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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 Tomasz Przybysz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/37/2018 
z dnia 20 marca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań (dalej: Starostwo) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Henryk Janowicz – Starosta Żagański od 1 grudnia 2014 r. (dalej: Starosta). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Powiat Żagański (dalej Powiat) w latach 2016-20182 nie 
w pełni rzetelnie realizował zadania z zakresu ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. 

Ocena ta wynika przede wszystkim z zaniechania aktualizacji oraz nieuzgodnienia 
z wojewodą lubuskim kluczowego dla realizacji zadań w tym obszarze dokumentu 
planistycznego, tj. powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych, a także nie opracowania takich planów dla zabytków będących 
w posiadaniu Powiatu. Powiat nie dysponował również kompletnymi i aktualnymi 
informacjami o zabytkach zlokalizowanych na obszarze Powiatu, co może utrudniać 
prowadzenie skutecznych działań na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Pomimo ww. braków, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Powiat nie zaniedbywał stanu 
technicznego posiadanych zabytków oraz prawidłowo realizował obowiązki wynikające 
z prawa budowlanego względem posiadanych zabytków (obiektów budowlanych), i tym 
samym zapewniał bezpieczne użytkowanie tych obiektów. Jednak wskutek wieloletnich 
zaniedbań i ograniczonych środków finansowych stan techniczny niektórych zabytków 
stanowiących własność Powiatu3 należy nadal uznać za niezadowalający i wymagający 
poprawy. 

W okresie objętym kontrolą nie doszło do sytuacji kryzysowych skutkujących uszkodzeniem 
lub stratami w zabytkach będących w posiadaniu Powiatu. 

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano działania, 
zamierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości. 

                                                           
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 Zabytki (budynki) przy placu Orląt Lwowskich 4 w Żaganiu, przy ul. Gimnazjalnej 13 w Żaganiu, przy ul. 
Pałacowej 1 w Iłowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ewidencjonowanie i dokumentowanie zabytków podlegających 
ochronie. 

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym4 do zadań samorządu powiatowego należą określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury oraz ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami. 

1.1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa5 wskazano m.in., iż zadania związane 

z ochroną i opieką nad zabytkami wykonują dwie komórki Starostwa, tj.: 

 Referat administracji, obsługi, polityki społecznej i rozwoju (opracowanie i realizacja 

Powiatowego Programu Ochrony nad Zabytkami, opracowanie zasad przyznawania 

dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach 

wpisanych do rejestru, przeprowadzenie procedury oceny formalnej wniosków 

o dotacje, rozliczanie dotacji, wydawanie decyzji o umieszczeniu na zabytku 

nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informacyjnego o ochronie 

danego zabytku, ustanawianie społecznych opiekunów zabytków, monitorowanie 

realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zabytków). 

 Biuro audytu wewnętrznego, kontroli i zarządzania kryzysowego (opracowanie 

projektów planów operacyjnych, w tym reagowania kryzysowego ochrony przed 

powodzią, ochrony zabytków, organizowanie pracy i nadzorowanie działalności 

powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, utrzymywanie w stałej gotowości 

systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności). 

W zakresie ukończonych przez pracowników kursów lub szkoleń o tematyce związanej 

z ochroną i opieką nad zabytkami, ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku inspektora 

w Referacie administracji, obsługi, polityki społecznej i rozwoju uczestniczyła w szkoleniu 

„Nowe uprawnienia organów ochrony zabytków i samorządu terytorialnego w zakresie 

ochrony dziedzictwa narodowego - procedury nakładania i egzekwowania administracyjnych 

kar pieniężnych”.  

Ponadto ww. pracownik uczestniczył także w następujących szkoleniach, które odbyły się 

w siedzibie Starostwa oraz w pałacu książęcym w Żaganiu: 

1) Szkolenie pt. Zarządzanie dziedzictwem w gminach” w dniach 20-21 czerwca 2017 r. 

W programie prezentowane były następujące tematy: o dziedzictwie i zarządzaniu nim, 

identyfikacja dziedzictwa i jego wartości, narzędzia prawne ochrony zabytków, 

zagrożenia dla dziedzictwa, dziedzictwo w planowaniu przestrzennym, jak edukować 

o lokalnym dziedzictwie, dziedzictwo w planowaniu strategicznym rozwoju gminy. 

2) Szkolenie w dniu 16 lutego 2018 r. o następującej tematyce: zadania samorządu 

terytorialnego w zakresie opieki nad zabytkami, nowelizacja ustawy o ochronie 

zabytków oraz administracyjne kary pieniężne, gminna ewidencja zabytków, ochrona 

zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-11, 162-165, 261) 

Powiat nie posiada osobnych procedur wewnętrznych dotyczących realizacji zadań 

związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. Starosta wyjaśnił, iż 

w planie ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych zawarte są wnioski z analiz 

rozmieszczenia i zagrożenia zabytków oraz sposób ich ochrony. Procedury postępowania 

                                                           
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm. 
5 Uchwała Nr 172.2016 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 23 września 2016 r. 
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oraz działania w sytuacjach kryzysowych związanych z ochroną zabytków są w trakcie 

opracowania. 

