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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 

Kontrolerzy Stanisław Tobolewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli LRZ/77/2017 z dnia 18 maja 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych,   

38 – 700 Ustrzyki Dolne, ul. Pionierska 10 ( zwane w dalszej treści „TOnZ” lub 
„Towarzystwo”).  

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Mieczysław Darocha – Prezes Oddziału Bieszczadzkiego TOnZ. 

 (dowód: akta kontroli str. 2 - 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, opieka i prace związane z ratowaniem cerkwi 
w Bystrym i Liskowatym pozwoliły na uratowanie obu obiektów przed zniszczeniem. 
Stan zabytkowych drewnianych cerkwi w Bystrym i Liskowatym nie pozwalał na 
bezpieczne wykorzystywanie tych obiektów na cele liturgiczne oraz 
udostępnienie go osobom zwiedzającym. Obie cerkwie poddawane były 
gruntownemu remontowi i konserwacji. 

Zadbano o wyposażenie cerkwi w instalację odgromową i zabezpieczenia 
przeciwpożarowe. 

TOnZ skutecznie starało się o środki finansowe na odnowę i konserwację obu 
cerkwi oraz zabezpieczenie przed pożarem i włamaniem. Dotacje otrzymane 
od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) w Przemyślu 
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wkład własny TOnZ 
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:  

W cerkwi w Bystrym - remont pokrycia trzech kopuł  (babiniec, nawa i prezbiterium), 
oraz dwóch transeptów; wymianę pokrycia dachowego babińca i nawy, wymianę 
pokrycia szalunkowego ścian tamburów pod kopułami; zmianę pokrycia 
z blaszanego na gontowe; wymianę fragmentów zrębu w tamburze kopuły nad nawą 
i jej ścianach; wymianę zdegradowanych fragmentów chóru i jego balustrady; 
                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych 
lub późniejszych, których skutki 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. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową. 

Ocena ogólna 
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wymianę w całości obiektu okien oraz odnowienie wszystkich drzwi wejściowych, 
a także żeliwnych krzyży nad wszystkimi kopułami. Na realizację tych zadań 
wydatkowano łącznie 262.515 tys. zł, w tym 230.00 tys. zł stanowiły środki dotacji, 
a 32.515 tys. zł pochodziło ze środków własnych Towarzystwa. 

W cerkwi w Liskowatym - remont gontowych pokryć dwóch dachów nad 
prezbiterium i nawą, remont w obrębie babińca i nawy fragmentów ścian i węgłów; 
odtworzenie chóru muzycznego oraz legarów pod kaplicą w babińcu; renowację 
drzwi wejściowych; przygotowanie nowych okien do wymiany po zakończeniu 
remontu. Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 194.494 tys. zł, w tym 
190.00 tys. zł stanowiły środki dotacji, a 4.494 tys. zł pochodziło ze środków 
własnych Towarzystwa. 

Obie cerkwie znajdowały się na Szlaku Architektury Drewnianej na Podkarpaciu  
i jako obiekty atrakcyjne turystycznie były udostępniona do zwiedzania z zewnątrz 
przez TOnZ. Osobom chcącym zwiedzić obiekt udostępniono informacje o obiekcie, 
jego historii i walorach oraz zapewniono miejsce do parkowania. Obiekty były 
promowane w regionie, w prasie lokalnej, wydawnictwach turystycznych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan cerkwi oraz warunki ich użytkowania 
i udostępniania turystom 

TOnZ było zarządcą dwóch zabytkowych cerkwi, przekazanych przez Starostę 
Bieszczadzkiego Towarzystwu w celu prowadzenia działalności kulturalnej. Cerkiew 
grekokatolicką w miejscowości Liskowate (Gmina Ustrzyki Dolne, Powiat 
Bieszczadzki), przekazano TOnZ w dniu 2 stycznia 2014 r. umową nr 1/14 na okres 
2 lat, którą  następnie przedłużono umową użyczenia nr 2/16 z 11 kwietnia 2016 r. 
na czas nieokreślony. Cerkiew grekokatolicką w miejscowości Bystre, (Gmina 
Czarna, Powiat Bieszczadzki) przekazano TOnZ na podstawie umowy nr 1/11 z dnia 
28 lipca 2011 r. na czas nieokreślony. 
 
