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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/097 – Opieka nad cmentarzami wojennymi w Polsce południowo-wschodniej1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Aleksandra Trojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli: 
nr LKR/224/2017 z 12 grudnia 2017 r., 

2. Małgorzata Korusiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR 14/2018 z 10 stycznia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (MUW) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski2 (Wojewoda) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie przez Wojewodę Małopolskiego 
zadań w zakresie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi. Powierzając gminom 
zadania dotyczące utrzymania cmentarzy znajdujących się na ich ternie Wojewoda 
przekazywał na ten cel dotacje, rzetelnie weryfikował zarówno wykonanie robót jak 
i wykorzystanie środków. NIK zwraca jednak uwagę, że środki przekazywane gminom były 
niewystarczające w stosunku do zgłaszanych potrzeb. 

Zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi realizowane były przez 
Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego (Wydział). Pełnił on 
rolę inwestora w przypadku prac remontowych na cmentarzach, prowadzonych 
bezpośrednio przez Wojewodę. W Wydziale prowadzona była także ewidencja grobów 
i cmentarzy wojennych, która była na bieżąco weryfikowana i uzupełniana. Na stronie 
internetowej MUW4 dostępna była także baza cmentarzy wojennych w Małopolsce. 

Ponadto w okresie objętym kontrola tj. w latach 2014-2016 na 33 cmentarzach położonych 
na terenie Małopolski prowadzone były prace remontowo-konserwacyjne na podstawie 
porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą a gminami. W porozumieniach tych Wojewoda 
powierzał wykonanie zadań, dokładnie wskazywał zakres przewidzianych robót, jak również 
informował o wysokości dofinansowania jakie gmina mogła uzyskać na ten cel. 

W latach 2014-2016 na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem grobów 
i cmentarzy wojennych oraz pracami remontowymi z budżetu Wojewody wydatkowano 
5 593 tys. zł (98% środków zaplanowanych), w tym: na dotacje celowe dla gmin5 
wydatkowano 3 603,9 tys. zł (99,9% środków zaplanowanych), a na wydatki bieżące na 
zakup usług związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych 1 989,1 tys. zł 
(95% środków zaplanowanych).  
 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badaniami kontrolnymi były objęte również działania i zdarzenia zaistniałe wcześniej 

lub później, jeżeli miały bezpośredni wpływ na zagadnienia objęte kontrolą albo wówczas wystąpiły ich skutki. 
2 W latach objętych kontrolą na stanowisku Wojewody Małopolskiego byli: Jerzy Miller (do 8 grudnia 2015 r.), Józef Pilch (od 

9 grudnia 2015 r. do 2 czerwca 2017 r.).  
3 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 ogólną opisową. 

4 http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/ 
5 Przekazanych na mocy porozumień zawartych pomiędzy gminą a Wojewodą. 
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Na 2014 r. gminy złożyły wnioski o przyznanie dotacji celowych na kwotę 7 591,7 tys. zł, co 
przy środkach będących w dyspozycji Wojewody zapewniało finansowanie w wymiarze 
niższym niż 10% zgłaszanego zapotrzebowania. Mając na uwadze, że wraz z tymi 
wnioskami do MUW wpłynęły materiały dokumentujące stan techniczny grobów i cmentarzy 
wojennych w ponad 100 gminach, w oparciu o które możliwe było planowanie zadań na lata 
następne, w 2015 r. zaprzestano zbierania wniosków o dotację. 
Oprócz dotacji z budżetu Wojewody, na remonty na cmentarzach wojennych przeznaczono 
także 560 tys. zł od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Rada) i 717,4 tys. zł 
przekazane przez Ministerstwo Obrony Narodowej Węgier.  
Zgodnie z zawartymi porozumieniami gminy, wnioskując o przekazanie dotacji, przedkładały 
dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania, załączając m.in. kserokopie faktur 
oraz dokumentację fotograficzną. Wojewoda zagwarantował sobie także prawo do kontroli 
realizacji zadań objętych porozumieniami. W trakcie 15 zaplanowanych i przeprowadzonych 
kontroli sprawdzających realizację powierzonych gminom zadań dotyczących utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na ich terenie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Dobry stan utrzymania remontowanych cmentarzy potwierdziły 
przeprowadzone w toku kontroli oględziny. 
Na podkreślenie zasługuje również dobra współpraca z organizacjami krajowymi 
i zagranicznymi na obszarze opieki nad cmentarzami wojennymi. 

Stwierdzono, że w przypadku gdy Wojewoda zawierał z gminami porozumienia i powierzał 
im wykonanie prac na cmentarzach prowadzone były one bez zezwolenia, o którym mowa 
w art. 5 ustawy o cmentarzach wojennych6. Było to konsekwencją stosowanej w MUW 
interpretacji, zgodnie z którą powierzenie zadań porozumieniami było jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na ich wykonanie. W ocenie NIK działanie takie było jednak 
nieprawidłowe, a prowadzenie prac, o których mowa w art. 5 ustawy o cmentarzach 
wojennych, niezależnie od źródła finansowania zawsze wymaga wydania zezwolenia przez 
Wojewodę.  
Druga ze stwierdzonych nieprawidłowości polegała na nieopublikowaniu w dzienniku 
urzędowym województwa dwóch porozumień zawartych w 2016 r.; porozumienia te zostały 
opublikowane jeszcze w toku kontroli NIK.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi  

1.1. Zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi, tj. m.in. 
prowadzenie ewidencji grobów i cmentarzy wojennych istniejących na terenie województwa, 
zarządzanie ekshumacji szczątków z grobu wojennego, wydawanie decyzji zezwalających 
na przeprowadzanie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na 
cmentarzach i grobach wojennych, prowadzenie spraw związanych z remontami 
i utrzymaniem grobów oraz cmentarzy wojennych7 oraz współdziałanie z Wydziałem Skarbu 
Państwa i Nieruchomości MUW w zakresie regulowania stanu prawnego gruntów zajętych 
przez groby i cmentarze wojenne zostały uwzględnione w Regulaminie Organizacyjnym 
MUW i przypisane Wydziałowi Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego 
(Wydział)8. 

Zgodnie z regulaminami wewnętrznymi ww. Wydziału oraz Wydziału Administracji i Logistyki 
wskazane zadania należały do pracowników zatrudnionych odpowiednio: na Samodzielnym 

                                                      
6 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 2017 r. poz. 681 ze zm.), dalej: ustawa 

o cmentarzach wojennych. 
7 W tym m.in.: powierzanie jednostkom samorządu terytorialnego, w drodze porozumień, obowiązku utrzymana grobów 

i cmentarzy wojennych (z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego 
nie przejmuje tego obowiązku bezpłatnie); od 9 lutego 2015 r. m.in. zapewnienie obsługi inwestorskiej w zakresie 
przeprowadzenia remontów wybranych cmentarzy wojennych; od 4 lipca 2016 r. m.in. podejmowanie działań związanych 
z zarządzaniem Znakiem Dziedzictwa Europejskiego: „Cmentarz wojenny nr 123 w Łużnej” – dla realizacji celów 
określonych w decyzji Parlamentu Europejskiego nr 1194/2011/UE z 16.11.2011 r.;  

8 Od 15 kwietnia 2016 r. Oddziałowi Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego będącego komórką 
organizacyjną Wydziału Administracji i Logistyki, a od 1 października 2017 r. ponownie Wydziałowi Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa i Dziedzictwa Narodowego. 
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Stanowisku Pracy do Spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego9, w Oddziale Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego i Miejsc Pamięci10 oraz w Oddziale Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa i Dziedzictwa Narodowego11. 
Zadaniami w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi zajmowało się w 2014 r. 
czterech, a w latach 2015-2016 sześciu pracowników12. W ich zakresach czynności 
wskazano osobę zastępującą pracownika w pełnieniu jego obowiązków służbowych, co 
zapewniało ciągłość wykonywania powierzonych im zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 4-10) 

1.2. Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych prowadzona była w formie papierowej. 
Każdy obiekt posiadał teczkę, w której zgromadzone były m.in.: dokumenty informujące 
o stanie obiektu (karta weryfikacyjna), dane o poległych żołnierzach (imię, nazwisko, szarża, 
jednostka wojskowa, data śmierci) oraz ich liczbie, dokumenty dotyczące prac wykonanych 
przy obiekcie np.: pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(MWKZ), opinie konserwatorskie dotyczące zakresu prac remontowych, protokoły odbioru 
prac z dokumentacją fotograficzną, zalecenia MWKZ wydane po kontroli stanu zachowania 
obiektu i/lub po wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Ewidencja w takiej formie była 
prowadzona od 2008 r. W miarę uzyskiwania nowych dokumentów, np. informacji 
pozwalających na ustalenie nazwisk pochowanych, informacji o istnieniu grobów wojennych 
niefigurujących do tej pory w ewidencji była ona weryfikowana i uzupełniana. 

Według stanu na 16 stycznia 2018 r. w ewidencji grobów i cmentarzy wojennych było 1245 
obiektów. Z uwagi na sposób prowadzenia ewidencji nie było możliwe wskazanie liczby 
obiektów wpisanych do ewidencji według stanu na koniec konkretnego roku oraz podanie ile 
obiektów zostało włączonych lub wyłączonych z ewidencji. Najczęstszymi przyczynami 
wyłączenia z ewidencji grobów i cmentarzy wojennych były: przeprowadzone ekshumacje 
i związane z nimi przeniesienia na inne miejsce pochówku lub stwierdzenie, że mogiła 
stanowi grób rodzinny (późniejsze pochowanie zwłok osoby zmarłej z innych przyczyn niż 
określone w ustawie), negatywna weryfikacja starszych kart ewidencyjnych (tzn. brak 
możliwości zlokalizowania obiektu w terenie), stwierdzenie, w toku weryfikacji 
zgromadzonych materiałów, że dotyczą one większej liczby obiektów (np. dwie kwatery 
wojenne z tego samego okresu historycznego, położone w dwóch różnych częściach 
cmentarza, w ankietach z urzędu gminy mogły być ujęte jako jeden obiekt). 

