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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 

Kontroler Mariusz Pindral, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/103/2017 z 16 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Parafia Prawosławna Św. Kosmy i Damiana w Bartnem, Bartne 23, 38-307 Sękowa (Parafia) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Cidyło, Proboszcz Parafii (Proboszcz) 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Stan zabytkowych drewnianych cerkwi w Wołowcu, Bartnem i Bodakach pozwalał na 
wykorzystywanie tych obiektów na cele liturgiczne oraz udostępnienie ich osobom 
zwiedzającym.  

Parafia podejmowała skuteczne działania zmierzające do pozyskania środków finansowych 
na odnowę i konserwację należących do niej cerkwi. Dotacje otrzymane od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
Samorządu Województwa Małopolskiego w latach 2014-2016 wykorzystano zgodnie 
z przeznaczeniem na: remont przedsionka oraz konserwację ikon w ikonostasie w cerkwi 
w Bartnem, remont instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji przeciwpożarowej 
i przeciwwłamaniowej cerkwi w Bodakach, wykonanie badań konserwatorskich oraz 
konserwacji i restauracji dekoracji malarskiej, jak również prace konserwatorskie przy 
krucyfiksie, przy odrzwiach ikonostasu, ikonostasie, drzwiach diakońskich w cerkwi 
w Wołowcu. Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 393,3 tys. zł, w tym 353,8 tys. zł 
stanowiły środki dotacji, a 39,5 tys. zł pochodziło ze środków własnych Parafii. 

Budynki cerkwi w Bodakach i Bartnem spełniały wymogi ochrony przeciwpożarowej. 
Zadbano też o wyposażenie tych cerkwi w zabezpieczenia zapobiegające dewastacji oraz 
kradzieży cennych obiektów. Mając na uwadze wartość historyczną cerkwi w Wołowcu oraz 
zaangażowane w realizację prac restauratorskich w latach 2014-2016 środki w łącznej 
wysokości 311,4 tys. zł, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz 
przeciwwłamaniowego tego obiektu należy uznać za nieprawidłowy. W związku 
z powyższym – zdaniem NIK – istotne jest zabezpieczenie wykonanych prac, w tym 
podjęcie działań zmierzających do należytej ochrony cerkwi przed dewastacją i wykonania 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Cerkwie znajdowały się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce i było możliwe ich 
zwiedzanie, niemniej jednak do wszystkich cerkwi był utrudniony dostęp dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową. 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych 
lub późniejszych, jeżeli ich 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. 

Ocena ogólna2 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan obiektów oraz warunki ich użytkowania 
i udostępniania turystom 

Parafia położona była na trenie Gminy Sękowa. Jej obiektami sakralnymi były drewniane 
cerkwie położone w Wołowcu3, Bartnem4 i Bodakach5 wybudowane odpowiednio na 
początku XVIII w., w 1928 r. i w 1930 r. Wszystkie trzy cerkwie były wpisane do rejestrów 
zabytków i położone na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.  

(dowód: akta kontroli str. 13) 

W Parafii znajdowały się trzy świątynie: główna w Bartnem oraz filialne w Wołowcu 
i Bodakach. Liczba wiernych w całej Parafii wynosiła około 150 osób. We wszystkich 
świątyniach nabożeństwa odbywały się regularnie przez cały rok6. Cerkwie w Bartnem 
i Bodakach zlokalizowane były w centrum wsi, natomiast cerkiew w Wołowcu na uboczu 
(około sto metrów od najbliższych zabudowań). W cerkwi w Wołowcu znajdowały się m.in. 
następujące obiekty zabytkowe: ikonostas z XVII w., polichromia z XVII i XIX oraz kilka 
zabytkowych ikon, krzyży, ksiąg i chorągwi. W cerkwi w Bodakach znajdowały się 
następujące obiekty zabytkowe: chorągwie, feretron oraz ikony. W cerkwi w Bartnem 
znajdowały się następujące obiekty zabytkowe: ikonostas, tabernakulum, dwie chorągwie, 
krzyż procesyjny, 16 ikon i dwie księgi. 

(dowód: akta kontroli str. 40, 64) 

Stan cerkwi w Bartnem oraz w Bodakach był dobry. Ściany z zewnątrz były obite tarcicą bez 
widocznych ubytków, dach orynnowany i pokryty blachą miedzianą w cerkwi w Bartnem lub 
blachą ocynkowaną w cerkwi w Bodakach. Do cerkwi był doprowadzony prąd 
i zainstalowano w nich sygnalizację przeciwpożarową i przeciwwłamaniową. W cerkwiach 
zamontowano instalacje odgromowe. Ruchome obiekty zabytkowe znajdujące się 
w cerkwiach były sukcesywnie odnawiane i nie było wśród nich obiektów wymagających 
natychmiastowej odnowy lub konserwacji. 

