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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/076 – Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz 
ich wykorzystanie w promocji regionu1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dionizy Antoni Beda, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/68/2017 z dnia 28.04.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu2 ul. Jagiellońska 29  

37-700 Przemyśl 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków3 od dnia 13 kwietnia 
2016 r., poprzednio Grażyna Stojak  

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działania PWKZ w latach 2014-2016 dotyczące 
ochrony zabytków drewnianych, przyczyniły się do poprawy stanu zabezpieczenia 
i utrzymania zabytków drewnianych, wpisanych do rejestru zabytków. PWKZ prowadził 
działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże – głównie ze względu 
na niewielką obsadę kadrową oraz niedoskonałe rozwiązania prawne – nie zapewniały 
one skutecznej realizacji niektórych zadań. 

W latach 2014-2016 PWKZ w Rejestrze zabytków nieruchomych województwa 
podkarpackiego5 wpisano 4208 zabytków nieruchomych województwa 
podkarpackiego, w tym 441 zabytków drewnianych. Liczba wpisanych w tym czasie do 
Rejestru zabytków nieruchomych wzrosła o 138, a liczba zabytków architektury 
drewnianej o 5, pomimo wykreślenia 4 zabytków drewnianych z rejestru na skutek 
zniszczenia i rozbiórki. W latach 2014-2016 w Rejestrze zabytków nieruchomych 
województwa podkarpackiego, wykonanych było 1468 wpisów. W przypadku 233 
pozycji, wpisywano ołówkiem numer pozycji, adres, nazwę miejscowości lub nazwę 
obiektu chronionego w poprzek kolumn, bez związku z treścią ich nagłówków, co 
stanowiło naruszenie przepisu §3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia 
rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 

                                                           
1 W latach 2014-2016 Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych lub późniejszych, których skutki 

miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 
2 Zwany dalej WUOZ 
3 Zwany dalej PWKZ 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. W niniejszym 
wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 

5 Zwany dalej Rejestrem  

Ocena ogólna 
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krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 
z prawem 6. W okresie trwania kontroli wpisy w rejestrze zabytków zostały uzupełnione 
i doprowadzone do zgodności z wymogami ustawowymi.  

Rejestr zabytków nieruchomych prowadzony był w postaci księgi rejestru oraz wykazu 
elektronicznego. Wykaz elektroniczny prowadzono na bieżąco, natomiast w księdze 
rejestru nie ujmowano wszystkich obiektów dla których wydano decyzje o wpisie do 
rejestru zabytków oraz ujęto jedynie 794 obiekty z ksiąg rejestrowych z terenu 
dawnych województw rzeszowskiego, krośnieńskiego, tarnobrzeskiego 
i przemyskiego, przez co nie była ona prowadzona rzetelnie i kompletnie i nie 
odzwierciedlała stanu faktycznego. 

Ewidencja zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego7 obejmowała zbiór 
17572 kart ewidencyjnych oraz ich wykaz prowadzony w formie papierowej 
i elektronicznej. W ewidencji zabytków znajdowały się karty ewidencyjne czterech 
wzorów, różnych od wzoru obowiązującego. Dla wprowadzanych do ewidencji 
zabytkowych obiektów drewnianych, sporządzano karty na Kartach ewidencyjnych 
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków według wzoru załącznika nr 2 
rozporządzenia o prowadzeniu rejestru, uznając że wprowadzane do Ewidencji zabytki 
architektury drewnianej ze względu na ich stan zachowania i wartość historyczną 
winny być wpisane do rejestru zabytków. W latach 2014-2016 przeprowadzono 14 
aktualizacji ewidencji, w wyniku których po weryfikacji wykreślono z niej 240 obiektów 
architektury drewnianej na skutek całkowitego zniszczenia i utraty wartości 
historycznej. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że do wojewódzkiej ewidencji zabytków winny być 
wprowadzane karty obowiązującego wzoru zgodnie z załącznikiem Nr 3 
rozporządzenia o prowadzeniu rejestru zabytków.  

PWKZ właściwie sprawował nadzór konserwatorski mimo zatrudnienia jedynie 48 
pracowników merytorycznych w czterech delegaturach. W roku 2016, PWKZ 
wprowadził nowy regulamin organizacyjny w celu poprawy organizacji pracy na 
poszczególnych stanowiskach.  

Wydano 163 pozwolenia konserwatorskie na prowadzenie prac przy zabytkach 
drewnianych wpisanych do Rejestru8. Czas uzyskania pozwolenia konserwatorskiego 
wynosił średnio jedynie 12,2 dnia. PWKZ kontrolował realizację tych pozwoleń oraz 
uczestniczył w odbiorach zrealizowanych prac.  

W latach 2014-2016 przeprowadzono 79 kontroli, drewnianych obiektów zabytkowych, 
w wyniku których wydano 48 zaleceń pokontrolnych, 4 nakazy prac 
zabezpieczających. PWKZ dwukrotnie w 2014 i 2015 r. zawiadamiał właściwe organy 
Policji o możliwości popełnienia przestępstwa w oparciu o art. 108 ustawy o ochronie 
zabytków i opieki nad zabytkami w związku z pożarem dworu w Duńkowicach oraz 
rozbiórki domu drewnianego w Sokołowie Małopolskim. Po umorzeniu spraw przez 
policję obiekty zostały skreślone z Rejestru przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. NIK zwraca jednak uwagę, że liczba przeprowadzonych kontroli była 
zbyt mała w stosunku do liczby zabytków drewnianych ujętych w rejestrze. 
Sprawowanie bieżącego, stałego nadzoru nad zabytkami drewnianymi ma szczególne 
                                                           
6Rozporządzenie Ministra Kultury i Opieki nad Zabytkami z dnia 26.05.2011 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. z 2011 r, nr 113, poz. 661) - zwane dalej rozporządzeniem o prowadzeniu rejestru lub 
rozporządzeniem. 

7 Zwana dalej ewidencją lub ewidencją zabytków 
8 Głównie na prace związane z zabezpieczeniem obiektów przed wpływami opadów atmosferycznych (28 obiektów), wzmocnienia 

konstrukcji (25 obiektów), uporządkowania otoczenia zabytku (4 obiektów) oraz zabezpieczenia przed włamaniami i pożarem 
(23 obiekty). 



 

3 

znaczenie z uwagi na unikatowy charakter tych obiektów oraz ich większą podatność 
na zniszczenie. 

Najwyższa Izba kontroli zwraca uwagę na dobrą praktykę informowania przez PWKZ 
zarządzających zabytkami, na etapie składania wniosków o dotację oraz 
przeprowadzania kontroli i lustracji drewnianych obiektów zabytkowych o możliwości 
złożenia wniosku o dofinansowania takich zadań dotyczących zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i antywłamaniowego, zarówno przez WUOZ jak i Ministerstwo 
Kultury. W oparciu o powyższe działania latach 2014-2017 dofinansowano montaż 
tych urządzeń w 23 zabytkowych drewnianych obiektach, za łączną kwotę 
710.034,40 zł. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wsparcie finansowe dokonywane przez PWKZ 
miało istotne znaczenie dla ochrony zabytków architektury drewnianej. W latach 2014-
2016, z budżetu PWKZ dofinansowano 166 zadań. Łączna kwota dotacji przekazanej 
zarządcom tych obiektów, w celu dofinansowania prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych, wyniosła 4.370,4 tys. zł. Należy zwrócić 
uwagę, ze potrzeby finansowe w tym zakresie były znacznie większe, bowiem 
przyznana przez PWKZ kwota dotacji stanowiła 38,7% wnioskowanych środków. NIK 
zwraca uwagę, ze PWKZ nie powinien ograniczać się do przekazywania właściwym 
starostom i wójtom informacji o przyznanych dotacjach poprzez BIP WUOZ. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli PWKZ przyczyniał się do upowszechniania wiedzy 
i promocji zabytków architektury drewnianej w regionie i kraju, poprzez wydanie 
szeregu publikacji dotyczących około 200 zabytków drewnianych oraz czynne 
uczestniczenie w konferencjach i programach telewizyjnych w roli eksperta w zakresie 
miejskiej architektury drewnianej na Podkarpaciu.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków 
architektury drewnianej 
1. Rejestr zabytków 