W Wydziale prowadzone było również, w formie pliku w programie Excel, zestawienie 
zbiorcze obiektów znajdujących się w ewidencji. Dane zawarte w tym zestawieniu 
obejmowały m.in. następujące dane: nazwa obiektu, jego rodzaj, numer, sygnatura 
z ewidencji, powiat i gmina w jakiej się znajduje, dokładny opis położenia13, wskazanie stanu 
prawnego działki14, numer księgi wieczystej (KW) lub informacja o jej braku, źródło 
informacji o KW, numer i powierzchnia działki, na której zlokalizowany jest obiekt, 
powierzchnia obiektu, okres historyczny15, informacja czy obiekt znajduje się poza 
cmentarzem, status16, liczba pochowanych, w tym zidentyfikowanych 
i niezidentyfikowanych, rodzaj zgromadzonej dokumentacji17, uwagi18, zdjęcia, zalecenia 
konserwatorskie/postulowane prace do wykonania oraz ich termin, wskazanie jaka 
dokumentacja została opracowana dla obiektu (projekt budowlany, dokumentacja 

                                                      
9 Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego MUW  

z 30 października 2014 r. zmieniające Regulamin Wewnętrzny Wydziału. 
10 Zarządzenie Nr 2/15 Dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego MUW z 3 lutego 

2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału.  
11 Zarządzenie Nr 4/16 Dyrektora Wydziału Administracji i Logistyki MUW z 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Administracji i Logistyki MUW. 
12 Do obowiązków jednego z nowozatrudnionych pracowników Oddziału należało m.in. zapewnienie pełnej obsługi 

inwestorskiej w zakresie prowadzenia remontów wybranych cmentarzy wojennych, czynne uczestnictwo w procesie 
inwestycyjnym, nadzór nad realizowanymi pracami budowlanymi/konserwatorskimi oraz reprezentowanie inwestora z tytułu 
przysługującym mu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w procesie budowalnym. 

13 Np. Zborowice - Karczemne, za lasem po prawej stronie drogi do Staszkówki. 
14 Stan prawny działki: K – komunalna, S - Skarb Państwa (na czerwono - w zarządzie wojewody), P - prywatna lub innych 

osób prawnych, Z - związek wyznaniowy. 
15 „do 1914”, „I wś”, „1918-1921”, „II wś”, „okres stalinowski”. 
16 Np. żołnierze polegli lub zmarli w wyniku działań wojennych, jeńcy wojenni. 
17 Np. stare karty ewidencyjne, ankieta studentów UJ, ankieta studentów AP, materiały PCK, karta ewidencyjna, karta 

weryfikacyjna. 
18 Np. „na cmentarzu chowano zmarłych na choroby zakaźne w pobliskim szpitalu”, „toczy się postępowanie w sprawie wpisu 

do rejestru zabytków”.  



 

5 

historyczno-odtworzeniowa, programy konserwatorskie), historia remontów cmentarzy 
z okresu I wojny światowej oraz uwagi dotyczące realizacji, linki do fotografii.  
Większość obiektów19 z ewidencji miała założoną kartę ewidencyjną, w której wskazano 
m.in.: nazwę obiektu, rodzaj obiektu, wymiary/powierzchnię, liczbę grobów oraz liczbę 
pochowanych, status pochowanych, dokładny opis położenia i lokalizacji, właściwy 
terytorialnie urząd gminy, właściciela terenu, numer działki, opiekuna społecznego obiektu, 
datę sporządzenia karty oraz zmieszczono zdjęcie obiektu. Karty ewidencyjne dostępne 
były w wersji elektronicznej. 

Wgląd do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych był możliwy w trybie dostępu do 
informacji publicznej. Na stronach MUW20 dostępna była także internetowa baza cmentarzy 
wojennych w Małopolsce. Wybierając odpowiedni okres historyczny np.: powstanie 
styczniowe, powstanie krakowskie, I wojna światowa, okres stalinowski można było znaleźć 
nazwy obiektów, ich lokalizację wraz ze wskazaniem na mapie. Korzystając z wyszukiwania 
zaawansowanego możliwe było również przeszukiwanie bazy wybierając m.in. formację 
(np. konfederaci barscy, ofiary rabacji galicyjskiej, Legiony Polskie), podstawę 
zakwalifikowania (np. jeniec wojenny, poległy w walce o niepodległość i zjednoczenie 
Państwa Polskiego, uchodźca z 1915 r.), rodzaj lokalizacji obiektu (m.in. cmentarz 
parafialny, mogiła/grób zbiorowy). Możliwe było także wyszukanie obiektów z danej gminy 
lub powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 11-16) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału, zapis rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 23 października 1936 r.21 wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych 
i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach 
i cmentarzach wojennych wskazujący, że wojewoda wykonując swoje zadania dotyczące 
m.in. spraw ekshumacji i przeniesienia zwłok z cmentarza lub grobu wojennego na inny 
cmentarz lub do innego grobu wojennego, udzielania pozwoleń na remont lub budowę 
grobowców, na wznoszenie pomników, na wykonywanie robót ziemnych i innych urządzeń 
na cmentarzach wojennych oraz zatwierdzanie projektów budowy pomników i projektów 
innych urządzeń działa w porozumieniu z odnośnymi władzami wojskowymi, stał się 
obecnie przepisem martwym. W czasach kiedy ustawa wchodziła w życie, sprawy związane 
z grobami i cmentarzami wojennymi należały do kompetencji ministra właściwego dla spraw 
wewnętrznych. Obowiązek działania w porozumieniu z odnośnymi władzami wojskowymi 
wynikał m.in. z faktu, że po zakończeniu działań wojennych w 1920 r., ewidencje i rejestry 
poległych na frontach żołnierzy prowadziła administracja wojskowa we współpracy 
z Polskim Czerwonym Krzyżem. Dlatego wszelkie czynności podejmowane przez 
wojewodów przy grobach i cmentarzach wojennych miały być uzgadniane z „odnośnymi 
władzami wojskowymi”. Z tego też powodu cmentarze wojenne, na których spoczywały 
osoby wojskowe poległe podczas działań wojennych były wtedy powszechnie traktowane 
jako obiekty wojskowe. W obecnym stanie prawnym, po rozszerzeniu zakresu pojęciowego 
„grobu wojennego” o niektóre groby osób cywilnych, zmienił się charakter czynności 
podejmowanych przy obiektach grobownictwa wojennego. Opieka nad grobami 
i cmentarzami wojennymi znajduje się teraz w kompetencjach ministra właściwego  
ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Większość cmentarzy wojennych z okresu I wojny 
światowej została wpisana do rejestru zabytków jako dzieła sztuki architektonicznej i jako 
zabytki ich stan zachowania oraz działania przy nich podejmowane nadzorowane są przez 
wojewódzkich konserwatorów zabytków. Ponadto, Ministerstwo Spraw Wojskowych już nie 
istnieje, a obecna administracja wojskowa, po 73 latach od zakończenia ostatniego konfliktu 
na ziemiach polskich, nie prowadzi już czynności związanych z ewidencjonowaniem 
poległych żołnierzy. Z tego powodu zapisy przytoczonego rozporządzenia odnoszące się do 
współdziałania z władzami wojskowymi uznawane są jako „ius mortius”. Natomiast 
w przypadku zbierania i weryfikowania informacji o osobach wojskowych, spoczywających 
na grobach wojennych, korzystamy z zasobów archiwalnych Centralnego Archiwum 
Wojskowego w Rembertowie.  

(dowód: akta kontroli str. 376-382) 

                                                      
19 M.in. obiekty zlokalizowane w powiatach: brzeskim, tarnowskim, dąbrowskim, proszowickim, miechowskim, oświęcimskim.  
20 http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl 
21 Dz.U. Nr 85, poz. 595; uchylone z dniem 16 czerwca 2016 r. (dalej: rozporządzenie z 1936 r.). 
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W badanym okresie Wojewoda nie zatwierdzał planów cmentarzy wojennych. 
(dowód: akta kontroli str.473) 

 
1.3. Wydział Finansów i Budżetu MUW corocznie zwracał się do Dyrektorów Wydziałów 
o opracowanie materiału niezbędnego do sporządzenia planu dochodów i wydatków 
Wojewody. W latach 2014-2016 w rodz. 71035 Cmentarze na realizację zadań związanych 
z bieżącym utrzymywaniem grobów i cmentarzy wojennych i pracami remontowymi 
zaplanowano: 

 w 2014 r. w § 2020 – 788 000 zł, po zmianach na koniec roku budżetowego – 1 658 229 zł; 
w §§ 4300 4210, 4380, 4170 – 1 047 000 zł, po zmianach na koniec roku budżetowego 
– 237 483 zł; 

 w 2015 r. w § 2020 – 0 zł, po zmianach na koniec roku budżetowego –- 1 068 323 zł; 
w §§ 4300, 4340, 4210, 4380, 4170 – 1 835 000 zł, po zmianach na koniec roku 
budżetowego – 866 677 zł; 

 w 2016 r. § 2020 – 500 000 zł; po zmianach na koniec roku budżetowego – 882 369 zł; 
w § 4000 –1 335 000 zł; po zmianach na koniec roku budżetowego 987 107 zł. 

Ponadto w latach 2014-2016 pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań 
z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z innych źródeł: 

 w 2014 r. dofinansowanie w kwocie 150 000 zł od Rady na prace remontowe przy 
sześciu cmentarzach wojennych; środki w kwocie 102 028,48 zł przekazane przez 
Ministerstwo Obrany Narodowej (MON) Węgier na współfinansowanie remontu 
cmentarza nr 368 położonego na wzgórzu Jabłoniec; 

 w 2015 r. dofinansowanie w kwocie 150 000 zł od Rady na prace remontowe przy 
czterech cmentarzach wojennych; środki w kwocie 136 060 zł przekazane przez MON 
Węgier na współfinansowanie remontu cmentarza nr 368 położonego na wzgórzu 
Jabłoniec; 

 w 2016 r. dofinansowanie w kwocie 260 000 zł od Rady na remont dwóch cmentarzy 
wojennych oraz środki w kwocie 479 320 zł przekazane przez MON Węgier na 
współfinansowanie remontu trzech cmentarzy wojennych. 

Plany dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej, z podziałem na gminy, były opublikowane w BIP MUW jako 
załącznik do Zarządzeń Wojewody w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu 
Wojewody Małopolskiego na poszczególne lata.  

