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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł  
kontroli 

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

Jednostka 
Przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Krakowie 

Kontroler Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/92/2017 z dnia 11 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Katarzyna Stoch, Chochołów 96, 34-513 Chochołów 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Katarzyna Stoch – właścicielka zabytkowego domu mieszkalnego (właścicielka) 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Stan zabytkowego drewnianego domu mieszkalnego (obiekt lub zabytek) zlokalizowanego 
w Chochołowie pod nr 96 nie budził zastrzeżeń. Przewody kominowe były systematycznie 
kontrolowane i czyszczone, a w toku niniejszej kontroli dokonano pomiarów ochronnych 
instalacji elektrycznej, która nadawała się do eksploatacji. 

Właścicielka zabytku skutecznie starała się o środki finansowe na jego remont oraz 
zabezpieczenie przed niszczeniem. Otrzymaną od Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Krakowie (Wojewódzki Konserwator Zabytków) dotację 
wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem. Ze środków tych m.in. wyremontowano część 
ścian budynku, ganek oraz wymieniono i zabezpieczono przed niszczeniem pokrycie 
dachowe. 

Obiekt był budynkiem mieszkalnym i nie był udostępniany do zwiedzania. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan obiektu oraz warunki jego użytkowania 

Zabytek należał do Pani Katarzyny Stoch i był położony na trenie Gminy Czarny Dunajec 
(Gmina). Był to obiekt drewniany, wzniesiony w 1871 r. z bali, wpisany do rejestru 
zabytków3 i wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Budynek jako część Zabudowy 
w Chochołowie znajdował się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Budynek 
był pokryty drewnianym gontem, zabezpieczonym przed niszczeniem, a jego ściany od 
zewnątrz nie były obite i ocieplone. Według właścicielki, obiekt nie posiadał wartościowego 
zabytkowego wyposażenia oraz unikatowych rozwiązań konstrukcyjnych. Na zabytku oraz 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych 
lub późniejszych, jeżeli ich skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową. 
3 Decyzja Nr 275/86 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu z dnia 30 grudnia 1986 r. 
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w jego otoczeniu nie było reklam lub innych urządzeń technicznych nie związanych z jego 
funkcjonowaniem oraz informacji, iż jest on udostępniony zwiedzającym. 

W latach 2012-2017 (do zakończenia kontroli) nie było przypadków uszkodzenia zabytku 
lub innych aktów wandalizmu. 

 (dowód: akta kontroli str. 2-8, 76-79) 

W okresie objętym kontrolą zabytek nie był kontrolowany przez: 

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

 Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w zakresie zagrożenia 
życia i zdrowia z tytułu użytkowania obiektu, w tym katastrofy budowlanej), 

 wojewódzkiego konserwatora zabytków (poza udziałem w odbiorze robót wykonanych 
w obiekcie w 2016 r.) w zakresie zabezpieczenia obiektu przed niszczeniem. 

 (dowód: akta kontroli str. 76-79) 

W kontrolowanym okresie w obiekcie systematycznie (co pół roku) dokonywano kontroli 
i czyszczenia przewodów kominowych oraz w toku niniejszej kontroli dokonano pomiarów 
ochronnych instalacji elektrycznej, która nadawała się do eksploatacji. Budynek nie posiadał 
instalacji piorunochronnej oraz gazowej. 

Właścicielka wyjaśniła, że ponieważ w 2016 r. w komisji odbierającej wykonane roboty 
remontowe brała udział osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, uznała, 
iż zostały spełnione wymagania określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane4. 

(dowód: akta kontroli str. 76-79) 

W okresie objętym kontrolą zabytek nie był udostępniany do zwiedzania oraz nie był 
promowany m.in. w Internecie, folderach i ulotkach reklamowych. Obiekt to własność 
prywatna wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Właścicielka wyjaśniła, że budynek nie 
posiadał zabytkowego wyposażenia oraz unikatowych rozwiązań konstrukcyjnych, stąd jego 
wnętrze nie było udostępnione do zwiedzania i nie prowadzono żadnych działań 
promocyjnych. Turyści często fotografowali się na jego tle - wchodząc m.in. na ganek. 

(dowód: akta kontroli str. 76-79) 

Właścicielka zabytku nie przedłożyła żadnych dokumentów potwierdzających jej współpracę 
z Gminą w zakresie wykorzystania zabytkowego budynku w celach turystycznych i promocji 
regionu. 

Z informacji uzyskanych od Wójta Gminy5 oraz załączonych do niej materiałów 
informacyjnych wynikało m.in., że: 

 Gmina nie podejmowała indywidualnej współpracy z właścicielami lub zarządcami 
obiektów zabytkowych; 

 w dniu 28 lutego 2016 r. Gmina była współorganizatorem spotkania dotyczącego 
możliwości pozyskania środków finansowych na remont i zabezpieczenie obiektów 
zabytkowych; 

 miejscowość Chochołów to skansen budownictwa regionalnego i jako zabytek klasy 
zerowej przyciąga turystów z całego świata; 

 w celach promocyjnych prezentowana jest zabudowa Chochołowa jako kompleksu, a nie 
poszczególne domostwa lub zagrody. 

