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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 Anna Kępa-Biraga, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKR/101/2017  
z 16 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka  
kontrolowana 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie, ul. Floriana 1, 
Mętków, 32-551 Babice (Parafia) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Guśpiel, ks. proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej  
w Mętkowie (Proboszcz) 

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Stan zabytkowego drewnianego Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie 
(Kościół) pozwalał na wykorzystywanie tego obiektu na cele liturgiczne oraz udostępnienie 
go osobom zwiedzającym. Budynek Kościoła spełniał wymogi ochrony przeciwpożarowej. 
Obiekt posiadał instalację odgromową, zadbano też o wyposażenie Kościoła 
w zabezpieczenia zapobiegające dewastacji oraz kradzieży cennych obiektów.  

Parafia podejmowała skuteczne działania zmierzające do pozyskania środków finansowych 
na odnowę i konserwację Kościoła. Dotacje otrzymane w latach 2014-2016 od Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
Samorządu Województwa Małopolskiego i Gminy Babice wykorzystano zgodnie 
z przeznaczeniem na: konserwację tzw. Grupy Tęczowej Ukrzyżowania, konserwację 
ołtarza bocznego prawego z obrazami „Serca Jezusa” oraz „Ukrzyżowanie”, odnowę 
obrazów i snycerki z ołtarza bocznego prawego, konserwację – odsłonięcie i przebadanie 
polichromii w prezbiterium Kościoła, usunięcie wadliwego obłożenia płótnem ścian i stropu 
w części prezbiterialnej Kościoła wraz z wykonaniem dezynfekcji desek i bali po ich 
odsłonięciu, kontynuację prac konserwatorskich przy drewnianych ścianach wewnętrznych 
Kościoła – ściany i pilastry w prezbiterium, odsłonięcie polichromii na stropie i części ścian, 
konserwację polichromii na drewnianych ścianach prezbiterium (XVIII w.) oraz konserwację 
polichromii na ścianach prezbiterium. Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 
495,3 tys. zł, w tym 372 tys. zł stanowiły środki dotacji, a 123,3 tys. zł pochodziło ze 
środków własnych Parafii. Ponadto wykonano prace w zakresie wymiany instalacji 
elektrycznej oraz wykonania dokumentacji projektowej, na które wydatkowano 88,6 tys. zł, 
z czego 2 tys. zł zostało pokryte dotacją, a 86,6 tys. zł środkami własnymi Parafii. 

Kościół znajdował się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce oraz na Szlaku 
Papieskim na terenie ziemi chrzanowskiej i było możliwe jego zwiedzanie, również przez 
osoby z niepełnosprawnością ruchową. Zwiedzających oprowadzał po obiekcie kościelny, 
a w wyznaczone dni także przewodnik w ramach umowy podpisanej z Małopolską 
Organizacją Turystyczną. 

W ocenie NIK ścisła współpraca właściciela lub zarządcy zabytku z innymi podmiotami 
w zakresie opieki nad zabytkiem jest kluczowa dla zaplanowania i prowadzenia działań 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badanie bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych lub 

późniejszych, których skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

Ocena ogólna2 
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związanych z zahamowaniem procesów degradacji zabytków i doprowadzeniem do 
poprawy stanu ich zachowania oraz zwiększających atrakcyjność dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych. Mając na uwadze istotność ochrony zabytków, bieżącą 
współpracę Parafii z konserwatorem zabytków (podmiotem prywatnym) można uznać za 
przykład dobrej praktyki w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony zabytkowego 
drewnianego obiektu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan obiektu oraz warunki jego użytkowania i udostępniania 
turystom 

Budynek Kościoła zlokalizowany był na ogrodzonej działce we wsi Mętków (położonej na 
terenie gminy Babice). Na tej samej działce umiejscowiona była dzwonnica (według 
oświadczenia Proboszcza dzwonnica była repliką oryginalnej dzwonnicy z terenu Niegowici) 
oraz budynek probostwa. Budynek Kościoła był konstrukcją drewnianą, wybudowaną 
w XVIII w. w Niegowici i przeniesioną do Mętkowa na przełomie 1973 r. i 1974 r. Budynek 
o konstrukcji drewnianej modrzewiowej pokryty był modrzewiowym szalunkiem (brak 
widocznych ubytków) z dachem pokrytym drewnianym gontem (gont drewniany łupany). 
Rynny i rury spustowe wykonane były z tytan-cynku patynowanego w kolorze miedzi. 
Odwodnienie z rur spustowych poprowadzone było na zewnątrz posesji.  