 (dowód: akta kontroli str. 17-19, 21-24, 36-40, 57-61, 74-77, 84-85,386-
394) 

W budżecie zadaniowym w latach 2014-2016 w obszarze grobownictwa wojennego Wydział 
realizował podzadanie (9.1.1.) Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc 
pamięci narodowej w kraju i zagranicą, którego celem było utrzymanie we właściwym stanie 
materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej oraz działanie (9.1.1.7.) 
Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami 
wojennymi, którego celem było utrzymanie we właściwym stanie mogił i cmentarzy 
wojennych na terenie województwa. Założenia do mierników w budżecie zadaniowym były 
narzucane przez Ministerstwo Finansów. 

W 2014 r.: 

 Jako miernik podzadania 9.1.1. wskazano stosunek liczby zrealizowanych zadań 
z zakresu remontów, bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz 
dofinansowanych wydarzeń patriotycznych do liczby zgłoszonych potrzeb. Wykonanie 
miernika zaplanowano na poziomie (85/165) 51,51%, zrealizowano na poziomie 
(25/136) 18,38%. Wykonano mniejszą ilość zadań, ale przy o wiele szerszych zakresach 
robót na poszczególnych cmentarzach niż w roku 2013. 

 Jako miernik działania 9.1.1.7. wskazano stosunek liczby zadań obejmujących 
odnowienie i bieżącą opiekę w stosunku do liczby rozpoznanych potrzeb. Wykonanie 
zaplanowano na poziomie (60/140) 42,85% zrealizowano na poziomie (25/136) 18,38%. 
Wykonano mniejszą ilość zadań, ale przy zwiększeniu wydatków na realizacje remontów 
poszczególnych cmentarzy wojennych, przez co zrealizowano szersze zakresy robót. 
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Przykładowo: cmentarz wojenny nr 113 w Rzepienniku Strzyżewskim, gdzie wykonano 
remont ogrodzenia na kwotę 145 000 zł, cmentarz wojenny nr 133 w Bobowej, gdzie 
wykonano remont wyposażenia wnętrza na kwotę 100 000 zł. Pozwoliło to na 
ograniczenie liczby etapów poszczególnych remontów (np. cmentarz wojenny nr 109 – 
zakończenie remontu, cmentarz wojenny nr 113 – w 2013 r. zrealizowano I etap 
remontu, a w 2014 r. zakończono remont, cmentarz wojenny nr 133 w Bobowej w 2014 
r. rozpoczęcie remontu i w 2015 r. zakończenie).  

W 2015 r.: 

 Jako miernik podzadania 9.1.1. wskazano liczbę dofinansowanych wydarzeń 
o charakterze patriotycznym do liczby zgłoszonych potrzeb. Wykonanie zaplanowano na 
poziomie (57/165) 34,54%, zrealizowano na poziomie (60/165) 36,36%. W rezultacie 
udało się osiągnąć wartość miernika zbliżoną do zaplanowanej. Miernik zawiera też 
liczbę zadań zrealizowanych przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. 

 Jako mierniki działania 9.1.1.7. wskazano liczbę zadań obejmujących odnowienie 
i bieżącą opiekę do liczby rozpoznanych potrzeb oraz liczbę decyzji wydanych 
w terminie do liczby prowadzonych spraw. Wykonanie zaplanowano odpowiednio na 
poziomie (30/136) 20,05% i (19/37) 51,35%, zrealizowano odpowiednio na poziomie 
(33/136) 24,26% i (1822/14) 128,57%. 

W 2016 r.: 

 Jako miernik podzadania 9.1.1. wskazano stosunek liczby obiektów odnowionych 
i objętych bieżącą opieką w danym roku do ogólnej liczby obiektów grobownictwa 
wojennego na terenie województwa. Wykonanie zaplanowano na poziomie (385/1235) 
31,17%, zrealizowano na poziomie (324/1235) 26,23%.  

 Jako miernik działania 9.1.1.7. wskazano liczbę obiektów odnowionych i liczbę obiektów 
objętych bieżącą opieką. Wykonanie zaplanowano na poziomie 385 zrealizowano na 
poziomie 324.  

W planowanych wartościach ww. mierników przyjęto liczbę obiektów objętych nieodpłatnym 
bieżącym utrzymaniem (w ramach porozumienia z gminami), planowaną liczbę cmentarzy 
do remontu oraz liczbę cmentarzy objętych dwoma projektami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (MRPO). Nie osiągnięto 
planowanej wartości mierników z uwagi na umieszczenie obu projektów na liście 
rezerwowej.  

(dowód: akta kontroli str. 462- 467) 

1.4. Pracując nad projektem budżetu na 2014 r. Wydział zwracał się do prezydentów, 
burmistrzów oraz wójtów miast i gmin województwa małopolskiego z prośbą o dokonanie 
analizy najpilniejszych potrzeb w zakresie remontów grobów i cmentarzy wojennych 
i odesłanie do Wydziału kwestionariusza (odrębnie dla każdego obiektu) w zakresie potrzeb 
finansowych na te remonty i konserwacje23. W sposób priorytetowy były traktowane 
kontynuacje prac rozpoczętych w latach poprzednich.  
Na 2014 r. 103 gminy złożyły wnioski o przyznanie dotacji celowych na kwotę 7 591 707 zł, 
co przy środkach będących w dyspozycji Wojewody zapewniało finansowanie w wymiarze 
7-10% zgłaszanego zapotrzebowania. W 2015 r. zaprzestano zbierania wniosków o dotację, 
ponieważ, jak wskazała Dyrektor Wydziału, MUW posiadał wystarczający materiał 
dokumentujący stan techniczny grobów i cmentarzy wojennych, w oparciu o który można 
planować zadania na rok następny. Ponadto wiele gmin skarżyło się, że ponoszą koszty 
związane z opracowaniem wniosku zawierającego m.in. sporządzenie/aktualizację 
kosztorysu i dokumentacji projektowej a nie otrzymują dotacji. Jeżeli gmina zechce ubiegać 
się o środki finansowe może w każdej chwili zwrócić się z wnioskiem o przyznanie dotacji. 
W BIP na stronie MUW zamieszczona była karta informacyjna dla zadnia Udzielanie dotacji 
dla jednostek samorządu terytorialnego na remonty i konserwacje grobów oraz cmentarzy 
wojennych. 

(dowód: akta kontroli str. 428-434)  

                                                      
22 W jednym z postępowań administracyjnych wydano pięć decyzji cząstkowych na jeden złożony wniosek. 
23 Wojewoda zwracał się do gmin o dokonanie przeglądu stanu technicznego grobów i cmentarzy wojennych na swoim 

terenie, a w razie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia remontu któregoś z obiektów, przesłanie wypełnionego 
kwestionariusza. Była to nieobligatoryjna forma ułatwiająca planowanie wydatków na utrzymanie grobów i cmentarzy.  
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W 2014 r. na dotacje celowe dla gmin wydatkowano 1 657 849 zł, a wydatki bieżące na 
zakup usług związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych wyniosły 235 822 zł: 

 udzielone dotacje dotyczyły prac na cmentarzach wojennych: w Wadowicach, nr 202 
w Tarnowie, nr 137 w Ciężkowicach, nr 34 w Ołpinach, nr 122 i nr 123 w Łużnej, na 
Cmentarzu Rakowickim na Kwaterze Legionowej i Kwaterze Poległych; 

 poniesione wydatki bieżące dotyczyły: remontu cmentarza wojennego nr 368 
w Limanowej, remontu nawierzchni cmentarza wojennego nr 366 w Limanowej, 
opracowania projektu budowlanego dla cmentarza wojennego nr 384 w Krakowie-
Łagiewnikach i prac archeologiczno-ekshumacyjnych na cmentarzu wojennym na 
Glinniku w Krakowie-Przegorzałach; 

W 2015 r. na dotacje celowe dla gmin wydatkowano 1 066 307,27 zł, a wydatki bieżące na 
zakup usług związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych wyniosły 
766 229,18 zł: 

 udzielone dotacje dotyczyły prac na cmentarzach wojennych: nr 122 i nr 123 w Łużnej, 
nr 58 we wsi Przysłup, nr 46 w Koniecznej, nr 55 w Gładyszowie, nr 51 w Regietowie, 
nr 133 w Bobowej, nr 91 w Gorlicach, nr 369 w Starej Wsi, nr 167 w Ryglicach, nr 60 
w Małastowie, nr 34 w Ołpinach, nr 388 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie oraz 
wykonania ekshumacji szczątków sześciu żołnierzy radzieckich z grobu wojennego przy 
Alei Wolności w Nowym Sączu, przygotowania mogiły w kwaterze wojennej żołnierzy 
Armii Czerwonej na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu dla pochowania 
szczątków ekshumowanych z grobu przy alei Wolności w Nowym Sączu oraz sześciu 
innych miejsc z terenu województwa małopolskiego, pomocy w ceremonii pogrzebowej 
organizowanej przez MUW wraz ze złożeniem wszystkich trumien w przygotowanej 
mogile oraz realizacji zadania bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 
znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w zakresie bieżącej pielęgnacji 
zieleni oraz utrzymania czystości i porządku; 

 poniesione wydatki bieżące dotyczyły: konserwacji i remontu ogrodzenia cmentarza 
wojennego nr 384 w Krakowie-Łagiewnikach, prac na cmentarzu wojennym na Glinniku 
w Krakowie-Przegorzałach, remontu zbiorowej mogiły ofiar pacyfikacji Woli Justowskiej, 
prac sondażowo-eksploracyjnych na dwóch grobach wojennych w Szklarach, 
kontynuacji remontu cmentarza wojennego nr 368 w Limanowej, prac związanych 
z komasacją grobów żołnierzy radzieckich na terenie województwa, w tym aktualizacją 
projektu aranżacji nowej kwatery radzieckiej na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie, 
zakupu tabliczek memoratywnych na cmentarze wojenne nr 122 i 123 w Łużnej, 
zlecenia projektu opracowania wnętrza Cmentarza Narodów w Wadowicach, zlecenia 
wykonania projektu powtarzalnych elementów cmentarzy wojennych z I wojny 
światowej, zlecenia opracowania programów konserwatorskich dla cmentarzy 
wojennych zgłoszonych do MRPO, wykonania studium wykonalności projektów 
zgłoszonych do MRPO, tłumaczenia wniosku dotyczącego przyznania Znaku 
Dziedzictwa Europejskiego na jęz. angielski. 

