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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 Poznaniu 

Kontroler Marcin Adamczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/272/2017 z dnia 16 października 2017 r.  

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jolanta Goszczyńska2, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków3 

(dowód:  akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
W latach 2013-2017 (do 30 września), WWKZ podejmował działania w celu 
zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych w zakresie ochrony 
zabytków archeologicznych. W strukturze WUOZ wyodrębniono inspekcję ds. 
archeologii, w której zatrudniono wykwalifikowanych pracowników5. Zabezpieczono 
także środki finansowe na jej funkcjonowanie. Zadania w zakresie ochrony zabytków 
archeologicznych powierzono sześciu samorządom, w sposób umożliwiający 
kontrolę przez WWKZ ich wykonywania. Kontrolę w zakresie ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami archeologicznymi wykonywano według planów kontroli,  
przeprowadzając m. in. kontrole muzeów, którym przekazywano zabytki 
archeologiczne w depozyt. Wydawane pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych określały warunki polegające m. in. na: prowadzeniu dokumentacji 
przebiegu badań archeologicznych, inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków, 
przekazania sporządzonej dokumentacji WWKZ, a także doraźnej konserwacji 
zabytków. WWKZ posiadał „Plan ochrony zabytków województwa wielkopolskiego 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, opracowany i uzgodniony 
z właściwymi organami, podejmował również działania mające na celu 
doprowadzenie do wykonania odpowiednich planów ochrony zabytków na terenie 
miast i gmin z obszaru swojej właściwości. 

W wyniku kontroli stwierdzone zostały jednak nieprawidłowości polegające 
w szczególności na: niewykonywaniu kontroli zgodności prowadzonych badań 
archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu, 
niesporządzaniu protokołów potwierdzających przekazanie przez WWKZ zabytków 

                                                      
1 Dalej „WUOZ” 
2 Od 19 maja 2014 r. (wcześniej, stanowisko to zajmował Pan Aleksander Starzyński) 

3 Dalej „WWKZ” 
4 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. 
5 w regulaminie organizacyjnym i zakresach czynności pracowników uwzględniono m. in. zadania z zakresu monitorowania 
i przeprowadzania kontroli w zakresie wynikającym z wydawanych pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych. 
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w depozyt do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej oraz prowadzeniu 
wojewódzkiej ewidencji zabytków w sposób nieuporządkowany. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawne i organizacyjne warunki realizacji zadań 
w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. 

1.1. Organizacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Poznaniu. 

1.1.1 W strukturze organizacyjnej WUOZ wyodrębniono:  

- cztery delegatury z siedzibą w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile;  

- sześć wydziałów, w tym: 1/ Wydział ds. zabytków nieruchomych, 2/ Wydział ds. 
zabytków ruchomych, 3/ Wydział ds. zabytków archeologicznych6, 4/ Wydział ds. 
rejestru, dokumentacji i ewidencji zabytków nieruchomych, 5/ Wydział ds. finansów 
i księgowości, 6/ Wydział ds. pracowniczych, organizacji i kontroli; 

- trzy samodzielne stanowiska pracy (do spraw ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zadań obronnych, obrony cywilnej 
i ochrony informacji niejawnych; archiwisty archiwum zakładowego, radcy 
prawnego). 

W Wydziale ds. zabytków archeologicznych wyodrębniono: stanowisko kierownika 
wydziału ds. zabytków archeologicznych, stanowisko ds. zabytków 
archeologicznych oraz stanowisko do spraw rejestru zabytków archeologicznych 
i inspekcji. 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym WUOZ7 w skład delegatur wchodzą 
następujące stanowiska pracy: kierownik delegatury oraz stanowiska do spraw: 
zabytków nieruchomych, zieleni zabytkowej, zabytków ruchomych, zabytków 
archeologicznych, rejestru zabytków i dokumentacji oraz stanowisko ds. obsługi 
sekretarsko-kancelaryjnej.  

 (dowód:  akta kontroli str.13-28) 

Według stanu na dzień 30 września 2017 r., w WUOZ zatrudnionych było 72 
pracowników, w tym w inspekcji zabytków archeologicznych 9 osób (cztery 
w Wydziale oraz pięć w Delegaturach WUOZ). 

1.1.2  W okresie objętym kontrolą8 przeciętne zatrudnienie w WUOZ wyniosło 
ogółem 64,67 etatu, w tym według statusu zatrudnienia: w grupie 01 (osoby 
nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń) – 7,81 etatu oraz w grupie 03 
(członkowie korpusu służby cywilnej) – 56,86 etatu, z tego w poszczególnych latach: 
- w 2013 r. ogółem 65,00 etatów, w tym w grupie 01– 8,00 etatów oraz w grupie 03 
– 57,00 etatów; 
- w 2014 r. ogółem 64,75 etatu, w tym w grupie 01– 7,53 etatu oraz w grupie 03 – 
57,22 etatu; 
- w 2015 r. ogółem 63,62 etatu, w tym w grupie 01 – 7,75 etatu oraz w grupie 03 – 
55,87 etatu; 
- w 2016 r. ogółem 64,46 etatu, w tym w grupie 01 – 7,75 etatu oraz w grupie 03 – 
56,71 etatu; 

                                                      
6 Dalej również: „Wydział”. 
7 Dalej „Regulamin” 
8 Lata 2013 – 2017 (do 30 września). 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

- w 2017 r. ogółem 65,53 etatu, w tym w grupie 01 – 8,04 etatu oraz w grupie 03 – 
57,49 etatu.  
Przeciętne średnie miesięczne wynagrodzenie (w przeliczeniu na jednego 
pełnozatrudnionego pracownika) w latach 2013 – 2017 (do 30 września) wyniosło 
4.240 zł w grupie 01 oraz 3.781 zł9 w grupie 03, z tego:  
- w 2013 r. w grupie 01 – 4.129 zł, a w grupie 03 – 3.675 zł; 
- w 2014 r. w grupie 01 – 4.595 zł, a w grupie 03 – 3.602 zł; 
- w 2015 r. w grupie 01 – 3.905 zł, a w grupie 03 – 3.766 zł; 
- w 2016 r. w grupie 01 – 4.314 zł, a w grupie 03 – 4.071 zł; 
- w 2017 r. w grupie 01 – 4.256 zł, a w grupie 03 – 3.791 zł.  

(dowód:  akta kontroli str. 7-12) 

W styczniu 2016 r, WWKZ występował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie 
planu etatów (łącznie o dwa)10. Z udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego 
odpowiedzi wynikało, że „na zwiększenie zatrudnienia nie jest, w szczególności, 
wymagana zgoda dysponenta części – Wojewody Wielkopolskiego”, przy czym 
„planowane zwiększenie liczby zatrudnionych […] nie może skutkować wzrostem 
funduszu wynagrodzeń ponad limit ustalony w projekcie ustawy budżetowej na rok 
2016”. W informacji przekazanej Wojewodzie Wielkopolskiemu w czerwcu 2016 r. 
określono potrzeby etatowe (podstawowe minimum w celu zapewnienia realizacji 
zadań przez WUOZ) – 5,9 etatu, w tym w Wydziale – 1 etat.11 

Pismem z 20 października 2017 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował WWKZ, że 
„kwoty wydatków wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2018 […], 
w porównaniu do kwot wynikających z projektu budżetu na rok 2018 przedłożonego 
przez Wojewodę Wielkopolskiego uległy zmianie z tytułu zwiększenia wydatków na 
wzrost zatrudnienia o 1 etat”. 

(dowód:  akta kontroli str. 66, 73) 

1.1.3  Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym WUOZ, Wydział realizuje 
zadania związane z ochroną zabytków archeologicznych, w tym m. in.: prowadzi 
księgę rejestru zabytków dla zabytków archeologicznych województwa, 
przygotowuje wnioski w sprawie wpisu do rejestru zabytków archeologicznych, 
prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków archeologicznych i weryfikuje stanowiska 
archeologiczne, prowadzi działania w zakresie ochrony zabytków nieruchomych 
w planach zagospodarowania przestrzennego, przygotowuje projekty decyzji 
o przekazaniu zabytków archeologicznych do odpowiednich muzeów, instytucji 
naukowych lub innych jednostek organizacyjnych, przygotowuje projekty pozwoleń 
na badania archeologiczne i prowadzi ich rejestr.  

Z regulaminu wynika ponadto, że: kierownik Wydziału koordynuje prace prowadzone 
przez jego pracowników oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad prawidłowością 
i terminowością załatwiania spraw. Zakres zadań na stanowiskach pracy 
ds. zabytków archeologicznych w delegaturach odpowiada zakresowi zadań 
Wydziału. 

(dowód:  akta kontroli str. 13-28) 

                                                      
9 W porównaniu z analogicznym wynagrodzeniem wyliczonym dla części budżetu państwa 85/30 – województwo wielkopolskie 
(za lata 2013-2016) stanowiło to odpowiednio 116,1% i 87,3%. 
10 Było to spowodowane trudną sytuacją personalną w Wydziale ds. finansów i księgowości oraz bardzo niskim zatrudnieniem 
w Wydziale ds. pracowniczych, organizacji i kontroli, a wygaśnięciem porozumienia zawartego z Powiatem Szamotuły. 
11 Uzasadnieniem tych potrzeb był: „znaczny wzrost wydawanych pozwoleń na badania archeologiczne, przy tej samej liczbie 
osób zatrudnionych, praktycznie brak możliwości realizacji innych zadań przez wydział, m. in. kontrolnych, coraz większa 
liczba zgłaszanych stanowisk archeologicznych do weryfikacji dzięki nowym możliwościom badawczym (LIDAR), konieczna 
większa liczba wyjazdów w teren i weryfikacja danych oraz zgłaszanych znalezisk”. 
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Z zakresów czynności pracowników WUOZ, zatrudnionych na stanowiskach pracy 
ds. zabytków archeologicznych12 wynika, że do ich obowiązków należało m. in.: 
przeprowadzanie systematycznych terenowych inspekcji zabytków 
archeologicznych, dokonywanie weryfikacji danych dotyczących ich aktualnego 
zachowania (stopnia zniszczenia oraz zagrożenia zniszczeniem), planowanie 
i uczestnictwo w kontrolach zabytków archeologicznych, przygotowywanie projektów 
opinii, postanowień administracyjnych oraz decyzji, w tym pozwoleń na prace 
archeologiczne i nakazów konserwatorskich oraz projektów wniosków 
pokontrolnych, przygotowywanie materiałów, wytycznych i wniosków 
konserwatorskich do projektów studium uwarunkowań, planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, uczestnictwo w nadzorach nad 
wszelkimi badaniami archeologicznymi pod względem prawidłowości ich wykonania 
oraz prawidłowości wykonanej dokumentacji w zakresach określonych 
w wytycznych i pozwoleniach konserwatorskich (w tym odbiory prac)13.  