Cerkiew grekokatolicka w Bystrym: 

Budynek cerkwi z roku 1903 o konstrukcji drewnianej na kamiennym fundamencie, 
usytuowany przy drodze wiejskiej był od 2011 r. w trakcie remontu kapitalnego. 
Cerkiew otoczona była ogrodzeniem drewnianym będącym w trakcie restauracji. 
W sąsiedztwie cerkwi znajdowała się murowana dzwonnica pokryta blachą 
odnowiona w 1993 r. (w bardzo dobrym stanie) oraz cmentarz. Przy wejściu 
na teren cerkwiska zlokalizowano mały parking. Murowane kamienne fundamenty 
oraz drewniana konstrukcja cerkwi były po remoncie w dobrym stanie. Remontu 
wymagała drewniana elewacja (oszalowanie) od strony południowej i zachodniej. 
Dach i kopuły posiadały pokrycie blaszane w dobrym stanie po remoncie. Wnętrze 
cerkwi nie wykazywało śladów zniszczeń. Wymiany wymagała zniszczona podłoga 
cerkwi.  

Opis stanu  
faktycznego 
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Jak wynika z protokołów odbioru robót, oględzin oraz wyjaśnień Zarządcy, 
wyremontowane zostały blaszane pokrycia trzech kopuł (nad babińcem, nawą 
i prezbiterium), oraz dwóch transeptów od południa i północy. Dokonano również 
wymiany pokrycia dachowego nad babińcem i nawą. Wymieniono pokrycia 
szalunkowe ścian tamburów pod kopułami (za wyjątkiem transeptu południowego). 
Od strony północnej, zamieniono pokrycie blaszane sobotów na gontowe. 
Wymieniono fragmenty zrębu szczególnie w tamburze kopuły nad nawą i jej 
ścianach. Wewnątrz  wymieniono zdegradowane fragmenty chóru i jego balustrady. 
W całości obiektu wymienione zostały okna (za wyjątkiem prezbiterium – które były 
w dobrym stanie) oraz odnowiono troje drzwi wejściowych, a także żeliwne krzyże 
nad wszystkimi kopułami. 
Do zakończenia prac remontowych na zewnątrz, pozostała wymiana szalunku 
ściany południowego transeptu oraz południowej i zachodniej ściany babińca. 
Ponadto do ukończenia została wymiana pokrycia dachowego sobotów 
od południowa, wschodu i zachodu.  

Wejście do cerkwi zamykane było na zamek oraz zabezpieczone sztabą. Cerkiew 
posiadała nową instalację odgromową. W cerkwi znajdowały się dwie gaśnice – 
śniegowa i pianowa z aktualizacją przeglądu do lipca 2017 r. Cerkiew nie posiadała 
dostępu do hydrantu (wieś nie posiadała wodociągu) oraz nie posiadała monitoringu 
wizyjnego. 

Przy drzwiach cerkwi umieszczono informację o sposobie dostępu i zwiedzania 
obiektu. Obiekt był dostępny do zwiedzania z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo. Zakres prac konserwatorskich, zatwierdzony przez PWKZ nie przewidywał 
realizacji konstrukcji pozwalającej na ułatwienie dostępu niepełnosprawnych do 
wnętrza obiektu. TOnZ nie zwracał się do PKWZ o pozwolenie na podjazdy, gdyż 
wymagałoby to niedopuszczalnych zmian konstrukcyjnych zabytkowego obiektu. 

Na obiekcie nie było urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń 
reklamowych czy też napisów z wyjątkiem baneru wykonawcy prac remontowych. 
Obiekt oznaczono żółtą tablicą informacyjną o pracach remontowych. Cerkiew 
znajdowała się na szlaku turystycznym architektury drewnianej, co uwidoczniono 
na trasach dojazdowych do Bystrego od miejscowości Czarna w formie brązowych 
drogowskazów z opisem „Cerkiew w Bystrym” i wskazaniem odległości 
w kilometrach. Obok cerkwi umieszczono wielojęzyczną tablicę informacyjną. 

