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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/75/2017 z 20 kwietnia 2017 r. 

2. Paweł Lipowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/74/2017 
z 20 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków (WUOZ) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

dr inż. arch. Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) 
(dowód: akta kontroli str. 3, 86-89) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania MWKZ w latach 2014-2016 dotyczące ochrony 
zabytków drewnianych były ograniczone i niewystarczające w stosunku do potrzeb 
związanych z zachowaniem i ochroną tych obiektów. Wprawdzie MWKZ prowadził działania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, niemniej jednak – głównie ze względu na 
niewielką obsadę kadrową, wysokość posiadanych środków finansowych oraz niedoskonałe 
rozwiązania prawne – nie zapewniały one skutecznej realizacji zadań.  

W latach 2014-2016 MWKZ prowadził Rejestr zabytków nieruchomych województwa 
małopolskiego, w którym ujęto 6 026 zabytków, w tym 640 drewnianych. Pomimo wzrostu 
ogólnej liczby zabytków wpisanych do rejestru, zmniejszała się liczba rejestrowych 
zabytkowych obiektów drewnianych (w szczególności prywatnych), głównie na skutek 
zniszczenia, a w czterech przypadkach przeniesienia obiektów do muzeów. Łącznie 
w okresie objętym kontrolą z rejestru wykreślono szesnaście zabytków (przy czym w tym 
samym okresie wpisano do rejestru cztery). Rejestr zabytków nieruchomych prowadzony był 
w formie księgi rejestru oraz wykazu elektronicznego. O ile wykaz elektroniczny był 
aktualizowany na bieżąco i umieszczany na stronie internetowej, to w księdze nie ujęto 
wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków z terenu dawnych województw 
tarnowskiego, nowosądeckiego i części katowickiego, a tym samym nie była ona 
prowadzona rzetelnie i kompletnie, i nie odzwierciedlała stanu faktycznego.  

Wojewódzka ewidencja zabytków, w okresie objętym kontrolą, była prowadzona w formie 
zbioru kart adresowych, na zasadach określonych postanowieniami rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem3. Sposób 
prowadzenia ewidencji nie pozwalał nawet na agregację danych dotyczących liczby 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą obejmował 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 zastosowano ocenę opisową. 
3 Dz. U. Nr 113, poz. 661; dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków. 
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obiektów ewidencyjnych, szacowanych na około 40 tys. (w latach 2014-2016). W ocenie 
NIK brak wykazu obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków znacznie ograniczał 
możliwość efektywnego zarządzania posiadanymi informacjami, w szczególności utrudniał 
i wydłużał proces bieżącego uzgadniania i weryfikacji tej ewidencji z gminami. W okresie 
objętym kontrolą przeprowadzono weryfikację ewidencji, w wyniku której wykreślono 
389 obiektów architektury drewnianej, głównie ze względu na ich stan techniczny 
nierokujący szans na zachowanie. Ponadto w wyniku aktualizacji do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków wpisano 49 obiektów drewnianych. 

W okresie objętym kontrolą MWKZ sprawował nadzór konserwatorski m.in. wydając 2 587 
pozwoleń konserwatorskich na prace przy zabytkach nieruchomych, jednak sposób 
rejestracji tych dokumentów nie pozwalał na ustalenie ile z nich dotyczyło zabytków 
architektury drewnianej. W przypadku 23 pozwoleń dotyczących ośmiu obiektów 
architektury drewnianej objętych szczegółowym badaniem stwierdzono, że decyzje te były 
wydawane sprawnie i bez zbędnej zwłoki, bowiem czas oczekiwania na ich przygotowanie 
wynosił od 1 do 17 dni. Tylko w jednym przypadku czas oczekiwania na wydanie 
pozwolenia wyniósł prawie 5 miesięcy. MWKZ kontrolował realizację tych pozwoleń 
sprawdzając stan zaawansowania prac prowadzonych na ich podstawie oraz uczestnicząc 
w odbiorach zrealizowanych prac. W latach 2014-2016 przeprowadzono 124 kontrole 
zabytkowych obiektów drewnianych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad nimi, w wyniku których wydano 104 zalecenia 
pokontrolne, dwa pozwolenia konserwatorskie, cztery decyzje nakazujące przeprowadzenie 
remontu/zabezpieczenia obiektów lub wstrzymujące prace prowadzone przy obiekcie oraz 
wystąpiono do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o skreślenie z rejestru zabytków 
ośmiu obiektów. NIK zwraca jednak uwagę, że liczba przeprowadzonych kontroli była zbyt 
mała w stosunku do liczby zabytków drewnianych ujętych w rejestrze. Sprawowanie 
bieżącego, stałego nadzoru nad zabytkami drewnianymi ma szczególne znaczenie z uwagi 
na unikatowy charakter tych obiektów oraz ich większą podatność na zniszczenie. 

Zastrzeżenia NIK dotyczyły ograniczonego zakresu sprawdzania zabezpieczenia 
antywłamaniowego i przeciwpożarowego drewnianych obiektów zabytkowych w ramach 
sprawowanego przez MWKZ nadzoru konserwatorskiego. Jedynym sposobem badania 
stanu tych zabezpieczeń było sprawdzenie czy zamontowane są systemy sygnalizacji 
pożaru i/lub włamania. Mając na uwadze wartość historyczną zabytków architektury 
drewnianej oraz zaangażowane w realizację prac restauratorskich i konserwatorskich środki 
publiczne, sposób sprawowania nadzoru konserwatorskiego nad zabytkowymi obiektami 
w tym zakresie należy uznać za niewystarczający. Zdaniem NIK, Wojewódzki Konserwator 
podejmując działania mające na celu ochronę zabytków określoną w art. 4 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4, powinien zwracać szczególną 
uwagę na zapewnienie trwałości efektów prac finansowanych ze środków publicznych, 
a w związku z tym przyjąć takie rozwiązania organizacyjne, które umożliwią sprawdzanie 
przez pracowników WUOZ ochrony i zabezpieczenia obiektów przed dewastacją oraz 
funkcjonowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wsparcie finansowe MWKZ miało istotne znaczenie dla 
ochrony zabytków architektury drewnianej. W latach 2014-2016 z budżetu MWKZ 
dofinansowano 103 zdania mające na celu odbudowę, utrzymanie i zabezpieczenie tych 
zabytków. Łączna kwota dotacji – przekazanej zarządcom tych obiektów w celu 
dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych – wyniosła 
5 561,1 tys. zł. W jednym przypadku udzielono dotacji w wysokości 10 tys. zł na instalację 
sygnalizacji włamania. Należy zwrócić uwagę na fakt, że potrzeby finansowe w tym zakresie 
były znacznie większe, bowiem przyznana przez MWKZ łączna kwota dotacji stanowiła 
31,4% wnioskowanych środków. Zdaniem NIK za dobrą praktykę należy uznać 
wprowadzony przez MWKZ wymóg stosowania przez beneficjentów procedury 
konkurencyjnej dla zadań (zamówień) dofinansowanych ze środków dotacji MWKZ na prace 
przy zabytkach. Wprowadzone na podstawie tej procedury wzory druków ułatwiły 
i ujednoliciły sposób dokumentowania wyboru wykonawcy przez beneficjentów.  

                                                      
4 Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.; dalej: ustawa o ochronie zabytków. 
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Odnosząc się do przyjętej w Urzędzie praktyki przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji 
NIK zwraca uwagę, że żądanie od beneficjentów decyzji o wpisie obiektu do rejestru 
zabytków i aktualnego pozwolenia konserwatorskiego dotyczącego wnioskowanego zakres 
prac było nieuzasadnione, ponieważ znajdowały się one w posiadaniu MWKZ. Uwagi budzi 
w tym kontekście brak elektronicznego systemu rejestracji i gromadzenia tych dokumentów 
zapewniającego bieżący dostęp do nich w prowadzonych postępowaniach. 

NIK ocenia pozytywnie działania podejmowane przez MWKZ polegające m.in. na 
współpracy z uczelniami oraz uczestniczeniu w spotkaniach na terenie pięciu parafii 
i z mieszkańcami jednej miejscowości, niemniej jednak zwraca uwagę, że nie były one 
wystarczające dla szerokiego i skutecznego upowszechniania wiedzy o zabytkach 
architektury drewnianej, tj. realizacji zadań określonych w art. 91 ust. 4 pkt 8 ustawy 
o ochronie zabytków. Upowszechnianie wiedzy o zabytkach przede wszystkim powinno być 
kierowane do szerokiego grona odbiorców, nie tylko osób związanych zawodowo z ochroną 
i opieką nad zabytkami.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków 
architektury drewnianej 

1.1. Prowadzenie rejestru zabytków 

W ramach struktury organizacyjnej WUOZ funkcjonowała siedziba w Krakowie5 oraz 
wyodrębniono delegatury: w Nowym Sączu6, w Nowym Targu7 i w Tarnowie8. 

(dowód: akta kontroli: str. 130-139) 

W okresie objętym kontrolą MWKZ prowadził rejestr zabytków nieruchomych znajdujących 
się na terenie Małopolski. W rejestrze tym wpisanych było: w 2014 r. 5 079 zabytków, w tym 
651 obiektów drewnianych, w 2015 r. – 6 000 zabytków, w tym 651 drewnianych, w 2016 r. 
– 6 026 zabytków, w tym 639 drewnianych (według stanu na 31 grudnia każdego roku).  

Na dzień 5 maja 2017 r. w rejestrze zabytków nieruchomych znajdowało się 639 obiektów 
architektury drewnianej9, w tym: 

 72 na terenie podległym WUOZ10; 

 72 z terenu działania delegatury w Tarnowie11; 

 196 z terenu działania delegatury w Nowym Sączu12; 

 235 z terenu działania delegatury w Nowym Targu. 

W 2014 r. MWKZ wydał 35 decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych, 
w tym dwóch budynków drewnianych:  

 domu rodzinnego (tzw. stary dom) Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, gm. 
Wierzchosławice13; 

                                                      
5 Obejmująca swoją właściwością obszary powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, 
myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego oraz Kraków – 
miasto na prawach powiatu. 
6 Obejmująca swoją właściwością obszary powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz Nowy 
Sącz – miasto na prawach powiatu. 
7 Obejmująca swoją właściwością obszary powiatów: nowotarskiego i tatrzańskiego. 
8 Obejmująca swoją właściwością obszary powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego 
oraz Tarnów – miasto na prawach powiatu. 
9 Liczba obiektów nie jest równoznaczna z liczbą pozycji w rejestrze (pod jedną pozycją wpisywano kilka 
obiektów). 
10 W przypadku jednego obiektu toczyło się postępowanie prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN) ws. jego skreślenia z rejestru (zagroda nr 375 w Sułoszowej). 
11 W przypadku trzech obiektów prowadzone były postępowania w sprawie ich skreślenia z rejestru (w tym 
dwóch w gminie Rzezawa). 
12 Dwa z obiektów uległy spaleniu (kościoły: w Libuszy, gm. Biecz oraz w Niedźwiedziu), trzy obiekty nie istniały 
(szałasy w Gorcach), jeden obiekt został skreślony w 2016 r. (budynek mieszkalno-gospodarczy wraz ze 
spichlerzem i piwnicą w Bartnem, gm. Sękowa), w stosunku do jednego trwało postępowanie wyjaśniające 
(zagroda połemkowska w Czarnem, gm. Sękowa), a 20 obiektów miało charakter budynku mieszanego 
(drewniano-murowanego). 
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 kapliczki przydrożnej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Olszynach, gm. Rzepiennik 
Strzyżewski14. 

MWKZ dokonał również zmiany treści wpisów w siedmiu przypadkach, w tym jeden dotyczył 
obiektu drewnianego15.  

W 2015 r. MWKZ wydał 20 decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków, w tym dwóch 
obiektów drewnianych: 

 budynku gospodarczego (tzw. sypaniec) przy ul. Św. Anny 97 w Kacwinie, gm. Łapsze 
Niżne16; 

 kaplicy prawosławnej Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie, gm. Uście 
Gorlickie17. 

MWKZ dokonał zmiany treści wpisów w trzech przypadkach, w tym dwa dotyczyły obiektów 
drewnianych18.  

W 2016 r. MWKZ wydał 15 decyzji o wpisie do rejestru (nie dotyczyły obiektów 
drewnianych) i dokonał zmiany treści 10 wpisów, w tym jeden dotyczył obiektu 
drewnianego19. 

(dowód: akta kontroli: str. 90-112, 314-390, 484-500, 546-548, 556-563, 888) 

W okresie objętym kontrolą rejestr zabytków był weryfikowany, tj. decyzjami Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) wykreślano z niego obiekty architektury drewnianej: 

 w 2014 r. dokonano dwóch takich wykreśleń: 

 domu podcieniowego nr 96 w Minodze, gm. Skała (ze względu na zniszczenie);  

 dworu w Łososinie Górnej, gm. Limanowa (zniszczenie wskutek pożaru); 

 w 2015 r. dokonano dwóch skreśleń: 

 willi „Anna” przy ul. Kowaniec 4c, w Nowym Targu (ze względu na zniszczenie także 
wskutek podpalenia); 

 chałupy nr 7 w Chochołowie, gm. Czarny Dunajec (ze względu na zniszczenie);  

 w 2016 r. dokonano 12 skreśleń, w tym m.in. dotyczących ośmiu budynków mieszkalno-
gospodarczych: 

 dworu w Klimontowie, gm. Proszowice (zniszczenie wskutek pożaru); 

 chałupy w Skrzyszowie nr 277 (ze względu na jej przeniesienie do Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie); 

 domu mieszkalnego w Podwilku, gm. Jabłonka oraz budynku gospodarczego 
z Zubrzycy Górnej nr 158, gm. Jabłonka (ze względu na ich przeniesienie do 
Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej); 

 domu przy ul. Ogrodowej 1 w Gorlicach oraz stodoły z zespołu plebańskiego 
w Zagórzanach, gm. Gorlice (ze względu na ich przeniesienie do Skansenu Wsi 
Pogórzańskiej w Szymbarku); 

 chałupy z Łabowej nr 93 (ze względu na jej przeniesienie do Sądeckiego Parku 
Etnograficznego – Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu); 

 dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Odernem, gm. Uście 
Gorlickie, budynku mieszkalno-gospodarczego nr 16 w Bartnem, gm. Sękowa, 
ogrodzenia z bramką przy cerkwi pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Leszczynach, gm. 