(dowód: akta kontroli str. 166-170) 

W zakresie możliwości utworzenia w strukturze organizacyjnej Starostwa stanowiska 

Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starosta poinformował, że widzi potrzebę 

utworzenia stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. Kilka lat temu prowadzone 

były rozmowy z osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do 

pełnienia tej funkcji, jednak nie udało się pozyskać takiej osoby. 

(dowód: akta kontroli str. 162-165) 

W strukturze organizacyjnej Starostwa nie funkcjonowało całodobowe powiatowe centrum 

zarządzania kryzysowego (dalej: PCZK), o którym mowa w przepisie art. 18 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym6. Natomiast w oparciu o porozumienie 

zawarte 30 września 2013 r. z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej 

w Żaganiu, zapewniono całodobowy obieg informacji w sytuacjach kryzysowych, a także 

całodobowe alarmowanie członków zespołu zarządzania kryzysowego. Ponadto Starosta 

określił organizację, siedzibę oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego7. 

 (dowód: akta kontroli str. 188-190, 191-203) 

1.2. W okresie objętym kontrolą Starosta nie dysponował pełnymi i aktualnymi informacjami 

o zabytkach zlokalizowanych na obszarze Powiatu. Starosta nie posiadał dostępu do 

gminnych ewidencji zabytków (GEZ) gmin zlokalizowanych na obszarze Powiatu. 

Starosta wskazał, iż Powiat posiada wykaz zabytków nieruchomych, ruchomych i zabytków 

archeologicznych ujętych w rejestrze Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(dalej LWKZ), który pozyskany został na potrzeby przygotowywanego w 2015 roku 

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Żagańskiego na lata 2016-2019. Dane rejestrowe 

dotyczą lipca 2015 r. Aktualnie, w razie potrzeby wykorzystywana jest strona LWKZ, na 

której widniej zakładka rejestr i ewidencja zabytków. Jednak w celu potwierdzenia, że dany 

obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, drogą e-mailową zadawane jest pytanie, zgodnie 

z zaleceniem ze strony internetowej LWKZ. 

Pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora w Referacie administracji, obsługi, polityki 

społecznej i rozwoju wyjaśnił m.in., że: ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

nie reguluje jak ma wyglądać dostęp do gminnych ewidencji zabytków. Na dzień dzisiejszy 

na 9 gmin powiatu żagańskiego tylko 2 gminy posiadają gminny program ochrony zabytków, 

w których ujęte są gminne ewidencje zabytków. Programy zatwierdzone uchwałami Rad 

Gmin publikowane są na BIP urzędów i tą drogą możliwy jest do nich dostęp. Gminne 

Programy Opieki nad Zabytkami posiadają: miasto Żagań oraz gmina Brzeźnica. Miasto 

Gozdnica posiada gminną ewidencje zabytków, a pozostałe gminy są w trakcie jej 

sporządzania bądź też są w trakcie uzgodnień z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 166-170, 179) 

Według informacji będących w posiadaniu Starostwa, na obszarze Powiatu (stan na 31 

grudnia 2017 r.) zlokalizowanych było 8.766 zabytków (w tym 2.367 wpisanych do rejestru 

zabytków, 6.323 ujętych tylko w WEZ oraz 76 wyznaczonych przez wójta/burmistrza), z tego 

2.003 ruchomych (odpowiednio: 1.990, 13, 0), 4.952 nieruchomych (odpowiednio: 346, 

4.530, 76) oraz 1.811 archeologicznych (odpowiednio: 31, 1.780, 0). 

                                                           
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 209, ze zm. 
7 Zarządzenie nr 180/10 Starosty Żagańskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
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Najwięcej zabytków nieruchomych zlokalizowanych na obszarze Powiatu wpisanych do 

rejestru zabytków stanowiło własność podmiotów prywatnych (64 zabytki), innych j.s.t. 

(24 obiekty) oraz Skarbu Państwa/państwowych jednostek organizacyjnych (22). 

W przypadku pozostałych 215 zabytków nieruchomych Starostwo nie posiada danych 

dotyczących ich właścicieli.  