Zakres obowiązków Kierownika Wydziału obejmował: kierowanie Wydziałem, w tym 
sprawowanie merytorycznego nadzoru oraz kontroli wykonania zadań, 
koordynowanie działań Wydziału oraz w Delegaturach, nadzorowanie 
i koordynowanie działań administracyjnych wynikających z przeprowadzonych 
kontroli obiektów zabytkowych, dokonywanie oceny i weryfikacji danych dot. 
inspekcji kontroli obiektów (tj. wszelkich badań archeologicznych pod względem 
prawidłowości i terminowości ich wykonania oraz prawidłowości wykonywanej 
dokumentacji w zakresach określonych w wytycznych i pozwoleniach 
konserwatorskich), przygotowanie, realizację i nadzór nad prowadzeniem prac oraz 
badań dokumentacyjnych przy zabytkach archeologicznych, prowadzenie kontroli 
stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków oraz kontrolę 
terminowości działań administracyjnych w sprawach związanych z ochroną dóbr 
kultury prowadzonych przez Wydział. 

(dowód:  akta kontroli str. 34-65) 

Według wyjaśnień złożonych przez WWKZ: 

- w celu przeciwdziałania dowolności w załatwianiu spraw przez pracowników 
WUOZ, w tym zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych 
z zabytkami archeologicznymi, w 2016 roku wycofano upoważnienia do 
podpisywania decyzji i pozwoleń, wydane w 2011 r. dwóm pracownikom Delegatur 
WUOZ (zatrudnionym w inspekcji archeologicznej), którzy wcześniej przygotowywali 
zarówno projekty decyzji administracyjnych (pozwoleń), jak i byli upoważnieni do ich 
podpisywania; 

- bieżącą procedurą zapobiegającą dowolności w załatwianiu spraw jest kontrola 
funkcjonalna w postaci dekretacji pism oraz kontrola „dwóch par oczu” wykonywana 
na poziomie kierownika wydziału ds. zabytków archeologicznych, a w przypadku 
spraw skomplikowanych, na poziomie WWKZ; 

- kolejnym procesem zapobiegającym dowolności w załatwianiu spraw jest 
kontrola Delegatur WUOZ i kontrola wewnętrzna prowadzona przez kierownika 
wydziału zajmującego się określonym obszarem merytorycznym (np. spraw 
archeologicznych), gdzie zwraca się „szczególną uwagę czy sprawy z danego 
obszaru załatwiane są zgodnie z przepisami prawa, w taki sam sposób dla całego 
Urzędu”; 

                                                      
12 Wskazywały one powiaty, w granicach których administracyjnych poszczególni pracownicy Wydziału prowadzili sprawy 
należące do właściwości WWKZ. 
13 Pracownicy posiadali także uprawnienie do dokonywania odbioru prac archeologicznych i dokumentacji z badań 
archeologicznych. 
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- jednym z działań, których celem jest przeciwdziałanie dowolności w załatwianiu 
spraw jest opiniowanie spraw z zakresu ochrony zabytków archeologicznych przez 
Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków14 (np. dotyczących badań archeologicznych 
na płycie Starego Rynku w Poznaniu, cmentarzyska grobowców megalitycznych na 
terenie planowanej odkrywki węgla brunatnego w gminie Wilczyn, ochrony grodzisk 
w Krobi i w Kociałkowej Górce). 

(dowód:  akta kontroli str. 82-89) 

1.2. Kontrola i monitorowanie realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego zadań przekazanych na podstawie Porozumień15. 

1.2.1 Wojewoda Wielkopolski, w okresie objętym kontrolą powierzył sześciu 
jednostkom samorządu terytorialnego, w drodze porozumień16, prowadzenie 
niektórych spraw z zakresu właściwości WWKZ, a mianowicie: 
a) miastu Poznań, porozumieniem zawartym w dniu 18 listopada 2003 r., 
b) miastu Gniezno, porozumieniem zawartym w dniu 14 stycznia 2005 r.17, 
c) miastu Ostrów Wielkopolski, porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2005 r., 
d) powiatowi poznańskiemu, porozumieniem zawartym w dniu 24 marca 2009 r., 
e) powiatowi szamotulskiemu, porozumieniem zawartym w dniu 6 maja 2014 r.18: 
f) miastu Leszno, porozumieniem zawartym  w dniu 28 października 2015 r. 

1.2.2 Na podstawie Porozumień Wojewoda Wielkopolski powierzył jednostkom 
samorządu terytorialnego prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami w granicach administracyjnych tych jednostek, w tym m.in. 
wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach 
dotyczących ochrony nad zabytkami, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością 
prowadzonych prac przy zabytkach oraz prowadzenie kontroli w zakresie ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. 

 (dowód:  akta kontroli str. 238-240) 

1.2.3 W zawartych przez Wojewodę Wielkopolskiego porozumieniach ustalono 
m.in., że:  
- merytoryczny nadzór nad wykonywaniem powierzonych zadań sprawuje WWKZ, 
- WWKZ przeprowadza kwartalne kontrole wykonania powierzonych zadań 
(w przypadku miasta Leszna, nie rzadziej niż raz na pół roku), 
- protokół z kontroli oraz zalecenia pokontrolne WWKZ przekazuje właściwemu 
prezydentowi/staroście. 
 
Zgodnie z Regulaminem: 

- WWKZ organizuje kontrolę zewnętrzną w zakresie wykonywania zadań 
powierzonych na podstawie porozumień oraz przestrzegania i stosowania przepisów 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

- czynności kontrolne wykonują: WWKZ, Zastępca WWKZ, kierownicy wydziałów, 
kierownicy delegatur oraz pracownicy każdorazowo wskazani przez WWKZ, 

- WUOZ przekazuje Wojewodzie Wielkopolskiemu sprawozdanie z wykonanych 
kwartalnie planów kontroli zewnętrznej w zakresie wykonania zadań powierzonych 

                                                      
14 Zasady działania Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków określa Regulamin nadany przez Wojewodę Wielkopolskiego 
w dniu 13 grudnia 2004 r. 
15 o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2187), dalej „ustawa”. 
16 Inicjatorem zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą, a Starostą powiatu szamotulskiego był Starosta, natomiast 
inicjatorem zawarcia pozostałych porozumień był WWKZ (nie wystąpiły przypadki odmowy zawarcia porozumień). 
17 Powierzeniu nie podlegały kompetencje dotyczące zabytków archeologicznych.  
18 obowiązywało do dnia 28 stycznia 2016 r. 
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na podstawie porozumień, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, po upływie 
kwartału.  

(dowód:  akta kontroli str. 13) 

Zgodnie z treścią porozumień oraz Regulaminem, WWKZ przeprowadzał kontrole 
wykonania powierzonych zadań, z których sprawozdania przekazywano 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. W latach 2013 – 2017 (do 30 września) 
przeprowadzono łącznie 73 takie kontrole. Według sprawozdań, główne zagadnienia 
objęte kontrolą dotyczyły: uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego, 
postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, działań podejmowanych przez konserwatorów w odniesieniu do 
zabytkowych obiektów będących własnością samorządu terytorialnego, 
prawidłowości wydanych pozwoleń na prace przy obiektach zabytkowych 
znajdujących się na terenie układów urbanistycznych oraz prowadzenia kontroli przy 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 

(dowód:  akta kontroli str. 96-103) 

1.3. Nadzór nad działalnością WWKZ. 

W latach 2013-2017, Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrole WWKZ 
w zakresie: polityki kadrowej oraz przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
(2015 r.), wykonywania podstawowych zadań związanych z prowadzeniem rejestru 
i wojewódzkiej ewidencji zabytków, gromadzeniem dokumentacji w tym zakresie 
oraz sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań 
konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich i innych działań przy 
zabytkach oraz badań archeologicznych, a także gospodarowania środkami 
publicznymi (2017 r.). Z kontroli tej Wojewoda Wielkopolski przekazał WWKZ projekt 
wystąpienia pokontrolnego z 8 listopada 2017 r., do którego w dniu 20 listopada 
zostały złożone zastrzeżenia19, które nie zostały uwzględnione. Z ustaleń zawartych 
w projekcie wystąpienia pokontrolnego (Nr KN-X.1611.6.2017.1) wynika m.in., że 
przekazywanie informacji o wynikach kontroli zewnętrznych (odpowiednio po 31, 47 
i 93 dniach od otrzymania wystąpienia, bądź protokołu kontroli) uniemożliwia 
Wojewodzie Wielkopolskiemu, jako zwierzchnikowi rządowej administracji 
zespolonej w województwie, realizację zadania polegającego na kierowaniu 
i koordynowaniu jej działalności oraz zapewnieniu warunków skutecznego działania. 

(dowód:  akta kontroli str. 103-110) 
Ponadto, z informacji udzielonych przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczących 
nadzoru nad działalnością WWKZ oraz współpracy z Generalnym Konserwatorem 
Zabytków wynika, że: 

- w ramach sprawowanego nadzoru, WWKZ jest zobowiązany od 2016 r. do 
składania Wojewodzie Wielkopolskiemu rocznego sprawozdania z działalności 
(pierwsze takie sprawozdanie zostało złożone za 2016 r.); 
- nadzór nad działalnością WUOZ odbywa się w sposób systematyczny, 
zapewniający prawidłową organizacje jego pracy oraz realizację zadań 
merytorycznych; 
- Generalny Konserwator Zabytków, w 2017 r. wzięła udział w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. We współpracy z Generalnym 
Konserwatorem Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa zorganizowano 
(8 września 2017 r.) konferencję pn. „Zarządzanie krajobrazem miasta”;  

                                                      
19 W zastrzeżeniach wskazano m. in., że: ilość postępowań, których liczba zwiększyła się szczególnie w ostatnich dwóch 
latach, a także waga nieprawidłowości nie uzasadnia negatywnej oceny całego procesu dot. terminowości prowadzenia 
postępowań administracyjnych wszczętych w sprawie dokonania wpisu do rejestru zabytków. 
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- Generalnemu Konserwatorowi Zabytków przekazywany jest Biuletyn 
Konserwatorski wydawany przez WWKZ; 
- Generalny Konserwator Zabytków na bieżąco informuje Wojewodę 
Wielkopolskiego o wysokości przyznanych WUOZ dotacji oraz udziela odpowiedzi 
na zapytania kierowane przez wojewodę lub WWKZ dotyczące zabytków. 