Na budynku Kościoła nie umieszczono żadnych urządzeń technicznych, tablic i urządzeń 
reklamowych oraz napisów. Na ścianie frontowej umieszczono drewnianą płaskorzeźbioną 
tablicę informacyjno-pamiątkową upamiętniającą Karola Wojtyłę (wikariusza kościoła 
w Niegowici) oraz Franciszka Skupnia (pierwszego proboszcza Parafii w Niegowici).  

Kościół znajdował się na Szlaku Architektury Drewnianej. Przy wejściu na teren posesji 
(od frontu) w miejscu widocznym i ogólnie dostępnym znajdowała się tablica informacyjna 
(napisy w języku polskim, niemieckim i angielskim) o obiekcie, m.in. kiedy został 
wybudowany, o jego wyposażeniu oraz że jest położony na Szlaku Architektury Drewnianej. 
Na dzwonnicy umieszczono tablicę informującą o Szlakach Papieskich na terenie ziemi 
chrzanowskiej – tablica umieszczona przez Fundację Szlaki Papieskie. Na tablicy była 
informacja m.in. o Szlaku Papieskim oraz adresy stron internetowych Fundacji i powiatu 
chrzanowskiego.  

Przy wejściu na teren posesji (od frontu) oraz na ogrodzeniu od strony wejścia bocznego 
umieszczono tablicę z informacją, że obiekt jest chroniony, wraz z nazwą agencji ochrony 
oraz nr telefonu.  

Kościół posiadał jedne drzwi wejściowe główne (drewniane) prowadzące do przedsionka 
(kruchty), które były zamykane na zamek. Z przedsionka do nawy głównej prowadziły jedne 
drzwi (drewniane) zamykane na klucz. Dodatkowym zabezpieczeniem tego wejścia była 
metalowa krata zamykana na zamek oraz dodatkowo zabezpieczono poziomym rydlem 
zamykanym na kłódkę. Poza głównym wejściem Kościół posiadał dwoje drzwi bocznych. 
Wszystkie drzwi były drewniane, zamykane na zamek, a dodatkowo jedne drzwi 
wewnętrzne boczne były zamykane na zasuwkę. Wszystkie wewnętrzne drzwi posiadały 
metalowe okucia. 

W kruchcie znajdowały się tablice informacyjne, na których umieszczono informacje, m.in. 
dotyczące otrzymanych dotacji, strony internetowej Parafii, nr konta parafialnego, 
ogłoszenia, intencje. W kruchcie była wyłożona Księga pamiątkowa, w której osoby 
zwiedzające Kościół mogły dokonywać wpisów (data pierwszego wpisu 4 czerwca 2015 r.). 

Podczas oględzin przeprowadzonych przez kontrolera NIK w Kościele prowadzone były 
prace przy warstwach malarskich w prezbiterium. Ołtarz główny, ołtarze boczne, belka 
tęczowa z grupą ukrzyżowania, fotel-konfesjonał (XVIII w.) oraz ambona były odnowione. 
Ściany w nawie głównej były z widocznymi plamami zagrzybienia i starymi zaciekami oraz 
z pofałdowanym płótnem, które odklejało się w narożnikach. Ściany w nawie głównej oraz 
na poziomie chóru wymagały przeprowadzenia prac konserwatorskich.  

Opis stanu  
faktycznego 
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Kościół był wyposażony w system sygnalizacji włamania. Ponadto – według oświadczenia 
Proboszcza w otoczeniu Kościoła stale przebywają osoby, które zwracają uwagę na 
odwiedzających obiekt, np. Proboszcz, kościelny, osoby wykonujące prace konserwatorskie 
w Kościele. Kościół wyposażony był w system sygnalizacji pożaru – wewnątrz Kościoła 
zamontowano czujki dymu. Skrzynki elektryczne (rozdzielnie) umieszczone były w zakrystii. 
Obok skrzynki na ścianie umieszczono instrukcję postępowania na wypadek pożaru. 
Główny wyłącznik prądu znajdował się w dzwonnicy. 

Kościół posiadał instalację odgromową. 

Na zewnątrz ogrodzenia od strony frontowej oraz od wejścia bocznego Kościoła znajdowały 
się hydranty. Budynek ochotniczej straży pożarnej mieścił się w odległości około 200 m od 
Kościoła. W Kościele znajdowały się cztery gaśnice (w zakrystii, na chórze oraz dwie przy 
ołtarzach bocznych). 

