terenie województwa.  

W 2014 r. do DKiDN UMWM wpłynęło pismo od Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków dotyczące translokacji obiektu architektury drewnianej (wpisanego 
do rejestru zabytków) stanowiącego własność Gminy Wiśniowa. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków wnosił o wsparcie finansowe przeniesienia zabytku do Sądeckiego Parku 
Etnograficznego, Oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, z uwagi na ograniczoną 
możliwość adaptacji obiektu, a także jego lokalizację w pasie drogi wojewódzkiej (na 
skarpie). Województwo małopolskie przyjęło negatywne stanowisko w tej sprawie, z uwagi 
na liczbę prowadzonych instytucji muzealnych, co miało bezpośrednie przełożenie na realne 
możliwości ich finansowania, w tym przyznanie dodatkowych środków finansowych 
przeznaczonych na pokrycie kosztów translokacji ww. obiektu na teren Sądeckiego Parku 
Etnograficznego, a także ze względu na trudną sytuację lokalową jednej z filii Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu. Ponadto w wyniku rozpoznania sytuacji stwierdzono, że 
obiekt był pod opieką Gminy Wiśniowa oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa i miał 
zapewniony program opieki i przyszłego wykorzystania, a zatem ingerencja województwa 
byłaby nieuzasadniona. 

(dowód: akta kontroli str. 5,118-120,575-586) 

Zastępca Dyrektora DKiDN UMWM wyjaśniła, że do słabych stron systemu opieki nad 
zabytkami, a więc podstawowych problemów i potrzeb w tym zakresie, w tym w odniesieniu 
do architektury drewnianej (obejmującej w tym także zabytki drewniane) należy m.in. 
zaliczyć: 

 zdywersyfikowaną i skomplikowaną nadal strukturę własnościową zabytków ruchomych 
i nieruchomych. (…) Odnotowano stosunkowo najlepszy stan zachowania zbytków 
nieruchomych będących w posiadaniu kościołów i związków wyznaniowych (generalnie 
remontu wymaga 14% zbytków). W najgorszym stanie są nadal obiekty 
o nieuregulowanej własności prawnej – prawie 50% wymaga kapitalnego remontu; 

 słaby stan ochrony zabytków w kościołach, zabytków przemysłu, techniki i sztuki 
inżynieryjnej oraz zasobów archeologicznych; 

                                                      
50 https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/kultura/nagroda-wojewodztwa-im-mariana-korneckiego 
51 https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/kultura/nagroda-wojewodztwa-im-romana-reinfussa 
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 wysokie koszty utrzymania i konserwacji obiektów zabytkowych; 

 brak mechanizmów włączających dziedzictwo w obieg gospodarczy, nieefektywne, 
zachowawcze zarządzanie obiektami zabytkowymi; 

 niewystarczające korzystanie z nowoczesnych technologii w zakresie ochrony, 
dokumentowania i udostępniania zasobów dziedzictwa; 

 silne uzależnienie sposobów i możliwości ochrony i opieki nad zabytkami od dotacji 
publicznych (brak innych funduszy, rozwiązań legislacyjnych). 

W dalszej części wyjaśnień Zastępca Dyrektora DKiDN UMWM podała m.in., że ważnym 
kierunkiem działań było i nadal jest wzmocnienie systemowego programu wspierania prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach w szczególności 
poprzez: 

 planowanie działań strategicznych, systematycznych, kompleksowych, celowych; 

 opracowanie zintegrowanego systemu finansowania prac konserwatorskich i robót 
budowlanych – korelacja i powiązania wszystkich podmiotów i źródeł udzielających 
dotacji i wsparcia finansowego na opiekę nad zabytkami; 

 przyjęcie priorytetów dla programu finansowania zadań z dziedziny ochrony zabytków; 

 ochronę od ognia, wody i kradzieży; 

 sprawowanie aktywnej opieki nad dziedzictwem, wzmocnienie służb konserwatorskich, 
egzekwowanie zaleceń i wytycznych konserwatorskich, nadzorowanie prowadzonych 
prac, opracowanie katalogu prac; 

 stworzenie mechanizmów włączających dziedzictwo kulturowe w obieg gospodarczy 
i społeczny poprzez stworzenie systemu zachęt dla użytkowników i opiekunów 
wartościowych obiektów do inwestowania we własne nieruchomości; 

 doradztwo merytoryczne w zakresie konserwatorskim, doradztwo biznesowe, prawne, 
pomoc w aplikowaniu o środki; 

 opracowanie i promowanie katalogu dobrych praktyk konserwatorskich połączonych 
z zagospodarowaniem odnowionych zabytków poprzez nadanie im nowych funkcji, 
studia przypadków projektów łączących odpowiedzialność wobec zabytku z efektywnym 
modelem biznesowym; 

 promocję aktywnych postaw poprzez konkurs na zabytek zadbany wraz z kampanią 
promocyjną i marketingową dla laureata konkursu; 

 ulgi podatkowe dla właścicieli aktywnie inwestujących w swoje zabytkowe 
nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 703,705,711-716) 

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

UMWM nie informował wszystkich organów uprawnionych do udzielania dotacji (tj. gmin 
i powiatów z terenu województwa) o udzielonych przez województwo małopolskie dotacjach 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru, pomimo  obowiązku wynikającego z art. 82 ust.3 ustawy o ochronie zabytków. 