W przypadku zabytków ruchomych oraz archeologicznych Starostwo także nie dysponuje 

danymi o ich właścicielach. Powiat nie posiadał zabytków ruchomych. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że zgodnie z § 60 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków do danych ewidencyjnych działki zaliczamy numer rejestru 

zabytków prowadzony na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, a nie do 

poszczególnych obiektów, które są zabytkiem nieruchomym. Wiele obiektów będących 

zabytkami ruchomymi, nieruchomymi lub archeologicznymi ujętych w rejestrze zabytków nie 

jest zdefiniowanych i przewidzianych przez prawo w operacie Ewidencji Gruntów 

i Budynków, np. brama wjazdowa, żuraw wodny na dworcu kolejowym itp. Ujawnienie 

w operacie ewidencyjnym o wpisie obiektu nieruchomego do rejestru zabytków odbywa się 

na podstawie decyzji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru na wniosek wojewódzkiego 

konserwatora zabytków – zgodnie z art. 9 ust 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.). Decyzja niejednokrotnie obejmuje zespół 

zabudowań, który jest położony na jednej działce. Porównanie ilości zabytków w takiej 

postaci jest niewspółmierne. Starosta Żagański nie prowadzi rejestru zabytków 

w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a tylko posiada 

informacje o nich w zakresie prawa geodezyjnego w Ewidencji Gruntów i Budynków. 

Wszystkie spływające wnioski Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Starosty o wpis 

w operacie ewidencyjnym realizowane są na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 171-173, 262) 

Zabytki rejestrowe stanowiące własność Powiatu albo Skarbu Państwa w dyspozycji 

Starosty (stan na 31 grudnia 2017 r.) to: 

 budynek Kolegium jezuickiego, obecnie Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu 

przy ul. Gimnazjalnej 13 (powierzchnia użytkowa 5.459 m2) – wpis do rejestru zabytków 

na podstawie decyzji z dnia 5 czerwca 1961 r.  

 budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu, plac Orląt Lwowskich 4 

(powierzchnia użytkowa 5.129 m2) – wpis do rejestru zabytków na podstawie decyzji 

z dnia 10 września 2015 r. 

 budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1 (powierzchnia 

użytkowa 2.615,95 m2) – wpis do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 16 lipca 

1958 r. 

 kościół poewangelicki8 w Lesznie Dolnym - wpis do rejestru zabytków na podstawie 

decyzji z dnia 30 marca 1965 r. 

 brama przejazdowa, tzw. „Most miłości” położona w Iłowej przy ul. Ogrodowej 1 - wpis 

do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 30 czerwca 2008 r. 

Zagadnienia dotyczące ochrony zabytków, w tym także na wypadek sytuacji kryzysowych 

nie były w latach 2016-22018 (I kwartał) przedmiotem kontroli wewnętrznej i badań 

audytowych. Kwestie te nie były także w tym okresie przedmiotem kontroli zewnętrznych ani 

przedmiotem skarg i wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 263-273) 

                                                           
8 Obiekt stanowi własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) gospodaruje nim Starosta.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  stwierdzono 

następującą nieprawidłowość: 

Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 18 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 

w Powiecie nie utworzono Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego, tj. kluczowej 

komórki (jednostki) organizacyjnej w zapewnieniu całodobowego przepływu informacji na 

potrzeby zarządzania kryzysowego. 

Starosta wyjaśnił, że: w Powiecie Żagańskim nie zostało utworzone i nie funkcjonuje 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w rozumieniu ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym. Wynika to przede wszystkim z ograniczonych środków finansowych 

i kadrowych związanych z koniecznością zapewnienia całodobowych dyżurów w celu 

zapewnienia przepływu informacji. Obecnie monitorowaniem sytuacji zajmują się 

całodobowo komendy powiatowe Policji i Straży Pożarnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 175) 

 

W Starostwie przypisano obowiązki związane z opieką i ochroną nad zabytkami oraz 

zarządzaniem kryzysowym do poszczególnych komórek. Również w zakresach czynności 

pracowników zostały uwzględnione ww. zadania.  

Starosta nie dysponował pełnymi i aktualnymi informacjami o zabytkach zlokalizowanych na 

obszarze Powiatu, co może utrudniać prowadzenie skutecznych działań na rzecz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami. 

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

2.1. W dokumentach strategiczno-planistycznych Powiatu, problematyka ochrony zabytków 

na wypadek sytuacji kryzysowych nie była uwzględniana. W Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Powiatu Żagańskiego na lata 2015-20239 ograniczono się jedynie do opisania 

najważniejszych zabytków (w części poświęconej turystyce) oraz zamieszczenia wykazu 

zabytków znajdujących się na terenie Powiatu10. 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu posiada dokument „Plan ochrony zabytków Powiatu 

Żagańskiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” (dalej: Plan ochrony 

zabytków) opracowany w czerwcu 2010 r. Ww. plan został uzgodniony z LWKZ, u którego 

pozostał jeden egzemplarz11.  