Przy wejściu głównym do Kościoła (po lewej stronie) znajdował się podjazd umożliwiający 
wejście do Kościoła osobom niepełnosprawnym ruchowo. 

(dowód: akta kontroli str. 5-13, 447-457) 

Od października 2011 r. dla budynku Kościoła prowadzono książkę obiektu budowlanego.  

W 2015 r. i 2017 r. przeprowadzono okresowe kontrole budynku Kościoła określone 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3. W 2016 r. nie 
przeprowadzono takiej kontroli. 

Proboszcz wyjaśnił, że na terenie Parafii nie ma wyspecjalizowanej firmy, która może 
przeprowadzić przegląd stanu technicznego budynku kościoła. Roczne oraz pięcioletnie 
przeglądy stanu technicznego obiektu budowlanego wykonywane są przez tą samą firmę, 
która pobiera symboliczne opłaty za usługę. Z uwagi na fakt, że opłaty za przeglądy – 
zarówno stanu technicznego budynku, jak i instalacji elektrycznej i odgromowej – są bardzo 
wysokie, przeglądy te wykonywane są przez firmy polecone przez parafian. Parafia stale 
współpracuje z tymi podmiotami w zakresie przeglądów i opłaty pobierane przez nich są 
znacznie niższe niż przez innych. Tym samym Parafia musi dostosować się do terminów 
współpracującej firmy. Kolejny roczny przegląd stanu technicznego miał być wykonany 
w październiku 2016 r., jednak nie udało się go przeprowadzić, ponieważ przy próbie 
ustalenia spotkania okazało się, że w 2016 r. firma nie ma już wolnych terminów. Dlatego 
roczny przegląd stanu technicznego budynku kościoła został przeprowadzony dopiero 
w maju 2017 r.  

 W 2015 r. przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynku (kontrola okresowa 
przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat), określoną w art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa 
budowlanego. W 2011 r. przeprowadzono wymianę pokrycia dachu Kościoła oraz wykonano 
ekspertyzę techniczną i inwentaryzację budynku. 

W 2015 r. przeprowadzono badania pomontażowe rozdzielnicy, a w 2016 r. i 2017 r. 
przeprowadzono badanie instalacji elektrycznej oraz pomiarów ochronnych w zakresie 
ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, zabezpieczeń 
różnicowoprądowych, rezystancji izolacji obwodów, stanu instalacji odgromowej.  

(dowód: akta kontroli str. 527-555) 

Proboszcz informował Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) 
o stanie Kościoła, gdyż – jak oświadczył Proboszcz – w latach 2014-2016 występował do 
MWKZ z wnioskiem o otrzymanie niezbędnych pozwoleń, a tym samym w programach 
konserwatorskich była zawarta informacja o stanie zabytku i o jego uszkodzeniu lub 
zniszczeniu. Poza tym występowaliśmy z wnioskami o otrzymanie opinii na temat stanu 
zachowania i wartości zabytków. Takie opinie niezbędne były do otrzymania dotacji na 
konserwację zabytków w naszym kościele. 

W latach 2014-2017 (wcześniej również) nie wystąpiły akty wandalizmu przy, na 
i w Kościele. 

                                                      
3 Dz.U. z 2017 r., poz. 1332. 
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W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Państwowa 
Straż Pożarna (PSP) nie przeprowadzali kontroli budynku Kościoła. Jak oświadczył 
Proboszcz, przed 2014 r. PSP jednorazowo przeprowadziła kontrolę w zakresie stanu 
technicznego Kościoła oraz instalacji odgromowej. Ochotnicza Straż Pożarna w Mętkowie 
w ramach ćwiczeń wykonuje przeglądy Kościoła w Mętkowie, a z czynności tych nie są 
sporządzane protokoły.  

(dowód: akta kontroli str. 559-560) 

Kościół był udostępniany zwiedzającym we wszystkie dni tygodnia poza godzinami, 
w których odbywały się nabożeństwa i uroczystości kościelne. Przy wejściu na teren posesji 
(od frontu) umieszczono informacje kiedy i w jakich godzinach odprawiane są msze 
i nabożeństwa. W kruchcie umieszczono informacje o możliwości zwiedzania Kościoła wraz 
z nr telefonu do kościelnego (w sytuacji gdy Kościół jest zamknięty). Informacje 
o możliwości zwiedzenia Kościoła umieszczono także na stronie internetowej Parafii 
(w zakładce kontakt4), podając nr telefonu do Proboszcza oraz kościelnego. Kościół otwierał 
Proboszcz mieszkający obok Kościoła lub kościelny. Za zwiedzanie Kościoła nie pobierano 
żadnych opłat. 

