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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/074 – Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1) Cezary Paciura – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli nr LRZ/152/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. 

2) Mariusz Twardowski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do przeprowadzenia kontroli nr LRZ/155/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, 
ul. Jagiellońska 29, zwany dalej WUOZ. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Wojewódzkim 
Konserwatorem lub PWKZ) od dnia 13 kwietnia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli 
była Beata Kot. Poprzednio od 1 października 2008 r. do 1 kwietnia 2016 r. była nim 
Grażyna Stojak. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo nieprawidłowości działania 
WUOZ w zakresie ochrony zabytków archeologicznych odkrytych w związku 
z realizacją inwestycji budowlanych w latach 2013 – 2017 (do 30 września 
2017 r.). 

Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli polegały na: 
•  dopuszczeniu przez PWKZ do przekazania zabytków archeologicznych 

pochodzących z 36 badań archeologicznych (100% badań objętych 
kontrolą, podczas których odkryto zabytki) w depozyt muzeum przed 
przyjęciem; 

• nieuczestniczeniu przedstawiciela PWKZ przy sporządzaniu protokołu 
przekazania w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej 
zabytków archeologicznych odkrytych podczas 36 badań archeologicznych 
(100% objętych kontrolą badań, w trakcie których pozyskano zabytki), 
co stanowiło naruszenie § 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 

                                                      
1 kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2017 r. oraz działania 
wcześniejsze i późniejsze w zakresie zdarzeń, które miały wpływ na realizację zadań 
w kontrolowanym zakresie. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3 - stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie oceny 
ogólnej 
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30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania 
zabytków w muzeach3 (dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania); 

•  niepodejmowaniu działań w celu wyegzekwowania od badaczy obowiązku 
przekazania PWKZ dokumentacji przebiegu 9 badań archeologicznych 
(22,5% objętych kontrolą) i opracowania wyników tych badań oraz 
przekazania inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich 
dokumentacji z 10 badań (25%), w terminie określonym w pozwoleniu na 
prowadzenie badań, tj. sześciu miesięcy od daty ich zakończenia; 

• niepodejmowaniu działań w celu wyegzekwowania od badaczy obowiązku 
przekazania PWKZ zabytków pozyskanych w wyniku przeprowadzenia 
36 badań (100%), w terminie określonym w pozwoleniu, tj. trzech lat od daty 
zakończenia badań; 

• niewykonywaniu kontroli dotyczących oceny stanu zachowania, warunków 
przechowywania i zabezpieczenia zabytków archeologicznych 
przekazanych w depozyt muzeom i innym jednostkom organizacyjnym. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości świadczą o niezapewnieniu 
przez PWKZ funkcjonowania w pełni skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
w obszarze dotyczącym wykonywania zadań związanych z ochroną zabytków 
archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych 
oraz opieką nad tymi zabytkami. Stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4, zapewnienie funkcjonowania 
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków 
PWKZ jako kierownika jednostki. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Zadania związane z ochroną zabytków w imieniu Wojewody 
Podkarpackiego (Wojewody) wykonuje Wojewódzki Konserwator, który 
realizuje je przy pomocy Urzędu w Przemyślu oraz Delegatur w Krośnie, 
Rzeszowie i Tarnobrzegu. 

(dowód: akta kontroli str. 386 - 439 

W okresie objętym kontrolą planowe zatrudnienie w WUOZ ustalono na 
49 etatów. Faktyczne zatrudnienie według stanu na 1 stycznia 2013 r. wynosiło 
53 osoby na 46,60 etatu, a na dzień 30 września 2017 r. – 55 osób na 
50,10 etatu, z tego w Urzędzie w Przemyślu 25 osób na 23,25 etatu, zaś 
w Delegaturze w Krośnie, Rzeszowie i Tarnobrzegu odpowiednio 10 osób na 
8,85 etatu, 15 na 13,5 etatu i 5 osób na 4,5 etatu. 

W latach 2013 – 2017 (do 30 września) przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu 
na pełnozatrudnione osoby wyniosło 49,49, co stanowiło 
101,01% planowanego zatrudnienia5, z tego według statusu zatrudnienia6 

                                                      
3 (Dz. U. Nr 202, poz. 2073) 
4 (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 j.t.) 
5 według sprawozdań Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach WUOZ za lata 2013 – 2017 (do 
30 września) planowane zatrudnienie wynosiło 49 pełnozatrudnionych, z tego 5 w grupie 01 
i 44 w grupie 03. 

Opis stanu  
faktycznego 
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w grupie 01 (osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń) – 
6,01, zaś w grupie 03 (członkowie korpusu służby cywilnej) – 43,48, tj. 
odpowiednio 120,20% i 88,74% planowanego zatrudnienia w tych grupach. 

W 2013 i 2014 roku, w WUOZ pracowało przeciętne 48 pełnozatrudnionych, 
z tego odpowiednio 6 i 5 osób w grupie 01 oraz 42 i 43 w grupie 03. W 2015 r. 
zatrudnionych było 49 pełnozatrudnionych pracowników, z tego 6 w grupie 
01 i 43 w grupie 03. W następnym roku – 52 (7 i 45). Przeciętne zatrudnienie 
za III kwartały 2017 r. wyniosło 50,44 pełnozatrudnionych, z tego 6,06 w grupie 
01 i 44,38 w grupie 03. 

(dowód: akta kontroli str. 464 - 470) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż wyższe zatrudnienie 
w stosunku do planu odbywało się ,,w obrębie planu” finansowego jednostki. 
Według ww. jako ,,wystarczające” jest zatrudnienie na stanowiskach 
archeologicznych, natomiast niewystarczające i nie dające ,,satysfakcji 
realizacji zadań” – zatrudnienie na pozostałych stanowiskach. 

(dowód: akta kontroli str. 477 - 482, 537 - 538) 

We wrześniu 2017 r. Wojewódzki Konserwator za pośrednictwem Wojewody 
zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą 
o zwiększenie zatrudnienia o 5 etatów i o zabezpieczenie na ten cel 353 tys. zł. 
Wiązało się to z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie zabytków, która 
wprowadziła dla służb konserwatorskich, dodatkowe obowiązki związane 
z nakładaniem kar finansowych za działania niekorzystne dla zabytków. 
W odpowiedzi Wojewoda poinformowała, iż w projekcie ustawy budżetowej na 
2018 r. w części 85/18 zaplanowano dodatkowe środki dla WUOZ w wysokości 
139 tys. zł na sfinansowanie 2 etatów członków korpusu służby cywilnej. 

(dowód: akta kontroli str. 535 - 536) 

W latach 2013 – 2017 (30 września) przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w WUOZ (w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego pracownika)7 
wyniosło 3.779, z tego w grupie 01 – 4.764 zł lub 2.639 zł (bez wynagrodzenia 
Wojewódzkiego Konserwatora i zastępcy) i 3.644 w grupie 03, co 
w porównaniu z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem na jednego 
pełnozatrudnionego pracownika w części budżetu państwa 85/18 – 
województwo podkarpackie (wg statusu zatrudnienia) stanowiło 102,2% oraz 
odpowiednio 153,7%, 85,2% i 87,3%. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w WUOZ w porównaniu z przeciętnym 
miesięcznym wynagrodzeniem na jednego pełnozatrudnionego pracownika 
w części budżetu państwa 85/18 wynosiło w: 
• 2013 r. – 3.776 zł, z tego w grupie 01 – 4.705 zł lub 2.099 zł (bez 

wynagrodzenia Wojewódzkiego Konserwatora i zastępcy) oraz 3.643 zł 
w grupie 03, co stanowiło odpowiednio 108,2%, 165,3%, 73,7% oraz 91,0%; 

• 2014 r. – 3.773 zł, z tego w grupie 01 – 5.222 zł lub 2.895 zł (bez 
wynagrodzenia Wojewódzkiego Konserwatora i zastępcy) i 3.604 zł 
w grupie 03, tj. 106,7%, 173,3%,96,1% i 88,3%; 

                                                                                                                               
6 status zatrudnienia określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r.  
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.). 
7 w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego pracownika WUOZ, które obejmowało: § 401 
Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 
służby cywilnej, § 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 
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• 2015 r. – 3.704 zł, z tego w grupie 01 – 4.725 zł lub 2.825 zł (bez 
wynagrodzenia Wojewódzkiego Konserwatora i zastępcy) i 3.561 zł 
w grupie 03, co stanowiło odpowiednio 102,6%, 156,8%, 93,7% i 87,3%; 

• 2016 r. – 3.758 zł, z tego w grupie 01 – 4.793 zł lub 2.875 zł (bez 
wynagrodzenia Wojewódzkiego Konserwatora i zastępcy) i 3.597 zł 
w grupie 03 (96,8%, 145,8%, 84,5% i 81,5%); 

• III kwartałach 2017 r. – 3.884 zł, z tego w grupie 01 – 4.377 zł lub 2.501 zł 
(bez wynagrodzenia Wojewódzkiego Konserwatora i  zastępcy) oraz 
3.817 zł w grupie 03, co stanowiło odpowiednio 105,0%, 141,2%, 80,7% 
i 91,5%. 

(dowód: akta kontroli str. 466 - 534, 849) 

W okresie objętym kontrolą WUOZ działał na podstawie dwóch regulaminów 
organizacyjnych wprowadzonych w życie zarządzeniami Wojewody. Struktura 
organizacyjna Urzędu i Delegatur uwzględniała obowiązkowe stanowiska 
i wydziały, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 6 rozporządzenia w sprawie 
organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków8. 

