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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/108 - Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Cezary Romanczenko, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/27/2018 z dnia 13.03.2018 r.  

(dowód: - akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

(dalej: Urząd Miasta) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego od dnia 1 grudnia 2014 r.(dalej: 
Prezydent) 

(dowód: - akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1, że Miasto Gorzów Wlkp. (dalej Miasto) w latach 2016-
20182, nie w pełni rzetelnie realizowało zadania z zakresu ochrony zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych. 

Miasto nie dysponowało bowiem zgodnym z obowiązującymi wymogami gminnym 
(miejskim) planem ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, a także planami 
ochrony zabytków dla zabytków stanowiących własność Miasta. Miasto nie sporządziło 
również, wbrew ustawowym wymogom, gminnego (miejskiego) programu opieki nad 
zabytkami. Z uwagi na brak tych dokumentów podejmowane przez Miasto przedsięwzięcia 
miały charakter działań doraźnych i nie wynikały z długofalowej, skoordynowanej polityki  
w obszarze opieki nad zabytkami i ochrony zabytków, w tym na wypadek i w sytuacjach 
kryzysowych. 

Wskutek ograniczonych nakładów inwestycyjnych na zabytki oraz zaniechaniu realizacji 
części zaleceń pokontrolnych, za niezadowalający i wymagający poprawy należy uznać 
stan techniczny niektórych zabytków stanowiących własność Miasta3. 

Pozytywnie należy natomiast ocenić udzielanie ze środków budżetu Miasta w roku 2016 
dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki te były wydatkowane 
prawidłowo, zgodnie z zasadami określonymi przez organ stanowiący. Natomiast 
niewykorzystanie środków na ww. cel w roku 2017 (wskutek braku wniosków) wskazuje na 
konieczność szerszego rozpropagowania informacji o możliwościach otrzymania dotacji. 

Działania Miasta związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej (pożar w Katedrze), w tym 
dotyczące współpracy i współdziałania z właściwymi podmiotami, a także zabezpieczeniu 
uszkodzonego zabytku prowadzone były rzetelnie. 

                                                      
1 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. 
2 Okres objęty kontrolą: lata 2016–2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz lata wcześniejsze w 
zakresie zdarzeń i danych niezbędnych do dokonana ocen. 
3 Dotyczy: budynek Urzędu Miasta przy ul. Wał Okrężny 37 (willa fabrykancka, 1876 r.) oraz budynek szkolny i 
sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 Stycznia 29 (dawne Liceum Wyższe, 1895 r.). 
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Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano działania, 
zamierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ewidencjonowanie i dokumentowanie zabytków podlegających 
ochronie. 

1.1. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta4 oraz Regulaminu 
wewnętrznego Wydziału Urbanistyki i Architektury5 ustalono, że w okresie objętym kontrolą 
zadania związane z ochroną zabytków realizuje ww. wydział w ramach którego działa 
Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków – 2 pracowników na pełen etat, tj.: Miejski 
Konserwator Zabytków (dalej MKZ) oraz stanowisko ds. ochrony zabytków.  
                                                                                              (dowód: akta kontroli str. 60-130) 
Ponadto na podstawie uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp.6 oraz porozumienia zawartego 
między Wojewodą Lubuskim a Miastem7, Wojewoda Lubuski, na wniosek Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej LWKZ) powierzył na podstawie art. 96 ust. 2 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami8 (dalej ustawa o 
ochronie zabytków) a Miasto Gorzów Wielkopolski przyjęło prowadzenie spraw z zakresu 
właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez LWKZ, dotyczących ochrony 
zabytków położonych w granicach administracyjnych Miasta. Poprzednie porozumienie w 
tym zakresie obowiązywało do dnia 26 stycznia 2016 roku9. 

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 149-163) 

Na podstawie zakresów czynności pracowników ww. wydziału stwierdzono, że prowadzenie 
spraw związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych lub konfliktu 
zbrojnego oraz podejmowanie działań w zakresie opracowania gminnego (miejskiego) planu 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych przypisano stanowisku MKZ10. Z kolei 
stanowisku inspektora w Pracowni MKZ przypisano prace związane z prowadzeniem 
ewidencji obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków11 (dalej: GEZ).  

MKZ legitymował się wykształceniem kierunkowym związanym z ochroną zabytków12. 
Pracownicy nie odbywali kursów i szkoleń związanych z ochroną zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych.  

                                                                                           (dowód:  akta kontroli str. 164-183)  

                                                      
4 Na podstawie § 22 pkt 23 ppkt 40-43 zarządzenia nr 101/W/I/2017 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/13534_ZPM-101-W-I-2017.pdf 
5 Na podstawie § 6 zarządzenia nr 168/W/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 r. w 
sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz załącznik nr 1: 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/8736_ZPM-168-W-I-2016.pdf 
6 Uchwała nr XVI/158/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia przez 
Miasto Gorzów Wielkopolski niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, 
realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/5190_tresc_AP_nr_XVI_158_2015.pdf 
7 Porozumienie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Gorzów Wielkopolski niektórych 
kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora 
Zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 90): 
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U71/2016/5/90.pdf#zoom=90 
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
9 Porozumienie z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie przejęcia kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Miasto Gorzów Wlkp. (Dziennik Urzędowy Województwa  
Lubuskiego z dnia 26  maja 2006 r. Nr 35, poz. 785):   
http://www.starybip.luw.pl/dzienniki/2006/duwl35.pdf 
10 Na podstawie pkt 29 i 30 zakresu czynności pracownika z dnia 22.10.2014 r. oraz pkt 3.22 i 3.23 zakresu 
czynności pracownka z dnia 05.05.2015 r. 

11 Na podstawie pkt 2 lit. e i f zakresu czynności pracownika z dnia 29.03.2013 r. oraz pkt 2.6 zakresu czynności 
pracownika z dnia 05.05.2015 r. 
12 Tj.: Miejski Konserwator Zabytków - wykształcenie wyższe magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Ochrona Dóbr Kultury w zakresie Muzealnictwa.  

Opis stanu 
faktycznego 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/13534_ZPM-101-W-I-2017.pdf
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/8736_ZPM-168-W-I-2016.pdf
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/5190_tresc_AP_nr_XVI_158_2015.pdf
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U71/2016/5/90.pdf%23zoom=90
http://www.starybip.luw.pl/dzienniki/2006/duwl35.pdf
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Na podstawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego stwierdzono, że wydział ten wykonuje zadania dotyczące nadzoru nad 
planowaniem i zapewnieniem ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury13. Natomiast stanowisku 
podinspektora ds. ochrony ludności, ostrzegania i alarmowania obowiązki opracowywania i 
aktualizacji Miejskiego Planu Obrony Cywilnej. 

                                                                             (dowód: akta kontroli str. 131-148, 178-180) 

Zagadnienia dotyczące ochrony zabytków, w tym także na wypadek sytuacji kryzysowych 
nie były w kontrolowanym okresie przedmiotem kontroli wewnętrznej i badań audytowych. 

W 2014 r. Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przeprowadził audyt 
Pracowni MKZ14. Na podstawie wyników ww. audytu jednym z zaleceń było sporządzenie 
projektu gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 oraz przekazanie do 
zaopiniowania LWKZ, stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o chronie zabytków. Zagadnienie 
dotyczące gminnego programu opieki nad zabytkami zostało opisane w obszarze 2 pkt 2.5. 
niniejszego wystąpienia. 

(dowód:  akta kontroli str. 184-239) 

Ponadto na podstawie regulacji przewidzianych w ww. porozumieniach zawartych między 
Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wielkopolski, LWKZ przeprowadził w 2014 i 2017 
roku kontrole problemowe działalności MKZ w Gorzowie Wlkp., których zakres nie dotyczył 
realizacji zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych15. 

W latach 2016-2018 do Urzędu Miasta wpłynęła jedna skarga oraz jeden wniosek  
w zakresie dotyczącym zabytków (skarga została uznana za bezprzedmiotową, a wniosek 
za bezzasadny)16. 