 (dowód: akta kontroli str. 32-63, 76-79) 

                                                      
4 Zgodnie z postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze 
zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właścicieli lub zarządcę kontroli okresowej: 
- co najmniej raz na 5 lat – polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego, jego otoczenia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności 
połączeń, oporności izolacji przewodów, osprzętu i zabezpieczeń od porażeń. 
5 Uzyskanej w trybie art. 29 ust.1 pkt.2 lit f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 524) dalej: ustawa o NIK. 
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2. Działania podejmowane na rzecz odbudowy, 
utrzymania i zabezpieczenia budynku  

Gmina posiadała „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Gminy 
Czarny Dunajec”, który według informacji Wójta jest nadal obowiązującym dokumentem 
(nowy program jest na etapie opiniowania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków). 
Gminny Program nie zawierał indywidualnych postanowień dotyczących poszczególnych 
obiektów zabytkowych, odnosił się natomiast m.in. do kierunków działań Gminy w zakresie: 
ochrony i opieki nad zabytkami oraz ochrony krajobrazu kulturowego, wykorzystania 
zasobów i walorów krajobrazu kulturowego Gminy w rozwoju turystyki, rozszerzenia zasobu 
i ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy, bezpośrednich działań na rzecz ratowania 
obiektów zabytkowych oraz określenia warunków współpracy z właścicielami zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 32-63) 

Właścicielka budynku nie posiadała dokumentu określającego potrzeby związane 
z odnowieniem, konserwacją i zabezpieczeniem zabytku. W wyjaśnieniu podała m.in., że: 

 znane jej są potrzeby w tym zakresie, tj. wykonanie izolacji poziomej na podmurówce 
i wymiana bali położonych bezpośrednio na niej, 

 nie współpracowała z Urzędem Gminy Czarny Dunajec w zakresie ochrony swojego 
zbytkowego domu i nie występowała o dotacje z budżetu Gminy na jego remont oraz 
zabezpieczenie przed niszczeniem, 

 nie wiedziała, że istnieje Gminny Program Ochrony Zabytków – nikt z Urzędu Gminy 
Czarny Dunajec nie poinformował jej o Programie. 

 (dowód: akta kontroli str. 76-79) 

Od wybudowania obiektu w 1871 r. i jego wpisu do rejestru zabytków w 1986 r. 
przeznaczenie budynku nie uległo zmianie. Od dobudowania do obiektu w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku, dodatkowych pomieszczeń, w jego otoczeniu nie powstały 
nowe obiekty. Stąd właścicielka zabytku nie występowała do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o udostępnienie do wglądu dokumentacji obiektu – niezbędnej przy jego 
zagospodarowaniu na cele użytkowe. 

W latach 2014-2016 właścicielka domu otrzymała od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków dwa pozwolenia6 na wykonanie prac i robót budowlanych polegających na 
wykonaniu izolacji, wymianie spróchniałych płaz, wymianie konstrukcji szkieletowej ganku, 
uzupełnienie brakujących rysi, wymianie balustrad, wzmocnienie konstrukcji dachowej, 
wymianę pokrycia dachowego, wymianie mszenia, impregnacji drewna, montażu trzech 
okien połaciowych, wymianie drzwi, montażu rynien drewnianych od strony ulicy. Na 
wykonanie tych prac uzyskała stosowne pozwolenie Starosty Nowotarskiego7. 

W okresie objętym kontrolą właścicielka zabytku w zakresie remontu i zabezpieczenia 
obiektu przed niszczeniem współpracowała tylko z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
który w 2016 r. przekazał dotację wysokości 40 tys. zł8 na wykonanie prac i robót 
budowlanych wskazanych w ww. pozwoleniach. 

(dowód: akta kontroli str. 13-16, 20-31) 

W latach 2014-2016 r. na prace remontowe i zabezpieczające przed niszczeniem obiektu 
wydatkowano ogółem 82,7 tys. zł, w tym 40 tys. zł dotacja od wojewódzkiego konserwatora 
zabytków […]9. 
Odbioru robót w dniu 9 listopada 2016 r. dokonała komisja, w której skład wchodziło m.in. 
dwóch pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura 
w Nowym Targu (w tym jej kierownik), właścicielka zabytku oraz kierownik budowy, który 
posiadał uprawnienia budowlane m.in. w zakresie konstrukcji. 

(dowód: akta kontroli str. 25-31) 

                                                      
6 Pozwolenie nr 16/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. oraz nr 48/15 z dnia 31 grudnia 2015 r.  
7 Decyzja nr 226/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniona decyzją nr 142/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. 
8 Umowa nr 91/DC/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. 
9 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie pozostałych źródeł finansowania ze względu na prywatność osoby fizycznej, w 
interesie której dokonano wyłączenia. 
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W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Konserwator Zabytków, poza udziałem w ww. 
komisji dokonującej odbioru wykonanych prac, nie przeprowadzał kontroli zabytku. 

 (dowód: akta kontroli str. 76-79) 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy 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. 

W związku z niesformułowaniem uwag i wniosków pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli 
nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Kraków, 22 czerwca 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Jerzy Baranek 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


