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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Kazimierz Ramocki główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/62/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 ) 

Jednostka 
kontrolowana 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie,                   
36-105 Cmolas, nr 252A, (w dalszej treści Parafia) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Proboszczem Parafii od dnia 24 sierpnia 2013 r. jest ks. Michał Bator (w dalszej 
części Ksiądz Proboszcz lub Zarządzający).  

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Zabytkowy kościół drewniany pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, był 
w stanie pozwalającym na bezpieczne wykorzystywanie obiektu na cele liturgiczne 
oraz udostępnienie osobom zwiedzającym. 

Budynek kościoła spełniał wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz był wyposażony  
w zabezpieczenia zapobiegające dewastacji oraz kradzieży cennych obiektów, 
poprzez zamontowanie zamykanej kraty zabezpieczającej przy jedynym wejściu do 
Kościoła.  

Zastrzeżenia NIK budziła niepełna realizacja przez Proboszcza Parafii obowiązków 
określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3 w zakresie 
okresowych kontroli budynku Kościoła, przeprowadzanych w trybie art. 62 ust. 1.  

Proboszcz Parafii zarządzający zabytkowym obiektem prowadził systematyczne, 
stałe działania na rzecz odbudowy i zabezpieczenia Zabytku, współpracując w tym 
zakresie z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Gminą 
Cmolas. Działania te były zgodne z opracowanym przez Proboszcza Parafii 
Parafialnym programem opieki nad zabytkowym Kościołem pw. Przemienienia 
Pańskiego w Cmolasie na lata 2014-2019 oraz z realizowanym przez Gminę 
Cmolas Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami Gminy Cmolas na lata 2016-
2019.  

Parafia aktywnie reklamowała i propagowała walory Zabytku zarówno 
w wydawnictwach broszurowych, jak i na swoich stronach internetowych. 
                                                      

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 zastosowano ocenę opisową. 
3 Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze zm. 
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Zabytek znajdował się na Szlaku Architektury Drewnianej Podkarpacia i był 
bezpłatnie udostępniany zwiedzającym wnętrza Kościoła. Zwiedzanie obiektu przez 
osoby z niepełnosprawnością ruchową było utrudnione. Schody prowadzące na plac 
przykościelny oraz schody wejściowe do budynku Kościoła były wyposażone 
w metalowe balustrady, natomiast nie było urządzeń pozwalających na zwiedzanie 
Zabytku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 

Zarządzający skutecznie starał się o środki finansowe na odnowę i konserwację 
Kościoła. Dotacje otrzymywano w latach 2014-2016 od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (w dalszej treści – PWKZ), Samorządu Województwa Podkarpackiego, 
powiatu kolbuszowskiego i corocznie od Gminy Cmolas. Środki dotacji 
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na remont i konserwację posadowienia 
fundamentowego oraz na remont kruchty i wykonanie zadaszenia z gontów na 
reliktach po kościele pw. św. św. Stanisława i Wojciecha, na nowe pokrycie dachu 
drewnianym gontem oraz na uporządkowaniem drzewostanu i wejścia na plac 
przykościelny. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Stan obiektu oraz warunki jego użytkowania i udostępniania 
turystom 

Na terenie Gminy Cmolas, we wsi Cmolas znajdował się zabytkowy obiekt 
architektury drewnianej – Kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1646 r.4 
(w dalszej treści Kościół lub Zabytek). Kościół budowany w latach 1646-1674, był 
posadowiony pośrodku wsi Cmolas5 na działce gruntowej o pow. 0,2461 ha, 
zaewidencjonowanej przez starostę kolbuszowskiego pod numerem 2845. Dla 
przedmiotowej nieruchomości została założona Księga Wieczysta: 33598. 
Właścicielami nieruchomości były: Caritas Diecezji Rzeszowskiej im. Ks. Wojciecha 
Borowiusza w Cmolasie – 1/10 udziału oraz Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie – 9/10 udziału. Użytkownikiem Zabytku 
była wyłącznie Parafia. Zabytek w dniu 12 października 1990 r. został wpisany do 
ewidencji PWKZ pod numerem A-1224. 
Książkę obiektu budowlanego – według wzoru podanego w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego6 – 
założono w dniu 1 lutego 2017 r. 
Zarządzający nie dysponował dokumentacją techniczno-budowlaną z okresu przed 
założeniem ww. książki obiektu budowlanego, w tym protokołami z kontroli obiektu 
budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 3-8, 9-16) 
 