        (dowód: akta kontroli str. 240) 

1.2. Miasto prowadzi GEZ w formie zbioru kart adresowych17, która została pozytywnie 
zaopiniowana przez LWKZ18. Wynika z niej, iż na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie Miasta 
znajdowało się łącznie 1.311 zabytków (w tym 1.051 nieruchomych oraz 250 stanowisk 
archeologicznych), z tego 72 obiektów nieruchomych wpisanych do Rejestru zabytków 
prowadzonego przez LWKZ. Oprócz tego na terenie Miasta znajdowało się 5 zabytków 
ruchomych wpisanych do Rejestru zabytków.  

                                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 5-7) 

Pełniąca funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków do dnia 30 kwietnia 2018 r. 
poinformowała, że: Miasto Gorzów Wielkopolski prowadziło gminną ewidencję zabytków od 
2005 roku, która została uzgodniona z Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

                                                      
13 Na podstawie § 6 pkt 41 zarządzenia nr 114/W/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 czerwca 
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/13981_ZPM-114-W-I-2017.pdf 
14 Wyniki audytu z 2014 r. oraz audytu sprawdzającego w 2015 r. przeprowadzonych w Pracowni Miejskiego 
Konserwatora Zabytków z realizacji zadania audytowego nr 2014/01: „Przestrzeganie procedur 
administracyjnych i stosowanie przepisów kpa w realizacji zadań w zakresie ochrony zabytków”.  
15 Kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. przeprowadzona w 
dniu 23.12.2014 r. w zakresie: kontroli merytorycznej wydawanych przez MKZ pozwoleń, postanowień i 
zaświadczeń oraz sposobu załatwiania spraw. Kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Gorzowie Wlkp. przeprowadzona w dniu 31.01.2017 r. w zakresie:kontroli merytorycznej 
prowadzonych przez MKZ w latach 2015-2016 kontroli zabytków. 
16 Na podstawie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: w 2017 roku wpłynął 
wniosek znak CR-39 - dotyczący przeprowadzenia kontroli w zakresie zabezpieczenia drzewa – pomnika 
przyrody na placu budowy przy ul. Walczaka. Wniosek bezzasadny – nie stwierdzono uszkodzeń drzewa. 
Natomiast w 2018 r. wpłynęła skarga znak CR-19 – skarga na Miejskiego Konserwatora Zabytków dotycząca 
braku odpowiedzi na pismo o wydanie opinii w zakresie możliwości umieszczenia reklamy na budynku wpisanym 
do rejestru zabytków przy ul. Łokietka 37. Skarga bezprzedmiotowa – z Miejskim Konserwatorem Zabytków 
został rozwiązany stosunek pracy przed datą wpłynięcia skargi. 
17 Przyjętą na podstawie zarządzenia nr 1134/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 
4 lutego 2014: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/465_ZPM-1134-III-2014.pdf 
18 Pismo Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. znak 
DDK.E.Szr.400-81/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. oraz pismo Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. znak RZD-G.5133.7.2013 z dnia 31 stycznia 2014  r. 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/13981_ZPM-114-W-I-2017.pdf
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/465_ZPM-1134-III-2014.pdf
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Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim. W 2011 roku Miejski Konserwator Zabytków podjął 
działania w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków. Kierownik Delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim zaopiniował 
pozytywnie zaktualizowaną gminną ewidencję zabytków. Prezydent Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego zarządzeniem nr 1134/III/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku przyjął gminną 
ewidencję zabytków miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

                      (dowód: akta kontroli str. 241-244) 

Najwięcej zabytków nieruchomych zlokalizowanych na obszarze Miasta wpisanych do 
rejestru zabytków (stan na 31 grudnia 2017 r.) stanowiło własność kościelnych osób 
prawnych (18), Miasta (15), prywatnych (14), będących we współwłasności jst (14), innych 
j.s.t. (8) oraz Skarbu Państwa (6)19. Poza tym na terenie Miasta znajduje się pięć zabytków 
ruchomych: cztery stanowiące własność kościelnych osób prawnych oraz jeden stanowiący 
współwłasność Miasta i kościelnej osoby prawnej.  

Spośród zabytków wpisanych do rejestru własność Miasta stanowiły 15 nieruchomości. 

       (dowód: akta kontroli str. 8-11) 

1.3. Badanie próby kart adresowych zabytków ujętych w GEZ20 (nieruchomości wpisanych 
do rejestru i objętych wojewódzką ewidencją zabytków) wykazało m.in., że każdy z 
badanych zabytków nieruchomych posiadał kartę adresową opracowaną zgodnie 
z obowiązującym wzorem oraz zawierającą wszystkie wymagane elementy21. 

Spośród zabytków ujętych w GEZ 122 objętych jest ochroną w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, które dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego22. W badanej próbie stwierdzono, że obiekty te były 
równocześnie objęte ww. ochroną, której zakres dla każdego z tych zabytków jest 
indywidualnie określony w uchwałach Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie uchwalenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. Projekty i 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegały uzgodnieniu z 
LWKZ w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, stosownie do art. 20 
u.o.z. 

                                                                                                       (dowód: akta kontroli str. 293-386) 

Badanie przeprowadzono na przykładzie obiektów włączonych do GEZ do roku 2014.  
Od 2014 roku nie było wniosków LWKZ oraz innych podmiotów o włączenie lub wykreślenie 
zabytków z GEZ. 

W badanym zakresie stwierdzono rzetelność prowadzenia i dokumentowania danych 
ujętych w GEZ. 

     (dowód:   akta kontroli str. 245-251) 

1.4.  W zakresie sposobu zapewnienia zasobów kadrowych oraz materiałowych na 
wypadek sytuacji kryzysowych Prezydent wyjaśnił: w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. 
funkcjonuje magazyn przeciwpowodziowy i magazyn obrony cywilnej, oba wyposażone w 
sprzęt do działań w sytuacjach kryzysowych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring obu 
magazynów. Równolegle w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie 
Wlkp. została zdeponowana część wyposażenia magazynów miejskich z myślą o 
możliwości jego natychmiastowego użycia. Do działań w zdarzeniach kryzysowych 
wykorzystywane są w pierwszej kolejności etatowe zasoby ludzkie służb, inspekcji i straży, 
w drugiej formacje obrony cywilnej oraz jednostek organizacyjnych funkcjonujących na 
terenie Miasta. Nie znane są i nie funkcjonują w Urzędzie Miasta karty przydziałów 

                                                      
19 Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków to 72, ale przy podliczeniu własności wynika 
75, ponieważ park szpitalny wraz z zespołem szpitala psychiatrycznego stanowi 1 wpis do rejestru zabytków, ale 
podzielony jest na  3 własności: prywatną (kaplica), gminy (park) i innych j.s.t. (szpital). 
20 Po 10 kart nieruchomości wpisanych do rejestru i objętych wojewódzką ewidencją zabytków, łącznie 20 kart. 
21 Wskazane w § 17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w 
sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661). 
22 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: http://www.gorzow.pl/PL/3304/Obowiazujace/ 

http://www.gorzow.pl/PL/3304/Obowiazujace/
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pracowniczych do konkretnych działań w sytuacjach poprzedzających sytuację kryzysową 
lub w toku jej trwania. Ewentualne dyżury, zastępstwa i odwołania urlopów pracowniczych 
realizowane są zgodnie z kodeksem pracy. Opracowany jest system alarmowania członków 
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz obsady Stałego Dyżuru Prezydenta 
Miasta. 

W sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego, skutkującego koniecznością zwiększenia 
zasobów materiałowych planowane jest uruchomienie rezerwy celowej na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wykorzystanie zasobów ludzkich następuje 
zgodnie z przepisami kodeksu pracy.  

(dowód:  akta kontroli str. 252-256) 

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

W Urzędzie przypisano obowiązki związane z opieką nad zabytkami oraz ochroną 
zabytków, w tym także na wypadek sytuacji kryzysowych, a także obowiązki związane  
z prowadzeniem i aktualizowaniem GEZ.  

Miasto dysponowało Gminną ewidencją zabytków uzgodnioną z LWKZ, a badanie próby 
kart adresowych zabytków nie wykazało nieprawidłowośći. 

 

2. Opracowywanie i aktualizowanie programów / planów w 
zakresie ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych 

2.1. W dokumentach strategiczno-planistycznych Miasta, problematyka ochrony zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych nie była uwzględniana. 