Stan cerkwi w Wołowcu był zadowalający. Ściany z zewnątrz były obite gontem i tarcicą bez 
widocznych ubytków, dach pokryty gontem (nad prezbiterium blachą ocynkowaną). 
W cerkwi nie zainstalowano sygnalizacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej, jak 
również do cerkwi nie był doprowadzony prąd. W cerkwi zamontowano instalację 
odgromową. 

Proboszcz wyjaśnił, że nie byłoby technicznego problemu z doprowadzeniem prądu do 
cerkwi, jednak problemem będą opłaty za utrzymanie przyłącza (około 100 zł miesięcznie). 
Filia tej parafii liczy sobie pięciu wiernych, a wieś w której znajduje się cerkiew jest 
opustoszała. W cerkwi znajdowała się zalegalizowana gaśnica. 

We wszystkich trzech cerkwiach znajdowały się zalegalizowane gaśnice. W ich okolicy nie 
było hydrantów. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-7, 11-13, 40, 64, 299) 

Według opinii7 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) z 20 lutego 
2012 r. stan ikonostasu w cerkwi w Wołowcu wymagał natychmiastowej renowacji. Według 
opinii8 MWKZ z 25 lutego 2015 r. również stan polichromii w tej cerkwi wymagał 
natychmiastowej renowacji.  

Proboszcz wyjaśnił, że Fundacja Dialog Narodów przeznaczy m.in. na renowację 
polichromii, ikonostasu, dachu i ogrodzenia około 1.500 tys. zł. Powyższymi środkami 
będzie dysponować oraz rozliczać je Fundacja Dialog Narodów. Fundacja Dialog Narodów 
podpisała umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. 

                                                      
3 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Wołowcu. 
4 Cerkiew Św. Kosmy i Damiana w Bartnem. 
5 Cerkiew Św. Dymitra w Bodakach. 
6 W Bartnem nabożeństwa odbywały się pięć do siedem razy w tygodniu, w Bodakach nabożeństwa odbywały się raz dziennie 
w niedziele i główne święta, w Wołowcu nabożeństwa odbywały się, dwa razy w miesiącu, co drugą niedzielę i główne święta. 
7 Nr OZNS.5183.129.2011.MM1 
8 Nr OZNS.5183.46.2015.MM.AZD1 
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„Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja 
drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie 
i Podlasiu” na łączną kwotę 23,5 mln. zł. W umowie tej uwzględniono cerkiew w Wołowcu, 
a planowane prace dotyczyły m.in. remontu dachu, podłogi i ogrodzenia oraz prac 
konserwatorskich: dekoracji malarskiej, ikonostasu i tabernakulum.  

 (dowód: akta kontroli str. 3-7, 11-13, 63) 

Żadna z trzech cerkwi nie była dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Proboszcz wyjaśnił, że do świątyń w Bartnem i Bodakach prowadzą trzy stopnie, 
a w Wołowcu dwa. W związku z tym w razie konieczności wózek można przenieść ręcznie.  

(dowód: akta kontroli str. 37-38, 64) 

Proboszcz prowadził książki obiektu budowlanego dla cerkwi w Wołowcu, Bartnem 
i Bodakach. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9 we 
wszystkich trzech cerkwiach przeprowadzono roczne i pięcioletnie przeglądy stanu 
technicznego obiektu budowlanego.  

Proboszcz wyjaśnił, że w cerkwi w Barnem i Bodakach aktualna jest dokumentacja 
z odbioru prac związanych z montażem instalacji elektrycznych, w związku z tym nie 
wykonywał dodatkowych kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 34-38, 41-61) 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków uszkodzenia żadnego z ww. 
zabytków oraz nie odnotowano aktów wandalizmu. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 62) 

W okresie objętym kontrolą żadna z cerkwi nie była kontrolowana przez:  

 Państwową Straż Pożarną (w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz 
Policję (w zakresie zabezpieczenia przed włamaniem i kradzieżą); 

 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
(dowód: akta kontroli str. 14, 62) 