Obiekt był oznakowany tablicą „obiekt zabytkowy”, według  wzoru znaku  
umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 
określonego w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie 
wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków3. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 36 ) 

                                                      
3 Dz. U. Nr 30, poz. 259. 
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Według informacji uzyskanych od Prezesa TOnZ oraz Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (PINB) w Ustrzykach Dolnych4,  obiekt od 2011 r.  znajdował 
się w trakcie renowacji konserwatorskiej (remontu) i był wyłączony z użytkowania. 
W związku z tym nie były w obiekcie przeprowadzane kontrole okresowe, o których 
mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne5. 

TOnZ prowadził książkę obiektu budowlanego, w której odnotowano wszystkie 
decyzje i zezwolenia dotyczące prac remontowych oraz wszystkie kontrole PWKZ 
i jego zalecenia. Książka prowadzona była według wzoru określonego 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego6. 

(dowód: akta kontroli str. 11 – 19, 48 – 49, 352 - 377) 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków uszkodzenia zabytku. 
(dowód: akta kontroli str. 11 – 19, 46 - 49) 

Cerkiew w Liskowatym: 

Budynek cerkwi o konstrukcji drewnianej na murowanym fundamencie, usytuowany 
na wzniesieniu, przy bocznej drodze wiejskiej. Cerkiew z 1832 r. Obiekt był w trakcie 
remontu kapitalnego. Cerkiew otoczona ogrodzeniem drewnianym wymagającym 
naprawy. W sąsiedztwie cerkwi znajdowała się kamienna dzwonnica pokryta blachą 
w całości przeznaczona do remontu oraz cmentarz. Murowane fundamenty oraz 
drewniana konstrukcja cerkwi były w trakcie remontu polegającego na wymianie 
fragmentów ścian, węgłów i pokrycia dachowego. Remontu wymagała drewniana 
elewacja od strony południowej, północnej i zachodniej. Wnętrze cerkwi wymagało 
częściowego remontu. Wymiany wymagała podłoga cerkwi oraz elementy kaplicy 
nad babińcem. Obiekt był oznakowany tablicą „obiekt zabytkowy”. 

Jak wynika z protokołów odbioru robót, oględzin oraz wyjaśnień Zarządcy, 
wyremontowane zostały gontowe pokrycia dwóch dachów nad prezbiterium i nawą, 
w obrębie babińca i nawy, wyremontowano fragmenty ścian i węgłów. Wewnątrz 
odtworzono chór muzyczny oraz legary pod kaplicę w babińcu (w trakcie 
odtwarzania). Drzwi wejściowe poddano renowacji. Przygotowano nowe okna 
do wymiany po zakończeniu remontu. 
Do zakończenia remontu pozostały: remont ścian w obrębie babińca, pokrycie 
gontowego dachu nad babińcem,  odtworzenie nieistniejącej galerii wejściowej 
do kaplicy nad babińcem, remont fragmentów podmurówki oraz wymiana podłogi 
w obiekcie i odtworzenie podłogi w kaplicy. 

Wejście do cerkwi zamykane było na zamek. 

W cerkwi znajdowały się dwie gaśnice – śniegowa i pianowa z aktualizacją 
przeglądu do lipca 2017 r. Cerkiew nie posiadała dostępu do hydrantu (wieś nie 
posiadała wodociągu) oraz nie posiadała monitoringu wizyjnego. 

                                                      
4 Informacje uzyskane w trakcie kontroli NIK w trybie 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). 
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332. 
6 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
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Obiekt był dostępny do zwiedzania z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo. Zakres prac konserwatorskich, zatwierdzony przez PWKZ nie przewidywał 
realizacji konstrukcji pozwalającej na ułatwienie dostępu niepełnosprawnych 
do wnętrza obiektu. 

W latach 2014-2016 dokonano podkrzesania drzew wokół cerkwi oraz wycinki 
krzewów i obumarłych drzew. 

Na obiekcie nie było urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń 
reklamowych. Przy wejściu do obiektu na ogrodzeniu umieszczono baner 
wykonawcy prac remontowych. Obiekt oznaczono żółtą tablicą informacyjną 
o pracach remontowych. Cerkiew znajdowała się na szlaku turystycznym 
architektury drewnianej co uwidoczniono na trasach dojazdowych do Liskowatego 
od miejscowości Ustrzyki Dolne i Kuźmina w formie brązowych drogowskazów 
z opisem „Cerkiew w Liskowatym” i wskazaniem odległości w kilometrach. Obok 
cerkwi umieszczono wielojęzyczną tablicę informacyjną. 