                                                                                                                                       
13 Postępowanie prowadzone było na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach. Zostało ono wszczęte 28 października 2014 r., decyzję w sprawie wpisania zabytku do 
rejestru zabytków wydano 23 grudnia 2014 r. 
14 Postępowanie prowadzone było z urzędu od 27 października 2014 r., decyzję w sprawie wpisania zabytku do 
rejestru zabytków wydano 22 grudnia 2014 r. 
15 Kościół pw. Św. Michała Archanioła wraz z murowaną kaplicą Bożego Miłosierdzia oraz murowanym 
ogrodzeniem z dzwonnicą i otoczeniem kościoła w Szalowej, gm. Łużna (zmiana w celu sprecyzowania zakresu 
oraz granic ochrony konserwatorskiej). 
16 Postępowanie prowadzone było na wniosek właścicieli od 26 września 2015 r., decyzję w sprawie wpisania 
zabytku do rejestru zabytków wydano 28 grudnia 2015 r. 
17 Postępowanie prowadzone było na wniosek Parafii od 24 marca 2015 r. Decyzję w sprawie wpisania zabytku 
do rejestru wydano 4 maja 2015 r.  
18 Zagroda zwana Witosówką w Wierzchosławicach (aktualizacja stanu prawnego) oraz cerkiew pw. Św. 
Apostoła Łukasza w Kunkowej, gm. Uście Gorlickie (aktualizacja stanu prawnego). 
19 Kościół pw. Św. Bartłomieja w Krakowie-Mogile wraz z dzwonnicą, ogrodzeniem i otoczeniem (aktualizacja 
stanu prawnego). 
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Uście Gorlickie, budynku mieszkalno-gospodarczego i spichlerza w Bartnem nr 47, 
gm. Sękowa oraz budynku mieszkalnego z zagrody nr 28 w Gołkowicach Dolnych, 
gm. Stary Sącz (ze względu na ich zniszczenie)20. 

(dowód: akta kontroli str. 484-545) 

MWKZ wyjaśnił, że trudno jest określić w sposób miarodajny średni, najkrótszy i najdłuższy 
czas trwania postępowań konserwatorskich w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Wskazał 
także, że: postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków mają na celu zebranie 
materiału dowodowego uzasadniającego wartość zabytkową (historyczną, artystyczną oraz 
naukową) obiektu będącego przedmiotem postępowania. Na etapie postępowania 
wojewódzki konserwator zabytków przeprowadza oględziny obiektu, kwerendę wszelkich 
dostępnych materiałów archiwalnych, niejednokrotnie (zwłaszcza w wypadku postępowań 
prowadzonych z urzędu) zleca rzeczoznawcom MKiDN wykonanie specjalistycznych opinii 
(czas opracowania opinii średnio wynosi ok. 3 miesięcy) oraz dokonuje oceny stanu 
technicznego, zwłaszcza pod kątem możliwości trwałego zachowania autentycznej 
substancji obiektu. (…) MWKZ dodał, że wpływ na czas prowadzenia tych postępowań ma 
również: stan własnościowy danej nieruchomości, liczba stron postępowania, zakres wpisu 
(zdecydowanie postępowanie wydłuża wpis do rejestru zabytków otoczenia zabytku lub 
wpis obszarowy, np. układu urbanistycznego, który wymaga powiadomienia stron przez 
obwieszczenia) oraz czas rozpatrzenia odwołań przez organ II instancji lub sąd. 

(dowód: akta kontroli: str. 266-268) 

W okresie objętym kontrolą MWKZ prowadził postępowanie zainicjowane w listopadzie 
2015 r. przez właściciela w sprawie wpisu drewnianej wilii przy ul. Ubocz 4 w Zakopanem do 
rejestru zabytków. W okresie kontroli NIK nie zostało ono zakończone. 

MWKZ wyjaśnił, że właściciel pomimo kilkakrotnych wezwań nie stawił się na oględziny 
obiektu. Tym samym WUOZ nie mógł dokonać pełnej oceny wartości ww. budynku 
i zakończyć postępowania w sprawie ewentualnego wpisu do rejestru zabytków. Kierownik 
Delegatury WUOZ w Nowym Targu wskazał przy tym, że w ocenie Urzędu obiekt ten nie 
posiada wartości architektonicznych uzasadniających wpis do rejestru zabytków.  

(dowód: akta kontroli: str. 140-145, 204-212,807, 808-810) 

Jak wyjaśnił MWKZ rejestr zabytków nieruchomych prowadzony był zarówno w formie księgi 
rejestru, jak i rejestru elektronicznego (udostępnianego na stronie internetowej WUOZ) i był 
aktualizowany na bieżąco (odnotowane były nowe wpisy, skreślenia oraz ewentualne 
zmiany dotyczące stanu własnościowego, o ile informacje te były przekazywane do WUOZ). 
Aktualizacja na stronie internetowej21 odbywała się raz na kwartał za pośrednictwem 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

MWKZ wyjaśnił, że pomimo aktualizacji rejestru zabytków nieruchomych do dnia 
dzisiejszego księga rejestru województwa małopolskiego nie została uzupełniona 
o wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków na terenie dawnych województw 
tarnowskiego, nowosądeckiego i części województwa katowickiego. Wyjaśnił także, że 
przepisanie obiektu do księgi rejestru województwa małopolskiego wiąże się ze zmianą 
numeru rejestru zabytków, uwidocznionego w decyzji lub orzeczeniu w sprawie wpisu oraz 
ujawnionego w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Przepisanie takich 
obiektów do księgi rejestru zabytków pod nowymi numerami prowadzi do niezgodności 
dokumentów i rodzi komplikacje dla właścicieli (np. w wypadku sprzedaży lub ubiegania się 
o pomoc finansową na remont obiektu). Nowy numer rejestru oraz wpis do księgi rejestru 
zabytków nieruchomych, obiektów w stosunku do których wydano decyzję przed reformą 
administracyjną kraju jest nadawany na etapie postępowań w sprawie wpisu do rejestru 
zabytków. Przeprowadzenie takich postępowań, zgodnie z KPA wymaga jednak zgody stron 
postępowania, które z różnych względów nie są zainteresowane zmianą treści decyzji 
ostatecznych. Wpływ na aktualizację rejestru zabytków mają również postępowania 

                                                      
20 Ponadto w toku były postępowania w sprawie skreślenia dwóch obiektów, prowadzone przez MKiDN (jeden 
z obiektów – kaplica pw. MB Śnieżnej z Tokarni została przeniesiona do Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, drugi – zagroda Orczyków w Sułoszowej – z uwagi na jej zły stan 
techniczny). 
21 www.wuoz.malopolska.pl 

http://www.wuoz.malopolska.pl/
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odwoławcze. (…). Do księgi rejestru pod kolejnym numerem wpisuje się wyłącznie decyzje 
ostateczne, co oznacza, że do czasu zakończenia postępowania odwoławczego 
(rozpatrzenie przez organ II instancji średnio wynosi ok. roku, natomiast przez sąd około 
dwóch lat) i uprawomocnienia się decyzji, nie można w księdze dokonywać wpisów pod 
kolejnymi numerami. Dlatego m.in. tutejszy Urząd równolegle z księgą rejestru prowadzi 
rejestr zabytków w formie elektronicznej22.  

(dowód: akta kontroli: str. 266-268, 807-815) 

MWKZ wyjaśnił także, że sposób prowadzenia rejestru zabytków określony 
w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia rejestru zabytków nie jest adekwatny do 
obecnych możliwości technicznych i powszechnie stosowanych rozwiązań. Rejestr 
zabytków w formie księgi nie jest niczym innym jak inwentarzem wydanych na przestrzeni 
lat decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Przepisy skupiają się 
nad formatem księgi, kolorem atramentu, narożnikiem z którego należy poprowadzić linię 
w przypadku skreślenia obiektu z rejestru zabytków. „Archaiczny” sposób prowadzenia 
ksiąg rejestru został automatycznie przeniesiony z rozporządzeń obowiązujących w latach 
60-tych, jest on niepraktyczny i wręcz ośmiesza urząd konserwatora. Księgi powinny być 
prowadzone w formie elektronicznej, co pozwalałoby na szybką weryfikację danych. 

(dowód: akta kontroli: str. 749-755) 

NIK zwraca uwagę, że pomimo upływu 18 lat od reformy zmieniającej podział 
administracyjny Polski, w księdze rejestru nie ujęto wszystkich obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków z terenu dawnych województw tarnowskiego, nowosądeckiego i części 
katowickiego, co skutkuje tym, że dokument ten jest nierzetelny i niekompletny oraz nie 
odzwierciedla stanu faktycznego. 

1.2. Prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków 

Według wyjaśnień MWKZ w okresie objętym kontrolą prowadził on wojewódzką ewidencję 
zabytków w formie zbioru kart adresowych, które były przechowywane w układzie 
alfabetycznym (miejscowości) lub w przypadku starszych kart w układzie uwzględniającym 
podział na powiaty i gminy. W latach 2014-2016 w wojewódzkiej ewidencji zabytków było 
ponad 40 tys. obiektów.  

MWKZ wskazał, że z uwagi na ilość obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 
a także ustawową formę jej prowadzenia, nie prowadzi się wykazu nieruchomości ujętych 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków. MWKZ nie prowadził również wykazu obiektów 
drewnianych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jak dodał, liczba obiektów ujętych 
w tej ewidencji w poszczególnych latach (okresu objętego kontrolą) różniła się w sposób 
nieznaczny – rocznie z ewidencji wykreśla się ok. 200 obiektów i są to głównie budynki 
drewniane (ok. 80%), natomiast włącza się do niej ok. 50 obiektów, a sporadycznie są to 
obiekty drewniane (ta kategoria obiektów została już wcześniej zaewidencjonowana).  

Zaznaczył przy tym, że: od ok. 2003 r. liczba obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji 
maleje. Ta tendencja utrzymuje się i dotyczy w szczególności budownictwa drewnianego. 
Z końcem lat 80-tych XX w. budynki drewniane stanowiły ok. 60% wszystkich obiektów 
ujętych w ewidencji zabytków i były to głównie budynki mieszkalne i gospodarcze, aktualnie 
ta liczba w zależności od gminy waha się pomiędzy 30-40% i są to głównie kościoły i dwory. 
Wyjątek stanowi teren delegatury w Nowym Targu, gdzie obiekty drewniane stanowią 79% 
wszystkich ujętych w ewidencji zabytków. Spadek liczby obiektów drewnianych jest 
procesem naturalnym, wynika ze stosunkowo krótkiej żywotności obiektów drewnianych, 
a także zmian demograficznych i społeczno-gospodarczych jakie w ostatnich latach zaszły 
na wsi (wyludnienie, przekształcenie gruntów rolnych na budowlane, rezygnacja 
z prowadzenia gospodarstwa rolnych, zanik małych gospodarstw rolnych na rzecz dużych 
plantacji), a w efekcie zastąpienie tradycyjnego, drewnianego budownictwa zagrodowego 
nowoczesnymi, murowanymi obiektami. 

(dowód: akta kontroli str. 422-435) 

                                                      
22 Jak wyjaśnił MWKZ aktualnie księga rejestru województwa małopolskiego (tom I i II) zawiera 1 460 pozycji. Do 
księgi nie wpisano 1 187 pozycji. Nie przepisane obiekty figurują w księdze rejestru dawnego województwa 
tarnowskiego, nowosądeckiego oraz miasta Krakowa. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Opis stanu 
faktycznego 
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MWKZ wyjaśnił, że wojewódzka ewidencja zabytków była prowadzona w porozumieniu 
z poszczególnymi gminami i była weryfikowana na bieżąco. Weryfikacja tej ewidencji na 
szeroką skalę była prowadzona po 2003 r. w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie 
zabytków oraz po 2011 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków. MWKZ wskazał, że aktualnie 70% gmin podległych MWKZ 
posiada zaktualizowaną ewidencję zabytków. 

Dodał, że weryfikację ewidencji zabytków prowadziło się najczęściej w związku z: 

 przystąpieniem przez poszczególne gminy do sporządzania studium warunków 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz ich zmian; 

 zmianą danych adresowych i danych z ewidencji gruntów (zwłaszcza ze względu na 
nazewnictwo ulic i nową numerację budynków). MWKZ wskazał, że utrudnieniem jest 
brak bezpłatnego dostępu MWKZ do danych z ewidencji gruntów; 

 wnioskami właścicieli lub powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (w 90% 
dotyczą wykreślenia obiektu z ewidencji ze względu na plany inwestycyjne, w tym 
rozbiórkę obiektu); 

 wnioskami organizacji społecznych (w 90% dotyczą włączenia obiektu do ewidencji ze 
względu na prowadzone inwestycje drogowe i kolejowe); 

 koniecznością założenia nowej ewidencji zabytków, co dotyczy obszarów, które 
podlegały kompetencjom dawnych wojewódzkich konserwatorów zabytków w Kielcach 
i w Katowicach. MWKZ wskazał, że przekazane karty ewidencyjne są nieaktualne i nie 
uwzględniają wszystkich zachowanych obiektów (gminy: Pałecznica, Kozłów, 
Charsznica, Bukowno, Bolesław).  

