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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 Zbigniew Stachowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/114/2017 z 25 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka  
kontrolowana 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Zawadzie, Zawada 47,  
33-112 Tarnowiec (Parafia) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Ksiądz Adam Wyrwa, Proboszcz Parafii (Proboszcz) 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Stan zabytkowego drewnianego Kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Zawadzie nie budził 
zastrzeżeń i pozwalał na bezpieczne wykorzystywanie tego obiektu na cele liturgiczne oraz 
udostępnienie go osobom zwiedzającym. Budynek Kościoła spełniał wymogi ochrony 
przeciwpożarowej. Zadbano także o wyposażenie Kościoła w zabezpieczenia 
zapobiegające dewastacji i kradzieży cennych obiektów oraz o ułatwienie dostępności 
kościoła osobom niepełnosprawnym ruchowo.  

Zastrzeżenia NIK budził brak realizacji przez Proboszcza obowiązków określonych 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne3, w zakresie okresowych kontroli 
budynku Kościoła przeprowadzanych w trybie art. 62 ust. 1 oraz prowadzenia książki 
obiektu budowlanego. Nieprawidłowości w tym zakresie zostały usunięte w trakcie kontroli 
NIK.  

Parafia podejmowała skutecznie działania zmierzające do pozyskania środków finansowych 
na odnowę i konserwację Kościoła. Dotacje otrzymane od Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (MWKZ) w kwocie 220 tys. zł oraz od Samorządu Województwa 
Małopolskiego w kwocie 80 tys. zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, tj. na: 
przeprowadzenie konserwacji estetycznej ołtarza głównego z pierwszej połowy XVII w., 
konserwację techniczną i estetyczną stropu i ścian zaskrzynień nawy, konserwację 
techniczną i estetyczną ołtarza bocznego prawego z obrazem „Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem”, konserwację malowideł ściennych na podłożu drewnianym (południowa 
ściana nawy wraz z przylegającą do niej ścianą tęczową oraz stropem zaskrzynienia 
Kościoła), konserwację malowideł ściennych na podłożu drewnianym: (północna ściana 
nawy wraz z przylegającą do niej ścianą tęczową oraz stropem zaskrzynienia Kościoła). 
Wszystkie prace konserwatorsko-restauratorskie wykonane w latach 2014-2016 odebrane 
zostały przez MWKZ bez zastrzeżeń. Na realizację powyższych zadań wydatkowano 
łącznie 373,5 tys. zł, w tym 300 tys. zł stanowiły środki dotacji, a 73,5 tys. zł pochodziło ze 
środków własnych Parafii. 

Kościół znajdował się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce i było możliwe jego 
zwiedzanie. Zwiedzających oprowadzały po obiekcie wyznaczone osoby, w tym Proboszcz. 

                                                      
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. 

3 Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm., dalej: Prawo budowlane. 

Ocena ogólna2 
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Zauważyć jednak należy, że w otoczeniu Kościoła brak było stosownej informacji 
o możliwości jego zwiedzania.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan obiektu oraz warunki jego użytkowania 
i udostępniania turystom 

Parafia położona była na trenie Gminy Tarnów. Jej obiektem sakralnym był drewniany 
Kościół, wybudowany w XV wieku, wpisany do rejestrów zabytków i położony na Szlaku 
Architektury Drewnianej w Małopolsce. Kościół położony był na ogrodzonej działce we wsi 
Zawada. Budynek Kościoła o drewnianej konstrukcji zrębowej był jednonawowy, z węższym 
prezbiterium. Nawa otoczona była zamkniętymi podcieniami. Wieża posiadała konstrukcję 
słupową o lekko pochyłych ścianach z nadwieszoną izbicą. Stan Kościoła był dobry, pokryte 
drewnianym gontem: ściany i dach były zaimpregnowane bez widocznych uszkodzeń 
i ubytków. Znajdujące się wewnątrz Kościoła obiekty ruchome, polichromia ścian i stropu 
nawy głównej oraz chóru muzycznego były odnowione bez widocznych uszkodzeń. 
W Kościele zainstalowana była sprawna sygnalizacja przeciwpożarowa oraz 
przeciwwłamaniowa. W Kościele znajdowały się trzy gaśnice. W odległości około 80 m od 
Kościoła zlokalizowany był hydrant. Przy wejściu od strony zachodniej Kościoła usytuowano 
betonowy podjazd ułatwiający wejście do obiektu osobom niepełnosprawnym ruchowo. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-14) 