Do końca grudnia 2016 r. w Urzędzie funkcjonowały wieloosobowe stanowiska 
ds.: Inspekcji Zabytków Ruchomych i Nieruchomych, Rejestru Zabytków 
i Dokumentacji Zabytków, Inspekcji Zabytków Archeologicznych oraz Budżetu 
i Finansów. Ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych, a także sprawami obronny i obrony cywilnej zajmowało się 
jednoosobowe stanowisko pracy. 
W Delegaturach powołano wieloosobowe stanowiska pracy ds. Inspekcji 
Zabytków Ruchomych i Nieruchomych oraz do spraw Rejestru Zabytków 
i Dokumentacji Zabytków. Inspekcją Zabytków Archeologicznych zajmowały się 
jednoosobowe stanowiska pracy. 

Po 1 stycznia 2017 r. w Urzędzie utworzono Wydział: Inspekcji Zabytków 
Ruchomych i Nieruchomych, Rejestru i Dokumentacji Zabytków oraz ds. 
Budżetu i Finansów, a także wieloosobowe stanowisko ds. Zabytków 
Archeologicznych zajmujące się także zagospodarowaniem przestrzennym. 
Ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego, sytuacji kryzysowych 
i sprawami obronnymi zajmowało się jednoosobowe stanowiska pracy. 
W Delegaturach funkcjonowały stanowiska ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych 
i Nieruchomych oraz jednoosobowe stanowisko ds. Rejestru i Dokumentacji 
Zabytków i ds. Zabytków Archeologicznych. 

W WUOZ utworzono również inne stanowiska i wydziały niż określał to 
§ 2 ust. 1, rozporządzenia w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów 
ochrony zabytków. 

Do 2017 r. w Urzędzie w Przemyślu funkcjonowały stanowiska pracy zajmujące 
się m.in. sprawami organizacyjnymi, kadrami, kancelarią tajną, Inspekcją 
Zabytkowych Założeń Zieleni, obsługą sekretariatu, dokumentacją 
konserwatorską, zaopatrzeniem i archiwum zakładowym, informatyką, ochroną 
informacji niejawnych oraz stanowisko radcy prawnego.  
W Delegaturach powołano jednoosobowe stanowiska ds. organizacyjnych 
i obsługi sekretariatu.  

Od 2017 r. w Urzędzie utworzono Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
składający się ze stanowiska: organizacyjno-kadrowego, radcy prawnego, 
                                                      
8 rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich 
urzędów ochrony zabytków (Dz.U. Nr 75, poz. 706) 
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obsługi sekretariatu i ochrony informacji niejawnych, bhp i spraw 
gospodarczych oraz kierowcy i sprzątaczki. 
W Delegaturach funkcjonowały jednoosobowe stanowiska ds. organizacyjno-
administracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 386 - 439) 

W latach 2013 – 2017 zadaniami związanymi z ochroną zabytków 
archeologicznych w WUOZ zajmowało się 5 archeologów zatrudnionych (na 
4,5 etatu). W Urzędzie w Przemyślu zatrudniono dwóch zaś po jednym 
w Delegaturze w Krośnie, Rzeszowie i Tarnobrzegu (na 0,5 etatu). 

Z Regulaminów organizacyjnych wynika, iż do końca 2016 r. do obowiązków 
pracowników ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych należało m.in. 
przygotowywanie pozwoleń na prace archeologiczne, prowadzenie inspekcji 
stanowisk archeologicznych, interwencji i nadzorów konserwatorskich nad 
badaniami archeologicznymi, zabezpieczanie znalezisk archeologicznych, 
prowadzenie spraw związanych z ewidencją i weryfikacją stanowisk 
archeologicznych, a także przygotowywanie decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. 
Od 2017 r. do zadań pracowników ds. zabytków archeologicznych 
i zagospodarowania przestrzennego należało m.in. wydawanie pozwoleń na 
prowadzenie badań i nadzorów archeologicznych, poszukiwanie ukrytych lub 
porzuconych zabytków archeologicznych, ustalanie zabytkowego charakteru 
wykopalisk i znalezisk archeologicznych stanowiących przedmioty ruchome, 
przekazywanie ich do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, a także 
nadzorowanie i koordynowanie prac i badań archeologicznych oraz planowanie 
i realizowanie prac dokumentacyjnych i badań interwencyjnych. 
Do ich zadań należała też kontrola stanu zabytków ruchomych oraz 
przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych dotacji finansowanych 
z budżetu państwa na prace związane z ratowaniem dziedzictwa 
archeologicznego i nadzór nad ich wydatkowaniem. Pracownicy Inspekcji 
Zabytków Archeologicznych zajmowali się również opiniowaniem studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianiem 
projektów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 
zabudowy dla obiektu i obszarów pod ochroną konserwatorską oraz 
uzgadnianiem projektów uchwał w sprawie zasad i warunków usytuowania 
obiektów małej architektury, tablic, urządzeń reklamowych i ogrodzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 386 - 439) 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. zabytków archeologicznych mieli 
określone zakresy czynności. Do ich zadań należało prowadzenie postępowań 
administracyjnych od złożenia wniosku na poszukiwanie zabytków i udzielaniu 
pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, aż do wydania decyzji 
o przekazaniu zabytków w depozyt lub na własność oraz kontrola zabytków 
archeologicznych. 
Nadzór nad pracownikami Urzędu w Przemyślu sprawowała Wojewódzki 
Konserwator, nad pracownikami Delegatury w Rzeszowie – zastępca 
Wojewódzkiego Konserwatora, a nad pracownikami w Krośnie i Tarnobrzegu – 
kierownicy Delegatur. 

(dowód: akta kontroli str. 410 - 460) 

W WUOZ opracowano instrukcją kancelaryjną określającą zasady i tryb 
wykonywania czynności kancelaryjnych. Wprowadzono elektroniczny obieg 
dokumentów (e-dok) i zasady postępowania z dokumentacją, w celu 
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zapewnienia jawności zadań realizowanych przez pracowników. Opracowano 
wzory wniosków, w tym wniosków na poszukiwanie zabytków 
archeologicznych, a także wzory decyzji administracyjnych i postanowień 
wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora. Organizowano też narady, 
w trakcie których uzgadniano procedury postępowania w sprawach 
skomplikowanych. Wszystkie te działania umożliwić miały stały nadzór nad 
sprawami prowadzonymi przez pracowników WUOZ. 

(dowód: akta kontroli str. 796 - 840, 842 - 848) 

1.2. Kontrola i monitorowanie realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego zadań przekazanych na podstawie porozumień, o których 
mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków 

1.2.1. W okresie objętym kontrolą obowiązywało jedno porozumienie zawarte 
na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami9 (ustawa o ochronie zabytków), którego inicjatorem był Prezydent 
Miasta Krosna (Prezydent). Porozumieniem z 20 lutego 2012 r. Wojewoda 
powierzył Prezydentowi prowadzenie spraw należących do właściwości 
rzeczowej i miejscowej Wojewódzkiego Konserwatora, o których mowa w art. 
36 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, tj. do wydawania pozwoleń na umieszczanie na 
zabytku wpisanym do rejestru – urządzeń technicznych, tablic, reklam 
i napisów. Zadanie te w imieniu Prezydenta miał realizować Miejski 
Konserwator Zabytków (MKZ). 
Według § 5 ust. 1 i 2 porozumienia, kontrolę nad wykonywaniem powierzonych 
zadań sprawować ma Wojewódzki Konserwator lub upoważnieni przez niego 
pracownicy. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów prawa lub 
zasad konserwatorskiej ochrony zabytków, Wojewoda uprawniony jest do jego 
rozwiązania, ze skutkiem natychmiastowym. 

(dowód: akta kontroli str. 539 - 548) 

W listopadzie 2015 r. Wojewódzki Konserwator przeprowadziła kontrolę 
realizacji porozumienia. Po kontroli sformułowała wnioski pokontrolne 
dotyczące m.in. nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego10, nierealizowania obowiązku wynikającego 
z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach11, z ustawy o opłacie 
skarbowej12 i z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego13. 
Prezydent nie przekazywał Wojewódzkiemu Konserwatorowi decyzji wydanych 
na podstawie porozumienia. 
Z częścią wniosków Prezydent się nie zgodził. W grudniu 2017 r. Wojewódzki 
Konserwator zwróciła się do Wojewody o rozwiązanie porozumienia. 
Uzasadniła to tym, iż WUOZ nie ,,został poinformowany o jakichkolwiek 
zmianach w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości”. Powstał też spór 
kompetencyjny na czyj rachunek (Gminy Miejskiej Przemyśl czy Gminy 
Miejskiej Krosno) winna być uiszczana opłata skarbowa z tytułu pozwoleń 
wydawanych z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora. Do dnia 
zakończenia kontroli, Wojewoda porozumienia nie rozwiązała.  

                                                      
9 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2187 ze zm.) 
10 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1257) 
11 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1506 ze zm.) 
12 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)  
13 ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1453 ze zm.) 
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W latach 2013 – 2017 nie stwierdzono przypadków odmowy zawarcia 
porozumienia w oparciu o art. 96 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 549 - 569, 855) 

1.3. Nadzór nad działalnością Wojewódzkiego Konserwatora 

1.3.1. W latach 2013 – 2017 Generalny Konserwator Zabytków (GKZ) nie 
przeprowadzał kontroli w WUOZ. Współpraca z GKZ polegała na udzielaniu 
odpowiedzi na pisma. W 2013 r. Wojewódzki Konserwator udzieliła 4, w 2015 r. 
– 9, w 2016 r. – 12, a do 30 września 2017 r. – 6 odpowiedzi, które dotyczyły 
m.in. rejestru zabytków, nagród za znaleziska, przepisów Archeologicznego 
Zdjęcia Polski oraz spraw związanych z ekshumacją i ochroną cmentarzy 
wojennych.  