Natomiast pewne ogólne zagadanienia dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
były ujmowane m.in. w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 
2010-202023, Gminnym Programie Rewitalizacji Gorzów 2025+24 oraz w Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.25.  

                                                                                                  (dowód: akta kontroli str. 258-292) 

W Urzędzie Miasta nie dokonywano analiz i nie diagnozowano potrzeb (problemów) w 
zakresie prawidłowej i skutecznej ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

                         (dowód:   akta kontroli str. 14-53) 

2.2. W Urzędzie Miasta dokument pn. Plan Ochrony Zabytków Miasta Gorzów Wielkopolski 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych został opracowany przez MKZ w 
2012 r. Dokument ten został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. bez 
uzgodnienia z wojewodą lubuskim oraz LWKZ, do czego zobowiązywał przepis § 4 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych26 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków). Jeden egzemplarz ww. dokumentu został 
przekazany LWKZ, stosownie do § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia.  

                                                      
23 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020: 
http://www.gorzow.pl/system/obj/353_20100215_Strategia_Zrownowazonego_Rozwoju_Gorzowa_2010_2020.p
df – informacje tylko o  niektórych obiektach, które według innych regulacji stanowią  zabytki str. 13, 23 oraz 36. 
24 Gminny Program Rewitalizacji Gorzów 2025+: 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/9193_Gminny_Program_Rewitalizacji.compressed.pdf - tylko w 
zakresie informacji o niektórych obiektach, które według innych regulacji stanowią  zabytki oraz przedsięwzięć 
uwzględniających zabytki na rzecz uspójniania i wzbogacania krajobrazu kulturowego - str. 23, 29 oraz 73 i 74. 
25 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.: 
http://www.gorzow.pl/archiwum/images/stories/Aglomeracja/strategia-ZIT/projekt-strategia-zintegrowanych-
inwestycji-terytorialnych.pdf - tylko w zakresie informacji o niektórych obiektach, które według innych regulacji 
stanowią  zabytki lub odnoszących się do przedsięwizięć związanych z tymi obiektami -  str. 66, 79, 86 oraz 91. 
26 Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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                                                                            (dowód:  akta kontroli str. 387-457, 460-462) 

Ww. dokument w części opisowej zawierał m.in.:  

 charakterystykę zasobów i rozmieszczenia zabytków oraz stopnia ich 
spodziewanego zagrożenia,  

 wnioski z analizy rozmieszczenia i zagrożenia zabytków oraz sposoby ich ochrony 
w zależności od zagrożenia,  

 sposób współdziałania, powiadamiania i łączności, sposoby informowania o 
stratach według wzoru formularza zgłoszenia strat w zabytkach, stanowiącego 
załącznik nr 10 do Instrukcji,   

 wykaz z adresami jednostek, instytucji, organizacji i rzeczoznawców, 
przewidzianych do udzielenia pomocy zabytkom w razie zagrożenia,  

 w części graficznej: rozmieszczenie zabytków nieruchomych oraz ruchomych.  

  (dowód: akta kontroli: str 387-457) 

W dokumencie stwierdzono natomiast brak elementów wymaganych w pkt 8 ppkt 1 lit. c, d, 
e i h oraz ppkt 2 lit. b, c i d Instrukcji stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie 
ochrony zabytków. 

Dokument pn. Plan Ochrony Zabytków Miasta Gorzów Wielkopolski na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych nie był udostępniany innym podmiotom w szczególności w 
celu ułatwienia opracowania/dostosowania przez te podmioty własnych planów ochrony 
zabytków. Jeden egzemplarz projektu planu został przekazany do Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego w Urzędzie Miasta. 

                                                                                              (dowód:   akta kontroli str. 14-53) 

2.3. W Mieście nie opracowano jednostkowych planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla zabytków stanowiących własność Miasta. 

                                                                                  (dowód:  akta kontroli str. 14-53) 

2.4. Prezydentowi nie został przekazany w celu zatwierdzenia żaden z planów ochrony 
zabytków jednostek organizacyjnych posiadających zabytki, o których mowa w § 4 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, a Miasto nie podejmowało działań w związku 
z nieotrzymaniem do zatwierdzenia ww. planów.  

Prezydent oraz MKZ wyjaśnili, że: w dokumentacji Urzędu brak jest takich planów. Plan Ochrony 
Zabytków Miasta Gorzów Wielkopolski na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
został opracowany bez odnoszenia się do ww. planów.  

                                                                                              (dowód:   akta kontroli str. 14-53) 

2.5. W kontrolowanym okresie27 Miasto nie posiadało kluczowego instrumentu kształtowania 
planowej i długookresowej polityki w zakresie opieki i ochrony zabytków, tj.  gminnego 
(miejskiego) programu opieki nad zabytkami (dalej: Program), o którym mowa w przepisie 
art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. Sporządzenie ww. Programu ma w 
szczególności na celu: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań 
strategicznych, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 
stanu ich zachowania, a także określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, 
eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków. 

                                                                                               (dowód:  akta kontroli str. 14-53) 

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

1. Dokument pn. Plan ochrony zabytków dla Miasta Gorzowa Wlkp. został opracowany i 
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ale bez uzgodnienia z LWKZ oraz 
wojewodą lubuskim (właściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze 

                                                      
27 Do dnia zakończenia kontroli nie został sporządzony i przyjęty. 
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województwa), a także nie był aktualizowany, co stanowiło naruszenie przepisu § 4 ust. 3 i 
§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. Nie opracowano również planów 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych dla zabytków stanowiących własność 
Miasta (planów jednostkowych), o których mowa w przepisie § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, 

Ponadto ww. dokument ten nie spełniał wymogów określonych w Instrukcji stanowiącej 
załącznik do rozporządzenia w zakresie braku elementów wymaganych w pkt 8 ppkt 1 lit. c, 
d, e i h oraz ppkt 2 lit. b, c i d Instrukcji, to jest:  

 wykazu zabytków nieruchomych, zawierających ważniejsze elementy podlegające 
zabezpieczeniu i sposoby zabezpieczeń oraz danych dotyczących realizacji prac, 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Instrukcji;  

 wykazu jednostek organizacyjnych chroniących zabytki ruchome na miejscu oraz 
jednostek, które przewidują rozśrodkowanie lub ewakuację zabytków ruchomych; 

  danych dotyczących rodzajów i liczby zabytków ruchomych podlegających 
rozśrodkowaniu i ewakuacji, trasy ich przewozu i miejsca ukrycia, sumarycznego 
ciężaru i objętości, nakładów pracy podczas pakowania, przejazdu i ukrycia oraz 
ładowności środków transportu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do 
Instrukcji;  

 zestawienia prac dokumentacyjnych i konserwatorsko-zabezpieczających w razie 
wystąpienia strat i szkód w zabytkach,   

  rozmieszczenia jednostek organizacyjnych posiadających zabytki ruchome z 
zaznaczeniem jednostek chroniących zabytki na miejscu, jednostek stosujących 
rozśrodkowanie zabytków, jednostek stosujących ewakuację zabytków, głównych i 
zapasowych miejsc oraz tras rozśrodkowania i ewakuacji; rodzajów i rejonów 
zagrożeń; stanowisk kierowania. 

Prezydent wyjaśnił, że: przedmiotowy plan został przygotowany w 2012 roku przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków przy współpracy z Referatem ds. tworzenia i aktualizacji 
Systemów Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji i Katastru (załączniki mapowe) 
oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego. W dniu 22 lutego 2013 roku 
„Plan ochrony zabytków” został przekazany do uzgodnienia przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dniu 7 czerwca 2013 roku wpłynęło do Urzędu 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pismo OC.5122.1.2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w 
sprawie uzupełnienia przedmiotowego planu – skan pisma w załączeniu (Lubuski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków odesłał nieuzgodnione egzemplarze). Dane dotyczące 
zabytków nieruchomych zostały poprawione i uzupełnione.  

