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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/074 – Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Bartosz Kościukiewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LOL/118/2017 z dnia 28 września 2017 r.  

2. Sebastian Helbrecht, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/125/2017 z dnia 17 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (dalej: „Urząd” lub 
„WOUZ”), ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Barton, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków (dalej: 
„WKZ”)1. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 działalność WKZ w zakresie ochrony 
zabytków archeologicznych odkrytych w związku z inwestycjami budowlanymi 
w okresie 2013-2017 r. (grudzień). 

Uzasadnieniem powyższej oceny są dwie negatywne oceny cząstkowe zbadanych 
obszarów dotyczących wykonywania zadań związanych z ochroną zabytków oraz 
sprawowanego nadzoru konserwatorskiego. Podstawą tych ocen były 
nieprawidłowości, które miały istotny wpływ na działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. Dotyczyły one m.in.: 

− wskazywania w warunkach pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych 
muzeum lub innej jednostki organizacyjnej gotowej do przyjęcia zabytków 
archeologicznych, zamiast wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

− niemonitorowania terminów wynikających z warunków wydanych pozwoleń na 
prowadzenie badań archeologicznych, 

− nieokreślenia w 22 przypadkach miejsca przechowywania zabytków 
archeologicznych w drodze decyzji przekazującej pozyskane zabytki w depozyt 
muzeum lub innej jednostce organizacyjnej,  

− nieprzekazania przechowywanych w magazynie w Ełku zabytków 
archeologicznych w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej, 

− nieplanowania i niewykonywania kontroli dotyczących przestrzegania i stosowania 
przepisów w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez muzea 

                                                      
1 Stanowisko WKZ, Dariusz Barton pełni od 14 listopada 2016 r. W okresie od 30 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2016 r. 
stanowisko WKZ zajmowała Barbara Zalewska. W okresie od 30 czerwca 2016 r. do 14 listopada 2016 r. obowiązki WKZ pełnił  
Andrzej Kaliczyński, który jest zatrudniony na stanowisku Zastępcy WKZ od 1 stycznia 2011 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
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oraz inne jednostki organizacyjne posiadające w swych zbiorach zabytki 
archeologiczne. 

W sposób prawidłowy zorganizowano strukturę Urzędu, w tym wymagane 
przepisami stanowiska oraz określono obowiązki pracowników. Rozpatrywane 
wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zostały 
prawidłowo ocenione przez pracowników Urzędu. We właściwy sposób prowadzono 
księgę rejestru zabytków archeologicznych oraz karty ewidencyjne zabytków. Plan 
Ochrony Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zawierał wszystkie wymagane elementy. 

Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na to, że WKZ nie zapewnił w podległym 
mu Urzędzie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, o której 
mowa w art. 68 i 69 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3. 
Rozwiązania przyjęte w ramach systemu tej kontroli nie zapobiegły bowiem 
nieprawidłowej realizacji zadań w obszarze ochrony zabytków archeologicznych 
pozyskanych w toku inwestycji budowlanych. Izba zwraca również uwagę,  
że w Urzędzie nie opracowano i nie wdrożono, jako elementu ww. systemu, 
wewnętrznych procedur m.in. dotyczących sposobu postępowania z zabytkami 
archeologicznymi pozyskanymi w toku badań, czy przeprowadzania kontroli  
w muzeach i innych jednostkach organizacyjnych, którym zabytki takie przekazano 
w depozyt. Mogło to mieć wpływ na prawidłowość realizacji zadań w tym zakresie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawne i organizacyjne warunki gwarantujące prawidłową realizację zadań 
w zakresie zabytków archeologicznych, odkrywanych w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych 

1.1. W strukturze Urzędu wyodrębniono m.in. Wydział inspekcji zabytków 
archeologicznych oraz rejestru zabytków, dokumentacji zabytków i informatyki 
(dalej: „IZAR”), w którym utworzono dwa etaty – Kierownik Wydziału oraz Starszego 
specjalisty ds. archeologii. W dwóch Delegaturach Urzędu – w Elblągu i w Ełku, 
utworzono po jednym stanowisku ds. zabytków archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 12-16, 39-56) 

Zdaniem WKZ struktura organizacyjna Urzędu była dostosowana do aktualnych 
potrzeb. W latach 2013-2017 wnioskowano do Wojewody o zwiększenie  środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zadań Urzędu, w tym związanych 
z ochroną zabytków archeologicznych. Urząd otrzymał dodatkowe środki finansowe 
w kwocie 48,0 tys. zł w 2015 r. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jednego 
pełnozatrudnionego pracownika wynosiło 4.995,65 zł4 i 3.625,93 zł5 w 2013 r., 
5.188,68 zł i 3.703,74 zł w 2014 r., 5.586,26 zł i 3.504,98 zł w 2015 r., 4.377,35 zł  
i 4.186,13 zł w 2016 r. oraz 6.313,25 zł i 3.797,53 zł w 2017 r. Przeciętne 
wynagrodzenie w części budżetu państwa 85/28 województwo warmińsko-
mazurskie wynosiło 4.995,80 zł (grupa 01) i 3.625,90 zł (grupa 03) w 2013 r., 
4.324,00 zł i 3.299,00 zł w 2014 r., 5.586,70 zł i 3.686,70 zł w 2015 r., 4.741,70 zł  
i 4.366,70 zł w 2016 r. oraz 5.341,92 zł i 3.858,77 zł w 2017 r.6 

(dowód: akta kontroli str. 17-35) 

                                                      
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. 
4 Grupa 01 – osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń. 
5 Grupa 03 – członkowie korpusu służby cywilnej. 
6 Za pierwsze trzy kwartały 2017 r. 
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Wnioski WKZ do Wojewody o zwiększenie zatrudnienia nie były rozpatrywane 
pozytywnie bowiem wydatki płacowe były limitowane, ich wysokość była ściśle 
określona w budżecie Wojewody przez Ministra Finansów, zaś sam Wojewoda nie 
posiadał uprawnień do zwiększenia wydatków płacowych, a ponadto w budżecie 
Wojewody nie tworzy się tzw. rezerwy płacowej. W 2014 r. w budżecie Wojewody 
w rozdziale 92121, §4020 zwiększono limit zatrudnienia o jeden etat i wynagrodzenie 
osobowe o 40,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 36-38) 