(dowód:  akta kontroli str. 132-136) 

W latach 2013-2017, Generalny Konserwator Zabytków nie przeprowadzał kontroli, 
których przedmiotem byłaby działalność WWKZ, w tym również w zakresie ochrony 
zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji 
budowlanych. Występował natomiast o udzielenie informacji oraz wydawał zalecenia 
w sprawach dotyczących m. in.:  

- prawnej ochrony kurhanów megalitycznych na terenie gminy Wilczyn 
zlokalizowanych w obrębie planowanej odkrywki węgla brunatnego „Ościsłowo”; 
zagrożenia zabytku archeologicznego – cmentarzyska kurhanowego kultury 
unietyckiej w miejscowości Wilanowo gm. Kamieniec,  

- działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu miejsc spoczynku 
ofiar zbrodni wojennych i zbrodni komunistycznych oraz działań konserwatorskich w 
zakresie należytej opieki nad cmentarzami na terenie województwa wielkopolskiego, 

- doskonalenia systemu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych w 2016 r.  

(dowód:  akta kontroli str. 220-229) 

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

W Biuletynie Informacji Publicznej Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Poznaniu, zawierającym m.in. informacje dotyczące wydawania pozwoleń na 
prowadzenie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, zamieszczona 
była wzmianka, że „Wniosek o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne 
składa się za pośrednictwem Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27”. Z kolei, w strukturze organizacyjnej 
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków20, nie wydzielono oddziału i stanowiska 
ds. inspekcji archeologicznej. Z ustaleń kontroli wynika, że wnioski na prowadzenie 
prac archeologicznych wraz z załącznikami, w tym głównie programy planowanych 
prac były wstępnie sprawdzane i opiniowane pod względem merytorycznym przez 
wykwalifikowanych archeologów – pracowników Muzeum. Według wyjaśnień 
Dyrektora Muzeum Archeologicznego, gwarantowało to optymalną ochronę 
dziedzictwa archeologicznego w Poznaniu.  

Pan Wiceprezydent Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski wyraził stanowisko, że 
„sama możliwość złożenia formularza wniosku, nie bezpośrednio w Biurze 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, ale w dziale Muzeum nie stwarzała sytuacji 
naruszającej zapisy i postanowienia porozumienia zawartego z Wojewodą 
Wielkopolskim, ponieważ fakt przyjmowania wniosków o wydanie pozwolenia w 
przedmiotowej sprawie nie powodował scedowania uprawnień do wydawania 
decyzji przez Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu”. 

NIK wskazuje na to, że pomimo, iż fakt przyjmowania wniosków o wydanie 
pozwolenia w przedmiotowej sprawie nie powodował scedowania uprawnień do 
wydawania decyzji, to jednak w § 4 pkt porozumienia z 18 listopada 2003 r. 

                                                      
20 Wynikająca z Regulaminu udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania. 
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wyraźnie wskazano, że zadania21 „wykonywać będzie bezpośrednio Miejski 
Konserwator Zabytków, w ramach stosownego upoważnienia”, a nie kierownik 
instytucji kultury wyspecjalizowanej w opiece nad zabytkami - Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu (co zresztą jest dopuszczalne w oparciu o art. 96 ust. 3 
i 5 ustawy). 

 (dowód:  akta kontroli str. 233-249) 

WWKZ podejmował działania w celu zapewnienia odpowiednich warunków 
organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. W strukturze 
WUOZ wyodrębniono inspekcję ds. archeologii, w której zatrudniono 
wykwalifikowanych pracowników. Zabezpieczono także środki finansowe na jej 
funkcjonowanie. Zadania w zakresie ochrony zabytków archeologicznych 
powierzono samorządom, w sposób umożliwiający kontrolę przez WWKZ ich 
wykonywania. Kontrolę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
archeologicznymi wykonywano według planów kontroli, przeprowadzając m. in. 
kontrole muzeów, którym przekazywano zabytki archeologiczne w depozyt.  

2. Wykonywanie przez WWKZ zadań w zakresie ochrony 
zabytków archeologicznych w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych. 

W latach 2013-2017 (do 30 września) WWKZ, bądź działający z jego upoważnienia 
pracownicy WUOZ – w związku z realizacją inwestycji budowlanych – wydali łącznie 
8.238 pozwoleń na przeprowadzenie badań archeologicznych, w tym w formie 
badań: wykopaliskowych – 290 pozwoleń, weryfikacyjnych – 130 pozwoleń, nadzoru 
archeologicznego – 7.818 pozwoleń, z czego: w 2013 r. – 1.311, w 2014 r. – 1.532, 
w 2015 r. – 1.775, w 2016 r. – 1.920 i 2017 r. (do 30 września) – 1.700. 

W ww. okresie, na podstawie 95 decyzji o przekazaniu zabytków w depozyt 
(wydanych przez WWKZ) do muzeów lub innych jednostek organizacyjnych 
przekazano łącznie: 212.763 zabytki archeologiczne, w tym 210.971 zabytków 
masowych oraz 1.792 zabytki wydzielone. WUOZ nie prowadzi odrębnej, zbiorczej 
ewidencji odkrytych zabytków archeologicznych (np. pozyskanych w trakcie badań 
archeologicznych prowadzonych w związku z realizacją inwestycji). Szczegółowe 
dane dotyczące odkrytych zabytków (wydzielonych i niewydzielonych) ujmowane są 
w Karcie Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego prowadzonej dla stanowiska, na 
którym odkryto zabytki. 

(dowód:  akta kontroli str. 342-343) 

2.1. Wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań 
archeologicznych22. 

2.1.1  Wnioski o wydanie pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych23 
zawierały m. in.: imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, 
wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych oraz przewidywanego 
terminu rozpoczęcia i zakończenia poszukiwań zabytków albo prowadzenia badań 
archeologicznych, uzasadnienie wniosku, program prowadzenia badań 
archeologicznych oraz dokumenty potwierdzające: posiadanie przez wnioskodawcę 
tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości i gotowość muzeum lub innej 

                                                      
21 Obejmujące m. in. wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń określonych  w ustawie. Zgodnie z § 5 Porozumienia 
merytoryczny nadzór nad wykonywaniem przez Miasto Poznań powierzonych zadań sprawuje WWKZ. 

22 Szczegółowym badaniem objęto dokumentację 40 spraw dotyczących pozwoleń na przeprowadzenie badań 
archeologicznych wydanych w związku z realizacją inwestycji budowlanych, w latach 2013 – 2017 (do 30 września). 
23 W objętej badaniem próbie 40 spraw, w których wydano pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. 
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jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych 
w wyniku badań archeologicznych. 

Akta spraw o wydanie pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych nie 
zawierają dokumentu sporządzonego w formie pisemnej, z którego wynikałoby, że 
na etapie wydania pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych sprawdzano, 
że muzeum lub inna jednostka organizacyjna zapewni: trwałe przechowanie, 
przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich oraz 
udostępnianie w celach naukowych odkrytych zabytków archeologicznych. 

(dowód:  akta kontroli str.345, 605-610, 613-615, 804-805, 1192, 1195) 

Z udzielonych przez WWKZ wyjaśnień wynika m. in., że zabytki archeologiczne 
pozyskane w wyniku prowadzonych badań archeologicznych przekazywano do 
ośmiu jednostek muzealnych, z których trzy (Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu) wpisane są do Państwowego Rejestru Muzeów. 
Działają, zatem w oparciu o uzgodniony z ministrem właściwym do spraw kultury 
i dziedzictwa narodowego statut bądź regulamin, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 
21 listopada 1996 r. o muzeach24 i spełniają warunki określone w art. 2, art. 13 ust. 2 
tejże ustawy. Ponadto, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, jak i Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, wpisane są do prowadzonego przez 
samorząd Województwa Wielkopolskiego rejestru instytucji kultury. W związku 
z powyższym, posiadana wiedza na temat ww. jednostek nie dawała podstaw do 
wątpliwości czy ww. muzea zapewnią trwałe przechowanie, albo przeprowadzenie 
inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich. 

(dowód:  akta kontroli str. 804-805) 

Wydawane przez WWKZ pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 
zawierały25: imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 
wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem 
współrzędnych geodezyjnych; informację, że postępowanie w sprawie wydanego 
pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte 
lub zmienione; wskazanie terminu ważności pozwolenia, oraz że zakres i sposób 
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych określa program 
badań i standardy badań archeologicznych. 

Wszystkie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych określały także 
warunki polegające na obowiązku: 
- 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 6 miesięcy od 
dnia zakończenia tych badań, 
- prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia zakończenia 
badań archeologicznych, 
- prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji 
i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od 
dnia zakończenia badań archeologicznych, 
- sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych 
i przekazania tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków 
w terminie 3 tygodni od dnia ich zakończenia. 

                                                      
24 Dz. U. z 2017 r. poz. 972 

25 W objętej badaniem próbie 40 postępowań o wydanie pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych. 
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W dwóch pozwoleniach26 (nr 556/2013/C z dnia 25 września 2013 r. i nr 96/2016/C 
z dnia 6 czerwca 2016 r.) zawarto obowiązek odbioru końcowego wykonanych 
badań archeologicznych z udziałem WWKZ. 

(dowód:  akta kontroli str. 346-602, 1253) 

W objętej badaniem próbie, WWKZ bądź upoważnieni przez niego pracownicy 
dokonali odbiorów badań archeologicznych prowadzonych zgodnie z następującymi 
pozwoleniami27: nr 556/2013/C z dnia 25 września 2013 r., nr 268/2017/C z dnia 
5 kwietnia 2017 r. oraz nr 96/2016/C z dnia 06 czerwca 2016 r. (protokoły odbioru 
znajdują się w aktach sprawy).   