Proboszcz, jako zarządca Kościoła, informował MWKZ o stanie tego obiektu w składanych 
corocznie wnioskach o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich. We wnioskach 
tych wskazywał na potrzeby przeprowadzenia koniecznych konserwacji zabytków, w tym 
m.in. na potrzebę konserwacji ołtarzy i polichromii Kościoła. W efekcie tych informacji 
w latach 2014-2016 została wykonana: konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza 
głównego z I połowy XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza 
bocznego/prawego z obrazem „Matki Boskiej z Dzieciątkiem”, konserwacja techniczna 
i estetyczna stropu i ścian zaskrzynień nawy Kościoła, konserwacja malowideł ściennych na 
podłożu drewnianym ściany południowej nawy wraz z przylegającą do niej ścianą tęczową 
oraz stropem zaskrzynienia Kościoła. 

Stan Kościoła oceniony został także w 2008 r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
Delegaturę w Tarnowie, która na wniosek Proboszcza dokonała oględzin obiektu i określiła 
zakres niezbędnych robót remontowych w konstrukcji budynku i pokrycia dachowego, 
a także wskazała na konieczność wykonania konserwacji istniejącej polichromii figuralno-
ornamentalnej znajdującej się na stropie i ścianach. 

Od 2008 r., tj. od czasu objęcia przez Proboszcza probostwa, w Parafii nie odnotowano 
aktów wandalizmu na obiekcie Kościoła i nie stwierdzono przypadków uszkodzenia zabytku. 

(dowód: akta kontroli str. 15-21) 

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano kontroli okresowych budynku Kościoła 
określonych w art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, za wyjątkiem dokonanych 4 lipca 2014 r. 
badań instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów. Wyniki przeprowadzonych pomiarów ochronnych nie wykazały 
nieprawidłowości, a termin następnych pomiarów wyznaczono na 4 lipca 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 15-17, 22-26) 

Kościół był udostępniany turystom we wszystkie dni tygodnia poza godzinami, w których 
odbywały się nabożeństwa. Funkcję przewodnika w Kościele pełnił nieodpłatnie parafianin 
(zamieszkujący w sąsiedztwie Kościoła), który umożliwiał turystom zwiedzanie obiektu. Rolę 
przewodników w Kościele spełniali także Proboszcz i emerytowany Ksiądz Rezydent, którzy 
zapewniali zwiedzanie Kościoła po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru przez osoby 
chętne do zwiedzania. Według Proboszcza występowały także przypadki, w których 
Proboszcz lub Ksiądz Rezydent udostępniali Kościół turystom odwiedzającym Parafię bez 
wcześniejszych zapowiedzi. Widok wnętrza Kościoła był także możliwy poprzez kratę 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
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zamieszczoną w drzwiach Kościoła znajdujących się między podcieniami a nawą. 
W otoczeniu Kościoła nie było pisemnych informacji dotyczących udostępnienia obiektu do 
zwiedzania. Proboszcz oświadczył, że taką informację podano na stronie internetowej 
Parafii, na której znajduje się numer telefonu Parafii i jej adres e-mail, co zdaniem 
Proboszcza ułatwiało ustalenie terminu zwiedzania Kościoła. 