W Urzędzie i jego Delegaturach, zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury 
z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony 
zabytków7, utworzono wydziały i stanowiska m.in. ds. inspekcji zabytków 
ruchomych, nieruchomych, archeologicznych, rejestru i dokumentacji zabytków, 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz 
budżetu i finansów. W Urzędzie utworzono też wydział administracyjny  
i stanowisko ds. promocji i popularyzacji dóbr kultury, a w Delegaturach po jednym 
stanowisku administracyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 39-56) 

Regulamin organizacyjny Urzędu8 oraz zakresy czynności pracowników 
ds. zabytków archeologicznych odzwierciedlały zakres wykonywanych zadań. 
Zgodnie z §12 Regulaminu do zadań IZAR należało m.in. prowadzenie postępowań 
ws. wydawania decyzji udzielających pozwolenia na prace archeologiczne, 
przygotowanie decyzji o przekazaniu zabytków archeologicznych do odpowiednich 
muzeów i instytucji naukowych, prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na 
badania archeologiczne, inspekcja stanowisk archeologicznych, kontrola 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami w odniesieniu do zabytków archeologicznych. 

Liczba etatów w Urzędzie i Delegaturach wynosiła 34 (w tym 4 etaty ds. ochrony 
zabytków archeologicznych) w 2013 r., 33,5 (5) w 2014 r., 35,5 (5) w 2015 r.,  
36,75 (5) w 2016 r., 37 (5) w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 17-29, 39-194) 

Kompetencje związane m.in. z prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym 
przygotowaniem projektów decyzji udzielających pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych, prowadzeniem księgi rejestru zabytków archeologicznych (dalej: 
„księga C”), przyjmowaniem i archiwizacją dokumentacji z badań archeologicznych, 
kontrolą stanowisk archeologicznych i zabytków archeologicznych, kontrolą 
prawidłowości prowadzenia badań archeologicznych, powierzono w Urzędzie 
jednemu pracownikowi9, nad którym nadzór sprawował Kierownik IZAR. 
Analogiczne zadania, poza prowadzeniem księgi C, powierzono dwóm pracownikom 
ds. archeologii w delegaturach Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 39-56, 57-122, 134-193) 

Załatwianie spraw w Urzędzie, od momentu złożenia wniosku o pozwolenie na 
prowadzenie badań archeologicznych do zakończenia i rozliczenia się z ich 
wyników, zostało uregulowane zarządzeniem WKZ dotyczącym przepisów 
kancelaryjno-archiwalnych10, odsyłającym do przepisów rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

                                                      
7 Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 706. 
8 Zarządzenie nr 159 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 24 lipca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 
Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Olsztynie. 
9 Starszy specjalista ds. archeologii. 
10 Zarządzenie nr 11/2011 WKZ z 17 marca 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz 
instrukcji archiwalnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, na podstawie §6 pkt 6 Regulaminu 
organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. 
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jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych11. 

Kierownik IZAR wyjaśnił, że w przypadku załatwiania spraw związanych 
z prowadzeniem postępowań dotyczących wydania decyzji udzielających pozwoleń 
na prowadzenie badań archeologicznych procedury w tym zakresie są określone  
w obowiązujących aktach prawnych12. 

(dowód: akta kontroli str. 194-205) 

1.2. Według stanu na 1 stycznia 2013 r. obowiązywały dwa porozumienia,  
o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków, zawarte z Gminą 
Olsztyn13 oraz Gminą Miasto Elbląg14. W przypadku porozumienia z Gminą Olsztyn, 
ochrona zabytków archeologicznych nie była jego przedmiotem. Inicjatorem 
zawarcia tych porozumień był WKZ. W okresie objętym kontrolą nie było 
przypadków odmowy zawarcia ww. porozumienia innym jednostkom samorządu 
terytorialnego (dalej: „jst”). Na dzień 30 września 2017 r. nie obowiązywały żadne 
porozumienia zawarte z jst z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 

Z informacji uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli15 (dalej: „ustawa o NIK”) od Prezydenta Olsztyna 
wynika, że przyczyną rozwiązania porozumienia było wkraczanie WKZ  
w kompetencje przekazane Gminie Olsztyn oraz brak współpracy w zakresie 
ochrony zabytków. Z analogicznej informacji uzyskanej od Prezydenta Miasta Elbląg 
wynika, że przyczyną rozwiązania porozumienia była likwidacja funkcji Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę na wniosek 
pracownika. 

Nadzór WKZ nad wykonywaniem przez ww. jst zadań powierzonych w drodze 
porozumienia odbywał się poprzez przeprowadzanie przez upoważnionych 
pracowników Urzędu16 kontroli w zakresie badania losowo wybranych spraw 
kończących się wydaniem decyzji administracyjnych przez miejskich konserwatorów 
zabytków. W przypadku Gminy Olsztyn, WKZ w latach 2012-2014 przeprowadził 
trzy kontrole, badając łącznie 66 spraw. W toku tych kontroli ustalono łącznie  
45 nieprawidłowości. W przypadku natomiast Gminy Miasta Elbląg, WKZ w 2013 r.  
i 2015 r. przeprowadził po jednej kontroli dotyczącej terminowości, legalności  
i rzetelności prowadzonych postępowań za okres odpowiednio siedmiu i pięciu 
miesięcy. W obu ww. porozumieniach zawarto w zapisy gwarantujące WKZ lub 
upoważnionym przez niego pracownikom Urzędu, prawo do przeprowadzenia 
kontroli w zakresie warunków w nich określonych. 

(dowód: akta kontroli str. 208-261) 

1.3.  W latach 2013-2017 Wojewoda przeprowadził w Urzędzie osiem kontroli 
dotyczących m.in. spraw finansowych, rozpatrywania skarg i wniosków oraz 
wykonania zadań obronnych. W ww. okresie nie było kontroli Wojewody 
dotyczących wydawania decyzji zezwalających na prowadzenie badań 
archeologicznych oraz decyzji o przekazaniu w depozyt odkrytych zabytków 
archeologicznych. 