(dowód: akta kontroli str. 37 - 43) 

Według informacji uzyskanych od Prezesa TOnZ oraz PINB w Ustrzykach Dolnych7, 
obiekt od momentu przejęcia przez TOnZ znajdował się w trakcie renowacji 
konserwatorskiej (remontu) i był wyłączony z użytkowania. TOnZ prowadził książkę 
obiektu budowlanego, w której odnotowano wszystkie decyzje i zezwolenia 
dotyczące prac remontowych oraz wszystkie kontrole PWKZ i jego zalecenia. 
Książka prowadzona była według wzoru określonego rozporządzeniem w sprawie 
książki obiektu budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 11 – 19, 46 - 49) 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków uszkodzenia zabytku. 
(dowód: akta kontroli str.46 - 49) 

Według informacji uzyskanych od Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach 
Dolnych8, w okresie objętym kontrolą w cerkwiach nie odnotowano aktów 
wandalizmu. 

(dowód: akta kontroli str. 11 – 19, 46 - 47 

W latach 2014-2016 w zabytkowych cerkwiach w Liskowatym i Bystrym nie było 
kontroli realizowanych przez Państwową Powiatową Straż Pożarną w zakresie 
zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz Policję w zakresie zabezpieczenia przed 
włamaniem i kradzieżą, a także przez PINB w Ustrzykach Dolnych w ramach 
nadzoru budowlanego. 
W okresie objętym kontrolą, w obu obiektach prowadzone były odbiory prac 
konserwatorskich i remontowych. Kontrole prowadził PWKZ w Przemyślu 
Delegatura w Krośnie. Protokoły kontroli zawierały jedynie uwagi konserwatorskie 
dotyczące sposobu, metod prowadzenia prac oraz materiałów. Protokoły nie 
zawierały uwag i wniosków w zakresie jakości wykonanych prac remontowych.  

(dowód: akta kontroli str. 46 – 51, 88 - 340) 

                                                      
7 Informacje uzyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy o NIK. 
8 Informacje uzyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy o NIK. 
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W okresie objętym kontrolą, udostępnianie turystom obu cerkwi (na zewnątrz) 
odbywało się na zasadzie społecznych dyżurów członków TOnZ. Na stronie 
internetowej http://www.tonzbieszczadzki.pl/ podane były numery telefonów do osób 
mogących udzielać informacji o cerkwi. Można było również kontaktować się w tej 
sprawie na FB https://www.facebook.com/TOnZBieszczadzki/?fref=ts.  
W okresie objętym kontrolą cerkiew w Bystrem udostępniana była młodzieży ze 
szkół ponadpodstawowych na plenery malarskie i fotograficzne. Wpisana została też 
w programy wycieczek szkolnych o tematyce regionalnej, jako przykład dawnej 
wielokulturowości Bieszczadów. 
W roku 2015 w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację 
Bieszczadzką konkurs grantowy „Działaj lokalnie”. Tytułem projektu było: „Zachować 
historię Krainy Lipeckiej”. Celem tego projektu była inwentaryzacja architektoniczna 
i historyczna starej zabudowy drewnianej wsi Bystre i Michniowiec. Efekty 
dokonanych prac oraz ustalonych koncepcji zostały zaprezentowane na specjalnej 
wystawie tematycznej zorganizowanej w cerkwi w Bystrem. Dzięki temu, wykonane 
prace mogli obejrzeć nie tylko mieszkańcy tych miejscowości, ale także turyści. 
Wydany został również specjalny folder aby można było promować projekt 

na zewnątrz, np. rozdawać go turystom.  
Wnętrze cerkwi w Liskowatym z uwagi na stan techniczny nie nadawało się 
do ogólnego udostępnienia dla turystów. Obiekt w Bystrem również nie spełniał 
jeszcze wszystkich wymogów bezpieczeństwa.  