Ww. dokument (opracowany przez pracowników Starostwa) spełniał wymogi określone 

w Instrukcji stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 

2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 

i sytuacji kryzysowych12 (dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków)13. Opisano 

                                                           
9 Przyjętej na podstawie uchwały nr IV.2.2015 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Powiatu Żagańskiego na lata 2015-2023. 
10 Załącznik nr 4 do Strategii, w którym wskazano obiekty wpisane do Rejestru zabytków. 
11 Pismo LWKZ OC.404-9/10[3] z dnia 20 grudnia 2012 r. 
12 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
13 Plan obejmuje część opisową (zawierającą: 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, wykaz zabytków nieruchomych, zawierający ważniejsze elementy 
podlegające zabezpieczeniu i sposoby zabezpieczeń oraz dane dotyczące realizacji prac, wykazy jednostek 
organizacyjnych chroniących zabytki ruchome na miejscu oraz jednostek, które przewidują rozśrodkowanie lub 
ewakuację zabytków ruchomych, dane dotyczące rodzajów i liczby zabytków ruchomych podlegających 
rozśrodkowaniu i ewakuacji, trasy ich przewozu i miejsca ukrycia, sumarycznego ciężaru i objętości, nakładów 
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w nim m.in.: rozmieszczenie zabytków na terenie powiatu, ich największe skupiska, a także 

wskazano potencjalne zagrożenia14 jakie mogą wystąpić oraz sposoby ochrony zabytków 

(wpisanie do rejestru zabytków, oznakowanie znakiem „Konwencji Haskiej”, uwzględnienie 

ochrony w planach zagospodarowania przestrzennego). Ponadto wskazano kwoty 

niezbędne do zabezpieczenia zabytków nieruchomych w razie sytuacji kryzysowych lub na 

wypadek konfliktu zbrojnego15. 

(dowód: akta kontroli str. 274-334) 

Projekt Planu ochrony zabytków nie został uzgodniony z wojewodą jako właściwym 

terenowym organem obrony cywilnej na obszarze województwa. Ponadto Powiatowy plan 

ochrony zabytków od momentu opracowania (czerwiec 2010 r.) nie był dotychczas 

aktualizowany, a dane w nim zawarte nie odpowiadają obecnemu stanowi faktycznemu16.  

(dowód: akta kontroli str. 274-334) 

Powiatowy plan ochrony zabytków nie był udostępniany innym podmiotom, Starosta 

wyjaśnił, iż do chwili obecnej nie zgłosiły się jakiekolwiek jednostki organizacyjne osiadające 

zabytki, czy też służby (Policja, Straż Pożarna) o udostępnienie planu. 

(dowód: akta kontroli str. 174) 

2.2. W okresie objętym kontrolą (także w latach wcześniejszych) Powiat dla żadnego 

z posiadanych zabytków (wykazanych w pkt. 1.2. niniejszego wystąpienia) nie opracował 

planów ochrony zabytków (dalej: plany jednostkowe), o których mowa w przepisie § 4 ust. 1 

rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków. 

 (dowód: akta kontroli str. 162-165) 

Starosta (Szef Obrony Cywilnej Powiatu) do czasu kontroli NIK, stosownie do wymogów 

określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków uzgadniał pięć 

gminnych planów ochrony zabytków17 (w skład Powiatu wchodzi dziewięć gmin). 

Z wyjaśnień Starosty wynika, iż trzy gminne plany ochrony zabytków18 przesłane zostały do 

LWKZ celem uzgodnienia, natomiast gmina Gozdnica nie posiada opracowanego ww. 

planu. 

(dowód: akta kontroli str.  166-170, 180-187) 

2.3. Powiat posiada dokument p.n. „Program Opieki nad zabytkami Powiatu Żagańskiego 

na lata 2016-2019”19. Ww. Program, którego opracowanie zlecono wykonawcy 

zewnętrznemu20 zawiera cele21 określone w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami22 (dalej: u.o.z.). 

                                                                                                                                                    
pracy podczas pakowania, przejazdu i ukrycia oraz ładowności środków transportu, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 9 do Instrukcji, sposób współdziałania, powiadamiania i łączności, sposoby informowania o stratach, 
zestawienie prac dokumentacyjnych i konserwatorsko-zabezpieczających w razie wystąpienia strat i szkód w 
zabytkach, wykaz, instytucji, organizacji i rzeczoznawców, przewidzianych do udzielenia pomocy zabytkom w 
razie zagrożeń) oraz część graficzną ( przedstawiającą rozmieszczenie zabytków nieruchomych, rozmieszczenie 
jednostek organizacyjnych posiadających zabytki ruchome, rodzaje i rejony zagrożeń, stanowiska kierowania). 
14 Wskazane w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, tj.: pożary, zatopienia, wichury, pioruny, 
awarie rurociągów, katastrofy budowlane związane z osunięciami gruntów, wybuchem gazu, naturalnym 
starzeniem się obiektów i dewastacją, rabunek, akty wandalizmu, demonstracje i rozruchy uliczne, ataki 
terrorystyczne, konflikty zbrojne 
15 Koszty w łącznej kwocie 766.050,00 zł., dotyczy 213 zabytków – pkt 4 Planu ochrony zabytków. 
16 Z uwagi na zmiany liczby zabytków na terenie Powiatu od 2010 r., podane w planie ochrony zabytków 
informacje dotyczące liczby zabytków, ich położenia, możliwych zagrożeń oraz procedur postępowania w razie 
wystąpienia zagrożeń są niepełne.  
17 Szprotawa,  Małomice, Brzeźnia, Niegosławice, Wymiarki.  
18 Żagań – gmina miejska, , Iłowa, Żagań – gmina wiejska. 
19 Przyjęty uchwałą nr XIV/12/2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 marca 2016 r. Opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. pod pozycją 728. 
20 Umowa nr PSiF.032.5.2015 z dnia 20 maja 2015 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Projektowo-Doradczym 
Wrotech sp. z o.o. na opracowanie Programu opieki nad zabytkami Powiatu Żagańskiego. Wynagrodzenie 
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Program został pozytywnie zaopiniowany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków23. 