(dowód:  akta kontroli str. 624-625, 637, 702, 1190, 1197) 

W latach 2010-2012 WWKZ oraz upoważnieni przez niego pracownicy wydali 
łącznie 355 pozwoleń na badania archeologiczne28, w których termin zakończenia 
badań upływał po dniu 1 stycznia 2013 r. W przypadku 10 pozwoleń na prowadzenie 
badań archeologicznych (wydanych w latach 2010-2012), których termin 
zakończenia upływał po 1 stycznia 2013 r., dokumentacja przebiegu i wyników 
badań archeologicznych została przekazana do WUOZ w terminie do 6 miesięcy od 
terminu ich zakończenia określonego w pozwoleniu lub przed upływem tego terminu 
(w trakcie przeprowadzonych badań nie odkryto zabytków). 

(dowód:  akta kontroli str. 1201)  

Ponadto, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2017 r. wydano łącznie 
3.476 pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych29, w których do dnia 
30 września 2017 r. nie wpłynęły sprawozdania z przeprowadzonych badań 
archeologicznych.   

(dowód:  akta kontroli str. 622) 

Kierownicy Delegatur WUOZ wskazali m. in., że głównym powodem braku 
dokumentacji z przebiegu badań archeologicznych, na których prowadzenie wydano 
pozwolenia jest brak informacji ze strony inwestorów o rozpoczęciu inwestycji 
(przyjęto, że planowane przedsięwzięcia budowlane nie odbyły się). 

(dowód:  akta kontroli str. 707, 1416-1418 ) 

Z wyjaśnień kierowników badań archeologicznych30 wynika ponadto, że:  

- sprawozdania z badań przedłożono z opóźnieniem w stosunku do terminu 
zakończenia badań archeologicznych z uwagi na zaangażowanie w realizację 
projektu naukowego i przez przeoczenie, 

- sprawozdania z badań archeologicznych nie zostały przekazane do WUOZ przez 
przeoczenie i wskutek okoliczności losowych, wyłączających czasowo z pracy 
(nawet na pół roku); pozwolenie to nie było wykonane, gdyż inwestor uzyskał 
kolejne pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych; gmina w terminie 
określonym w pozwoleniu nie rozpoczęła inwestycji z uwagi na brak funduszy, 
z prac sporządzono sprawozdanie, którego dotychczas nie przekazano 
Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Poznaniu, 

- inwestor złożył kolejny wniosek o wydanie pozwolenia na prace archeologiczne,  

- w przypadku trzech pozwoleń inwestycja nie została dotychczas rozpoczęta. 

                                                      
26 Spośród 40 objętych szczegółowym badaniem. 
27 W przypadku pozwolenia nr 96/2016/C z dnia 06 czerwca 2016 r. nałożono również obowiązek zgłoszenia zakończenia prac 
archeologicznych. 
28 Szczegółowym badaniem objęto 10 spraw, w których badania archeologiczne zostały zakończone. 
29 co stanowiło 42,2% wszystkich wydanych w tym okresie pozwoleń. 
30 Wskazywanych we wnioskach o wydanie pozwoleń, bądź w samych pozwoleniach (analizą w tym zakresie objęto 15 
pozwoleń w próbie 122 pozwoleń wydanych w latach 2013-2016, w których: nie przedłożono sprawozdań z badań 
archeologicznych, upłynął termin ich ważności). 
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(dowód:  akta kontroli str. 806, 1445-1459, ) 

W objętej szczegółowym badaniem próbie 40 spraw dot. pozwoleń na prowadzenie 
badań archeologicznych (wydanych w latach 2013-2017 – do 30 września) 
w przypadku: 
- sześciu pozwoleń, do dnia 30 września 2017 r. nie upłynął termin zakończenia 
badań, 
- 33 pozwoleń, dokumentacja przebiegu i wyników badań archeologicznych 
została przedłożona w terminie do sześciu miesięcy od dnia zakończenia badań, 
bądź przed upływem tego terminu31, 
- pozwolenia nr 96/2016/C z dnia 6 czerwca 2016 r., dokumentacja przebiegu 
i wyników badań archeologicznych wraz ze sprawozdaniem z przebiegu badań 
została przedłożona po upływie sześciu miesięcy od dnia ich zakończenia, 
- 13 pozwoleń, z dokumentacji przebiegu i wyników badań archeologicznych oraz 
sprawozdań wynika, że w trakcie badań nie odkryto zabytków archeologicznych, 
- 24 pozwoleń, w trakcie przeprowadzonych badań archeologicznych odkryto 
zabytki (do dnia 30 września 2017 r. do WUOZ przekazano inwentaryzację polową 
pozyskanych zabytków z 20 badań32), 
- 12 pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych, w trakcie których odkryto 
przedmioty będące zabytkami archeologicznymi, w terminie do sześciu miesięcy od 
zakończenia badań przedłożono inwentaryzacje polowe pozyskanych zabytków, 
- czterech pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych, w trakcie których 
odkryto przedmioty będące zabytkami archeologicznymi, nie przedłożono 
(w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia badań) inwentaryzacji polowej 
pozyskanych zabytków, 
- w przypadku pozwolenia nr 87/2015/C z 10 czerwca 2015 r. wydanego 
w związku z wymianą podłogi w kościele p.w. św. Mikołaja, inwentaryzacja ta 
została przedłożona w dniu 28 listopada 2017 r., tj. po 24 miesiącach od terminu 
zakończenia badań, 
- 15 pozwoleń, nie upłynął 3 letni termin opracowania wyników badań 
archeologicznych oraz przekazania pozyskanych zabytków WWKZ, 
- ośmiu pozwoleń, przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi albo 
pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych zostały przekazane w terminie do 
trzech lat od dnia zakończenia badań. 

(dowód:  akta kontroli str. 345-346) 

W przypadku pozwolenia Nr 12/2013/C z dnia 30 marca 2015 r. na prowadzenie 
badań archeologicznych (wydanego w związku z budową budynku garażowego 
w miejscowości Rychtal) oraz pozwolenia 227/2016/C z dnia 13 października 2016 r. 
(wydanego w związku z budową obwodnicy Kępna) nie przedłożono inwentaryzacji 
polowej pozyskanych zabytków.  

(dowód:  akta kontroli str. 345) 

Według wyjaśnień kierowników badań archeologicznych: 

- w dokumentacji przekazanej konserwatorowi zamieszczono inwentarz zabytków 
ruchomych i wykonanej dokumentacji, a nieporozumienie polega na stosowanym 
nazewnictwie (inwentarz zabytków nazwany jest katalogiem a inwentarz wykonanej 
dokumentacji, spisem fotografii i spisem rycin), 

                                                      
31 liczonego od końca ważności pozwolenia. 

32 - w odniesieniu do 13 z pośród tych 20 badań (65%)  do czasu zakończenia kontroli NIK (grudzień 2017 r.) nie upłynął 3-
letni termin (liczony od daty ważności pozwolenia lub daty zakończenia badań) dot. obowiązku przekazania do  WWKZ 
pozyskanych zabytków. 
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- zdaniem składającego wyjaśnienia kierownika badań archeologicznych, trudno 
jest mu wskazać przyczyny niewywiązania się z obowiązku nałożonego na niego 
(decyzja 227/2016/C), gdyż uważał on, że obowiązek został spełniony, choć nie 
w formie, jaką zazwyczaj przyjmuje się do badań wykopaliskowych (błąd wynika 
z braku precyzyjnych przepisów dotyczących badań archeologicznych). 

 (dowód:  akta kontroli str. 832-842) 
 

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

1. Ustalenia kontroli NIK wskazują, że nadzór nad badaniami archeologicznymi 
(pod względem prawidłowości ich wykonania oraz prawidłowości sporządzanej 
dokumentacji) wykonywany przez pracowników inspekcji archeologicznej Delegatury 
WUOZ w Kaliszu, był nieskuteczny33. W przypadku badań archeologicznych 
prowadzonych na podstawie trzech pozwoleń34 (nr: 227/2016/C, 12/2013/C, 
87/2015/C) pracownicy inspekcji nie wyegzekwowali od badaczy prawidłowej 
realizacji obowiązku (określonego w pozwoleniach na prowadzenie badań)  
przedłożenia (w terminie 6 miesięcy od zakończenia badań), inwentaryzacji polowej 
pozyskanych zabytków (opóźnienia wynoszą odpowiednio 24, 10 i 26 miesięcy35).  

Niepokojącym jest również fakt, iż mimo wydania 1.314 pozwoleń na prowadzenie 
badań archeologicznych36 na obszarze działania Delegatury WUOZ w Kaliszu, 
w okresie ostatnich pięciu lat, żaden obiekt stanowiący zabytek archeologiczny nie 
został przekazany w depozyt do muzeum lub do innej jednostki organizacyjnej. 

Z wyjaśnień udzielonych przez pracowników inspekcji archeologicznej Delegatury 
WUOZ w Kaliszu wynika, że pozyskiwany, nieliczny materiał archeologiczny 
znajduje się pod adresem osób, które zostały wymienione w pozwoleniach na 
wykonywanie prac archeologicznych37. Powyższe wskazuje na nieegzekwowanie 
przez WWKZ obowiązków określonych w pozwoleniu na prowadzenie badań 
archeologicznych, dotyczących przekazania przez badaczy pozyskanych zabytków 
(w terminie do 3 lat). 