W trakcie oględzin ustalono, że najbliższe otoczenie Kościoła – wyznaczone murem 
ogrodzeniowym – było zadbane i uporządkowane7. Na placu przykościelnym oraz 
na ścianach Kościoła nie było żadnych tablic, czy napisów nie związanych z funkcją 
liturgiczną, czy zabytkową Kościoła Na placu znajdowały się 2 drewniane tablice. 
Na pierwszej przedstawiono historię Kościoła oraz ludzi związanych z jego historią. 
Druga tablica informowała, że Kościół znajdował się na Szlaku Architektury 

                                                      
4 W karcie ewidencyjnej Zabytku Nieruchomego wpisanego do Rejestru Zabytków – zabytek występuje 
pod nazwą Kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego. 
5 W odległości ok. 200 m od „nowego kościoła parafialnego” pod tym samym wezwaniem.  
6 Dz. U. Nr 120, poz. 1134 
7 Przycięta trawa na placu, brak samosiejek zarówno na placu jaki i na budynku (dach, rynny), korony 
drzew znajdujące się na placu pozbawione spróchniałych lub połamanych gałęzi. 

Opis stanu 
faktycznego 

 



 

4 

Drewnianej woj. podkarpackiego8. Przed wejściem do Kościoła umieszczono tablicę 
informującą, że w Kościele był realizowany projekt finansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na terenie wokół Kościoła był zainstalowany 
system oświetleniowy, w tym reflektory oświetlający Zabytek w nocy.   
Wejście do przedsionka Kościoła było ogólnodostępne. Wejście do nawy głównej 
Kościoła było zamknięte, zabezpieczone metalową kratą. W przedsionku Kościoła 
była podana informacja dla ewentualnych zwiedzających – dotycząca możliwości 
zwiedzania Kościoła9. 
Drewniane pomieszczenia i wyposażenie Kościoła były bez śladów zniszczeń 
mechanicznych, czy biodegradacji (grzyby, próchnica). Ściany były zabezpieczone 
substancją impregnującą. Dach i sufit Kościoła był bez zacieków. Pokrycie dachowe 
w postaci gontu – nowe10. 
Kościół był zaopatrzony w instalację przeciwpożarową11. Ponadto w przedsionku 
i zakrystii Kościoła znajdowały się gaśnice przeciwpożarowe. 
W Kościele nie stwierdzono instalacji/alarmu przeciwwłamaniowego. Kościół był 
zabezpieczony przed włamaniem, kradzieżą wyłącznie poprzez zamknięcie 
metalową kratą. 
Zarządzający – Ksiądz Michał Bator wyjaśnił, że: w obiekcie jest zainstalowany 
system alarmowy z 2002 r., który ze względu na zły stan techniczny i awaryjność 
jest na stałe wyłączony. Zarządca obiektu zdecydował się na pozostaniu wyłącznie 
przy zabezpieczeniu mechanicznym, ze względu na: 

• brak środków finansowych na instalację nowego systemu zabezpieczającego, 

• bardzo korzystną lokalizację zabytku w centrum wsi Cmolas i bezpośrednie 
sąsiedztwo obiektu ze współwłaścicielem terenu Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej, który pełni bezpośredni nadzór nad ww. obiektem, 

• obiekt jest w godzinach nocnych bardzo dobrze oświetlony, 
• w obiekcie do tej pory nie odnotowano aktu wandalizmu, co świadczy 

o bezpiecznej lokalizacji.  
Zarządzający stwierdził, że brak profesjonalnego zabezpieczenia Zabytku stanowi 
problem finansowy wymagający wsparcia finansowego w postaci dotacji. 
W trakcie oględzin stwierdzono, że schody prowadzące na plac przykościelny oraz 
schody prowadzące z placu przykościelnego do budynku Kościoła były 
nieuszkodzone (3 różne schody). Kamienne lub betonowe stopnie schodów nie 
posiadały ubytków czy nierówności. Schody były zaopatrzone w metalowe bariery 
podtrzymujące. Przy schodach nie było urządzeń umożliwiających osobom 
niepełnosprawnym dostęp na teren przykościelny i do samego Kościoła.  