W ww. dokumencie nie ujęto problematyki związanej z ochroną zabytków na wypadek 

sytuacji kryzysowych, opisano natomiast stan zachowania i zabezpieczenia wybranych 

zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Powiatu. W Programie  wskazano 

również m.in. źródła24 finansowania zadań realizowanych w ramach programu opieki nad 

zabytkami oraz przewidziano możliwość finansowania niektórych działań ze środków 

Powiatu25, a także działania mające na celu zachowanie obiektów zabytkowych z terenu 

Powiatu zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (systematyczne przeprowadzanie prac 

remontowo-konserwatorskich przy obiektach stanowiących własność Powiatu, wsparcie 

finansowe – dotacje dla właścicieli zabytków na prace konserwatorskie, budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru). Ponadto określono warunki współpracy z właścicielami 

zabytków26.  

Sporządzając program Powiat nie dysponował pełnymi i aktualnymi informacjami 

o  zabytkach zlokalizowanych w poszczególnych gminach (niektóre z gmin nie posiadały 

zatwierdzonej gminnej ewidencji zabytków), podczas gdy stosownie do przepisu art. 21 

u.o.z. ewidencja zabytków stanowi podstawę do sporządzania programów opieki nad 

zabytkami przez województwa, powiaty i gminy 

Do dnia zakończenia kontroli NIK z realizacji ww. Programu nie zostało złożone 

sprawozdanie, o którym mowa w przepisie art. 87 ust. 5 u.o.z.  

Starosta wyjaśnił, iż Uchwała Rady Powiatu Żagańskiego o przyjęciu Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Żagańskiego na lata 2016-2019 została podjęta 21 marca 2016 r. Dwa 

pełne lata upływają zatem w marcu 2018 r., stąd też w lutym br. rozpoczęto przygotowania 

do sporządzenia sprawozdania m.in. wysyłając  pisma do wszystkich gmin z prośbą 

o podanie wskaźników ewaluacyjnych, które są niezbędne do oceny działań z zakresu 

opieki nad zabytkami na terenie całego powiatu. Nie otrzymaliśmy sprawozdań z kilku gmin 

i obecnie prowadzone są działania przypominające. Sprawozdania z realizacji Powiatowego 

Programu zostanie przedstawione Radzie Powiatu Żagańskiego najprawdopodobniej 

w drugiej połowie roku. 

(dowód: akta kontroli str. 162-165) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące dokumenty z zakresu obrony 

cywilnej i zarządzania kryzysowego, przy czym w dokumentach tych nie ujęto zagadnień 

dotyczących bezpośrednio do ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych: 

                                                                                                                                                    
określono na kwotę 18.450,00 zł brutto. Taki koszt poniósł Powiat na podstawie faktury VAT nr 68/2015 
z 15.10.2015 r. wystawionego przez wykonawcę do ww. umowy. 
21 Tj. m.in.: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających z koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 
kulturowego i dziedzictwa archeologicznego łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 
wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; podejmowanie działań 
zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie 
inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; podejmowanie przedsięwzięć 
umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. 
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
23 Pismo Nr RZD.5120.9.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. 
24 M.in. dotacje udzielane przez Ministra Kultury i Ochrony, WKZ,  środki pochodzące z UE w ramach funduszy 
europejskich, środki własne samorządu terytorialnego. 
25 M.in. prace konserwatorskie, remontowo-budowlane obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków.. 
26 W zakresie: tworzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej zabytków, wsparcia finansowego na prace przy 
zabytku. 
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1. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Żagańskiego – wprowadzony Zarządzeniem 

Nr 123/2013 Starosty Żagańskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 

czerwca 2013 r. (ostatnia aktualizacja – 17 kwietnia 2018 r.). 

2. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego – sporządzony przez Starostę 

Żagańskiego w grudniu 2016 r., zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego w lutym 

2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 337-346) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

1. Wbrew wymogom określonym w przepisie § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 

ochrony zabytków Plan ochrony zabytków Powiatu Żagańskiego na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych nie został uzgodniony z wojewodą jako właściwym 

terenowym organem obrony cywilnej na obszarze województwa. 