Zwiedzanie Kościoła było możliwe także przy udziale przewodnika z Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej. Przewodnik był zatrudniony w latach 2014-2015, w miesiącach 
maj-wrzesień, od wtorku do niedzieli, w godzinach 900-1800. W 2016 r. w okresie od 15 maja 
do 15 października, od wtorku do niedzieli, w godzinach 900-1800. W 2017 r. przewodnik 
udostępnia wnętrze i oprowadza po Kościele w miesiącach lipiec-wrzesień, w dniach od 
piątku do soboty w godzinach 900-1800, a w niedziele w godzinach 1200-1700. Przewodnik 
miał podpisaną umowę z Małopolską Organizacją Turystyczną.  

 (dowód: akta kontroli str. 447-457, 559-560, 575-614) 

Parafia nawiązała współpracę z konserwator zabytków, która wykonywała odnowę 
(polichromii, ołtarzy, ambony, konfesjonału) oraz nadzorowała prace dotyczące remontu 
Kościoła. Konserwator wykonywała nieodpłatnie prace na rzecz Parafii, tj. przygotowywała 
wnioski w sprawie dotacji, rozliczała środki dotacji, sporządzała programy prac 
konserwatorskich potrzebne do pozyskania wymaganych pozwoleń.  

Mając na uwadze istotność ochrony zabytków, szczególnie ważne jest także prowadzenie 
bieżącej ścisłej współpracy z wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie podmiotami. Tym samym 
powyższą współpracę Parafii z konserwatorem zabytków można uznać za przykład dobrej 
praktyki. 

(dowód: akta kontroli str. 559-560) 

W okresie objętym kontrolą Proboszcz podejmował działania zachęcające turystów do 
zwiedzenia Kościoła. Parafia prowadziła własną stronę internetową5, która m.in. umożliwiała 
wirtualne zwiedzanie Kościoła. Informacje o zabytku znajdowały się także na stronach 
internetowych: Wikipedia, dotyczącej Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce6, 
systemie służącym turystom Polska niezwykła7. Informacje dotyczące zabytkowego 
Kościoła w Mętkowie umieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Babicach (w zakładce Kultura i turystyka  Zabytki8). 

Corocznie – w rocznicę konsekracji Kościoła – odbywały się w nim koncerty papieskie. 
Parafia wydawała także widokówki Kościoła papieskiego w Mętkowie. 

Proboszcz wyjaśnił, że w latach 2014-2016 zachęcał potencjalnych turystów do zwiedzenia 
Kościoła poprzez umieszczanie na stronie internetowej informacji o historii zabytkowego 
Kościoła, zamieszczanie zdjęć zachęcających do obejrzenia zabytku, informowania na 
mszach i uroczystościach kościelnych i państwowych, że Kościół można zwiedzać, 
zapraszanie zwiedzających do kolejnych odwiedzin i rozpowszechniania informacji przez 
znajomych, zaprzyjaźnione instytucje (Lokalna Grupa Działania, Urząd Gminy Babice, 
MWKZ, inne parafie, np. w Głębowicach, Babicach, Płazie, Libiążu), itp. Proboszcz kierował 

                                                      
4 http://www.parafia-metkow.com/kontakt.html 
5 http://www.parafia-metkow.com 
6 http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=116 
7 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/8674,metkow-kosciol-pw--matki-bozej-czestochowskiej.html 
8 http://www.yourajskieokolice.pl/index.php?id=301 
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się w tym zakresie własną inicjatywą oraz był wspierany i zachęcany przez Gminę Babice 
oraz osoby z sektora publicznego. Proboszcz otrzymywał wsparcie w tym zakresie ze strony 
Gminy Babice, organizacje turystyczne PTTK, które organizowały przyjazdy zwiedzających 
do Kościoła. Parafia otrzymała także wsparcie Szkoły Podstawowej oraz Biblioteki 
w Mętkowie, a także Koła Gospodyń Wiejskich. Poza tym w promocję Kościoła angażowała 
się Lokalna Grupa Działania, informująca przy okazji organizowanych imprez (np. na zamku 
w Lipowcu, skansenie w Wygiełzowie itp.). Proboszcz wskazał także na pocztówki oraz 
koncerty papieskie. Dodał również, że na stronie internetowej Parafii jest umieszczana 
informacja o koncertach i innych imprezach organizowanych w zabytkowym Kościele. 