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 19-21) 
 

W latach 2014-2016 Zarządzający obiektem nie stwierdził przypadków wandalizmu 
dotyczących Zabytku. Nie zgłaszano wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków 
o żadnym z przypadków, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami12. Nie zaszły w tym czasie 
żadne przesłanki do podejmowania działań w trybie cyt. przepisu – nie było 
konieczności informowania PWKZ o uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

                                                      
8 Na trasie nr 9, o długości 232 km, trasa tarnobrzesko-niżańskiej.  
9 Informacja o numerach telefonicznych do plebani – księży, którzy byli uprawnieni do pełnienia roli 
oprowadzających po Zabytku.  
10 Białe, jasne, nowe gonty.  
11 w trakcie trwania niniejszej kontroli, instalacja była konserwowana i naprawiana.  
12 Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.  
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W trakcie oględzin stwierdzono, że w Kościele i jego najbliższym otoczeniu nie było 
uszkodzeń, w tym śladów po ewentualnych aktach wandalizmu. 

(dowód; akta kontroli str. 17–18, 19-21) 
 
Zarządzający nie dysponował dokumentacją budowlaną z okresu sprzed założenia 
książki obiektu budowlanego, tj. przed dniem 1 lutego 2017 r. Dokumentacja – 
protokoły dołączone do książki obiektu budowlanego – wskazywały natomiast, że 
w dniu 15 lutego 2017 r. specjalistyczna firma13 przeprowadziła w Kościele kontrolę 
oraz dokonała diagnozy i oceny, osprzętu i urządzeń elektrycznych ochrony 
przeciwpożarowej oraz stanu izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej 
i instalacji odgromowej. W protokole końcowym wydano ocenę pozytywną 
eksploatowanych urządzeń, tj. ochrona przeciwpożarowa jest skuteczna, oględziny 
sprzętu elektrycznego nie wykazały nieprawidłowości, instalacja odgromowa nadaje 
się do dalszej eksploatacji. W dniach 5 i 8 maja 2017 r. przedsiębiorstwo 
odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem Zabytku sporządziło protokoły 
z wykonania czynności serwisowych. Dokonano naprawy systemu pożarowego 
poprzez wymianę akumulatorów i przewodu pożarowego w Kościele. 
Zlecona przez Zarządzającego, przywołana powyżej kontrola, spełniała tylko część 
wymagań zawartych w pkt. 2 cyt. powyżej przepisu art. 62 ust. 1 Prawa 
budowlanego, dotyczącego przeprowadzania kontroli w cyklu 5-letnim. Sprawdzono 
wyłącznie stan techniczny ww. instalacji. Nie przeprowadzono natomiast kontroli 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku Kościoła, jego estetyki 
i otoczenia.  
W dokumentacji prowadzonej przez Zarządzającego nie stwierdzono istnienia 
protokołów kontroli prowadzonych przez przywołane instytucje kontrolne14. 
Zarządzający, poza przypadkiem o którym mowa powyżej nie przeprowadzał 
kontroli budynku kościoła w trybie art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Ksiądz 
Proboszcz przekazał w wyjaśnieniach, że poza dozorem i kontrolą PWKZ nad 
realizacją zadań inwestycyjno-remontowych prowadzonych w Kościele, w latach 
2014-2017 (I kwartał), żaden z organów uprawnionych nie przeprowadzał kontroli 
stanu Zabytku.  

