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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 

Kontroler Małgorzata Korusiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR 65/2018 z 3 kwietnia 2018 r. i nr LKR 108/2018 z 24 maja 2018 r. 

 
(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

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

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

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

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie zadań w zakresie opieki nad 
cmentarzami i grobami wojennymi przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (MWKZ) oraz sprawowanie przez niego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez 
inne podmioty. 

Cmentarze i groby wojenne były wpisane zarówno do rejestru zabytków, jak i do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, które były na bieżąco aktualizowane. Mając na uwadze 
wzrastającą wartość historyczną cmentarzy wojennych, w latach 2014-2016, 19 z nich 
zostało wpisanych do rejestru zabytków z urzędu. 

MWKZ wydawał pozwolenia konserwatorskie na prowadzenie prac na cmentarzach 

wojennych oraz sprawdzał ich realizację uczestnicząc, poprzez przedstawicieli z delegatur 
WUOZ, w odbiorach powykonawczych. Spośród 73 przeprowadzonych kontroli w zakresie 
przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
65 dotyczyło cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. 

Na podkreślenie zasługuje również dobra współpraca MWKZ z organizacjami krajowymi 

i zagranicznymi w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi.  

NIK ocenia pozytywnie działania podejmowane przez MWKZ polegające m.in. na 
współpracy z uczelniami, niemniej jednak zwraca uwagę, że nie były one wystarczające dla 
szerokiego i skutecznego upowszechniania wiedzy o zabytkach, tj. realizacji zadań 
określonych w art. 91 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami3. Upowszechnianie wiedzy o zabytkach przede wszystkim powinno 
być kierowane do szerokiego grona odbiorców, nie tylko osób związanych zawodowo 
z ochroną i opieką nad zabytkami.  
 
  

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

lub później, jeżeli miały bezpośredni wpływ. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

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

3 Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. dalej: ustawa o zabytkach. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi  

1.1. W rejestrze zabytków nieruchomych prowadzonym przez MWKZ, w latach 2014-
2016 (według stanu na 31 grudnia każdego roku) wpisanych było odpowiednio 205, 212 
i 214 zabytkowych cmentarzy wojennych.  

MWKZ wydał: 

 w 2014 r. 15 decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków – 14 decyzji dotyczyło 
cmentarzy wojennych z I wojny światowej: nr 272 w Przyborowie, nr 267 w Warysiu, 
nr 384 w Krakowie-Łagiewnikach, nr 369 w Laskowej, nr 363 w Mszanie Dolnej, nr 158 
w Tuchowie, nr 354 w Siennej, nr 65 w Małastowie, nr 54 w Krzywej, nr 297 
w Czchowie, nr 291 w Domosławicach, nr 388 w Tymowej, nr 176 w Piotrkowicach, 
nr 356 w Podolu i jedna dotyczyła cmentarza partyzantów z II wojny światowej 
w Rzepienniku Strzyżewskim; 

 w 2015 r. 7 decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków cmentarzy wojennych 
z I wojny światowej: nr 270 w Bielczy, nr 112 w Rożnowicach, nr 273 Szczepanowie, 
nr 202 w Tarnowie, nr 199 w Tarnowie, nr 284 w Zakrzowie i nr 253 w Żabnie; 

 w 2016 r. 2 decyzje w sprawie wpisu do rejestru zabytków cmentarzy wojennych 
z I wojny światowej: nr 147 w Golance i nr 172 w Łowiczówku. 

Jak wskazał MWKZ, postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków cmentarzy 
wojennych zasadniczo nie różnią się od postępowań dotyczących wpisu do rejestru 
zabytków każdego innego rodzaju zabytku.  
Postępowania dotyczące wpisania do rejestru zabytków cmentarzy wojennych były 
prowadzone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Czas ich 
trwania (od daty wszczęcia do daty wydania decyzji o wpisie) wynosił od 21 dni do 10,5 
miesiąca, w przypadku spraw o skomplikowanym charakterze. Na długi czas trwania 
postępowań wpływ miały kwestie związane z koniecznością wydzielenia kwater wojennych 
usytuowanych w obrębie cmentarzy parafialnych lub zespołów dworsko-parkowych. Podział 
taki był konieczny z uwagi na spoczywający na wojewodzie zarząd nad tymi obiektami4. 