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków, organy uprawnione do udzielania 
dotacji informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach, w celu zapewnienia realizacji 
postanowień określonych w art. 82 ust. 1 tej ustawy, tj. w celu zapewnienia, że łączna kwota 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący 
gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie przekroczy wysokości 100% nakładów 
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

Zastępca Dyrektora DKiDN UMWM wyjaśniła, że treść tego artykułu nie wskazuje 
jednoznacznie formy informowania. Województwo małopolskie realizuje obowiązek 
informowania organów uprawnionych do udzielania dotacji w gminach i powiatach 
o przekazywanych przez województwo środkach finansowych na realizowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków w regionie, poprzez 
zamieszczenie stosownych informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie 
internetowej województwa. Ponadto każdego roku po rozstrzygnięciu kolejnych edycji 
konkursu dotyczących udzielania ww. dotacji organy województwa organizują spotkania ze 

Ustalone 
nieprawidłowości   
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wszystkimi podmiotami, które otrzymują dotacje z budżetu województwa. Spotkanie na 
których w sposób publiczny przedstawiana jest informacja o dotacjach i podmiotach jest 
szeroko publikowane w mediach. Przedstawiciele organów województwa małopolskiego 
i UMWM oraz jednostek organizacyjnych organizują samodzielnie, bądź biorą udział 
w licznych spotkaniach, warsztatach konferencjach związanych z zadaniami 
kompetencyjnymi. Bardzo często aspekt związany z aktywnością w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami jest przedstawiany, w tym z informacją o systemach opieki, wsparcia 
finansowego oraz jego efektów w różnych miejscach, na rzecz różnych podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 212,215,703,705-711) 

2. Zabytki architektury drewnianej w promocji regionu 

Województwo Małopolskie w okresie objętym kontrolą wykorzystywało zabytki architektury 
drewnianej znajdujące się na jego terenie w promocji regionu. Działania promujące SAD 
oraz obiekty znajdujące się na nim podjęte zostały w ramach projektu pn. Małopolski 
System Informacji Turystycznej (MSIT), który zrealizowano przy udziale 25 jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. W ramach działań promocyjnych regionu 
przygotowano serie wydawnictw, pn.:  

 Małopolska. Katalog atrakcji turystycznych, prezentujące potencjał turystyczny 
województwa małopolskiego (dostępne w siedmiu wersjach językowych), w którym 
zaprezentowano najważniejsze produkty turystyczne regionu, w tym SAD; 

 Małopolska. Szlak Architektury Drewnianej, w którym zaprezentowano SAD oraz 
znajdujące się na nim obiekty (dostępne w sześciu wersjach językowych); 

 Małopolska. Małopolska Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO, w którym 
zaprezentowano osiem obiektów drewnianych znajdujących się na SAD, wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO (dostępne 
w siedmiu wersjach językowych). 

W regionalnym portalu turystycznym www.visitmalopolska.pl przygotowano specjalistyczny 
artykuł dotyczący SAD, w którym zaprezentowano Szlak i znajdujące się na nim obiekty 
(portal dostępny był w ośmiu wersjach językowych).  

P.o. Zastępcy Dyrektora DTiS UMWM wyjaśniła, że kolejnym działaniem mającym na celu 
wzmocnienie rozpoznawalności Szlaku oraz promocję znajdujących się na nim obiektów 
było wykonanie oznakowania turystycznego kierującego do wybranych obiektów. W trakcie 
szkoleń merytorycznych prowadzonych corocznie dla pracowników punktów informacyjnych 
działających w ramach MSIT, szczególnie podkreślano rolę SAD i prezentowano informacje 
na jego temat. Jednocześnie dziedzictwo kulturowe regionu było także eksponowane przy 
okazji innych działań promocyjnych, np. w ramach realizacji magazynu telewizyjnego pt. 
Odkryj Małopolskę na rowerze, cyklicznego programu w którym zaprezentowano – przez 
pryzmat podróży rowerowych – potencjał turystyczny Małopolski, w tym obiektów 
znajdujących się na SAD. 