 (dowód: akta kontroli str. 9-16, 19-21)  
 

W dniu 21 stycznia 2014 r. ks. Proboszcz zatwierdził Parafialny program opieki nad 
zabytkowym Kościołem pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie na lata 2014-
2019 (dalej Program), w którym sformułowano w sposób ogólny trzy cele: 
doprowadzenie do poprawy stanu technicznego zabytku, podejmowania działań 
zwiększających atrakcyjność zabytku dla potrzeb społecznych, turystycznych 
i edukacyjnych oraz określenie współpracy z samorządem terytorialnym 
i wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

 (dowód: akta kontroli str. 22–25) 
  

Realizując cele Programu Zarządzający opracował zasady organizacyjno-
porządkowe pozwalające na udostępnienie obiektu zwiedzającym. Zasady te 
zamieszczono na stronach internetowych parafii – http://parafiacmolas.pl. oraz na 

                                                      
13 Firma z uprawnieniami do prac w zakresie montażu i kontroli na stanowisku dozoru i eksploatacji: 
263/E/0116/16 i 263/D/0028/16 .  
14 Kontrole przeprowadzane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie przewidzianym 
w rozdziale 4 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. w ramach Nadzoru 
konserwatorskiego. Kontrole przeprowadzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w trybie przewidzianym w rozdziale 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. 
w ramach Nadzoru budowlanego. Kontrole przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną w trybie 
przewidzianym w rozdziale 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 
z 2016 r., poz.603 j.t.), tj. w ramach Czynności kontrolno-rozpoznawczych. 
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stronie internetowej http://www.muzeumkolbuszowa.pl. W przedsionku znajdowała 
się pisemna informacja o możliwościach zwiedzania Kościoła (w tym podano numer 
telefonu do plebani i księży oprowadzających po Zabytku).  
Zarządzający wprowadził następujące zasady udostępniania obiektu zabytkowego: 

• obiekt czynny w sezonie turystycznym (od początku kwietnia do końca 
sierpnia) w  każdą sobotę i niedzielę w godz. 10-18. Poza ww. okresem obiekt 
był czynny, po wcześniejszej rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową15, 

• zwiedzanie możliwe w grupie oraz zwiedzanie indywidualne z przewodnikiem 
(po rezerwacji w trybie jw.), przewodnikiem jest kapłan pracujący w parafii, 

• Kościół był udostępniony dla wiernych oraz indywidualnych turystów 
w określonych godzinach, w trakcie uroczystości odpustowych – corocznie 
w dniach 5-6 sierpnia. 

Proboszcz – oświadczył, że nie pobiera się żadnych opłat związanych 
z wykorzystaniem zabytkowego obiektu (…) w ruchu turystycznym na szlaku 
architektury drewnianej.  

(dowód: akta kontroli str. 17–18, 26-28) 
 
Informacja o Kościele i jego dostępności była podana na stronie internetowej Parafii 
w Cmolasie16. Parafia w Cmolasie drukowała własną gazetkę (kwartalnik) pod 
nazwą W Blasku Przemienienia. W numerze 4 z 2014 r. oraz w numerze 3 z 2016 r. 
informowano czytelników o kolejnych pracach konserwatorsko-renowacyjnych 
prowadzonych w jednym z nielicznych zachowanych na terenie woj. 
podkarpackiego przykładów drewnianej architektury sakralnej o znacznych 
walorach artystycznych, historycznych i zabytkowych. 
Parafia wraz z Parafialnym Kołem Caritas wydawała kalendarze na rok 2016 i na 
rok 2017. Jednym z elementów wydawnictw były fotografie kontrolowanego 
zabytku.  

 (dowód: akta kontroli str. 29-32) 
 
Na stronach internetowych Gminy Cmolas znajdowały się informacje – wzmianki 
o Kościele17.  
W broszurze reklamowej wydanej przez Gminę Cmolas pn. Gmina Cmolas 
zaprasza, w rozdziale warto zobaczyć – jako jedną z atrakcji Gminy 
zaprezentowano Kościółek drewniany. 
W broszurze Gmina Cmolas – prezentującym walory i osiągnięcia Gminy, w tym jej 
poszczególnych sołectw, podano że: Gmina Cmolas to także znaczące walory 
historyczne związane z budowlami sakralnymi i sprawowanym tam kultem 
religijnym. Przytoczoną informację zilustrowano m. in. fotografiami Kościoła. 
W kwartalniku wydawanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie 
(nr 1/2017), zamieszczono artykuł: Cmolaski szlak sakralnej architektury drewnianej 
nr 2. Przedstawiono w nim historię budowy oraz losy i szczegółowy opis Zabytku. 
Artykuł zakończono stwierdzeniem, że jako miejsce sprawowania kultu, kościół 
wykorzystywany jest incydentalnie głównie na śluby i jest dużą atrakcją turystyczną, 
ozdobą i dumą Cmolasu. 