Cerkwie w Bartnem i w Wołowcu udostępniane były zwiedzającym 4 dni w tygodniu, 
w okresie turystycznym, od maja do października. Małopolska Organizacja Turystyczna 
zatrudniała dwie osoby na 4/5 etatu, które w tym czasie oprowadzały turystów po cerkwiach. 
Cerkiew w Bodakach udostępniana była na życzenie, dla zorganizowanych grup 
turystycznych. Proboszcz wyjaśnił, że w pozostałe dni na życzenie turystów (dla grup 
zorganizowanych) oprowadzał ich po cerkwiach w Bartnem i Wołowcu. Cerkiew 
w Bodakach nie cieszyła się zainteresowaniem turystów ze względu na skromne 
wyposażenie. Przed cerkwiami w Wołowcu, Bodakach i Bartnem umieszczone były tablice 
informujące, że znajdują się one na Szlaku Architektury Drewnianej. 

(dowód: akta kontroli str. 13-14, 62) 

Wszystkie trzy cerkwie były miejscem kultu religijnego, w których odbywały się msze 
i uroczystości kościelne. W cerkwiach i ich otoczeniu nie było informacji, kiedy i w jakich 
godzinach odbywają się uroczystości. Proboszcz wyjaśnił, że godziny nabożeństw są 
zmienne i każdorazowo ksiądz ogłasza ich termin na zapowiedziach.  

(dowód: akta kontroli str. 13-14, 64) 

Informacje o cerkwiach znajdowały się w różnego typu przewodnikach, np. dotyczących 
architektury drewnianej, „Odkryj Małopolskę”, „Osobliwości Beskidu Niskiego.”  

(dowód: akta kontroli str. 8-10) 

W okresie objętym kontrolą Parafia nie wydawała żadnych materiałów informacyjnych 
o cerkwiach i ich zabytkach (np. ulotek, folderów, widokówek z cerkwiami i ich zabytkami) 
oraz nie prowadziła własnej strony Internetowej. Na stronie internetowej: 

 „Wikipedia” były zamieszczone fotografie wszystkich trzech cerkwi oraz ich opis; 

 Urzędu Gminy Sękowa, w zakładce „zabytki” umieszczone były informacje na temat 
wszystkich trzech. cerkwi. 

                                                      
9 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332. 
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Na terenie Gminy Sękowa, we wsi Siary nr 19 zlokalizowany był Gminny Ośrodek Informacji 
Turystycznej, w którym znajdowały się m.in. ulotki zawierające informacje turystyczne na 
temat cerkwi w Wołowcu, Bodakach i Bartnem. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 63) 

Władze Gminy Sękowa we współpracy z Proboszczem, w ramach promocji obiektów 
zabytkowych zrealizowały m.in. projekt „Utworzenie szlaku atrakcji turystycznych gminy 
Sękowa poprzez utworzenie mapy, strony internetowej oraz aplikacji mobilnej” w ramach 
Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kolejnym 
przykładem wspólnej promocji były Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego zrealizowane 
we współpracy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Gminy Sękowa oraz Parafii 
Prawosławnej w Bartnem w 2012 r. W ramach innej wspólnej inicjatywy Łemkowskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”, Gminy Sękowa, Rady Sołeckiej wsi Bartne oraz Parafii 
Prawosławnej Św. Kosmy i Damiana w Bartnem odbył się (w 2011 r.) międzynarodowy 
festiwal „Świat pod łemkowską Kyczerą”, w którym występowały zespoły m.in. z Indonezji, 
Iraku i Kolumbii. Podczas festiwalu w cerkwi pw. Św. Kosmy I Damiana odbył się także 
koncert muzyki cerkiewnej. Kolejną inicjatywą Parafii było otwarcie w 2015 r. ścieżki 
przyrodniczo-kulturowej „Świerzowa Ruska – Bartne”, która w znaczący sposób skróciła 
dystans pomiędzy zabytkowymi obiektami sakralnej architektury drewnianej leżącymi 
w sąsiednich miejscowościach. Szczególną inicjatywą Parafii był zrealizowany projekt 
czterech ścieżek edukacyjnych po atrakcjach najbliższej okolicy, promujących obiekty 
architektury drewnianej. Projekt współfinansowało Województwo Małopolskie. 