W 2016 r. na dotacje celowe dla gmin wydatkowano 879 794,12 zł, a wydatki bieżące na 
zakup usług związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych wyniosły 
987 035,74 zł: 

 udzielone dotacje dotyczyły prac na cmentarzach wojennych: nr 183 w Siemiechowie, 
nr 104 w Strzeszynie, nr 369 w Limanowej, nr 388 (kwatera na Cmentarzu Rakowickim), 
nr 386 (kwatera na Nowym Cmentarzu Podgórskim), żołnierzy z II wojny światowej 
w Wysokiej, nr 325 Niepołomice-Sitowiec, nr 159 w Lichwinie, nr 33 w Szerzynach, 
nr 273 w Szczepanowie, nr 51 w Regietowie; prac przy grobie Bronisława Cielochy na 
cmentarzu parafialnym w Woli Rzędzińskiej; rekonstrukcji zbiorowej mogiły żołnierzy 
z okresu I wojny światowej na cmentarzu żydowskim w Trzebini, wykonania i montażu 
nowej tablicy memoratywnej na pomniku głównym kwatery żołnierzy radzieckich na 
cmentarzu komunalnym w Tarnowie, remontu Zbiorowej Mogiły Legionistów Polskich 
w Nowym Targu oraz realizacji zadania bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w zakresie bieżącej 
pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku; 

 poniesione wydatki bieżące dotyczyły: kompleksowego remontu cmentarzy wojennych 
nr 118 w Staszkówce, nr 121 w Biesnej i nr 136 w Zborowicach, II etapu remontu 
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cmentarza wojennego nr 384 w Krakowie-Łagiewnikach, remontu cmentarza wojennego 
na Glinniku w Krakowie-Przegorzałach, zakupu tabliczek memoratywnych na cmentarz 
wojenny nr 123 w Łużnej, remontu cmentarza wojennego nr 346 w Krynicy-Zdroju, 
pielęgnacji drzewostanu na cmentarzach wojennych nr 211 w Siedlcu, nr 213 w Rudce, 
nr 255 w Wietrzychowicach, badania szczątków żołnierza ujawnionych w Opatkowicach 
i ich pochówku, wykonania nowego nagrobka żołnierza WiN na Cmentarzu Rakowickim, 
pochówku szczątków ośmiu żołnierzy w Nowym Targu, wydruków związanych 
z cmentarzami wojennymi zgłoszonymi do MRPO, tłumaczenia tekstów o cmentarzu 
nr 123 w Łużnej. 

W latach 2014-2016 prace, w tym remontowo-konserwacyjne, prowadzono na 
48 cmentarzach wojennych  

(dowód: akta kontroli str. 52-56, 118-174) 

1.5. Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o cmentarzach wojennych Wojewoda może, w drodze 
porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, 
jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. 

Do 2014 r. porozumienia dotyczące powierzenia zadania z zakresu utrzymania grobów 
i cmentarzy wojennych zawierane były z gminami na czas nieokreślony. Zakres tych 
porozumień był bardzo ogólny, obejmował wszystkie groby i cmentarze wojenne znajdujące 
się na terenie danej gminy (niewskazane w treści porozumienia). W przypadku przyznania 
gminie dotacji w kolejnym roku lub zmiany obowiązujących przepisów, zawierany był aneks 
do porozumienia. Od 2015 r. obowiązywały nowe rodzaje porozumień: 

 porozumienie w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej 
dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w zakresie 
którego mieściło się porządkowanie oraz pielęgnowanie zieleni na cmentarzach 
wojennych, 

 porozumienie w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji 
rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – w ramach dotacji 
celowej z budżetu Wojewody Małopolskiego. Porozumienie to miało charakter 
zadaniowy i obejmowało realizację ściśle sprecyzowanych zadań na wskazanym 
w porozumieniu obiekcie. Porozumienie takie obowiązywało do czasu zakończenia prac 
remontowych i rozliczenia końcowego zadania. 

Po przedstawieniu nowych rozwiązań na spotkaniach z jednostkami samorządu 
terytorialnego w 2015 r. Wojewoda wypowiedział gminom dotychczasowe porozumienia. 
Jedynym wyjątkiem były gminy, które w 2015 r. otrzymały dotacje na remont grobów 
i cmentarzy wojennych. Z tym gminami zawarto porozumienie w nowym brzmieniu, zgodnie 
z którym z dniem jego wejścia w życie traciło moc poprzednie w sprawie powierzenia zadań 
z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 
znajdujących się na ich terenie24.  

 (dowód: akta kontroli str. 175-178) 

W 2014 r. zawarto jedno porozumienie oraz 30 aneksów do porozumień podpisanych 
w latach wcześniejszych. W latach 2015-2016 zawarto po 13 porozumień i odpowiednio 
jeden i 8 aneksów. 

We wszystkich badanych porozumieniach wskazano25: zadanie jakie zostało gminie 
powierzone, wysokość dotacji celowej na jego wykonanie, termin rzeczowy i finansowy26 
zakończenia zadania, efekt rzeczowy realizacji dotowanego zadania oraz zaznaczono, że 
zwrot niewykorzystanej części dotacji ma nastąpić w terminie 10 dni od dnia zakończenia 
jego realizacji. Ponadto Wojewoda zastrzegł sobie prawo odmowy przekazania dotacji 
w całości lub części w przypadku, gdy: gmina wykonana inny zakres prac niż objęty 

                                                      
24 Taka forma wycofania z obiegu prawnego „starego porozumienia” została uzgodniona z Wydziałem Prawnym i Nadzoru 

MUW. 
25 Analizą objęto wszystkie porozumienia zawarte przez Wojewodę z gminami w sprawie powierzenia zadania należącego do 

zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy 
zawarte w 2015 r. i 2016 r. oraz aneksy zawarte w 2014 r. z gminami, które w 2014 r. otrzymały również środki finansowe 
od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

26 Termin zakończenia finansowego zadania był terminem wykorzystania dotacji. 
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porozumieniem, prace wykonane będą bez wymaganych przepisami prawa pozwoleń lub 
nie będą spełniały wymogów w nich określonych, wykonane dokumentacje naukowo-
historyczne, konserwatorskie lub projektowe nie uzyskają akceptacji MWKZ. 

Aneksy dotyczyły przede wszystkim zwiększenia kwoty dotacji lub zmiany zakresu 
zadania27. 

Wszystkie porozumienia i aneksy zostały opublikowane z wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. Dwa z nich28 opublikowano w trakcie trwania kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 179, 446-453) 

W 2015 r. Wojewoda zaproponował gminom możliwość zawarcia porozumienia w sprawie 
powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego 
nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na ich terenie29. 
Podpisane porozumienie stanowiło podstawę prawną umożliwiającą wydatkowanie środków 
finansowych z budżetów gminnych na bieżącą pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości 
oraz porządku na grobach i cmentarzach wojennych. W latach 2015-2016 zawarto 22 takie 
porozumienia. 

(dowód: akta kontroli str. 176-177) 

W 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa nie wyraził zgody na podpisanie porozumienia 
o nieodpłatnym utrzymywaniu cmentarzy wojennych znajdujących się w granicach miasta 
i podtrzymany został zwyczaj udzielania Gminie Miejskiej Kraków corocznych dotacji na ten 
cel, przy czym jej wysokość pokrywała część ponoszonych przez Gminę kosztów. 
Porozumieniem zawartym 17 września 2015 r. Wojewoda powierzył Gminie Kraków 
realizację zadania bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się 
na jej terenie, w zakresie bieżącej pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. 
W porozumieniu wskazano, że na realizację tego zadania Gmina otrzymywać będzie 
corocznie dotację w wysokości 20 000 zł, a termin jej wykorzystania upływa 15 grudnia 
każdego roku budżetowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 117, 376-382) 

Jak wyjaśniała Dyrektor Wydziału, zadanie opieki nad cmentarzami wojennymi realizuje 
Wydział, który utworzony został w wyniku likwidacji samodzielnej jednostki budżetowej, jaką 
był Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. Zarząd Rewaloryzacji pełnił 
funkcję inwestora zastępczego dla zadań realizowanych ze środków Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i w związku z tym wywodzący się z niego Wydział 
dysponuje pracownikami doświadczonymi w kosztorysowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu 
prac remontowych, w tym uprawnionymi inspektorami nadzoru. Dlatego w porozumieniu 
podpisanym w 2014 r. z MON Węgier dotyczącym remontu cmentarza na Jabłońcu 
w Limanowej Wojewodzie powierzono rolę wykonawcy wspólnego zadania. Realizując to 
zadanie przeprowadziliśmy procedurę wyboru wykonawcy, zawarliśmy umowę, 
nadzorowaliśmy przebieg prac i przy udziale przedstawiciela Strony Węgierskiej 
dokonaliśmy odbioru oraz rozliczenia węgierskich środków finansowych. To udane 
doświadczenie stało się praktykowanym do teraz przez Wydział sposobem na prowadzenie 
remontów cmentarzy jako rozwiązanie alternatywne dla przekazywania na ten cel dotacji 
gminom. Sami prowadzimy remonty na cmentarzach leżących na terenie gmin, które mają 
małe doświadczenie w tym zakresie (zwłaszcza w sytuacji gdy cmentarz jest wpisany do 
rejestru zabytków) i nie mają odpowiednio rozbudowanych służb inwestycyjno-
remontowych. Zlecamy również wykonanie dokumentacji projektowych potrzebnych do 
realizacji tych prac. 

 (dowód: akta kontroli str. 383-385) 

                                                      
27 Aneksem Nr 1/2017 z 26 września 2017 r. do porozumienia z Gminą Gromnik z 22 czerwca 2016 r. zmieniono zakres 

zadania z „Wojewoda Małopolski powierza Gminie realizację następującego zadania: remont kaplicy na cmentarzu 
wojennym z I wojny światowej nr 183 w Siemiechowie” na: „Wojewoda Małopolski powierza Gminie Gromnik realizację 
w latach 2016-2017 następującego zadania: remont kaplicy na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 183 
w Siemiechowie”. Wiązało się to ze zmianą terminów: zakończenia rzeczowego i finansowego zadania oraz przyznaniem 
dotacji w 2017 r. na kontynuację zadania. 