(dowód:  akta kontroli str. 345, 694-695) 

2. Nie wypracowano dotychczas rozwiązań organizacyjnych w zakresie planowania 
i przeprowadzania czynności kontrolnych, które w skuteczniejszy niż dotąd sposób 
zapewniałyby terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z wydawanych 
pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych. Ustalenia NIK wskazują, że 
mimo upływu terminów ważności pozwoleń, brak było sprawozdań 
z przeprowadzonych badań archeologicznych, bądź informacji o ich rozpoczęciu lub 
zakończeniu. Liczne są także przypadki przedkładania sprawozdań po terminie. 
Podejmowane, w tym zakresie działania polegające np. na wzywaniu kierowników 
badań archeologicznych do przedłożenia odpowiedniej dokumentacji38 (mimo 
upływu terminów na ich przeprowadzenie) nie przynoszą oczekiwanych efektów. 
Wskazują na to m. in. wyjaśnienia kierowników Delegatur WUOZ. Taka sytuacja 
uzasadnia przeprowadzanie cyklicznych kontroli sprawdzania zgodności 
prowadzonych badań archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi w 

                                                      
33 Obowiązek sprawowania nadzoru wynikał z ich zakresów czynności. 

34 Spośród pięciu objętych szczegółowym badaniem, które z upoważnienia WWKZ wydali pracownicy tej Delegatury WUOZ w 
Kaliszu. 
35 Licząc do daty przedłożenia dokumentacji przebiegu i wyników badań archeologicznych. 

36 w latach 2013-2017 (do 30 września). 

37 Delegatura WUOZ w Kaliszu nie posiada dokładnych danych o liczbie zabytków, które mogły zostać odkryte. 

38 Realizowane m. in. przez Delegaturę WUOZ w Pile (dowód: akta kontroli, str. 1366-1396) 
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pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją, których do listopada 2017 r. nie 
wykonywano. 

(dowód:  akta kontroli str. 345) 

2.2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia 
badań archeologicznych.  

Poza unormowaniami wynikającymi z Regulaminu i zakresów czynności 
pracowników oraz zaleceń z 8 czerwca 2015 r. dotyczących działań 
konserwatorskich związanych z przeprowadzaniem kontroli obiektów zabytkowych, 
WWKZ nie ustalał innych pisemnych procedur wykonywania kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez 
wykonawców badań archeologicznych. Planowanie i uczestnictwo w kontrolach 
zabytków archeologicznych, zgodnie z zakresami czynności i Regulaminem, 
należało do pracowników inspekcji ds. archeologii zatrudnionych w Wydziale oraz 
w Delegaturach WUOZ. 

(dowód:  akta kontroli str. 13-65) 

WWKZ lub działający z jego upoważnienia pracownicy WUOZ, w latach 2013-2017 
(do 30 września), nie przeprowadzali kontroli przestrzegania i stosowania przepisów 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, polegającej na sprawdzaniu 
zgodności badań archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi 
w pozwoleniu i z zatwierdzoną dokumentacją. 

(dowód:  akta kontroli str. 342) 

W listopadzie 2017 r. (w trakcie kontroli NIK) upoważnieni pracownicy WUOZ, na 
podstawie art. 38 ust. 1, ust. 3 pkt 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 6 ustawy 
przeprowadzili łącznie osiem kontroli w zakresie wypełnienia warunków określonych 
w pozwoleniach WWKZ (nr: 80/2015/C, 121/2017/C, 839/2016/C, 3/2016/C, 
87/2015/C, 796/2016/C, 208/2017/C, 844/2014/C). Z czynności tych sporządzono 
protokoły określające miejsce i uczestników kontroli oraz zawierające ocenę 
stwierdzonego stanu faktycznego (wypełnienia warunków określonych w pozwoleniu 
na prowadzenie badań archeologicznych i zatwierdzonej dokumentacji). 
Z protokołów tych wynikało, m. in., że: nie stwierdzono nieprawidłowości, zabytki 
ruchome ujęte w inwentarzu zabytków wydzielonych/masowych zawartym 
w sprawozdaniu z badań znajdują się w pomieszczeniu pracowni, zabytki ruchome 
są w trakcie opracowywania i analiz porównawczych. Z protokołu z dnia 24 listopada 
2017 r. (znak sprawy Pi-WA.5161.10.2.2016) wynikało ponadto, że zabytki 
pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie 
zabytkowego układu urbanistycznego miasta Złotowa39 znajdują się w gabinecie 
Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Pile, oraz że po dokonaniu 
opracowania niezwłocznie należy je przekazać wraz z dokumentacją do WUOZ. 
W przypadku pięciu kontroli wykonano zdjęcia pozyskanych zabytków. W toku 
jednej kontroli, na wykonanych zdjęciach nie uwidoczniono pozyskanych zabytków, 
w trakcie dwóch kontroli nie wykonano żadnych zdjęć odkrytych zabytków. 

(dowód:  akta kontroli str. 1201-1254) 

Z wyjaśnień pracowników inspekcji archeologicznej Wydziału, przeprowadzających 
kontrole wynika, m. in., że: w Urzędzie nie ma wypracowanych procedur odnośnie 
sposobu wykonania kontroli pod względem technicznym, nie wypracowano jeszcze 
procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 pkt 3 
ustawy, przyczyną braku zdjęć pozyskanych zabytków było niezabranie służbowego 

                                                      
39 Pozwolenie nr 3/2016/C z dnia 21 stycznia 2016 r. 
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aparatu fotograficznego (w jednym przypadku) oraz awaria sprzętu fotograficznego 
(w drugim przypadku). 

(dowód:  akta kontroli str. 1255-1256) 
Według wyjaśnień WWKZ40: 

- ze względu na nadmiar obowiązków i ilość spraw rozpatrywanych przez Wydział 
Archeologiczny, obejmujący m.in. uzgadnianie w zakresie archeologicznego 
dziedzictwa kulturowego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, uzgadnianie inwestycji drogowych, wydawanie pozwoleń na 
prowadzenie badań archeologicznych oraz opiniowanie inwestycji budowlanych, 
wykonywanie oględzin w przypadku zgłoszeń o odkryciu nowych stanowisk, 
udzielanie informacji o występowaniu zabytków archeologicznych, kontrole nie były 
możliwe do zrealizowania; 

- organ ma możliwość przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami polegającej na 
sprawdzeniu zgodności badań archeologicznych z zakresem lub warunkami 
określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją, nie jest to jednak 
każdorazowy obowiązek urzędu konserwatorskiego. Analizując charakter inwestycji, 
na które w latach 2013 – 2017 wydano pozwolenie na prowadzenie badań 
archeologicznych, trzeba stwierdzić, że zdecydowaną większość stanowią niewielkie 
prace budowlane związane z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Rozpatrując konieczność przeprowadzenia kontroli wynikającej z art. 38 ust. 3 pkt 3 
ustawy należy wziąć pod uwagę nie tylko zakres robót, ale również czas ich 
wykonania, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków badania 
archeologiczne nie trwają dłużej jak jeden bądź dwa dni, często wykonywane są 
również w weekendy, a więc poza dniami pracy urzędu. 

(dowód:  akta kontroli str. 1257-1258) 

Według wyjaśnień Kierownika Delegatury WUOZ w Pile, monitorowano bieg 
terminów ważności wydanych pozwoleń i wzywano wytypowanych kierowników 
badań archeologicznych do złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn braku wpływu 
sprawozdań z badań, od badaczy, którym udzielono pozwolenia na prowadzenie 
badań, obowiązek przekazania wskazanej dokumentacji egzekwowano poprzez 
kierowanie do nich wezwań nakazujących złożenie wyjaśnień. 

(dowód:  akta kontroli str. 1366) 
 

W latach 2013-2017 (do 30 września), WWKZ wydał jedną decyzję o wstrzymaniu 
wykonywanych badań archeologicznych oraz nie korzystał z uprawnienia do 
wznowienia postępowania w sprawie wydanego pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych, a następnie jego zmiany lub cofnięcia.   

(dowód:  akta kontroli str. 645-649, 1200) 

Z informacji udzielonych przez kierowników badań archeologicznych prowadzonych 
na podstawie pozwoleń wydanych przez WWKZ wynika, że: 
- najistotniejszym problemem związanym z przeprowadzaniem badań 
archeologicznych w związku z realizowanymi inwestycjami budowlanymi jest, po 
pierwsze: często niewystarczająca powierzchnia magazynowa umożliwiająca 
przyjęcie i przechowywanie odkrytych obiektów stanowiących zabytki 
archeologiczne, problem ten jest szczególnie nabrzmiały w przypadku małych 

                                                      
40 dotyczących przyczyn nieprzeprowadzania kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w pozwoleniach na 
prowadzenie badań archeologicznych, w latach 2013 – 2017 (do 30 września). 
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muzeów regionalnych, po drugie: dużą trudność sprawia sporządzenie dokumentacji 
muzealnej (kart katalogowych) z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe 
i pracochłonność tych czynności, po trzecie: problem stanowi kwestia 
odpowiedniego zabezpieczenia i konserwowania zbiorów, co wiąże się ze 
znaczącymi nakładami finansowymi. Problem ten jest o tyle istotny, że 
organizatorami muzeów są najczęściej samorządy dysponujące ograniczonymi 
środkami. Jeżeli odkrywane zabytki archeologiczne są własnością państwa to 
należałoby stworzyć odpowiedni system finansowania zadań związanych z opieką 
nad tymi zabytkami; 
- zabytki archeologiczne odkrywane m. in. w trakcie realizacji inwestycji 
budowlanych, do czasu ich przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, 
nie są ubezpieczane; 
- problemem związanym z przeprowadzaniem badań archeologicznych w związku 
z realizowanymi inwestycjami budowlanymi w sytuacji, gdy inwestor nie podejmie 
się prac budowlanych w terminie określonym w pozwoleniu jest konieczność 
występowania o udzielenie kolejnego pozwolenia. W takiej sytuacji, w obrocie 
prawnym funkcjonują dwa pozwolenia. Wydaje się, że konieczne byłoby 
wprowadzenie rozwiązania prawnego, które nakładałoby na właściwy organ 
stwierdzenie nieważności pierwszego z wydanych pozwoleń. 

(dowód:  akta kontroli str. 808) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Nierzetelnie wykonywano obowiązki w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, o której mowa 
w art. 38 ust. 1 i 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz.1446, ze zm.)41 Przepis ten stanowi, że 
wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy 
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków prowadzą kontrolę przestrzegania 
i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Przy 
wykonywaniu tej kontroli wojewódzki konserwator zabytków lub osoby przez niego 
upoważnione są uprawnione do sprawdzania zgodności prowadzonych badań 
archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu 
i zatwierdzoną dokumentacją. Brzmienie tego przepisu oznacza, że istnieje 
obowiązek, a nie możliwość prowadzenia takich kontroli.  