Ponadto Proboszcz wyjaśnił, że Parafia współpracowała z innymi podmiotami w celu 
promowania zabytkowego Kościoła w Mętkowie oraz jego wykorzystania w promocji 
regionu. Współpraca z MWKZ polegała na częstych kontrolach inspektorów, a dzięki temu 
na rozpowszechnianiu informacji o zabytku wśród innych pracowników urzędu i znajomych. 
Współpraca z Samorządem Województwa Małopolskiego, Gminą Babice, ościennymi 
gminami, powiatem chrzanowskim, organizacjami turystycznymi (PTTK w Chrzanowie, 
Pszczynie, Chorzowie) przebiegała – według Proboszcza – zawsze sprawnie i skutecznie. 
Według Proboszcza w promocję zabytkowego Kościoła w Mętkowie w szczególny sposób 
angażowała się Gmina Babice, poprzez uczestnictwo w imprezach organizowanych 
w Kościele, umieszczanie informacji o zabytku w swoich wydawnictwach, broszurach, 
a także w formie udzielania dotacji na konserwację obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 22-25, 556-558, 574) 

W ramach realizacji projektu związanego z pracami konserwatorskimi we wnętrzu Kościoła 
Parafia podpisała umowy partnerskie z Gminną Biblioteką Publiczną Filia w Mętkowie oraz 
Fundacją „Barka” w Mętkowie, w ramach których ww. partnerzy byli zobowiązani do 
organizowania odczytów, udzielania i rozpowszechniania historii na temat dziedzictwa 
kulturowego oraz realizowanego projektu. Dodatkowo Fundacja była zobowiązana do 
organizowania imprez i uroczystości na terenie objętym projektem. Parafia – w ramach 
realizacji tego projektu – podpisała także umowę partnerską z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Mętkowie, w ramach której do obowiązków tego partnera należała pomoc przy pracach 
wysokościowych oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 235-242) 

Z informacji uzyskanych od Wójta Gminy Babice9 wynikało m.in., że Gmina w związku 
z realizacją zadań dotyczących promocji, podejmuje działania informacyjne poprzez m.in. 
przekazywanie informacji na temat atrakcji turystycznych, zabytków, odbywających się 
wydarzeń kulturalnych itp. W odniesieniu do zabytkowego Kościoła w Mętkowie Wójt Gminy 
wskazał, że promocja odbywa się poprzez informację w folderach i wydawnictwach, gminną 
stronę internetową, współpracę w organizacji wydarzeń kulturalnych oraz współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. W latach 2015-2016 Gmina Babice w związku 
z odbywającym się wydarzeniem kulturalnym Koncertem Papieskim w Kościele w Mętkowie, 
zawarła umowy dotyczące promocji Gminy z Fundacją Barka w Mętkowie. Fundacja ta była 
inicjatorem koncertów, które są cyklicznym wydarzeniem kulturalnym o zasięgu 
regionalnym. Wójt wskazał, że w zabytkowym Kościele w Mętkowie od dziesięciu lat w 
listopadzie organizowany był Koncert Papieski, a okazją do zorganizowania pierwszego 
koncertu było 25 lecie pontyfikatu Jana Pawła II, 55 lecie kapłaństwa Ojca Świętego i 30 
rocznica pierwszej Eucharystii w Kościele. W informacji Wójt wskazał także, że w 2014 r.  
i 2016 r. Gmina udzieliła Parafii dotacji na realizację prac przy zabytkowym Kościele. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach przy udziale Samorządu Województwa 
Małopolskiego wydał ulotkę dotyczącą zabytkowego kościoła w Mętkowie. 

Na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 
znajdowało się Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie (czynne 
codziennie w godzinach 1000-1700), gdzie można było uzyskać materiały dotyczące 
zabytkowego kościoła w Mętkowie, tj.: broszura Małopolska. Szlak Architektury Drewnianej 
wydana w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, ulotka dotycząca gminy 

                                                      
9 Informacje uzyskane 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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Babice (w tym prezentująca kościół w Mętkowie), mapa gminy Babice z zaznaczonymi 
gminnymi zabytkami, Przewodnik turystyczny Ziemia chrzanowska na rowerze i pieszo, 
Kalendarium imprez i wydarzeń w powiecie chrzanowskim na 2017 r., w którym ujęto 
informację o koncercie papieskim w dniu 25 listopada 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 14-174, 624) 

2. Obudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytku architektury 
drewnianej 

Z informacji uzyskanych od Wójta Gminy Babice wynikało m.in., że Gmina nie posiada 
gminnego programu opieki nad zabytkami.  