28 Porozumienie z Gminą Niepołomice z 14 listopada 2016 r. opublikowano 9 kwietnia 2018 r., porozumienie z Gminą 
Limanowa z 28 września 2016 r. opublikowano 11 kwietnia 2018 r. 

29 Pismo z 11 marca 2015 r. 
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1.6. Jednym ze źródeł dofinansowania prac remontowo-konserwatorskich przy grobach 
i cmentarzach wojennych były dotacje od Rady. Przed rozdysponowaniem środków 
finansowych Sekretarz Rady zwracał się do Wojewody Małopolskiego z prośbą 
o wytypowanie kilku obiektów cmentarnictwa wojennego wymagających przeprowadzenia 
prac remontowych stanowiących priorytet w działaniach MUW w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi. Wojewoda po dokonaniu analizy potrzeb był 
zobowiązany, do końca grudnia, przekazać zaopiniowane pod względem merytorycznym 
wnioski w sprawie dofinansowania pilnych prac renowacyjnych lub remontowych. Sekretarz 
przypominał także o konieczności współfinansowania prac przez Wojewodę i samorząd 
lokalny. 

Na lata 2014-2016 do Rady wpłynęło 28 wniosków o dofinansowanie na wykonanie prac 
remontowych. Wnioski złożyło 14 gmin i MUW jako inwestor (na remont na cmentarzu 
wojennym nr 384 z I wojny światowej Kraków-Łagiewniki).  
W latach 2014-2016 nie było przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez 
Wojewodę. 

(dowód: akta kontroli str. 89-102)  

W latach 2014-2016 Wojewoda zawarł z Radą trzy porozumienia w sprawie realizacji 
wspólnego zmówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przeznaczonych na 
powyższy cel. Zgodnie z porozumieniami Rada przeznaczyła: 

 w 2014 r.: 20 000 zł na wykonanie prac remontowych przy krzyżach i nagrobkach 
w kwaterze z I wojny światowej nr 137 na cmentarzu komunalnym w Ciężkowicach, 
20 000 zł na wykonanie prac remontowych przy nagrobkach i mogiłach żołnierzy na tzw. 
kwaterze legionowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 40 000 zł na wykonanie 
prac remontowo-renowacyjnych przy ogrodzeniu cmentarza żołnierzy rosyjskich 
z I wojny światowej nr 122 Łużna-Pustki, 40 000 zł na wykonanie prac remontowych we 
wnętrzu cmentarza z I wojny światowej nr 34 w Ołpinach (gm. Szerzyny), 15 000 zł na 
wykonanie prac związanych z odbudową ogrodzenia od strony wschodniej cmentarza 
z I wojny światowej nr 202 w Tarnowie przy ul. Szpitalnej; 15 000 zł na wykonanie 
odbudowy i remontu ogrodzenia cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej 
oraz lat 1918-1920 położonego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego; 

 w 2015 r.: 20 000 zł na prace remontowo-konserwacyjne na cmentarzu wojennym 
nr 133 w Bobowej, 40 000 zł na prace renowacyjno-remontowe w kwaterze z I wojny 
światowej żołnierzy Legionów Polskich, Wojska Polskiego i żołnierzy austro-węgierskich 
położonej na Cmentarzu Rakowickim, 50 000 zł na remont ogrodzenia na cmentarzu 
wojennym nr 122 w Łużnej, 40 000 zł na prace rekonstrukcyjne na cmentarzu wojennym 
nr 384 Kraków-Łagiewniki; 

 w 2016 r.: 80 000 zł na kompleksowy remont i renowację cmentarza wojennego nr 159 
w Lichwinie (gm. Pleśna), 180 000 zł na kontynuację remontu na cmentarzu wojennym 
nr 384 Kraków-Łagiewniki. 

W celu wykonania zadań wskazanych w porozumieniu z Radą, Wojewoda mógł: 
upoważniać jednostki samorządu terytorialnego do zawarcia umowy z wykonawcą, 
w imieniu Wojewody i Rady, do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych i do zawarcia umowy z wykonawcą, w imieniu 
Wojewody i Rady, oraz udzielić pełnomocnictwa dalszego do zawarcia umowy 
z wykonawcą. 
Po podpisaniu porozumienia z Radą, Wojewoda zawarł z gminami, którym Rada przyznała 
dotacje, porozumienia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykorzystania środków 
przyznanych przez Radę na remonty grobów i cmentarzy wojennych. 
W porozumieniach tych Wojewoda powierzył, a gminy zobowiązały się do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac remontowych/wyboru 
wykonawcy, nadzoru nad wykonaniem prac oraz ich rozliczenia. Gminy zobowiązały się 
również przedstawić do 1 października danego roku pisemne sprawozdanie z wykonania 
zamówienia pod względem merytorycznym oraz rozliczenie dotacji zadań pod względem 
rzeczowym. 

(dowód: akta kontroli str. 57-88) 
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Zdaniem Dyrektor Wydziału zmiana sposobu dofinansowania remontów grobów i cmentarzy 
wojennych wynikająca ze zlikwidowania Rady jest niewłaściwym podejściem do problemu 
z kilku powodów: 

 w dotychczasowym systemie gminy składały wnioski o dofinansowanie ze środków Rady 
za pośrednictwem wojewody, który po zweryfikowaniu ich zasadności przesyłał je 
wszystkie razem do Rady, mogąc w ten sposób kształtować plany finansowe na przyszły 
rok budżetowy w sposób celowy i gospodarny oraz łączyć swoje środki budżetowe 
z dotacjami przyznanymi przez Radę; 

 w obowiązującym od 2017 r. programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” 
dofinansowanie remontów cmentarzy i grobów wojennych włączono w szerszy zakres 
dotowanych zadań łącznie z miejscami pamięci, których definicję stworzono specjalnie 
dla potrzeb tego programu, podczas gdy do dzisiaj nie ma ustawowej definicji miejsca 
pamięci – spowodowało to znaczne zmniejszenie puli środków przeznaczonych 
w programie na remonty cmentarzy wojennych; 

 obowiązująca ustawa o cmentarzach wojennych ściśle definiuje pojęcie grobu 
wojennego i zobowiązuje do opieki nad nimi i finasowania działań wojewodę, który jeśli 
powierza to zadanie gminom to zgodnie z ustawą może to uczynić w drodze 
porozumienia, a gdy gmina nie zechce przejąć tego obowiązku nieodpłatnie to 
przekazuje jej na ten cel środki z własnego budżetu. Wbrew takim zapisom ustawy 
gmina, dla której remonty cmentarzy nie są zadaniem własnym sprowadzona została do 
podmiotu, który o finansowanie takich zadań musi ubiegać się w trybie konkursowym, 
który dodatkowo wymaga od niej wykazania finansowego wkładu własnego; 

 obecny system nie daje wojewodzie możliwości rozsądnego planowania ani wpływu na 
działania gmin w tym zakresie, jest niefunkcjonalny i niezgodny z ustawą o grobach 
i cmentarzach wojennych; 

 realizacja prac dofinansowanych przez Radę odbywała się na podstawie porozumień 
zawieranych przez wojewodę z gminami, co umożliwiało wojewodzie kontrolowanie 
poprawności realizacji zadań. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie 
kontroluje jakości i poprawności działań beneficjentów.  

Ponadto Dyrektor Wydziału wskazała, że pracownicy MUW brali udział w spotkaniach 
mających na celu konsultacje projektowanych uregulowań i zgłaszali swoje uwagi30. 
Uzyskaliśmy zapewnienie, że w 2017 r. program będzie wdrożony jako pilotażowy, a nasze 
uwagi zostanę uwzględnione przy formułowaniu jego edycji na kolejny rok. Tymczasem 
w roku 2018 Ministerstwo ogłosiło konkurs na tych samych zasadach. Po uzyskaniu od 
Ministerstwa potwierdzenia, że gminy mogą wykazywać w konkursie jako wkład własny 
dotację otrzymaną na wnioskowane zadanie z budżetu wojewody, MUW w 2017 r. wsparł 
dotacjami te gminy, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu ministerialnego. 
Jednakże takie działania destabilizują nasze plany finansowe, ponieważ konkurs 
rozstrzygany jest przez Ministerstwo w II kwartale roku budżetowego (prawie w połowie 
roku), podczas gdy my zobowiązani jesteśmy do planowania wydatków budżetowych 
i dotacji dla gmin z dużym wyprzedzeniem.  

(dowód: akta kontroli str. 376-382) 

1.7. Zgodnie z art. 5 ustawy o cmentarzach wojennych oraz § 2 ust.1 lit. b rozporządzenia 
z 1936 r. prowadzenie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na 
cmentarzach i grobach wojennych wymaga zezwolenia wojewody. W latach 2014-2016 
Wojewoda prowadził 20 postępowań w sprawie wydania takich zezwoleń. Postępowania 
były wszczynane na wniosek31 i kończyły się wydaniem decyzji: w 18 przypadkach 
zezwalających na prowadzenie prac oraz po jednej decyzji: odmownej i umarzającej 
postępowanie. Postępowania trwały od 1 dnia do 2,5 miesiąca (w przypadku 5 decyzji 
wydanych na wniosek Ambasadę Federacji Rosyjskiej) i były prowadzone zgodnie 
z postanowieniami kodeksu postępowania administracyjnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 183-281, 467-472) 

                                                      
30 Podobnie wypowiadali się przedstawiciele innych urzędów wojewódzkich. 
31 M.in. złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prywatne i Ambasadę Federacji Rosyjskiej.  
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Na stronie internetowej MUW (w BIP) znajdowała się karta informacyjna dotycząca 
udzielania zezwolenia na remont lub budowę grobów i cmentarzy wojennych, na 
wznoszenie pomników na cmentarzach wojennych oraz zatwierdzania ich projektów, 
w której wskazano dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania32. Zaznaczono, 
że zezwolenia wydaje się na drodze decyzji administracyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 180-182 ) 

1.8. W latach 2014-2016 do MUW wpłynęło sześć zawiadomień o uszkodzeniach na 
cmentarzach wojennych. Jedno dotyczyło dewastacji cmentarza wojennego nr 58 w Nowicy 
(gm. Uście Gorlickie), trzy dotyczyły uszkodzeń na cmentarzach: nr 255 
w Wietrzychowicach (gm. Wietrzychowice), nr 144 w Królowej Polskiej (gm. Kamionka 
Wielka) i nr 123 Łużna-Pustki (gm. Łużna) spowodowanych opadami atmosferycznymi 
i zwalonym drzewem, jedno dotyczyło złego stanu kamiennych murów cmentarzy nr 79 i 80 
znajdujących się w Sękowej. Informacja o dewastacji cmentarza wojennego nr 308 
w Muchówce okazała się nieprawdziwa, ponieważ uznane za zdewastowane stelle 
kamienne, tablice żeliwne fragmenty krzyża były przedmiotami wydobytymi z ziemi, 
w trakcie prac remontowo-konserwatorskich wykonywanych na tym cmentarzu. 