W okresie objętym kontrolą z wojewódzkiej ewidencji zabytków wykreślono: 

 w 2014 r. ok. 171 obiektów, w tym 114 drewnianych; 

 w 2015 r. ok. 180 obiektów, w tym 132 drewnianych; 

 w 2016 r. ok. 189 obiektów, w tym 143 drewnianych23. 

W przypadku obiektów drewnianych przyczyną skreślenia z ewidencji był głównie zły stan 
techniczny, nierokujący szans na zachowanie obiektu, utrata walorów zabytkowych na 
skutek przeprowadzonych modernizacji oraz kolizja z inwestycjami celu publicznego (jak 
budowa dróg i linii kolejowych), przy czym obiekty przeznaczone do rozbiórki automatycznie 
były skreślane z wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

MWKZ wyjaśnił, że skreślane obiekty były to najczęściej budynki mieszkalne lub 
gospodarcze, stanowiące najczęściej własność osób fizycznych, rzadziej parafii i gmin. 
Koszty ewentualnego remontu budynku drewnianego przewyższają najczęściej możliwości 
właścicieli, zwłaszcza, że obiekt po remoncie nie będzie spełniał obecnych standardów. 
W przypadku budynków gospodarczych problemem jest najczęściej utrata pierwotnej funkcji 
(np. młyny i spichlerze), a obiekt zbędny dla właściciela nie będzie remontowany. MWKZ 
dodał, że: w sytuacji, gdy żadne z dostępnych źródeł finansowania nie przewiduje 
dofinansowania do remontu obiektów ewidencyjnych trudno oczekiwać od właścicieli 
działań w imię wyższego celu społecznego jakim jest ochrona zabytków. Taka sytuacja 
wywołuje u posiadaczy zabytku swoistą frustrację. Organy konserwatorskie stawiają 
wymagania w stosunku do obiektów ewidencyjnych nie oferując nic w zamian. Niewątpliwie 
w tym zakresie ochrony i finansowania prac przy obiektach ujętych w wojewódzkiej 
i gminnych ewidencjach zabytków wymagane są zmiany systemowe. Rozwiązaniem jest 
translokacja na teren skansenu. Skanseny na terenie Małopolski niestety nie są 
zainteresowane pozyskaniem nowych obiektów24.   

(dowód: akta kontroli str. 422-435) 

                                                      
23 Dane MWKZ uzyskane na podstawie przekazanych przez gminy wykazów obiektów nieistniejących oraz liczby 
wniosków w sprawie rozbiórki budynków drewnianych. 
24 W okresie objętym kontrolą dokonano próby przeprowadzenia siedmiu translokacji budynków drewnianych: 
dom Jalu Kurka w Naprawie nr 345 gm. Jordanów (w obrębie tej samej gminy; w trakcie), drewnianego 
spichlerza w Bobrku, gm. Chełmek (do Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec; w trakcie), willa przy ul. Mieszczańskiej 15 w Krakowie (w trakcie), dom w Toporzysku nr 39, gm. 
Jordanów (w obrębie tej samej gminy; w trakcie), dom w Skawicy nr 81, gm. Zawoja (do Żywieckiego Parku 
Etnograficznego w Ślemieniu; w trakcie), plebania na górze Świętego Jana w Jodłowniku (w trakcie) oraz 
spichlerz w Moszczenicy (w trakcie).    
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MWKZ wyjaśnił, że nie prowadzi się wykazu obiektów wykreślonych z wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Wykreślenie obiektu z ewidencji jest najczęściej równoznaczne 
z wydaną przez MWKZ zgodą na rozbiórkę. Fakt wykreślenia jest każdorazowo 
odnotowywany na kartach ewidencyjnych. Dodatkowo skreśleń z ewidencji wojewódzkiej 
dokonuje się na etapie uzgadniania gminnych ewidencji zabytków. Gminy po 
przeprowadzeniu wizji w terenie przedstawiają do akceptacji wykazy obiektów 
nieistniejących (i te po sprawdzeniu przez MWKZ są wykreślane z ewidencji automatycznie) 
lub zmodernizowanych w stopniu powodującym utratę ich wartości zabytkowej lub będących 
w złym stanie technicznym nie rokującym szans na zachowanie (skreślenie jest uzależnione 
od stopnia modernizacji oraz stanu technicznego). 

W okresie objętym kontrolą do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączono: 

 w 2014 r. ok. 30 obiektów, w tym 10 drewnianych (dziewięć budynków mieszkalnych, 
m.in. z terenu Bolesławia, Krzykawki i Bukowna oraz kapliczka domkowa w Bukownie)25; 

 w 2015 r. ok. 50 obiektów, w tym 17 drewnianych (domy mieszkalne i zabudowania 
gospodarcze w Jaworkach i Szlachtowej)26; 

 w 2016 r. ok. 60 obiektów, w tym 22 drewnianych (14 budynków mieszkalnych, 
gorzelnia, dwie organistówki, trzy kapliczki, spichlerz, stolarnia m.in. z terenu gmin: 
Koszyce, Słaboszów, Olkusz, Jordanów i Czernichów)27. 

Jak wyjaśnił MWKZ włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków w 80% następowały 
w związku z wnioskami organizacji społecznych, społecznych opiekunów zabytków lub na 
etapie prowadzonych przez pracowników WUOZ oględzin i objazdów terenowych. MWKZ 
wskazał, że do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączano budynki mieszkalne, jako 
przykład zanikającego na terenie Małopolski tradycyjnego budownictwa zagrodowego, 
kapliczki i obiekty gospodarcze. Włączeń dokonywano głównie na etapie weryfikacji 
gminnych ewidencji zabytków.  

Odnosząc się do czasu trwania postępowania w sprawie wpisania obiektu drewnianego do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, MWKZ wskazał, że włączenie zabytku do ewidencji 
zabytku jest czynnością materialno-techniczną sprowadzającą się do sporządzania karty 
ewidencyjnej i nie wymagającą przeprowadzenia postępowania administracyjnego i tym 
samym wydania decyzji administracyjnej28. Jak dodał w związku z powyższym nie ma 
możliwości przedstawienia dokumentów potwierdzających włączenie poszczególnych 
obiektów do ewidencji. 

(dowód: akta kontroli str. 422-435, 552-555, 624-627) 

MWKZ odpowiadając na pytanie czy opiniując gminne programy opieki nad zabytkami 
zwracał uwagę czy gmina posiada gminną ewidencję zbytków, stwierdził że opiniując te 
programy każdorazowo weryfikował je z istniejącą wojewódzką i gminną ewidencją 
zabytków. MWKZ wyjaśnił, że ustawodawca nie określił szczegółowych zasad uzgadniania 
gminnego programu opieki nad zabytkami od posiadania gminnej ewidencji zabytków. 
WUOZ w głównej mierze przeprowadzał rozmowy z władzami gminy, które w niektórych 
przypadkach skutkowały sporządzeniem gminnej ewidencji zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 805-806) 

MWKZ – odnosząc się do działań podejmowanych w przypadku stwierdzenia postępującej 
degradacji danego zabytku lub jego zniszczenia – wskazał, że: ustawa o ochronie zabytków 
nie umożliwia wojewódzkim konserwatorom zabytków nadzoru nad stanem zachowania 
oraz sposobem utrzymania obiektów ewidencyjnych. Zalecenia wydawane w stosunku do 
obiektów ewidencyjnych nie mają podstawy prawnej. (...). Dodał, że: praktycznie jedynym 
skutecznym i przewidzianym ustawą działaniem jest wstrzymanie prowadzonych przy 
obiekcie ewidencyjnym robót budowlanych, które mogą prowadzić do utraty wartości 

                                                      
25 Były to włączenia w związku z weryfikacją wojewódzkiej ewidencji zabytków dla gmin głównie podlegających 
pod dawne województwo katowickie. 
26 Były to włączenia w związku z weryfikacją wojewódzkiej ewidencji zabytków dla gminy Szczawnica. 
27 Były to włączenia w związku z weryfikacją wojewódzkiej ewidencji zabytków dla gmin głównie podlegających 
pod dawne województwo katowickie i kieleckie. 
28 Wskazano przy tym na postanowienie WSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. (sygn. akt: I SA/Wa 
1626/11).  
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zabytkowych i wszczęcie postępowania, w sprawie wpisu do rejestru zabytków (art. 43). 
Roboty, o których mowa są najczęściej prowadzone samowolnie, a reakcja tut. organu 
następuje w związku ze zgłoszeniem osób trzecich lub organizacji społecznych. W latach 
2014-2016 takich zgłoszeń (pisemnych i telefonicznych) w skali całego Urzędu było ok. 60 
przypadków. Nie wszystkie z nich okazały się zasadne. Budynki drewniane o wysokiej 
randze i wartości zabytkowej są już najczęściej wpisane do rejestru zabytków. 

MWKZ dodał, że: innym rodzajem działań mających na celu ochronę wartości zabytkowych 
poszczególnych nieruchomości jest odmowa wydania zgody na modernizację, przebudowę 
i rozbiórkę lub ewentualna zgoda na planowany przez właściciela zakres prac, jednak pod 
warunkami konserwatorskimi. Odmowa uzgodnienia planowanego zamierzenia 
budowlanego skutkuje najczęściej przedłużającą się korespondencją, pretensjami, 
a w efekcie wnioskiem o skreślenie z wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nierzadko 
konsekwencją negatywnego stanowiska Urzędu jest celowe zniszczenie zabytku, przy czym 
zniszczenie zabytku nie wpisanego do rejestru zabytków nie podlega karze29.   

(dowód: akta kontroli str. 422-435) 

Odnosząc się do występujących w okresie objętym kontrolą problemów w zakresie 
prowadzenia rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków MWKZ wskazał na 
ogólność przepisów prawnych (nie regulują szeregu kwestii i nie określają poszczególnych 
procedur) i braki przepisów wykonawczych, które dotyczą w szczególności: 

 braku jasnych kryteriów oceny wartości zabytkowej obiektów i metod ich kwalifikowania 
do rejestru zabytków. MWKZ wskazał, że: brak jasnych kryteriów oceny wartości 
zabytkowej powoduje, że poziom obiektów wpisywanych do rejestru zabytków 
w poszczególnych województwach jest bardzo zróżnicowany. (..) O konieczności 
wypracowania kryteriów oceny wartości, stworzenia metod kwalifikowania do rejestru 
zabytków wypowiadają się bezskutecznie od lat konserwatorzy i specjaliści Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa; 

 zgody właściciela na ujęcie obiektu w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 
kwestii powiadamiania właścicieli o fakcie ujęcia nieruchomości w wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków; 

 sposobu przyjmowania gminnej ewidencji przez rady gmin; 

 zasad uzgadniania gminnej ewidencji z wojewódzkim konserwatorem zabytków; 

 braku procedur wyłączania obiektów z wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków; 

 braku kryteriów skreślania obiektów (nieruchomych) z rejestru zabytków. MWKZ 
wskazał, że: ustawa określa, że obiekt nieruchomy skreśla się z rejestru zabytków 
w przypadku gdy utracił on wartości ze względu na które został wpisany do rejestru 
zabytków. Ustawodawca nie przewidział oceny stanu technicznego obiektu i realnej 
możliwości jego remontu i tym samym trwałego zachowania. W efekcie zrujnowane 
obiekty nie rokujące żadnych szans na utrzymanie oryginalnej substancji przez lata 
figurują w rejestrze zabytków, blokując jakiekolwiek działania konserwatora 
i właścicielom; 

 niezgodności wykazu obiektów ujętych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (m.p.z.p.) z obiektami ujętymi w gminnej ewidencji zabytków. MWKZ 
wskazał, że: konsekwencją sporządzenia gminnej ewidencji zabytków powinno być 
przyjęcie uchwały rady Gminy o zmianie m.p.z.p. w zakresie załącznika zawierającego 
wykaz nieruchomości zabytkowych. 

MWKZ wskazał również na: 

 brak etatów i środków w budżecie WUOZ na aktualizację rejestru i ewidencji zabytków. 
Dodał, że: aktualnie w WUOZ Kraków przewidziane są dwa etaty dla rejestru zabytków 
nieruchomych i po jednym dla ruchomych i archeologicznych, przy czym prowadzenie 
rejestru jest tylko jedną pozycją w obowiązującym zakresie czynności. Na pracownika 
przypada ok. 900 spraw rocznie, 250 obiektów nieruchomych i 1 800 ruchomych. 
Nałożone obowiązki nie są wykonalne. Kolejne nowelizacje ustawy nakładają na urząd 
konserwatora nowe zadania, co jednak nie idzie w parze z ilością etatów i budżetem. 