W okresie objętym kontrolą Parafia nie podejmowała specjalnych działań zachęcających 
turystów do zwiedzania Kościoła, gdyż jak to oświadczył Proboszcz, informacje o zabytku 
zostały zamieszczone na stronach internetowych, w tym na stronie Szlaku Architektury 
Drewnianej. Informacje o Kościele zamieszczono także w drugim wydaniu folderu, na 
stronie internetowej Parafii, a adres tej strony zamieszono przy tablicach opisujących 
zabytek i życie, pochodzącego ze wsi Zawada, Błogosławionego o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego OFMConv4. Proboszcz podjął także starania o poprawę oznakowania tras 
prowadzących do Kościoła. Rozpoczęto też rozmowy wstępne przed wykonaniem 
elektronicznej panoramy Kościoła, która dostępna będzie na stronach internetowych po 
zakończeniu konserwacji wnętrza Kościoła. Kierując się zasadą, że Kościół jest obiektem 
kultu religijnego, Proboszcz podjął decyzję o niepobieraniu opłat związanych z wstępem do 
obiektu.  

(dowód: akta kontroli str. 15-17) 

W celu promowania Kościoła jako zabytku architektury drewnianej oraz jego wykorzystania 
w promocji regionu Parafia współpracowała z Gminą Tarnów, która prezentowała zabytek 
delegacjom samorządów współpracujących z Gminą, zamieszczała informacje o zabytku 
w swoich wydawnictwach i współtworzyła Memoriał Błogosławionego o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego, promowała Kościół w wydawanym przez Gminę periodyku „Nowiny 
Tarnowskiej Gminy” oraz broszurach i folderach promocyjnych. Parafia współpracowała 
również z przewodnikami turystycznymi, szkołami, parafiami pielgrzymów i Prowincją 
Franciszkanów Konwentualnych, z których wywodzi się błogosławiony były rodak Parafii 
o. Zbigniew Strzałkowski. 

(dowód: akta kontroli str. 15-17, 27-29) 

W Centrum Informacji Turystycznej w Tarnowie nie były dostępne żadne materiały 
promocyjne dotyczące Kościoła św. Marcina w Zawadzie. Informacje takie znajdowały się 
na stronie internetowej ww. Centrum5.  

(dowód: akta kontroli str. 188) 

NIK zwraca uwagę, że w otoczeniu Kościoła brak było informacji o możliwości i warunkach 
jego zwiedzania. Wprawdzie podstawowe informacje o sposobie kontaktowania się 
z kancelarią Parafii zostały podane na jej stronie internetowej, jednak znaczna część 
społeczeństwa nadal pozostaje bez dostępu do Internetu, co w dużej mierze utrudnia 
uzyskanie informacji o możliwościach zwiedzania Kościoła. W sytuacji gdy poza 
nabożeństwami Kościół jest zamknięty, przy braku stosownych informacji zwiedzenie 
drewnianego zabytku jest niemożliwe. Zdaniem NIK zamieszczenie w otoczeniu Kościoła 
pisemnych informacji dotyczących zasad udostępnienia obiektu do zwiedzania, w tym 
o sposobie i miejscu kontaktu z osobami udostępniającymi ten obiekt, wpłynęłoby korzystnie 
na jego promocję, nie tylko jako obiektu kultu sakralnego, ale również cennego zabytku 
architektury drewnianej. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Proboszcz nie poddawał budynku Kościoła okresowym kontrolom przeprowadzanym 
w trybie art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, za wyjątkiem pięcioletniej w zakresie 
okresowych badań instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności 
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.  

                                                      
4 Franciszkanie – Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych. 
5 http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/Atrakcje/TARNOW/Zabytki-i-atrakcje/Tarnowskie-koscioly 
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Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego obiekty budowlane powinny być 
w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, 
co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. 
elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Natomiast 
stosownie do postanowień art. 62 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy obiekty budowlane 
powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę 
kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 
budowlanego oraz jego otoczenia (kontrolą tą powinno być objęte również badanie 
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, 
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów 
oraz uziemień instalacji i aparatów). 