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że przedmiotowych kontroli, w latach 2013-2017 (do 
30 września) nie przeprowadzano. Obowiązek zorganizowania i przeprowadzania 
kontroli w zakresie ochrony zabytków wynika z art. 91 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy. 
Według wyjaśnień WWKZ, na powstanie nieprawidłowości znaczący wpływ ma 
wzrost liczby załatwianych spraw, a w szczególności wzrost (w ostatnich latach) 
liczby wydawanych zezwoleń na prowadzenie prac archeologicznych. 

Dopiero w listopadzie 2017 r., tj. w trakcie kontroli NIK, przeprowadzonych zostało 
osiem takich kontroli, przy czym w trzech z nich nie udokumentowano prawidłowo 
czynności kontrolnych poprzez wykonanie zdjęć przedmiotów będących zabytkami 
archeologicznymi pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych (o czym była 
mowa wcześniej, por. sekcja „Opis stanu faktycznego”). Obowiązek wykonania 
podczas kontroli aktualnej dokumentacji fotograficznej (i odnotowania tego faktu 
w protokole oraz włączenia jej, jako materiału dowodowego do akt) wynikał 
z zaleceń dotyczących działań konserwatorskich związanych z przeprowadzaniem 

                                                      
41 Dalej: „ustawa” 
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kontroli obiektów zabytkowych42. Przyczyną niewykonania zdjęć według złożonych 
wyjaśnień był m. in. brak sprawnego aparatu fotograficznego. 

(dowód:  akta kontroli str. 253, 1191, 1198) 

Zdaniem NIK, okoliczność wskazywana w wyjaśnieniach WWKZ, że charakter 
inwestycji, których zdecydowaną większość stanowiły niewielkie prace budowalne 
związane z budową budynków mieszkalnych nie uzasadnia odstępowania od 
przeprowadzania kontroli zgodności prowadzonych badań archeologicznych 
z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu. 

(dowód: akta kontroli str. 1257-1258  ) 

2.3. Przekazywanie zabytków archeologicznych w depozyt. 

WWKZ nie określał w formie pisemnej zasad postępowania przy wydawaniu decyzji 
o przekazaniu zabytków w depozyt, bądź na własność43.  

W okresie objętym kontrolą WWKZ wydał 95 decyzji o przekazaniu w depozyt do 
muzeów lub innych jednostek organizacyjnych łącznie: 212.763 zabytki 
archeologiczne, w tym 210.971 zabytków masowych oraz 1.792 zabytki wydzielone. 
WWKZ nie korzystał z – przewidzianego w art. 35 ust. 5 ustawy – uprawnienia do 
cofnięcia oddania w depozyt zabytków archeologicznych.  

                                                         (dowód:  akta kontroli str. 343, 639-644) 

W objętej badaniem próbie 40 spraw, w przypadku 13 badań archeologicznych nie 
pozyskano żadnych zabytków, w trakcie 24 badań pozyskano przedmioty będące 
zabytkami archeologicznymi44, tj. 244 zabytki wydzielone oraz 7.484 zabytki 
masowe, z których odpowiednio: 232 i 6809 zostało przekazanych w depozyt 
muzeum lub innej jednostce organizacyjnej na podstawie 12 decyzji wydanych przez 
WWKZ45. Przekazanie zabytków w depozyt następowało na podstawie pisemnego 
wniosku muzeum lub innej jednostki organizacyjnej (lub ich pisemnej zgody), które 
na etapie składania wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych potwierdziły gotowość przyjęcia zabytków46. 

 (dowód:  akta kontroli str. 345-346, 639-644) 

Przekazanie zabytków w depozyt muzeum (innej jednostce organizacyjnej) 
w przypadku zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie badań 
archeologicznych (decyzje nr: 19/C/2017 z 5 kwietnia 2017 r., 29/C/2017 
z 5 kwietnia 2017 r.), nastąpiło na podstawie protokołu przyjęcia, z udziałem 
kierownika badań archeologicznych oraz przedstawiciela muzeum (innej jednostki 
organizacyjnej). 

W przypadku przedmiotów będących zabytkami archeologicznymi przekazanymi 
w depozyt na podstawie decyzji nr 59/2014/C z 11 marca 2014 r., ich 
protokolarnego przekazania do muzeum dokonał WWKZ.  

W przypadku zabytków przekazanych w depozyt na podstawie decyzji: nr 22/2015/C 
z 16 marca 2015 r., nr 48/2017 z dnia 9 września 2017 r., nr 193/2014/C 

                                                      
42 Zawarte one zostały w piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r. skierowanym do Kierowników Delegatur i Wydziałów WUOZ. 
43 Projekty decyzji opracowywali pracownicy inspekcji archeologicznej zatrudnieni w Wydziale oraz Delegaturach WUOZ 
(każda z prowadzonych spraw zawiera metrykę wskazującą nr sprawy, datę wszczęcia postępowania, dane osoby 
prowadzącej sprawę, datę i nr wydania decyzji). 
44 do WWKZ przekazano inwentaryzację polową pozyskanych zabytków z 20 badań (50%  z 40 objętych badaniem), z których 
wynika, że pozyskano 7.287 zabytków masowych i 244 zabytków wydzielonych. 

45 Stanowiło to 11,4% wszystkich decyzji wydanych w latach 2013-2017 (do 30 września). 
46 Za wyjątkiem zabytków pozyskanych w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na podstawie pozwoleń: nr 
37/2015/C z 27 maja 2015 r., nr 522/2012/C z 31 maja 2013 i nr 559/2013/C z 20 października 2013 r. oraz nr 398/2016 z 31 
sierpnia 2016 r. 
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z 27 października 2017 r., nr 177/2017 z dnia 25 maja 2017 r., 213/2014/C 
z 1 grudnia 2014 r., nie nastąpiło sporządzenie protokołów. 

(dowód:  akta kontroli str. 345-346) 

W przypadku badań archeologicznych prowadzonych na podstawie dwóch 
pozwoleń (nr 3/2016/C z dnia 26 stycznia 2016 r. oraz nr 447/2017/C z dnia 19 maja 
2017 r.), pozyskane zabytki archeologiczne47 znajdowały się w muzeach (według 
wyjaśnień złożonych przez kierowników badań archeologicznych) mimo, że nie 
została wydawana decyzja o ich przekazaniu w depozyt. 

(dowód:  akta kontroli str. 699-700, 705, 831) 

Według wyjaśnień WWKZ „w części wydanych decyzji o przekazanie w depozyt 
konserwator zabytków nie posiada protokołów przekazania. Wynika to z faktu, że 
zabytki archeologiczne stanowiące przedmiot decyzji zostały przekazane przez 
osobę prowadzącą badania bezpośrednio jednostce muzealnej. W związku 
z powyższym, organ uznał za wystarczające wydanie decyzji administracyjnej 
o przekazaniu ww. przedmiotów w depozyt, załączając do niej inwentarz zabytków 
[…] potwierdzający jednocześnie ilość oraz rodzaj przekazanych zabytków. Niemniej 
jednak Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pragnie zapewnić, iż 
zweryfikuje swoje działania w tym zakresie i opracuje wzór protokołu, który stanowić 
będzie nieodłączny element decyzji, tak by postępowanie w sprawie przekazania 
zabytków archeologicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, w depozyt 
bądź na własność nie budziło niczyich wątpliwości i świadczyło o dochowaniu 
należytej staranności w tym zakresie”. 

(dowód:  akta kontroli str. 1261) 

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

Przekazywanie zabytków w depozyt do muzeum lub do innych jednostek 
organizacyjnych następowało z naruszeniem przepisów art. 35 ust. 3 ustawy oraz § 
2 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form 
i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach48. 

Przepisy te stanowią, że miejsce 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, 
określa wojewódzki konserwator zabytków, przekazując je, w drodze decyzji, 
w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej, za jej zgodą.  
Z treści ww. przepisu wynika zatem jednoznacznie, że miejsce przechowywania 
zabytków archeologicznych winien określić w drodze decyzji wojewódzki 
konserwator zabytków i dopiero potem przekazać je muzeum, które wyraziło na to 
zgodę. Z kolei, samo przekazanie zabytków do zbiorów muzealnych dokumentuje 
się protokołem przyjęcia, potwierdzającym wolę przekazania-przyjęcia przez 
przedstawicieli stron (w tym przypadku stronami są: WWKZ oraz muzeum lub inna 
jednostka organizacyjna).  
 
Z ustaleń kontroli wynika, że przedmioty będące zabytkami archeologicznymi 
odkrytymi, w wyniku badań archeologicznych były przekazywane do muzeów lub 
innych jednostek organizacyjnych (udostępniających zabytki w celach naukowych) 
bezpośrednio przez osoby przeprowadzające prace archeologiczne 
(tj. archeologów), z pominięciem WWKZ. Co istotne, przyjęcie zabytków przez 
muzeum następowało jeszcze przed wydaniem decyzji o przekazaniu w depozyt 

                                                      
47 Stanowiły je trzy fragment ceramiki nowożytnej oraz 12 fragmentów ceramiki. 
48 Dz. U. Nr 202, poz. 2073. 
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(np. decyzje nr 19/C/2017 z 5 kwietnia 2017 r., nr 29/C/2017 5 kwietnia 2017 r., 
146/2017/C z 24 czerwca 2017 r., nr 334/2015 z 16 grudnia 2015 r.)49. 
Ponadto, w przypadku zabytków odkrytych w trakcie pięciu badań archeologicznych 
ich przekazanie do muzeum50 w ogóle nie było udokumentowane protokołem 
przyjęcia, mimo, że wymóg taki wynika z wyżej przywołanego rozporządzenia. Tylko 
w jednym przypadku, przekazanie zabytków przez WWKZ udokumentowano 
protokołem przekazania-przyjęcia (decyzja nr 59/2014/C). W ocenie NIK, na 
powstanie tych nieprawidłowości istotny wpływ ma brak odpowiednich pisemnych 
procedur, które ustalałyby sposób postępowania w tych sprawach. 