                                                      
29 MWKZ wskazał, jako przykłady takich działań: młyn w Górce Jaklińskiej, gm. Proszowice; Mikluszowice, gm. 
Drwinia; Regulice oraz Lanckorona. 
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(…) Inną kwestią jest skromny budżet. Posiadane środki nie pozwalają na pozyskiwanie 
koniecznych do prowadzonych z urzędu postępowań materiałów geodezyjno-
własnościowych, map, równoważników gruntowych (które trzeba zlecić uprawnionym 
geodetom) oraz opracowywanie kart ewidencyjnych. MWKZ wskazał także na 
wynagrodzenie pracowników dodając, że: dla osób ze specjalistycznym wykształceniem, 
doświadczeniem zawodowym proponuje się wynagrodzenie nie licujące 
z wynagrodzeniem urzędnika państwowego ok 1 800 zł netto po 10 latach pracy! 
Wynagrodzenia w WUOZ-ach nie tylko nie zachęcają do pracy, ale zmuszają do 
odejścia, bo nie zaspokajają podstawowych potrzeb pracowników; 

 brak dostępu do danych z ewidencji gruntów oraz danych własnościowych. MWKZ 
wskazał, że wojewódzki konserwator zabytków jest jedynym organem wykonującym 
zadania z zakresu administracji rządowej, który jest pominięty w ustawie o prawie 
geodezyjnym, co powoduje, że pozyskanie map i wypisów z rejestru gruntów 
koniecznych do ustalenia własności m.in. przy postępowaniach w sprawie wpisu do 
rejestru zabytków, pociąga za sobą koszty i wydłuża postępowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 749-757) 

MWKZ wskazał, że m.in. z uwagi na skromny budżet WUOZ ogranicza wykonywanie kart 
ewidencyjnych (wykonywane są wyłącznie karty dla wybranych, unikatowych zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków), nie prowadzi się bazy danych o poszczególnych 
obiektach zabytkowych umożliwiających na bieżąco wprowadzenie informacji 
o wykonywanych pracach, zagrożeniach, zmianach stanu własnościowego itp. Istniejący 
w WUOZ Kraków oraz w Delegaturach sprzęt komputerowy (z końca lat 90-tych) wyklucza 
instalację odpowiedniego oprogramowania. 

(dowód: akta kontroli str. 552-555) 

Wprawdzie MWKZ prowadził wojewódzką ewidencję zabytków na zasadach określonych 
postanowieniami rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, niemniej jednak 
sposób prowadzenia tej ewidencji nie pozwalał na agregację danych dotyczących liczby 
obiektów ewidencyjnych, co – zdaniem NIK – znacznie ogranicza możliwość efektywnego 
zarządzania posiadanymi danymi, w tym także utrudnia i wydłuża proces bieżącego 
uzgadniania i weryfikacji tej ewidencji z gminami. 

1.3. Współpraca z zarządcami zabytkowych obiektów drewnianych 
wpisanych do rejestru zabytków 

MWKZ wskazał, że nie zwracali się do niego zarządcy obiektów drewnianych wpisanych do 
rejestru zabytków w celu zapoznania się z dokumentacją będącą w zasobach archiwum 
WUOZ. Materiały archiwalne były udostępniane osobom trzecim, tj. głównie studentom 
Wydziału Architektury i Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych (ASP) oraz innym 
zainteresowanym osobom. 

MWKZ przedstawiał zalecenia konserwatorskie kierując się przepisem art. 40 ust. 1 ustawy 
o ochronie zabytków. W zaleceniach pokontrolnych, w zależności od ich treści, był 
przywoływany art. 117 tej ustawy. W wyżej wymienionym okresie nie było przypadków 
kierowania spraw do procedowania na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. 

W latach 2014-2016 MKWZ wydawał zalecenia konserwatorskie: 

 w 2014 r. wydano 2 219 zaleceń; 

 w 2015 r. wydano 2 428 zaleceń; 

 w 2016 r. wydano 2 600 zaleceń. 

Jak wyjaśnił MWKZ, nie prowadzono odrębnej statystyki odnoszącej się do zabytków 
architektury drewnianej, wobec powyższego niemożnością jest wskazanie liczby wydanych 
zaleceń konserwatorskich oraz pozwoleń konserwatorskich dotyczących tych obiektów. 

W wyniku analizy ww. dokumentacji dotyczącej ośmiu obiektów drewnianych30 stwierdzono, 
że MWKZ nie wydawał zaleceń konserwatorskich w przypadku sześciu obiektów (kościołów 

                                                      
30 Obiekty drewniane dobrane w sposób celowy: Dom w Chochołowie nr 96; Kościół pw. Św. Bartłomieja Ap., 
pl. ks. Hanusiaka 2, Poręba Wielka; Kościół pw. Św. Marcina, Poręba Dzierżna 1; Kościół pw. Matki Boskiej 
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w: Porębie Wielkiej, Porębie Dzierżnej, Zawadzie i Mętkowie oraz cerkwi w: Bartnem 
i Przysłupiu) oraz wydał zalecenia konserwatorskie (jednorazowo w 2016 r.) dla dwóch 
obiektów (domu w Chochołowie nr 96 i Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej). 

(dowód: akta kontroli, str. 442-483, 628-710) 

Odnosząc się do innych form współpracy z zarządcami zabytkowych obiektów drewnianych 
MWKZ wskazał, że wielokrotnie kontaktował się z zarządcami obiektów drewnianych, w celu 
doprowadzenia do ich uratowania. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy obiekt zabytkowy nie 
jest lub nie był użytkowany, a brak opieki może spowodować jego zniszczenie. MWKZ 
wskazał przy tym przykłady takich obiektów (drewnianych):  

 dawna kantyna obozowa SS w Oświęcimiu (ul. Kolbego 2), wpisana do rejestru 
zabytków w 2007 r., nieużytkowana i stanowiąca własność Skarbu Państwa. W wyniku 
działań MWKZ doszło m.in. do przekazania tego budynku Fundacji Pobliskie Miejsca 
Pamięci Auschwitz-Birkenau z siedzibą w Brzeszczach (w styczniu 2017 r.), a następnie 
(w marcu 2017 r.) przyznania dotacji na I etap prac zabezpieczających ten budynek; 

 kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach, wpisana do rejestru 
zabytków w 1972 r. i użytkowana sporadycznie. W wyniku działań MWKZ doszło m.in. 
do rozpoczęcia (w 2014 r.) konserwacji polichromii w ramach prac dyplomowych 
studentów ASP, wpisania kaplicy na szlak architektury drewnianej (w 2015 r.), 
a w 2017 r. do przyznania dotacji ze środków MWKZ na remont dachu kaplicy; 

 kościoły pozbawione funkcji kultowej: w Siemiechowie (gm. Gromnik), Skrzydlnej (gm. 
Dobra), Tłuczani (gm. Brzeźnica) i Polance Wielkiej (gm. Oświęcim). W wyniku działań 
MWKZ udało się skłonić proboszczów parafii do złożenia wniosków o dotacje ze 
środków MWKZ, pozyskania ich większego zaangażowania i poparcia dla prowadzenia 
dalszych prac konserwatorskich. 

Jak dodał MWKZ nie wszystkie jego inicjatywy zakończyły się pomyślnie. Wskazał przy tym 
Lanckoronę (wójt odmówił przygotowania kompleksowego programu rewitalizacji 
zabytkowego centrum) i Chochołów (gm. Czarny Dunajec, gdzie prowadzone są dalsze 
rozmowy w podobnej sprawie).  

Wskazał również, że inną formą współpracy jest opiniowanie wniosków i udzielanie 
pisemnego poparcia dla wniosków o dotacje z innych źródeł (np. ze środków MKiDN dla 
kościoła w Porębie Wielkiej, gm. Oświęcim).  

(dowód: akta kontroli str. 442-483) 

Odnosząc się do występujących w okresie objętym kontrolą problemów w zakresie 
współpracy z zarządcami zabytkowych obiektów drewnianych wpisanych do rejestru 
zabytków MWKZ wyjaśnił, że na ogół dobrze układa się współpraca w wypadku 
drewnianych obiektów sakralnych (m.in. ze względu na przywiązanie mieszkańców do 
tradycji), natomiast znacznie gorsza sytuacja jest w parafiach na terenie których 
wybudowano nowe obiekty. Według MWKZ znaczenie gorzej układa się współpraca 
z właścicielami obiektów świeckich mieszkalnych i gospodarczych. MWKZ wskazał, że: 
w zdecydowanej większości są to obiekty ewidencyjne. Brak możliwości pozyskania 
pomocy finansowej na remont, w połączeniu z wymaganiami konserwatorskimi budzi 
poczucie niesprawiedliwego traktowania przez urząd i powoduje zrozumiałą niechęć. 
Właściciele tego typu obiektów dążą do ich ruiny. Należy podkreślić, że przepisy nie 
pozwalają nałożyć na właściciela obowiązku remontu, a jedynie zabezpieczenie. Formą 
zabezpieczenia jest np. podparcie walącego się stropu, co nie zmienia faktu, że obiekt 
nadal pozostaje ruiną!  

(dowód: akta kontroli str. 749-757) 

                                                                                                                                       
Częstochowskiej w Mętkowie, ul. Św. Floriana 1, Mętków, gm. Babice; Cerkiew Prawosławna pw. Św. Św. 
Kosmy i Damiana w Bartnem, gm. Sękowa; Cerkiew Grekokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Przysłupiu, 
gm. Uście Gorlickie; Dom Ludowy Spółdzielnia Kulturalno-Oświatowa im. Franciszka Ćwiżewicza, ul. Kościuszki 
87, Bukowina Tatrzańska oraz Kościół pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie, Zawada 47, gm. Tarnowiec. 
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1.4. Sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkami architektury 
drewnianej 

W latach 2014-2016 MKWZ wydał 2 587 pozwoleń konserwatorskich na prace przy 
zabytkach nieruchomych, 206 na prace przy zabytkach ruchomych, 1 385 na prace przy 
archeologicznych oraz 737 na prace przy zabytkowej zieleni. Jak wyjaśnił MWKZ, nie 
prowadzono odrębnej statystyki odnoszącej się do zabytków architektury drewnianej, wobec 
powyższego niemożnością jest wskazanie liczby wydanych zaleceń konserwatorskich oraz 
pozwoleń konserwatorskich dotyczących obiektów drewnianych. 

W wyniku analizy ww. dokumentacji dotyczącej ośmiu obiektów drewnianych31 stwierdzono, 
że MWKZ wydawał pozwolenia konserwatorskie w przypadku: 

 domu w Chochołowie nr 96: dwa pozwolenia (w 2014 r. i w 2015 r.);  

 kościoła w Porębie Wielkiej: dwa pozwolenia (w 2014 r. i w 2016 r.);  

 kościoła w Porębie Dzierżnej: dwa pozwolenia (w 2014 r. i w 2016 r.); 

 kościoła w Mętkowie: trzy pozwolenia (dwa w 2014 r. i jedno w 2016 r.);  

 cerkwi w Bartnem: trzy pozwolenia (w 2014 r., 2015 r. i 2016 r.); 

 cerkwi w Przysłupiu: dwa pozwolenia (w 2014 r. i 2016 r.); 

 Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej: cztery pozwolenia (jedno w 2014 r., 
pozostałe w 2016 r.); 

 kościoła w Zawadzie: sześć pozwoleń (po dwa w latach 2014-2016). 
Czas oczekiwania na wydanie 23 spośród 24 ww. pozwoleń wynosił od 1 do 17 dni, w tym 
w jednym przypadku przed wydaniem pozwolenia konieczne było komisyjne dokonanie 
oględzin obiektu w kontekście planowanych robót (pozwolenia wydano 38 dni po złożeniu 
wniosku i 5 dni po dokonaniu oględzin). W jednym przypadku czas oczekiwania na wydanie 
pozwolenia wyniósł prawie 5 miesięcy32. 

MWKZ kontrolował realizację tych pozwoleń, sporządzając w latach 2014-2016 protokoły 
dotyczące sprawdzenia zakresu prac konserwatorskich wykonywanych w zabytkowym 
obiekcie (w tym sprawdzenia zaawansowania prac) oraz protokoły odbioru prac przy 
zabytkach (tzw. odbiory konserwatorskie)33. W przypadku: 

 kościoła w Porębie Wielkiej sporządzono trzy takie protokoły; 

 kościoła w Porębie Dzierżnej: pięć protokołów; 

 kościoła w Mętkowie: siedem protokołów,  

 kościoła w Zawadzie: 10 protokołów. 
(dowód: akta kontroli, str. 442-444, 628-710) 

Przedstawiciele WUOZ uczestniczyli również w odbiorach robót budowlanych i prac 
konserwatorskich w zabytkowych obiektach drewnianych finansowanych z innych źródeł, 
zwłaszcza ze środków MKiDN oraz Samorządu Województwa Małopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 442-483) 

W okresie objętym kontrolą pracownicy WOUZ przeprowadzali kontrole przestrzegania 
i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 

 w 2014 r. przeprowadzono 195 takich kontroli, w tym 15 dotyczących zabytków 
architektury drewnianej; 

 w 2015 r. przeprowadzono 210 kontroli, w tym 34 dotyczące zabytków architektury 
drewnianej; 

 w 2016 r. przeprowadzono 245 kontroli, w tym 75 dotyczących zabytków architektury 
drewnianej. 

Dla zabytków architektury drewnianej w 18 przypadkach spośród 124 były to kontrole 
spowodowane skargami podmiotów trzecich (w tym dwa postępowania prowadzono 
w ramach porządkowania rejestru34). Zrealizowano również osiem kontroli powodowanych 

                                                      
31 Osiem obiektów drewnianych dla których badano zalecenia konserwatorskie. 
32 Wniosek z 14 stycznia 2014 r., pozwolenie z 11 czerwca 2014 r. 
33 Odbioru dokonywano w terminie od dwóch do czterech tygodni od momentu zgłoszenia zakończenia prac 
przez zarządcę obiektu.  
34 Kontrole w ramach prowadzonego przez MKiDN porządkowania rejestru zabytków nieruchomych (zadanie 
przewidziane w „Krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017”). W ramach 
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różnymi zdarzeniami (m.in. uszkodzeniami obiektów po zjawiskach atmosferycznych, 
samowolnymi pracami remontowymi oraz pożarem dworu w Klimontowie, gm. 
Proszowice35). W pozostałych przypadkach MWKZ realizował kontrole planowe. 