 (dowód: akta kontroli str. 14-16) 

W zakresie problemów i potrzeb związanych z odbudową, utrzymaniem i zabezpieczeniem 
Kościoła Proboszcz wyjaśnił, że: występowały i występują problemy z wysokością 
otrzymywanych dotacji. Prace przy poszczególnych częściach zabytkowego Kościoła 
muszą być dzielone na wiele etapów. Największą potrzebą w dalszym ciągu jest 
pozyskiwanie funduszy na konserwację obiektu. Niestety w 2017 r. nie otrzymano dotacji 
z MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego na kontynuację prac. W ramach środków własnych 
Parafia może wykonać mały zakres prac dotyczący konserwacji warstw malarskich 
w prezbiterium. Parafia otrzymała dotację od MWKZ na konserwację ścian drewnianych we 
wnętrzu, co pozwoli na wykonanie prac w nawie Kościoła. Proboszcz wskazał, że 
największym problemem są koszty, które Parafia musi ponosić w związku z pracami 
konserwatorskimi, także tymi bieżącymi, dotyczącymi utrzymywania Kościoła w dobrym 
stanie technicznym (impregnacje, naprawy bieżące, przeglądy branżowe itp.). Przy 
zabytkach koszty są znacznie większe niż przy innych obiektach niezabytkowych. Koszty 
generowane są przez wymóg stosowania odpowiednich technologii i materiałów, 
wykonywania analiz laboratoryjnych i historycznych, a także specyfiki miejsca. 

(dowód: akta kontroli str. 556-558) 

W latach 2014-2016 Proboszcz występował do MWKZ o nieodpłatne udostępnienie do 
wglądu posiadanej dokumentacji Kościoła. Parafia otrzymała zdjęcia archiwalne Kościoła, 
karty obiektów i korespondencję dotyczącą obiektu. Podczas kontroli i komisji 
konserwatorskich przeprowadzanych przez MWKZ inspektor z tego Urzędu udostępniał 
materiały archiwalne, które przywoził na spotkania. 

 (dowód: akta kontroli str. 559-560) 

W latach 2014-2016 obowiązywały cztery pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku 
wydane przez MWKZ, tj. pozwolenie: 

 z 2 listopada 2011 r. na konserwację w pełnym zakresie ołtarza bocznego prawego 
(wraz z rekonstrukcją struktury). Termin wykonania prac wyznaczono na listopad 2011 r. 
– grudzień 2014 r.; 

 z 12 lutego 2010 r. na konserwację w pełnym zakresie (wraz z rekonstrukcją struktury 
ołtarza) elementów ruchomego wyposażenia wnętrza (ołtarz boczny lewy wraz 
z obrazem św. Anny Samotrzeć, ambona, grupa rzeźb z łuku tęczowego). Decyzją 
MWKZ z 29 listopada 2012 r. przesunięto termin wykonania prac z: marzec 2010 r. – 
grudzień 2011 r. na: grudzień 2015 r. oraz termin ważności pozwolenia ustalono na 
31 grudnia 2015 r.; 

 z 8 grudnia 2014 r. na wykonanie badań konserwatorskich – poszukiwawczych na 
obecność historycznych nawarstwień kolorystycznych i dekoracji malarskiej we wnętrzu 
(ściany i strop) wraz z usunięciem wtórnych nawarstwień z lat 70. XX w. Termin 
wykonania prac wyznaczono na grudzień 2014 r. – grudzień 2017 r., a termin ważności 
upoważnienia na 31 grudnia 2017 r.; 

 z 27 stycznia 2016 r. na konserwację, restaurację odsłoniętej dekoracji malarskiej (wraz 
z częściową rekonstrukcją) we wnętrzu (na ścianach i stropach). Termin ważności 
pozwolenia ustalono na 31 grudnia 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 243-244, 322-325, 350-353) 

Proboszcz oświadczył, że w latach 2014-2016 MWKZ przedstawiał zalecenia 
konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia 

Opis stanu  
faktycznego 
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i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian w zakresie opinii 
lub wydanych pozwoleń. Ponadto Parafia otrzymywała dokumentację (autorstwa 
konserwatora zabytków współpracującego z Parafią) z poszczególnych prac 
konserwatorskich, w których znajdowały się zalecenia dla użytkownika. 