O dewastacji cmentarza wojennego nr 58 w Nowicy, która miała miejsce na początku lutego 
2016 r. MUW został poinformowany przez Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Katowicach i Radę, które w załączeniu przesłały kopie notatek prasowych. 
W odpowiedzi poinformowano, że członkowie stowarzyszenia opiekującego się cmentarzem 
wspólnie z Wójtem Gminy zajęli się usunięciem wulgarnych napisów z krzyży i kamiennych 
elementów cmentarza, a Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach nie informowała 
o ustaleniu i zatrzymaniu sprawców tego wybryku chuligańskiego. Wojewoda podziękował 
Wójtowi Gminy za deklarację podjęcia się usunięcia wulgarnych napisów i symboli oraz 
zapewnił o kontynuacji finansowania remontów cmentarzy wojennych na ternie Gminy Uście 
Gorlickie i poinformował o zaplanowanej dotacji na remont na cmentarzu wojennym nr 51 
w Regietowie. 
Dziękując za informację o zniszczeniu na cmentarzu wojennym nr 144 Wojewoda 
podziękował za usunięcie powalonego drzewa i poinformował, że wykonanie prac 
renowacyjnych będzie możliwe najwcześniej w przyszłym roku. 
Cmentarze nr 79 i 80, których mury uległy znacznej degradacji znalazły się we wniosku 
aplikacyjnym o dofinansowanie ich w ramach MRPO.  
Gminy nie zawsze informowały MUW o uszkodzeniach na cmentarzach wojennych 
znajdujących się na ich terenie. Podczas oględzin cmentarzy wojennych położonych 
w powiecie gorlickim stwierdzono uszkodzenie ogrodzenia cmentarza wojennego nr 117 
w Staszkówce. Do MUW nie wpłynęło żadne zawiadomienie od Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 282-300, 423, 473-481) 

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poinformował33, że w latach 2014-2016 na 
terenie Małopolski odnotowano 8 przestępstw i 2 wykroczenia związane ze znieważeniem, 
uszkodzeniem lub niszczeniem grobów i cmentarzy wojennych. 
Postępowania były prowadzone w oparciu o art. 261 kodeksu karnego34, art. 278§1 kodeksu 
karnego i 288§1 kodeksu karnego i zostały umorzone wobec niewykrycia sprawcy, 
stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego lub cofnięcia wniosku o ściganie. Ponadto 
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku przeprowadziła dwa postępowania w sprawach 
o wykroczenie z art. 9 ustawy o cmentarzach wojennych35 zakończone skierowaniem do 
Sądu wniosków o ukaranie sprawców. 
W grudniu 2014 r. Wojewoda został zawiadomiony przez Komisariat Policji VI w Krakowie 
o wszczęciu dochodzenia w sprawie znieważenia miejsca spoczynku Nieznanego Żołnierza 

                                                      
32 Oprócz wniosku należało dołączyć: zakres planowanych prac (projekt), wskazanie źródeł finansowania, aktualną 

dokumentację fotograficzną, w przypadku obiektów pisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub objętych 
strefą ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - zezwolenia konserwatorskie, 
zgodę właściciela terenu). 

33 Informacja uzyskana 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) zwanej dalej ustawą o NIK. 

34 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U z 2017 r. poz. 2204 ze zm.). 
35 Ekshumacja z grobu wojennego i przeprowadzanie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na 

cmentarzach i grobach wojennych bez uzyskania zezwolenia. 
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1914-1916 na Cmentarzu Wojennym nr 383 – Wróblowice. Było to jedyne zawiadomienie 
jakie Wojewoda otrzymał od Policji. 

(dowód: akta kontroli str. 301-304) 

1.9. Do 15 czerwca 2016 r. Wojewodzie (na umotywowaną prośbę: rodziny lub otoczenia 
osoby pochowanej w grobie wojennym, bądź instytucji społecznej) przysługiwało prawo 
zarządzania ekshumacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienia ich do innego grobu. 
Po zmianie ustawy o cmentarzach wojennych upoważnionym do prowadzenie ww. spraw 
był Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu36. 

W latach 2014-2016 Wojewoda wydał 15 decyzji zezwalających na ekshumację szczątków 
żołnierzy37. Spośród tych decyzji 14 zostało wydanych po przeprowadzeniu postępowań 
wszczętych na wniosek (13 na wniosek Fundacji „Pamięć”, jedno na wniosek Dyrektora 
Oddziału Pamięci Narodowej w Krakowie) i jedno po przeprowadzeniu postępowania 
wszczętego z urzędu. Wszystkie postępowania były prowadzone zgodnie  postanowieniami 
kodeksu postępowania administracyjnego. 
Wszystkie decyzje wydane na wniosek Fundacji „Pamięć” dotyczyły ekshumacji szczątków 
żołnierzy niemieckich poległych w okresie II wojny światowej celem ich przeniesienia do kwatery 
żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich, a w jednym przypadku celem ich przeniesienia 
do kwatery żołnierzy niemieckich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Decyzja wydana 
na wniosek Dyrektora Oddziału Pamięci Narodowej w Krakowie zezwalała na ekshumację 
szczątków ofiary mordu sądowego celem przeprowadzenia badań identyfikacyjnych. 
Postępowanie wszczęte z urzędu dotyczyło ekshumacji zwłok żołnierzy Armii Czerwonej 
z okresu II wojny światowej z grobów wojennych znajdujących się: w Nowym Sączu przy 
Alei Wolności, w Zagórzanach, w Bukowie, w Paszynie, w Chyżnem, w Lipnicy Małej oraz  
w Koźmicach Wielkich celem ich pochowania w grobie zbiorowym w kwaterze żołnierzy 
Armii Czerwonej na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu. Wykaz 
grobów przeznaczonych do ekshumacji oraz miejsce pochówku szczątków żołnierzy zostały 
uzgodnione z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej, który pismem skierowanym 17 marca 
2015 r. do Rady wyraził zgodę na przeprowadzenie tego zamierzenia. 

W decyzjach zezwalających na ekshumację wskazano m.in. że: prace ekshumacyjne 
powinny zostać przeprowadzone zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych38 
oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami 
ludzkimi39, koszty przeprowadzenia ekshumacji pokrywa wnioskodawca, o zamierzonej 
ekshumacji wnioskodawca zawiadamia właściwego terenowego inspektora sanitarnego, 
Polski Czerwony Krzyż (PCK)40 i właściciela działki, na której znajduje się przedmiotowy 
grób wojenny, o wykonaniu ekshumacji wnioskodawca powiadamia MUW i PCK. Ponadto, 
zgodnie z pismem Rady, na wnioskodawcę (Fundację „Pamięć”) nałożono obowiązek 
przedłożenia organowi konserwatorskiemu do oceny listy wydobytych przedmiotów 
(przedmioty uznane jako niezbędne do identyfikacji, nieprzedstawiające wartości 
zabytkowej oraz stanowiące własność strony niemieckiej pozostawia się Fundacji celem 
przekazania rodzinie osoby ekshumowanej), wskazano, że broń i amunicję należy 
potraktować zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji a pozostałe znalezione 
przedmioty należy pochować ze szczątkami na cmentarzu wojennym. 
Od grudnia 2015 r. w decyzjach wskazywano, że Przedstawiciel PCK sporządza protokół 
z czynności ekshumacyjnych (jeden egzemplarz przekazuje do MUW), a wnioskodawca 
przesyła do MUW sprawozdanie z podjętych czynności.  
Oprócz decyzji zezwalających na ekshumację Wojewoda wydał także jedną decyzję 
zarządzającą przeniesienie szczątków żołnierzy ujawnionych podczas prac sondażowo-
eksploracyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 311-365, 372-374) 

                                                      
36 Art. 4 ustawy o cmentarzach wojennych w brzmieniu ustalonym  art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U z 2016 r. nr 749). 

37 W 2014 r. – 4 decyzje, w 2015 r. – 5 decyzji, w 2016 r. – 6 decyzji. 
38 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 912.). 
39 Rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.). 
40 Powiadamianie PCK było zapisane w decyzjach od grudnia 2015 r.  
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Po zmianie ustawy o cmentarzach wojennych Wojewoda otrzymywał, do wiadomości, 
decyzje zezwalające na ekshumacje wydane przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiego (IPN). Do końca 2016 r. do MUW 
wpłynęły trzy takie decyzje. Wszystkie dotyczyły ekshumacji szczątków żołnierzy 
niemieckich poległych w okresie II wojny światowej celem ich przeniesienia do kwatery 
żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich. W decyzjach wskazano, 
że wnioskodawca (Fundacja „Pamięć”) realizuje zadania wynikające z umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar 
wojen i przemocy totalitarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 366-371) 

1.10. Kwestie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zostały uregulowane w umowach 
międzynarodowych zawartych z rządami: Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Włoskiej, 
Węgier, Republiki Ukrainy, Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Jak wskazała Dyrektor 
Wydziału wszystkie działania związane z akcją przeniesienia żołnierzy Armii Czerwonej 
z pojedynczych lub zbiorowych mogił zlokalizowanych na polach, w lasach czy podwórkach 
prywatnych posesji (w Bukownie, Chyżnem, Lipnicy Małej, Koźmicach Wielkich, Paszynie, 
Zagórzanach) wraz z przeniesieniem mogiły spod pomnika na placu przy Alei Wolności 
w Nowym Sączu, zrealizowane były zgodnie z postanowieniami umowy z Federacją 
Rosyjską. Wojewoda wydawał również zgody na wykonywanie remontów, które finansowała 
Ambasada Rosyjska oraz decyzje zezwalające na ekshumacje i przeniesienie żołnierzy 
niemieckich na cmentarz w Siemianowicach Śląskich na wnioski składane przez Fundację 
„Pamięć” – w ramach umowy z Republiką Federalną Niemiec. 