                                                      
11 Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm. 
12 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. (dalej „ustawa  
o ochronie zabytków”), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265), ustawa  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 
13 Zawarto 27 stycznia 2009 r., rozwiązano 28 stycznia 2014 r. 
14 Zawarto 30 grudnia 2008 r., rozwiązano 9 grudnia 2016 r. 
15 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
16 Zadania dotyczące kontroli przypisano pracownikom w ich zakresach obowiązków oraz w Regulaminie organizacyjnym. 
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W okresie objętym kontrolą WKZ, wykonujący zadania Wojewody w zakresie 
ochrony zabytków, nie był kontrolowany przez organ wyższej instancji, tj. Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W ramach nadzoru nad działalnością WKZ Wojewoda organizował spotkania  
(m.in. z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz projektantami) dotyczące 
zabytków wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W przypadkach 
budzących wątpliwości w zakresie prowadzonych w Urzędzie spraw, WKZ składał 
Wojewodzie stosowne wyjaśnienia lub był poddawany kontrolom doraźnym 
mającym na celu zbadanie skarg w zakresie jego działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 262-276) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Wykonywanie przez WKZ zadań ochrony zabytków archeologicznych, 
w związku z realizacją inwestycji budowlanych 

2.1.  W WUOZ nie prowadzono systematycznych zapisów dotyczących 
odnalezionych zabytków ruchomych w trakcie badań archeologicznych bowiem, wg 
wyjaśnień Kierownika IZAR, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie było 
takiego obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 277-278) 

W okresie objętym kontrolą, WKZ oraz upoważnieni kierownicy delegatur w Elblągu  
i Ełku wydali łącznie 1250 decyzji zezwalających na prowadzenie badań 
archeologicznych17, w tym 402 pozwolenia na badania w formie wykopaliskowej, 
64 weryfikacyjne oraz 784 w formie nadzoru archeologicznego. W badanym okresie 
w siedmiu przypadkach wydano decyzje o odmowie udzielenia pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych w całości, zaś w dwóch w części. 

(dowód: akta kontroli str. 279, 288) 

W październiku 2017 r. do WUOZ wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na 
przeprowadzenie badań archeologicznych, z załączników którego wynikało,  
że Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie odmówiło wnioskodawcy wydania 
dokumentu potwierdzającego gotowość przyjęcia zabytków archeologicznych 
pochodzących z badań, zaś muzeum z województwa pomorskiego wyraziło taką 
zgodę. WKZ zobowiązał wnioskodawcę do przedłożenia zgody muzeum z terenu 
swojej właściwości, co zostało uczynione. 

(dowód: akta kontroli str. 309-313) 

Szczegółową analizą objęto dokumentację 40 spraw prowadzonych w latach 2013-
2017 przez Urząd i podległe delegatury. Składały się na nie dokumenty: 

- począwszy od złożonego wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badań 
archeologicznych do wywiązania się przez badacza z nałożonych na niego 
obowiązków oraz przekazania pozyskanych zabytków do muzeum lub innej 
jednostki organizacyjnej, 

- dotyczące badań archeologicznych, które nie zakończyły się pozyskaniem 
żadnych zabytków.  

Stwierdzono m.in., że w 31 przypadkach pozyskano łącznie 9.102 zabytki18 (w tym 
413 zabytków wydzielonych oraz 8.689 masowych), a w toku dziewięciu badań 
archeologicznych nie pozyskano materiałów zabytkowych. Żadnego z ww. zabytków 

                                                      
17 Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków. 
18 W analizowanych przypadkach pozyskano również zabytki wskazane w innej jednostce miary niż sztuki, tj. 13 kg ceramiki  
i 1 kg polepy. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

nie przekazano w drodze decyzji w depozyt muzeum lub innej jednostce 
organizacyjnej. 

Analiza ww. 40 spraw wykazała również, że do rozpatrzonych pozytywnie wniosków 
o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych19 załączono 
wymagane dokumenty, określone w §9 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych20 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie prowadzenia badań archeologicznych”) oraz §9 ust. 6 pkt 5 
rozporządzenia z 2015 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych21, 
tj. dokumenty zawierające dane dotyczące wnioskodawcy, miejsca prowadzenia, 
rozpoczęcia i zakończenia badań, uzasadnienia wniosku, programu prac 
archeologicznych, tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub zgody 
właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań oraz 
gotowości muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków 
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych. 
W przypadku ww. gotowości muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, oceniano 
jedynie fakt jej potwierdzenia przez wnioskodawcę. Nie weryfikowano tej deklaracji 
w zakresie zapewnienia przez muzeum lub inną jednostkę warunków, o których 
mowa w art. 35 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków, tj. trwałego przechowywania 
zabytków, przeprowadzenia inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich 
oraz udostępniania tych zabytków w celach naukowych. 

We wszystkich 40 zbadanych pozwoleniach na prowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z §19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia 
badań archeologicznych, określono warunki dotyczące m.in. danych wnioskodawcy, 
miejsca, zakresu i sposobu ich prowadzenia, termin ważności pozwolenia, a także 
możliwości wznowienia postępowania, cofnięcia pozwolenia lub jego zmiany. 

W pozwoleniach tych, zgodnie z §20 ust. 3 pkt 6, 8 i 11 rozporządzenia z 2011 r.  
w sprawie prowadzenia badań archeologicznych lub §19 ust. 6 pkt 6, 8 i 11 
rozporządzeń z 2015 r. i z 2017 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych, 
określono warunki tych pozwoleń dotyczące m.in.: 

− prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz 
opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz 
dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków 
w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia badań, 

− prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji 
i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie sześciu 
miesięcy od dnia zakończenia badań archeologicznych, 