 
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków obejmował swoją właściwością 
obszar czterech, byłych województw: tarnobrzeskiego, rzeszowskiego, przemyskiego 
i krośnieńskiego. W byłych województwach prowadzono do 1999 r. oddzielne rejestry 
zabytków nieruchomych, dla których były wydane, przez właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, decyzje o wpisie zabytku do Rejestru Zabytków 
Nieruchomych danego województwa. Decyzje te jako ostateczne i prawomocne 
posiadają w dalszym ciągu moc wiążącą w stosunku do każdego zarządzającego 
zabytkowym obiektem. W momencie wszczynania spraw związanych z obiektami 
wpisanymi do tych rejestrów, dokonuje się analizy treści decyzji o wpisie do rejestru 
obiektu zabytkowego byłego województwa, pozyskuje dane odnośnie aktualnych jego 
właścicieli, pozyskuje się wykaz zmian gruntowych wraz z załącznikiem graficznym 
oraz przeprowadza kontrolę stanu zachowania zabytków wymienionych w sentencji 
decyzji. W oparciu o powyższe czynności, przenoszono wpisy do Rejestru zabytków 
województwa podkarpackiego. Strona otrzymywała informację urzędową o numerze 
wpisu do Rejestru wraz z kopią decyzji. Do dnia 22 czerwca 2017 r. przeniesiono do 
Rejestru 794 decyzje. Średni czas czynności związanych z wydaniem informacji 

Opis stanu 
faktycznego 
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urzędowej o przeniesieniu wpisu do Rejestru wynosił 5 miesięcy. W rejestrze w dniu 
6 lipca 2017 r. było wpisanych 1469 zabytków nieruchomych. 

W Rejestrze brak było adnotacji o dokumencie i czasie dokonania wpisu do Rejestru 
z przeniesienia. 

Dla celów pomocniczych prowadzi się dodatkowy „rejestr” w formie skorowidza, który 
zawiera spis obiektów wpisanych do Rejestru (miejscowość, obiekt, nr rejestru, data 
wydania decyzji) dla ułatwienia i przyśpieszenia udzielania informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 3-8, 44-49, 52, 65-66, 68-69, 74, 82) 

Rejestr zabytków województwa podkarpackiego, Księga A - Zabytki nieruchome, 
składał się z dwóch tomów. Tom I obejmował lata 1999 – 2013 i zawierał 1209 wpisów. 
Pierwszego wpisu w tomie II dokonano 31 grudnia 2013 r. pod pozycją 1210, a ostatni 
wpis pod pozycją 1469 z dnia 16 maja 2017 r.  

Rejestr prowadzony był zarówno w formie księgi Rejestru jak i rejestru elektronicznego 
dostępnego na stronie WUOZ. Rejestr elektroniczny był aktualizowany na bieżąco. 

W rejestrach zabytków nieruchomych byłych województw i w rejestrze zabytków 
województwa podkarpackiego w latach 2014-2016, na koniec poszczególnych lat, było 
wpisanych: 

• W 2014 r. 4070 zabytków nieruchomych, w tym 437 zabytków drewnianych. W tym 
roku wpisano do Rejestru jeden obiekt. Żadnego obiektu nie wykreślono. 

• W 2015 r. 4110 zabytków nieruchomych, w tym 439 zabytków 
drewnianych. Wpisano do Rejestru 4 obiekty. Wykreślono 2 obiekty – jeden uległ 
zniszczeniu, drugi rozebrano. 

• W 2016 r. 4208 zabytków nieruchomych, w tym 441 zabytków 
drewnianych. W tym roku wpisano do Rejestru 4 obiekty. Wykreślono 2 obiekty na 
skutek zniszczenia. 

 

W latach 2014-2016 ilość zabytków wpisanych do rejestru wzrosła o 138 obiektów, 
w tym ilość obiektów drewnianych o 5. 

 (dowód: akta kontroli str. 74, 84) 

W Rejestrze, w tomie II, ostatni wpis trwałą techniką został dokonany pod pozycją 
1245. Począwszy od pozycji 1246 do pozycji 1469, na kartach Rejestru zapisywano 
ołówkiem numer pozycji, adres lub nazwę miejscowości i nazwę obiektu chronionego 
w poprzek kolumn, bez związku z treścią ich nagłówków.  

Jak wyjaśnił PWKZ, braki wpisów w Rejestrze wynikają z dodatkowych czynności jakie 
były zlecone do wykonania pracownikowi prowadzącemu Rejestr oraz koniecznością 
przygotowania przez niego ponad 300 informacji urzędowych w sprawie zmiany 
numeru rejestru zabytków. Ponadto PWKZ poinformowała, że wpisy do Rejestru będą 
uzupełnione. 

W trakcie kontroli, w dniu 6 lipca 2017 r. przedstawiono kontrolerowi Rejestr 
z uzupełnionymi wpisami zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu rejestru. 
Ostatni wpis pod pozycją1469 z dnia 15 maja 2017 r. dotyczył kamienicy z XIX w., 
w Przemyślu. 

PWKZ wyjaśnił, że rozbieżność w ilości obiektów wpisanych do Rejestru (1469), 
a ilością obiektów wpisanych do ksiąg rejestrowych zabytków nieruchomych ogółem 
(4208 obiektów z 4 byłych województw), na dzień 31 grudnia 2016 r. związana była 
z tym, że z rejestrów byłych województw przeniesiono tylko część wpisów. Ponadto 
podczas przenoszenia wpisów z ksiąg rejestrowych dawnych województw do Rejestru 
pod jedną pozycją ujmuje się w przypadku zespołów 2 lub 3 pozycje ze „starej” księgi. 
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PWKZ wyjaśnił, że prowadzenie Rejestru zgodnie z § 20 pkt 1 rozporządzenia 
w sytuacji gdy prowadzone przed 1999 r. księgi rejestrów z byłych województw stały 
się księgami rejestrów w rozumieniu niniejszego rozporządzenia powoduje, że ilość 
pozycji w Rejestrze nie odpowiada pozycjom zawartym w tych księgach. Przeniesienie 
pozycji z dawnych ksiąg rejestrowych do Rejestru wymaga uporządkowania 
i częściowego ustalania stanu własności, numeru ksiąg wieczystych, danych 
katastralnych, a także przeprowadzania procedury skreślania z rejestru zabytków. 
Przez te czynności proces przenoszenia wpisów nie został zakończony. Powyższe 
prace prowadziło się na podstawie wytycznych Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków, które przestały funkcjonować. W związku z powyższym 
zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia przepisów prawnych w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str.3-8, 45-47, 52, 68-69, 83-88) 

W latach 2014-2016 dokonano 9 wpisów zabytkowych obiektów drewnianych do 
Rejestru, w tym: 3 budynki (budynek mieszkalny z szynkiem w Gaci w 2015 r., 
podcieniowy dom w Pruchniku w 2016 r., drewniany dom w Bolestraszycach 
w 2016 r.), cerkiew w Miękiszu Starym w 2015 r., budynek świetlicy wiejskiej w Opatce 
w 2016 r., drewnianą stodołę w Bolestraszycach w 2016 r., budynek niemieckiej straży 
granicznej w Ruszelczycach w 2015 r., dzwonnicę przy cerkwi grekokatolickiej 
w Wapowcach w 2015 r. i ogrodzenie kościoła wraz z czterema kaplicami w Bliznem 
w 2014 r.  

Czas wydania decyzji o wpisie do Rejestru, od wszczęcia sprawy do jej wydania, 
wynosił od 11 do190 dni, średnio 68 dni. Dwie sprawy załatwiono w terminie krótszym 
niż 60 dni, a 4 sprawy poniżej 30 dni. Zawiadomienia o wpisie do Rejestru były 
przekazywane wójtom i zarządcom, po uprawomocnieniu się decyzji. 