(dowód: akta kontroli str. 76,132,137-138,140) 

Na koniec grudnia 2016 r. na SAD znajdowało się 255 obiektów. W okresie objętym kontrolą 
na SAD wprowadzono trzy obiekty (żaden z obiektów nie został z niego wyłączony).  

(dowód: akta kontroli str. 139,367-373) 

P.o. Zastępcy Dyrektora DTiS UMWM wyjaśniła, że procedurę wpisania na SAD 
rozpoczynało przesłanie przez zarządcę danego obiektu do UMWM wniosku zawierającego 
opis obiektu wraz z materiałem zdjęciowym. Następnie wniosek przesyłano do 
zaopiniowania do podmiotów, które uczestniczyły w tworzeniu SAD, tj. do Oddziału 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie (opiniowanie pod względem wartości 
kulturowej) oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, jak również Małopolskiej Organizacji Turystycznej (opiniowanie pod 
względem atrakcyjności turystycznej). Po uzyskaniu pozytywnych rekomendacji od ww. 
podmiotów obiekt był wpisywany na SAD, co oznaczało że został on włączony w działania 
realizowane przez Województwo Małopolskie i podmioty z nim współpracujące w zakresie 
rozwoju i promocji SAD. 

(dowód: akta kontroli str. 76,138,139) 
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W latach 2014-2016 w celu wykonywania zadań w zakresie aktywizacji SAD, DTiS UMWM 
realizował projekt pn. Otwarty Szlak Architektury Drewnianej, którego celem było 
udostępnienie dla zwiedzających w letnim sezonie turystycznym minimum 50 obiektów 
znajdujących się na SAD oraz zatrudnienie osób do udostępnienia tych obiektów. Zadanie 
było realizowane przez MOT, beneficjenta wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert 
z dziedziny turystyki pn. Małopolska Gościnna. MOT pełniła również rolę opiekuna SAD. 
Zakres działań promocyjnych SAD obejmował m.in.: 

 udostępnienie dla zwiedzających obiektów na SAD (w 2014 r. – 57, w 2015 r. – 71 
i w 2016 r. – 68); 

 organizację spotkania szkoleniowego dla otwierających obiekty (w latach 2014-2016); 

 opracowanie i druk ulotek informacyjnych o otwartych obiektach (w 2014 r. – 
160 tys. egz., w 2015 r. – 100 tys. egz., w 2016 r. – 160 tys. egz.); 

 wykonanie filmu o SAD pt. Drewniana Dusza Małopolska – w 2014 r. wytłoczenie 
7 tys. szt. płyt CD; 

 zakup kronik pamiątkowych do otwartych obiektów (w 2014 r. – 25, w 2015 r. – 25 
i w 2016 r. – 19) oraz zakup 18 pieczęci pamiątkowych w 2015 r.; 

 wykonanie paszportu Otwarty Szlak Architektury Drewnianej – 10 tys. egz. w 2015 r. 
 (dowód: akta kontroli str. 139,519,520,592-670) 

Dyrektor DTiS UMWM oraz p.o. Zastępca Dyrektora DTiS UMWM wyjaśnili, że: 

 z uwagi na fakt, iż projekt Otwarty Szlak Architektury Drewnianej był zlecany wyłącznie 
przez samorząd województwa, a także mając na względzie charakter i zakres 
podmiotowy zadania jakim była aktywizacja i promocja SAD jako produktu 
turystycznego, działania te nie wymagały uzgodnień i nie były realizowane we 
współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Udostępnianie obiektów 
i promocja SAD odbywały się we współpracy z właścicielami obiektów; 

 prowadzono aktywną współpracę z punktami informacji turystycznej, które utworzone 
zostały przez samorządy gminne i powiatowe w ramach projektu unijnego MSIT. 
Zgodnie z założeniami systemu zadaniem ww. punktów była m.in. prezentacja 
i promocja oferty turystycznej regionu, w tym SAD. Raz w roku UMWM przekazywał ww. 
punktom materiały informacyjno-promocyjne, w tym wydawnictwa dotyczące SAD, 
z przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji wśród turystów. Jednocześnie, pracownicy 
punktów informacji turystycznej mogli na bieżąco korzystać z treści dotyczących SAD 
dostępnych na regionalnym portalu turystycznym52 oraz zgromadzonych 
w turystycznych bazach danych. Ponadto mogli korzystać ze szkoleń merytorycznych 
z zakresu oferty turystycznej regionu organizowanych przez UMWM; 

 w ramach współpracy z MOT przekazywane były wydawnictwa informacyjno-
promocyjne, które wykorzystywane były przez MOT podczas krajowych i zagranicznych 
targów turystycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 76,132,139,140,517,519-522) 