                                                      
15 W praktyce udostępniony dla turystów był tylko przedsionek Kościoła. Możliwość oglądania głównej 
nawy wyłącznie poprzez metalową kratę oddzielającą te pomieszczenia.  
16 Cyt. uprzednio stronie http://parafiacmolas.pl. 
17 na stronie www.cmolas.pl w jednej z zakładek podano, że perełką Cmolasu jest 400 letni zabytkowy, 
drewniany kościółek.  
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Zdjęcia i informacje o Zabytku był wykorzystywane również jako element 
reklamowo-promocyjny w wydawnictwach o charakterze przewodników 
turystycznych – wydawanych w związku z działalnością Lokalnych Grup Działania 
„Siedlisko i LASOVIA18,19. 
W Gminie Cmolas nie było Punktu Informacji Turystycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 123-134) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym powyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzeprowadzaniu przez 
Zarządzającego pełnego zakresu kontroli obiektu budowlanego – zabytkowego 
Kościoła. Cyt. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nakazywała 
Zarządzającemu poprzez przepis art. 62 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 przeprowadzanie 
okresowych kontroli ww. obiektu budowlanego. Kontrole przeprowadzane w cyklu 
rocznym powinny dotyczyć stanu technicznego elementów budynku narażonych na 
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących 
podczas użytkowania obiektu. Kontrole pięcioletnie, dodatkowo powinny polegać m. 
in. na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.  
Zarządzający dysponował dokumentami potwierdzającymi wykonanie w latach 
2014-2017 (I kwartał) ww. kontroli wyłącznie w zakresie stanu technicznego: 
osprzętu i urządzeń elektrycznych ochrony przeciwpożarowej oraz stanu izolacji 
przewodów roboczych instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w Kościele. 
Ksiądz Proboszcz wyjaśnił, że oprócz wyszczególnionych wcześniej kontroli inne 
kontrole w tym okresowe nie były wykonywane, na skutek jego zaniedbania 
i zbytniej koncentracji na poprawie stanu technicznego obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 19 – 21, 135) 

2. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytku architektury 
drewnianej. 

 

W dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy w Cmolasie uchwałą Nr XIII/82/15 przyjęła 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Cmolas na lata 2016-2019 (w dalszej 
treści – Gminny Program). 

W Gminnym Programie zapisano: 
• listę zabytków wpisanych do rejestru zabytków PWKZ. Na pierwszym 

miejscu listy - wśród 5 zarejestrowanych zabytków - podano Kościół, 
• zasady ochrony wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

i podlegających ochronie konserwatorskiej, podając 6 ogólnych zasad.  
W Gminnym Programie podano również wykaz zabytków znajdujących się 
w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Cmolas. Zinwentaryzowano tam 27 obiektów, 
w tym jako oddzielne zabytki podano budowle związane bezpośrednio z Kościołem, 
tj. ogrodzenie (mur) – jako pozostałość po kościele p.w. Św. Św. Stanisława 

                                                      
18 Grupy działania funkcjonujące i finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, działające jako stowarzyszenia. 
Grupy działania były związane z obszarem 7 gmin (w tym Gminy Cmolas), tworzącym „rejon lasowiacki”. 
W centrum tego obszaru znajduje się miasto Kolbuszowa.   
19 W trzech wydawnictwach, tj. 1) LASOVIA – informator/mapa turystyczna, 2) Przewodnik – Szlakami 
Lasowiaków, 3) broszura: LASOVIA – Lokalna Grupa Działania, znajdowały się zdjęcia i informacje 
o Zabytku z rekomendacjami do zwiedzania.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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i Wojciecha oraz fundamenty, również jako widoczne pozostałości po przywołanym 
powyżej kościele20. 
Zasady i zadania sformułowane w Gminnym Programie w latach 2014–2017 
(I kwartał) były wykonywane wspólnie przez Zarządcę Zabytku i przez Gminę 
Cmolas. 
Zrealizowano zadania dotyczące Zabytku w zakresie: 