(dowód: akta kontroli str.82, 89-106) 

W tym czasie 4 zabytki zostały, na skutek zniszczenia, wykreślone z Rejestru, w tym: 
2 domy mieszkalne w Leżajsku (w 2015 r. budynek przy pl. Mariacki 1 i w 2016 r. 
budynek przy ul. Wyspiańskiego 7), budynek gospodarczy drewutni w Żarnowcu 
w 2016 r. oraz budynek spichlerza w Ropczycach w 2015 r.  

Jeden wniosek zarządcy o wykreślenie z Rejestru, budynku przy ul. Wyspiańskiego 7 
w Leżajsku został odrzucony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w której argumentowano, że przedmiotowy budynek 
„o bardzo skromnym programie przestrzennym” jest w Leżajsku jednym z ostatnich 
przykładów zabudowy podmiejskiej z początku XIX w. Na skutek odwołania 
i przedstawieniu nowych dowodów (budynek uległ katastrofie budowlanej „ze względu 
na panujące wówczas niesprzyjające warunki atmosferyczne”) Minister uchylił swoją 
decyzję z 28 kwietnia 2016 r. w całości i skreślił przedmiotowy budynek z Rejestru na 
skutek tego, że zachowanie struktury substancji materialnej, będącej faktycznym 
nośnikiem wartości historycznych, artystycznych i naukowych tego zabytku jest 
niemożliwe, z uwagi na jej zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym dalsze trwanie. 

Czas załatwiania tych spraw wyniósł odpowiednio 42, 88, 242 i 372 dni. Wniosek 
o wykreślenie z rejestru zabytków domu przy pl. Mariacki 1 w Leżajsku został złożony 
bezpośrednio do Ministra. Jak wyjaśnił PWKZ czas tych postępowań uzależniony jest 
od ilości stron, uregulowania stanu ich własności, potrzeby przeprowadzenia badań 
historycznych oraz podjęcia decyzji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

(dowód: akta kontroli str.53-68,71-74) 

W latach 2014-2016 przeprowadzono 106 weryfikacji obiektów wpisanych do rejestrów 
byłych województw. W wyniku dokonanych lustracji zostały opracowane i wydane 104 
informacje urzędowe w sprawie nadania nowego numeru w Rejestrze. Pozostałe dwa 
sprawdzenia dotyczyły obiektów nieistniejących, w stosunku do których zostały 
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z urzędu złożone wnioski przez WKZ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
o skreślenie ich z Rejestru. 

(dowód: akta kontroli str. 72) 

PWKZ wyraził zgodę na przekazanie do muzeum dwóch obiektów. Budynek 
drewnianej wozowni ze Starego Dzikowa przeniesiony na teren Muzeum Kresów 
w Lubaczowie. Prace remontowe i konserwatorskie przy tym obiekcie zakończono 
w 2014 r. W 2015 r. przeniesiono na teren Arboteum w Bolestraszycach dom 
drewniany nr 66 z Kalwarii Pacławskiej. Ponadto w 2011 r. przekazano należący do 
Zespołu Dyrekcji Lasów budynek suszarni nasion z miejscowości Dąbrówki 
przekazany do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Prace remontowe przy 
budynku zakończono w 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 364) 

 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że wpisywanie do Rejestru zabytków nieruchomych 
utworzonego w 1999 r., zabytków znajdujących się w rejestrach z 4 byłych 
województw, nadając im nowy numer, powodował brak możliwości bieżącego ustalenia 
faktycznej ilości wpisanych do Rejestru zabytków oraz wydłużał czas czynności 
administracyjnych związanych z zabytkiem. Do Rejestru przeniesiono do 30 czerwca 
2017 r. jedynie 794 zabytki, co do których niezbędne było podjęcie czynności 
administracyjnych. Ponadto NIK zwraca uwagę, że pomimo upływu 18 lat od reformy 
zmieniającej podział administracyjny Polski, w księdze rejestru nie ujęto wszystkich 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków z terenu dawnych województw, co skutkuje 
tym, że dokument ten nie odzwierciedla stanu faktycznego. 

 

W WUOZ w Rejestrze zabytków województwa podkarpackiego ustalono w 233 
przypadkach wpisy ołówkiem ograniczające się do podania nazwy obiektu i jego 
adresu, co było niezgodne z przepisami § 3 rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 
niezgodnie z prawem9, w związku z art. 9 ust.1, art. 13 ust.1 ustawy o ochronie 
zabytków i opieki nad zabytkami. 

Jak wyjaśnił PWKZ, braki wpisów w Rejestrze wynikają z dodatkowych czynności jakie 
były zlecone do wykonania pracownikowi prowadzącemu Rejestr oraz koniecznością 
przygotowania przez nich ponad 300 informacji urzędowych w sprawie zmiany numeru 
rejestru zabytków. Ponadto WKZ poinformowała, że wpisy do Rejestru będą 
uzupełnione. 

W trakcie kontroli, w dniu 6 lipca 2017 r. przedstawiono kontrolerowi Rejestr 
z uzupełnionymi wpisami zgodnie z § 3 ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu rejestru.  

(dowód: akta kontroli str. 3-8, 45-47, 52, 83-88) 

 

2. Wojewódzka ewidencja zabytków nieruchomych 
 

Ewidencję zabytków tworzyły karty ewidencyjne zabytku nieruchomego różnych 
wzorów. Karty ewidencyjne „zielone” z lat 50 i 60 ubiegłego wieku charakteryzujące się 
szczegółowymi opisami obiektu, jego otoczenia i danych dotyczących zarządzającego, 
karty adresowe pochodzące z lat 70, 80 i 90, zawierały jedynie czarnobiałe zdjęcie 

                                                           
9Dz. U. z 2011 r. nr 113, poz. 661 
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obiektu, na odwrocie którego wpisany był adres zabytku, przeznaczenie i jego 
właściciel.  

W latach 2014-2016, dla wprowadzanych do Ewidencji obiektów drewnianych, 
sporządzano karty ewidencyjne wg wzoru z załącznika nr 2 do rozporządzenia - Karta 
ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków obowiązujących 
dla zabytków wprowadzonych do Rejestru, a nie prowadzono kart ewidencyjnych wg 
wzoru z załącznika nr 3 do rozporządzenia. W Ewidencji umieszczano również karty 
adresowe zabytków z gminnych ewidencji zabytków według wzoru z załącznika nr 6 
rozporządzenia. 

W WUOZ prowadzono dodatkowo wykaz kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych 
z terenu województwa podkarpackiego w formie papierowej w układzie alfabetycznym 
z podziałem na powiaty. 

PWKZ wyjaśnił, że biorąc pod uwagę nietrwałość budulca zabytków drewnianych, 
wskazanym jest zebranie znacznie szerszych informacji, od tych które przewiduje karta 
obiektu niewpisanego do rejestru zabytków. Opracowanie w tym czasie kart 
ewidencyjnych, jak dla zabytków wpisanych do Rejestru, dotyczyły zabytków 
posiadających ponadprzeciętne wartości zabytkowe powodowane było zamiarem 
podjęcia czynności pozwalających w przyszłości na wszczęcie działań celem objęcia 
ich wpisem do Rejestru. 

(dowód: akta kontroli str. 143, 145-191, 319) 
 

Ewidencja zabytków obejmowała w latach objętych kontrolą, na koniec danego roku, 
następujące ilości zabytków nieruchomych: w 2014 r. – 16993 obiekty, w 2015 r. – 
17254 obiekty i w 2016 r. – 17572 obiekty. W tym okresie ilość zabytków 
nieruchomych w ewidencji wzrosła o 579 obiektów. 