P.o. Zastępca Dyrektora DTiS UMWM wyjaśniła, że w jej ocenie należy zwrócić uwagę na 
niewielki stopień integracji pomiędzy obiektami SAD położonymi blisko siebie i brakiem 
wspólnych inicjatyw w zakresie wzajemnej promocji i aktywizacji. To głównie samorząd 
województwa lub Małopolska Organizacja Turystyczna inicjowała wydarzenia turystyczno-
kulturalne na Szlaku. Natomiast by Szlak sprawnie funkcjonował jako produkt turystyczny, 
konieczne jest zaangażowanie lokalnej społeczności i włączenie obiektów na SAD 
w wydarzenia cykliczne, odbywające się w danym rejonie/gminie/powiecie/subregionie 
(promocja wewnętrzna). (…) W celu skutecznego i zrównoważonego wykorzystania 
potencjału kulturowego SAD w sektorze usług czasu wolnego, konieczne jest zwiększenie 
dostępności SAD poprzez zastosowanie nowych technologii cyfrowych i informatycznych. 
Prezentacja zasobów dziedzictwa Małopolski przy użyciu technologii cyfrowych byłaby nie 
tylko odpowiedzią na wzrastające potrzeby na e-usługi i e-treści, ale umożliwiałaby także 
pozyskiwanie informacji przez osoby, dla których dotarcie do tych zasobów inną drogą jest 
utrudnione. 

(dowód: akta kontroli str. 703,705,717,718) 

                                                      
52 www.visitmalopolska.pl  
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W latach 2014-2016 w ramach projektu Otwarty Szlak Architektury Drewnianej 
udostępniono zwiedzającym ogółem 88 obiektów SAD (tj. 35%). 

(dowód: akta kontroli str. 674-676) 

Dyrektor DKiDN UMWM wyjaśnił, że współpraca z Małopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków występowała przy realizacji konkursu Ochrona Zabytków 
Małopolski. Wszystkie dotacje udzielone w ramach tego konkursu dotyczyły zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków, więc konieczna była ścisła współpraca ze służbami 
konserwatorskimi, które odpowiadały za wydawanie pozwoleń konserwatorskich, 
merytoryczne nadzorowanie wykonanych prac przy zabytkach, odbiory konserwatorskie 
prowadzonych działań konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
(wystawianie protokołów konserwatorskich). Dodatkowo współpracowano z Narodowym 
Instytutem Dziedzictwa i Stowarzyszeniem Historyków Sztuki, którego reprezentanci są 
członkami komisji oceniającej wnioski o ww. dotacje.  

(dowód: akta kontroli str. 77,132,135,136) 

W latach 2014-2016 monitoring dostępności obiektów architektury drewnianej w ramach 
zadania pn. Otwarty Szlak Architektury Drewnianej prowadzony był przez MOT. W okresie 
objętym kontrolą MOT sprawowała bieżący nadzór nad realizacją tego projektu (w 2014 r. 
48 wyjazdów służbowych, w 2015 r. – 56 i w 2016 r. – 61). Podczas wizyt w obiektach nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Departament DTiS UMWM przeprowadził w październiku 2016 r. kontrolę trzech obiektów 
znajdujących się na SAD. Stwierdzono, że obiekty były otwarte i udostępnione dla 
zwiedzających, a oprowadzający w nich przewodnicy udzielali rzetelnych informacji 
przybliżających historię obiektu.  

W okresie objętym kontrolą liczba osób odwiedzających udostępnione obiekty architektury 
drewnianej w ramach zadania publicznego pn. Otwarty Szlak Architektury Drewnianej 
wynosiła odpowiednio ok. 460 tys. osób, 500 tys. osób oraz 530 tys. osób. 

Dyrektor DTiS UMWM oraz p.o. Zastępca Dyrektora DTiS UMWM wyjaśnili, że nie składano 
zażaleń odnośnie udostępniania obiektów do zwiedzania. Zarządcy obiektów architektury 
drewnianej nie składali wniosków o objęcie tych obiektów działaniami promocyjnymi.  

(dowód: akta kontroli str. 77,140,374,517,519-522,599,626,652) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli53, 
wnosi o rzetelne przekazywanie informacji o dotacjach udzielonych z budżetu województwa 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wszystkim 
podmiotom uprawnionym do udzielania wskazanych dotacji. 

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 Krakowie. 

                                                      
53 Dz. U. z 2017 r. poz. 524; dalej: ustawa o NIK. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Kraków, dnia 20 lipca 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

 
Dyrektor 

Jolanta Stawska Wiesław Matras 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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