(dowód: akta kontroli str. 15-17, 22-26) 

2. Proboszcz jako zarządca Kościoła nie prowadził książki obiektu budowlanego, w sposób 
określony w art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego oraz w przepisach rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego6. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest obowiązany 
prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument 
przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu 
technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. 

Powyższe rozporządzenie określa wzór książki obiektu budowlanego oraz sposób jej 
prowadzenia. Zgodnie z § 5 pkt 4) ww. rozporządzenia wpisy do książki obejmują m.in. 
protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego oraz 
przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 15-17) 

Proboszcz oświadczył, że: 

 książka obiektu budowlanego (Kościoła) nie była prowadzona, gdyż w momencie 
obejmowania Parafii poprzedni proboszcz nie przekazał tego dokumentu nowemu 
proboszczowi, a przeprowadzający kontrolę skuteczności uziemienia i stanu izolacji 
instalacji elektrycznej w Kościele takiego dokumentu nie żądali;  

 okresowych tzw. rocznych i pięcioletnich kontroli określonych w Prawie budowlanym nie 
przeprowadzano, gdyż coroczna ocena prac przeprowadzana przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków skutkowała poczuciem, że stan kościoła jest pod kontrolą.  

(dowód: akta kontroli str. 15-17) 

W trakcie kontroli NIK założono książkę obiektu budowalnego oraz przeprowadzono 
kontrolę stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego7. W protokole z kontroli 
stwierdzono m.in., że stan techniczny obiektu był generalnie dobry, prace remontowe 
i naprawcze były prowadzone na bieżąco, obiekt był dopuszczony do użytkowania. 
Zalecono kontynuowanie prac remontowych i konserwatorskich. 

(dowód: akta kontroli str. 189-196) 

Zdaniem NIK dbałość o stan obiektu, w tym wykonywanie niezbędnych obowiązkowych 
okresowych kontroli, jest szczególnie istotne w przypadku zabytkowych budynków. 
Zabytkowe obiekty sakralne są regularnie udostępniane dla szerszego grona osób. Należy 
podkreślić, że zabytkowe obiekty – a w tym przypadku XV wieczny drewniany Kościół – są 
bardziej narażone na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, a tym samym 
bardziej podatne na uszkodzenia i degradację.  

                                                      
6 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
7 Protokół Nr 1/2017 z 12 czerwca 2017 r.  

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1511097:part=a62&full=1
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2. Działania podejmowane na rzecz odbudowy, utrzymania 
i zabezpieczenia zabytku architektury drewnianej 

Z informacji uzyskanej od Wójta Gminy Tarnów8 wynikało m.in., że uchwałą Rady Gminy 
z dnia 31 marca 2017 r. przyjęty został „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy 
Tarnów na lata 2017-2020”. W programie tym poza zarysem historii i krajobrazem 
kulturowym m.in. miejscowości Zawada oraz wyznaczeniem stanowisk archeologicznych nie 
określono programu opieki nad Kościołem oraz nie przewidziano dla zarządcy obiektu 
zadań do realizacji w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 27-57) 

W zakresie potrzeb związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem Kościoła Proboszcz 
oświadczył, że posiada wiedzę o najważniejszych potrzebach remontowych lub 
konserwatorskich Kościoła, w tym o potrzebie prac przy ołtarzu bocznym lewym i polichromii 
za tym ołtarzem, a także przy obrazie wotywnym ks. Andrzeja Tarły, wskazał także na 
konieczność przeprowadzenia prac restauratorskich instrumentu organowego i jego 
frontowej elewacji zewnętrznej obudowy. Niezbędne prace prowadzane były etapami 
w miarę posiadanych środków finansowych i uzyskanych dotacji. Potrzeby remontowe 
i konserwatorskie Kościoła znane były również MWKZ, który w latach 2014-2016 
współfinansował konserwację techniczną i estetyczną stropu, ścian południowej i północnej, 
a także zaskrzynień nawy Kościoła. 