Natomiast od 2013 roku nie zostały zweryfikowane uwagi Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków dotyczące zadań z zakresu obrony cywilnej. Nie zostały 
rozwiązane kwestie odnoszące się m.in. do zakresu wytyczenia dróg ewakuacyjnych, 
zorganizowania głównych i zapasowych miejsc przechowywania zabytków ruchomych oraz 
trasy rozśrodkowania i ewakuacji. W związku z powyższym przygotowany w 2012 roku 
„Plan ochrony zabytków Miasta Gorzów Wielkopolski na wypadek konfliktu zbrojnego i 
sytuacji kryzysowych” nie został dotąd uzgodniony przez Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i Wojewodę Lubuskiego.  

Ponadto Prezydent Miasta wyjaśnił: Nie opracowano planów ochrony zabytków będących w 
posiadaniu Miasta Gorzów Wlkp. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie 
ma przypisanych zadań dotyczących identyfikowania i dokumentowania potencjalnych 
zagrożeń dla zabytków. W sytuacji wystąpienia zdarzenia lub sytuacji kryzysowej, w fazie 
reagowania, podejmowane są działania służb na zasadach ogólnych dotyczących ewakuacji 
osób i mienia. W sytuacjach kryzysowych przedłużających się w czasie, na przykład w 
trakcie realnego zagrożenia powodziowego (ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego), 
priorytety związane m. in. z kolejnością dokonywanych ewakuacji, w tym także ewakuacji 
dóbr kultury, omawiane byłyby podczas posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. W posiedzeniach takiego Zespołu, zgodnie z § 1, ust. 4 Zarządzenia nr 
247/W/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 grudnia  
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2017 roku w sprawie określenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejskiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, mogą uczestniczyć osoby, których wiedza i 
doświadczenie mogą być istotne dla omawianych tematów, w tym przypadku Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, jeśli okaże się, że istnieje realne zagrożenie dla zabytków lub 
innych dóbr kultury. Trzeba pamiętać, że zgodnie z Planem Ochrony Zabytków muzea lub 
inne jednostki organizacyjne ochraniane przez specjalistyczne, uzbrojone formacje 
ochronne konwojują zbiory we własnym zakresie, natomiast jednostki nie posiadające takich 
formacji zwracają się z prośbą do specjalistycznych firm świadczących usługi w tym 
zakresie bezpośrednio lub za pośrednictwem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i 
Ochrony Zbiorów oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa (pkt. 21. 1).  

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 28-53, 458-459) 

2. Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków w 
Mieście nie sporządzono kluczowego instrumentu kształtowania planowej i długookresowej 
polityki w zakresie opieki nad zabytkami i ochrony zabytków, tj. gminnego (miejskiego) 
programu opieki nad zabytkami.  

Prezydent i MKZ wyjaśnili: że w wyniku przeprowadzonego w 2014 roku audytu 
wewnętrznego Miejski Konserwator Zabytków został zobowiązany do opracowania na lata 
2014-2017 gminnego programu opieki nad zabytkami. W związku z powyższym w dniu 
30 czerwca 2014 roku został przekazany do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim wniosek WAB-II.411.1.2014.AD o zaopiniowanie 
projektu „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
na lata 2014-2017”. Pismem RZD-G.5120.2.2014 z dnia 31 lipca 2014 roku Kierownik 
Delegatury przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 1 września 2014 roku. Następnie 
pismem RZD-G-G.5120.2.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku przedłużył termin rozpatrzenia 
sprawy do dnia 1 października 2014 roku. W dniu 29 września 2014 roku Zastępca 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pismem WAB-II.411.2.2014.AD wniósł o 
zawieszenie rozpatrzenia wniosku w sprawie zaopiniowania „Gminnego programu opieki 
nad zabytkami dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2014-2017”. Z uwagi na 
opracowywany wówczas „Lokalny plan rewitalizacji miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 
2015-2022” należało dokonać uzupełnień i zmian w „Gminnym programie opieki nad 
zabytkami” tak, aby oba dokumenty były spójne, a wytyczone cele i działania zgodne.  

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem RZD.5120.1.2015 z dnia 17 marca 
2015 roku przypomniał o obowiązku sporządzenia na okres czterech lat gminnego 
programu opieki nad zabytkami. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim  
pismem WAB-II.411.1.2015.AD z dnia 29 kwietnia 2015 roku poinformował, że powyższy 
program jest trakcie zmian i uzupełnień. Natomiast pismem WUA-V.411.1.2017.AD z dnia 5 
stycznia 2017 roku poinformował Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o 
przygotowywaniu „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 
2017-2020”.  

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2187 ze zm.) ewidencja zabytków jest podstawą do 
sporządzenia programów opieki nad zabytkami. Gminna ewidencja zabytków została 
przyjęta zarządzeniem Nr 1134/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 
4 lutego 2014 roku. Na rok 2018 Miejski Konserwator Zabytków zaplanował aktualizację 
gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym po uzgodnieniu nowej gminnej 
ewidencji zabytków przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz po 
przyjęciu jej nowym zarządzeniem Prezydenta Miasta, zostanie przygotowany nowy projekt 
„Gminnego programu opieki nad zabytkami”, odnoszącego się do zaktualizowanego stanu 
zasobu dziedzictwa kulturowego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 463-480) 

Ocena cząstkowa 
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Miasto nie dopełniło obowiązków uzgodnienia z LWKZ oraz wojewodą lubuskim gminnego 
(miejskiego) planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, a ponadto 
opracowany dokument w tym zakresie nie zawierał wszystkich elementów wymaganych 
przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków oraz nie był aktualizowany. 
Nie opracowano również ww. planów dla zabytków stanowiących własność Miasta. 
Miasto nie dysponowało także, wbrew wymogom określonym w ustawie o ochronie 
zabytków, gminnym (miejskim) programem opieki nad zabytkami. 

Zaniechanie rzetelnego opracowania tych dokumentów – niezależnie od naruszenia 
obowiązującego prawa – może nie gwarantować skutecznej ochrony zabytków na wypadek 
wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

3.1. Miasto nie planowało kompleksowych działań związanych z ochroną zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych mających na celu uratowanie zabytków przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub zaginięciem. Miasto nie posiada oszacowania potrzeb co do kwoty nakładów 
finansowych niezbędnych na przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 14-53) 

Prezydent wyjaśnił: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie dysponuje 
informacjami, co do kosztów oszacowania przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków w 
sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych. Miasto posiada zapewnione w budżecie środki 
finansowe na realizację zadań w sytuacji zdarzenia kryzysowego i ewentualne koszty 
związane z potrzebą ewakuacji byłyby pokrywane z tego źródła, tj. rezerwy celowej na 
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z § 26 ust. 4 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

(dowód: akta kontroli str.  28-53)  

Miasto nie realizowało w kontrolowanym okresie prac dotyczących zabezpieczania 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, natomiast zrealizowało jedną inwestycję w  
latach 2016-201728 oraz zaplanowało na lata 2018-2020 kolejne zadania inwestycyjne 
dotyczące zabytków29. 

(dowód: akta kontroli str. 481-498) 

W latach 2016-2017 Miasto Gorzów Wlkp. nie ponosiło – za wyjątkiem zdarzenia30, w 
którym Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. wspomagał logistycznie prowadzone działania 
(opisano w pkt 4.2. niniejszego wystąpienia) – wydatków na ochronę zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych, ani nie otrzymywało dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

                                                      
28 Zadanie inwestycyjne „Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. 
Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego” dotyczące układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
nr L-224/A z dnia 04.09.2006r. – koszt przedsięwzięcia 5.966.640,85 zł (dofinansowanie z Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa w wysokości 1.549.219,04 zł). 

29 Zadania przy następujących zabytkach: 

 budynki poszpitalne przy ul. Warszawskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Edukacji 
Zawodowej”( wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków – działka nr 2321/5 obręb 5 Śródmieście) 
oraz budowa dwóch budynków wraz z zagospodarowaniem terenu; 

 budynek IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 (wpisany do 
Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 391 i 392); 

 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez 
budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek" (tj. dla odcinka 
od ul. Strzeleckiej do ul. Mickiewicza, gdzie rzeka Kłodawka przepływa przez historyczny układ 
urbanistyczny tzw. Nowego Miasta. Układ ten  wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr L-224/A z 
dnia 04.09.2006r.). 