Cmentarze wojenne były wpisywane do rejestru zabytków z uwagi na, wzrastającą 
z czasem, ich wartość historyczną. Postępowania w sprawie ich wpisu w przeważającej 
większości prowadzone były z urzędu. Na wniosek prowadzono postępowania dotyczące: 

 cmentarza nr 384 w Krakowie-Łagiewnikach z wnioskiem o wpis zwróciło się lokalne 
stowarzyszenie, 

 cmentarza nr 158 w Tuchowie i cmentarza nr 176 w Piotrkowicach postępowanie 
prowadzone było na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Nadleśnictwie 
Gromnik, czyli właściciela gruntu, na którym cmentarz jest położony; 

 cmentarza nr 202 w Tarnowie na wniosek Gminy Miejskiej Tarnów; 

 cmentarza nr 147 w Golance na wniosek Gminy Gromnik. 

W okresie objętym kontrolą:  

 MWKZ w jednym przypadku dokonał zmiany treści wpisu dotyczącego cmentarza 
wojennego nr 144 w Królowej Polskiej. Zmiana treści decyzji była związana ze zmianą 
nazwy miejscowości; 

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wydał decyzji w sprawie skreślenia 
cmentarza wojennego z rejestru zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 5-19) 

Rejestr zabytków nieruchomych prowadzony był zarówno w formie księgi rejestru, jak 
i rejestru elektronicznego (udostępnianego na stronie internetowej WUOZ) i był 
aktualizowany na bieżąco (odnotowane były nowe wpisy, skreślenia oraz ewentualne 
zmiany dotyczące stanu własnościowego, o ile informacje te były przekazywane do WUOZ). 

                                                      
4 Wydzielenie mogił i cmentarzy jako odrębnych nieruchomości jest szczególnie istotne w wypadku zespołów dworsko- 

parkowych, które pozostając najczęściej w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych podlegają obrotowi (dzierżawa, 
sprzedaż). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Aktualizacja na stronie internetowej5 odbywała się raz na kwartał za pośrednictwem 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW). 
MWKZ wyjaśnił, że pomimo aktualizacji rejestru zabytków nieruchomych do dnia 
dzisiejszego księga rejestru województwa małopolskiego nie została uzupełniona 
o wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków na terenie dawnych województw 
tarnowskiego, nowosądeckiego i części województwa katowickiego. (…) Do księgi rejestru 
pod kolejnym numerem wpisuje się wyłącznie decyzje ostateczne, co oznacza, że do czasu 
zakończenia postępowania odwoławczego (rozpatrzenie przez organ II instancji średnio 
wynosi ok. roku, natomiast przez sąd około dwóch lat) i uprawomocnienia się decyzji, nie 
można w księdze dokonywać wpisów pod kolejnymi numerami. Dlatego m.in. tutejszy Urząd 
równolegle z księgą rejestru prowadzi rejestr zabytków w formie elektronicznej. 

(dowód: akta kontroli: str. 103-106) 

1.2. W okresie objętym kontrolą MWKZ prowadził wojewódzką ewidencję zabytków 
w formie zbioru kart adresowych. W 2016 r. w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdowało 
się ponad 40 tys. obiektów, w tym około 400 cmentarzy wojennych. MWKZ wskazał, że 
z uwagi na liczbę obiektów ujętych w tej ewidencji, a także ustawową formę jej 
prowadzenia, nie prowadzi się wykazu nieruchomości ujętych w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. Karty adresowe mogił i cmentarzy z terenu województwa, w tym wojennych, 
znajdowały się w czterech opisanych szufladach: cmentarze Kraków, cmentarze 
województwo od A do J, cmentarze województwo od K do P, cmentarze województwo od  
R do Ż. 