Przedstawiciele Wojewody przeprowadzili w WUOZ 3 kontrole. 
W 2013 r. Wojewoda skontrolowała legalności i rzetelności prowadzonych 
postępowań administracyjnych w latach 2012 – 2013 w kontekście 
przestrzegania ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Po kontroli 
sformułowano zalecenie pokontrolne dotyczące weryfikacji zbioru pieczęci 
będących w posiadaniu WUOZ. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona 
w 2014 nieprawidłowości w tym zakresie nie wykazała. 
W październiku 2016 r. sprawdzono w WUOZ wewnętrzne mechanizmy 
przeciwdziałania korupcji. W wyniku kontroli sformułowano wnioski pokontrolne 
dot. polityki antykorupcyjnej i zoptymalizowania procesów realizowanych zadań 
i ich standaryzacji. Z odpowiedzi skierowanej do Wojewody wynika, 
iż zalecenia zrealizowano. 

W informacji Wojewoda14 podała, iż w okresie objętym kontrolą Wojewódzki 
Konserwator przedkładała m.in. ustne i pisemne informacje oraz plany 
i sprawozdania z działalności WUOZ. Wojewoda nie podejmowała współpracy 
z GKZ w zakresie ochrony zabytków archeologicznych, w tym odkrytych 
w związku z realizacją inwestycji budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 570 - 783, 809 - 840, 851 - 854) 

Ustalono, iż dla jednego specjalisty ds. zabytków archeologicznych 
z Delegatury w Tarnobrzegu (z 5 archeologów ogółem), zakres czynności 
sporządzony w maju 2009 r., według struktury organizacyjnej WUOZ 
wprowadzonej w życie zarządzeniem Wojewody z 25 maja 2005 r.15 nie został 
uaktualniony, mimo, iż od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy regulamin 
organizacyjny WUOZ, wprowadzony do stosowania zarządzeniem Wojewody 
Nr 206/16 z 21 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 459 - 460) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż ,,zauważa się potrzebę 
ujednolicenia zakresów czynności, co zostanie uzupełnione z terminem od 
1 stycznia 2018 r.” 

(dowód: akta kontroli str. 461 - 463) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, prawne i organizacyjne warunki 
gwarantujące prawidłową realizację zadań w zakresie ochrony zabytków 
archeologicznych, odkrywanych w związku z realizacją inwestycji budowlanych. 

 
                                                      
14 uzyskanej w toku kontroli na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 
r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r., poz. 524), zwanej dalej ustawą o NIK. 
15 Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 103/05 z 25 maja 2005 r. w sprawie nadania 
Regulaminu organizacyjnego WUOZ 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Wykonywanie przez Wojewódzkiego Konserwatora zadań 
ochronnych zabytków archeologicznych, w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych 

2.1. Wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie badań 
archeologicznych 

2.1.1. W latach 2013 – 2017 (do 30 września) Wojewódzki Konserwator16 
wydała łącznie 583 pozwoleń (decyzji) na prowadzenie badań 
archeologicznych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków, 
z tego 260 decyzji na prowadzenie badań wykopaliskowych, 7 na prowadzenie 
badań weryfikacyjnych oraz 316 na prowadzenie nadzoru archeologicznego. 
W 2013 r. wydano 107 pozwoleń, z tego 32 decyzje na prowadzenie badań 
wykopaliskowych i 75 na nadzór archeologiczny; w 2014 r. – 123 decyzje 
(47 wykopaliskowe, 2 weryfikacyjne i 74 na nadzór archeologiczny), w 2015 r. – 
125 decyzji, (67 wykopaliskowych, 3 weryfikacyjne i 55 na nadzór 
archeologiczny), a w 2016 r. – 95 decyzji (41 wykopaliskowych, 2 weryfikacyjne 
i 52 na nadzór archeologiczny). Do końca września 2017 r. Wojewódzki 
Konserwator wydała 133 pozwolenia na prowadzenia badań archeologicznych, 
z tego 73 na badania wykopaliskowe i 60 na nadzór archeologiczny. 

Urząd w Przemyślu wydał 233 pozwoleń na prowadzenie badań 
archeologicznych, z tego 67 na badania wykopaliskowe i 166 na nadzór 
archeologiczny. Delegatura w Rzeszowie – 208 pozwoleń (102 na prowadzenie 
badań archeologicznych, 5 na prowadzenie badań weryfikacyjnych i 101 na 
nadzór archeologiczny), Delegatura w Tarnobrzegu – 45 pozwoleń (11 na 
prowadzenie badań archeologicznych, 2 na prowadzenie badań 
weryfikacyjnych i 32 na nadzór archeologiczny) zaś Delegatura w Krośnie – 
97 pozwoleń, z tego 80 na prowadzenie badań wykopaliskowych i 17 na nadzór 
archeologiczny.  

W latach 2013 – 2017 (do końca września) Wojewódzki Konserwator nie 
wydawała decyzji o odmowie pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 841, 850, 856 - 857, 920 - 922) 

Analiza 40 spraw dotyczących badań archeologicznych z lat 2013 – 201717, 
wykazała, iż weryfikowano wnioski o pozwolenie na prowadzenie badań 
archeologicznych. 
Wnioski zawierały dane, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 – 4 i ust. 5 pkt 
1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2011 r.18 w sprawie prowadzenia badań 
archeologicznych oraz § 9 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 października 
2015 r.19 i z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia badań 
archeologicznych20. 

                                                      
16 z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora – także zastępca i kierownicy Delegatur. 
17 wybranych w sposób celowy, z tego 36 zakończonych decyzją o przekazaniu w depozyt 
zabytków odkrytych w trakcie badań archeologicznych oraz 4 nie zakończonych odkryciem 
zabytków. 
18 rozporządzenie 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 archeologicznych (Dz.U. Nr 165, poz. 987 ze zm.), zwane dalej 
rozporządzeniem z 2011 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych.  
19 rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

Opis stanu  
faktycznego 
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Wnioskodawcy podali imię, nazwisko lub nazwę, siedzibę, adres, uzasadnienie 
i miejsce prowadzenia badań archeologicznych oraz przewidywany termin ich 
rozpoczęcia i zakończenia. Dołączali też m.in. dokumenty potwierdzające 
posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, dokumenty 
uprawniające do występowania z wnioskiem lub oświadczenie wnioskodawcy 
o posiadaniu tego tytułu, a w przypadku gdy z wnioskiem występował podmiot 
zamierzający prowadzić badania archeologiczne, dołączano zgodę właściciela 
lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że 
właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił. 

Wnioskodawcy dołączali również pisma, o których mowa w § 9 ust. 5 pkt 
4 rozporządzenia z 2011 r. oraz § 9 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia z 2015 r. 
i z 2017 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych, tj. – deklaracje 
gotowości muzeum do przyjęcia zabytków odkrytych w trakcie prowadzenia 
badań archeologicznych. 

W analizowanych aktach spraw, nie stwierdzono udokumentowanych 
czynności pracowników WUOZ odnośnie weryfikacji dokumentów 
potwierdzających gotowość muzeum na przyjęcie zabytków archeologicznych 
w depozyt w celu zapewnienia warunków określonych w art. 35 ust. 4 ustawy 
o ochronie zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 923 - 981) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą 
o muzeach21, to muzea mają zapewnić odpowiednie warunki do ich 
gromadzenia, inwentaryzowania, przechowywania i udostępniania zabytków 
w celach naukowych. Zgoda muzeum na ich przyjęcie, stanowiła podstawę do 
wydania decyzji o przekazaniu zabytków w depozyt do zbiorów muzealnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 861 - 862) 

We wszystkich zbadanych sprawach, badania archeologiczne prowadzono na 
podstawie pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora, w których podano m.in. 
termin ważności pozwolenia na badania. 
Na wniosek wnioskodawcy, w 5 przypadkach przedłużono termin pozwolenia. 
Spowodowane to było m.in. rozszerzeniem zakresu badań oraz 
przedłużającym się okresem realizacji inwestycji. 

W pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych Wojewódzki 
Konserwator określiła obowiązki wskazane w § 20 ust. 3 pkt 6 – 8, 
11 i 13 rozporządzenia z 2011 r. w sprawie prowadzenia badań 
archeologicznych oraz w § 19 ust. 6 pkt 6 – 8, 11 i 13 rozporządzeń z 2015 r. 
i z 2017 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych, zobowiązujące 
wnioskodawcę do: 

• prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz 
opracowywania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz 

                                                                                                                               
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U., poz. 1789), 
zwane dalej rozporządzeniem z 2015 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych.  
20 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 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., poz. 1265), zwane dalej rozporządzeniem 
z 2017 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych.  
21 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2017 r., poz. 972 ze zm.) 
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dokonanych odkryć i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań; 

• prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi w terminie 3 lat od dnia zakończenia 
badań; 

• prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich 
dokumentacji oraz przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia badań archeologicznych; 

• opracowania wyników badań i przekazania ich Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi w terminie 3 lat od dnia ich zakończenia; 

• dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych badań 
archeologicznych z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora. 