30 Dotyczącego pożaru Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. w dniu 1 lipca 
2017 roku - kwota uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wyniosła 45.480 zł, natomiast 
wykorzystane środki wyniosły 42.050 zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 12, 14-53) 

3.2. Miasto w 2016 roku przeznaczyło 380 tys. zł na dotacje dla prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach. Dotacje otrzymały cztery wspólnoty 
mieszkaniowe będące właścicielami kamienic (zabytków).  

Udzielenia dotacji dokonano w oparciu o regulacje zawarte w uchwałe nr LXII/696/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego oraz określania form i zasad ich udzielania (wraz ze zmianami)31, podjętej 
stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków.  

Od dnia 29 września 2017 roku w tym zakresie obowiązuje nowa uchwała Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp.32 W uchwale przewidziano, że w przypadku prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych dla ratowania zabytków, zniszczonych wskutek klęsk 
żywiołowych (np. pożar, powódź, huragan) lub zdarzeń losowych, wnioski o udzielenie 
dotacji składa się niezwłocznie (§ 7 ust. 4 uchwały). 

Natomiast w uchwale budżetowej na rok 201733 przeznaczono 400 tys. zł na dotacje. 
Plan budżetowy nie został wykonany34, ponieważ nie udzielono dotacji ze względu na brak 
wniosków w tym zakresie. 

Badaniu kontrolnemu poddano ww. dotacje przyznane czterem wspólnotom mieszkaniowym 
w 2016 r. (100% dotacji przyznanych w okresie objętym kontrolą). Stwierdzono, że 
wszystkie dotacje zostały przyznane zgodnie z zasadami udzielenia dotacji celowej 
określonymi w ww. uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. a ich rozliczenie nastąpiło zgodnie 
z zawartymi umowami. Wszystkie przyznane przez Miasto dotacje zostały wykorzystane w 
100%. 

                                                      
31 Uchwała nr LXII/696/2005 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie 
udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach 
administracyjnych miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz określania form i zasad ich udzielania (Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2006 r. Nr 2, poz. 27): http://archiwum.bip.gorzow.pl/ftp/prawo/urm/urm-
4k/URM-LXII-0696-2005.pdf  oraz uchwała nr XXXVII/595/08 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXII/696/2005: 
http://archiwum.bip.gorzow.pl/ftp/prawo/urm/urm-5k/URM-XXXVII-595-2008.pdf - stosownie do treści § 8 ust. 1 i 
§ 17 wnioski o udzielenie dotacji należy składać do l września roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma 
być udzielona, a wnioskodawca otrzymuje informację o skutkach rozpatrzenia wniosku w terminie jednego 
miesiąca od daty upływu terminu ich składania. W uzasadnionych przypadkach wnioski o dotacje na prace przy 
zabytkach można składać po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1. 
32 Uchwała nr L/578/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 14 września 2017 r. poz. 1928): 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/15020_tresc_AP_nr_L_578_2017.pdf -  stosownie do treści 
§ 7 uchwały, udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę pisemnego wniosku do 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 1 września roku 
poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona, a wnioskodawca otrzymuje informację o skutkach 
rozpatrzenia wniosku w terminie dwóch miesięcy od daty upływu terminu ich składania. W przypadku prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych trwających dłużej niż rok wnioski o udzielenie dotacji 
należy składać do dnia 31 stycznia roku, w którym dotacja ma być udzielona. W przypadku prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla ratowania zabytków, zniszczonych wskutek klęsk 
żywiołowych (np. pożar, powódź, huragan) lub zdarzeń losowych, wnioski o udzielenie dotacji składa się 
niezwłocznie. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Prezydentowi są przedstawiane do zaopiniowania 
Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w granicach administracyjnych miasta 
Gorzowa Wlkp. Wnioskodawca otrzymuje informację o wysokości przyznanych środków niezwłocznie po 
uchwaleniu budżetu miasta na rok, w którym dotacja ma być udzielona. 
33 Uchwała nr XXXVII/447/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 
2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. 
poz. 203) -http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2017/203/  
34 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2017 rok -
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/357/3461/Wykonanie_budzetu_na_31-12-2017_r/ 

http://archiwum.bip.gorzow.pl/ftp/prawo/urm/urm-5k/URM-XXXVII-595-2008.pdf
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/15020_tresc_AP_nr_L_578_2017.pdf
http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2017/203/
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/357/3461/Wykonanie_budzetu_na_31-12-2017_r/
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(dowód: akta kontroli str. 13,  14-53, 499-544) 

W Urzędzie prowadzono wykaz udzielonych w 2016 r. dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, stosownie do 
art. 82 ust.3 ustawy o ochronie zabytków. 

Miasto nie otrzymywało od innych organów informacji o dotacjach przyznanych na zabytki z 
terenu Miasta oraz nie poinformowało o udzielonych dotacjach innych organów 
uprawnionych do udzielania dotacji, tj.: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, LWKZ, 
Sejmik Województwa Lubuskiego, do czego zobowiązywał przepis § 82 ust. 3 ustawy o 

ochronie zabytków. 

 (dowód: akta kontroli str. 558-562) 

3.3. Oględziny 6 wybranych zabytków nieruchomych stanowiących własność Miasta 
wpisanych do rejestru zabytków oraz dokumentacji dotyczącej ich stanu technicznego 
wykazały, że: 

 dla wszystkich obiektów założono książki obiektu budowlanego oraz 
przeprowadzono komplet wymaganych przeglądów stanu technicznego – 
pięcioletnie i roczne; 

 na 5 obiektach zamieszczono oznakowanie wskazujące, iż jest to zabytek oraz że 
podlega on ochronie prawnej – brak takiej informacji stwierdzono w przypadku  
budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Wał Okrężny 37 – 
nieużytkowany (willa fabrykancka, 1876 r.); 

 wszystkie obiekty posiadały aktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, 
5 obiektów posiadało wymagane elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego - 
w przypadku budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Wał 
Okrężny 37 – nieużytkowany (willa fabrykancka, 1876 r.) stwierdzono uszkodzoną 
instalację odgromową; 

 wszystkie obiekty posiadały zabezpieczenia ochrony przeciwwłamaniowej. 

Miasto nie zrealizowało wszystkich zaleceń zawartych w protokołach z przeglądu stanu 
technicznego35 oraz zaleceń LWKZ dotyczących budynku szkoły w Zespole Szkół 

                                                      
35 budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Wał Okrężny 37 – nieużytkowany (willa 
fabrykancka, 1876 r.):  

 z ostatniego przeglądu pięcioletniego przeprowadzonego w dniu 16 września 2013 r.  - w ramach kontroli 
sprawdzono wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli, to jest: instalacji piorunochronnej – brak uwag, instalacji 
elektrycznej – brak uwag, kontroli pięcioletniej, dot. sprawdzenia stanu technicznego, jego estetyki oraz 
otoczenia (art.62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane) – uwagi oznaczone w protokole przeglądu technicznego 
pięcioletniego zostały wykonane w 20 % w zakresie drobnych, bieżących napraw wewnątrz obiektu, tj. dokonano 
drobnych napraw tynków oraz uzupełnienia powłok lakierniczych oraz dokonano miejscowych napraw pokrycia i 
odwodnienia. Nie wykonano zaleceń z poprzedniej kontroli, to jest: izolacji i wentylacji pomieszczeń, osuszenia 
ścian, nie usunięto nieszczelności na obróbkach blacharskich, nie wzmocniono konstrukcji murowych, nie 
oczyszczono i nie zabezpieczono belek stalowych piwnicy, nie uzupełniono opaski. Łącznie zalecono 12 
elementów koniecznych napraw, z czego 80 % nie wykonano. Nie wskazano terminu wykonania zaleceń. 

 z ostatniego przeglądu rocznego przeprowadzonego w dniu 23 lipca 2017 r. - zalecono remont pokrycia 
dachowego z przemurowaniem głowic oraz wykonanie prawidłowego odprowadzania wód opadowych – jako nie 
wykonane zalecenia ostatniego przeglądu rocznego z dnia 5 kwietnia 2016 r. Nie wskazano terminu wykonania 
zaleceń. 
- budynku szkoły w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 Stycznia 29 (dawne Liceum Wyższe, 1895 r.) oraz 
budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 Stycznia 29 (dawne Liceum Wyższe, 
1895 r.) 