Starosta wyjaśnił, iż Plan ochrony zabytków Powiatu Żagańskiego na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych’’ opracowany w czerwcu 2010 r., nie został 

uzgodniony z Wojewodą jako właściwym terenowym organem obrony cywilnej na 

obszarze województwa. Pracownik, który opracowywał plan i powinien przesłać go do 

uzgodnienia Wojewodzie, nie pracuje już w Starostwie, w związku z powyższym nie 

mam wiedzy dlaczego nie przesłał planu do uzgodnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 162-165, 274-334) 

2. Wbrew wymogom określonym w przepisie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

ochrony zabytków Plan ochrony zabytków Powiatu Żagańskiego na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych od momentu opracowania (czerwiec 2010 r.) nie był 

dotychczas aktualizowany, w związku z czym informacje w nim zawarte dotyczące 

m.in. liczby zabytków są niepełne.  

Starosta wyjaśnił: Plan ochrony zabytków Powiatu Żagańskiego na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych’’ opracowany w czerwcu 2010 r. nie był 

aktualizowany. Pracownik, którego obowiązkiem była aktualizacja planu nie pracuje już 

w Starostwie. W chwili obecnej opracowywany jest nowy plan ochrony zabytków na 

wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w związku z brakiem w istniejącym 

planie dostatecznie opisanych procedur na wypadek naturalnych zagrożeń (powódź, 

wichura) jak również zagrożeń wywołanych przez człowieka. Przeprowadzona będzie 

weryfikacja dotycząca ilości zabytków na terenie Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 162-165, 274-334) 

3. Wbrew wymogom określonym w przepisie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

ochrony zabytków, w Powiecie nie opracowano jednostkowych planów ochrony dla 

zabytków będących w posiadaniu Powiatu. 

Starosta wyjaśnił: Pracownik, którego obowiązkiem było opracowanie planów nie 

pracuje już w Starostwie w związku z powyższym nie mam wiedzy dlaczego nie 

zostały one opracowane.  

(dowód: akta kontroli str. 162-165) 

Powiat opracował wprawdzie Plan ochrony zabytków Powiatu Żagańskiego na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych jednak nie został on uzgodniony z wojewodą jako 
właściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze województwa, ponadto 
w wyniku braku aktualizacji dane w nim zawarte są niepełne. Wbrew obowiązującym 
wymogom prawa nie opracowano planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych (jednostkowych dla zabytków będących w posiadaniu 
Powiatu). Zaniechanie opracowania tych dokumentów – niezależnie od naruszenia 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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obowiązującego prawa – może nie gwarantować skutecznej ochrony zabytków na wypadek 
wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

Powiat dysponuje natomiast aktem prawa miejscowego dotyczącym problematyki zabytków, 
tj. powiatowym programem opieki nad zabytkami.  

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto działania zmierzające do 
opracowania brakujących dokumentów. 

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

3.1. W okresie objętym kontrolą Powiat zrealizował jedno zadanie dotyczące 

zabezpieczenia (roboty budowlane, prace konserwatorskie) obiektu zabytkowego, 

tj. kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym27 stanowiącego własność Skarbu Państwa, 

wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1822. Powyższe zadanie realizowano 

w związku z zaleceniami pokontrolnymi LWKZ28 z dnia 29.06.2015 r. nakazującymi 

wykonanie wyszczególnionych prac w celu skutecznego zabezpieczenia ww. zabytku 

(z terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2017 r.). Z zapisów protokołu odbioru robót 

nr 1/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. wynika, iż prace zostały wykonane zgodnie z zapisami 

umowy zawartej z wykonawcą. 

Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji tego zadnia nie wykazała nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 216-250) 

Powiat nie aplikował o pozyskanie środków zewnętrznych (np. w ramach dotacji Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, LWKZ) na realizację zadań dotyczących opieki nad 

zabytkami i ochroną zabytków, w szczególności na wypadek sytuacji kryzysowych.  

Wicestarosta wyjaśnił, iż zabytki będące w posiadaniu Powiatu pełnią funkcję instytucji 

oświatowych. Wszelkie duże inwestycje planowane są z wyprzedzeniem. Koszty inwestycji 

są bardzo wysokie, co wiąże się z zapewnieniem dużego wkładu finansowego. 

Zobowiązania finansowe Powiatu oraz niedoszacowanie oświaty nie pozwoliło na 

wnioskowanie w latach 2016-2017 o ośrodki zewnętrzne.  

(dowód: akta kontroli str. 177) 

W latach 2016-2017 Powiat udzielił 13 dotacji29 na łączną kwotę 99.700,00 zł, z tego w roku: 

 2016 – 7 dotacji w kwocie 39.700,00 zł., 

 2017 – 6 dotacji w kwocie 60.000,00 zł. 

Wszystkie ww. dotacje30 udzielone zostały parafiom Rzymskokatolickim. Badaniem objęto 

pięć dotacji udzielonych przez Powiat niżej wymienionym parafiom: 

1) p.w. św. Jana Chrzciciela w Chichach - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 

portalu kamiennym w kościele w Witkowie. 