                                                      
19 Nr 93/2013 z 19 lutego 2013 r.; 106/2013 z 22 lutego 2013 r.; 173/2013 z 15 marca 2013 r.; 325/2013 z 30 kwietnia 2013 r.; 
408/2013 z 28 maja 2013 r.; 420/2013 z 10 czerwca 2013 r.; 596/2013 z 06 sierpnia 2013 r.; 608/2013 z 6 sierpnia 2013 r.; 
638/2013 z 20 sierpnia 2013 r.; 755/2013 z 25 września 2013 r.; 763/2013 z 30 września 2013 r.; 878/2013 z 13 listopada  
2013 r.; 898/2013 z 21 listopada  2013 r.; 282/2014 z 07 kwietnia 2014 r.; 399/2014 z 13 maja 2014 r.; 520/2014 z 17 czerwca 
2014 r.; 570/2014 z 30 czerwca 2014 r.; 628/2014 z 16 lipca 2014 r.; 678/2014 z 25 lipca 2014 r.; 821/2014 z 22 września 
2014 r.; 840/2014 z 30 września 2014 r.; 894/2014 z 22 października 2014 r.; 946/2014 z 6 listopada 2014 r.; 1029/2014 
z 8 grudnia 2014 r.; 1058/2014 z 19 grudnia 2014 r.; 234/2015 z 15 kwietnia 2015 r.; 689/2015 z 14 września 2015 r.; 
735/2015 z 28 września 2015 r.; 1003/2016 z 4 listopada 2016 r.; 280/2013 z 21 sierpnia 2013 r.; 372/2013 z 22 października 
2013 r.; 58/2014 z 12 marca 2014 r.; 339/2015 z 31 sierpnia 2015 r.; 418/2013 z 20 września 2013 r.; 419/2013 z 20 września 
2013 r.; 276/2014 z 30 czerwca 2014 r.; 406/2014 z 16 września 2014 r.; 35/2016 z 4 lutego 2016 r. 
20 Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987, ze zm. 
21 Dz. U. poz. 1789 (uchylone z dniem 26 maja 2017 r.). 
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− opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania ich 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie trzech lat od dnia ich 
zakończenia. 

(dowód: akta kontroli str. 280-287) 

Badanie trzech spraw dotyczących wydania i realizacji decyzji udzielających 
pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych,22 wydanych w latach 2010-
2012 wykazało, że w dwóch przypadkach termin ważności tych decyzji był 
przedłużany na wniosek strony, zaś prowadzący badania przekazali opracowania 
wyników badań w okresie odpowiednio jednego i sześciu miesięcy od terminu 
upływu ważności tych decyzji. W trzecim przypadku badania archeologiczne 
zakończono w terminie ważności pozwolenia na te badania, bez konieczności 
przedłużania terminu. 

(dowód: akta kontroli str. 308) 

1. W 40 analizowanych sprawach (100% badanej próby), w wydanych 
pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych zawarto warunek 
prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich do 
wskazanych w pozwoleniach muzeów lub innych jednostek organizacyjnych 
(wymienionych we wnioskach o wydanie pozwolenia). 

Stosownie natomiast do §20 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia z 2011 r. w sprawie 
prowadzenia badań archeologicznych lub §19 ust. 6 pkt 7 rozporządzeń z 2015 r.  
i z 2017 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych, pozwolenie na 
prowadzenie badań archeologicznych może zawierać warunek prowadzenia 
doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań 
archeologicznych. 

W sprawie tej WKZ wyjaśnił, że wynikało to m.in. z przedłożenia przez 
wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie tych 
badań, zgody muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na przyjęcie zabytków 
archeologicznych oraz z braku miejsca w Urzędzie i Delegaturze w Elblągu na 
przechowywanie pozyskanych zabytków, a także z braku wykwalifikowanej 
kadry do obsługi magazynu (składnicy zabytków archeologicznych)  
w Delegaturze w Ełku. Zdaniem WKZ przepisy ww. rozporządzenia wskazują na 
możliwość, a nie na obowiązek przekazania pozyskanych zabytków 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska WKZ wyrażonego w ww. 
wyjaśnieniach. Należy bowiem zauważyć, że przepisy ww. rozporządzeń 
wskazują, że pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych może 
określać pewne warunki wymienione w tych rozporządzeniach. W ich katalogu 
nie wskazano jednak warunku stanowiącego o przekazaniu pozyskanych 
zabytków bezpośrednio do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej  
w terminie do trzech lat od zakończenia badań archeologicznych. Na podstawie 
ww. przepisów można zobowiązać badacza do przekazania pozyskanych 
zabytków w ww. terminie wyłącznie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 
WKZ nie miał zatem podstaw prawnych do wskazywania w pozwoleniu na 
prowadzenie badań archeologicznych muzeum lub innej jednostki 
organizacyjnej jako podmiotu, któremu należy przekazać pozyskane zabytki. 

(dowód: akta kontroli str. 280-287, 289-292) 

2. W jednej decyzji (2,5% z 40 zbadanych przypadków) o nr 406/2014  
z 16 września 2014 r.23, w warunkach pozwolenia wskazano, że zobowiązuje się 

                                                      
22 Decyzja nr 630/2012 z 31 sierpnia 2012 r., nr 692/2012 z 28 września 2012 r. oraz nr 773/2012 z 2 listopada 2012 r. 
23 Znak sprawy: IZAR.5161.59.2014.rp. 
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wnioskodawcę do prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków  
i przekazania ich do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w terminie trzech lat 
od dnia zakończenia badań, podczas gdy do wniosku o wydanie  
ww. pozwolenia załączono dokument potwierdzający gotowość Muzeum  
w Ostródzie do przyjęcia zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie 
prowadzenia badań. Kierownik Delegatury w Elblągu wyjaśnił, że przyczyną tej 
nieprawidłowości była omyłka pisarska. 

(dowód: akta kontroli str. 298-303 ) 

2.2. W latach 2013-2017 (październik) nie planowano przeprowadzenia kontroli  
w ramach sprawowania nadzoru nad prawidłowością badań archeologicznych, zaś 
kontrolami nieplanowanymi w ramach tego nadzoru objęto 3,0% wydanych 
pozwoleń na wykopaliskowe badania archeologiczne. W przypadku 402 decyzji 
udzielających pozwolenia na prowadzenie wykopaliskowych badań 
archeologicznych, wykonano 15 nieplanowanych kontroli dotyczących 13 z tych 
badań, prowadzonych w związku z inwestycjami budowlanymi. 