Weryfikacja i ewidencjonowanie cmentarzy wojennych były prowadzone na etapie 
uzgadniania gminnych ewidencji zabytków. Niestety z uwagi na ilość pracowników oraz 
spraw przypadających na poszczególne etaty, MWKZ nie ma możliwości weryfikacji danych 
dotyczących cmentarzy w terenie. Ilość cmentarzy figurujących w ewidencji zmieniała się 
w niewielkim zakresie, ponieważ ta kategoria zabytków została dobrze rozpoznana 
i zaewidencjonowana w latach dziewięćdziesiątych, kiedy niemal dla wszystkich cmentarzy 
wykonano karty ewidencyjne, zawierające również fotografie poszczególnych nagrobków. 
Jak wskazał MWKZ aktualnie do ewidencji włączano najczęściej pojedyncze mogiły, które 
ze względu na lokalizację w trudno dostępnych miejscach, zostały pominięte podczas 
wcześniejszych inwentaryzacji. Wnioski o ich włączenie do ewidencji zabytków pochodziły 
zazwyczaj od organizacji społecznych i samorządowców. Włączenie obiektu do ewidencji 
jest czynnością materialno-techniczną polegającą na założeniu dla niego karty ewidencyjnej 
i powiadomieniu właściwej gminy. Z uwagi na ilość obiektów figurujących w wojewódzkiej 
ewidencji, podanie ile cmentarzy wojennych zostało włączonych w danym roku nie jest 
możliwe6. 

W okresie objętym kontrolą z wojewódzkiej ewidencji zabytków nie wyłączono żadnego 
cmentarza wojennego.  

(dowód: akta kontroli str. 6-10, 107-110, 125-129) 

1.3. W latach 2014-2016:  

 MWKZ przyznał środki finansowe (w formie dotacji) na prace przy zabytkach 
nieruchomych w wysokości odpowiednio: 5 509,3 tys. zł w 2014 r.; 5 340,8 tys. zł 
w 2015 r. oraz 5 370,3 tys. zł w 2016 r., przy czym nie dotyczyły one prac przy 
zabytkowych cmentarzach wojennych; 

 do MWKZ nie wpłynęły wnioski o udzielenie dofinansowania do prac konserwatorskich 
i robót budowlanych na terenie cmentarzy wojennych. 

Informacje o przyznanych kwotach dotacji na prace planowane przy zabytkach 
(z wyszczególnieniem zadań i kwot) WUOZ zamieszczał na własnej stronie internetowej. 
Ostateczne wykazy udzielonych dotacji umieszczane były na ww. stronie internetowej, po 

                                                      
5 www.wuoz.malopolska.pl 
6 W kontroli P/17/076 Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz ich wykorzystanie w promocji 

regionu ustalono, że MWKZ prowadził wojewódzką ewidencję zabytków na zasadach określonych postanowieniami 
rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, niemniej jednak sposób prowadzenia tej ewidencji nie pozwalał 
na agregację danych dotyczących liczby obiektów ewidencyjnych, co – zdaniem NIK – znacznie ogranicza możliwość 
efektywnego zarządzania posiadanymi danymi. 

http://www.wuoz.malopolska.pl/
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rozliczeniu realnie wykorzystanych zakresów i wydatkowych kwot, po zakończeniu roku 
budżetowego.(dowód: akta kontroli str. 99-102, 131) 
1.4. Zgodnie z art. 91 ust. 4 pkt 8 ustawy o zabytkach do zadań konserwatora zabytków 
należy upowszechnianie wiedzy o zabytkach. Od 2014 r. MWKZ prowadził cykliczne 
wykłady w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Konserwacji Zabytków Politechniki 
Krakowskiej, Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, 
a także w ramach prezydium Polskiego Komitetu ICOMOS7 w związku z planami wpisu 
wybranych cmentarzy na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ponadto MWKZ wyjaśnił także, że popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku 
oraz jego znaczeniu dla historii i kultury zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami należy do zadań właściciela i dysponenta zabytku. W związku 
z powyższym, tutejszy organ nie podejmował działań związanych z popularyzacją wiedzy 
o cmentarzach wojennych, dokonał jednak w ostatnich latach szeregu wpisów do rejestru 
zabytków cmentarzy wojennych, których celem jest trwałe zachowanie oraz pamięć  
o ww. obiektach. 

 (dowód: akta kontroli str. 99-102, 132-138) 

Zdaniem NIK upowszechnianie wiedzy o zabytkach przede wszystkim powinno być 
kierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym niezwiązanych zawodowo z ochroną 
i opieką nad zabytkami. Wprawdzie MWKZ współpracował z uczelniami, jednakże – mając 
na uwadze istotność ochrony zabytków – działania te należy uznać za niewystarczające. 
 