• utrzymywania obiektu w dobrym stanie, 
• promocji i udostępniania, 
• wnioskowania i przydzielania środków finansowych w formie dotacji, na 

utrzymanie i odnowę Zabytku. 
(dowód: akta kontroli str. 33-54) 

  
Ustalono, że utrzymanie, zabezpieczenie i udostępnianie Kościoła jako obiektu 
zabytkowego był realizowane przez Zarządcę, Gminę Cmolas i PWKZ zgodnie z cyt. 
powyżej Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami Gminy Cmolas. Wójt Gminy 
Cmolas poinformował, że wszystkie zadania, które nakłada na zarządzającego 
obiektem zabytkowym zarówno ustawa, jak i gminny program opieki nad zabytkami 
na przestrzeni lat 2014-2017 są realizowane właściwie, w miarę posiadanych 
środków finansowych. 
Proboszcz Parafii systematycznie prowadzi prace remontowo–konserwatorskie, 
o czym świadczą corocznie składane do tutejszego Urzędu wnioski o udzielenie 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 17–18, 55-59) 
 
Proboszcz Parafii potwierdził dobrą współpracę z Gminą, w tym w zakresie: 
corocznego zabezpieczenia środków na remonty zabytkowego obiektu i pomocy 
konsultacyjnej w tej kwestii, ruchu turystycznego – udostępnienia zabytkowego 
obiektu kościoła i propagacji oraz edukacji. 
Zarządzający Zabytkiem informując o problemach związanych z utrzymaniem 
zabytku, zwrócił uwagę na brak środków finansowych na instalację nowego sprzętu 
zabezpieczającego Podał jednocześnie, że oczekuje objęcia systemowym 
programem wspierania finansowego Zarządców obiektów zabytkowych, w celu 
umożliwienia im właściwego zabezpieczenia elektronicznego i poprawy ochrony 
obiektów. Ksiądz Proboszcz uważa za niezbędne, polepszenie polityki informacyjnej 
dla zarządców obiektów na temat możliwości uzyskania środków finansowych i form 
propagacji obiektów zabytkowych poprzez m.in. konferencje naukowe, szkolenia, 
strony internetowe, publikacje w celu ich uzyskania. 

(dowód: akta kontroli str. 19–21, 26-28) 
 
Zarządca w latach objętych programem kontroli nie występował do PWKZ o wgląd 
do dokumentacji zarządzanego przez niego Kościoła.  
Zarządca nie planował zagospodarowania Zabytku na cele użytkowe, inne niż 
związane z liturgią. 

                                                      
20 Stan, o którym mowa wynikał z przenosin 2 kościołów drewnianych, znajdujących się na terenie Gminy 
Cmolas, oraz budowy w latach 1957-1961 obok drewnianego kościółka szpitalnego, nowego, 
murowanego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego.  
W związku z tym „duży” zabytkowy, drewniany kościół p.w. św. św. Stanisława i Wojciecha (z 1649 r.),  
przestał być miejscem sprawowania kultu i przez 18 lat pozostawał nieużytkowany, a następnie rozebrany 
i przeniesiony Poręb Dymarskich w 1979 r. 
Na jego miejsce przeniesiono zaś w 1979 r.  drewniany kościół zabytkowy pw. Przemienienia Pańskiego 
stojący obok nowo wzniesionego o tym samym wezwaniu, tworząc z niego kościół filialny. 
Pozostałe po kościele pw.  św. Wojciecha i św. Stanisława fundamenty z kryptą oraz mur ogrodzeniowy 
zastały wprowadzone do gminnej ewidencji zabytków. 