W przypadku kontroli prowadzonych w wyniku zdarzeń i skarg MWKZ podejmował działania 
w postaci: wstrzymania prowadzonych prac, wydawania zaleceń pokontrolnych i/lub 
pozwoleń konserwatorskich (w pięciu przypadkach planowane były ponowne kontrole 
obiektów).  

W wyniku przeprowadzonych kontroli MWKZ sformułował: 

 104 zalecenia pokontrolne odnoszące się m.in. do: sposobu zaplanowania 
i prowadzenia remontów konserwatorskich (opracowanie programów konserwatorskich), 
sposobu zabezpieczenia obiektów, koniecznego do podjęcia prac w związku 
z utrzymaniem obiektów i ustaleniem ich stanu technicznego, złożenia wniosku 
o skreślenie obiektów z rejestru zabytków36; 

 2 pozwolenia konserwatorskie na remont obiektu lub wykonanie prac budowlanych, 
w szczególności wydawane w wyniku realizacji przez zarządców obiektów zaleceń 
pokontrolnych; 

 4 decyzje nakazujące przeprowadzenie remontu/zabezpieczenia obiektów lub decyzje 
wstrzymująca prace prowadzone przy obiekcie; 

 wnioski do MKiDN o skreślenie ośmiu obiektów z rejestru zabytków37.  

MWKZ planował również ponowne kontrole stanu technicznego 29 obiektów. W trakcie 
kontroli pracownicy (delegatur) WUOZ formułowali również pouczenia o konieczności 
posiadania pozwoleń konserwatorskich na planowane prace remontowe. W sytuacjach, 
w których stwierdzano dobry stan techniczny obiektów (niewymagający przeprowadzania 
natychmiastowych prac remontowych), nie egzekwowano wyników kontroli (m.in. zalecając 
utrzymanie budynku na tym samym poziomie). Ze względu na zmiany własnościowe 
w przypadku dwóch obiektów zaniechano egzekucji wyników kontroli (dotyczyło to dworu 
w Smardzowicach, gm. Skała oraz willi „Zawiszówka” w Ojcowie).  

Na podstawie art. 49 ustawy o ochronie zabytków MWKZ wydał pięć decyzji nakazujących 
prowadzenie prac przy obiektach drewnianych wpisanych do rejestru zabytków (w tym m.in. 
willi w Kochanowie, gm. Zabierzów). 

MWKZ wskazał, że brzmienie ww. przepisu pozwala konserwatorowi nałożyć jedynie 
obowiązek przeprowadzenia prac niezbędnych ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub 
istotnym uszkodzeniem zabytku, co w praktyce umożliwia wojewódzkiemu konserwatorowi 
podjęcie czynności dopiero w sytuacji zagrożenia wykluczając zapobieganie i prewencję. 
Stan obiektu musi być na tyle katastrofalny, aby zagrożenie zniszczeniem mogło być 
udowodnione. Właściciel może przez wiele lat nie podejmować żadnych działań przy 
zabytku, mając świadomość, że ewentualny nakaz remontu może być wydany dopiero 
w obliczu katastrofy budowlanej. W wypadku obiektów drewnianych przystąpienie do 
remontu zbyt późno oznacza konieczność wymiany oryginalnej substancji. Utrata 
autentyzmu ma zasadniczy wpływ na utratę wartości zabytkowej obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 391-421, 552-555) 

WUOZ przyjmował plany kontroli na dany rok. Obejmowały one każdorazowo m.in. obiekty 
wskazywane przez kierowników delegatur Urzędu, w tym obiekty drewniane. Kontrole 
wykazywały m.in. że w najlepszym stanie znajdują się obiekty sakralne – kościoły wraz 
z wnętrzami oraz zamieszkałe bądź użytkowane budynki. Obiekty nieużytkowane wykazują 
pogarszający się stan techniczny i estetyczny.  

                                                                                                                                       
tego przedsięwzięcia w dwóch przypadkach (zagrody w Sułoszowej) MWKZ złożył wnioski do MKiDN w sprawie 
skreślenia tych obiektów z rejestru zabytków (postępowanie było w toku).  
35 Obiekt ten decyzją MKiDN z dnia 17 marca 2016 r. skreślono z rejestru zabytków. Postępowanie karne 
wszczęte w tej sprawie nie zostało zakończone.  
36 Dotyczyło to m.in. dwóch (nieistniejących) szałasów w Jurgowie, gm. Bukowina Tatrzańska oraz dwóch 
szałasów na Polanie Chowańcowej w Gorcach. 
37 Dwa obiekty zostały, na wniosek MWKZ, skreślone z rejestru zabytków (dotyczyło to chałupy w Chochołowie 
nr 7, gm. Czarny Dunajec – z uwagi na katastrofalny stan techniczny oraz dworu w Klimontowie, gm. Proszowice 
– ze względu na fakt, że obiekt ten spłonął). 
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W 2014 r. przeprowadzono 4 368 czynności kontrolnych, 4 391 w 2015 r. i 4 040 takich 
czynności w 2016 r.38.  

W okresie trwania czynności kontrolnych trwało postępowanie w sprawie wpisania do 
rejestru zabytków Kościoła pw. Św. Kazimierza w Kościelisku wraz z jego wyposażeniem 
i otoczeniem. Postępowanie było efektem wpłynięcia w marcu 2017 r. skargi do Delegatury 
WUOZ w Nowym Targu od parafian zaniepokojonych działaniami Proboszcza mającymi 
wpływ na niszczenie zabytkowego Kościoła. W trakcie trwania kontroli i oględzin 
(18 kwietnia 2017 r.) Proboszcz złożył pisemny wniosek o wpis do rejestru Kościoła. 
Postępowanie administracyjne w tej sprawie rozpoczęto 19 kwietnia 2017 r.   

(dowód: akta kontroli str. 391-421, 552-555, 816-840, 844-887) 

Odnosząc się do sprawowania nadzoru konserwatorskiego, MWKZ wskazał, że planowane 
czynności kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami prowadzone muszą być zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków oraz 
z uwzględnieniem procedur zawartych w KPA. Dodał, że w sytuacji, kiedy inne czynności 
inspekcyjne (odbiory prac dotowanych, komisje konserwatorskie przeprowadzane na 
wniosek, oględziny weryfikujące planowany zakres prac) oraz czynności administracyjno-
proceduralne wynikające z wniosków o zalecenia i pozwolenia konserwatorskie – angażują 
większość czasu pracowników merytorycznych, planowe, systematyczne kontrole są 
praktycznie nierealizowane. Kontrole stanu technicznego są najczęściej prowadzone 
w wyniku informacji o zdarzeniu lub skargi. MWKZ wskazał, że powodem takiej sytuacji jest 
przede wszystkim liczba etatów merytorycznych. Przy zwiększającej się rok rocznie ilości 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz zwiększonego w wyniku kolejnych zmian 
przepisów zakresu obowiązków tut. organu ilość etatów od wielu lat jest niezmienna (…)  

MWKZ wskazał, że pomimo braków kadrowych, wieloletniego niedoinwestowania 
i ogromnej ilości spraw (lata 2014-2015: ponad 14 tys. spraw, 2016 r.: ponad 17 tys., do 
czerwca 2017 r.: ponad 8 tys.) pracownicy posiadają stosunkowo dobrą orientację w stanie 
zespołów i obiektów zabytkowych na terenie województwa. Zdecydowana większość spraw 
rozwiązywana jest drogą możliwych kompromisów, koniecznych do budowania zaufania 
właścicieli obiektów zabytkowych do działań MWKZ. MWKZ wyjaśnił, że nakazy i egzekucje 
są stosowane po wyczerpaniu innych możliwości. Z powodu braku zabezpieczenia 
finansowego w budżecie MWKZ nie stosuje się remontów zastępczych, opisanych w art. 50 
ust. 3 i 4 ustawy o ochronie zabytków. Nie stosuje się również środków w postaci 
wywłaszczeń. Wywłaszczenie zgodnie z obowiązującą w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami procedurą polega na wykupie nieruchomości po wynegocjowanej 
z właścicielem cenie. W ocenie MWKZ takie działanie narażałoby Skarb Państwa na 
nieuzasadnione koszty, dla właściciela oznaczałoby natomiast ekwiwalent i wynagrodzenie 
za wcześniej zniszczony zabytek. 

MWKZ dodał, że uznanie 14 obiektów i zespołów zabytkowych (w tym 12 drewnianych) na 
terenie Małopolski (z 25 w całym kraju) za dziedzictwo światowe, może świadczyć, że 
nadzór konserwatorski w przekroju wieloletnim spełnia nałożone nań zadania w sposób 
prawidłowy i skuteczny.  

W latach 2014-2016 w WUOZ zatrudnionych było odpowiednio: 62, 67 i 67 osób (na: 56,85; 
61,85 i 60,85 etatach). Najwięcej osób zatrudnionych było w siedzibie WUOZ w Krakowie 
(od 30,75 etatu w 2014 r. do 31,75 etatu w 2016 r.), następnie w delegaturach: w Tarnowie 
(od 13,75 etatu w 2014 r. do 12,25 etatu w 2016 r.), Nowym Sączu (9,1 etatu w 2014 r. do 
11,1 etatu w 2016 r.) i Nowym Targu (3,25 etatu w 2014 r. do 5,75 etatu w 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 552-555, 564) 

MWKZ wyjaśnił, że:  

 Podczas planowanych i bieżących kontroli w zabytkowych obiektach drewnianych (…) 
sprawdza się czy zamontowane są systemy sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji 
włamania. Natomiast sprawdzenie stanu zachowania tych systemów, zgodnie z art. 61, 

                                                      
38 Statystyka obejmuje kontrole zabytków nieruchomych (architektura, archeologia, obiekty sakralne, cmentarze, 
zespoły dworsko-pałacowe, zespoły urbanistyczne, założenia projektowanej zieleni) i zabytków ruchomych, 
przeprowadzone na podstawie art. 38 ustawy o ochronie zabytków, a także kontrole doraźne, oględziny 
związane ze stanem obiektów zabytkowych oraz komisje konserwatorskie.  



 

16 

62 ustawy Prawo budowlane39 – należy do obowiązków właściciela zabytków. MWKZ 
wskazał, że kontrole te mogą być prowadzone przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia, których pracownicy WUOZ nie posiadają; 

 Przy uzgadnianiu inwestycji związanych z zabezpieczeniem zabytków drewnianych, ze 
stanowiska konserwatorskiego badany jest przede wszystkim sposób instalacji systemu, 
zakres ich ingerencji w strukturę i wpływ na elementy zabytkowe obiektów; 

 MWKZ (…) dokonując odbioru konserwatorskiego przy udziale pracowników WUOZ 
traktuje kontrolę jako problemową, tematyczną w zakresie udzielonej dotacji – mającą 
na celu sprawdzenie zrealizowanego zakresu i prawidłowości wykonania prac objętych 
finansowaniem. 

 (dowód: akta kontroli str. 797-804) 

W latach 2014-2016 na terenie działania WUOZ nie stwierdzono – w odniesieniu do 
zabytków architektury drewnianej – występowania przypadków, o których mowa w art. 50 
ustawy o ochronie zabytków. MWKZ wskazał, że dotychczasowe doświadczenia 
w analogicznych sprawach odnośnie do zabytków murowanych były negatywne. Jak dodał 
pośrednio tej tematyki dotyczy zagadnienie przenoszenia zabytków do skansenów. 
W latach 2005-2007 przy współpracy ze skansenem w Nowym Sączu (Sądecki Park 
Etnograficzny) przejęto do tego skansenu kościół drewniany z Łososiny Dolnej oraz dawny 
zbór (późniejszy kościół katolicki) ze Świniarska (gm. Chełmiec). Obecnie ten sposób 
ochrony zabytków drewnianych z uwagi na brak miejsca w skansenach stał się praktycznie 
nieaktualny. Dodatkowo dwie próby przeniesienia w inne miejsce kościołów drewnianych 
Sieniawy (gm. Raba Wyżna na Wolę Justowską w Krakowie) oraz z Nidka (gm. Wieprz do 
Andrychowa) okazały się bezskuteczne wobec oporu miejscowej społeczności, ale wywołały 
pozytywny efekt: oba te zabytki poprzednio opuszczone, rozpoczęto konserwować. 

(dowód: akta kontroli str. 442-483) 

MWKZ wyjaśnił, że nadzór konserwatorski utrudnia brzemiennie art. 40 ustawy o ochronie 
zabytków i wskazał, że: umożliwia on wojewódzkiemu konserwatorowi działania wyłącznie w 
sytuacji zagrożenia katastrofą budowlaną, najczęściej, gdy praktycznie na ratowanie obiektu 
jest już za późno. Dodał również, że nadzór nad obiektami zabytkowymi wymaga 
systematycznej kontroli stanu zachowania. Obiekty wpisane do rejestru zabytków powinny 
być kontrolowane przynajmniej raz na trzy lata. Przy ilości etatów i ilości załatwianych spraw 
jest to niewykonalne. Wskazał także, że odrębną kwestią utrudniającą nadzór 
konserwatorski jest brak obowiązku udziału wojewódzkiego konserwatora zabytków przy 
sprzedaży i zmianie własności nieruchomości zabytkowych, a także obowiązujące przepisy 
karne traktujące zniszczenie zabytku jako wykroczenie. MWKZ wyjaśnił, że: zniszczenie 
zabytku jest traktowane przez sądy jako wykroczenie. Istnieje wręcz przyzwolenie 
społeczne i powszechne przekonanie o małej szkodliwości społecznej. Orzekane kary za 
zniszczenie zabytku są niskie i bardzo rzadko stosowane. Przepisy o możliwości 
wywłaszczenia nieruchomości zabytkowej, podobnie jak o możliwości skorzystania przez 
gminy z prawa pierwokupu nieruchomości zabytkowej są przepisami niestosowanymi 
z uwagi na brak środków na ten cel.  