1.5. W okresie objętym kontrolą na terenie województwa małopolskiego działało 
59 społecznych opiekunów zabytków, o których mowa w art. 103 ustawy o zabytkach, przy 
czym żaden z nich nie zajmował się cmentarzami wojennymi. Na terenie województwa 
działają natomiast organizacje i grupy społeczne podejmujące nieregularne prace 
remontowe i bieżące remonty. 

(dowód: akta kontroli str. 6-10,112-114) 

1.6. Cmentarze i groby wojenne nie były przedmiotem samodzielnych uzgodnień 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także decyzji o warunkach zabudowy. 

1.7. W okresie objętym kontrolą MWKZ uzgodnił 1 165 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz 1 451 decyzji o warunkach zabudowy 
i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Forma prowadzenia: wykazów gmin, dla 
których uzgadniano miejscowe plany oraz wykazów wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego nie pozwalała na wyodrębnienie, które 
z uzgodnień dotyczyły obszarów, w obrębie których zlokalizowane są cmentarze wojenne. 

(dowód: akta kontroli str. 99-102, 168-209) 

1.8. W latach 2014-2016 MWKZ współpracował w zakresie związanym z opieką nad 
grobami i cmentarzami wojennymi z innymi podmiotami np. MUW, gminami, 
stowarzyszeniami m.in.: Stowarzyszeniem Magurycz, Stowarzyszeniem Aktywnej Ochrony 
Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji, Austriackim Czarnym Krzyżem oraz historykami 
i naukowcami. Jak wyjaśnił MWKZ współpraca ta ma charakter wzajemnych konsultacji, 
służy wymianie doświadczeń i informacji historycznych w celu jak najlepszego 
przeprowadzenia prac konserwatorskich. Najczęściej jest prowadzona na etapie 
przygotowywania projektów renowacji cmentarzy. Rozmowy partnerskie mają służyć 
również poszanowaniu oczekiwań organizacji reprezentujących kraje, z których pochodzili 
polegli żołnierze. 

(dowód: akta kontroli str. 99-102) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

MWKZ w latach 2014-2016 nie współpracował w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami 
wojennymi ze społecznymi opiekunami zabytków działającymi na terenie Małopolski. 

                                                      
7 Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków; organizacja pozarządowa o zasięgu międzynarodowym, afiliowana przy 

UNESCO. 
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Zdaniem NIK zasadne byłoby podjęcie działań mających na celu powołanie, a następnie 
zaktywizowanie społecznych opiekunów zabytków we wskazanym zakresie. 

Najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie działalność MWKZ w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi. 

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

2.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o zabytkach wojewódzki konserwator zabytków przedstawia, 
w formie pisemnej, na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zalecenia 
konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia 
i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być 
wprowadzone w tym zabytku. 

W okresie objętym kontrolą do WUOZ wpłynął jeden wniosek o wydanie zaleceń. Wniosek 
dotyczący zaleceń konserwatorskich w zakresie konieczności wykonania przycinki 
drzewostanu na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 368 na Jabłońcu w Limanowej 
został złożony przez Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego 
MUW8. Zalecenia dotyczące pielęgnacji drzewostanu zostały zawarte w protokole oględzin 
cmentarza (z 20 marca 2014 r.), a ich konsekwencją był złożony wniosek o wydanie 
pozwolenia9 i pozwolenie na wycinkę drzew10. 

 (dowód: akta kontroli, str. 6-10, 115-116, 149-167) 