 w trakcie ostatniego przeglądu pięcioletniego przeprowadzonego w dniach 12 i 16 listopada 2015 r. dotyczącego 
budynku szkoły - wydano 12 zaleceń pokontrolnych dotyczących bieżących prac naprawczych oraz 
odtworzeniowo-konserwacyjnych. W trakcie ostatniego przeglądu rocznego przeprowadzonego w dniach 12 i 16 
października 2017 r. wydano 13 zaleceń pokontrolnych dotyczących bieżących prac naprawczych oraz 
odtworzeniowo-konserwacyjnych, stwierdzając nie wykonanie 12 zaleceń z kontroli pięcioletniej. Nie wskazano 
terminu wykonania zaleceń. 

 w trakcie ostatniego przeglądu pięcioletniego przeprowadzonego w dniach 12 i 20 listopada 2015 r. dotyczącego 
budynku sali – wydano 5 zaleceń pokontrolnych dotyczących prac naprawczych elewacji budynku oraz 
pozostałych odtworzeniowo-konserwacyjnych. W trakcie ostatniego przeglądu rocznego przeprowadzonego w 
dniach 12 i 16 października 2017 r. stwierdzono, że budynek w stanie nie zmienionym od ostatniego przeglądu w 
ramach kontroli pięcioletniej - wydano 5 tych samych zaleceń pokontrolnych, dotyczących prac naprawczych 
elewacji budynku oraz pozostałych odtworzeniowo-konserwacyjnych. Nie wskazano terminu wykonania zaleceń. 
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Ekonomicznych oraz budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. 
30 Stycznia 29 36.  

(dowód: akta kontroli str. 563-633) 

3.4. W okresie objętym kontrolą Miasto nie kierowało zawiadomień do właściwych organów 
związanych czynami karalnymi dotyczącymi zabytków – z uwagi na brak zdarzeń 
kwalifikujących się do zawiadomień. 

 (dowód: akta kontroli str. 14-53) 

3.5. W latach 2016-2017 Miasto Gorzów Wlkp. nie podejmowało przedsięwzięć o 
charakterze informacyjno-szkoleniowym na rzecz upowszechnienia wiedzy o właściwej 
ochronie zabytków oraz zasadach prawidłowego postępowania na wypadek sytuacji 
kryzysowych.  

(dowód: akta kontroli str. 14-53) 

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

1. Miasto nie w pełnym zakresie wykonywało zalecenia po kontrolach stanu technicznego  
(zawartych w protokołach kontroli okresowych) obiektów budowlanych (zabytków), a także 
po kontrolach LWKZ, do czego zobowiązywał przepis art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie 
zabytków. I tak: 

a) w przypadku budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Wał Okrężny 
37 (nieużytkowany) stwierdzono, że:  

 ostatnia okresowa kontrola pięcioletnia stanu technicznego obiektu miała miejsce                                              
16 września 2013 r. Uwagi oznaczone w protokole przeglądu technicznego 
pięcioletniego z dnia 26 stycznia 2002 r. zostały wykonane w 20 % w zakresie 
drobnych, bieżących napraw wewnątrz obiektu, tj. dokonano drobnych napraw 
tynków oraz uzupełnienia powłok lakierniczych oraz dokonano miejscowych 
napraw pokrycia i odwodnienia. Nie wykonano zaleceń z poprzedniej kontroli, to 
jest: izolacji i wentylacji pomieszczeń, osuszenia ścian, nie usunięto nieszczelności 
na obróbkach blacharskich, nie wzmocniono konstrukcji murowych, nie 
oczyszczono i nie zabezpieczono belek stalowych piwnicy, nie uzupełniono opaski. 
Łącznie zalecono 12 elementów koniecznych napraw, z czego 80 % nie wykonano. 

 ostatnia okresowa kontrola roczna stanu technicznego obiektu budowlanego miała 
miejsce w dniu 23 lipca 2017 r.– zalecono remont pokrycia dachowego z 
przemurowaniem głowic oraz wykonanie prawidłowego odprowadzania wód 
opadowych – jako nie wykonane zalecenia ostatniego przeglądu rocznego z dnia 
5 kwietnia 2016 r. 

b) w przypadku obiektów w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 Stycznia 29  
stwierdzono, że: 

 w dniu 24 maja 2016 r. LWKZ przeprowadził kontrolę obiektów ZSE, zalecając w: 
budynku szkoły – likwidację przecieków nad klatką schodową, naprawę 
ewentualnych ubytków, opierzenia blacharskiego przy oknach dachowych oraz 
przeglądu i naprawy mechanizmu zegarowego w celu jego uruchomienia, budynku 
sali gimnastycznej – skucie cementowej wylewki od strony elewacji południowej 

                                                      
36 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – w dniu 24 maja 2016 r. LWKZ przeprowadził kontrolę obiektów 
ZSE, określając stan techniczny budynków obiektu jako dobry, zalecając w: budynku szkoły – likwidację 
przecieków nad klatką schodową, naprawę ewentualnych ubytków, opierzenia blacharskiego przy oknach 
dachowych oraz przeglądu i naprawy mechanizmu zegarowego w celu jego uruchomienia, budynku sali 
gimnastycznej – skucie cementowej wylewki od strony elewacji południowej oraz zapewnienie właściwego 
odprowadzenia wody opadowej poza budynek. Zalecono termin wykonania prac do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Dyrektor ZSE w dniu 2 stycznia 2018 r. wystąpił o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych ze 
względu na brak środków w budżecie ZSE jako jednostki organizacyjnej Miasta Gorzowa Wlkp. (organu 
prowadzącego oraz właściciela obiektów). Szkoła nie otrzymała od LWKZ nowego terminu wykonania 
zaleconych prac. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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oraz zapewnienie właściwego odprowadzenia wody opadowej poza budynek. 
Zalecono termin wykonania prac do dnia 31 grudnia 2017 r. Dyrektor ZSE w dniu 
2 stycznia 2018 r. wystąpił o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych 
ze względu na brak środków w budżecie ZSE jako jednostki organizacyjnej Miasta 
Gorzowa Wlkp. (organu prowadzącego oraz właściciela obiektów). 

Prezydent wyjaśnił, że: w przypadku obiektu przy ul.Wał Okrężny 37,(…) obiekt poddawany 
jest okresowym przeglądom - wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Ostatni przegląd 
roczny wykonano 23.07.2017r., a w bieżącym roku zaplanowano wykonanie przeglądu 
pięcioletniego. Obiekt poddawany jest bieżącej konserwacji i utrzymywany w stanie 
niepogorszonym, w tym ogrzewania przy zachowaniu temperatury minimalnej /tzw. 
dyżurnej/, bieżącej drobnej konserwacji i ochrony obiektu. Nie realizowane są zadania 
remontowe wymagające wydatkowania znacznych środków finansowych. Brak realizacji 
zaleceń z poszczególnych przeglądów nie wpłynął na bezpieczeństwo użytkowania obiektu  
i jego ponadnormatywne zużycie. Zalecenia z przeglądów nie dotyczyły usuwania awarii i 
zagrożeń i nie miały charakteru natychmiastowej wykonalności. Natomiast w przypadku 
obiektów Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 Stycznia 29, (…) Miasto coroczne 
przeznacza środki na prace remontowe w Zespole Szkół Ekonomicznych, jednakże 
potrzeby placówek znacznie przewyższają kwoty otrzymywane przez Wydział Edukacji na 
ich remonty. Jednocześnie subwencja, która powinna finansować bieżące funkcjonowanie 
szkół często nie pokrywa nawet kosztów płac i pochodnych. Stąd konieczność kierowania 
przez Miasto dodatkowych środków finansowych – zamiast na inwestycje i remonty – na 
wydatki bieżące. 

(dowód: akta kontroli str. 634-639) 

2. Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 82 ust. 3 ustawie o ochrony zabytków o 
udzielonych w roku 2016 czterem wspólnotom mieszkaniowym będącym właścicielami 
kamienic (zabytków) w łącznej kwocie 380 tys. zł  nie poinformowano innych organów 
uprawnionych do udzielania dotacji, tj.: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, LWKZ, 
Sejmik Województwa Lubuskiego. 