 (dowód: akta kontroli str. 11 – 19, 44 – 45, 52 – 87) 

W okresie objętym kontrolą, TOnZ pomimo, że stan obu obiektów nie pozwalał 
na ich turystyczne udostępnienie (wnętrza cerkwi), promował obie cerkwie poprzez 
publikacje informacji i zdjęć w wydawanym przez siebie czasopiśmie „Bieszczad”, 
ulotki o wiejskich zespołach zabytkowych wsi bieszczadzkich. TONZ współpracował 
w zakresie promocji obiektów z Gminami w Ustrzykach Dolnych i Czarnej. W ocenie 
obu Gmin współpraca układała się bardzo dobrze, a oba Urzędy Gmin brały czynny 
udział w promowaniu obiektów. Urząd Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych  
zamieścił informacje o obu cerkwiach na swoich stronach internetowych 
(www.ustrzyki-dolne.pl). Obiekty te promowane były także poprzez publikacje takie 
jak: przewodniki, foldery, mapy, wydzieranki, albumy i widokówki. Promocja 
odbywała się także przez Urząd Gminy w Ustrzykach Dolnych9 poprzez współpracę 
z Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji, Stowarzyszeniem Przewodników 
Turystycznych „Karpaty”, Karpackim Stowarzyszeniem Turystyczno-Kulturalnym 
„Źródła Karpat”, Fundacją Bieszczadzką LGD oraz Centrum Turystyki Kulturowej. 
W centrach tych dostępne były informacje historyczne oraz kontakt 
do przewodników.   

(dowód: akta kontroli str. 11 – 19, 44 – 45, 52 - 87) 

                                                      
9Informacje uzyskane w trybie art. 29 ustawy o NIK. 
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2. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie cerkwi 

Z informacji uzyskanych od Burmistrza Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne oraz Wójta 
Gminy Czarna, wynikało, że Gminy nie sporządziły gminnego programu opieki nad 
zabytkami. Gmina Ustrzyki Dolne była w trakcie sporządzania tego dokumentu 
i na etapie aktualizowania gminnej ewidencji zabytków oraz stanowisk 
archeologicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 52 - 87 

W zakresie potrzeb związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem obu cerkwi 
Prezes TOnZ wyjaśnił, że znane były mu potrzeby związane z zabezpieczeniem, 
odnowieniem i konserwacją poszczególnych obiektów zabytkowych. Największe 
problemy zawsze wynikały z faktu, że zdobycie środków na remont i konserwację 
zabytku jest dość trudne. W szczególności zdobycie środków na wkład własny 
w wysokości przynajmniej 20% potrzebnych nakładów. Ponadto Prezes wskazał 
również, że PWKZ posiadał wiedzę o stanie obu cerkwi ponieważ, przed 
wykonaniem odnowy i konserwacji danego obiektu TOnZ musiało uzyskać jego 
pozwolenie, przedstawiając stosowny program konserwatorski. Dodatkowo 
przedstawiciel konserwatora uczestniczył każdorazowo przy odbiorze wykonanych 
prac budowlano - konserwatorskich. Mimo że obie cerkwie znajdowały się w trakcie 
remontów, TOnZ podjął decyzję w przypadku cerkwi w Bystrem o udostępnianiu  
otoczenia obiektu na cele kultowe. W porozumieniu z parafią rzymskokatolicką w 
Czarnej, w sąsiedztwie obiektu organizowane były okazyjnie msze dla wiernych. 
W obiekcie przechowywane były unikalne zbiory o tematyce cerkiewnej 
i sepulkularnej. W porozumieniu w Wójtem Gminy Czarna, w bezpośrednim 
otoczeniu cerkwi organizowane były również wydarzenia kulturalne: wystawy, 
odczyty, koncerty oraz zajęcia edukacyjne dla młodzieży i studentów (również 
międzynarodowe). Działania te służyły promocji regionu i idei ochrony zabytków. 
Stan obiektu oraz zaawansowanie prac remontowych cerkwi w Liskowatym nie 
pozwalał na bieżące udostępnienie turystyczne i wykorzystanie wnętrza obiektu.  