Ilości zabytków drewnianych w ewidencji zabytków, w poszczególnych latach objętych 
kontrolą, przedstawiały się następująco: 

• W 2014 r. było 8109 zabytków architektury drewnianej. W tym roku wpisano do 
ewidencji zabytków 6 obiektów. Wykreślono 26 obiektów, z tego 2 rozebrano, 22 na 
skutek zniszczenia oraz 2 na skutek pozbawienia wartości zabytkowej. 

• W 2015 r. było 8082 zabytków architektury drewnianej. W tym roku nie wpisano do 
ewidencji zabytków żadnego obiektu. Wykreślono 27 obiektów, z tego: 3 obiekty 
rozebrano, 19 na skutek zniszczenia i 5 na skutek pozbawienia wartości 
zabytkowej. 

• W 2016 r. było 7895 zabytków architektury drewnianej. W tym roku nie wpisano do 
ewidencji zabytków żadnego obiektu. Wykreślono 187 obiektów, z tego: 
80 rozebrano, 38 uległo zniszczeniu oraz 69 utraciło wartości zabytkowe. 

 
W tym okresie wykreślono z ewidencji zabytków 240 obiektów drewnianych, czyli ich 
liczba w ewidencji zmalała o 2,6%, a wprowadzono do ewidencji zabytków 6 zabytków 
architektury drewnianej.  

Obiekty włączone do ewidencji zabytków to: cerkiew, plebania i brama dworska 
w Dydni - od momentu wszczęcia do wydania zarządzenia o włączeniu tych obiektów 
do ewidencji przez PWKZ upłynęło 21 dni, dworku w Krośnie – 33 dni oraz dwóch 
stodół w Zarzeczu - 4 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 48, 75-80) 
 

W latach 2014-2016 przeprowadzono 14 aktualizacji kart ewidencyjnych, na podstawie 
wydanych zarządzeń PWKZ, w tym: w 2014 r. – 8 aktualizacji, w 2015 r. - 5 i w 2016 r.- 
1 aktualizację. W wyniku tych aktualizacji. 240 kart wykreślono z ewidencji zabytków 
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i przeniesiono do archiwum, w tym karty: 207 domów mieszkalnych, 2 plebanie, 
24 budynki gospodarcze, 6 kapliczek i 1 szkołę. 

Zarządzenia przesyłano do właściwego dla położenia zabytku wójta lub burmistrza. 
Zarządzenia były również publikowane na stronie BIP WUOZ. 

(dowód: akta kontroli str. 72-73,144-145) 
 

Sporządzanie kart do ewidencji finansowane było ze środków przeznaczonych na 
dokumentację (dział 921 rozdział 921120 - § 4300 zakup usług). W latach 2014-2016 
sporządzono 2395 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych, w tym 284 karty dla 
obiektów nieruchomych i 2111 dla obiektów zabytkowych ruchomych, za łączną kwotę 
832.136 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 140) 
 

Tworzące ewidencję zabytków karty ewidencyjne ujęte były w wykazie kart 
ewidencyjnych (który obejmował również zabytki wpisane do rejestru zabytków) 
w podziale na powiaty, prowadzonym w formie papierowej i elektronicznej (pliki Word 
i Excel). Wykaz elektroniczny był aktualizowany na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 108-116) 
 

Wszystkie objęte szczegółowym badaniem, w ramach kontroli NIK zabytki10, posiadały 
karty ewidencyjne według obowiązujących w czasie umieszczania w ewidencji wzorów. 
Karty te przechowywane były w siedzibie WUOZ w Przemyślu i w Delegaturach.  

(dowód: akta kontroli str. 68) 
 

NIK zwraca uwagę, że w wojewódzkiej ewidencji zabytków w latach 2014-2016 ujęto 
karty ewidencyjne sporządzone – dla wszystkich obiektów drewnianych – na 
podstawie § 9 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków… według 
wzoru określonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, pomimo że żaden z tych 
obiektów nie był wpisany do rejestru zabytków. Zdaniem NIK sporządzanie kart 
ewidencyjnych według powyższego wzoru, zamiast zgodnie z § 10 cytowanego 
rozporządzenia według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia 
jest bardziej pracochłonne i może wymagać większych nakładów finansowych. 

 
3. Współpraca z zarządcami zabytkowych obiektów drewnianych wpisanych do 

rejestru zabytków 
 

W latach 2014-2016 wpłynęło do WUOZ 8 wniosków zarządców zabytkowych 
obiektów drewnianych11 o udostępnienie do wglądu dokumentacji związanej z ich 
obiektem zabytkowym. Wnioski uzasadniano potrzebą dopracowania dokumentacji 
projektowej na przeprowadzenie remontu lub przygotowania programu 
konserwatorskiego. Udostępnienia były nieodpłatne.  

(dowód: akta kontroli str. 12) 
 

                                                           
10Dobór celowy obiektów objętych kontrolą: kościół pw. Św. Mikołaja Biskupa i MBNP w Domaradzu, kościół pw. Św. Michała 

Archanioła w Michałówce, kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Rogach, kościół pw. Św. Przemienienia Pańskiego w 
Cmolasie, dom w Łańcucie, cerkiew w Liskowatem, cerkiew w Bystrem, cerkiew w Morochowie, cerkiew greko-katolicka pw. Św. 
Mikołaja w Radrużu, cerkiew greko-katolicka z dzwonnicą w Prusiu, cerkiew greko-katolicka pw. św. Paraskewy w Nowym 
Bruśnie, kościół. Nawiedzenia NMP w Grochowcach – obiekt kościół filialny w Kniażycach, kościół p.w. Narodzenia NMP w 
Kormanicach, cerkiew greko-kat. ob. rzym.- kat. i dzwonnica w Kormanicach, cerkiew greko-kat. ob. rzym.- kat. i dzwonnica w 
Koniuszy, cekiew greko-kat. i dzwonnica w Kłokowicach i Młodowicach, młyn wodny w Nowych Sadach. 

11 Babica – dwór; Haczów i Nowosielce – kościół; Kostarowice i Radoszyce - kościół dawniej cerkiew; Miękisz Stary i Turzańsk – 
cerkiew; Stubienko – kapliczka, kapliczka Fredropol, dom w Kalwarii Pacławskiej nr 46,  
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W latach 2014-2016 zarządcy zabytkowych obiektów drewnianych złożyli 20 wniosków 
o zalecenia konserwatorskie, w wyniku czego PWKZ wydał 10 pozwoleń na 
prowadzenie prac konserwatorskich, 8 zaleceń konserwatorskich dotyczących 
wykonania prac konserwatorskich oraz przekazał 2 opinie opracowane przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa12. 

Wnioski były załatwiane w terminach od 4 do 58 dni w 17 przypadkach oraz 
w terminach 170, 181 i 282 dni na skutek opracowania opinii przez NID. Strony były 
informowane o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie ustawowym zgodnie 
z art. 36 ust.1 kpa13. Spośród 10 pozwoleń w 4 przypadkach roboty zakończono 
i zostały odebrane przez PWKZ, a w 6 przypadkach prace rozpocząć się miały 
w 2017 r.  

W WUOZ prowadzono rejestr skarg, w którym odnotowano w 2014 r dwie skargi 
dotyczące usunięcia zabytkowych drzew w Rudniku nad Sanem i w Przemyślu oraz 
jedną skargę w 2016 r. na działalność Kierownika Delegatury w Tarnobrzegu 

(dowód: akta kontroli str.13-14, 308-309 ) 
 

PWKZ wyjaśnił, że współpraca z właścicielami i zarządcami obiektów drewnianych 
wpisanych do rejestru dotyczyła głównie dbałości o utrzymanie obiektu w należytym 
stanie z punktu widzenia konserwatorskiego. Głównymi działaniami było uzgadnianie 
wszystkich zamierzeń remontowo-budowlanych poprzedzane oględzinami 
i uzgodnieniem funkcji z właścicielem, informowanie o możliwości wnioskowania 
o dofinansowanie poszczególnych niezbędnych robót. Celem działania 
konserwatorskiego jest zachowanie obiektu w historycznej bryle o ile jest to możliwe 
pod względem funkcjonalnym, dostosowanie go do potrzeb właściciela 
i współczesnych wymogów bezpieczeństwa oraz wprowadzenie wszelkich instalacji 
w tym przeciwpożarowych i antywłamaniowych zapobiegających zniszczeniu bądź 
dewastacji zabytku. 