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury wyjaśniła: w 2016 r. nie informowano ministra 
właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, organu stanowiącego samorządu województwa o udzielanych dotacjach na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru. Analizując informacje zawarte we wnioskach o udzielenie dotacji, składanych do 
tutejszego organu, dokonywano sprawdzenia czy wnioskodawca ubiegał się jednocześnie o 
dotacje ww. organach.   
                                                                                           (dowód: akta kontroli str. 558-562) 

 

1. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność wzmożenia przez Urząd Miasta 
akcji informacyjnej dla właścicieli zabytków o możliwościach pozyskania dotacji na prace 
przy zabytkach, w celu zwiększenia szans na pełne wykorzystanie środków przewidzianych 
w budżecie Miasta na ww. dotacje. 

2. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność prowadzenia dalszych prac 
zmierzających do poprawy stanu zabezpieczania i ochrony zlokalizowanych w Mieście 
zabytków, po uprzednim zdiagnozowaniu faktycznych potrzeb. Zaplanowanymi 
długofalowym działaniom w tym zakresie powinno sprzyjać – zadeklarowane w toku 
niniejszej kontroli – opracowanie nowego gminnego (miejskiego) planu ochrony zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych, a także gminnego (miejskiego) programu opieki nad 
zabytkami. 

 

W okresie objętym kontrolą  Miasto nie planowało i nie realizowało kompleksowych działań 
związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych mających na celu 
uratowanie zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem oraz nie 
podejmowało działań w celu pozyskania środków finansowych na ochronę zabytków. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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Wskutek ograniczonych nakładów inwestycyjnych na zabytki oraz zaniechaniu realizacji 
zaleceń pokontrolnych, za niezadowalający i wymagający poprawy należy uznać stan 
techniczny niektórych zabytków stanowiących własność Miasta. 

Pozytywnie należy ocenić udzielanie ze środków budżetu Miasta w roku 2016 dotacji na 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki te były wydatkowane prawidłowo, 
zgodnie z zasadami określonymi przez organ stanowiący. Natomiast niewykorzystanie 
środków na ww. cel w roku 2017 (wskutek braku wniosków) wskazuje na konieczność 
szerszego rozpropagowania informacji o możliwościach otrzymania dotacji. 

4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych 

4.1. W kontrolowanym okresie o ryzyku i zagrożeniach związanych z sytuacjami 
kryzysowymi Miasto było powiadamiane drogą elektroniczną przez Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Badaniem objęto trzy przypadki powiadomienia o możliwości wystąpienia sytuacji 

kryzysowych, tj.: 

– o godz. 20:00 w dniu 4 października 2017 r. o orkanie „Ksawery” - ostrzeżenie 

meteorologiczne Nr 52 – od godz. 14:00 do godz. 20:00 dnia 5 października 2017 r. 

przewidywany silny wiatr w porywach 115 km/h, lokalnie 130 km/h, z kierunków 

południowo-zachodnich; 

– o godz. 06:16 w dniu 12 października 2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53 – od 

godz. 11:00 do godz. 17:00 dnia 12 października 2017 r. przewidywany silny wiatr w 

porywach do 90 km/h, z kierunku południowego zachodu; 

– o godz. 15:06 w dniu 27 października 2017 r. o orkanie „Grzegorz” - prognoza 

niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - od godz. 07:30 dnia 28 października 

2017 r. do godz. 07:30 dnia 30 października 2017 r. przewidywany silny wiatr prędkość 

do 45 km/h,  w porywach do 115 km/h, z północnego zachodu. 

Pomimo posiadania tych informacji Urząd nie powiadamiał zarządców (administratorów) 
zabytków stanowiących własność Miasta o zagrożeniach (ryzykach) związanych w 
wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych oraz nie podejmował innych przedsięwzięć 
zapobiegawczych i zabezpieczających.  

O ww. zagrożeniach i możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych informowano na stronie 
internetowej Miasta37. 

(dowód: akta kontroli str. 640-656) 

Według informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa 
Wlkp. (dalej: PINB dla miasta Gorzowa Wlkp.) w okresie 2016-2018 (I kw.) na terenie Miasta 
przeprowadzono 10 postępowań dotyczących zdarzeń związanych z zabytkami. Podjęte 
czynności kontrole związane były z zabezpieczeniem obiektu (z usunięciem sytuacji 
mogącej stanowić realne zagrożenie dla życia ludzi lub zdrowia spowodowane 
nieodpowiednim stanem technicznym kontrolowanych obiektów budowlanych)  
w szczególności następstw wystąpienia gwałtownych burz i nawałnic. 

(dowód: akta kontroli str. 657-660) 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. ww. okresie na terenie Miasta przeprowadzono 14 interwencji w 
obiektach zabytkowych. Były to głównie interwencje polegające na: wypompowaniu wody z 
zalanych obiektów, uszkodzeniu dachów w wyniku silnie wiejących wiatrów, pożarów. 

(dowód: akta kontroli str. 661-665) 

                                                      
37 Poza zdarzeniem z dnia 12 października 2017 r. – nie publikowano ostrzeżenia. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Według informacji z Komendy Powiatowej Policji w Gorzowie Wlkp. w latach 2016-2018  
(I kw.) nie odnotowano zdarzeń kryminalnych dotyczących zabytków na terenie Powiatu. 

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 666-667) 

4.2. W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta wystąpiła sytuacja kryzysowa skutkująca 
znacznymi stratami w zabytku, tj. w dniu 1 lipca 2017 roku doszło do pożaru wieży kościoła 
katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim, zabytku stanowiącego własność Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej. W tym przypadku Miasto współpracowało z podmiotami 
zaangażowanymi (m.in. z LWKZ, jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, szefami 
obrony cywilnej, zespołami reagowania kryzysowego).  

(dowód: akta kontroli str. 668-677) 

Prezydent wyjaśnił: zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest 
koordynacja działaniami służb, inspekcji i straży podczas wystąpienia określonego rodzaju 
zdarzenia lub sytuacji kryzysowej (w tzw. „fazie reagowania” wynikającej z siatki 
bezpieczeństwa). W zakresie ochrony zabytków LWZK nie prowadzi działań 
wyprzedzających.  

W okresie obejmującym kontrolę jedyny przypadek znany LWZK dotyczy pożaru wieży 
gorzowskiej katedry w dniu 1 lipca 2017 roku. Wówczas, w trakcie działań ratowniczych była 
prowadzona współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w te działania, 
wynikająca z charakteru samego zdarzenia i dynamiki jego przebiegu. Zadania, jakie 
wykonywane były przez poszczególne podmioty opisane zostały w przekazanym już 
Sprawozdaniu końcowym z pożaru katedry38, na podstawie informacji uzyskanych przez 
wszystkie zainteresowane strony. Zawarta została tam również informacja o poniesionych 
przez Miasto kosztach. Rolą Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  
w obliczu działań przedłużających się w czasie, było głównie zabezpieczenie logistyczne 
całości działań (zapewnienie dostępu do wody pitnej i ciepłych posiłków 
dla ratowników). W zakresie współdziałania z innym instytucjami m. in. pozyskano worki z 
piaskiem z magazynu LUW oraz sprzęt do prowadzenia działań oczyszczających z 
magazynu Starostwa Powiatowego. Koszty poniesione przez Miasto zostały przedstawione 
w przywołanym już Sprawozdaniu końcowym. 

Zaistniałe sytuacje kryzysowe, ich przebieg, dynamika, kierunki rozwoju i podejmowane 
działania omawiane są na bieżąco w trybie roboczym ze wszystkimi podmiotami 
zaangażowanymi w prowadzenie działań ratowniczych. Dotychczasowe zdarzenia (np. 
pożar katedry) pokazały, że Miasto potrafi w sposób umiejętny koordynować działaniami 
służb, inspekcji i straży. W szczególności, służby Prezydenta Miasta potrafią zapewnić 
zaplecze logistyczne dla całości działań, także tych przedłużających się w czasie, posiadają 
wiedzę skąd pozyskać wzmocnienie sprzętowe i zasoby ludzkie oraz w jakiej kolejności 
należy zadysponować konkretne siły i środki wsparcia (sprzęt specjalistyczny w postaci 
dźwigów, kursantów szkół pożarniczych, wyspecjalizowane jednostki straży pożarnej, 
kontenery na wywóz odpadów itp.), mają wiedzę kogo i w jakiej kolejności należy włączać 
do prowadzonych działań oraz jak prowadzić właściwą politykę informacyjną na wypadek 
zaistnienia zdarzeń kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str.  42-53) 

Na podstawie informacji zawartych w ww. sprawozdaniu łączna kwota wydatków 
poniesionych przez Miasto w związku z tym zdarzeniem wyniosła 42.050 zł39. 