 (dowód: akta kontroli str. 749-757) 

Zdaniem NIK wykonywanie przez MWKZ nadzoru konserwatorskiego w zakresie kontroli 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami w zakresie zabezpieczenia zabytkowych obiektów drewnianych przed 
zdarzeniami wynikającymi ze strony ludzi, jak włamania, akty wandalizmu, jak również ze 
strony natury, tj. pożar, należy uznać za niewystarczające. Jedynym sposobem badania 
stanu zabezpieczenia antywłamaniowego, przeciwpożarowego drewnianych obiektów 
zabytkowych było sprawdzenie czy zamontowane są systemy sygnalizacji pożaru i/lub 
włamania.  

NIK zwraca uwagę, że drewniane obiekty są narażone na szybkie spłonięcie. 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 mogą przynieść ogromne straty materialne, 

                                                      
39 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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historyczne i kulturowe. Wprawdzie pracownicy WUOZ nie posiadają stosownych 
kwalifikacji i uprawnień do sprawdzenia stanu zachowania systemów sygnalizacji i/lub 
włamania, jednak – jako organ sprawujący nadzór nad ochroną i opieką nad zabytkami, 
który powinien zwracać także uwagę na zapewnienie trwałości efektów prac finansowanych 
ze środków publicznych – mogą wymagać przedłożenia przez zarządcę/właściciela obiektu 
protokołów z okresowych kontroli przeprowadzonych przez uprawnione podmioty. 

1.5. Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytkach architektury drewnianej 

W latach 2014-2016 MWKZ przyznał środki finansowe (w formie dotacji) na prace przy 
zabytkach w wysokości odpowiednio: 5 509,3 tys. zł w 2014 r. (zawierając 90 umów); 
5 340,8 tys. zł w 2015 r. (89 umów) oraz 5 370,3 tys. zł w 2016 r. (118 umów), przy czym: 

 w 2014 r. na 139 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie 143 zadań, 
54 podmiotom nie udzielono dotacji (na 53 zadania). W przypadku 44 podmiotów 
wnioski odrzucono ze względów formalnych (w 10 przypadkach wnioski przywrócono do 
rozpatrywania na podstawie Regulaminu finansowania prac przy obiektach wpisanych 
do rejestru zabytków ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie40); 

 w 2015 r. na 147 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie 158 zadań, 
dotacji nie udzielono 61 podmiotom. W przypadku 44 podmiotów ich wnioski odrzucono 
ze względów formalnych (16 wniosków przywrócono do rozpatrywania na podstawie 
Regulaminu); 

 w 2016 r. na 160 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na realizację 175 zadań, dotacji 
nie udzielono 50 podmiotom. W przypadku 58 podmiotów ich wnioski odrzucono ze 
względów formalnych (15 wniosków przywrócono do rozpatrywania na podstawie 
Regulaminu). 

Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytkach drewnianych złożono: 

 w 2014 r. 51 wniosków na łączną kwotę 6 068,5 tys. zł (w tym 46 wniosków, tj. 90% 
zostało złożonych przez parafie rzymskokatolickie z terenu Małopolski41); 

 w 2015 r. 48 wniosków na łączną kwotę 6 240,5 tys. zł (w tym 46 wniosków, tj. 96% 
zostało złożonych przez parafie rzymskokatolickie z terenu Małopolski42); 

 w 2016 r. 49 wniosków na łączną kwotę 5 390,6 tys. zł (w tym 43 wnioski, tj. 88% zostało 
złożonych przez parafie rzymskokatolickie z terenu Małopolski43). 

Na prace przy zabytkach drewnianych MWKZ przyznał w 2014 r. kwotę w wysokości 
1 806,5 tys. zł na realizację 35 zadań (co stanowiło 30% wszystkich wnioskowanych 
środków i 33% wszystkich przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich 
przy zabytkach wpisanych do rejestru), w 2015 r. kwotę 1 937,8 tys. zł na realizację 
30 zadań (31% wnioskowanych środków i 36% wszystkich przyznanych dotacji), a w 2016 r. 
kwotę 1 816,8 tys. zł na realizację 38 zadań (34% wnioskowanych środków i 34% 
wszystkich przyznanych dotacji). 

W latach 2014-2016 spośród 103 dofinansowanych zadań w jednym przypadku udzielono 
dotacji na instalację sygnalizacji włamania (10 tys. zł w 2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 5-78, 113-126, 129) 

Podstawą przekazywania środków w tym okresie był Regulamin wprowadzany (corocznie) 
na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków. Regulamin ten określał zasady i tryb 
postępowania przy ubieganiu się o dotację celową oraz przy udzielaniu dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy obiektach wpisanych do 

                                                      
40 Wprowadzany w każdym roku zarządzeniem MWKZ – odpowiednio z: 29 stycznia 2014 r., 8 stycznia 2015 r. 
i 13 stycznia 2016 r. (Regulamin). 
41 Pozostałe przez: osoby fizyczne (dwa wnioski), stowarzyszenie, wspólnotę mieszkaniową i Gminę 
Wyznaniową Żydowską w Krakowie. 
42 Pozostałe przez osoby fizyczne i stowarzyszenie. 
43 Pozostałe przez osoby fizyczne (pięć wniosków) i stowarzyszenie.  

Opis stanu 
faktycznego 
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rejestru zabytków województwa małopolskiego ze środków MWKZ (z wyłączeniem 
administracyjnego obszaru miasta Krakowa44). 

Zgodnie z Regulaminem (art. 4 w 2014 r. i § 4 z lat 2015-2016) MWKZ nie finansował i nie 
dofinansował zakresów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytku, dotowanych przez inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. 

Do wniosku należało dołączyć m.in. decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków, 
dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem, dokument uzgadniający 
wnioskowany zakres prac (pozwolenie MWKZ lub postanowienie MWKZ ws. uzgodnienia 
projektu) oraz kosztorys z wyszczególnionymi kosztami prac. 

Odnosząc się do przewidzianego w Regulaminie warunku dołączenia przez 
wnioskodawców do wniosku o dotację: decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków lub jej 
uwierzytelnionej kopii i aktualnego dokumentu uzgadniającego wnioskowany zakres prac 
(pozwolenie MWKZ lub jego uwierzytelniona kopia) MWKZ wyjaśnił, że opierano te 
działania o art. 79 ustawy o ochronie zabytków. Decyzje wpisowe do rejestru zabytków, jak 
również pozwolenia konserwatorskie na prace przy zabytku fizycznie znajdowały się 
w centrali WUOZ w Krakowie lub w delegaturach w: Nowym Targu, Nowym Sączu 
i Tarnowie. Decyzje pozwoleń konserwatorskich wydawane były zgodnie z właściwością 
terenową przez WUOZ w Krakowie lub jego delegatury. Dodał także, że Urząd nie posiadał 
centralnego systemu – informatycznej bazy danych, w której gromadziłby wydawane przez 
WUOZ decyzje w formie elektronicznej, a dostępność tych dokumentów byłaby od ręki. 

MWKZ wyjaśnił również, że w procesie rozpatrywania wniosków, pragmatyka działania 
Urzędu, ukierunkowana jest na zapewnienie sprawności oceny wniosków oraz skuteczności 
ich rozpatrywania i zakłada jak najszybsze, niebudzące wątpliwości sprawdzenie treści 
decyzji wpisowej oraz formalne zakwalifikowanie przedmiotu dotacji – by jednoznacznie 
stwierdzić czy zakres podejmowanych działań dotyczy obiektu lub elementu faktycznie 
objętego wpisem do rejestru zabytków. To właśnie z treści sentencji i uzasadnienia decyzji 
oraz z faktu wyodrębnienia w niej obiektu lub elementu zabytkowego wypływa możliwość 
dotowania tego zabytku ze środków konserwatorskich. Dodał również, że podobnie, 
wymaganie dostarczenia kopii aktualnego pozwolenia konserwatorskiego od podmiotów 
wnioskujących o dotację, daje możliwość szybkiej weryfikacji wnioskowanego zakresu 
z zakresem prac uzgodnionych na miejscu w Krakowie – przez zespół oceny formalnej 
wniosków. 

MWKZ wskazał, że przewidziany w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury 
z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków45, termin do 
składania wniosku określony został odgórnie przez Ministra Kultury na dzień 28 lutego i nie 
daje możliwości wydłużonej procedury zakładającej rozszerzone w czasie wyszukiwanie, 
pozyskiwanie i sprawdzanie dokumentów do rozpatrzenia wniosków o dotacje. 

(dowód: akta kontroli str. 289-313)  

Zgodnie z § 9 ust. 10 Regulaminu z lat 2015-2016 wniosek o udzielenie dotacji na prace 
powinien dotyczyć zakresu prac możliwego do zrealizowania w terminie do 15 listopada 
roku, w którym dotacja była udzielana. Termin składania wniosków wyznaczono do dnia 
28 lutego roku, w którym dotacja miała być udzielona (art. 9 ust. 2 w 2014 r. i § 10 ust. 1 
w latach 2015-2016). 

Złożone wnioski podlegały sprawdzeniu przez zespół ds. oceny formalnej (Regulamin 
wskazywał rodzaje błędów formalnych, których wykazanie skutkowało odrzuceniem 
wniosku).  

Ocena wniosków w 2014 r. odbywała się komisyjnie w dwóch etapach: oceny merytorycznej 
– do dnia 31 marca danego roku oraz oceny doradczej – do dnia 15 kwietnia danego roku 
(art. 10). Od 2015 r. ocena merytoryczna każdego dopuszczonego wniosku dokonywana 

                                                      
44 Jak stanowił Regulamin: z uwagi na możliwość ubiegania się właścicieli lub posiadaczy zabytków o środki 
pochodzące z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Gminy Kraków. 
45 Dz. U. z 2014 r. poz. 399; dalej: rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji. Rozporządzenie to zostało 
uchylone z dniem 26 maja 2017 r.  
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była w jednym etapie. Ocena ta dokonywana była indywidualnie przez członków komisji 
(pracowników WUOZ)46. 

Ocena doradcza (przewidziana tylko w 2014 r.) każdego dopuszczonego wniosku 
dokonywana była indywidualnie przez członków komisji według następujących kryteriów: 

 publiczna dostępność zabytku po przeprowadzonych pracach (czterostopniowa skala od 
0 do 3 pkt); 

 zaangażowanie społeczno-ekonomiczne właściciela oraz lokalnych grup dla zachowania 
zabytku (np. podejmowanie działań w zdobywaniu środków finansowych na prace przy 
zabytku, działania edukacyjne; od 0 do 5 pkt w 2014 r. i do 3 pkt w latach 2015-2016). 

Kryteria te uwzględniono w ocenie merytorycznej w latach 2015-2016. 

Z ogólnej puli środków przeznaczonych na dotacje MWKZ rezerwował w latach 2014-2016 
10% kwoty z przeznaczeniem na uwzględnienie wniosków, które nie zakwalifikowały się do 
udzielenia dotacji. Decyzje w tym zakresie podejmował MWKZ w uzgodnieniu 
z kierownikami delegatur WUOZ. Kwota ta w szczególnych przypadkach była przeznaczana 
na zwiększenie już przyznanych środków. 

W 2014 r. ze środków rezerwy przekazano środki na osiem zadań (dofinansowanie ze 
środków MWKZ wyniosło od 5 do 45 tys. zł), w 2015 r. dotyczyło to 13 zadań 
(dofinansowanie od 5 tys. do 80 tys. zł)47, a w 2016 r. 18 zadań (dofinansowanie od 
9 tys. do 60 tys. zł)48.  

W zawiadomieniu o przyznaniu dotacji przekraczającej 50% całościowych kosztów zadania, 
MWKZ nakładał dodatkowo na wnioskodawcę wymóg zastosowania procedury 
konkurencyjnej ustanowionej przez MWKZ dla zadań (zamówień) finansowanych ze 
środków MWKZ w ramach udzielonych dotacji celowych na prace przy zabytkach oraz 
dostarczenia MWKZ prawidłowej dokumentacji z udzielenia zamówienia według tej 
procedury49. Procedura m.in. wprowadzała wzory druków: ogłoszenia o planowanym 
zamówieniu, zaproszenia do złożenia oferty w trybie konkursu ofert, formularza ofertowego, 
zaproszenia do złożenia oferty i przystąpienia do negocjacji oraz instrukcję postępowania 
dla beneficjentów dotacji. Od 2015 r. wprowadzono wymóg zastosowania ww. procedury 
konkurencyjnej ustanowionej przez MWKZ dla każdego beneficjenta. Dodatkowo 
wprowadzono wymóg zawarcia i dostarczenia do MWKZ umowy z wykonawcą na realizację 
dotowanego zakresu prac, przewidującą minimum pięcioletni okres gwarancji. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-78, 289-313, 565-623, 628-629, 711-748) 

W okresie objętym kontrolą w odniesieniu do zabytków drewnianych: 

 w 2014 r. na 49 beneficjentów/wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie 
zadania, 16 podmiotom nie udzielono dotacji, w przypadku 12 podmiotów – ich wnioski 
odrzucono ze względów formalnych; 

 w 2015 r. na 47 beneficjentów/wnioskodawców, dotacji nie udzielono 17 podmiotom, 
w przypadku sześciu podmiotów ich wnioski odrzucono ze względów formalnych; 

 w 2016 r. na 48 beneficjentów/wnioskodawców, dotacji nie udzielono 11 podmiotom, 
w przypadku sześciu podmiotów ich wnioski odrzucono ze względów formalnych. 