Z okazji 100. Rocznicy Bitwy Limanowskiej na mocy porozumienia podpisanego przez 
sekretarza Rady oraz podsekretarza stanu MON Węgier wykonany został remont 
konserwatorski cmentarza nr 364 w Limanowej na Wzgórzu Jabłoniec41. W listopadzie 
2015 r. podpisane zostało kolejne porozumienie o współpracy, tym razem w sprawie 
remontu trzech cmentarzy z I wojny światowej: nr 118 w Staszkówce, nr 121 w Biesnej 
i nr 136 w Zborowicach42. Współpraca z Węgrami została uwieczniona poprzez 
zamontowanie na wszystkich czterech cmentarzach jednakowych tablic kamiennych 
z informacją w języku polskim i węgierskim oraz kolorowymi godłami obu krajów. 
Zgodnie ze wskazanymi porozumieniami prace były realizowane przez MUW.  

(dowód: akta kontroli str. 383-395) 

1.11. Jak wskazała Dyrektor Wydziału, Wojewoda nie upowszechniał wiedzy na temat 
zasad postępowania w przypadku odnalezienia dowodów mogących świadczyć o istnieniu 
grobu wojennego. Istnieją ogólne przepisy nakazujące zawiadomienie Policji o znalezionych 
szczątkach ludzkich, która przekazuje sprawę do wyjaśnienia prokuraturze. Właściwy 
miejscowo prokurator jako pierwszy dokonuje oględzin i oceny odnalezionych szczątków. 
W przypadku zaistnienia podejrzenia, że szczątki mogą należeć do osoby, która straciła 
życie w okolicznościach wymienionych w ustawie o cmentarzach wojennych prokurator 
informuje wojewodę i zarządza zwolnienie szczątków ludzkich. Wojewoda może nimi 
zadysponować, przeprowadzić dodatkowe badania historyczne i antropologiczne, 
a następnie przeprowadzić ich pochówek. Przykładowo w 2016 r. przy inwestycji 
budowlanej w Opatkowicach ujawnione zostały szczątki żołnierza z okresu I wojny 
światowej. Inwestor zawiadomił policję, która przekazała sprawę do prokuratury. Śledztwo 
zostało umorzone a szczątki zwolnione. Żołnierz został pochowany w zbiorowym grobie 
wojennym z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Wawrzeńczycach. 

Zdaniem Dyrektor Wydziału obywatele są świadomi jak należy postępować w przypadku 
odnalezienia ludzkich zwłok lub szczątków. Nie spotkaliśmy się dotąd z sytuacją, aby 
odnalezione zwłoki lub szczątki żołnierzy zostały znieważone wskutek braku wiedzy 
o sposobie postępowania w takich przypadkach.  

 (dowód: akta kontroli str. 383-385, 423, 425-427) 

                                                      
41 Porozumienie przewidywało 50% udział środków węgierskich w kosztach remontu, który zakończył się w 2015 r. 
42 Strony porozumienia wyraziły zgodę, aby wszelkie procedury związane z przygotowaniem w 2015 r. i wykonaniem prac 

remontowych przy wskazanych cmentarzach przeprowadził MUW. Remont był realizowany w latach 2016-2017 przy blisko 
40% udziale środków węgierskich. 
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1.12. i 1.13. W latach 2014-2016 zarówno zarządcy dróg krajowych i wojewódzkich, 
jak i Lasy Państwowe nie zgłaszali Wojewodzie informacji o trudnościach w prowadzeniu 
swojej działalności związanych z istnieniem grobów i cmentarzy wojennych. 

W informacjach uzyskanych43 z: 

 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie i Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie wskazano, że w latach 2014-2016 nie wystąpiły kolizje 
realizowanych inwestycji z terenami cmentarzy wojennych; 

 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wskazano, że w latach 2014-
2016 na terenach zarządzanych przez lasy Państwowe nie wystąpiły problemy związane 
z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi. Dojazdy do niektórych cmentarzy 
wojennych, stanowiących enklawy wewnątrz gruntów zarządzanych przez Lasy 
Państwowe, dla podmiotów odpowiedzialnych za opiekę nad nimi są regulowane 
w indywidualny sposób. Przykładem był remont cmentarza z I wojny światowej nr 123 
Łużna-Pustki kiedy Gmina Łużna jako inwestor uzyskała zgodę Nadleśnictwa Gorlice na 
dojazd do cmentarza drogami leśnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 305-310) 

1.14. W zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi MUW współpracował także 
z Austriackim Czarnym Krzyżem, który przynajmniej raz w roku odwiedzał małopolskie 
cmentarze z I wojny światowej. Podczas tych wizyt przedstawiciele Czarnego Krzyża 
przekazywali Wojewodzie swoje uwagi i sugestie dotyczące utrzymania tych obiektów. 
Austriacki Czarny Krzyż brał udział, razem w MUW, w typowaniu cmentarzy wojennych do 
remontów oraz dofinansowywał część prac przy nekropoliach poprzez dotacje udzielane 
gminom, lub pokrywał koszty opracowania dokumentacji historyczno-odtworzeniowych, 
które stanowiły podstawę do poprawnego wykonania prac remontowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 383-385) 

W latach 2014-2016 MUW zawarł z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie trzy umowy 
dofinansowujące obozy studenckie mające na celu weryfikację miejsc pamięci narodowej – 
w szczególności cmentarzy, kwater i grobów wojennych: w 2014 r. na terenie powiatów 
chrzanowskiego, oświęcimskiego oraz gminach Kłaj, Gdów i Wieliczka z powiatu 
wielickiego, w 2015 r. na terenie powiatu dąbrowskiego i w 2016 r. na terenie powiatu 
wadowickiego. Uczestnicy obozu byli zobowiązani wykonać dokumentację fotograficzną, 
w formie elektronicznej, wyszczególnionych obiektów, opracować bibliografię publikacji na 
temat wskazanych obiektów oraz poszukiwać nieznanych grobów, kwater i cmentarzy na 
terenie gmin wskazanych w umowie. Dokumentacja przekazana w wyniku realizacji 
wskazanych umów była wykorzystywana przy weryfikacji i uzupełnianiu ewidencji44.  

 (dowód: akta kontroli str. 383-385, 454-459) 

1.14. Na wnioski Wojewody Rada przyznała Złote Medale Opiekuna Miejsc Pamięci: 

 w 2014 r. mieszkance Nieprześni, która przez wiele lat z własnej inicjatywy opiekowała 
się cmentarzem wojennym z I wojny światowej nr 338 w tej miejscowości; 

 w 2015 r. mieszkańcowi Łużnej, który jako najbliższy sąsiad cmentarzy nr 123 i 122 
sprawował nad nimi przez wiele lat opiekę i z własnej inicjatywy oprowadzał 
odwiedzających je turystów opowiadając o walkach na Wzgórzu Pustki w oparciu 
o zapamiętane wspomnienia swojego ojca; 

 w 2015 r. Uniwersytetowi Pedagogicznemu w Krakowie za współpracę przy 
inwentaryzacji grobów oraz działania edukacyjne na rzecz zachowania pamięci 
o wydarzeniach historycznych oraz powołanie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń 
i Przesiedleń. 

W roku 2015 Wojewoda złożył w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek 
aplikacyjny o przyznanie cmentarzowi nr 123 w Łużnej tytułu Znak Dziedzictwa 
Europejskiego. 16 lutego 2016 r. decyzją Komisji Europejskiej przyznano cmentarzowi ten 
Znak (jako czwarty Znak w Polsce). 

                                                      
43 Informacje uzyskane w trybie art. 29 ust.1 pkt.2 lit. f ustawy o NIK. 
44 Jako nagrobek odszukany przez studentów UP wpisano do ewidencji pojedynczą mogiłę ofiary terroru 

hitlerowskiego   1943 r. (cmentarz żydowski w Dąbrowie Tarnowskiej; sygn. Dąb-II-3). 
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W roku 2016 Wojewoda złożył dwa wnioski aplikacyjne do MRPO, obejmujące swym 
zakresem łącznie remonty 83 cmentarzy z I wojny światowej, przy współpracy partnerskiej 
z 23 gminami. Pierwszy wniosek dotyczył projektu pn. Rewaloryzacja wybranych cmentarzy 
wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, 
Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego, jako zespołu dziedzictwa 
o znaczeniu międzynarodowym i obejmował 42 cmentarze i kwatery wojenne. 
Drugi dotyczył projektu pn. Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu 
I wojny światowej położonych na terenie Gorlic, Limanowej i powiatów gorlickiego, 
limanowskiego i nowosądeckiego, jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym 
i obejmował 41 cmentarzy i kwater wojennych. W wyniku weryfikacji wnioski znalazły się na 
liście rezerwowej. 

(dowód: akta kontroli str. 383-397) 

1.16. Spośród 1245 obiektów grobownictwa wojennego: 606 znajdowało się na gruntach 
należących do związków wyznaniowych, 266 na działkach komunalnych, 175 na działkach 
Skarbu Państwa, 59 na działkach prywatnych, po jednej działce należało częściowo do 
Skarbu Państwa i do gminy oraz do gminy i osoby prywatnej. Stan prawny 117 działek był 
w trakcie weryfikacji, a 20 pozostawał nieustalony. 

(dowód: akta kontroli str. 375) 

Zgodnie z art. 3 ustawy o cmentarzach wojennych grunty zajęte pod cmentarze wojenne 
nabywa na własność Skarb Państwa. W Regulaminie Organizacyjnym MUW wskazano, 
że prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem własności takich gruntów należy 
do Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości. Do Wydziału Skarbu Państwa 
i Nieruchomości przekazany został wykaz cmentarzy wojennych znajdujących się na 
gruntach prywatnych z prośbą o uregulowanie ich stanu prawnego. 
Po wykupieniu działki zajętej przez cmentarz wojenny na rzecz Skarbu Państwa ustanawia 
się zarząd Wojewody, ujawniając w księdze wieczystej Wojewodę jako podmiot reprezentujący 
Skarb Państwa. Jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału ważnym problemem przy wykonywaniu 
tych czynności było również zapewnienie dojścia na cmentarz od strony drogi publicznej. 