 (dowód: akta kontroli str. 11 - 19) 

W okresie objętym kontrolą TOnz, w odniesieniu do kontrolowanych zabytków 
architektury drewnianej, podejmowało następujące działania w zakresie utrzymania 
i zabezpieczenia tych obiektów:  

Cerkiew w Bystrem:  

- remont kopuły nad nawą, remont ścian tamburu pod kopułą nad nawą, remont 
kopuły transeptu południowego, remont fragmentów, wykonanie instalacji 
odgromowej, remont elewacji północnej, wymiana poszycia dachu sobót od strony 
północnej. Ponadto z drobnych prac wykonano: odnowienie wszystkich drzwi, 
kilkukrotnie w każdym roku wykaszano trawy i wycinano drobne drzewa i krzewy, 
utwardzono tłuczniem parking przy obiekcie oraz dokonano wycinki drzewostanu 
na posesjach przylegających do cerkwi w celach porządkowych i estetycznych. 

Cerkiew w Liskowatym:  

- wymiana poszycia dachu nad prezbiterium, remont dachu nad nawą, wymiana 
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narożników i rekonstrukcja rysi pomiędzy babińcem a nawą, odtworzenie balkonu 
(chóru). Ponadto z drobnych prac wykonano remont okien, remont wszystkich drzwi, 
podkrzesano drzewostan przy cerkwi, kilkukrotnie w każdym roku wykaszano trawy 
i wycinano drobne drzewa i krzewy. 

TOnZ było w posiadaniu dokumentacji konserwatorskiej zarządzanych przez niego 
zabytków, niezbędnej przy ich zagospodarowaniu na cele użytkowe. 
Na wszystkie prace konserwatorskie, prowadzone w obiektach w okresie objętym 
kontrolą, TOnZ posiadało decyzje zezwalające PWKZ10 oraz zatwierdzone przez 
niego projekty prac zawierające zalecenia konserwatorskie, określające sposób 
korzystania z zabytków, ich zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich. 
PWKZ dokonał odbioru wszystkich opisanych robót.  

(dowód: akta kontroli str. 11 – 19, 20 – 43, 88 - 340) 

W okresie objętym kontrolą,  w otoczeniu obu cerkwi nie były prowadzone żadne 
roboty budowlane, polegające na budowie innych (niezabytkowych) obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 11 – 19, 48 - 49) 

W ramach działań na rzecz remontu, utrzymania i zabezpieczenia cerkwi w Bystrym 
i Liskowatym TOnZ w latach 2014-2016 występowało o środki finansowe na te cele. 
I tak: 

Cerkiew w Bystrem: 

- w roku 2014 TOnZ złożyło do PWKZ w Przemyślu wniosek na dofinansowanie 
remontu cerkwi na kwotę 223 525,60 zł. PWKZ udzielił Towarzystwu dotacji 
na kwotę  – 70 000,00 zł. ( Umowa nr 87/R/2014 z dnia 16.06.2014r.) 

Dotacja przeznaczona była na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich 
więźby i pokrycia dachowego kopuły głównej. Prace zostały wykonane i odebrane 
protokolarnie przez PKWZ w Przemyślu w dniu 13 października 2014 r. Koszt prac 
remontowych wyniósł 73 890,58 zł, z tego 70 000,00 zł pokryte zostało z dotacji 
PWKZ, a pozostała kwota 3 890,58 zł została pokryta ze środków własnych TOnZ.  

(dowód: akta kontroli str. 148 - 182) 

- w roku 2015 TOnZ złożyło do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 
wniosek na dofinansowanie remontu cerkwi na kwotę 105 000,00 zł. MKiDN 
udzielił Towarzystwu dotacji na kwotę  – 100 000,00 zł. (Umowa nr 02139/15/DOZ-
bd) z dnia 8.06.2015 r.) 

Dotacja przeznaczona była na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich 
tamburu kopuły głównej nawy, południowego transeptu, chóru wewnętrznego oraz 
instalacji odgromowej. 