(dowód: akta kontroli str.15-17) 

W latach 2014-2016 Proboszcz nie występował do MWKZ o nieodpłatne udostępnienie do 
wglądu posiadanej dokumentacji zarządzanego zabytku niezbędnej przy jego 
zagospodarowaniu na cele użytkowe. 

(dowód: akta kontroli str.15-17) 

Na zadania realizowane przez Parafię w latach 2014-2017 MWKZ wydał łącznie siedem 
pozwoleń, tj. pozwolenie nr: 

 1246 z 8 sierpnia 2009 r. na przeprowadzenie konserwacji estetycznej ołtarza głównego 
z I połowy XVII w., pozwolenie to zostało zmienione decyzją MWKZ z 14 grudnia 
2012 r., na podstawie której przedłużony został termin wykonania prac z 2012 r. do 
31 grudnia 2015 r.; 

 1752 z 25 lutego 2014 r. na konserwację techniczną i estetyczną stropu i ścian 
zaskrzynień nawy gotyckiego Kościoła drewnianego z Zawadzie, 

 1841 z 4 grudnia 2014 r. na konserwację techniczną i estetyczną ołtarza bocznego 
prawego z obrazem „Matki Boskiej z Dzieciątkiem”; 

 1873 z 25 lutego 2015 r. na konserwację malowideł ściennych na podłożu drewnianym: 
południowa ściana nawy wraz z przylegającą do niej ścianą tęczową oraz stropem 
zaskrzynienia Kościoła; 

 2019 z 23 lutego 2016 r. na konserwację malowideł ściennych na podłożu drewnianym: 
północna ściana nawy wraz z przylegającą do niej ścianą tęczową oraz stropem 
zaskrzynienia Kościoła; 

 2151 z 9 grudnia 2016 r. na konserwację ołtarza bocznego lewego (XVII w.) z obrazami: 
„Św. Izydor” (XVII w.), „Serce Jezusa”, termin wykonania prac wyznaczony został na 
okres od 2017 r. do 2018 r.; 

 2179 z 27 lutego 2017 r. na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy obrazie 
wotywnym ks. Andrzeja Tarły z 1626 r. termin wykonania prac ustalono na okres od 
marca 2017 r. do grudnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 75-76, 106-107, 126-127, 152-153, 176-179) 

Spośród wymienionych wyżej siedmiu zadań, w okresie objętym kontrolą zrealizowano pięć 
tj.: 

 w 2014 r. przeprowadzono: 

                                                      
8 Uzyskanej w trybie art. 29 ust.1 pkt. 2 lit f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 524), dalej: ustawa o NIK. 

Opis stanu  
faktycznego 
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 konserwację estetyczną ołtarza głównego z I połowy XVII w., na którą wydatkowano 
17,9 tys. zł, z czego 15 tys. zł pokryte zostało dotacją Samorządu Województwa 
Małopolskiego, a pozostałe 2,9 tys. zł, pochodziło ze środków własnych Parafii; 

 konserwację techniczną i estetyczną stropu i ścian zaskrzynień nawy gotyckiego 
Kościoła, na którą wydatkowano 92,4 tys. zł, z czego 70 tys. zł pokryte zostało 
dotacją MWKZ, a pozostałe 22,4 tys. zł, pochodziło ze środków własnych Parafii; 

 2015 r. przeprowadzono: 

 konserwację techniczną i estetyczną ołtarza bocznego prawego z obrazem „Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem”, na którą wydatkowano 48 tys. zł, z czego 45 tys. zł pokryte 
zostało dotacją Samorządu Województwa Małopolskiego, a pozostałe 3 tys. zł, 
pochodziło ze środków własnych Parafii; 

 konserwację malowideł ściennych na podłożu drewnianym (południowa ściana nawy 
wraz z przylegającą do niej ścianą tęczową oraz stropem zaskrzynienia Kościoła), na 
którą wydatkowano 104 tys. zł, z czego 80 tys. zł pokryte zostało dotacją MWKZ, 
a pozostałe 24 tys. zł, pochodziło ze środków własnych Parafii; 