(dowód: akta kontroli str. 10) 
 

4. Sprawowanie nadzoru konserwatorskiego 

 

W WUOZ na dzień 30 czerwca 2017 r. było zatrudnionych 48 pracowników 
merytorycznych na 44,6 etatu, w tym: w Przemyślu 22 osoby na 20,5 etatu, w Krośnie 
9 osób na 8,6 etatu, w Rzeszowie 12 osób na 11 etatów i w Tarnobrzegu 5 osób na 
5,5 etatu. W latach 2014-2016 ilość załatwionych spraw (bez pism informacyjnych 
i ogólnych) wynosiła od 10.111 do 10.672 spraw.  

PWKZ wskazała, że na Podkarpaciu nie przekazano kompetencji WKZ samorządom, 
realizując składane przez właścicieli i zarządców zabytków wnioski w ramach WUOZ. 
Ponadto ilość pozyskanych dla Podkarpacia środków na dotacje konserwatorskie była 
najwyższa w Polsce i wynosiła około 9,5 mln zł. Środki te wykorzystywano w 100%. 
Dla usprawnienia działalności WUOZ w 2016 r. dokonano zmiany regulaminu 
organizacyjnego w celu poprawy organizacji pracy poprzez ścisłe ustalenie zakresu 
czynności na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Przy obecnym zatrudnieniu WUOZ realizuje swoje statutowe zadania, jednak PWKZ 
zauważa potrzebę zwiększenia zatrudnienia, merytorycznej kadry pracowniczej celem 
podniesienia jakości pracy i zwiększenia kontroli nad stanem zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 141, 362) 

                                                           
12 Zwany dalej NID 
13 Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) 
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W latach 2014-2016 PWKZ wydał 163 pozwolenia konserwatorskie na prowadzenie 
prac przy zabytkach drewnianych wpisanych do Rejestru. Pozwolenia dotyczyły 
głównie prac związanych z zabezpieczeniem drewnianych obiektów przed wpływami 
opadów atmosferycznych (28 obiektów), wzmocnienia konstrukcji (25 obiektów), 
uporządkowania otoczenia zabytku (4 obiektów) oraz zabezpieczenia przed 
włamaniami i pożarem (23 obiekty). Czas uzyskania pozwolenia konserwatorskiego 
przez wnioskodawców wynosił od 1 do 128 dni, średnio12,2 dnia. Na dzień 31 grudnia 
2016 r. nie przeprowadzono 34 odbiorów prac, z tego w 14 przypadkach termin 
zakończenia przypadał na 2017 r., w 2 przypadkach dokonano kontroli wykonanych 
prac i 2 pozwolenia dotyczyły badań archeologicznych. 

W WUOZ prowadzony był rejestr dokumentów (w tym pozwoleń na prace 
konserwatorskie) w formie eDok, natomiast w Delegaturach, w formie papierowej, 
rejestr pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorsko-remontowych i budowlanych.  

(dowód: akta kontroli str. 52, 193-218) 

W latach objętych kontrolą, przeprowadzono 79 kontroli, obejmujących nimi jedynie 
18% drewnianych obiektów zabytkowych, wpisanych do Rejestru. W większości 
przypadków w wyniku kontroli wydano zalecenia pokontrolne, a w 4 przypadkach 
wydano nakazy wykonania prac zabezpieczających14 oraz w  3 przypadkach 
wystąpiono do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o skreślenie z Rejestru 
zabytków 3 obiektów,15 a w 9 przypadkach stwierdzono dobry stan obiektu, 
niewymagający interwencji konserwatorskiej.  

Spośród tych kontroli 56 kontroli było kontrolami sprawdzającymi realizację zaleceń 
konserwatorskich sformułowanych podczas kontroli wcześniejszych. Wykonane 
w latach 2012-2013 wspólne kontrole stanu zachowania obiektów stanowiących 
własność skarbu państwa, usytuowanych na terenie Starostwa Lubaczowskiego, 
w wyniku których Starostwo w latach 2014-2016 wykonało prace zabezpieczające, 
ze środków Wojewody 3 nieużytkowanych cerkwi i 4 dzwonnic cerkiewnych16. 

(dowód: akta kontroli str. 10-11,15-25) 

W latach 2014-2016 PWKZ przekazał dotacje, w ramach których zrealizowano zadania 
z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego w 23 zabytkowych 
drewnianych obiektach, za łączną kwotę 710.034,40 zł.  

PWKZ wyjaśnił, że: …w trakcie weryfikacji wniosków o dofinansowanie oraz 
przeprowadzając kontrole i lustracje obiektów drewnianych, pracownicy WUOZ 
zwracali szczególną uwagę na stopień zabezpieczenia p.poż. i antywłamaniowego, 
a w przypadku ich braku zwracano uwagę zarządcom na potrzebę zakładania 
w obiektach drewnianych z zabytkowym wyposażeniem, alarmów przeciwpożarowych 
i antywłamaniowych, wskazując równocześnie na możliwość złożenia wniosku 
przez zarządzającego o dofinansowania takich zadań, zarówno przez WUOZ jak 
i Ministerstwo Kultury. Informacje te przekazywano na etapie składania wniosków 
o dotację oraz przeprowadzając kontrole i lustracje drewnianych obiektów 
zabytkowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 15-25, 367-369) 

WUOZ nie prowadził odrębnych rejestrów dotyczących obiektów drewnianych, przy 
których prowadzone były prace remontowo-konserwatorskie. Wykaz wszystkich 
wniosków prowadzony był wyłącznie w formie elektronicznej, umożliwiającej w każdym 
                                                           
14 willa Belweder w Iwoniczu Zdrój, dwór w Duńkowicach, spichlerz dworski w Izdebkach i kościół w Siennowie 
15 Dom w Leżajsku na skutek katastrofy budowlanej, stajenka i dom w Łańcucie na skutek zawalenia, dom w Sokołowie 

Małopolskim na skutek rozbiórki – sprawa przekazana Policji. 
16 cerkwi w Cewkowie, Chotylubiu i Dachnowie; dzwonnicy w Moszczanicy, Wielkich Oczach, Wólce Żmijowskiej i Żmijowiskach. 
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czasie przygotowanie żądanych zestawień, w tym dotyczących zabytkowych obiektów 
drewnianych. 

W latach objętych kontrolą, WPKZ nie zwracał się do właściwego starosty z wnioskiem 
o wydanie decyzji o zabezpieczenie zabytku wpisanego do rejestru w formie 
ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia, ani nie występował 
o wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa lub gminy gdy nie było możliwe usunięcie 
zagrożenia dla zabytku w inny sposób. 

(dowód: akta kontroli str. 363) 

5. Przekazywanie środków finansowych na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
architektury drewnianej 

 

W latach 2014-2016 PWKZ przyznawał środki finansowe zapisane w budżecie 
państwa, (w części której dysponentem był wojewoda podkarpacki), w formie dotacji 
na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, w łącznej 
kwocie 18.988.387,84 zł.  

Wpłynęło 878 wniosków właścicieli i zarządców o dotację na 901 zadań dotyczących 
robót konserwatorskich. 7 wniosków odrzucono ze względów formalnych.  

Dotacje otrzymało 433 beneficjentów na realizację 456 zadań, na łączną kwotę 
18.988.387,84 zł. Nie udzielono dotacji 445 beneficjentom.  