(dowód:  akta kontroli str. 345-346) 

Z wyjaśnień WWKZ wynika, że „w sprawach podlegających kontroli następujące 
muzea, a więc Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła w Zbąszyniu, Muzeum 
Zamek Opalińskich w Sierakowie oraz Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” 
stały się depozytariuszami zabytków z dniem, w którym stała się ostateczna (a więc 
i wykonalna) decyzja o przekazaniu zabytków w depozyt. Zabytki te zostały 
wcześniej złożone w poszczególnych jednostkach muzealnych, gdzie przed 
wyrażeniem zgody na przejęcie w depozyt (taką zgodą jest przecież także wniosek 
o przekazanie w depozyt) rozpoczęto procedurę kontroli zabytków przed 
rozpoczęciem procedury depozytowej. Objęła ona również ocenę czy obiekty są 
właściwie przygotowane, każde muzeum ma bowiem swoje wymagania, co do 
rodzaju kartonu, sposobu jego opisania, metryczek itp. Dopiero po takiej ocenie 
poszczególne muzea wystąpiły z wnioskami o przekazanie w depozyt zabytków 
wraz z załączonymi inwentarzami. Po ocenie całości materiału urząd wydał decyzję 
o przekazaniu zabytków w depozyt. Przekazanie zabytków tym placówkom nie 
budziło i nie budzi zastrzeżeń urzędu”. 

Z wyjaśnień WWKZ wynika ponadto, że zweryfikuje swoje działania w ww. zakresie 
i opracuje wzór protokołu, który stanowić będzie nieodłączny element decyzji 
o przekazaniu zabytków w depozyt. 

(dowód:  akta kontroli str. 1261) 

Z ustaleń kontroli NIK, tj. informacji i wyjaśnień udzielanych m. in. przez kierowników 
badań archeologicznych wynika, że w czterech przypadkach, przedmioty będące 
zabytkami archeologicznymi odkrytymi albo pozyskanymi w wyniku badań 
archeologicznych (prowadzonych na obszarze województwa wielkopolskiego), które 
stanowią własność Skarbu Państwa znajdowały się w muzeach. Do dnia 30 
września 2017 r. nie zostały jednak wydane decyzje określające miejsce 
przechowywania zabytków oraz o ich przekazaniu w depozyt, którą w takich 
przypadkach może wydać, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy wojewódzki konserwator 
zabytków (za zgodą muzeum). Dotyczy to zabytków pozyskanych w wyniku badań 
archeologicznych prowadzonych na podstawie pozwoleń na badania 
archeologiczne: nr 3/2016/C z dnia 26 stycznia 2016 r. 51 i nr 447/2017/C z dnia 19 
maja 2017 r., nr 579/2014/C z dnia 19 sierpnia 2014 r. oraz 629/2014/C z dnia 09 
września 2014 r.  

Z wyjaśnień złożonych przez kierowników badań archeologicznych wynika m.in., że 
w pierwszym przypadku materiał archeologiczny został pozyskany w trakcie badań 
prowadzonych w ramach działalności prywatnej przez archeologa i stanowi część 
pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach działań Działu Archeologicznego 

                                                      
49 decyzje o przekazaniu pozyskanych zabytków w depozyt wydano w 12 przypadkach, co stanowiło 60% z 20 badań podczas 
których pozyskano zabytki, z czego w przypadku 5 decyzji zabytki nie były przekazywano do WWKZ przed ich wydaniem.  

50 Decyzje nr 22/2015/C z 16 marca 2015 r., nr 48/2017 z dnia 9 września 2017 r., nr 193/2014/C z 27 października 2017 r., nr 
177/2017 z dnia 25 maja 2017 r., 213/2014/C z 1 grudnia 2014 r. 
51 Pozyskane zabytki w dniu 18 grudnia 2017 r. przekazano protokołem zdawczo-odbiorczym do Delegatury WUOZ w Pile.  
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Muzeum Okręgowego w Pile, w drugim zaś przypadku zabytki są tymczasowo 
przechowywane w muzeum, ponieważ z końcem bieżącego roku, kierownik badań 
archeologicznych, zamierzał je przekazać do zbiorów tegoż muzeum 
(są posegregowane chronologicznie w odpowiednie koperty i odpowiednio opisane). 

(dowód:  akta kontroli str. 699-700, 705, 831) 
Według wyjaśnień Kierownika Wydziału „zabytki znajdowały się w muzeach bez 
zgody WWKZ, za co bezpośrednią odpowiedzialność ponoszą osoby 
przeprowadzające badania archeologiczne. Tym niemniej, niezwłocznie zostaną 
podjęte działania w celu wyjaśnienia powyższych kwestii”. 

(dowód:  akta kontroli str. 1467)  

2.4. Rejestr zabytków archeologicznych oraz karty ewidencyjne 
zabytku archeologicznego. 

WWKZ prowadził rejestr zabytków archeologicznych (księga typu „C”), zwany dalej 
„rejestrem” oraz zbiór kart ewidencyjnych takich zabytków. Na dzień 30 września 
2017 r. rejestr zawierał 447 wpisów. W latach 2013-2017 (do 30 września) 
dokonano jednego wpisu do rejestru. Zbiór kart ewidencyjnych zabytków 
archeologicznych zwiększył się: w 2013 r. o 279 kart, w 2014 r. o 218 kart, w 2015 r. 
o 124 karty, w 2016 r. o 440 kart. WWKZ nie posiada pełnych danych dotyczących 
liczby kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych. Prowadzony jest w formie 
elektronicznej „Wykaz zabytków archeologicznych z terenu województwa 
wielkopolskiego wpisanych do rejestru zabytków”52 uporządkowanych wg 
następujących kryteriów: str. 1-45 – Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych 
do rejestru zabytków i wpisanych do księgi C, zgodnie z numerem porządkowym 
księgi; str. 46-68 – Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru 
zabytków i niewpisanych do księgi C.  

(dowód:  akta kontroli str. 1014-1129) 

Kierownik Wydziału, w wyjaśnieniach podał, że „archiwum ujmujące Karty 
Ewidencyjne Zabytków Archeologicznych uporządkowane jest zgodnie z numerami 
arkuszy AZP, co umożliwia wyszukiwanie zabytków wpisanych i niewpisanych do 
rejestru.  Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że co roku 
zleca wykonanie weryfikacyjnych badań powierzchniowych terenów 
nierozpoznanych do tej pory pod względem archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego. W wyniku tych prac pozyskano odpowiednio w 2013 roku 279 kart 
ewidencyjnych zabytków archeologicznych, w 2014 roku - 218 kart, w 2015 r. - 124 
karty, w 2016 r. - 440 kart. […] zarówno w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami jak i w rozporządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie 
określono szczegółowego sposobu włączania kart ewidencyjnych do wojewódzkiej 
ewidencji. Dlatego też przyjmuje się, że odbiór kart potwierdzony protokołem 
odbioru pod względem formalnym i merytorycznym jest jednoznaczny z włączeniem 
do wojewódzkiej ewidencji zabytków”.  

(dowód:  akta kontroli str. 1465) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Prowadzony na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy przez WWKZ zbiór kart 
ewidencyjnych zabytków archeologicznych województwa wielkopolskiego, 
stanowiący wojewódzką ewidencję zabytków, jest nieuporządkowany. Wskazany 

                                                      
52 Zawiera on następujące dane: gminy, powiatu i miejscowości, w której występuje zabytek, numer rejestru; funkcja 
stanowiska archeologicznego, numer obszaru AZP; nr stanowiska w miejscowości i nr stanowiska na obszarze AZP 
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przepis stanowi, że wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką 
ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na 
terenie województwa. Na podstawie zbioru tych kart (nieposiadających 
indywidualnej numeracji) nie jest możliwe ustalenie ile kart ewidencyjnych zabytków 
wpisanych i niewpisanych do rejestru zabytków zostało włączonych do ewidencji 
zabytków. 
 
Z wyjaśnień Kierownika Wydziału wynika, że: „W chwili obecnej Wielkopolski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków jest na etapie opracowania zasad włączania 
kart ewidencyjnych do wojewódzkiej ewidencji zabytków na podstawie zarządzenia”. 

(dowód:  akta kontroli str. 1456 ) 

2.5. Wojewódzki plan ochrony zabytków, uzgadnianie planu 
ochrony zabytków jednostek organizacyjnych posiadających 
zabytki oraz gminnych i powiatowych planów ochrony zabytków. 

WWKZ posiadał „Plan ochrony zabytków województwa wielkopolskiego na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, zwany dalej „wojewódzkim planem 
ochrony zabytków”. Plan został opracowany 10 sierpnia 2007 r. i uzgodniony 
z Wojewodą Wielkopolskim (27 września 2007 r.) oraz z Szefem Obrony Cywilnej 
Kraju (19 września 2007 r.). Egzemplarz planu przekazano ministrowi właściwemu 
ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (23 października 2007 r.). W okresie 
objętym kontrolą dokonano aktualizacji tego planu w dniach 18 kwietnia 2016 r. i 
19 kwietnia 2017 r. w zakresie: wykazu muzeów, zabytków ruchomych na terenie 
województwa oraz wykazu najważniejszych stanowisk archeologicznych 
w województwie wielkopolskim.  
Wojewódzki plan ochrony zabytków zawierał elementy określone w pkt 8 ppkt 1 
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 kryzysowych53.  

(dowód: akta kontroli str. 843-1012)  

Według informacji starszego inspektora w WUOZ, w celu przyspieszenia przez 
gminy i powiaty działań dotyczących wykonania planu ochrony zabytków: w WUOZ 
zostały opracowane wzory planów ochrony, które wysłano do urzędów miast i gmin. 
Wysyłane zostały również obszerne pisma ponaglające wraz z dołączonymi 
wzorcowymi planami (w rezultacie, obecnie, plany wykonało 30 starostw 
powiatowych, pięć jest w trakcie opracowywania, 265 planów opracowały jednostki 
posiadające zabytki); dodatkowo w opiniach dot. przedłożonych programów opieki 
nad zabytkami dla gmin i powiatów zwracana jest uwaga na wypełnienie przez 
powiaty i gminy obowiązku posiadania planu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz jego aktualizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1013) 

WWKZ prowadzi „Rejestr planów ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych”, w którym podaje się dane: miejscowości, gminy, rodzaju planu, 
obiektu zabytkowego, adres i telefon kontaktowy, delegatury WUOZ, daty 
wykonania i aktualizacji. 