2) Wniebowzięcia NMP w Żaganiu - Remont elewacji kościoła p.w. Świętego Ducha 

w Żaganiu. 

                                                           
27 Remont obejmował m.in. roboty w zakresie: ścian zewnętrznych murowanych, podestów i schodów, 
konstrukcji drewnianej wieży dachowej i pokrycia dachowego. 
28 ZN.5142.15.2014 (gmLŁw). 
29 Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr: XXVIII/224/16 z 25 października 2016 r. oraz 
XXXIV/283/17 z 25 kwietnia 2017 r.  
30 Przeznaczone m.in. na: remont zakrystii, murów cmentarza, zegara w wieży kościoła, tynków zewnętrznych, 
opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej, wymianę pokrycia dachowego, prace konserwatorskie 
obrazu. 

Opis stanu 
faktycznego 
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3) p.w. Zwiastowania NMP w Bożnowie - Wymiana pokrycia dachowego na budynku 

plebani w Bożowie. 

4) p.w. św. Mikołaja w Jeleninie - Wymiana pokrycia dachowego kościoła w Jeleninie. 

5) p.w. św. Józefa w Żaganiu - Opracowanie kompleksowej dokumentacji remontu 

elewacji kościoła filialnego w Żaganiu. 

Ww. dotacje zostały udzielone oraz rozliczone zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu 

Żagańskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków31, tj. 

m.in.: wnioskodawcy złożyli wnioski w terminach wskazanych w ogłoszeniach, zabytki 

znajdowały się na terenie powiatu żagańskiego oraz wpisane były do rejestru zabytków, 

przedmiot prac był zgodny z zapisami ww. uchwały, kwoty dotacji nie przekroczyły 50% 

wartości zadania, beneficjenci podpisali stosowne umowy z Zarządem Powiatu, a także 

złożyli sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji wraz z dokumentacją źródłową 

(protokoły odbioru prac, poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów 

księgowych, potwierdzenia dokonania przelewów). 

O udzielonych w latach 2016-2017 12 dotacjach Starosta poinformował inne organy 

uprawnione do udzielania dotacji, tj.: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, LWKZ, 

Sejmik Województwa Lubuskiego, Radę Gminy Żagań, Radę Miasta Żagań, zgodnie 

z zapisami określonymi w przepisie art. 82 ust. 3 u.o.z. Obowiązek ten nie został dopełniony 

w przypadku jednej dotacji udzielonej w roku 2016 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. 

Jana Chrzciciela w Chichach.  

W Starostwie prowadzono wykaz udzielonych dotacji, do czego zobowiązywał przepis 

art. 82 ust. 3 u.o.z. 

(dowód: akta kontroli str. 204-215, 347, 348-350) 

Analiza informacji przekazywanych do Powiatu o udzielonych w latach 2016-2017 dotacjach 

dla właścicieli zabytków położonych na terenie Powiatu wykazała, że w okresie objętym 

kontrolą zrealizowano 30 przedsięwzięć w zakresie wspierania prac konserwatorskich 

w ramach udzielanych dotacji przez: 

 Województwo Lubuskie, 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 LWKZ, 

 Gminy Żagań o statucie miejskim. 

(dowód: akta kontroli str. 118-149) 

3.2. Badanie32 stanu technicznego oraz istniejących zabezpieczeń na wypadek sytuacji 

kryzysowych pięciu zabytków ujętych w rejestrze zabytków stanowiących własność Powiatu 

wykazało, że: 

 każdy z zabytków33 posiadał założoną książkę obiektu budowlanego, o której mowa 

w przepisie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane34; 

 w latach 2016-2017 przeprowadzone corocznie kontrole (przeglądy okresowe) stanu 
technicznego obiektów (zabytków), o których mowa w przepisie art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. 
ustawy; 

                                                           
31 Uchwała Nr IX.4.2015 z dnia 30 września 2015 r. 
32 Badanie przeprowadzono w drodze oględzin oraz analizy dokumentacji źródłowej (m.in.: książki obiektu 
budowlanego, okresowych przeglądów stanu technicznego) zabytków w następujących lokalizacjach: Żagań ul. 
Gimnazjalna 13, plac Orląt Lwowskich 4, Iłowa ul. Pałacowa 1, ul. Ogrodowa, Leszno Dolne. 
33 Za wyjątkiem wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym oraz mostku Chińskiego zlokalizowanego 
w parku dworskim nad ul. Ogrodową w Iłowie, dla których książka obiektu nie jest wymagana. 
34 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
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 w latach 2016-2017 każdy z ww. obiektów (zabytków) posiadał aktualne przeglądy 
z kontroli 5-letnich, o których mowa w przepisie art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy; 

 instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowano dla każdego użytkowanego 
obiektu (zabytku); 

 obiekty posiadały elementy ochrony przeciwpożarowej, tj. m.in. gaśnice, instalacja 
odgromowa, hydranty wewnętrzne, czujki przeciwpożarowe (detektory gazu, czadu); 