Analiza 40 spraw wykazała, iż w 29 przypadkach (72% spośród objętych 
badaniem), dokumentację przebiegu i wyniki badań archeologicznych oraz 
inwentaryzację polową pozyskanych zabytków wnioskodawcy przekazali do 
WUOZ w terminie określonym w pozwoleniu i w przepisach rozporządzeń 
w sprawie prowadzenia badań archeologicznych, tj. w okresie do 6 miesięcy od 
ich zakończenia. 
W pozostałych 10 przypadkach badający przekazali dokumentację i wyniki 
badań: 
• w jednej sprawie po ponad sześciu miesiącach; 
• w trzech sprawach po ponad siedmiu miesiącach; 
• w jednej sprawie po ponad dziewięciu miesiącach; 
• w jednej sprawie po ponad 14 miesiącach; 
• w jednej sprawie po ponad 19 miesiącach; 
• w trzech sprawach po ponad 20 miesiącach. 
W jednej sprawie akta nie zawierały dokumentacji przebiegu i wyników badań 
oraz inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 923 - 981) 

Ustalono, że w latach 2010 – 2012, PWKZ (wraz z delegaturami) wydała 
11 decyzji (w tym 6 decyzji zmieniających) dotyczących pozwoleń na 
prowadzenie badań archeologicznych, z terminem ich zakończenia po 
1 stycznia 2013 r. Szczegółowe badanie wykazało, iż : 
• w dwóch przypadkach zadanie: „Budowa i przebudowa rozdzielczej sieci 

wodociągowej z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap I” decyzja 
UOZ-Rz-3.5161.62.2012 z dnia 17 września 2012 r., i zadanie „Nadzór 
archeologiczny w trakcie budowy zespołu fontann przy Al. Lubomirskich, 
w obrębie Placu Armii Krajowej w Rzeszowie, na działkach geodezyjnych nr 
1294/6, 1097/1, 1294/3, 1299”, decyzja UOZ-Rz-3.5161.65.2012 z dnia 
2 października 2012 r. - dokumentacja z ww. badań została przekazana 
przed ustalonym w decyzji planowanym terminem zakończenia nadzoru 
archeologicznego. W trakcie prowadzonych nadzorów nie zostały odkryte 
zabytki archeologiczne, nie było więc decyzji depozytowych. W przypadku 
zadania: „Budowa i przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej 
z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap I” zmiana wprowadzona 
decyzją UOZ-Rz-3.5161.62.2012 z dnia 15 listopada 2012 r dotyczyła 
przedłużenia terminu i wynikała z konieczności prowadzenia prac ręcznie 
z uwagi na istniejące niezinwentaryzowane urządzenia podziemne; 

• w przypadku zadania: „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy 
ul. Grodzkiej w Przemyślu”, decyzja UOZ-3.5161.44.2012 z dnia 23 lipca 
2012 r., inwestor złożył sprawozdanie z badań przed ustalonym terminem 
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planowanego zakończenia nadzoru archeologicznego i ważności decyzji, 
a wniosek o przekazanie zabytków i dokumentacji w depozyt do Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej w terminie krótszym niż 3 lata, w dniu 
2 czerwca 2014 r. została wydana decyzja PWKZ znak: UOZ-
3.5161.44.2012 o przekazaniu zabytków w depozyt; 

• w jednym przypadku zadanie: „Rewitalizacja Rynku w Brzozowie” decyzja 
UOZ-K-3.5161.9.2012 z dnia 19 marca 2012 r., inwestor złożył 
sprawozdanie w terminie ok. 2 miesięcy (21 października 2013 r.) od 
zakończenia nadzoru archeologicznego wraz z wnioskiem o przekazanie 
zabytków archeologicznych i dokumentacji w depozyt do Muzeum 
Regionalnego im. Adama Fastnachata w Brzozowie, kierownik Delegatury 
WUOZ w Krośnie nie wydał do dnia zakończenia niniejszej kontroli decyzji 
o przekazaniu zabytków w depozyt; 

• w przypadku zadania: „Budowa autostrady A-4 na odcinku Radymno 
(bez węzła) - Korczowa - km 647+000 – 668+265 (wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi)”, decyzja 
UOZ-3.5161.388.2011 z dnia 29 listopada 2011 r., została zmieniona 
5 decyzjami22: które dotyczyły przedłużenia terminu zakończenia prac 
i zmiany kierownika nadzoru oraz zmiany zakresu prac. W trakcie 
prowadzonych prac inwestor przedkładał do PWKZ sprawozdania 
z przeprowadzonych prac. Z dokumentacji wynikało że zabytki 
archeologiczne na które natrafiono podczas nadzoru przekazywane były 
głównemu wykonawcy badań archeologicznych, co było również podstawą 
wraz z odkrytymi obiektami archeologicznymi do wstrzymania robot na 
określonych odcinkach i dalszej kontynuacji po przeprowadzonych 
procedurach w formie badań wykopaliskowych. 

(dowód: akta kontroli str. 346 - 385) 

Wojewódzki Konserwator nie podjęła działań w celu wyegzekwowania od 
badaczy obowiązku przekazania PWKZ dokumentacji przebiegu i wyników 
9 badań archeologicznych i opracowania wyników tych badań. Dokumentację 
przekazano Wojewódzkiemu Konserwatorowi po upływie od 7 do 20 miesięcy 
od zakończenia badań, tj. niezgodnie z terminem określonym w pozwoleniu na 
prowadzenie badań archeologicznych (daty ważności pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych) oraz w przepisach § 20 ust. 3, pkt 
6 i 8, rozporządzenia z 2011 r. oraz § 19 ust. 6 pkt 6 i 8 rozporządzeń z 2015 r. 
i 2017 r. w sprawie badań archeologicznych.  
Po otrzymaniu dokumentacji z badań Wojewódzki Konserwator bez zbędnej 
zwłoki wydawała decyzje o przekazaniu zabytków w depozyt.  

(dowód: akta kontroli str. 923 - 981) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, że przy dużych inwestycjach 
liczba odkrytych zabytków ruchomych sięga czasami kilku tysięcy. Nie jest 
możliwe ich magazynowanie w budynku Urzędu. Zabytki archeologiczne 
odkryte w trakcie badań są bezpośrednio przekazywane do muzeum 
wskazanego w pozwoleniu na prowadzenie badań przez podmiot wykonujący 
te badania. 

(dowód: akta kontroli str. 340 - 345)  
 

                                                      
22 UOZ-3.5161.67.2012 z dnia 2 maja 2012 r., UOZ-3.5161.67.2012 z dnia 25 września 2012 r., 
UOZ-3.5161.137.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r., UOZ-3-5161.205.2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r., UOZ-3.5161.205.2013 z dnia 26 czerwca 2014 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK zauważa, że opracowanie i stosowanie w WUOZ procedur określających 
postępowanie pracowników w sprawach związanych z wydawaniem pozwoleń 
na prowadzenie badań, egzekwowaniem obowiązków określonych w tych 
pozwoleniach, przyjmowaniem od badacza lub wnioskodawcy pozyskanych 
zabytków, w tym jednoczesnego ich przekazywania przez PWKZ w depozyt do 
muzeum (a nie, jak to czyniono, bez obecności PWKZ) – z pewnością mogłoby 
zapewnić prawidłową realizację zadań z zakresu ochrony zabytków 
archeologicznych. 

2.2. Sprawdzanie przez Wojewódzkiego Konserwatora, czy podmioty 
wykonujące badania archeologiczne przestrzegały określone 
w pozwoleniu na prowadzenie takich badań 

2.2.1. W latach 2013 – 2017, w WUOZ nie opracowano pisemnych procedur 
przeprowadzania kontroli dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów 
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez wykonawców badań 
archeologicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 858 - 860) 

W okresie objętym kontrolą, Delegatura w Krośnie przeprowadziła 5 kontroli 
(4 w 2014 r. i 1 w 2015 r.) przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu 
na prowadzenie badań wykopaliskowych w obrębie stanowisk 
archeologicznych, co stanowiło 5,0% udzielonych pozwoleń. Kontrole 
przeprowadzono w oparciu o art. 38 ustawy o ochronie zabytków, a czynności 
udokumentowano w protokołach z kontroli. W przypadku 4 kontroli zaleceń 
pokontrolnych nie wydano. Zalecenia wydano po kontroli stanowiska 
archeologicznego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku23. 
W zaleceniach z marca 2014 r. Wojewódzki Konserwator wnioskowała 
o poszerzenie obszaru i zaktualizowanie programu badań. Decyzją 
z 14 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Konserwator poszerzyła obszar 
prowadzonych badań. 

Delegatura w Rzeszowie i Tarnobrzegu oraz Urząd w Przemyślu nie 
przeprowadzał kontroli przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez wykonawców badań 
archeologicznych. 

W okresie objętym kontrolą przedstawiciele WUOZ uczestniczyli 
w 599 częściowych i końcowych odbiorach badań i konsultacjach na 
stanowiskach archeologicznych, z czego 314 dotyczyło badań 
wykopaliskowych, 5 weryfikacyjnych zaś 285 nadzoru weryfikacyjnego.  
W 2013 r. przeprowadzono 125, w 2014 r. –152, w 2015 r. – 126 , w 2016 r. – 
93, a w III kw. 2017 r. – 103 częściowych i końcowych odbiorów lub konsultacji 
badań archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 858 - 860, 863 - 864, 981) 

Z analizy 40 spraw wynika, iż wykonawcy badań archeologicznych nie byli 
kontrolowani przez WUOZ odnośnie przestrzegania i stosowania przepisów 
w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami (art. 38 ustawy o ochronie 
zabytków). Przeprowadzono natomiast u nich częściowe i końcowe odbiory 
badań oraz konsultacje na stanowiskach archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 923 - 981) 
 
 

                                                      
23 nr 6 AZP 115-79/6 w Lesku. 

Uwaga 
dotycząca 
badanej 
działalności 
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2.3. Przekazywanie zabytków archeologicznych w depozyt 

2.3.1. Z informacji24 uzyskanych od 1625 dyrektorów muzeów i innych jednostek 
organizacyjnych z terenu działania WUOZ (za wyjątkiem muzeum objętych 
niniejszą kontrolą NIK), wynika, że w latach 2013 – 2017 przyjęły one 
w depozyt ogółem 56.417 zabytków, z tego 50.253 masowe i 6.164 wydzielone. 
Zabytki te zostały przyjęte na podstawie 71 decyzji PWKZ.  