(dowód: akta kontroli str. 31-33) 

Stan zabezpieczenia cerkwi w Wołowcu przed zdarzeniami wynikającymi ze strony ludzi, jak 
włamania, akty wandalizmu, jak również ze strony natury, tj. pożar należy uznać za 
nieprawidłowy. W cerkwi w Wołowcu stanowiącej cenny obiekt zabytkowy nie był 
zainstalowany system przeciwpożarowy i antywłamaniowy. W pobliżu nie było także 
hydrantu. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

NIK zwraca uwagę, że drewniane obiekty sakralne są narażone na szybkie spłonięcie. 
Cerkiew zlokalizowana jest na uboczu, co uniemożliwia – w przypadku zaistnienia 
zagrożenia – zauważenia go i zaalarmowania odpowiednich służb. Dlatego zainstalowanie 
odpowiedniej sygnalizacji jest nieodzowne celem wyeliminowania niebezpieczeństw 
wynikających z pożaru lub aktów wandalizmu. NIK podkreśla, że zarówno pożary, jak 
i włamania do drewnianych obiektów sakralnych mogą przynieść ogromne straty materialne, 
historyczne i kulturowe. 

Proboszcz wyjaśnił, że cerkiew w Wołowcu stała się własnością Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego dopiero pięć lat temu. Wcześniej była to własność Skarbu 
Państwa. Znajdujące się w niej zabytki ruchome zostały wpisane do rejestru zabytków 
osiem lat temu z urzędu na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków. Od tego czasu 
trwają intensywne prace związane z zabezpieczeniem zabytków w cerkwi w Wołowcu. 
W pierwszej kolejności zabezpieczono przeciekający dach i zmniejszono wilgotność 
wewnątrz. Od kilku lat trwają intensywne prace w celu powstrzymania degradacji masy 
zabytkowej związanej z działalnością grzybów w poprzednim okresie zawilgocenia. Prace 
ukierunkowane są na zabezpieczenie najbardziej zniszczonych elementów i ograniczone są 
możliwościami pracy konserwatora zabytków, który przewidział prace w okresie letnim, na 
co najmniej kilka lat. Zespół konserwatorów liczy pięciu ludzi cały czas pracujących w cerkwi 
w okresie letnim. Państwo nakłada na strony (właściciela zabytków) obowiązki zaś 
niechętnie uczestniczy w zabezpieczeniu tych zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 65) 

NIK doceniając starania Proboszcza podejmowane na rzecz restauracji tego zabytkowego 
obiektu, jednocześnie wskazuje, że istotne jest, aby w miarę pozyskanych środków 
finansowych podejmować czynności mające na celu zainstalowanie zarówno systemu 
sygnalizacji włamania i napadu, jak również systemu sygnalizacji pożaru, aby ustrzec 
cerkiew przed niekorzystnymi działaniami ze strony człowieka, jak i zjawiskami natury. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

6 

2. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków 
architektury drewnianej 

Rada Gminy Sękowa przyjęła Gminny Program Ochrony Zabytków Gminy Sękowa10 
(Program). Zgodnie z zapisami Programu w cerkwi w Bartnem celowe było zaprojektowanie 
stylowego ogrodzenia, a w cerkwi w Wołowcu remont konserwatorski z likwidacją blachy na 
rzecz gontów. W omawianym dokumencie ogólnie wskazano potencjalne źródła 
finansowania działań w zakresie opieki nad zabytkami. Innego programu w zakresie 
ochrony zabytków Gmina Sękowa nie uchwaliła.  

(dowód: akta kontroli str. 15-24) 

Proboszcz wyjaśnił, że Program opracowany został w 2009 r. i wszystkie jego zapisy 
dotyczące cerkwi zostały zrealizowane do 2012 r. Ponadto Proboszcz wyjaśnił, że na 
bieżąco współpracuje z władzami Gminy w sprawie opieki nad cerkwiami, ale nie ma 
podpisanej w tej sprawie formalnego porozumienia.  

(dowód: akta kontroli str. 29-30, 63) 

Odnośnie problemów w zakresie odbudowy, utrzymania i zabezpieczenia zabytków 
architektury drewnianej Proboszcz wyjaśnił, że z cerkwią w Bartnem problemów nie ma, 
a z cerkwią w Bodakach jest problem związany z opłatami za prąd (mała liczba wiernych 
i niskie datki na utrzymanie cerkwi). Najwięcej problemów jest z cerkwią w Wołowcu, gdzie 
nie jest doprowadzony prąd a zatem nie można wykonać instalacji przeciwpożarowej 
i antywłamaniowej. Przyczyną jest niewielka liczba wiernych (pięć osób), a wieś jest 
opustoszała. Brak składek i niewielkie możliwości finansowe stanowią duży problem. O ile 
środki na renowacje pozyskuje się z zewnątrz, o tyle trudno jest takie środki zdobyć na 
bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych. W tym zakresie Proboszcz planuje zwrócić się 
z prośbą o dofinansowanie do Gminy Sękowa lub znaleźć prywatnego sponsora. 