W budżecie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 
utrzymywana jest rezerwa celowa na realizację zadań własnych  
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu j.s.t.40 

                                                      
38 Sprawozdanie końcowe z dnia 1.09.2017 r.  dotyczące pożaru Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Gorzowie Wlkp. w dniu 1 lipca 2017 roku, obejmujące działania służb, straży, inspekcji i komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

39 Kwota uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wyniosła 45.480 zł. 
40 art. 26. ust. 4 ustawy  o zarządzaniu kryzysowym - w latach 2016 – 2017 na terenie Miasta. wystąpiły 
zdarzenia, które uzasadniały uruchomienie rezerwy celowej utworzonej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o 
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Ze sprawozdania dotyczącego pożaru Katedry wynika, że pracownicy Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (dalej: WZK) oraz Wydziału Administracyjnego 
(dalej: WAD) Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. wspomagali logistycznie prowadzone działania: 

 zakupiono i przetransportowano sprzęt do sprzątania wnętrza kościoła (mopy, wiadra, 
miotły), 

 wydano i przewieziono z magazynu WZK sprzęt służący prowadzeniu działań 
ratowniczo – gaśniczych (plandeki, osuszacze, agregat, worki), 

 zorganizowano posiłki i napoje dla służb i inspekcji prowadzących działania ratowniczo 
- gaśnicze, 

 przetransportowano bariery zabezpieczające obszar prowadzonych działań ratowniczo 
– gaśniczych oraz rozstawiono je wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Policji i 
pracownikami OSiR. 

W przedmiotowym sprawozdaniu wskazano na następujące uwagi i wnioski po tym 
zdarzeniu: 

 brak funkcjonującego w systemie całodobowym Miejskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, 

 brak bieżących środków finansowych na obsługę zdarzeń kryzysowych, 

 konieczność uzupełnienia stanu magazynowego,  

 brak siły roboczej w postaci pracowników będących do dyspozycji WZK oraz WAD 
w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego, zwłaszcza w dni wolne od pracy  
i w godzinach nocnych, a także 

 brak możliwości złożenia u firm cateringowych zamówienia obejmującego 
dostarczenie dużej liczby ciepłych posiłków, w szczególności, gdy konieczność 
taka występuje w dni wolne od pracy lub w nocy, co w istotny sposób utrudnia 
zapewnienie na właściwym poziomie zaplecza logistycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 670-677) 

4.3. Jako trudności i ograniczenia w badanych obszarach Prezydent Miasta Gorzowa i Miejski 
Konserwator Zabytków wskazali, że: (…) Jednym z istotnych problemów dotyczących 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych jest brak przepisów prawa 
regulujących kwestie ochrony zabytków sakralnych, w tym brak podstaw do egzekwowania 
obowiązku sporządzania „Planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych oraz 
konfliktu zbrojnego” od właścicieli zabytków sakralnych. Związki wyznaniowe są 
właścicielami 14 zabytków nieruchomych oraz 4 zabytków ruchomych, wpisanych do 
rejestru zabytków, które posiadają wyjątkowe znaczenie w krajobrazie kulturowym miasta. 
Ponadto zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 11 stycznia 2016 roku pomiędzy 
Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wielkopolskim w sprawie powierzenia Miastu 
Gorzów Wielkopolski niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, 
realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego z 2016, poz. 90) Miasto Gorzów Wielkopolski nie posiada kompetencji do 
zajmowania się zabytkami ruchomymi i zabytkami nieruchomymi sakralnych wraz z 
integralnie związanym z nimi otoczeniem oraz zabytków, które w przeszłości pełniły funkcje 
sakralne. 

(dowód: akta kontroli str. 54-59) 

Jeśli chodzi o trudności i ograniczenia  w funkcjonowaniu centrum zarządzania 
kryzysowego, w szczególności w zakresie ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych Prezydent Miasta wskazał: ustawa o zarządzaniu kryzysowym, w art. 18 ust. 1 
stanowi cyt. „Tworzy się powiatowe centra zarządzania kryzysowego”. W dalszej części, 
przepis rzeczonego artykułu dookreśla zadania takiego centrum oraz daje plenipotencję do 

                                                                                                                                       
zarządzaniu kryzysowym, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W pierwszym przypadku było to 
zagrożenie związane z wystąpieniem ptasiej grypy (wykorzystano środki z rezerwy celowej w wysokości 
122.155,62 zł.). W drugim przypadku uruchomienie rezerwy dot. pożaru katedry (wykorzystano środki z rezerwy 
celowej w wysokości 42.049,94 zł.). Oprócz tego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego dysponuje kartą przedpłaconą z zasileniem w kwocie 3.000 zł, która umożliwia szybkie 
uruchomienie środków, w razie wystąpienia określonego rodzaju zdarzenia kryzysowego. 
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tworzenia wspólnego centrum zarządzania kryzysowego, jeśli miasto jest jednocześnie 
siedzibą powiatu i miasta na prawach powiatu. Nie wskazuje jednak szczegółowej 
organizacji takich centrów, pozostawiając to w gestii starostów, odpowiednio prezydentów 
miast. Wydaje się, że bezwzględna delegacja ustawowa nakazująca utworzenie w dużych 
ośrodkach miejskich (np. wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w tym 
miastach na prawach powiatu), centrów zarządzania kryzysowego opartych na 
całodobowych pracach dyżurnych, byłaby rozwiązaniem bardziej optymalnym i nie 
pozostawiała wątpliwości interpretacyjnych, co do formuły ich tworzenia i funkcjonowania. 

(dowód: akta kontroli str. 256-257) 

Jeśli chodzi o ewentualne trudności i ograniczenia w sprawowaniu skutecznej ochrony nad 
zabytkami na wypadek sytuacji kryzysowych oraz w reagowaniu w sytuacjach kryzysowych, 
PINB dla miasta Gorzowa Wlkp. wskazał, że: w stosunku do obiektów 
wpisanych jak również nie wpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną 
konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
organem właściwym do wydawania decyzji naprawczych winien być konserwator zabytków 
zaś organ nadzoru budowlanego powinien w postępowaniu konserwatora zabytków 
uczestniczyć jako organ doradczy w sprawach technicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 657-660) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

W związku z informacjami o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych Miasto nie 
powiadamiało zarządców (administratorów) zabytków stanowiących własność Miasta  
o zagrożeniach (ryzykach) związanych w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych oraz nie 
podejmował innych przedsięwzięć zapobiegawczych i zabezpieczających. 

Należy jednak zauważyć, że działania Miasta związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej 
(pożar w Katedrze), w tym dotyczące współpracy i współdziałania z właściwymi podmiotami, 
a także zabezpieczeniu uszkodzonego zabytku prowadzone były rzetelnie.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli41, wnosi o: 

1. Opracowanie i uzgodnienienie z wojewodą lubuskim i LWKZ gminnego (miejskiego) 
planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 
zgodnego z obowiązującymi wymogami, a także opracowanie ww. planów 
jednostkowych dla zabytków stanowiących własność Miasta.  

2. Sporządzenie programu opieki nad zabytkami dla Miasta Gorzowa Wlkp., stosownie do 
obowiązku wynikającego z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

3. Realizację zaleceń zawartych w protokołach z przeglądu stanu technicznego budynków 
(obiektów zabytkowych) oraz zaleceń wynikających z kontroli LWKZ. 

4. Informowanie innych organów uprawnionych do udzielania dotacji o fakcie udzielenia 
dotacji z budżetu Miasta.  

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 

                                                      
41 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Zielona Góra, dnia 16 lipca 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa Cezary Romanczenko 

Inspektor kontroli państwowej 

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

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