Ponadto, w dwóch przypadkach, przyjęto do muzeów w depozyt zabytki 
archeologiczne bez wydanej decyzji przez PWKZ. Dotyczyło to Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie gdzie przyjęto 2.393 zabytki archeologiczne, w tym 
2.362 zabytki masowe i 31 zabytków wydzielonych oraz Muzeum Regionalnego 
w Pilźnie, które przyjęło 197 zabytków masowych i 1 zespół zabytków 
wydzielonych.  

(dowód: akta kontroli str. 6 - 140) 

Główny specjalista z Delegatury w Krośnie – Krzysztof Habrat wyjaśnił, iż 
,,Muzeum Rzemiosła w Krośnie nie wystąpiło o wydanie decyzji przekazującej 
z depozyt i przyjęło 2.393 zabytki bez decyzji Urzędu Konserwatorskiego”. 
Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora – Bartosz Pobudny wyjaśnił, iż : 
,,przekazanie do Muzeum Regionalnego w Pilźnie 197 zabytków masowych 
i 1 zespołu zabytków wydzielonego odbyło się z pominięciem” Delegatury 
w Rzeszowie. ,,W tej sprawie nie wpłynęły żadne wnioski o przekazanie tychże 
zabytków ani też żadne informacje o fakcie ich bezpośredniego przekazania do 
tej placówki. 

(dowód: akta kontroli str. 340 - 345) 

W przypadku dwóch muzeów w przekazaniu zabytków do depozytu 
uczestniczyli przedstawiciele PWKZ. Dotyczy to Muzeum w Przeworsku (jeden 
raz) i Muzeum Ziemi Leżajskiej (trzy razy). W pozostałych przypadkach przy 
przekazaniu zabytków do depozytu nie uczestniczyli przedstawiciele PWKZ. 

(dowód: akta kontroli str. 6 - 140) 

Podstawę przyjęcia zabytków do muzeów stanowiła głównie decyzja PWKZ, 
w przypadku siedmiu muzeów nie sporządzano odrębnego protokołu przyjęcia - 
przekazania zabytków. Tylko w jednym przypadku, jeszcze przed wydaniem 
decyzji PWKZ, Muzeum Regionalne w Dębicy przyjęło zabytki protokolarnie 
(w przekazaniu uczestniczył archeolog i prowadzący badania). 
Stronami uczestniczącymi w przekazywaniu zabytków w depozyt byli ich 
odkrywcy oraz przedstawiciele muzeów (w jednym przypadku inwestor). 

(dowód: akta kontroli str. 6 - 140) 
                                                      
24 w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
25 1) Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, 2) Muzeum 
Historyczne w Sanoku, ul. Zamkowa 2, 38-400 Sanok, 3) Muzeum Kresów w Lubaczowie, 
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów, 4) Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta 
w Brzozowie, Rynek 10, 38-200 Brzozów, 5) Muzeum Regionalne, ul. Kadyiego 11, 38-200 
Jasło, 6) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, 7) 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok, 8) Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk, 9) Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 
ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno, 10) Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana 
Pelczara w Przemyślu, Pl. Katedralny 2 i 3, 37-700 Przemyśl, 11) Uniwersytecka Składnica 
Materiałów Archeologicznych, ul. Siemieńskiego 17C, 35-203 Rzeszów, 12) Muzeum 
Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej, im. Zygmunta Leśniaka, ul. Łukasiewicza 10, 38-100 
Strzyżów, 13) Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy, ul. Park 2, 37-200 
Przeworsk, 14) Muzeum Regionalne w Dębicy, ul. Ratuszowa 4, 39-200 Dębica, 15) Muzeum 
Regionalne w Pilźnie, ul. Petrycego 8, 39-220 Pilzno, 16) Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa. 
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Główny specjalista z Delegatury w Krośnie – Krzysztof Habrat wyjaśnił, iż 
WUOZ Delegatura w Krośnie wydaje pozwolenie na przekazanie zabytków 
archeologicznych w depozyt i nie uczestniczy w samej procedurze przekazania. 
Protokoły, były sporządzane pomiędzy przekazującym badaczem a muzeum. 
Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora – Bartosz Pobudny – stwierdził, iż 
w związku z tym, iż nie ma opracowanych procedur pracownicy tut. urzędu nie 
uczestniczyli w przekazywaniu zabytków w depozyt ani też nie sporządzali 
protokołów potwierdzających przekazanie zabytków w depozyt. 

Wojewódzki Konserwator – Beata Kot wyjaśniła, iż zarówno przepisy ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jak 
i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie określają trybu postępowania 
w zakresie przekazywania zabytków odkrytych w trakcie badań 
archeologicznych w depozyt do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej. 
Utrwalona praktyka w tym zakresie przewiduje, że odkryte w trakcie badań 
archeologicznych zabytki podmiot wykonujący badania przekazuje 
bezpośrednio do muzeum wskazanego we wniosku o pozwolenie na badania 
archeologiczne. Podstawą do przekazania zabytków w depozyt do muzeum 
jest dołączony przez Inwestora do wniosku do WUOZ z/s w Przemyślu 
o przekazanie zabytków w depozyt spis inwentarzy zabytków zawarty także 
w dokumentacji. Taka procedura postępowania wynika z faktu, iż w budynku 
Urzędu nie jest możliwe magazynowanie zabytków ze względów fizycznych, 
technicznych, organizacyjnych, w tym przetransportowanie ich (zwłaszcza gdy 
pochodzą  z dużych inwestycji, których liczba sięga kilku tysięcy) do placówki 
muzealnej. Zatem z ww. względów w przekazywaniu zabytków nie uczestniczy 
przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i nie spisuje protokołów 
przekazywania.  Równocześnie  WUOZ z/s w Przemyślu informuje, że nigdy do 
tut. Urzędu nie wpłynęły z żadnego Muzeum odwołania się od decyzji WKZ 
w Przemyślu odnośnie przekazywanych zabytków w depozyt do danej placówki 
muzealnej lub innej jednostki organizacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 340 - 345) 

W Delegaturze WUOZ w Krośnie, w decyzjach przekazujących zabytki 
archeologiczne w depozyt, nie wyszczególniano przekazanych zabytków 
z rozróżnieniem na wydzielone i masowe (wszystkie decyzje przekazujące 
zabytki archeologiczne w depozyt dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie 
i jedna decyzja dla Muzeum Regionalnego w Jaśle). 

(dowód: akta kontroli str. 6 - 140) 

Główny specjalista z Delegatury w Krośnie Krzysztof Habrat wyjaśnił, 
iż: w decyzjach przekazujących zabytki archeologiczne w depozyt wskazuje 
się, co jest ważniejsze, konkretną liczbę poszczególnych kategorii zabytków 
archeologicznych np. fragmentów naczyń ceramicznych, grotów strzał 
czy narzędzi kamiennych itp. Nie zachodzi tu konieczność rozróżniania ich 
ze względu na charakter masowy i wydzielony. 

(dowód: akta kontroli str. 340 - 345) 

 

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Konserwator nie wydawała decyzji 
o cofnięciu oddania w depozyt zabytków archeologicznych muzeum lub innej 
jednostce organizacyjnej na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie 
zabytków. 
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W latach 2013 – 2017 (do 30 września) Wojewódzki Konserwator wydała 
224 decyzje przekazujące muzeom i innym jednostkom organizacyjnym zabytki 
archeologiczne odkryte w związku z realizacją inwestycji budowlanych, w tym 
109 zabytki odkryte w formie badań wykopaliskowych, jedna w formie badań 
weryfikacyjnych oraz 114 w formie nadzoru archeologicznego. Zabytki 
przekazywano placówkom, które potwierdziły gotowość ich przyjęcia. 
Nie opracowano pisemnych procedur w związku z przekazywaniem zabytków 
archeologicznych w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 6 - 140) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż nie zostały opracowane 
odrębne procedury w związku z przekazywaniem zabytków w depozyt do 
muzeum lub innej jednostce organizacyjnej ponieważ takiego wymogu nie 
przewidują przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. W ocenie tut. Urzędu procedury takie powinny mieć 
charakter ogólnopolski, bowiem w badaniach biorą udział archeolodzy z całego 
kraju. 

(dowód: akta kontroli str. 340 - 345) 

Analiza 40 spraw wykazała, iż zabytki archeologiczne pozyskano 
w 36 przypadkach. W wyniku realizacji inwestycji budowlanych pozyskano 
26.463 zabytków archeologicznych, z tego 650 wydzielonych 
i 25.813 masowych.  

Zabytki te przekazywali wykonujący badania bezpośrednio do muzeów bez 
pośrednictwa Wojewódzkiego Konserwatora. Jak wyjaśniła Wojewódzka 
Konserwator – ,,praktyka w tym zakresie przewiduje, że odkryte w trakcie 
badań archeologicznych zabytki, podmiot wykonujący badania przekazuje 
bezpośrednio do muzeum wskazanego we wniosku o pozwolenie na badanie 
archeologiczne”. 

(dowód: akta kontroli str. 340 - 345, 923 - 982) 

Z wnioskami o przekazanie zabytków w depozyt do muzeum występowali 
inwestorzy lub podmioty przeprowadzające badanie archeologiczne. Zabytki 
archeologiczne przekazywano do muzeum na podstawie decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora (art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków), 
w których wskazywano miejsce ich przechowywania. 
Zabytki przekazywano bezpośrednio do muzeum, które na etapie składania 
wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, 
potwierdziło gotowość ich przyjęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 923 - 981) 

Spośród 26.463 zabytków archeologicznych przekazanych w depozyt, 
Wojewódzki Konserwator przekazała muzeum na własność19.947 zabytków, 
z tego 504 wydzielonych i 19.443 masowych. 