W latach 2014-2016, odrzucono ze względów formalnych 7 wniosków o udzielenie 
dotacji na prace konserwatorskie - w 2014 r. 2 wnioski, w 2015 r nie odrzucono 
żadnego wniosku z powodów formalnych a w 2016 r. odrzucono ze względów 
formalnych 5 wniosków. W 6 przypadkach wnioski dotyczyły robót, które nie figurowały 
w katalogu robót określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami17, a w jednym przypadku w protokole zapisano 
jedynie - ze względów formalnych.  

Żaden z odrzuconych ze względów formalnych wniosków nie dotyczył zabytków 
architektury drewnianej. 

(dowód: akta kontroli str. 32-43, 278) 

W latach 2014-2016 na prace przy zabytkach architektury drewnianej wpisanych do 
Rejestru PWKZ przyznała kwotę 4.370.447,95 zł, co stanowiło 23% wszystkich 
środków na dofinansowanie. 

Właściciele i zarządcy drewnianych obiektów zabytkowych złożyli 160 wniosków 
o dofinansowanie 166 zadań na łączną kwotę 11.287.019,83 zł. Przyznano dotację 
104 beneficjentom na realizację 100 zadań, w łącznej kwocie 4.370.447,95 zł (38,7% 
kwot wnioskowanych). Dotacje otrzymało 66 parafii rzymsko-katolickich, 10 parafii 
prawosławnych, 9 gmin, 7 osób prywatnych, 7 stowarzyszeń i 4 muzea.  

W 2014 r. 37 zarządców wnioskujących o kwotę 3.788.642,19 zł otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 1.592.347,17 zł. 

W 2015 r. 31 zarządców wnioskujących o kwotę 3.387.786,15 zł otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 1.342.214,68 zł. 

W 2016 r. 42 zarządców wnioskujących o kwotę 4.110.591,49 zł otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 1.426.186,10 zł. 

Najwyższa jednorazowa dopłata wyniosła w 2014 r. 634.248,23 zł na odbudowę cerkwi 
w Nowym Bruśnie, a najniższa w 2015 r. kwota 4.000 zł na montaż instalacji 
odgromowej na drewnianej kapliczce w Stubienku. 
                                                           
17 Zwana dalej ustawa o zabytkach. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 j.t.) 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wszystkie złożone wnioski o przyznanie dotacji w latach 2014-2016 były 
ewidencjonowane i miały nadane numery identyfikacji dokumentu w systemie eDok, 
również wszystkie akta sprawy dotyczące danego wniosku miały ten sam numer 
ewidencyjny. Ewidencja wniosków o dotacje prowadzona była w wersji elektronicznej 
i papierowej. Wersja papierowa podpisywana była przez PWKZ i przez Wojewodę 
Podkarpackiego. 

(dowód: akta kontroli str. 32-43, 119) 

Komisja Konserwatorska w sprawie podziału środków finansowych na zadania 
z zakresu prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach nieruchomych i prac przy 
zabytkach ruchomych, odrzuciła 56 wniosków o dofinansowanie 66 zadań dotyczących 
architektury drewnianej, na łączną kwotę 6.916.571,88 zł. Odrzucono wnioski 37 parafii 
rzymsko-katolickich, 6 gmin, 4 parafii prawosławnych, po 3 wnioski stowarzyszeń i 
osób prywatnych oraz 2 wnioski muzeum. W protokołach z lat 2014 i 2015 zapisano, 
że główne kryteria merytoryczne to stan zachowania zabytku, jego wartość zabytkowa 
oraz przygotowanie zabytku do podjęcia przy nim prac konserwatorskich 
i zaangażowanie właściciela w ten proces. W protokole z 2016 r. po wprowadzeniu 
punktacji brano dodatkowo pod uwagę wartość historyczną zabytku (okres powstania – 
największą ilość punktów otrzymywały obiekty najstarsze), wartość obiektu 
w krajobrazie kulturowym, stan katastrofalny lub istotne zagrożenie traktowano 
priorytetowo. W uzasadnieniach nieprzyznania dotacji jako powód podawano brak 
środków finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 376-385) 

W latach objętych kontrolą obowiązywały w WUOZ 3 Regulaminy przyznawania dotacji 
na prace remontowo-konserwatorskie i prace remontowe przy zabytkach ruchomych 
i nieruchomych ze środków PWKZ18,opracowane na podstawie rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach19, wprowadzone zarządzeniami PWKZ20. W latach 2013-
2014 obowiązywał regulamin z 2013 r. W §9 pkt 6 regulaminu określono sposób 
zatwierdzania listy przyznanych dotacji oraz termin jej publikacji na stronie internetowej 
BIP do 15 kwietnia, a refundacji w terminie do 15 sierpnia danego roku. Ponadto w tym 
samym paragrafie istniał pkt 7, w którym zapisano obowiązek opublikowania w BIP, 
w terminach jak wyżej, wykazu wniosków niezakwalifikowanych do udzielenia dotacji. 
W regulaminach na 2015 i 2016 r. nie ustalono terminów publikacji w BIP oraz 
obowiązku zamieszczania w BIP wykazu wniosków niezakwalifikowanych. Regulaminy 
określały źródła finansowania dopłat, zawartość składanych wniosków oraz określały 
listę priorytetów w oparciu o następujące kryteria merytoryczne: 1. Wartość 
historyczna, architektoniczna i naukowa zabytku; 2. Znaczenie w skali historycznego 
układu przestrzennego; 3. Stan zachowania zabytku i potrzeba wykonania 
niezbędnych robót; 4. Konieczność kontynuacji lub zakończenia prac; 
5. Zaangażowanie właściciela w proces remontu; 6. Sytuacja społeczno-ekonomiczna 
posiadacza zabytku. Preferencyjnie traktowano obiekty budownictwa drewnianego. 
Powołana przez PWKZ komisja opracowywała listę propozycji dotacji, która była 
akceptowana przez PWKZ i zatwierdzana przez Wojewodę. Po zatwierdzeniu 
publikowano ją na stronie BIP WUOZ.  

                                                           
18 Zwane dalej regulaminem  
19 Dz.U. z 2014 r., poz. 399) zwane dalej rozporządzeniem o udzielaniu dotacji celowej. Rozporządzenie uchylone z dniem: 26 

maja 2017 r. przez: Dz.U.2016.1330;  art. 1 pkt 33, art. 3 
20 Zarządzenie PWKZ nr 1/2016 z dnia 11.01.2016 r.; zarządzenie PWKZ nr 3/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.; zarządzenie PWKZ 

nr 1/2013 z dnia 22.01.2013 r. 
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W regulaminie z 2016 r. wprowadzono nową procedurę, obiektywizującą rozpatrywanie 
wniosków, polegającą między innymi na wstępnej weryfikacji formalnej wniosków 
w oparciu o zamkniętą listę 9 błędów i braków formalnych wyszczególnionych w § 8 
ust. 2 regulaminu. W § 9 ust. 5 regulaminu w kryterium zadeklarowanej dostępności 
zabytku po przeprowadzonych pracach, przypisano punktację: 

• obiekt ogólnodostępny  - 3 punkty, 
• obiekt dostępny okazjonalnie lub w ograniczonym zakresie  -  2 punkty, 
• obiekt dostępny jedynie z zewnątrz  -1 punkt, 
• obiekt niedostępny  - 0 punktów. 
 
Maksymalnie za wniosek można było otrzymać 65 pkt. Punktację do oceny wniosku 
wpisywało się do karty oceny wniosków według określonego wzoru, była ona 
załącznikiem do protokołu z posiedzenia Komisji.  

(dowód: akta kontroli str. 28,119-139) 
 

Zapisane w regulaminach zasady udzielania, przez PWKZ, dofinansowania na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach drewnianych 
wpisanych do Rejestru w latach 2014-2016, były takie jak dla pozostałych zabytków 
wpisanych do Rejestru. Dotacja mogła być udzielona na dofinansowanie nakładów na 
prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do Rejestru, ustalonych na podstawie 
kosztorysu zatwierdzonego przez PWKZ, które zostaną przeprowadzone w roku 
złożenia wniosku, lub w roku następnym lub nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały przeprowadzone 
w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji (refundacji). 
Termin: Złożenie wniosku do dnia 28 lutego każdego roku w formie papierowej do 
siedziby WOUZ w Przemyślu lub Delegatur. (decyduje data nadania).  