Przyczyny odrzucenia wniosków ze względów formalnych dotyczyły: 

 braku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania zabytkiem; 

 braku dokumentu uzgadniającego wnioskowany zakres prac – pozwolenia 
konserwatorskiego lub pozwolenia na budowę; 

 niewskazania obiektu w decyzji wpisowej do rejestru zabytków; 

                                                      
46 W przypadku zaistnienia ważnych przesłanek merytorycznych komisja mogła warunkowo dopuścić wniosek 
z uchybieniami formalnymi do dalszego rozpatrywania, po uprzednim przegłosowaniu takiego dopuszczenia 
zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji (§ 11 ust. 3 w latach 2015-2016). 
47 Dodatkowo w jednym przypadku (kościół pw. Św. Jakuba Mł. Apostoła w Powroźniku, gm. Muszyna) 
zwiększono kwotę dotacji na konserwację obrazów o 25 tys. zł. 
48 W jednym przypadku (kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Hebdowie, gm. Nowe Brzesko) dodatkowo 
zwiększono kwotę dotacji na prace przy polichromiach ściennych o 15 tys. zł. 
49 Dotyczyła ona zadań (zamówień), do których nie miała zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) i była wprowadzana każdorazowo zarządzeniem 
MWKZ (odpowiednio z dnia: 11 kwietnia 2014 r., 20 lutego 2015 r. i 2 lutego 2016 r.). 
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 błędów w kosztorysie50; 

 sytuacji, w której wnioskowane zadanie było finansowane przez inne instytucje zaliczane 
do sektora finansów publicznych; 

 braku dokumentu uzasadniającego wystąpienie wnioskodawcy o dotację powyżej 50% 
ogólnych kosztów zadania; 

 przekroczenia limitu wniosków; 

 złożenia wniosku po terminie; 

 nieprawidłowego wypełnienia lub niewypełnienia wymaganego pola w druku wniosku; 

 braku wymaganych fotografii; 

 braku harmonogramu prac i brak podpisu wnioskodawcy pod harmonogramem; 

 braku obmiaru prac; 

 braku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów; 

 braku pieczęci pod wnioskiem. 
(dowód: akta kontroli str. 127-128) 

W obowiązujących w latach 2014-2016 Regulaminach nie przewidziano środka 
odwoławczego od decyzji w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku. 

MWKZ wskazał, że WUOZ opierał swoje działania na podstawie art. 79 ustawy o ochronie 
zabytków, który wyłącza kwestie rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego, dlatego przewidzianej przez ten Kodeks 
dwuinstancyjności się nie stosuje. Wnioskodawcy składają oświadczenie, że zapoznali się 
z zasadami i przyjmują je do stosowania. Dodał również, że na zgłaszane sporadycznie, 
pisemne zastrzeżenia wnioskodawców na negatywne rozpatrzenie wniosku, WUOZ 
odpowiada podając uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia, a w przypadku odrzucenia 
wniosku ze względów formalnych – wyszczególnienie błędu. Nie zdarzyły się natomiast 
żadne przypadki procedur sądowych dotyczących nierozpatrzenia wniosku i nieudzielenia 
dotacji przez MWKZ.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-73, 289-313) 

W latach 2014-2016 umowy zawierane były na podstawie art. 74 ust.1 pkt 2 oraz art. 76 ust. 1 
pkt 1 ustawy o ochronie zabytków oraz rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji 
celowej. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy, w celu rozliczenia i otrzymania dotacji wnioskodawcy składali 
protokoły potwierdzające odbiór prac, sporządzone przy udziale przedstawiciela WUOZ. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 umowy, MWKZ miał prawo do kontroli wykonania umowy w czasie 
realizacji prac oraz w okresie pięciu lat od ich zakończenia. W ramach tej kontroli 
upoważnieni pracownicy MWKZ mogli dokonywać oględzin zabytku, badać dokumenty 
i inne nośniki informacji, które miały lub mogły mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 
wykonywania umowy oraz żądać udzielenia, ustnie lub na piśmie, informacji dotyczących 
przedmiotu umowy (ust. 2). 

(dowód: akta kontroli str. 79-85) 

W latach 2014-2016 MWKZ weryfikował rzeczowy zakres zadań, na które udzielono dotacji 
poprzez protokolarny odbiór wykonanych zakresów prac przy obiekcie zabytkowym oraz 
sprawdzenie wydatkowanych kwot na podstawie przedkładanych przez beneficjentów 
dokumentów rozliczeniowych (rachunki, faktury, kosztorys powykonawczy). W tym okresie 
nie stwierdzono wykorzystania dotacji niezgodnie z umową i nie wystąpiła konieczność 
zwrotu dotacji w całości lub w części. 

Na próbie 20% zawartych umów w każdym roku objętym kontrolą (w tym umów zawartych 

                                                      
50 Brak zgodności wnioskowanej kwoty z wartością określoną w kosztorysach lub z harmonogramem (różne 
kwoty w harmonogramie i kosztorysie); brak określenia kwoty netto, brutto lub stawki „VAT”; brak autoryzacji 
kosztorysu przez osoby uprawnione; wskazanie w pozycjach kosztorysowych zakresów niepodlegających 
dotowaniu (np. współczesne okno dachowe, drzwi fabryczne, drewno opałowe, włączenie kosztów nadzoru 
inwestorskiego). 
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z sześcioma beneficjentami dobranymi w sposób celowy do szczegółowego badania NIK)51 
ustalono, że: 

 umowy nie zawierały postanowień odnoszących się do wykorzystania lub udostępnienia 
dofinansowanego obiektu drewnianego; 

 weryfikacja rzeczowego zakresu zadań przez pracowników WUOZ obejmowała m.in.: 

 analizę przedstawianych przez wnioskodawców opinii o konieczności 
przeprowadzenia planowanych prac konserwatorskich i/lub programów 
konserwatorskich (w tym opinii wystawianych przez rzeczoznawców MKiDN 
i kierowników delegatur WUOZ); 

 analizę wydawanych pozwoleń i decyzji oraz zaleceń konserwatorskich; 

 sprawdzenie zakresu prowadzonych i zakończonych prac (tzw. komisje 
konserwatorskie); 

 ustalenia wcześniejszych komisji konserwatorskich dokonujących odbioru prac 
finansowanych ze środków MWKZ.  

(dowód: akta kontroli str. 79-85, 749-757, 760-784) 

Jak wyjaśnił MWKZ, analizowano wprowadzenie postanowień odnoszących się do 
wykorzystania lub udostępnienia dofinansowanego obiektu oraz opracowanie odnośnych 
zasad dla beneficjentów korzystających z dotacji MWKZ i uwzględniał dostępność obiektu 
w ocenie merytorycznej wniosków. Jednym z kryteriów oceny była publiczna dostępność 
zabytku po przeprowadzonych pracach52. Dodał, że (…) niejednokrotnie składane wnioski 
o dotacje dotyczyły zabytkowych obiektów klauzurowych, których publiczne udostępnienie 
jest niemożliwe. MWKZ brał również pod uwagę argumenty o koniecznym wówczas 
przystosowaniu obiektów do publicznej ekspozycji i związaną z tym kwestią możliwości 
materialnych, a także potencjalne narażenia obiektów zabytkowych na zniszczenie 
i kradzież. Wskazał przy tym, że WUOZ w odróżnieniu od jednostek samorządowych, gdzie 
dotowanie prac przy zabytku może służyć promocji miejsca i regionu, musi przede 
wszystkim zadbać o stan zachowania i bezpieczeństwo zabytku.  

(dowód: akta kontroli str. 79-85, 289-313) 

NIK zwraca uwagę, że żądanie od beneficjentów dokumentów znajdujących się 
w posiadaniu MWKZ (tj. decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków i aktualnego 
pozwolenia konserwatorskiego dotyczącego wnioskowanego zakres prac) jest – zdaniem 
NIK – nieuzasadnione. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na brak baz danych 
(prowadzonych w formie elektronicznej), w tym rejestru decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków oraz rejestru pozwoleń konserwatorskich, dla całego WUOZ z terenu 
województwa małopolskiego. Takie rejestry mogłyby zapewnić bieżący dostęp do 
dokumentów w trakcie prowadzonych postępowań. 

Zdaniem NIK za dobrą praktykę należy uznać wprowadzony przez MWKZ wymóg 
stosowania przez beneficjentów procedury konkurencyjnej dla zadań (zamówień) 
finansowanych ze środków MWKZ w ramach udzielonych dotacji celowych na prace przy 
zabytkach. Procedura ta wprowadzała wzory druków, które zdaniem NIK ułatwiły 
i ujednoliciły sposób dokumentowania wyboru wykonawcy przez beneficjentów. 

1.6. Wykazy udzielonych dotacji 

Informacje o przyznanych kwotach dotacji na prace planowane przy zabytkach 
(z wyszczególnieniem zadań i kwot) WUOZ zamieszczał na własnej stronie internetowej53 – 
jak wskazał MWKZ niezwłocznie po posiedzeniu komisji kwalifikującej wnioski do udzielenia 
dotacji i uzgodnieniu zadań przez MWKZ. Ostateczne wykazy udzielonych dotacji 
umieszczane były na ww. stronie internetowej, po rozliczeniu realnie wykorzystanych 
zakresów i wydatkowych kwot, po zakończeniu roku budżetowego. 

                                                      
51 W 2014 r. 18 umów, w 2015 r. 18 umów, w 2016 r. 24 umowy. MWKZ w okresie objętym kontrolą nie 
przekazywał środków na rzecz dwóch obiektów objętych szczegółowym badaniem NIK, tj. Parafii 
Greckokatolickiej Św. Michała Archanioła w Przysłupiu oraz Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej. 
52 Oceniana w skali od 0 pkt (dla obiektu niedostępnego) do 3 pkt (obiekt ogólnodostępny).  
53 www.wuoz.malopolska.pl/index.php/dotacje 
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Wykazy udzielonych dotacji na prace udzielone przy zabytkach z terenu województwa 
małopolskiego, na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji, 
przekazywane były do końca stycznia roku następnego (pismami odpowiednio  
z: 19 stycznia 2015 r., 27 stycznia 2016 r., 23 stycznia 2017 r.) do wiadomości MKiDN. 
Wykazy te przekazywano także do Marszałka Województwa Małopolskiego (za 2014 r. 
działając na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków). Ponadto pisma do 
beneficjentów potwierdzające rozliczenie dotacji i odsyłające faktury lub rachunki 
wykorzystane przy rozliczeniu dotacji, kierowane były również przez MWKZ do wiadomości 
właściwych gmin i powiatów. 

(dowód: akta kontroli str. 289-313) 

Odnosząc się do występujących w okresie objętym kontrolą problemów w zakresie 
przekazywania środków finansowych na dofinansowanie prac przy zabytkach architektury 
drewnianej MWKZ wskazał, na presję pracy pod dużym obciążeniem obowiązków, czasu 
i odpowiedzialności. Jak dodał zaangażowanie pracowników skupione na prawidłowej 
obsłudze bieżących zadań nie daje możliwości szerszego upowszechniania i zobrazowania 
efektów wsparcia finansowego MWKZ w postaci publikacji artykułów, opracowań, 
wydawnictw etc. 

(dowód: akta kontroli str. 749-757) 

1.7. Składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 
którego przedmiotem były zabytki architektury drewnianej 

W okresie objętym kontrolą MWKZ nie składał zawiadomień o popełnieniu przestępstwa 
w odniesieniu do zabytków architektury drewnianej. Przy udziale MWKZ toczyły się dwa 
postępowania w przedmiocie popełnienia wykroczenia związane z rozbiórką obiektów 
drewnianych. I tak: 

 pracownik Delegatury w Nowym Targu 4 lipca 2015 r. dokonał zgłoszenia telefonicznego 
na Policję w sprawie przeprowadzenia nielegalnych prac rozbiórkowych budynku 
położonego w Zakopanem (ul. Kościeliska 3, willa „Czarna Owca” wpisana do rejestru 
zabytków). Interwencja Policji i inspektora WUOZ nie powstrzymały tych prac. 
Zawiadomienie to spowodowało wszczęcie postępowania prokuratorskiego, które 
w okresie kontroli NIK nie zostało zakończone. Równolegle MWKZ wydał decyzję 
(6 lipca 2015 r.) w sprawie natychmiastowej wykonalności wstrzymania prac 
rozbiórkowych, od której inwestor się odwołał. Postępowanie odwoławcze prowadzone 
w tej sprawie zostało umorzone przez MKiDN; 

 pismem z 29 listopada 2016 r. Miejski Konserwator Zabytków w Zakopanem złożył do 
Prokuratury Rejonowej w Zakopanem zawiadomienie o możliwości popełnienia 
wykroczenia poprzez zniszczenie (rozbiórkę) wilii w Zakopanem (ul. Tuwima 15, willa 
„Ros-Ami” nie wpisana do rejestru zabytków). Działanie to prowadzone było na 
podstawie art. 108 oraz art. 110 ustawy o ochronie zabytków. W tej samej sprawie, 
prośbę do MWKZ o zawiadomienie prokuratury, złożyła osoba prywatna w grudniu 
2016 r. W dniu 30 maja 2017 r. akt oskarżenia w tej sprawie został przesłany przez 
Prokuraturę Rejonową w Zakopanem do Sądu Rejonowego w Zakopanem. W okresie 
kontroli NIK postępowanie to nie zostało zakończone.  