W latach 2014-2016 prowadzono postępowania w zakresie: 

 prawnego uregulowania dojścia do mogiły żydowskiej znajdującej się w Mszanie Dolnej 
(ul. Ogrodowa); 

 prawnego uregulowania dojścia do cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 384 
(Kraków-Łagiewniki); w wyniku przegranego procesu sądowego z właścicielem 
cmentarza wojennego, Skarb Państwa został zobowiązany do wykupienia tego 
cmentarza w granicach jego ogrodzenia za cenę ustaloną przez sąd. Z powodu 
nieuwzględnienia przez sąd faktu, że dojście do cmentarza przechodzi przez prywatną 
działkę, Wydziału Skarbu Państwa prowadzi działania zmierzające do ustanowienia 
służebności przejścia lub wykupienia działki oddzielającej cmentarz od drogi publicznej. 

Do najważniejszych problemów związanych z prowadzeniem działań przy cmentarzach 
wojennych o nieuregulowanym stanie prawnym należały: 

 uzyskanie pisemnej zgody właściciela działki, na której zlokalizowany był cmentarz 
wojenny, na zadysponowanie działki na cele związane z remontem cmentarza, 

 posiadanie przez Skarb Państwa działek cmentarnych ograniczonych powierzchniowo 
dokładnie do powierzchni cmentarza w ramach jego ogrodzenia bez dojścia od drogi 
publicznej, co utrudniało prowadzenie prac remontowych na cmentarzach i przy 
zewnętrznych licach murów ogrodzeniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 376-382, 473) 

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

1. Zgodnie z art. 13 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych45 porozumienia w sprawie 
wykonywania zadań publicznych zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego 
i organami administracji rządowej ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

                                                      
45 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Porozumienia zawarte z Gminą Limanowa z 28 września 2016 r. z Gminą Niepołomice 
z 14 listopada 2016 r. zostały opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. odpowiednio 11 kwietnia 2018 r. i 9 kwietnia 2018 r.  

Jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału, to opóźnienie w publikacji tych dwóch porozumień było 
spowodowane błędem przy dołączaniu porozumień do wniosku w programie Legislator, 
w sytuacjach gdy wniosek dotyczył kilku porozumień. 

(dowód: akta kontroli str. 179, 446-453) 

2. Wojewoda nie wydawał zezwoleń, o których mowa w z art. 5 ustawy o cmentarzach 
wojennych oraz § 2 ust.1 lit. b rozporządzenia z 1936 r., na prowadzenie prac objętych 
porozumieniami zawartymi z gminami w sprawie powierzenia zadania należącego do 
zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
znajdujących się na ich terenie. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału zawieranymi porozumieniami Wojewoda powierzał 
gminom zadania z zakresu administracji rządowej ściśle określając rodzaj działań 
objętych tymi porozumieniami – tym samym wyrażając zgodę na ich realizację. W takich 
przypadkach wydawanie zezwoleń w myśl art. 5 ustawy o cmentarzach wojennych nie 
jest konieczne. Zezwolenia były wydawane, gdy gmina chciała je realizować ze środków 
własnych lub pozyskanych z innych źródeł niż budżet wojewody albo gdy prace 
zamierzał wykonać inny podmiot. 

 (dowód: akta kontroli str. 376-382) 

NIK nie podziela stanowiska przedstawionego w wyjaśnieniach, zauważając, 
że wykonywanie prac określonych w art. 5 ustawy o cmentarzach wojennych, 
niezależnie od zawartego porozumienia w tej sprawie, wymaga wydania przez 
Wojewodę zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
realizowanie przez Wojewodę zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami 
wojennymi znajdującymi się na terenie województwa Małopolskiego. 

2. Nadzór nad działalnością obejmującą opiekę nad grobami 
i cmentarzami wojennymi 

2.1. W latach 2014-2016, zawierając z gminami porozumienia i aneksy na realizację zadań 
związanych z utrzymaniem i remontem cmentarzy wojennych, Wojewoda, wypłacił dotacje 
w łącznej kwocie 3 603 950 zł, tj. odpowiednio 1 657 849 zł, 1 066 307 zł i 879 794 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 179) 

Zgodnie z zawartymi porozumieniami46 gminy składały końcowe rozliczenie realizacji 
zadania, w terminie 10 dni od wskazanego w porozumieniu dnia finansowego zakończenia 
zadania, jednak nie później niż do 10 stycznia następnego roku budżetowego. Wojewoda 
zagwarantował sobie prawo żądania przedstawienia przez gminę, w wyznaczonym terminie, 
dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania. Wnioskując o przekazanie przyznanej 
porozumieniem dotacji gminy przedkładały dokumentację powykonawczą realizowanego 
zadania, załączając, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopie: umów zawartych 
z wykonawcami prac, protokołów odbioru prac, opisanych faktur i rachunków, wyciągów 
bankowych potwierdzających dokonanie zapłaty wykonawcy oraz dokumentację 
fotograficzną. Było to zgodne z warunkami zawartego porozumienia. W kontrolowanym 
okresie nie stwierdzono przypadku zwrotu dotacji. 
Remonty cmentarzy wojennych wpisanych do rejestru zabytków były realizowane na 
podstawie pozwoleń MWKZ. 
W skład Komisji odbierających wykonane prace wchodzili m.in. przedstawiciele MUW. 

(dowód: akta kontroli str. 103-117) 

                                                      
46 Analizie poddano wszystkie porozumienia i aneksy zawarte z gminami w sprawie powierzenia zadania należącego do 

zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na ich terenie 
zawarte w 2015 r. i 2016 r. oraz zawarte w 2014 r. z gminami, które otrzymały również środki finansowe od Rady. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wprowadzenie w 2015 r. nowych porozumień z gminami na sprawowanie nieodpłatnej 
opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi było poprzedzone analizą kosztów jakie były 
niezbędne do co najmniej dwukrotnego w ciągu roku wykoszenia cmentarzy. Jak wyjaśniła 
Dyrektor Wydziału, udzielanie dotacji wszystkim gminom na taki zakres opieki nad 
cmentarzami wielokrotnie przewyższa coroczny budżet Wojewody przeznaczony na 
utrzymanie cmentarzy w województwie. Większość cmentarzy wojennych wymaga pilnych 
prac remontowych, które w przypadku cmentarzy z I wojny światowej wpisanych do rejestru 
zabytków są bardzo kosztowne.  

(dowód: akta kontroli str. 376-382) 

2.2. Zgodnie z analizowanymi porozumieniami Wojewoda sprawował kontrolę nad realizacją 
zadania objętego porozumieniem na zasadach określonych w ustawie o kontroli 
w administracji rządowej47. 
Porozumienia w sprawie powierzenia gminom zadania dotyczącego nieodpłatnego 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na ich terenie nie regulowały 
kwestii przeprowadzania kontroli. Jak wskazała Dyrektor Wydziału, cmentarze objęte tymi 
porozumieniami były odwiedzane przez pracowników Wydziału m.in. w ramach: objazdów 
terenowych i nadzorowania remontów prowadzonych przez Wydział. 

(dowód: akta kontroli str. 116-117, 376-382) 

W kontrolowanym okresie zaplanowano i przeprowadzono 15 kontroli w gminach, którym 
powierzono utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na ich terenie. 
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w wyniku pięciu kontroli wydano 
zalecenia pokontrolne, dotyczące m.in. przestrzegania terminów określonych 
w porozumieniu, rzetelnego opisywania faktur oraz dokonania uzgodnień z MWKZ. 
Ponadto przedstawiciele MUW wchodząc w skład komisji odbierających wykonane prace 
dokonywali ich oględzin. 
 

 (dowód: akta kontroli str. 102-117, 398-410) 

Spośród ośmiu cmentarzy, na których w toku kontroli przeprowadzono oględziny, pięć było 
bardzo dobrze lub dobrze utrzymanych48, jeden był w trakcie prac remontowych49, dwa były 
przewidziane do remontu i znajdowały się na liście cmentarzy objętych wnioskami 
aplikacyjnymi do MRPO50. 

(dowód: akta kontroli str. 411-423) 

2.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie informowało Wojewody 
o powierzeniu fundacjom, stowarzyszeniom i instytucjom społecznym obowiązku utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych. 

(dowód: akta kontroli str. 376-382) 

Na terenie Małopolski opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi sprawowały m.in.: 
Austriacki Czarny Krzyż, Stowarzyszenie Aktywnej Opieki nad Grobami i Cmentarzami 
Wojennymi w Galicji Zachodniej „CRUX Galiciae”, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy, 
Stowarzyszenie Magurycz, Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie „Kursk”, 
Ludowy Niemiecki Związek Opieki nad Cmentarzami Wojennymi. 
Ponadto na terenie niektórych gmin działali opiekunowie cmentarzy wojennych 
znajdujących się na ich terenie, przykładowo w Gminie Sękowa opiekę patronacką nad 
23 cmentarzami sprawowało 19 zainteresowanych jednostek, takich jak Ochotnicze Straże 
Pożarne, Koła Łowieckie, nadleśnictwa, sołectwa czy szkoły. 

 (dowód: akta kontroli str. 424,460-461) 

2.4. W kontrolowanym okresie do MUW nie wpłynęły skargi ani wnioski dotyczące opieki 
nad grobami i cmentarzami wojennymi. Problematyka opieki nad grobami i cmentarzami 
wojennymi nie była przedmiotem kontroli (audytów) przeprowadzanych w MUW. 

 (dowód: akta kontroli str. 435-445, 473) 

                                                      
47 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 185, poz.1092). 
48 Cmentarze wojenne nr 388 na Cmentarzu Rakowickim, nr 384 Kraków – Łagiewniki, nr 121 w Biesnej, nr 123 w  Łużnej, 

nr  118 w Staszkówce. 
49 Cmentarz wojenny nr 122 w Łużnej. 
50 Cmentarze wojenne nr 117 i 119 w Staszkówce. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad 
działalnością obejmującą opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli51, 
wnosi o wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót ziemnych, wznoszenie pomników 
i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych również dla prac powierzanych 
gminom w ramach zawartych z nimi porozumień. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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, 30 maja 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

 
Dyrektor 

Jolanta Stawska Małgorzata Korusiewicz 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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