(dowód: akta kontroli str. 559-573) 

W wydanej 29 lutego 2016 r. na wniosek Parafii opinii MWKZ wskazał, że dalsze prace przy 
ścianach i stropach Kościoła powinny być wykonane w jak najszybszym terminie i docelowo 
należy wykonać również konserwację odnalezionych elementów malowanego stropu wraz 
z rekonstrukcją brakujących fragmentów kompozycji. 

(dowód: akta kontroli str. 623) 

W okresie objętym kontrolą zrealizowano następujące zadania: 

 w 2014 r. wykonano: 

 konserwację tzw. Grupy Tęczowej Ukrzyżowania z kościoła ks. Karola Wojtyły 
w Mętkowie, na którą wydatkowano 31,8 tys. zł z czego 25 tys. zł zostało pokryte 
środkami Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW), osi 4 „Leader”, działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, a pozostałe 
6,8 tys. zł pochodziło ze środków własnych Parafii; 

 konserwację ołtarza bocznego prawego z obrazami „Serca Jezusa” oraz 
„Ukrzyżowanie” z papieskiego kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Mętkowie, gdzie posługę kapłańską pełnił ks. Karol Wojtyła – etap IV, na którą 
wydatkowano 42 tys. zł, z czego 25 tys. zł zostało pokryte dotacją Samorządu 
Województwa Małopolskiego, a 17 tys. zł środkami własnymi Parafii; 

 odnowę obrazów i snycerki z ołtarza bocznego prawego, na którą wydatkowano 
58,7 tys. zł, z czego 47 tys. zł zostało pokryte środkami Samorządu Województwa 
Małopolskiego w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, a pozostałe 11,7 tys. zł pochodziło ze 
środków własnych Parafii; 

 w 2015 r. wykonano: 

 konserwację – odsłonięcie i przebadanie polichromii w prezbiterium Kościoła, na 
którą wydatkowano 42,5 tys. zł, z czego 25 tys. zł zostało pokryte dotacją 
Samorządu Województwa Małopolskiego, a 17,5 tys. zł środkami własnymi Parafii; 

 usunięcie wadliwego obłożenia płótnem ścian i stropu w części prezbiterialnej 
Kościoła wraz z wykonaniem dezynfekcji desek i bali po ich odsłonięciu, na które 
wydatkowano 40,3 tys. zł, z czego 20 tys. zł zostało pokryte dotacją MWKZ, 
a 20,3 tys. zł środkami własnymi Parafii; 

 w 2016 r. wykonano: 

 kontynuację prac konserwatorskich przy drewnianych ścianach wewnętrznych 
Kościoła – ściany i pilastry w prezbiterium, odsłonięcie polichromii na stropie i części 
ścian, na którą wydatkowano 125 tys. zł, z czego 100 tys. zł zostało pokryte dotacją 
MWKZ, a 25 tys. zł środkami własnymi Parafii; 

 konserwację polichromii na drewnianych ścianach prezbiterium (XVIII w.), na które 
wydatkowano 135 tys. zł, z czego 100 tys. zł zostało pokryte dotacją Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), 20 tys. zł dotacją Samorządu Województwa 
Małopolskiego, a 15 tys. zł środkami własnymi Parafii; 

 konserwację polichromii na ścianach prezbiterium, na które wydatkowano 20 tys. zł, 
z czego 10 tys. zł zostało pokryte dotacją Gminy Babice, a 10 tys. zł środkami 
własnymi Parafii. 

Powyższe prace konserwatorskie zostały odebrane przez MWKZ. Zakres wykonanych prac 
był zgodny z wydanymi pozwoleniami, co zostało potwierdzone w protokołach z komisji 
dotyczącej zakończenia prac konserwatorskich przy zabytku (pięć protokołów). 
W przypadku prac dofinansowanych przez MKiDN sporządzono także notatkę służbową 
z komisji konserwatorskiej dotyczącej prowadzonych prac, podczas której obecni byli 
przedstawiciele MKiDN, MWKZ oraz Proboszcz i wykonawca prac konserwatorskich. Poza 
końcowym odbiorem prac i sporządzeniem w tym zakresie protokołów, w części 
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realizowanych zadań sporządzano notatkę służbową z komisji dotyczącej prowadzonych 
prac konserwatorskich (trzy notatki). 