(dowód: akta kontroli str. 29-30) 

W okresie objętym kontrolą w cerkwi w Wołowcu zrealizowano następujące zadania: 

 w 2014 r. wykonano badania konserwatorskie dekoracji malarskiej oraz prace 
konserwatorskie przy krucyfiksie (XVII w.), na które wydatkowano 24,8 tys. zł środków 
dotacji otrzymanej od MWKZ oraz wykonano prace konserwatorskie przy odrzwiach 
Królewskich Wrotach Ikonostasu, na które wydatkowano 15,5 tys. zł (w tym 15 tys. zł 
zostało pokryte dotacją Samorządu Województwa Małopolskiego, a 0,5 tys. zł 
pochodziło ze środków własnych Parafii); 

 w 2015 r. wykonano konserwację i restaurację dekoracji malarskiej cerkwi – Etap I, na 
które wydatkowano 120 tys. zł (w tym 106,8 tys. zł zostało pokryte dotacją MWKZ, 
a 13,2 tys. zł pochodziło ze środków własnych Parafii) oraz wykonano prace 
konserwatorskie przy Ikonostasie, odrzwiach i drzwiach diakońskich – I etap, na które 
wydatkowano 20,6 tys. zł (w tym 20 tys. zł zostało pokryte dotacją Samorządu 
Województwa Małopolskiego, a 0,6 tys. zł pochodziło ze środków własnych Parafii); 

 w 2016 r. wykonano konserwację i restaurację dekoracji malarskiej cerkwi – Etap II, na 
które wydatkowano 50,7 tys. zł (w tym 50 tys. zł zostało pokryte dotacją MWKZ, 
a 0,7 tys. zł pochodziło ze środków własnych Parafii), wykonano remont drzwi 
diakońskich ikonostasu na który wydatkowano 15,6 tys. zł (w tym 15 tys. zł zostało 
pokryte dotacją Samorządu Województwa Małopolskiego, a 0,6 tys. zł pochodziło ze 
środków własnych Parafii) oraz wykonano remont ikon ikonostasu (XVII w.), na który 
wydatkowano 64,2 tys. zł (w tym 63,2 tys. zł zostało pokryte dotację Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), a 1 tys. zł pochodziło ze środków własnych Parafii). 

 (dowód: akta kontroli str. 25, 67-211) 

W latach 2014-2016 w cerkwi w Bartnem zrealizowano następujące zadania: 

 w 2014 r. wykonano remont przedsionka cerkwi, na który wydano 25,3 tys. zł, w tym 
15 tys. zł zostało pokryte dotacją Samorządu Województwa Małopolskiego, a pozostałe 
10,3 tys. zł pochodziło ze środków własnych Parafii; 
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 w 2015 r. wykonano konserwację ikon w ikonostasie (XIX w.), na którą wydatkowano 
23,9 tys. zł, w tym 14,3 tys. zł zostało pokryte dotacją Samorządu Województwa 
Małopolskiego, a pozostałe 9,6 tys. zł pochodziło ze środków własnych Parafii. 

 (dowód: akta kontroli str. 25, 212-254) 

W okresie objętym kontrolą w cerkwi w Bodakach zrealizowano następujące zadania: 

 w 2015 r. wykonano remont instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciwpożarowej 
na kwotę 21,5 tys. zł, z czego 19,7 tys. zł zostało pokryte dotacją MKiDN, a 1,8 tys. zł 
pochodziło ze środków własnych Parafii; 

 w 2016 r. wykonano montaż instalacji przeciwwłamaniowej na kwotę 11,2 tys. zł, 
z czego 10 tys. zł zostało pokryte dotacją Samorządu Województwa Małopolskiego, 
a 1,2 tys. zł, pochodziło ze środków własnych Parafii. 

(dowód: akta kontroli str. 25, 255-298) 

W okresie objętym kontrolą Proboszcz występował trzykrotnie (w 2013 r., 2014 r. oraz 
2016 r.) do MKiDN z wnioskiem o dofinansowanie prac przy ikonostasie w Wołowcu. 
Proboszcz wyjaśnił, że powodem odrzucenia wniosków było przyznanie zbyt małej liczby 
punktów rankingowych.  