2.2. W latach 2014-2016 na prowadzenie prac na cmentarzach wojennych, w tym 
dotyczących pielęgnacji drzewostanu, MWKZ wydał 158 pozwoleń (odpowiednio 39, 15 
i 104). 
Analiza 15 pozwoleń konserwatorskich11 wykazała, że zostały one wydane w terminie od 
2 do 31 dni od daty złożenia wniosku. Wykonanie 14 objętych ww. pozwoleniami prac 
zostało odebrane przez komisję, w skład której zawsze wchodził pracownik WUOZ. 
Podpisanie protokołu odbioru było poprzedzone oględzinami wykonanych prac.  
W niektórych przypadkach (np. w przypadku: odbudowy wnętrza cmentarza wojennego 
nr 34 w Ołpinach, remontu cmentarza wojennego nr 113 i jego ogrodzenia, konserwacji 
wyposażenia cmentarza wojennego nr 136) dokonywano również przeglądu stanu 
zaawansowania i sposobu wykonywania prac. W przypadku prac wykonanych na 
cmentarzu wojennym nr 192 w Lubince nie było formalnego odbioru prac, ponieważ były to 
prace „estetyzujące” polegające na malowaniu m.in. metalowych elementów ogrodzenia. 

Oprócz wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich 
i robót budowlanych przy cmentarzach wojennych wpisanych do rejestru zabytków, MWKZ 
wydawał również: pozwolenia na pielęgnację zieleni na cmentarzach rejestrowych, opinie 
konserwatorskie na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew oraz opinie konserwatorskie na 
prace konserwatorskie i roboty budowlane na terenie cmentarzy wojennych znajdujących 
się w wojewódzkiej ewidencji. 

 (dowód: akta kontroli, str. 6-10, 20-22, 39-44, 97-98) 

2.3. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o zabytkach, pracownicy 
WOUZ przeprowadzali kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 

 w 2014 r. przeprowadzono 195 takich kontroli, w tym 38 dotyczących cmentarzy 
wojennych; 

 w 2015 r. przeprowadzono 210 kontroli, w tym 24 dotyczących cmentarzy wojennych; 

 w 2016 r. przeprowadzono 245 kontroli, w tym 12 dotyczących cmentarzy wojennych. 
 (dowód: akta kontroli str. 23-30,130) 

WUOZ przyjmował plany kontroli na dany rok. Na lata 2014-2016 delegatury, na których 
terenie znajdują się cmentarze i groby wojenne, tj. delegatura w Tanowie i Nowym Sączu, 

                                                      
8 Wniosek z 11 marca 2014 r., brak daty wpływu do WUOZ. 
9 Wniosek wpłynął do WUOZ 3 października 2014 r. 
10 Pozwolenie nr 75/2014 r. z 14 października 2014 r.  
11 Badaniem objęto 6 pozwoleń wydanych w 2014 r., 4 pozwolenia wydane w 2015 r. i 5 pozwoleń wydanych w 2016 r. 
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zaplanowały przeprowadzenie 64 takich kontroli12. Przeprowadzono łącznie 74 kontrole, 
z czego 65 było kontrolami cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. 

Nie wszystkie kontrole zaplanowane na dany rok były w nim przeprowadzone, np. kontrole 
na cmentarzach nr 290 w Charzewicach, nr 294 w Zakliczynie i nr 244 w Radogoszczy- 
Narożnikach były planowane w 2014 r. i 2015 r., a zostały zrealizowane w 2016 r. Kontrole 
na cmentarzach nr 257, nr 258, nr 171, nr 137, nr 138, nr 332 i rekontrola na cmentarzu 
w Zabawie niewykonane w 2016 r. zostały zaplanowane na 2017 r.  
Oprócz kontroli planowych przeprowadzano również kontrole związane z wpisem cmentarza 
do rejestru zabytków oraz kontrole doraźne spowodowane wypadkami losowymi lub 
prowadzone w trakcie wykonywanych prac remontowych. 

W wyniku 44 przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń. Spośród tych kontroli 
w dwóch wyjaśniono statusy prawne kwater związane z wpisem cmentarzy do rejestru 
zabytków13, a jedna zakończyła się złożeniem zawiadomienia na Policję14.  
W wyniku 12 kontroli przedłużono termin na wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli. 
Wydane zalecenia (w 18 kontrolach) dotyczyły m.in. sporządzenia dokumentacji 
historyczno-odtworzeniowej, prowadzenia wycinki drzew w sposób nie powodujący 
uszkodzeń i nie składowania materiałów z wycinki na kwaterach, porządkowania zieleni, 
poprawy stanu technicznego i estetycznego cokołów betonowych, krzyży, poprawy estetyki 
muru ogrodzeniowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 59-96, 140-147) 

W zbiorczych sprawozdaniach z działalności kontrolnej przekazanych do MUW, MWKZ 
wykazał, że w 2014 r. przeprowadzono 4 368 czynności kontrolnych, 4 391 w 2015 r. i 4 040 
takich czynności w 2016 r.15. 