 2016 r. przeprowadzono: 

 konserwację techniczną i estetyczną ołtarza bocznego prawego z obrazem „Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem”, na którą wydatkowano 21,6 tys. zł, z czego 20 tys. zł pokryte 
zostało dotacją Samorządu Województwa Małopolskiego, a pozostałe 1,6 tys. zł, 
pochodziło ze środków własnych Parafii; 

 konserwację malowideł ściennych na podłożu drewnianym (północna ściana nawy 
wraz z przylegającą do niej ścianą tęczową oraz stropem zaskrzynienia Kościoła), na 
którą wydatkowano 89,6 tys. zł, z czego 70 tys. zł pokryte zostało dotacją MWKZ, 
a pozostałe 19,6 tys. zł, pochodziło ze środków własnych Parafii. 

Na realizację ww. zadań Parafia wydatkowała łącznie 373,5 tys. zł. z czego 73,5 tys. zł, 
tj. 19,7% pokryte zostało środkami własnymi Parafii, a pozostała kwota 300 tys. zł 
pochodziła z dotacji celowych, w tym 220 tys. zł otrzymanych od MWKZ i 80 tys. zł od 
Samorządu Województwa Małopolskiego. 

Wszystkie zadania zostały odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z tego 
jedno w dniu zakończenia robót, a pozostałe pięć odebrano po upływie od jednego do 
szesnastu dni od daty zakończenia robót. Z przeprowadzonych odbiorów sporządzone 
zostały protokoły odbioru robót, według których roboty wykonane zostały bez zastrzeżeń. 

(dowód: akta kontroli str. 15-17, 72, 91, 103, 118-119, 143, 166, 180) 

Ponadto w 2014 r. Parafia wystąpiła do Samorządu Województwa Małopolskiego 
o przyznanie w 2015 r. 7 tys. zł dotacji na zakończenie rozpoczętej w 2012 r. konserwacji 
ołtarza głównego. W ramach tej dotacji planowano przeprowadzić oczyszczenie i usuwanie 
przemalowań, uzupełnienie zaprawy, impregnację strukturalną i dezynsekcję, wykonanie 
złoceń oraz scaleń kolorystycznych. Wniosek ten nie został zakwalifikowany do 
sfinansowania. Zdaniem Proboszcza przyczyną nieprzyjęcia wniosku przez było udzielenie 
w 2015 r. 45 tys. zł dotacji na konserwację techniczną i estetyczną ołtarza 
bocznego/prawego z obrazem „Matki Boskiej z Dzieciątkiem”. 

(dowód: akta kontroli str. 15-17, 181-187) 

W okresie objętym kontrolą w otoczeniu Kościoła nie prowadzono robót budowlanych 
polegających na budowie innych (niezabytkowych) obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 15-17) 

W latach 2014-2016 Parafia nie występowała o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele do innych podmiotów – jednostek poza 
Samorządem Województwa Małopolskiego i MWKZ. 

Podmioty udzielające dotacji nie przeprowadzały kontroli w zakresie wykorzystania dotacji 
oraz ochrony i opieki nad zabytkami. MWKZ przeprowadził natomiast trzy kontrole 
przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich. I tak: 29 czerwca i 31 lipca 2015 r. 
przeprowadzono kontrolę przebiegu prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym prawym 
z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 31 lipca 2015 r. przebiegu prac konserwatorskich 
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prowadzonych przy polichromii na ścianie południowej i tęczowej oraz na stropie 
zaskrzynień nawy Kościoła. 

W okresie objętym kontrolą Parafia nie była kontrolowana przez: 

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

 Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
 (dowód: akta kontroli str. 15-17, 87-90, 140-142) 

 
 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9 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. 

W związku z działaniami podjętymi w toku kontroli w sprawie stwierdzonych 
nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych 
oraz nie oczekuje informacji, o której mowa w art. 62 ustawy o NIK. 

 

Kraków, dnia  23 czerwca 2017 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Zbigniew Stachowicz 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
9 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