                                                      
10 Cerkiew w Bystrym – Decyzja UOZ-K-1.5142.20.2014 z dnia 12 lutego 2014 r. zezwalająca na konserwację krzyży nawy 
i transeptu, remont więźby kopuły nawy i transeptu, wymianę konstrukcji i blaszanego pokrycia pseudolatarni nad nawą 
i transeptem, wymianę pokrycia dachowego na blaszane z miedzi, remont konstrukcji zrębowej tamburu nawy i ścian 
transeptu, wykonanie szalowania ścian, remont sobót, impregnację wszystkich drewnianych elementów, konserwację drzwi 
wejściowych oraz wykonanie instalacji odgromowej. 

Cerkiew w Liskowatym – Decyzja UOZ-K-1.5142.46.2015 z dnia 18 marca 2015 r. zezwalająca na wymianę konstrukcji 
i pokrycia gontowego połaci dachowej, konserwację krzyża, wymianę pokrycia gontowego ścian, wymianę okien nawy głównej, 
oczyszczenie i impregnację drzwi głównych, wymianę fragmentów podłogi wraz z legarami, uzupełnienie kamiennych 
fundamentów oraz renowację kamiennej dzwonnicy. Decyzja UOZ-K-1.5142.54.2016 z dnia 3 marca 2016 r. zezwalająca na 
wykonanie pokrycia gontowego dachu wraz z krzyżem, wykonanie galerii zewnętrznej wokół babińca wraz z zadaszeniem 
i schodami, rekonstrukcję kaplicy nad babińcem, wykonanie chóru muzycznego wraz ze schodami.    
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Ponadto w roku 2015 TOnZ złożyło do PWKZ w Przemyślu wniosek 
na dofinansowanie remontu cerkwi na kwotę 85 000,00 zł. PWKZ udzielił 
Towarzystwu dotacji na kwotę  – 20 000,00 zł. ( Umowa nr 65/R/2015 z dnia 
19.06.2015r.) 

Dotacja przeznaczona była na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich 
w zakresie jak w przypadku opisanej wyżej dotacji z MKiDN.  

Prace zostały wykonane i odebrane protokolarnie przez PKWZ w Przemyślu 
w dniu 18 sierpnia 2015 r. Koszt prac remontowych wyniósł 136 280,06 zł, z tego 
120 000,00 zł pokryte zostało z dotacji MKiDN oraz PWKZ, a pozostała kwota 
16 280,06 zł została pokryta ze środków własnych TOnZ. 

TOnZ w 2015 r. zwróciło się o dotację na remont cerkwi do Samorządu 
Województwa Podkarpackiego, który pismem z 21.05.2015 r. odmówił udzielenia 
dotacji, ze względu na ograniczone możliwości finansowe. 

Ponadto TOnZ zwróciło się w 2015 r. o wsparcie finansowe na działalność 
statutową, do 7 okolicznych Nadleśnictw Państwowych w Ustrzykach Dolnych, 
Lutowiskach, Baligrodzie, Cisnej, Stuposianach, Birczy i Lesku. Nadleśnictwa 
w Lesku, Lutowiskach i Ustrzykach Dolnych przekazały w 2015 r. na rzecz TOnZ 
darowizny w kwocie po 500,00 zł każde. 

(dowód: akta kontroli str. 183 – 248, 341 - 351) 

- w roku 2016 TOnZ złożyło do PWKZ w Przemyślu wniosek na dofinansowanie 
remontu cerkwi na kwotę 100 000,00 zł. PWKZ udzielił Towarzystwu dotacji 
na kwotę  – 40 000,00 zł. (Umowa nr 15/R/2016 z dnia 20.06.2016 r.) 

Dotacja przeznaczona była na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich 
ścian transeptu, elewacji babińca oraz pokrycia sobót od strony północnej.   

Prace zostały wykonane i odebrane protokolarnie przez PKWZ w Przemyślu 
w dniu 27 lipca 2016 r. Koszt prac remontowych wyniósł 52 343,94 zł, z tego 
40 000,00 zł pokryte zostało z dotacji PWKZ, a pozostała kwota 12 343,94 zł 
została pokryta ze środków własnych TOnZ. 

 

Ponadto TOnZ zwróciło się z wnioskiem do MKiDN o udzielenie dotacji w kwocie 
100 000,00 zł na dalszy remont obiektu. MKiDN pismem DOZ.663.9-110.2016.BD 
z dnia 21.07.2016 r. odrzuciło wniosek TOnZ z przyczyn formalnych.   