Wnioski sporządzano na formularzach określonych w regulaminie, w których przyjęto 
rodzaje załączników dołączanych do wniosku: 

a) pozwolenie PWKZ na prowadzenie prac, 
b) pozwolenie na budowę jeżeli jest wymagane odrębnymi 

przepisami, 
c) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 
d) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków, 
e) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac; 
f) kosztorys inwestorski. 

 
Ocena wniosku przeprowadzana była przez komisję powołaną z pracowników WUOZ 
zgodnie z regulaminem: 

a) pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym, 
b) przy ocenie wniosków stosowano przepisy ustawy o ochronie 

zabytków i opieki nad zabytkami. 
 
PWKZ wyjaśnił – Podstawą żądania dołączenia do wniosku o udzielenie dotacji decyzji 
o wpisie do rejestru zabytków były przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 
10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków. 
W § 3 pkt 2 tego rozporządzenia ustalono wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, 
w którym określono jako załączniki przedkładanych do wniosku m.in. decyzję o wpisie 
nieruchomości do rejestru zabytków. Na dzień udzielania21 odpowiedzi na zapytanie 
nie ma obowiązującego aktu prawnego regulującego tę materię, niemniej jednak taka 

                                                           
21 29 maja 2017 r. 
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praktyka została przyjęta. Taki wymóg dołączania do wniosku o udzielenie dotacji 
o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków jak wynika z ogłaszanych na stronach 
internetowych wzorów wniosków zawarło Ministerstwo Kultury, Wojewódzki 
Konserwator Mazowiecki, Dolnośląski i Małopolski. 

 (dowód: akta kontroli str. 28-29, 121-138, 315) 

W latach 2014-2016, umowy w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 
przy zabytku wpisanym do Rejestru, sporządzane były według jednolitego wzoru. 
Zawierano w nich oświadczenia beneficjenta dotyczące stanu prawnego 
nieruchomości oraz jego możliwości wykonawczych dotyczących dofinansowywanego 
zakresu prac, termin realizacji robót i ich koszt, wielkość dofinansowania, sposób 
i terminy odbioru robót i rozliczenia środków dotacji. Ponadto w umowie określano 
zobowiązania dotyczące prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej zadania, 
warunki cofnięcia dotacji oraz uprawnienia i obowiązki PWKZ.  

(dowód: akta kontroli str. 28, 268-291 ) 

Analiza umów22 zawartych przez PWKZ z beneficjentami wykazała, że we wszystkich 
umowach zapisano możliwość kontroli  prawidłowości wykonawstwa robót, ich 
finansowania oraz rozliczeń końcowych. Żadna spośród badanych umów nie zawierała 
zapisów odnoszących się do udostępniania dofinansowanego obiektu po zakończeniu 
prac konserwatorskich, pomimo składania takich deklaracji we wnioskach o przyznanie 
dotacji przez wnioskodawców i przyznawania za taką gotowość punktów przez komisję 
kwalifikacyjną. PWKZ potwierdziła, że dotychczas nie zawierano w umowach 
zobowiązań w zakresie dostępności zabytku lecz w przyszłości będzie wprowadzać się 
zapisy zgodnie z regulaminem. 

W aktach 40 badanych spraw dotyczących dotacji znajdowały się protokoły odbioru 
końcowego z udziałem pracowników WUOZ, w których potwierdzano wykonanie robót, 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót budowlano-konserwatorskich. 
W rozliczeniu środków finansowych Beneficjent przedkładał PWKZ m.in. oryginał 
harmonogramu prac, kserokopie kosztorysu powykonawczego, obmiar wykonanego 
zadania zweryfikowany przez inspektora nadzoru, oryginały faktur lub rachunków 
wykonawcy z adnotacją inspektora nadzoru i kierownika budowy, dokumenty 
potwierdzające wydatkowanie środków dotacji oraz oświadczenie Beneficjenta 
o wykorzystaniu udzielonej dotacji zgodnie z przeznaczeniem. W aktach wszystkich 
badanych spraw nie stwierdzono istnienia dokumentu potwierdzającego przekazanie 
informacji o przyznaniu dotacji właściwemu staroście i wójtowi. 

W latach 2014-2016 było przypadków wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, ani 
nie było przypadków zwrotu dotacji w całości lub części lub przypadków aby łączna 
kwota przyznanych dotacji przekraczała 100% kosztu prac konserwatorskich. 

(dowód: akta kontroli str. 124-125, 233-247, 275-277, 306, 361) 

W WUOZ prowadzone były rejestry zawieranych umów na dofinansowanie prac 
remontowo-konserwatorskich przy obiektach architektury.  

W 2014 r. dokonano 140 wpisów dotyczących dofinansowania prac remontowo-
konserwatorskich i 5 wpisów na refundację wykonanych zadań. 

W 2015 r. dokonano 140 wpisów dotyczących dofinansowania prac remontowo-
konserwatorskich i 5 wpisów na refundację wykonanych zadań.  

W 2016 r. dokonano 178 wpisów dotyczących dofinansowania prac remontowo-
konserwatorskich i 5 wpisów na refundację wykonanych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 263) 

                                                           
22 Próba 40 losowo wybranych umów 
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NIK zauważa, że przytoczone w wyjaśnieniu PWKZ przepisy stanowiące, podstawę do 
żądania dołączenia do wniosku o udzielenie dotacji dokumentów, będących 
w posiadaniu WUOZ, utraciły moc w 2005 r. W § 4 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 
2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie nie 
wyszczególniono pozwolenia PWKZ na prowadzenie prac, ani decyzji o wpisie zabytku 
do rejestru zabytków. W związku z powyższym żądanie od beneficjentów dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu PWKZ (tj. decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków 
i pozwolenia konserwatorskiego dotyczącego wnioskowanego zakres prac) jest – 
zdaniem NIK – nieuzasadnione.  

 

6. Wykaz udzielonych dotacji na prace przy zabytkach architektury drewnianej 
oraz informowanie o przyznanych dotacjach innych organów uprawnionych 
do ich udzielania 

 

W latach 2014-2016 PWKZ prowadził Wykaz dotacji na prace remontowo-
konserwatorskie obiektów nieruchomych ze środków PWKZ w Przemyślu z terenu woj. 
podkarpackiego, bez podziału na materiały konstrukcyjne obiektów w systemie eDok. 
System ten umożliwiał wygenerowanie danych również w odniesieniu do zabytków 
architektury drewnianej. Ponadto prowadzono podręczny rejestr umów dotacji w formie 
papierowej w układzie rocznym dla obiektów nieruchomych. 

W latach 2014-2016 wykazy dotacji – zabytki nieruchome były opublikowane, po 
zatwierdzeniu przez Wojewodę, na stronach BIP WUOZ w terminach:  

W 2014 r.  - publikacja 27 marca 2014 r. 
W 2015 r.  - publikacja 13 kwietnia 2015 r. 
W 2016 r.  - publikacja 25 kwietnia 2016 r. 
Wykazy zawierały adres zabytku, dane wnioskodawcy, określenie zakresu prac oraz 
przyznaną kwotę i w tej formie stanowiły informację dla starostów i wójtów 
zainteresowanych gmin.  

(dowód: akta kontroli str. 227-247) 

PWKZ w latach 2014-2016, corocznie, do końca stycznia przedkładał Ministrowi 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Marszałka 
województwa Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
za dany rok. W każdym sprawozdaniu wykazywano wykorzystanie środków dotacji na 
poszczególne kategorie zabytków na: 

Dwory, zamki, pałace, oficyny, oranżerie -           14 dotacji. 
Kamienice, domy mieszkalne   - 37 dotacji i 1 refundacja. 
Kościoły, klasztory, cerkwie   - 80 dotacji i 4 refundacje. 
Inne obiekty kościelne    - 17. 
Budynki użyteczności publicznej  - 17. 
Kapliczki      -   3. 
Mury obronne    -   2. 