(dowód: akta kontroli str. 314) 

W Urzędzie i podległych Delegaturach nie ustalono procedur dotyczących 
wykonywania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami, przez wykonawców badań archeologicznych. 
Przeprowadzanie kontroli zostało przydzielone niektórym pracownikom Urzędu 
w zakresach ich obowiązków. WKZ wyjaśnił, że nie ma obowiązku wprowadzenia 
odrębnych procedur, niż te ustawowo przyjęte. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 57-193, 289-292) 

W każdym z pięciu przypadków, z ww. próby 40 spraw dotyczących badań 
archeologicznych, w których przedłużono termin ważności pozwolenia na 
prowadzenie tych badań, strony złożyły wnioski o przedłużenie tego terminu 
w okresie ważności tych pozwoleń. 

(dowód: akta kontroli str. 280-287) 

W Urzędzie nie obowiązywały wewnętrzne procedury dotyczące monitorowania 
przestrzegania warunków określonych w decyzjach udzielających pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 289-292) 

1. W jednej decyzji (2,5 % z 40 zbadanych przypadków), o nr 58/2014 z 12 marca 
2014 r. udzielającej pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w jej 
warunkach, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 8 i 11 rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia badań archeologicznych z 2011 r., zobowiązano m.in. do 
przekazania do Delegatury w Ełku dokumentacji przebiegu badań i inwentaryzacji 
polowej pozyskanych zabytków archeologicznych i ich dokumentacji w terminie 
do sześciu miesięcy od dnia zakończenia badań oraz  do opracowania  
i przekazania również do Delegatury w Ełku wyników badań w terminie do 
trzech lat od dnia ich zakończenia. Nie monitorowano wywiązania się, przez 
stronę decyzji i/lub osobę prowadzącą te badania, z przekazania tych 
opracowań. Otrzymano je dopiero po 37 miesiącach, tj. po trzech latach  
i 31 dniach od dnia zakończenia badań, które miało miejsce 6 kwietnia 2014 r.  

Kierownik Delegatury w Ełku wyjaśnił, że ww. nieprawidłowość wynikała 
z nieuwagi.  

(dowód: akta kontroli str. 315-322) 

2. W przypadku dwóch decyzji (5% z 40 zbadanych), tj. nr 773/2012 z 2 listopada 
2012 r. oraz nr 93/2013 z 19 lutego 2013 r., w sposób nierzetelny monitorowano 
wywiązanie się, przez strony decyzji i/lub osoby prowadzące badania 
archeologiczne z nałożonych na nie obowiązków. Do 26 października 2017 r. 
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nie do Urzędu nie zostały bowiem przekazane sprawozdania, opracowania, 
dokumentacja, inwentaryzacja polowa i wyniki przeprowadzonych badań. 

Starszy specjalista ds. archeologii wyjaśniła, że z uwagi na dużą ilość 
prowadzonych spraw i mały stan kadrowy w Urzędzie nie ma fizycznych 
możliwości monitorowania terminów wskazanych w warunkach pozwoleń na 
prowadzenie badań archeologicznych. Podała również, że w ww. przypadkach 
skontaktowała się z badaczami prowadzącymi te badania ustalając, że 
zapomnieli oni przedłożyć do Urzędu wymagane opracowania. 

(dowód: akta kontroli str. 296-297, 304-307) 

W latach 2013-2017 (październik) WKZ przeprowadził 15 kontroli w zakresie 
przestrzegania przez podmioty wykonujące badania archeologiczne warunków 
określonych w pozwoleniach na ich prowadzenie. W przypadku 14 kontroli, 
przeprowadzono je w okresie prowadzonych badań, zaś w jednym przypadku 
czynności te wykonano sześć miesięcy po zakończeniu badań, bowiem zniszczeniu 
uległo tymczasowe zabezpieczenie odkrytych reliktów. Czynności kontrolne 
dokumentowano w formie protokołu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
wydano zalecenia pokontrolne w sprawie ich usunięcia. 

WKZ wyjaśnił, że realizacja wykonania wydanych zaleceń była weryfikowana 
powtórnymi kontrolami lub na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych 
badań archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 289-292, 314, 323-349) 

W następstwie ww. 15 kontroli nie było przypadków wydania przez WKZ decyzji na 
podstawie art. 43 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków (od 25 listopada 2016 r. – 
art. 43 ust. 1 pkt 3), tj. o wstrzymaniu wykonywanych badań archeologicznych lub 
skorzystaniu z uprawnienia określonego w art. 47 wspomnianej ustawy do 
wznowienia postępowania w sprawie wydanego pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych, a następnie jego zmiany lub cofnięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 323) 

Z informacji uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od dwóch 
badaczy, którzy w latach 2013-2017 prowadzili badania archeologiczne na 
podstawie decyzji wydanych przez WKZ wynika, że nie doświadczyli oni żadnych 
trudności związanych z działalnością tego organu oraz że koszty związane 
z przechowywaniem pozyskanych zabytków do momentu przekazania ich muzeom 
lub innym podmiotom ponoszone były przez tych badaczy. 

(dowód: akta kontroli str. 350-355) 

2.3. W okresie objętym kontrolą WKZ wydał 11 decyzji24 przekazujących zabytki 
archeologiczne w depozyt do muzeum lub innego podmiotu, z czego osiem decyzji 
dotyczyło zabytków pozyskanych w związku z inwestycjami budowlanymi. 
W każdym przypadku decyzję wydano na wniosek muzeum lub innego podmiotu 
(Gminy Olsztynek). 

(dowód: akta kontroli str. 356-357) 

W Urzędzie i podległych Delegaturach nie opracowano i nie stosowano procedur 
dotyczących przekazywania zabytków archeologicznych w depozyt muzeum lub 
innej jednostce organizacyjnej.  

WKZ wyjaśnił, że w jego ocenie nie było konieczności wprowadzenia takich 
procedur, gdyż kwestie te uregulowane są w art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie 
zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 11, 289-292) 

                                                      
24 Są to wszystkie decyzje wydane przez WKZ o przekazaniu zabytków w depozyt w okresie objętym kontrą, przy czym żadna 
z nich nie dotyczy zabytków pozyskanych w wyniku badań archeologicznych przeprowadzonych na podstawie 40 pozwoleń 
objętych analizą NIK, opisaną m.in. w pkt 2.1. niniejszego wystąpienia. 
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We wszystkich 22 przypadkach25 (spośród 40 zbadanych), w których upłynął termin 
trzech lat od zakończenia badań archeologicznych, WKZ nie określił miejsca 
przechowywania pozyskanych z badań zabytków archeologicznych poprzez 
wydanie decyzji administracyjnej, przekazującej te zabytki w depozyt muzeum lub 
innej jednostce organizacyjnej. Było to niezgodne z art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie 
zabytków, który stanowi m.in, że miejsce przechowywania zabytków 
archeologicznych (…) pozyskanych w wyniku badań archeologicznych (…) określa 
wojewódzki konserwator zabytków, przekazując je, w drodze decyzji,  
w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej, za jej zgodą. 