(dowód: akta kontroli str. 114-174, 175-438, 615-622, 625-664) 

Poza ww. pracami konserwatorskimi w 2014 r. wykonane zostały prace w zakresie wymiany 
instalacji elektrycznej oraz wykonania dokumentacji projektowej, na które wydatkowano 
88,6 tys. zł, z czego 2 tys. zł zostało pokryte dotacją Gminy Babice, a 86,6 tys. zł środkami 
własnymi Parafii. 

(dowód: akta kontroli str. 46-113) 

W 2017 r. Parafia złożyła wniosek do MWKZ o udzielenie dotacji na kontynuację prac przy 
drewnianych ścianach wewnętrznych Kościoła – etap V. Wnioskowana kwota wynosiła 
205,4 tys. zł, a zarezerwowana przez MWKZ kwota dotacji na 2017 r. wyniosła 90 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 439-446) 

Parafia złożyła wnioski na realizację prac w 2014 r., na które dotacje nie zostały udzielone, 
tj.: 

 wniosek do MKiDN o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytku złożony 
w 2013 r. Wniosek dotyczył wykonania nowej instalacji elektrycznej w całym Kościele, 
a wnioskowana kwota wynosiła 100 tys. zł; 

 wniosek do Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach PROW, osi 4 „Leader”, 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” złożony w 2014 r. Wniosek 
dotyczył wykonania instalacji elektrycznej w Kościele, a wnioskowana kwota wynosiła 
140 tys. zł.  

Parafia złożyła wnioski na realizację prac w 2017 r., na które dotacje nie zostały udzielone, 
tj.: 

 wniosek do MKiDN10 o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytku złożony 
w 2016 r. Wniosek dotyczył przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich 
obejmujących polichromie na ścianach prezbiterium Kościoła, a wnioskowana kwota 
wynosiła 845,7 tys. zł; 

 wniosek do Samorządu Województwa Małopolskiego o dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, złożony w 2016 r. 
Wniosek dotyczył kolejnego etapu prac konserwatorskich we wnętrzu Kościoła 
(polichromie), a wnioskowana kwota wynosiła 183,8 tys. zł; 

 wniosek do MKiDN11 o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytku złożony 
w 2017 r. Wniosek dotyczył przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich 
obejmujących drewnianą strukturę oraz warstwy malarskie na chórze Kościoła, 
a wnioskowana kwota wynosiła 52,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 458-526) 

W latach 2014-2016 w otoczeniu zabytku nie były prowadzone roboty budowlane 
polegające na budowie innych (niezabytkowych) obiektów. 

W latach 2014-2016 podmioty udzielające dotacji (MKiDN, Samorząd Województwa 
Małopolskiego, MWKZ, Gmina Babice) nie przeprowadzały odrębnych kontroli w ramach 
przydzielanych dotacji. Proboszcz oświadczył, że instytucje te otrzymywały wszystkie 
wymagane dokumenty i sprawozdania dotyczące wykonania zadania (wraz z dokumentacją 
fotograficzną). MWKZ uczestniczył w każdym odbiorze i przeprowadzał kontrole w trakcie 
trwania dotowanych prac. Podczas kontroli czy tzw. komisji konserwatorskich uczestniczył 
również rzeczoznawca powołany przez MKiDN. Rzeczoznawca nadzorował prace 
konserwatorskie i dokonywał odbiorów wraz z przedstawicielem MWKZ oraz historykiem 
sztuki.  

W okresie objętym kontrolą MWKZ nie przeprowadzał w Parafii kontroli w zakresie ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami12. Proboszcz oświadczył, że przed 2014 r. 

                                                      
10http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-
zabytkow.php 
11http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-
zabytkow.php 
12 Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm. 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-zabytkow.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-zabytkow.php
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MWKZ przeprowadził jedną kontrolę w zabytkowym Kościele w zakresie ochrony zabytków  
i opieki nad zabytkami w trybie art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy, podczas której sprawdzono 
obiekty wpisane do rejestru i wykonano aktualizację kart obiektów, wpisując obecny stan 
zachowania poszczególnych obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 559-560) 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Proboszcza Parafii, 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, 20 lipca 2017 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 
Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Anna Kępa-Biraga 
Doradca ekonomiczny 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