(dowód: akta kontroli str.994-998) 

                                                      
53  Dz. U z 2004 r. Nr 212, poz. 2153. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Wydawane pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych określały warunki 
polegające m. in. na: prowadzeniu dokumentacji przebiegu badań archeologicznych, 
inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków, przekazania sporządzonej 
dokumentacji WWKZ, a także doraźnej konserwacji zabytków. WWKZ posiadał 
„Plan ochrony zabytków województwa wielkopolskiego na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, opracowany i uzgodniony z właściwymi organami, 
podejmował również działania mające na celu doprowadzenie do wykonania 
odpowiednich planów ochrony zabytków na terenie miast i gmin z obszaru swojej 
właściwości. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 
niewykonywania kontroli zgodności prowadzonych badań archeologicznych 
z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu, niesporządzania protokołów 
potwierdzających przekazanie przez WWKZ zabytków w depozyt do muzeum lub 
innej jednostki organizacyjnej oraz prowadzenia wojewódzkiej ewidencji zabytków 
w sposób nieuporządkowany. 

3. Organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

3.1. Procedury wykonywania kontroli. 

Tryb przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
określał Regulamin, zgodnie z którym czynności kontrolne (na podstawie planu 
kontroli) wykonują: WWKZ, Zastępca WWKZ, kierownicy wydziałów, kierownicy 
delegatur oraz pracownicy każdorazowo wskazani przez WWKZ. W celu 
ujednolicenia działań konserwatorskich związanych z przeprowadzaniem kontroli 
obiektów zabytkowych, WWKZ w dniu 8 czerwca 2015 r. wydał zalecenia, z których 
wynika obowiązek: 
- prowadzenia rejestru kontroli zawierającego następujące rubryki: l.p. kontroli, 
data kontroli, przyczyna kontroli, kontrolowany obiekt, osoba/jednostka 
kontrolowana, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i osoba upoważniona, 
wynik kontroli – nazwa dokumentu wydanego w wyniku kontroli, uwagi dot. sposobu 
realizacji, 
- wykonania aktualnej dokumentacji fotograficznej, odnotowania tego faktu 
w protokole oraz włączenia tej dokumentacji do akt sprawy, 
- wydania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; 
- monitorowania przez kierowników wydziałów i delegatur WUOZ wydanych 
zaleceń pokontrolnych. 

(dowód:  akta kontroli str. 13-65) 
Według wyjaśnień WWKZ, kontrola w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, w tym nad zabytkami archeologicznymi realizowana jest m. in. poprzez: 
- wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zgodnie z trybem art. 38 ustawy (kontrolą 
objęte są stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków), 
- dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych badań archeologicznych na 
poszczególnych etapach realizacji inwestycji oraz po ich zakończeniu (każdorazowo 
podczas oględzin dokonuje się wstępnej kontroli dokumentacji polowej 
z przeprowadzonych badań), 
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- wdrażanie procedury określonej w art. 32 ustawy, w związku ze zgłoszeniem 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych bądź ziemnych odkrycia przedmiotu, co 
do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, 
- wdrażanie procedury określonej w art. 33 ustawy, w związku ze zgłoszeniem 
przypadkowego odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest 
on zabytkiem archeologicznym, 
- kontrolę stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia 
zabytków archeologicznych znajdujących się w zbiorach muzeów i jednostek 
organizacyjnych na podstawie art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, 
- kontrolę merytoryczną i formalną wniosków na prowadzenie badań 
archeologicznych, wydawanych pozwoleń na ww. prace,  (zgodnie z procedurami 
weryfikacja wniosku oraz wydanie pozwolenia należą do zakresu obowiązków 
poszczególnych inspektorów ds. zabytków archeologicznych, w podziale 
terenowym), 
- sporządzenie i realizację rocznego planu kontroli zabytkowych obiektów 
archeologicznych (wybór obiektów do kontroli wynika z procedur określonych 
w regulaminie wraz z uwzględnieniem tych, które nie były dawno poddane 
oględzinom), 
- utworzenie zestawień zabytków nieruchomych zagrożonych w poszczególnych 
powiatach na podstawie informacji uzyskanych z Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
(kierownikom zalecono: weryfikację danych z NID, utworzenie tabeli wg 
przekazanego przez WWKZ wzoru, a następnie uwzględnienie wskazanych 
obiektów w planach kontroli obiektów zabytkowych), 
- sporządzenie i realizację planu kontroli konserwatorów samorządowych 
(Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz Powiatowego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu), zgodnie z zasadami zawartymi w Porozumieniach w sprawie 
przekazania spraw z zakresu właściwości WWKZ,  
- weryfikację ustawowego obowiązku wykonania przez gminy i powiaty 
wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego programu opieki nad zabytkami 
(w 2016 r. wysłano 42 monity do gmin i powiatów, w 2017 r. dotychczas 50 
monitów). 

 (dowód:  akta kontroli str. 250-285) 
W latach 2013 – 2017 (do 30 września) WUOZ: 
- przeprowadził 119 kontroli stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru 
zabytków; 
- 500-krotnie dokonał odbiorów częściowych oraz końcowych badań 
archeologicznych; 
- 36-krotnie wdrażał procedurę określoną w art. 32 ustawy oraz 34 krotnie 
procedurę określoną w art. 33 ustawy. 

(dowód:  akta kontroli str. 286-292) 

3.2. Kontrola muzeów i innych jednostek organizacyjnych, którym 
w depozyt przekazano zabytki archeologiczne. 

Zgodnie z Regulaminem: 

- WWKZ organizuje kontrolę zewnętrzną w zakresie przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

- czynności kontrolne wykonują: WWKZ, Zastępca WWKZ, kierownicy wydziałów, 
kierownicy delegatur oraz pracownicy każdorazowo wskazani przez WWKZ.  

W regulaminie organizacyjnym lub zakresach czynności pracowników nie zawarto 
innych zapisów odnoszących się wprost do wykonywania kontroli przestrzegania 
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i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
o której mowa w art. 38 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy, dotyczącej oceny stanu zachowania, 
warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków znajdujących się 
w muzeach, bibliotekach oraz w zbiorach lub zasobach innych państwowych 
jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego.  

(dowód:  akta kontroli str. 13-65) 

W latach 2013-2017 (do 30 września) WUOZ przeprowadził 11 kontroli, sześciu 
muzeów (innych jednostek organizacyjnych), którym przekazywano zabytki 
archeologiczne. Kontrolami tymi objęto Muzeum Ziemi Wronieckiej Działu 
Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach, Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej 
i Regionu Kozła w Zbąszyniu, Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, Muzeum Ziemi 
Noteckiej w Trzciance, Muzeum Ziemi Czarkowskiej w Czarnkowie oraz Muzeum 
Okręgowym w Pile. 

Z protokołów z ww. kontroli wynika m. in., że: muzea zapewniają trwałe 
przechowywanie zabytków54, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz udostępnianie 
ich w celach naukowych55.  

(dowód:  akta kontroli str. 343, 293-318) 
 

NIK zwraca uwagę, że w latach 2013-2017 (do 30 września) tylko w Muzeum 
Okręgowym w Pile (21 grudnia 2015 r.) przeprowadzono kontrolę oceny stanu 
zachowania, warunków przechowywania i  zabezpieczenia zabytków 
archeologicznych znajdujących się w zbiorach tego muzeum. W pozostałych 
czterech muzeach: Okręgowym w Koninie, Martyrologicznym w Żabikowie, Muzeum 
Zamek Opalińskich oraz Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" takich kontroli nie 
przeprowadzano mimo, że muzea te przyjmowały zabytki w depozyt56. Obowiązek 
przeprowadzania takich kontroli wynika wprost z art. 38 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy. 
Przepis ten stanowi bowiem, że wojewódzki konserwator zabytków lub działający  
z jego upoważnienia pracownicy wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków 
prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. Przy wykonywaniu tej kontroli wojewódzki 
konserwator zabytków lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do oceny 
stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków 
wpisanych do rejestru, a także zabytków znajdujących się w muzeach, bibliotekach 
oraz w zbiorach lub zasobach innych państwowych jednostek organizacyjnych  
i jednostek samorządu terytorialnego. Organizowanie i prowadzenie kontroli  
w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zgodnie z  art. 91 ust. 4 pkt 5 i 
6 ustawy należy do zadań WWKZ. 

(dowód:  akta kontroli str. 293-294) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
W latach 2013-2017 (do 30 września), zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, 
WUOZ prowadził kontrole stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru 
zabytków, dokonywał odbiorów częściowych oraz końcowych badań 
archeologicznych, stosował procedurę określoną w art. 32 ustawy oraz w art. 33 

                                                      
54 tj. w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i magazynowania (np. Muzeum Okręgowe w Pile) 
55 muzea posiadały wykwalifikowaną kadrę w celu inwentaryzowania zabytków i ich udostępniania (np. Muzeum Ziemi 
Wronieckiej). 
56 Spośród 12 spraw, w których odkryte zabytki  przekazano  w depozyt  do muzeum, w siedmiu przypadkach (58%) zabytki 
przekazała osoba prowadząca badania archeologiczne bez udziału WWKZ (nieprawidłowość w tym zakresie opisano w pkt. 
2.3 wystąpienia pokontrolnego). 
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ustawy, a także prowadził kontrole muzeów (innych jednostek organizacyjnych), 
którym przekazywano zabytki archeologiczne. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli57, wnosi o: 

1) rozważenie wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących wydawania 
pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych oraz procedury kontroli 
realizacji zawartych w tych pozwoleniach warunków, 

2) systematyczne przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym zgodności 
prowadzonych badań archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi 
w pozwoleniu, 

3) zintensyfikowanie działań wykonywanych w ramach nadzoru i kontroli nad 
działalnością inspekcji archeologicznej Delegatury WUOZ w Kaliszu, 

4) rzetelne dokumentowanie kontroli prowadzonych badań archeologicznych, 
5) podjęcie działań w celu zapewnienia przekazywania zabytków w depozyt 

muzeum lub innej jednostce organizacyjnej po uprzednim wydaniu przez WWKZ 
decyzji wskazującej miejsce ich przechowywania, 

6) uporządkowanie zbioru kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych 
znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. 

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 Poznaniu. 

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. 

Poznań, dnia 11 stycznia 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Aleksandrowicz Marcin Adamczyk 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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Podpis podpis 
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