 
W sprawozdaniach architektura drewniana nie była osobną kategorią. W części 
opisowej corocznie były wskazane najciekawsze zabytki drewniane, które w danym 
roku były restaurowane ze środków dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 265-270)) 

 

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

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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PWKZ nie informowała właściwych wójtów i starostów, a Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego tylko raz w roku, o udzielonych przez niego dotacjach na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru, pomimo obowiązku wynikającego z art. 82 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz § 9 ust.1 rozporządzenia o udzielaniu dotacji celowej23.  

Zgodnie z powyższymi przepisami organy uprawnione do udzielania dotacji informują 
się wzajemnie o udzielonych dotacjach, w celu zapewnienia realizacji postanowień 
określonych w art. 82 ust. 1 tej ustawy, tj. w celu zapewnienia, że łączna kwota dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź 
organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie przekroczy 
wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

Na zapytanie kiedy i w jakiej formie informowano inne organy uprawnione do 
finansowania prac konserwatorskich o udzielonych przez siebie dotacjach w myśl art. 
82 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków, PWKZ wyjaśnił, że wykazy dotacji publikowane 
były na stronie BIP urzędu niezwłocznie po ich zatwierdzeniu a Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, tylko raz do końca stycznia danego roku 

(dowód: akta kontroli str. 28, 247, 306, 310) 

 

7. Składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 
których przedmiotem były zabytki architektury drewnianej 

 

PWKZ dwukrotnie zawiadamiał właściwe organy Policji o możliwości popełnienia 
przestępstwa w oparciu o art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami: 

1. Pożar dworu w Duńkowicach wpisanego do rejestru zabytków. Zawiadomienie KP 
Policji w Jarosławiu dnia 30 lipca 2014 r. Wszczęcie dochodzenia o przestępstwo 
określone w art. 288 §1 KK w związku z art. 108 ust. 1 ustawy o zabytkach, zostało 
umorzone w dniu 28 sierpnia 2014 r. 

2. Rozbiórka domu drewnianego w Sokołowie Małopolskim. Policja umorzyła 
dochodzenie 13 maja 2014 r. o przestępstwo określone w art. 288 §1 KK w związku 
z art. 108 ust. 1 ustawy o zabytkach. Pomimo wniesionego przez PWKZ zażalenia 
na ww. postanowienie do Sądu Rejonowego w Rzeszowie postępowanie zostało 
umorzone  4 kwietnia 2014 r. W dniu  23 marca 2015 r. MKiDN dokonał skreślenia 
obiektu z rejestru zabytków na wniosek właścicieli. 
 

PWKZ nie korzystał w sprawach dotyczących zabytków architektury drewnianej 
z uprawnień przewidzianych w art. 95 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 29) 

 

8. Upowszechnianie wiedzy o zabytkach architektury drewnianej 

 

Działania WUOZ w zakresie upowszechniania wiedzy o zabytkach drewnianych 
obejmowały przygotowanie wydawnictw związanych z zabytkową architekturą 
Podkarpacia: 

                                                           
23 Rozporządzenie uchylone z dniem: 26 maja 2017 r. przez: Dz.U. z 2016 r. poz. 1330; art. 1 pkt 33, art. 3 
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• Podkarpacki biuletyn Konserwatorski Tom IV wydany w 2016 r. 
W opracowaniu tym zawarto informacje dotyczące prac w zakresie architektury 
drewnianej przy 103 zabytkach; 

• Renowacje i Zabytki. Kwartalnik. Nr 2 z 2014 r. W opracowaniu tym 
zawarto informacje dotyczące prac w zakresie architektury drewnianej przy 
19 zabytkach; 

• Skarby podkarpackie Wydawca Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Podkarpacia Pro Carpatia. Współpraca w zakresie opracowania tekstów 
dotyczących prac przy zabytkach architektury drewnianej; 

• Dziedzictwo obok mnie - inspiracje do działań lokalnych 
wydawnictwo Narodowego Instytutu Dziedzictwa – publikacja dotycząca zespołu 
cerkiewnego w Radrużu oraz cerkwi w Nowym Bruśnie. 

• Zabytek zadbany co to znaczy? - wydawnictwo Narodowego 
instytutu Dziedzictwa. Informacja o wyróżnieniach w konkursie Zabytek zadbany 
m.in. o dwóch obiektach drewnianych – Kościół Parafialny w Lutczy i kościół 
cmentarny w Zaklikowie po uzyskaniu wyróżnień w konkursie Zabytek zadbany dla 
tych obiektów w 2014 i 2015 r. 

 
Pracownicy WUOZ brali czynny udział w konferencjach w Europejskim Kongresie 
Informacji Renowacyjnej w Krakowie promując Biuletyn podkarpacki oraz w mediach 
udzielali dla lokalnej prasy i radia wywiady dotyczące drewnianych zabytków. 
W regionalnej TVP Rzeszów brała udział PWKZ w cyklu audycji pn. Skarby w drewnie 
ukryte; Dla NID - PWKZ uczestniczyła w filmowych materiałach szkoleniowych, w roli 
eksperta w zakresie miejskiej architektury drewnianej na Podkarpaciu. 

(dowód: akta kontroli str. 29-30, 317) 

 

9. Współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków działającymi na terenie 
województwa podkarpackiego 

 

Na terenie województwa podkarpackiego działało 9 społecznych opiekunów zabytków. 
Wszystkie działania opiekunów zabytków uzyskiwały opinie lub pozwolenia PWKZ.  

Trzech opiekunów wraz z członkami Stowarzyszenia Historycznego Galicyjskiego 
Pułku Artylerii Fortecznej oraz Stowarzyszenia Dobrego wojaka Szwejka opiekowało 
się pozostałościami twierdzy Przemyśl. Na poszczególnych obiektach twierdzy, 
przekazanych im w opiekę, wykonywali prace porządkowe, utrzymywali zieleń i dbali 
o zabezpieczenie. Jeden z opiekunów zabytków, z upoważnienia parafii w Żmigrodzie 
od lat prowadził prace remontowe i konserwatorskie na terenie zabytkowego 
cmentarza. Trzy opiekunki zabytków wraz z młodzieżą szkolną opiekowali się 
i pielęgnowali cmentarz wojenny z I wojny światowej w Jaśle. 

(dowód: akta kontroli str. 30-31) 

 

10. Dostosowanie drewnianych obiektów zabytkowych dla osób 
niepełnosprawnych 

 

PWKZ wyjaśnił, że nie wydawano zaleceń dotyczących wprowadzania do obiektów 
zabytkowych usprawnień dla osób niepełnosprawnych, natomiast nie kwestionowano 
ich wykonania, gdy właściciel obiektu występował z taką inicjatywą. W latach 2014-
2016 wydano 4 pozwolenia na podjazdy dla osób niepełnosprawnych w następujących 
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obiektach: w 2015 r. w 2 cerkwiach obecnie kościołach filialnych w Siemuszkowej 
i Stefkowej oraz w 2016 r. w kościele parafialnym i lamusie przy kościele parafialnym 
w Golcowej. 

(dowód: akta kontroli str.311) 

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 Kontroli24, wnosi o: 

1. Podjęcie działań by zabytki nieruchome znajdujące się w Wojewódzkiej ewidencji 
zabytków województwa podkarpackiego miały karty ewidencyjne zgodne 
z obowiązującym wzorem. 

2. Przekazywanie informacji o dotacjach udzielonych przez PWKZ na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wszystkim 
podmiotom uprawnionym do udzielania wskazanych dotacji. 

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 21dni 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. 

 

Rzeszów, dnia             2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 
  Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Dionizy Antoni Beda 

Doradca techniczny 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

 

                                                           
24 Dz.U. z 2017 r., poz. 524 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
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