(dowód: akta kontroli str. 249 - 340) 

 Cerkiew w Liskowatym: 

- w roku 2014 TOnZ złożyło do PWKZ w Przemyślu wniosek na dofinansowanie 
remontu cerkwi na kwotę 67 290,90 zł. PWKZ udzielił Towarzystwu dotacji 
na kwotę  – 30 000,00 zł. (Umowa nr 71/R/2014 z dnia 6.06.2014r.) 

Dotacja przeznaczona była na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich – 
wymianę zniszczonego pokrycia gontowego dachu oraz elementów więźby 
dachowej wraz z ich impregnacją. Prace zostały wykonane i odebrane 
protokolarnie przez PKWZ w Przemyślu w dniu 13 sierpnia 2014 r. Koszt prac 
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remontowych wyniósł 30 081,00 zł, z tego 30 000,00 zł pokryte zostało z dotacji 
PWKZ, a pozostała kwota 81 zł została pokryta ze środków własnych TOnZ. 

(dowód: akta kontroli str.  88 - 113) 

- w roku 2015 TOnZ złożyło do PWKZ w Przemyślu wniosek na dofinansowanie 
remontu cerkwi na kwotę 256 712,76 zł. PWKZ udzielił Towarzystwu dotacji 
na kwotę  – 100 000,00 zł. (Umowa nr 112/R/2015 z dnia 31.07.2015 r.) 

Dotacja przeznaczona była na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich – 
wymianę zniszczonego pokrycia gontowego dachu oraz elementów więźby 
dachowej wraz z ich impregnacją. Prace zostały wykonane i odebrane 
protokolarnie przez PKWZ w Przemyślu w dniu 9 października 2015 r. Koszt prac 
remontowych wyniósł 100 296,41 zł, z tego 100 000,00 zł pokryte zostało z dotacji 
PWKZ, a pozostała kwota 296,41 zł została pokryta ze środków własnych TOnZ. 

TOnZ w 2015 r. zwróciło się z wnioskiem o dotację na remont cerkwi 
do Samorządu Województwa Podkarpackiego, który pismem z 21.05.2015 r. 
odmówił udzielenia dotacji, ze względu na ograniczone możliwości finansowe. 

(dowód: akta kontroli str. 114 - 125) 

- w roku 2016 TOnZ złożyło do PWKZ wniosek na dofinansowanie remontu cerkwi 
na kwotę 269 000,00 zł. PWKZ udzielił Towarzystwu dotacji na kwotę  – 60 000,00 
zł. (Umowa nr 27/R/2016 z dnia 20.06.2016 r.). 

Dotacja przeznaczona była na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich –
wymianę narożników pomiędzy babińcem a nawą, rekonstrukcji rysi w obrębie 
babińca, rekonstrukcji podłogi i balkonu kaplicy nad babińcem. Prace zostały 
wykonane i odebrane protokolarnie przez PKWZ w Przemyślu w dniu 12 grudnia 
2016 r. Koszt prac remontowych wyniósł 64 116,51 zł, z tego 60 000,00 zł pokryte 
zostało z dotacji PWKZ, a pozostała kwota 4 116,51 zł została pokryta ze środków 
własnych TOnZ. 

(dowód: akta kontroli str. 126 - 147) 

W okresie objętym kontrolą, podmioty udzielające dotacji nie przeprowadzały 
w TOnZ, kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 11 – 19, 88 - 340) 
 
PWKZ przeprowadzał u zarządcy obiektu kontrole w zakresie odbioru wykonanych 
robót oraz w trakcie wykonywania prac konserwatorskich. W efekcie tych kontroli, 
w PWKZ nie sformułował w formie pisemnej ustaleń czy też wniosków. 

W latach 2014-2016 PWKZ nie przeprowadzał kontroli w zakresie ochrony i opieki 
nad zabytkami w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 11 – 19, 88 - 340) 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia  
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 
Zgodnie z art. 54 ustawy 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. 
 

 

 

Rzeszów, dnia            sierpnia 2017 r. 
 

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 
 

                      Dyrektor 
Wiesław Motyka 
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podpis 

 

 
Kontroler 

Stanisław Tobolewski 
główny specjalista k.p. 
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