W okresie objętym kontrolą działania MWKZ na terenie Gminy Zakopane prowadzone były 
w oparciu o: 

 porozumienie z 4 sierpnia 2009 r., zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą 
Zakopane w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości 
MWKZ54. Porozumienie zostało zmienione aneksem z 17 czerwca 2015 r.55; 

 porozumienie z 3 stycznia 2017 r., zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą 
Zakopane w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości 
MWKZ. 

Porozumienia te przewidywały m.in. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także wydawanie – po 
uprzednim poinformowaniu Kierownika Delegatury WUOZ w Nowym Targu – decyzji 

                                                      
54 Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 579, poz. 4316. 
55 Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 4543.  
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o wstrzymaniu prac wykonywanych bez pozwolenia, przez Burmistrza Miasta Zakopane, 

w imieniu, którego działał Miejski Konserwator Zabytków (podlegający bezpośrednio 
Burmistrzowi Miasta). 

(dowód: akta kontroli str. 142-199, 269-272, 285-288, 749-759)  

W dniu 10 marca 2017 r. z inicjatywy MWKZ odbyło się w Urzędzie Miasta Zakopane 
spotkanie w sprawie sytuacji obiektów zabytkowych w Zakopanem. Podczas spotkania 
uznano, że: temat niepokojącego stanu zabytków w Zakopanem budzi najwyższe 
zaniepokojenie zarówno Ministra Kultury i Dziedzictwa Nagrodowego, jak i władz 
wojewódzkich. Z uwagi na fakt, że najbardziej zagrożone są zabytki wpisane do gminnej 
i wojewódzkiej ewidencji zabytków, pojawiła się pilna potrzeba wzmocnienia ochrony tych 
obiektów przez znaczące rozszerzenie indywidualnych wpisów do rejestru zabytków oraz 
wpisów obszarowych.  

Kierownik Delegatury w Nowym Targu 10 marca 2017 r. przekazał do Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Zakopanem wstępną listę obiektów ewidencyjnych 
zakwalifikowanych do wpisu do rejestru zabytków, która obejmowała 70 pozycji, w tym 
37 obiektów drewnianych. Lista ta została uzupełniona przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków o 19 pozycji, w tym 10 obiektów drewnianych. W przekazanej do MWKZ liście 
obejmującej 89 pozycji wskazano także obiekty proponowane do wpisania w pierwszej 
kolejności – 18 obiektów, w tym 12 drewnianych (wśród tych 18 obiektów 8, w tym 4 obiekty 
drewniane zostało dodanych do listy przez Miejskiego Konserwatora Zabytków). Jak 
wskazał Kierownik Delegatury WUOZ w Nowym Targu lista ta została przygotowana 
w ramach współpracy na moją prośbą przez pracownika Muzeum Tatrzańskiego, specjalistę 
w zakresie budownictwa drewnianego Podhala. Na obecny czas stanowi dokument tylko 
i wyłącznie w fazie konsultacyjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 140-145, 200-203, 816-817, 841-843)  

MWKZ wskazał, że w okresie objętym kontrolą, nie korzystano z możliwości przewidzianych 
w art. 95 ustawy o ochronie zabytków. MWKZ nie występował w sprawach ochrony 
zabytków na prawach: strony – w postępowaniu administracyjnym i cywilnym; oskarżyciela 
posiłkowego – w postępowaniu karnym; oskarżyciela publicznego – w postępowaniu 
w sprawach o wykroczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 140-265)  

1.8. Upowszechnianie wiedzy o zabytkach architektury drewnianej 

W okresie objętym kontrolą MWKZ podejmował działania mające na celu upowszechnianie 
wiedzy o zabytkach architektury drewnianej. Jak wskazał MWKZ działania te obejmowały: 

 wykłady na studiach podyplomowych z zakresu konserwacji zabytków architektury 
i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej oraz na studium „Akademia Dziedzictwa” 
w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie; 

 spotkania z proboszczami lub przedstawicielami diecezji – opiekunami wyłączonych 
z kultu kościołów drewnianych: w Tłuczani (także z parafianami), Skrzydlnej, 
Siemiechowie, Polance Wielkiej i Osieku, w celu zachęcania ich do składania wniosków 
o dofinansowanie prac ratowniczych i konserwatorskich w tych kościołach (w przypadku 
ostatnich dwóch obiektów takie dotacje przyznano); 

 spotkania z mieszkańcami Chochołowa poświęcone zachęceniu ich do ratowania 
zabytkowej zabudowy tej wsi; 

 współpracę z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, 
w wyniku której rozpoczęto prace konserwatorskie nad polichromią w kaplicy pw. 
Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach56. 

Ponadto w ramach działań Delegatur WUOZ: 

 Delegatura w Nowym Targu: 

 rozpowszechniała tematykę korzystania ze środków unijnych przeznaczonych na 
ochronę zabytkowej architektury drewnianej (w tym we współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego); 

                                                      
56 Prace te wykonywane były w ramach prac dyplomowych (MWKZ pokrył koszty materiałów), przerwano je 
w kolejnych latach na wniosek proboszcza Parafii (z nieznanych powodów). 
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 wspierała właścicieli obiektów drewnianych znajdujących się na „Szlaku 
architektury drewnianej”57 w ich utrzymaniu, konserwacjach i remontach (pomoc 
przy opracowywaniu projektów konserwacji i pozyskiwaniu środków finansowych 
na realizację zaplanowanych działań); 

 brała udział w projekcie „Muzyka zaklęta w drewnie” (w ramach ww. Szlaku) 
poprzez przekazywanie uczestnikom koncertów informacji o danym obiekcie; 

 inicjowała wyróżnianie osób zasłużonych dla opieki nad zabytkami; 

 uczestniczyła w wydarzeniach okolicznościowych organizowanych przez właścicieli 
zabytków; 

 współpracowała z mediami lokalnymi i jednostkami samorządu terytorialnego 
w przekazywaniu bieżących informacji o zabytkach; 

 Delegatura w Tarnowie: współpracowała z mediami lokalnymi w przekazywaniu 
bieżących informacji o zabytkach. 

(dowód: akta kontroli str. 140-265, 273-281) 

W latach 2014-2016 obowiązywały porozumienia zwarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim 
a trzema gminami w terenu województwa małopolskiego, tj. 

 porozumienie zawarte z Gminą Zakopane, opisane powyżej;  

 porozumienie z 11 maja 2010 r. zawarte z Gminą Miejską Kraków w sprawie 
powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości MWKZ58. 
Porozumienie zostało zmienione w dniu 12 listopada 2013 r.59 Zadania w imieniu Gminy 
Miejskiej Kraków wykonywane były przez Prezydenta Miasta Krakowa w imieniu, 
którego działał Miejski Konserwator Zabytków; 

 porozumienie z 1 sierpnia 2007 r. zawarte z Gminą Olkusz w sprawie powierzenia 
prowadzenia niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków. Zadania wykonywane były 
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Zgodnie z tymi porozumieniami m.in. każdorazowo miejski konserwator zabytków miał być 
powoływany w uzgodnieniu z MWKZ; MWKZ umożliwiał miejskiemu konserwatorowi 
zabytków korzystanie z dokumentacji znajdującej się w zasobach WUOZ oraz sprawował 
kontrolę nad realizacją powierzonych zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 140-265, 273-284) 

MWKZ wyjaśnił, że planowo raz do roku przeprowadza kontrole prawidłowości realizacji 
zapisów zawartych porozumień. Kontrola ta wykonywana była na zasadach określonych 
w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. MWKZ ocenił współpracę 
raczej pozytywnie. Jeśli zdarzają się jakieś sytuacje wymagające podjęcia przez MWKZ 
czynności wynikających z treści zawartych porozumień – wynikają one z odmiennej 
interpretacji zapisów tych porozumień.  

 (dowód: akta kontroli str. 807-810) 

Zdaniem NIK upowszechnianie wiedzy o zabytkach przede wszystkim powinno być 
kierowane do szerokiego grona odbiorców, niezwiązanych zawodowo z ochroną i opieką 
nad zabytkami. Wprawdzie MWKZ współpracował z uczelniami oraz uczestniczył 
w spotkaniach na terenie pięciu parafii i mieszkańcami jednej miejscowości, jednakże – 
mając na uwadze istotność ochrony zabytków, jak również złożoność problemów 
związanych z opieką nad zabytkowymi obiektami drewnianymi oraz ich wyjątkowość – 
działania te należy uznać za niewystarczające.  

  

                                                      
57 Projekt zainicjowany w 2001 r. i prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 
58 Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 283, poz. 1887. 
59 Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6679. 
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1.9. Współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków 

W okresie objętym kontrolą na terenie województwa małopolskiego prowadziło działalność 
60 społecznych opiekunów zabytków, przy czym: 

 na terenie właściwości WUOZ w Krakowie: 35 osób60; 

 na terenie właściwości Delegatury w Nowym Sączu: 17 osób61; 

 na terenie właściwości Delegatury w Tarnowie: ośmiu opiekunów (ustanowionych 
w latach: 2004 i 2008)62. 

Na terenie Delegatury w Nowym Targu nie działał żaden społeczny opiekun zabytków. 

Na terenie właściwości miejscowej WUOZ w Krakowie sprawami architektury drewnianej 
zajmowało się trzech społecznych opiekunów – osoby fizyczne sprawujące opiekę nad 
kościołem pw. Św. Sebastiana w Wieliczce i willą w Kochanowie, gm. Zabierzów oraz 
Gimnazjum Nr 2 w Mikluszowicach sprawujące opiekę nad grodziskiem w Mikluszowicach 
na Górze Św. Jana.  

Jak wyjaśnił MWKZ społeczni konserwatorzy (nie wszyscy) składali do WUOZ okresowe 
raporty z podejmowanych działań w odniesieniu do obiektów objętych opieką. 
W odniesieniu do powyższych trzech obiektów architektury drewnianej raporty takie nie 
wpłynęły do MWKZ. 

Kierownik Delegatury w Nowym Sączu zawarł 16 stycznia 2015 r. umowę o współpracy 
partnerskiej z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich. Umowa ta stanowiła próbę utworzenia 
Akademii społecznych opiekunów zabytków, która miała być finansowana ze środków 
Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Delegatura zobowiązała się do nadzoru 
merytorycznego oraz przeprowadzenia weryfikacji wiedzy uczestników. Nie pozyskano 
jednak środków finansowych na ten cel, w związku z czym inicjatywa nie doszła do skutku. 

(dowód: akta kontroli str. 140-265, 436-441) 

MWKZ wyjaśnił, że ustawodawca nie wskazał w jaki sposób wojewódzki konserwator 
zabytków winien stwierdzić sytuację niespełniania przez społecznego opiekuna zabytków 
wymagań określonych w art. 102 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków lub niewłaściwego 
wykonywania przez niego zadań. Dodał również, że ustawodawca nie wskazał obowiązku 
społecznego opiekuna zabytków, przykładowo do składania raportów okresowych 
dotyczących stanu zabytków będących pod jego opieką. Raporty takie składane są 
z własnej inicjatywy przez nieliczną grupę społecznych opiekunów zabytków. W związku 
z powyższym tematyka ta jest prowadzona ze strony urzędów konserwatorskich 
w granicach uznania administracyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 749-757) 

1.10. Dostosowanie zabytków architektury drewnianej do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową 

MWKZ nie prowadził odrębnej statystyki odnośnie adaptacji, modernizacji i remontów 
obiektów drewnianych. Jak wyjaśnił wnioski dotyczące wydania pozwolenia na 
dostosowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych najczęściej były związane 
z planami kompleksowej modernizacji i przebudowy obiektów zabytkowych. MWKZ dodał, 
że kwestia dostosowania budynków dla potrzeb niepełnosprawnych była najczęściej jednym 
z wielu elementów projektu budowlanego, stąd nie ma możliwości zweryfikowania czy 
w latach 2014-2016 MWKZ wydawał pozwolenia na ten zakres prac przy obiektach 
drewnianych.  

(dowód: akta kontroli str. 552-555) 

                                                      
60 W tym na terenie powiatu oświęcimskiego (sześć osób), olkuskiego (dwie osoby), chrzanowskiego, 
proszowickiego i krakowskiego (dwie osoby). 
61 Ustanowionych w latach: 2009, 2011 i 2016 i działających na terenie powiatu nowosądeckiego (Muszyny, 
Krynicy-Zdroju i Tylicza), przy czym dwie osoby zmarły w 2016 r. 
62 W dwóch przypadkach były to jednostki organizacyjne: „Stowarzyszenie Zamek Tarnowski” oraz Publiczne 
Gimnazjum Nr 2 w Mikluszowicach (gm. Drwinia). 
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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 Kontroli63, wnosi o: 

1) wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających sprawdzenie stanu 
technicznego oraz zabezpieczeń obiektów drewnianych pod względem 
antywłamaniowym i przeciwpożarowym, w szczególności poprzez żądanie – podczas 
prowadzonych kontroli oraz odbiorów prac konserwatorskich – przedłożenia przez 
właścicieli lub zarządców zabytkowych obiektów, protokołów z aktualnych okresowych 
kontroli przeprowadzanych w trybie art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentów 
potwierdzających sprawność systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych; 

2) zintensyfikowanie działań w zakresie upowszechniania wiedzy o zabytkach. 

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 wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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 31 sierpnia 2017 r. 
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63 Dz.U. z 2017 r., poz. 524. 
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