Z informacji uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
od siedmiu muzeów, które na etapie wydawania przez WKZ decyzji udzielającej 
pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zadeklarowały gotowość na 
przyjęcie pozyskanych w trakcie tych badań zabytków wynika, że muzea te nie 
posiadają w swoich zbiorach zabytków archeologicznych przekazanych przez WKZ 
w depozyt w drodze decyzji, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie 
zabytków. Jednocześnie z informacji tych wynika m.in., że muzea te posiadają 
zabytki archeologiczne przekazane im w oparciu o warunki określone w decyzjach 
udzielających pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, a także 
że przekazanie to odbywało się bez udziału przedstawicieli Urzędu. 

W sprawie tej WKZ wyjaśnił, że miejsce przechowywania zabytków 
archeologicznych po zakończonych badaniach określono w decyzjach udzielających 
pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, a także, że jego zdaniem  
o przekazanie zabytków w depozyt powinno wystąpić muzeum po ich przejęciu. 
Podał również, że przekazywanie zabytków archeologicznych w depozyt muzeum 
lub innej jednostce organizacyjnej odbywało się pomiędzy badaczem  
a przedstawicielem muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, w związku z czym 
pracownicy Urzędu nie brali udziału w tych czynnościach. Wyjaśnił również, że WKZ 
nie ma uprawnień do wskazywania działań jednostkom muzealnym bo nie są one 
mu podległe. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie 
zabytków w sposób precyzyjny wskazuje w jaki sposób określa się miejsce 
przechowywania pozyskanych zabytków archeologicznych, tj. wyłącznie poprzez 
wydanie decyzji administracyjnej o przekazaniu ich w depozyt muzeum lub innej 
jednostce organizacyjnej za jej zgodą. Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na 
przekazywaniu przez badaczy pozyskanych zabytków bezpośrednio do muzeum, 
bez udziału przedstawicieli Urzędu, a także bez uprzedniego wydania decyzji 
administracyjnej w tej sprawie jest skutkiem opisanego wcześniej (w punkcie 2.1. 
niniejszego wystąpienia) nieprawidłowego określania w pozwoleniach na badania 
archeologiczne jednostki, do której należy przekazać pozyskane zabytki. Nie można 
również zgodzić się ze stanowiskiem, że o przekazanie zabytków w depozyt 
powinno wystąpić muzeum po ich przejęciu. Z ww. przepisu nie wynika obowiązek 
prowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie na wniosek muzeum. 
Może ono być prowadzone również przez WKZ z urzędu, zaś w jego toku niezbędne 
jest uzyskanie zgody muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na przekazanie im 
zabytków w depozyt. Zdaniem Izby, treść art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków 
nie pozostawia wątpliwości co do tego, że wydanie decyzji o przekazaniu zabytków 

                                                      
25 Przypadki w których od dnia zakończenia badań minęły ponad 3 lata, tj. sprawy w których wydano decyzje udzielające 
pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych nr 106/2013 z 22 lutego 2013 r., 173/2013 z  15 marca 2013 r., 325/2013 
z 30 kwietnia 2013 r., 408/2013 z 28 maja 2013 r., 420/2013 z 10 czerwca 2013 r., 596/2013 z 6 sierpnia 2013 r., 638/2013 z 
20 sierpnia 2013 r., 763/2013 z 30 września 2013 r., 878/2013 z 13 listopada 2013 r., 898/2013 z 21 listopada 2013 r., 
282/2014 z 7 kwietnia 2014 r., 520/2014 z 17 czerwca 2014 r., 628/2014 z 16 lipca 2014 r., 678/2014 z 25 lipca 2014 r., 
821/2014 z 22 września 2014 r., 894/2014 z 22 października 2014 r., 372/2013 z 22 października 2013 r., 58/2014 z 12 marca 
2014 r., 418/2013 z 20 września 2013 r., 419/2013 z 20 września 2013 r., 276/2014 z 30 czerwca 2014 r., 406/2014 z 16 
września 2014 r. 
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w depozyt powinno nastąpić przed faktycznym ich przekazaniem do muzeum lub 
innej jednostki organizacyjnej. Należy również mieć na uwadze, że zabytki 
archeologiczne stanowią własność Skarbu Państwa, w imieniu którego w tym 
zakresie działa WKZ, co zdaniem NIK daje uprawnienia do egzekwowania 
przestrzegania przez muzea lub inne jednostki organizacyjne ww. przepisów. 
Ponadto WKZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, ma uprawnienia 
do prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym przez muzea lub inne jednostki 
organizacyjne. WKZ posiada zatem stosowne instrumenty prawne do podejmowania 
działań w omówionym zakresie wobec muzeów lub innych jednostek 
organizacyjnych. 

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest brak nadzoru WKZ nad faktycznym 
miejscem przechowywania własności Skarbu Państwa, jakimi są pozyskane zabytki 
archeologiczne, co w odniesieniu do ww. zbadanych przypadków dotyczy 
pozyskanych m.in. 413 zabytków wydzielonych oraz 8689 zabytków masowych,  
a także 13 kg ceramiki i 1 kg polepy. W konsekwencji WKZ nie sprawował również 
nadzoru w zakresie ochrony i opieki nad tymi zabytkami.  