(dowód: akta kontroli str. 923 - 981) 

Z informacji uzyskanych w toku kontroli od 3 podmiotów26 przeprowadzających 
badania archeologiczne w związku z realizacją inwestycji budowlanych wynika, 
iż nie ma trudności z przeprowadzaniem i realizacją badań chociaż 
opracowanie pozyskanego materiału jest czasem bardzo pracochłonne.  

Dwóch archeologów wskazało na problemy związane z gotowością muzeum na 
przyjęcie w depozyt pozyskanych zabytków archeologicznych. Czasami zgoda 
na ,,przyjęcie materiału zabytkowego” uzależniana była ,,od zakupienia 

                                                      
26 na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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publikacji lub posiadanych znajomości” lub też od wykonania ,,kart zabytków 
muzealnych  pozyskanych zabytków”, które jest zadaniem pracownika 
muzeum, a nie archeologa. Nie jest praktykowane ubezpieczanie odkrytych 
zabytków archeologicznych ponieważ w większości przypadków są to drobne 
fragmenty naczyń glinianych, nieposiadające jakiejkolwiek wartości materialnej 
(w sensie rynkowym), natomiast materiały nowożytne posiadają znikomą 
wartość naukową i poznawczą. Pozyskane zabytki są wstępnie konserwowane 
i przechowywane w pracowni przeprowadzającej badanie lub w ,,domu 
archeologa”. Po sporządzeniu sprawozdania z badania, przekazywane są do 
muzeum na podstawie decyzji depozytowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 911 - 919) 

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

Przekazywanie w depozyt zabytków odbywało się bez udziału przedstawiciela 
WUOZ, a w aktach spraw brakowało protokolarnego ich przekazania. W aktach 
dwóch spraw nie było decyzji Wojewódzkiego Konserwatora o przekazaniu 
zabytków w depozyt.  

W 26 przypadkach decyzje o przekazaniu zabytków w depozyt, Wojewódzki 
Konserwator wydała w okresie do 3 miesięcy od otrzymania inwentaryzacji 
polowej pozyskanych zabytków, w 7 przypadkach po upływie od 7 do 
16 miesięcy, a 3 przypadkach po upływie 67 miesięcy od otrzymania 
inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków. Z wnioskami o przekazanie 
zabytków w depozyt występowało muzeum, które na etapie wniosku o wydanie 
pozwolenia na prowadzenie badania archeologicznego wyraziło gotowość do 
przyjęcia zabytków odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 923 - 981) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż przepisy ustawy o ochronie 
zabytków jak i przepisy wykonawcze ,,nie określają trybu postępowania 
w zakresie przekazywania zabytków odkrytych w trakcie badań 
archeologicznych w depozyt do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej. 
Utrwalona praktyka w tym zakresie przewiduje, że odkryte w trakcie badań 
archeologicznych zabytki, podmiot wykonujący badania przekazuje 
bezpośrednio do muzeum wskazanego we wniosku o pozwolenie na badania.” 

(dowód: akta kontroli str. 340 - 345) 

NIK zauważa, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków, miejsce 
przechowywania zabytków, m.in. odkrytych w wyniku badań archeologicznych, 
określa wojewódzki konserwator zabytków przekazując je, w drodze decyzji, 
w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej, za jej zgodą. Oznacza 
to, że zabytki nie mogą zostać przekazane w depozyt wcześniej, niż po 
wydaniu przez WKZ w tej sprawie decyzji, która wskaże miejsce ich 
przechowywania. Ponadto o obowiązku przekazania zabytków wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków archeologicznych stanowią przepisy § 20 ust. 3 pkt 
7 rozporządzenia w sprawie badań archeologicznych z 2011 r., § 19 ust. 6 pkt 
7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań archeologicznych z 2015 r. 
oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań archeologicznych z 2017 r. 
Z przepisów tych PWKZ skorzystała i w pozwoleniach na prowadzenie badań 
archeologicznych zobowiązała (wnioskodawców – badaczy lub inwestorów) do 
przekazania PWKZ pozyskanych zabytków, w terminie do trzech lat od daty 
zakończenia badań. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2.4. Rejestr zabytków archeologicznych (księga typu ,,C”) oraz karty 
ewidencyjne zabytku archeologicznego 

2.4.1. W okresie objętym kontrolą podczas prowadzenia inwestycji 
budowlanych na terenie objętym działaniem WUOZ nie odkryto zabytków 
archeologicznych podlegających obowiązkowi wpisania do rejestru zabytków 
archeologicznych (Księga C).  
WUOZ prowadzi rejestr pn. Księga „C” – rejestr zabytków województwa 
podkarpackiego – zabytki archeologiczne. Rejestr składał się 
z 399 ponumerowanych stron i zawierał 90 wpisów dotyczących zabytków 
archeologicznych. Księga zawierała numer wpisu rejestru, z podziałem na 
organ, datę i nr decyzji, przedmiot i zakres ochrony, miejsce położenia zabytku 
(adres, gmina, powiat), numer księgi wieczystej, numer katastru nieruchomości, 
właściciela i użytkownika zabytku, informację o skreśleniu zabytku z rejestru 
(organ, datę, nr decyzji) oraz uwagi. Dla zabytków wpisanych w rejestrze 
prowadzono karty ewidencyjne stanowiska archeologicznego (KEZA), które 
włączono do wojewódzkiej ewidencji zabytków.  
Na dzień 1 stycznia 2013 i 2014 r. wojewódzka ewidencja zabytków składała 
się z 21.688 kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych. W analogicznym 
okresie 2015 r. i 2016 r. liczyła odpowiednio 21.670 i 21.815, natomiast na 
dzień 1 września 2017 r. – 21.865 kart KEZA. W powyższym okresie stan 
ilościowy kart ewidencyjnych zwiększył się o 177. 
Według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, objętego kontrolą, do rejestru 
Księga C, wpisane były odpowiednio nieruchome zabytki archeologiczne 
w ilości w: 2013 r. – 70, 2014 r.– 5, 2015 r. – 10, 2016 r. – 2 i w roku 2017 – 3. 
W powyższym okresie do Księgi C wpisano 20 nieruchomych zabytków 
archeologicznych. 

Badanie kontrolne 30 kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych, 
wpisanych do rejestru zabytków, wykazało, że karty zawierały dane określone 
w § 12 ust. 1 pkt 1 – 17 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 
z prawem27 i były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 5 do ww. 
rozporządzenia. Zbiór kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych (KEZA) 
wpisanych do Księgi C prowadzono w sposób uporządkowany. 

(dowód: akta kontroli str. 141 - 293) 

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

2.5.1. Plan Ochrony Zabytków Województwa Podkarpackiego na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zwany dalej Planem został 
opracowany 20 lipca 2005 r., na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy o ochronie 
zabytków i § 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków28. Plan ten od 
17 marca 2011 r. stał się dokumentem jawnym. 

                                                      
27 rozporządzenie 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 prawem 
(Dz.U. Nr 113, poz. 661) 
28 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zwanego dalej 
rozporządzeniem w sprawie ochrony zabytków (Dz.U. Nr 212, poz. 2153) 
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Zgodnie z § 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, Plan 
wykonano w 2 egz. oraz uzgodniono z Wojewodą i z Szefem Obrony Cywilnej 
Kraju. W dniu 20 lipca 2005 r. przesłano go do Ministerstwa Kultury. 
W okresie objętym kontrolą, Plan, na podstawie § 5 ust. 1 i ust. 3 ppkt 3 lit. 
b rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, aktualizowano do dnia 
31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i przesyłano do 
Ministerstwa Kultury.  
Aktualizacja za rok 2013 r. sporządzona w dniu 19 marca 2014 r. polegała na 
wpisaniu do Planu czterech obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Pismami z dnia 26 marca 2015 r. 
i z dnia 24 marca 2016 r. poinformowano Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, iż Plan za lata 2014 – 2015 nie wymagał aktualizacji (dane z roku 
poprzedniego nie uległy zmianie). W aktualizacji za 2016 r. sporządzonej 
w dniu 28 marca 2017 r. poinformowano o zmianie danych teleadresowych 
oraz osobowych kadry kierowniczej Urzędu . 
Wykonywane w latach 2013 – 2017 aktualizacje Planu nie były uzgadniane 
z Wojewodą i Szefem Obrony Cywilnej Kraju. 
W latach 2013 – 2017 nie wystąpił przypadek aby Wojewoda i Szef Obrony 
Cywilnej Kraju zwracał się do WUOZ o przesłanie aktualizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 294 - 330) 

Plan zawierał wszystkie elementy określone w pkt. 8 Instrukcji przygotowania 
i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowy, stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony 
zabytków, za wyjątkiem pkt. 8 ppkt 2 lit. b, gdyż w Planie – część graficzna 
zawarto rozmieszczenie jednostek organizacyjnych posiadających zabytki 
ruchome bez zaznaczenia: jednostek chroniących zabytki na miejscu, 
jednostek stosujących rozśrodkowanie zabytków i jednostek stosujących 
ewakuacje zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 294 - 330) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż Plan jest zgodny z pkt 
8 instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, która jest załącznikiem do 
rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. W skład planu 
wchodzą dwie części opisowa i graficzna … .W planie graficznym nie 
rozwinięto ppkt 2 litery b zawartych w instrukcji do niniejszego zarządzenia 
z powodów: raz technicznych gdyż mapa byłaby nieczytelna ze względu na jej 
skalę, Ustawodawca w punkcie 8 określa co powinno znajdować się w części 
graficznej dla planu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Zawarcie 
wszystkich elementów możliwe jest tylko w planie gminnym, jeżeli jest 
w odpowiedniej skali natomiast trudno to jest ująć w planie powiatowym, nie 
mówiąc o wojewódzkim. Ponadto niektóre organy takie jak np.: muzea, 
biblioteki, kościoły, budynki prywatne mają swoje przepisy branżowe 
i wspólnotowe, które również stymulują ich działalność w czasie wojny, kryzysu 
i stanu pokoju. Widoczne jest to np. w czasie powodzi, gdzie zabytki ruchome 
są przenoszone na wyższe partie budynku, a w czasie wojny do piwnic bądź 
poza budynek. W czasie zagrożenia ulewą połączoną z burzą obiekty 
przenoszone są na środkowe kondygnacje itd. Dąży się tutaj w do optymalnego 
zabezpieczenia przechowywanych obiektów. W związku z tym nie ujęto tych 
zaleceń ustawodawcy w planie, gdyż nawet sam organ legislacyjny dzieli je na 
zróżnicowany sposób ochrony takie jak: jednostki chroniące zbytki na miejscu, 
jednostki stosujące rozśrodkowanie zabytków, jednostki stosujące ewakuację 
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zabytków, które powinny mieć główne i zapasowe, trasy ewakuacji oraz sposób 
rozśrodkowania posiadanych zabytków”. 