 

9 

PWKZ nie formułował dla Zarządcy zaleceń konserwatorskich, określających 
sposób korzystania z Zabytku, jego zabezpieczenia i sposobu wykonania prac 
konserwatorsko-remontowych. 
W latach objętych kontrolą, PWKZ wydał 4 decyzje, pozwolenia na prace 
konserwatorskie przy Zabytku: 

1. decyzja nr 41/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.21 – pozwalająca 
Zarządzającemu na prace remontowo-konserwatorskie posadowienia 

fundamentowego, remont kruchty oraz wykonanie zadaszenia z gontów na 

reliktach po kościele pw. św. św. Stanisława i Wojciecha w Cmolasie22.  

W dniu 4 listopada 2014 r., przy udziale Komisji powołanej przez PWKZ 
dokonano odbioru końcowego ww. robót budowlano-konserwatorskich; 

2. decyzja nr 318/2014 z dnia 16 września 2014 r. –  pozwalająca 
Zarządzającemu na montaż metalowej balustrady schodów przy wejściu 

głównym do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.  

Nie stwierdzono udziału PWKZ w odbiorze wykonanych robót; 

3. decyzja nr 183/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. –  pozwalająca 
Zarządzającemu na wykonanie prac obejmujących – w koronach drzew: 

cięcia sanitarne, cięcia prześwietlające, cięcia korekcyjne, cięcia formujące, 

założenie wiązań linowych elastycznych. Roboty dotyczyły prac 
porządkowo-pielęgnacyjnych drzewostanu przy zabytkowym kościele pw. 
Przemienienia Pańskiego w Cmolasie23.  

W dniu 26 listopada 2015 r., przy udziale przedstawicieli PWKZ dokonano 
odbioru końcowego ww. prac porządkowo-pielęgnacyjnych; 

4. decyzja nr 380/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.24 – pozwalająca 
Zarządzającemu na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy 
kościele filialnym p.w. Przemienienia Pańskiego oraz murze ogrodzeniowym 
w Cmolasie25. Pozwolenie jest ważne do dnia 30 grudnia 2022 r.  

W dniu 3 listopada 2016 r., przy udziale Komisji powołanej przez PWKZ, 
dokonano odbioru końcowego robót budowlano-konserwatorskich 
(wykonanie pokrycia gontem całego dachu Kościoła wraz impregnacją 
zabezpieczającą). 

(dowód: akta kontroli str. 60 - 115) 
 

W latach 2014-2017 (I kwartał) w najbliższym otoczeniu Zabytku nie prowadzono 
budowy ani remontu innych obiektów wymagających pozwolenia, w trybie art. 36 
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

(dowód: akta kontroli str. 17 - 18, 19 - 21) 

                                                      
21 Wniosek z dnia 24 stycznia 2014 r. 
22 Podano uprzednio, że po przeniesionym kościele pw. św. Stanisława i Wojciecha, pozostał odkryty 
fragment fundamentów i kruchta przykościelna.   
23 Łącznie 13 drzew.  
24 Wniosek z dnia 30 października 2015 r. (wpłynął w dniu 26 listopada 2015 r.) 
25 Pozwolenie dotyczyło szerszego zakresu robót, w tym: naprawy ubytków i zniszczonych części zrębu 
ścian kościoła, 3 różnych prac związanych z naprawą muru kościelnego. W ramach otrzymanego 
pozwolenia, w 2016 r. wykonano wyłącznie demontaż i wymianę (założenie nowego) gontu dachowego na 
całym kościele.  
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Powyżej, w wystąpieniu pokontrolnym podano listę wszystkich zrealizowanych robót 
– związanych z odbudową, utrzymaniem, zabezpieczeniem Zabytku. Wykonanie 
tych zadań było finansowane przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych – dotacji 
celowych, tj.: 
W 2014 r. dwa zadania: 
1. remont kruchty oraz wykonanie zadaszenia z gontów na reliktach po kościele pw. 

św. św. Stanisława i Wojciecha w Cmolasie - koszt całkowity zadania wyniósł 46 
tys. zł., natomiast koszt szacowany na etapie składania  wniosków o dotację 
wynosił 55,3 tys. zł. 