(dowód: akta kontroli, str. 45-58) 

W latach 2014-2016 nie korzystano z wykonania zastępczego robót konserwatorskich, 
w rozumieniu art. 49 ustawy o zabytkach, jak również z uprawnienia do wystąpienia 
z wnioskiem do starosty, o którym mowa w art. 50 ust. 3 i 4 pkt 2 ww. ustawy. 
MWKZ wyjaśnił, że przepisów art. 49 ust. 4 nie stosuje się do nieruchomości będących 
własnością Skarbu Państwa. Wszystkie cmentarze wojenne stanowią własność Skarbu 
Państwa.  

(dowód: akta kontroli, str. 99-102) 

2.4. W maju 2014 r., podczas kontroli cmentarza wojennego nr 351 w Nowym Sączu-
Zabełczu, stwierdzono brak krzyży żeliwnych na stellach. Zawiadomienie złożono do 
Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 10 lipca 2014 r. MWKZ nie miał wiedzy 
o przebiegu i zakończeniu tego postępowania. W okresie objętym kontrolą MWKZ nie 
składał innych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 
którego przedmiotem były zabytkowe groby lub cmentarze wojenne. Otrzymał natomiast 
informację, że w 2014 r. Policja prowadziła postępowanie dotyczące dewastacji cmentarza 
w miejscowości Magura Małastowska. MWKZ nie ma wiedzy na temat przebiegu 
i zakończenia ww. postępowania. 

MWKZ nie korzystał z praw: bycia stroną w postępowaniu, występowania jako oskarżyciel 
posiłkowy lub publicznych, o których mowa w art. 95 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zabytkach 

(dowód: akta kontroli, str. 6-10, 168-171, 210-213) 
 

2.5. W 2016 r. zgłoszono dewastację cmentarza nr 308 w Muchówce. Informacja została 
przekazana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Krakowie. Informacja 
okazała się nieprawdziwa – kamienne stelle, żeliwne tablice i fragmenty krzyża zostały 

                                                      
12 Kontrole na cmentarzach nr 290, 294, 244, na cmentarzach w Biskupicach Radłowskich i w Zabawie planowane na rok 

2014, 2015 i 2016 oraz kontrole na cmentarzu nr 174 i na cmentarzu parafialnym z kwaterą wojenną w Dębnie planowane 
na rok 2014 i 2015 ujęto tyko raz.  

13 Cmentarz wojenny nr 130a w Grybowie i cmentarz wojenny nr 130b w Siołkowej. 
14 Kradzież krzyży żeliwnych na cmentarzu wojennym nr 351 w Nowym Sączu-Zabełczu. 
15 Statystyka obejmuje kontrole zabytków nieruchomych (architektura, archeologia, obiekty sakralne, cmentarze, zespoły 

dworsko-pałacowe, zespoły urbanistyczne, założenia projektowanej zieleni) i zabytków ruchomych, przeprowadzone na 
podstawie art. 38 ustawy o ochronie zabytków, a także kontrole doraźne, oględziny związane ze stanem obiektów 
zabytkowych oraz komisje konserwatorskie.  
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wydobyte z ziemi podczas wykonywanych na terenie cmentarza prac remontowo-
konserwatorskich, oczyszczone i były składowane na cmentarzu, ponieważ zaplanowano 
zastąpienie nimi wykonanych już replik.  

(dowód: akta kontroli str. 6-10, 31-35) 

2.6. W latach 2014-2016 do WUOZ wpłynęło 28 skarg. Żadna z nich nie dotyczyła 
problematyki opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. Nie wpłynęły również żadne 
wnioski w ww. sprawie. Problematyka opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi nie była 
przedmiotem kontroli (audytów) przeprowadzanych w WUOZ. 

 (dowód: akta kontroli str.14, 36-38, 139, 148) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie nadzór sprawowany przez MWKZ nad grobami 
i cmentarzami wojennymi. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli16 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego 
przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi 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 

 

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