(dowód: akta kontroli str. 331 - 339) 

WUOZ posiadał wykaz podmiotów zobowiązanych do sporządzania 
i corocznego aktualizowania Planów podlegających uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem. Według tego wykazu na dzień 20 grudnia 
2017 r. (data kontroli NIK) na terenie województwa podkarpackiego było 
295 podmiotów zobowiązanych do opracowania Planu i jego corocznej 
aktualizacji, z tego: 4 miasta na prawach powiatu grodzkiego, 21 powiatów 
ziemskich, 159 urzędów miast i gmin, 111 innych jednostek organizacyjnych 
(np. instytucje kultury i sztuki, archiwa, biblioteki, muzea). 
Według stanu na dzień 20 grudnia 2017 r., spośród 295 podmiotów 
zobowiązanych do opracowania Planu w uzgodnieniu z PWKZ, 293 jednostki 
99%) wywiązały się z tego obowiązku. Dwie jednostki - zespół cerkiewny 
grecko–katolicki w Radrożu i w Chotyńcu, nie sporządziły tego Planu. 
W Urzędzie, w latach 2010 – 2017 prowadzono działania dotyczące 
wyegzekwowania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych od organów samorządowych właścicieli, zarządców, 
administratorów posiadających obiekty zabytkowe na terenie Województwa 
Podkarpackiego. Do jednostek tych, w tym okresie, WUOZ wystosował 
115 pism. 

(dowód: akta kontroli str. 294 - 330) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż ,,Kierownik jednostki 
samorządu terytorialnego jak też właściciel, zarządca, administrator 
posiadający zabytki każdorazowo uzgadniał plan ochrony zabytków, zgodnie 
z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia przed jego sporządzeniem. Uzgodnienie planu 
jest czynnością urzędową przed jego zatwierdzeniem. Kierownik jednostki 
organizacyjnej (wykonawca) wykonując dokument planistyczny jest 
zobligowany do przestrzegania określonych wymogów formalnoprawnych: 
nadania planowi ochrony zabytków określonej w przepisach struktury 
poprawnego wykonania strony tytułowej i spisu treści odpowiadającego jego 
zawartości. Czytelnym wyrazem uzgodnienia jest imienna pieczęć służbowa 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jego podpis, który 
stwierdza, że dokument spełnia wymogi formalnoprawne i merytoryczne 
określone w przepisach. Do powinności kierownika należy ponadto coroczna 
aktualizacja planu ochrony zabytków jednostki organizacyjnej, jeśli nastąpiły 
istotne zmiany w stanie zabytków i miejsca ich stałego eksponowania bądź 
przechowywania oraz dotyczące organizacji i sposobu ochrony zabytków. 
Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego jak też właściciele, zarządcy, 
administratorzy posiadający zabytki zasadniczo aktualizowali swoje plany 
w przypadku gdy zachodziły istotne zmiany mające wpływ na rzeczywiste 
(realne) funkcjonowanie jednostki przy jego realizacji. Szczególnie dotyczyło to 
zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji 
postawionych zadań, zmian jednostek współdziałających, zmian nr 
telefonicznych, adresów e-mailowych itp. Wg stanu na dzień 10 grudnia 2017 r. 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s. w Przemyślu jest w posiadaniu 
293 planów ochrony zabytków, które obejmują jednostki samorządu 
terytorialnego i istotne obiekty zabytkowe. Natomiast aktualizacja tych planów 
w rozbiciu na lata przedstawia się następująco: 2014 - 22, 2015 - 18, 2016 - 15 
jednostek przekazało do służbowego wykorzystania aktualizacje”. 

(dowód: akta kontroli str. 331 - 339) 



 

21 

Wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. spośród 295 podmiotów zobowiązanych 
do opracowania Planu - 15 podmiotów (13 innych jednostek organizacyjnych 
i dwie gminy) zaktualizowało te Plany w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem, a pozostałych 280 nie dokonało tej czynności. 

(dowód: akta kontroli str. 294 - 330) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż ,,w latach 2010 – 2015 po 
objęciu wakującego stanowiska specjalisty ds. ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz spraw obronnych i obrony 
cywilnej prowadzona była „akcja" zaplanowana na lata 2010-2013 dotycząca 
wyegzekwowania w pierwszym etapie planów ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych od organów samorządowych na 
terenie Województwa Podkarpackiego. Akcja ta została ostatecznie 
zakończona z chwilą otrzymania ostatniego planu to jest w 2015 r. Jednostki 
samorządowe, (szczególnie gminne) brak wykonania planu w terminie 
tłumaczyły się trudnościami kadrowymi. Uzasadniały że prowadzone są przez 
pracowników jako czynności dodatkowo zlecone. Najczęściej sprawy ochrony 
zabytków w małych jednostkach samorządowych dopisywane są do innych 
obowiązków pracownika. Również napotykane są trudności 
w wyegzekwowaniu planów ochrony zabytków zarówno nieruchomych jak też 
ruchomych od zarządców, administratorów i właścicieli prywatnych, związków 
kościelnych itp. W tym przypadku brak jest możliwości prawnych do 
wyegzekwowania sporządzenia planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Szczególnie jest to widoczne wobec 
zabytków będących w posiadaniu kościoła grekokatolickiego i prawosławnego. 
Do władz instytucji państwowych, zarządców i właścicieli, WKZ zwracał się 
pisemnie jak też przypominał się telefonicznie i drogą e-mailową o obowiązku 
sporządzenia planu co przyniosło pozytywne rezultaty w postaci, że wszystkie 
jednostki samorządowe z Województwa Podkarpackiego są w posiadaniu 
planów, jak też 127 właścicieli ważniejszych obiektów zabytkowych wykonało 
takie plany. Ogólnie za lata 2010 – 2017 wysłano do jednostek 
samorządowych, właścicieli, zarządców, administratorów posiadających obiekty 
zabytkowe 115 pism”. 

(dowód: akta kontroli str. 331 - 339) 

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

• w sporządzonym przez WUOZ Planie stwierdzono, iż zawiera on wszystkie 
elementy określone w pkt. 8 Instrukcji przygotowania i realizacji planów 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 
stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, za 
wyjątkiem pkt. 8 ppkt 2 lit. b, gdyż w Planie w części graficznej zawarto 
jedynie rozmieszczenie jednostek organizacyjnych posiadających zabytki 
ruchome bez zaznaczenia jednostek chroniących zabytki na miejscu, 
jednostek stosujących rozśrodkowanie zabytków i jednostek stosujących 
ewakuacje zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 294 - 330) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż Plan jest zgodny z pkt 
8 instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, która jest załącznikiem do 
rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. ,,W skład planu wchodzą dwie 
części opisowa i graficzna.…W planie graficznym nie rozwinięto ppkt. 
2 litera b zawartego w instrukcji do niniejszego zarządzenia z powodów: raz 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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technicznych gdyż mapa byłaby nieczytelna ze względu na jej skalę, 
Ustawodawca w punkcie 8 określa co powinno znajdować się w części 
graficznej dla planu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Zawarcie 
wszystkich elementów możliwe jest tylko w planie gminnym, jeżeli jest 
w odpowiedniej skali natomiast trudno to jest ująć w planie powiatowym, nie 
mówiąc o wojewódzkim. Ponadto niektóre organy takie jak np.: muzea, 
biblioteki, kościoły, budynki prywatne mają swoje przepisy branżowe 
i wspólnotowe, które również stymulują ich działalność w czasie wojny, 
kryzysu i stanu pokoju. Widoczne jest to np. w czasie powodzi, gdzie zabytki 
ruchome są przenoszone na wyższe partie budynku, a w czasie wojny do 
piwnic bądź poza budynek. W czasie zagrożenia ulewą połączoną z burzą 
obiekty przenoszone są na środkowe kondygnacje itd. Dąży się tutaj do 
optymalnego zabezpieczenia przechowywanych obiektów. W związku z tym 
nie ujęto tych zaleceń ustawodawcy w planie, gdyż nawet sam organ 
legislacyjny dzieli je na zróżnicowany sposób ochrony takie jak: jednostki 
chroniące zbytki na miejscu, jednostki stosujące rozśrodkowanie zabytków, 
jednostki stosujące ewakuację zabytków, które powinny mieć główne 
i zapasowe, trasy ewakuacji oraz sposób rozśrodkowania posiadanych 
zabytków”. 