(dowód: akta kontroli str. 65-66) 

Roczne szacunkowe nakłady na utrzymanie cerkwi w Wołowcu i Bodakach wyniosły po 
ok. 5 tys. zł (wydatki w Wołowcu pokryte zostały z prywatnych środków Proboszcza), 
a w Barnem wyniosły ok. 10 tys. zł. Ponadto Proboszcz zwrócił uwagę, że taryfa za 
utrzymanie łącza prądu dla zabytków architektury drewnianej jest taka sama jak dla 
przedsiębiorców. Gdyby taryfa była taka sama jak dla gospodarstw domowych, to koszty 
utrzymania instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej spadłyby do jednej trzeciej. 

(dowód: akta kontroli str. 37, 62) 

Proboszcz wyjaśnił, że w trakcie prac konserwatorskich występował do MWKZ 
o udostępnienie do wglądu posiadanej dokumentacji zarządzanych cerkwi. Ponadto 
wyjaśnił, że współpraca z MWKZ odbywała się na bieżąco i układała się bardzo dobrze. 

(dowód: akta kontroli str. 29-30) 

MWKZ nie przedstawił szczególnych zaleceń dotyczących wykonania prac 
konserwatorskich (poza zatwierdzonym programem konserwatorskim oraz pozwoleniem 
konserwatorskim). Nie określono szczególnego sposobu korzystania z zabytków oraz 
sposobu ich zabezpieczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 28, 75, 86, 96-99, 119-120, 147-153, 161-162, 183-185, 
194-195, 222-223, 242-243, 263, 286-287) 

W okresie objętym kontrolą MWKZ wydał: 

 cztery pozwolenia konserwatorskie, dotyczące cerkwi w Bartnem, obejmujące: remont 
przedsionka, konserwację ikon ikonostasu, konserwacje ikony Pantokratora i budowy 
dzwonnicy, 

 pięć pozwoleń konserwatorskich, dotyczących cerkwi w Wołowcu, obejmujących: 
badanie dekoracji malarskich, konserwację krucyfiksu (XVII w.), konserwację 
ikonostasu, konserwację polichromii oraz prac budowlanych prze cerkwi, 

 trzy pozwolenia konserwatorskie, dotyczące cerkwi w Bodakach, obejmujące: montaż 
instalacji, przeciwpożarowej, przeciwwłamaniowej i remont instalacji elektrycznej oraz 
konserwację wyposażenia zabytkowego. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

W okresie objętym kontrolą MWKZ przeprowadził szesnaście kontroli, (w tym dwanaście 
odbierających prace konserwatorskie i cztery w trakcie prac konserwatorskich), z których 
sporządził protokoły. W protokołach zawarto zalecenia dotyczące technicznych aspektów 
prac konserwatorskich. Zakres przeprowadzonych prac zgodny był z uzyskanym 
pozwoleniem konserwatorskim. MWKZ nie przeprowadzał kontroli w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami w trybie art. 38 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami11. Proboszcz wyjaśnił, że ww. kontrole związane były z tym, że 
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generalnie co roku prace konserwatorskie były kontrolowane przez MWKZ, a następnie na 
podstawie tych kontroli odbierane, z czego sporządzany był protokół kontroli. Jednym 
z punktów protokołu kontroli było stwierdzenie zgodności wykonanych prac z uzyskanym 
pozwoleniem. Samorząd Województwa Małopolskiego oraz MKiDN nie przeprowadzali 
osobnych kontroli wykorzystania przyznanych dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 26, 29-30, 62, 75, 86, 96-99, 119-120, 147-153, 161-162, 
183-185, 194-195, 222-223, 242-243, 263, 286-287) 

W okresie objętym kontrolą w otoczeniu kontrolowanych cerkwi nie prowadzono robót 
budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 28, 62, 64) 

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. o Najwyższej 
Izbie Kontroli12, wnosi o podjęcie działań mających na celu należyte zabezpieczenie cerkwi 
w Wołowcu i znajdujących się tam obiektów zabytkowych pod względem przeciwpożarowym 
i antywłamaniowym. 

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. 

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. 

Ponadto, w terminie do 31 lipca 2018 r., Najwyższa Izba Kontroli oczekuje informacji 
o stanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych cerkwi w Wołowcu. 

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 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Mariusz Pindral 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
12 Dz.U. z 2017 r., poz. 524; dalej: ustawa o NIK. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