(dowód: akta kontroli str. 280-287, 289-292, 394-432) 

Zabytki archeologiczne były również przechowywane w magazynie (składnicy) 
zabytków w Delegaturze Urzędu w Ełku. Magazyn ten znajdował się w osobnym 
budynku do którego dostęp posiadał Kierownik Delegatury w Ełku. Zabytki 
przechowywane w tym magazynie umieszczone były w kartonach ustawionych na 
metalowych regałach w trzech pomieszczeniach o łącznej powierzchni 
przeznaczonej na przechowywanie wynoszącej około 102 m2. W Delegaturze 
prowadzono, w formie papierowej, inwentarz ww. zabytków obejmujący 64 pozycje 
dotyczące badań archeologicznych. 

Kierownik Delegatury w Ełku wyjaśnił, że magazyn ten utworzono w 2005 r. oraz że 
znajdują się w nim zabytki przewiezione z Urzędu oraz przyjęte bezpośrednio od 
badaczy. Podał również, że zabytki te były jedynie przechowywane oraz że nie 
prowadzono z nimi innych działań, a także że w kilku przypadkach zostały 
udostępnione badaczom do prowadzenia badań. 

(dowód: akta kontroli str. 39-56, 356-393) 

W okresie objętym kontrolą WKZ nie podejmował działań mających na celu 
przekazanie przechowywanych w ww. magazynie zabytków archeologicznych  
w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej. 

WKZ wyjaśnił, że nie podejmowano prób przekazania zabytków znajdujących się 
w ww. magazynie w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej. W jego 
ocenie, art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków jest niejednoznaczny, gdyż 
wskazuje on wojewódzkiego konserwatora zabytków jako organ wszczynający 
postepowanie z urzędu, a także stanowi że decyzję administracyjną można wydać 
za zgodą muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, co sugeruje złożenie wniosku 
przez muzeum lub tą jednostkę. Podał również, że zabytki w magazynie w Ełku są 
przechowywane w warunkach niezagrażających ich zniszczeniu. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków 
zobowiązuje wojewódzkiego konserwatora zabytków do określenia miejsca 
przechowywania zabytków archeologicznych odkrytych, przypadkowo znalezionych 
albo pozyskanych w wyniku badań archeologicznych bądź poszukiwań, o których 
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy, dając możliwość wskazania jednego z dwóch 
rodzajów podmiotów, tj. muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, które zgodnie  
z art. 35 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków zapewnią ich trwałe przechowanie, 
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przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich oraz 
udostępnią te zabytki w celach naukowych. Zatem zgodnie art. 35 ust. 3 ustawy 
o ochronie zabytków nie ma prawnych podstaw do przechowywania przez WKZ 
zabytków w magazynie w Ełku.  

(dowód: akta kontroli str. 365-393, 495-496) 

2.4. W okresie objętym kontrolą, w związku z inwestycjami budowlanymi WKZ 
dokonał dwóch wpisów do księgi typu C, dotyczących odkrytych zabytków 
archeologicznych podlegających obowiązkowi wpisania ich do rejestru zabytków 
archeologicznych. W obu przypadkach WKZ przesyłał potwierdzoną kopię decyzji 
o wpisie zabytków do rejestru do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Prezydentowi 
Olsztyna oraz Wójtowi Gminy Kolno. 

Księga typu C prowadzona była przez WKZ zgodnie z wymogami §2 i §3 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.  
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem26 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków), tj. m.in. prowadzono alfabetyczny skorowidz 
miejscowości z wykazem zabytków znajdujących się na ich terenie. 

Według stanu na 1 stycznia 2013 r. rejestr zabytków archeologicznych obejmował 
286 zabytków, zaś od listopada 2013 r. do 30 września 2017 r. rejestrem tym 
objętych było 288 zabytków. 

Zbiór kart ewidencyjnych, wg stanu na dzień 1 stycznia, obejmował 0 kart w 2013 r., 
8641 w 2014 r., 8748 w 2015 r., 8889 w 2016 r., 9291 w 2017 r. oraz 9465 kart na 
dzień 1 września 2017 r. Zbiór ten był uporządkowany, a na jego podstawie możliwe 
było określenie ile z zabytków ujętych w księdze typu C posiada kartę ewidencyjną. 

Badanie 47 kart ewidencyjnych (0,5% wszystkich kart) dotyczących 30 wpisów 
w księdze typu C (10,4% wszystkich wpisów) wykazało, że cztery tego wymagające  
karty sporządzono zgodnie ze wzorem obowiązującym od 2 czerwca 2011 r.,  
tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków. Były one także zgodne z wymaganiami określonymi w §12 tego 
rozporządzenia. Wszystkie badane karty były wpisane do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 433-454) 

2.5.  W 2005 r. opracowano Plan Ochrony Zabytków Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, który uzgodniono z Wojewodą i Szefem obrony Cywilnej Kraju, a jego 
egzemplarz przekazano ministrowi właściwemu ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego. Plan ten zawierał wszystkie elementy określone w punkcie 8 Instrukcji 
przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury 
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych27 (dalej: „rozporządzenie  
w sprawie ochrony zabytków”). 

(dowód: akta kontroli str. 455-456) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w okresie od 2006 r. do 2017 r. Plan 
Ochrony Zbytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie był aktualizowany,  
do czego zobowiązywał § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, 
który stanowi że plany ochrony zabytków są integralną częścią planów obrony 
cywilnej i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego 
roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

                                                      
26 Dz. U. Nr 113, poz. 661. 
27 Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153. 
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Były pracownik Urzędu wyjaśnił, że w jego ocenie aktualizacja ww. planu na 
szczeblu województwa nie była konieczna bowiem plan ten był bardzo ogólny. Podał 
również, że taka aktualizacja jest zasadna jedynie w przypadku gmin i innych 
jednostek organizacyjnych np. zamki lub pałace. 

Zastępca WKZ wyjaśnił, że jego zdaniem plan wojewódzki jest na tyle ogólny, że nie 
ma obowiązku jego corocznej aktualizacji. Takie czynności ewentualnie są zasadne 
w przypadku gmin jeśli nastąpią nowe okoliczności. Podał również, że sama 
aktualizacja nie wymaga uzgodnienia z wojewodą czy Szefem Obrony Cywilnej 
Kraju. Takiemu uzgodnieniu podlega jedynie plan. Podał też, że plan ten był co roku 
analizowany pod kątem potrzeby jego aktualizacji, jednakże czynności te nie zostały 
udokumentowane z uwagi na brak przepisów o tym stanowiących. 