(dowód: akta kontroli str. 331 - 339) 

• według stanu na dzień 31 marca 2017 r. tylko 15 podmiotów (z 295 ujętych 
w wykazie WUOZ) posiadało zaktualizowane Plany, natomiast pozostałych 
280 podmiotów nie wywiązało się z obowiązku ich zaktualizowania. 
Wojewódzki Konserwator, w okresie objętym kontrolą, nie egzekwował od 
tych podmiotów obowiązku opracowania i corocznej aktualizacji Planów. 

(dowód: akta kontroli str. 294 - 330) 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, że napotykane trudności 
w wyegzekwowaniu Planów spowodowane było m.in. brakiem możliwości 
prawnych do wyegzekwowania sporządzenia tego Planu. Ponadto do 
powinności kierownika należy coroczna aktualizacja planu ochrony zabytków 
jednostki organizacyjnej, jeśli nastąpiły istotne zmiany w stanie zabytków 
i miejsca ich stałego eksponowania bądź przechowywania oraz dotyczące 
organizacji i sposobu ochrony zabytków. 

 (dowód: akta kontroli str. 331 - 339) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działalność 
kontrolowanej jednostki w badanym zakresie. 

3. Nadzór sprawowany przez Wojewódzkiego Konserwatora 
w zakresie ochrony zabytków archeologicznych 

3.1. Procedury wykonywania kontroli 

3.1.1. Z regulaminów organizacyjnych obowiązujących w WUOZ29 oraz 
z zakresów czynności pracowników wynika, iż kontrolę przestrzegania 
i stosowania przepisów z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
winni wykonywać pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. zabytków 
archeologicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 386 - 460) 

W okresie objętym kontrolą PWKZ nie wydała zarządzenia w sprawie 
wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w WUOZ, określającej m.in.: 
procedury wydawania pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych oraz 
                                                      
29 §13 regulaminu organizacyjnego WUOZ z siedzibą w Przemyślu. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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procedury prowadzenia czynności kontrolnych przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków objętych prawną formą ochrony 
w muzeach i innych jednostkach organizacyjnych, odnośnie przestrzegania 
i stosowania przepisów związanych z ochroną zabytków i opieką nad 
zabytkami architektonicznymi przekazanymi w depozyt. 

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż podczas sprawdzania 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad 
zabytkami, pracownicy WUOZ kierowali się przepisami ustawy o ochronie 
zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 901 - 902) 

3.2. Kontrolowanie przez Wojewódzkiego Konserwatora przestrzegania 
i stosowania przez muzea i inne jednostki organizacyjne, którym 
przekazano w depozyt zabytki architektoniczne, przepisów dot. ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami 

3.2.1. W latach 2013 – 2017 Wojewódzki Konserwator nie planowała kontroli 
w muzeach i innych jednostkach organizacyjnych, którym przekazano 
w depozyt zabytki archeologiczne.  

Urząd w Przemyślu oraz Delegatura w Rzeszowie i Krośnie nie przeprowadzały 
kontroli w muzeach i innych jednostkach organizacyjnych.  
Delegatura w Tarnobrzegu przeprowadziła 7 kontroli w muzeach, w których 
przechowywano zabytki archeologiczne przekazane w depozyt. Podczas 
7 kontroli doraźnych (3 w 2013 r. i po 2 w 2015 i 2017 roku) przy udziale 
przedstawiciela muzeum, sprawdzono stan zachowania i warunki 
przechowywania zabytków archeologicznych zdeponowanych w 3 muzeach30.  

Czynności kontrolne w 2013 i 2017 roku udokumentowano w protokołach 
kontroli, natomiast w 2015 r. w notatkach służbowych. Nie stwierdzono 
zagrożeń w przechowywaniu i eksponowaniu zabytków archeologicznych. 
W protokole i notatkach służbowych z kontroli Muzeum Regionalnego w Mielcu 
nie podano liczby skontrolowanych zabytków archeologicznych. 
Wojewódzki Konserwator nie wydawała zaleceń pokontrolnych, jak również nie 
skorzystała z uprawnień do cofnięcia oddania w depozyt zabytków 
archeologicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 863 - 864, 901 - 910) 

Nieprawidłowości stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczyły 
nieplanowania i nieprzeprowadzania kontroli w muzeach i innych jednostkach 
organizacyjnych, którym przekazano w depozyt zabytki archeologiczne. 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
• PWKZ, nie planował i nie przeprowadzał kontroli31, na podstawie art. 38 ust. 

1 i 3 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków, w ramach sprawowania nadzoru 
konserwatorskiego, których przedmiotem byłoby sprawdzenie zgodności 
badań archeologicznych prowadzonych przez badaczy, z zakresem lub 
warunkami określonymi w pozwoleniu na prowadzenie takich badań. 

(dowód: akta kontroli str. 858 - 860, 863 - 864, 981) 

                                                      
30 w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli i Mielcu (po 3 kontrole) oraz w Muzeum 
Historycznym Miasta Tarnobrzega (1 kontrola). Muzeom tym PWKZ nie przekazywał zabytków 
w okresie objętym kontrolą. 
31 poza 5 kontrolami przeprowadzonymi przez Delegaturę WUOZ w Krośnie oraz 7 kontrolami 
muzeów w których znajdowały się zabytki archeologiczne oddane w depozyt przez Delegaturę 
w Tarnobrzegu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż nie planowano kontroli 
badań archeologicznych. Podczas kontroli i odbiorów badań kierowano się 
przepisami ustawy o ochronie zabytków oraz rozporządzeń z 2011 r., 
2015 r. i 2017 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych, które 
określały standardy tych badań, a także wytycznymi opracowanymi ,,przez 
KOBIDZ w 2010 r.” pt. Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań 
archeologicznych i opracowań ich wyników.  

(dowód: akta kontroli str. 858 - 860 

• PWKZ nie przeprowadzała również kontroli, w oparciu o art. 38 ust. 1 i 3 pkt 
2 ustawy o ochronie zabytków, mających na celu dokonanie oceny stanu 
zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków 
archeologicznych przekazanych w depozyt muzeom i innym jednostkom 
organizacyjnym32 oraz nie sprawowano nadzoru nad prawidłowością 
prowadzenia m.in. badań archeologicznych oraz organizowaniem i kontrolą 
w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. godnie z art. 91 ust. 
4 pkt 5 i 6 ustawy o ochronie zabytków.  

Wojewódzki Konserwator Beata Kot wyjaśniła, iż ,,generalnie w przypadku 
placówek muzealnych” kontroli nie przeprowadzano, ponieważ muzea 
wystawiały promesy o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych do 
swoich zbiorów. Zgodnie z ustawą o muzeach, placówki te miały zapewnić 
odpowiednie warunki do ich gromadzenia, inwentaryzowania, 
przechowywania i udostępniania zabytków w celach naukowych.  

(dowód: akta kontroli str. 863 - 864, 902 - 910) 

• PWKZ nie zapewnił funkcjonowania w pełni skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej związanej z ochroną zabytków archeologicznych odkrytych 
w związku z realizacją inwestycji budowlanych oraz opieką nad tymi 
zabytkami. 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, kontrolę 
zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób m.in. 
zgodny z prawem i efektywny. Celem kontroli zarządczej jest 
w szczególności zapewnienie zgodności działalności jednostki z przepisami 
prawa oraz skuteczności i efektywności działania. Stosownie do art. 69 ust. 
1 pkt 3 o finansach publicznych, zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków PWKZ, 
jako kierownika jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 863 - 864, 902 - 910) 

Zdaniem NIK, przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości mogło być 
nieokreślenie obowiązków dotyczących zadań związanych z kontrolą 
prawidłowości prowadzenia m.in. badań archeologicznych oraz kontrolą 
warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków archeologicznych 
przekazanych w depozyt muzeom i innym jednostkom organizacyjnym oraz 
niewystarczająca dokumentacja systemu kontroli zarządczej. 
Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, zakres zadań, uprawnień 
i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych 
jednostki, powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty 
i spójny. Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające 
zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne 

                                                      
32 za wyjątkiem Delegatury w Tarnobrzegu 
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dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej 
(standardy nr 3 i 10). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie nadzór sprawowany przez 
Wojewódzkiego Konserwatora w skontrolowanym zakresie ochrony zabytków 
archeologicznych. 

 

 

IV. Uwagi i 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 Kontroli33, wnioskuje o: 

1. Egzekwowanie obowiązku przekazywania do PWKZ, w terminach 
określonych w pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych, 
dokumentacji przebiegu badań i opracowania ich wyników oraz 
inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji oraz 
pozyskanych zabytków. 

2. Uczestniczenie w sporządzaniu protokołu potwierdzającego przekazanie 
przez PWKZ zabytków archeologicznych w depozyt muzeum lub innej 
jednostce organizacyjnej. 

3. Wykonywanie kontroli mającej na celu dokonanie oceny stanu zachowania, 
warunków przechowywania i zabezpieczania zabytków archeologicznych 
przekazanych w depozyt muzeom i innym jednostkom organizacyjnym. 

4. Zapewnienie funkcjonowania w pełni skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej w zakresie ochrony zabytków archeologicznych odkrytych 
w związku z realizacją inwestycji budowlanych oraz opieki nad tymi 
zabytkami. 

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 Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 
Kontroli, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 
o sposobie 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. 
 
Rzeszów, dnia                     2018 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli 

                                                      
33 (Dz.U. z 2017 r., poz. 524 j.t.) 
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 Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

 

 Wiesław Motyka 

           Mariusz Twardowski 
gł. specjalista kontroli państwowej 
 
 