Zadanie sfinansowano z następujących źródeł: 

• dotacja województwa podkarpackiego – 20 tys. zł (wnoszono o 27 tys. zł), 

• dotacja powiatu kolbuszowskiego – 15 tys. zł (wnoszono o 15 tys. zł),  

• dotacja Gminy Cmolas – 10 tys. zł (wnoszono o 10 tys. zł), 

• środki własne Zarządzającego – 1 tys. zł. 

2. montaż metalowej balustrady schodów przy wejściu głównym do kościoła pw. 
Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. Koszt całkowity zadania wyniósł 1,6 tys. zł 
Finansowanie wyłącznie ze środków własnych Zarządcy. 

W 2015 r. Roboty z zakresu pielęgnacji i konserwacji drzewostanu w otoczeniu 
Kościoła. Koszt całkowity zadania wyniósł 10 tys. zł. Zadanie w całości było 
sfinansowane dotacją Gminy Cmolas. 
 
W 2016 r. Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. 
Przemienienia Pańskiego. Koszt całkowity zadania wyniósł 147,3 tys. zł, koszt 
szacowany na etapie składania wniosków o dotację – 594,3 tys. zł.26  
Zadanie sfinansowano z następujących źródeł: 

• dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 70 tys. zł. (wnoszono 
pierwotnie o 296,8 tys. zł27), 

• dotacja  – 40 tys. zł, 
• dotacja województwa podkarpackiego – 25 tys. zł, 
• dotacja Gminy Cmolas – 10 tys. zł, 
• środki własne – 2,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 6-15) 
 
W 2017 r. Zarządzający wystąpił z wnioskami o udzielenie dotacji, na prace 
konserwatorskie i roboty budowlane, związane z remontem muru ogrodzeniowego 
i krypty na reliktach w kwocie 380 tys. zł, w tym do: 

• Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 240 tys. zł, 
• PWKZ o 125 tys. zł, 
• Gminy Cmolas o 15 tys. zł. 

                                                      
26 Na etapie składania wniosków o dotację przewidywano wykonywanie znacznie szerszego zakresu 
robót, tj. zakresu podanego w cyt. decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pozwoleniu na 
wykonywanie robót, tj. decyzja nr 380/2015 z 16 grudnia 2015 r. .  
27 Po konsultacjach z MKiDN w sprawie wysokości dotacji, ograniczono wykonanie zadania wyłącznie do 
pokrycia dachu nowym gontem. Powyższe ustalenia, co do wysokość budżetu ograniczonego zadania - 
implikowało wnioskowanie i wysokość dotacji od pozostałych donatorów.  



 

11 

Do dnia 25 maja 2017 r. ww. instytucje nie udzieliły odpowiedzi w tej sprawie.  
W latach 2014-2017 (I kwartał) nie stwierdzono przypadków, aby wnioski 
Zarządzającego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 
budowlane przy Zabytku spotkały się z odmową instytucji - dysponentów środków 
finansowych na ten cel. 

(dowód: akta kontroli str. 116-122) 
 
Żaden z podmiotów udzielających Zarządzającemu przywołanych powyżej dotacji 
nie przeprowadzał kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych.  

Zarządzający przedkładał dotującym podmiotom – po wykonaniu zadania – 
sprawozdanie z wykonania, dołączając kopię: protokołu odbiór końcowego, 
kosztorysu powykonawczego, umowę z wykonawcą, fakturę z dołączonym 
wyciągiem bankowym, a w przypadku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – powykonawczą dokumentację fotograficzną na płycie CD.  

W latach objętych kontrolą PWKZ nie kontrolował Zarządzającego w zakresie 
prawidłowości ochrony Zabytku.  

(dowód: akta kontroli str. 19–21, 60-115) 

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli28, wnosi o: 

- zapewnienie realizacji obowiązków Zarządzającego przewidzianych Prawem 
budowlanym, a w szczególności w zakresie okresowych kontroli budynku Kościoła.  

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 otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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  

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

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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