Z informacji uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK  
od Wojewody wynika, że w jego ocenie nie ma on prawnych podstaw do 
egzekwowania aktualizacji ww. planu. Poinformował również, że w latach 2015-2017 
podejmowano próby wpłynięcia na WKZ w zakresie aktualizacji tego dokumentu. 

Zdaniem Izby, ze względu na obowiązek corocznego aktualizowania ww. planu,  
w sytuacji gdy nie ma potrzeby wprowadzania zmian do tego dokumentu 
odnotowany powinien zostać fakt przeprowadzenia stosownej analizy, z której 
wynika, że plan ten jest aktualny. 

(dowód: akta kontroli str. 457-485) 

WKZ nie prowadził ewidencji ani wykazu podmiotów zobowiązanych do 
sporządzenia i corocznego aktualizowania planów ochrony zabytków, które 
podlegają uzgadnianiu z WKZ.  

Zastępca WKZ wyjaśnił, że w Urzędzie nie prowadzi się ww. ewidencji, bowiem 
zgodnie z przepisami prawa nie ma takiego obowiązku. Podał też, że 115 gmin  
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego sporządziło takie plany oraz że nie 
jest znana dokładna liczba jednostek organizacyjnych posiadających zabytki. Nie 
wszystkie zobowiązane do tego podmioty przykazywały do Urzędu plany ochrony 
zabytków, a w Urzędzie nie podejmowano działań mających na celu określenie 
liczby tych podmiotów, gdyż Urząd nie jest organem nadrzędnym na organami gmin 
lub innymi jednostkami. 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, WKZ 
posiada kompetencje do prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez m.in. przez 
jednostki organizacyjne posiadające w swych zbiorach zabytki archeologiczne. 
Istnieją zatem podstawy prawne do egzekwowania od jst i innych jednostek 
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zabytków. 

 (dowód: akta kontroli str. 486-489) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

3. Nadzór sprawowany przez WKZ w zakresie ochrony zabytków 
archeologicznych 

3.1.  W Urzędzie i podległych Delegaturach nie opracowano i nie stosowano 
procedur dotyczących wykonywania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, przez muzea i inne jednostki 
organizacyjne.  

WKZ wyjaśnił, że nie ma obowiązku wprowadzania odrębnych procedur niż te 
ustawowo przyjęte. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 289-292, 490) 
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Zadania z zakresu wykonywania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami należały w Urzędzie do IZAR, 
zaś w Delegaturach w Elblągu i w Ełku - odpowiednio do Kierownika Delegatury 
oraz pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zabytków archeologicznych. 
Wszystkim pracownikom Urzędu i Delegatur zajmującym się zabytkami 
archeologicznymi przypisano w zakresach czynności, zadania z zakresu 
przeprowadzania kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-193) 

3.2. W latach 2013-2017 (do 30 września), w ramach sprawowanego nadzoru 
konserwatorskiego WKZ nie zaplanował i nie wykonał kontroli dotyczących 
przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami przez muzea oraz inne jednostki organizacyjne, posiadające w swych 
zbiorach zabytki archeologiczne. Było to niezgodne z art. 38 ust. 1 ustawy 
o ochronie zabytków, który stanowi, że WKZ lub działający z jego upoważnienia 
pracownicy Urzędu prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

WKZ wyjaśnił, że kontrole takie nie były planowane ani przeprowadzane z uwagi na 
brak wykfalifikowanej kadry w Urzędzie, która byłaby w stanie zweryfikować 
prawidłowość działania muzeów i innych jednostek organizacyjnych posiadających 
w swych zbiorach zabytki archeologiczne. 

Skutkiem tej nieprawidłowości jest brak wiedzy WKZ co do faktycznej liczby trwale 
przechowywanych zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz 
faktycznego miejsca ich przechowywania, a także brak nadzoru w zakresie 
spełniania przez muzea i inne podmioty warunków dotyczących ochrony i opieki nad 
tymi zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 289-292, 490) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że stwierdzone w toku kontroli 
nieprawidłowości są m.in. skutkiem wadliwie funkcjonującego w Urzędzie systemu 
kontroli zarządczej. Nie zapobiegł on bowiem nieprawidłowej realizacji zadań  
w obszarze ochrony zabytków archeologicznych pozyskanych w toku inwestycji 
budowlanych. Z powyższych względów wskazane jest dokonanie przeglądu 
przyjętych w jego ramach rozwiązań pod kątem skuteczności ich funkcjonowania  
i wdrożenie, w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy, rozwiązań 
minimalizujących ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze. Zdaniem 
Izby na poprawę realizacji przez Urząd zadań pozytywnie wpłynęłoby opracowanie  
i wdrożenie wewnętrznych procedur, dotyczących m.in. sposobu postępowania  
z zabytkami archeologicznymi pozyskanymi w toku badań, czy przeprowadzania 
kontroli w muzeach i innych jednostkach organizacyjnych, którym zabytki takie 
przekazano w depozyt. 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Określanie w pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych warunku 
dotyczącego przekazania pozyskanych zabytków archeologicznych zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia badań archeologicznych. 

2. Monitorowanie i egzekwowanie od podmiotów przeprowadzających badania 
archeologiczne terminowego wywiązywania się z obowiązków określonych  
w decyzjach udzielających pozwolenia na prowadzenia badań archeologicznych. 
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3. Określanie miejsca przechowywania pozyskanych zabytków archeologicznych  
w drodze decyzji administracyjnych, stosownie do art. 35 ust. 3 ustawy  
o ochronie zabytków. 

4. Zabytki archeologiczne znajdujące się w magazynie w Ełku przekazać w depozyt 
muzeum lub innej jednostce organizacyjnej, stosownie do art. 35 ust. 3 ustawy o 
ochronie zabytków. 

5. Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez muzea oraz inne jednostki 
organizacyjne posiadające w swych zbiorach zabytki archeologiczne. 

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 Olsztynie. 

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

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r. 

 Dyrektor  
 Delegatury  Najwyższej Izby Kontroli 

w Olsztynie 

Kontroler Andrzej Zyśk 
Bartosz Kościukiewicz 

Starszy inspektor kontroli państwowej 
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