 na terenie obiektów (zabytków) umieszczono oznakowanie związane z drogami 
ewakuacji; 

 stan techniczny użytkowanych obiektów (wg dokumentacji z przeglądów okresowych) 
określany jako odpowiedni i dostateczny. W przypadku wszystkich użytkowanych 
obiektów wskazano, iż znajdują się w stanie technicznym zapewniającym bezpieczne 
użytkowanie; 

 wskazane zalecenia dotyczyły m.in.: wymiany części okien, naprawy elewacji 
(budynek przy placu Orląt Lwowskich 4), wykonania remontu dachu, elewacji, wymiany 
stolarki okiennej, częściowego ocieplenia stropu (budynek przy ul. Gimnazjalnej 13), 
odnowienia elewacji, remontu balkonu i gzymsu dachowego (budynek przy 
ul. Pałacowej 1 w Iłowej); 

 na jednym z należących do Powiatu zabytków został zamieszczony znak informujący 
o tym, iż zabytek ten podlega ochronie dotyczy budynku przy ul. Gimnazjalnej 13 
w Żaganiu; 

 z zapisów książek obiektu budowlanego wynika, iż stan ww. budynków nie był 
kontrolowany przez LWKZ. 

 (dowód: akta kontroli str. 30-117) 

3.3. W zakresie współpracy Starostwa z innymi służbami, organami instytucjami na rzecz 

ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, Starosta wyjaśnił, iż nie 

przeprowadzano wspólnych ćwiczeń, kontroli, analiz ryzyk.   

W okresie objętym kontrolą Starosta Żagański nie kierował do właściwych organów 

zawiadomień związanych z czynami karalnymi dotyczącymi zabytków – z uwagi na brak 

zdarzeń kwalifikujących się do zawiadomień.  

(dowód: akta kontroli str. 166-170) 

3.4. W przypadku podejmowanych przez Starostwo przedsięwzięć o charakterze 

informacyjno-szkoleniowym dotyczących upowszechniania wiedzy o właściwej ochronie 

zabytków oraz zasadach prawidłowego postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych, 

Starosta wyjaśnił, iż: w siedzibie Starostwa 14 grudnia 2016 r. odbyło się robocze spotkanie, 

na którym przedstawiono założenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Żagańskiego 

na lata 2016-2019. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego, społecznych opiekunów zabytków, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz  mediów. Na spotkaniu został przedstawiony został również plan pracy 

Powiatowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zabytków Powiatu Żagańskiego na rok 2017. 

Działalność takiej grupy jest jednym z zadań ujętych w Programie. Natomiast 16 lutego 

2018 r. odbyło się szkolenie dla burmistrzów, wójtów oraz urzędników realizujących zadania 

z zakresu ochrony zabytków. Szkolenie prowadzone zostało  przez Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tematy spotkania dot. m.in. zadań samorządów w 

zakresie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Ponadto 

na stronie internetowej powiatu żagańskiego umieszczane są informacje o działaniach 

Powiatowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zabytków, która została powołana zarządzeniem 

Starosty Żagańskiego w celu podejmowania bieżących działań związanych z ochroną 

zabytków powiatu żagańskiego m.in: przed dewastacją, katastrofą budowlaną, klęskami 

żywiołowymi i przestępczością oraz zahamowaniem procesów ich degradacji. Publikowane 

informacje jednocześnie upowszechniają wiedzę historyczną o tych obiektach. 
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(dowód: akta kontroli str. 166-170, 351-354) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość:   

Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 82 ust. 3 u.o.z. o udzielonej w roku 2016 

dotacji w wysokości 4.700,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela 

w Chichach – na prace konserwatorskie i restauratorskie przy portalu kamiennym 

w kościele w Witkowie, Starostwo nie poinformowało innych organów uprawnionych do 

udzielania dotacji, tj.: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Sejmik Województwa Lubuskiego, Radę Miejską 

w Żaganiu. 

Inspektor zatrudniona w Wydziale polityki społecznej i funduszy pomocowych Starostwa 

oświadczyła m.in., iż: w 2016 r. przez niedopatrzenie nie została udzielona informacja 

o udzieleniu dotacji w wysokości 4.700,00 zł. dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana 

Chrzciciela w Chichach. 

(dowód: akta kontroli str. 178) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność prowadzenia dalszych prac 

zmierzających do poprawy stanu zabezpieczania i ochrony posiadanych zabytków, po 

uprzednim zdiagnozowaniu faktycznych potrzeb w tym zakresie. Zaplanowanym 

i długofalowym działaniom w tym zakresie powinno sprzyjać opracowanie nowego 

powiatowego i jednostkowych planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Powiat podejmował działania zmierzające do poprawy stanu technicznego posiadanych 

zabytków, a stan tych zabytków należy uznać za niezagrażający bezpiecznemu z nich 

korzystaniu. Pozytywnie należy również ocenić przestrzeganie obowiązków wynikających 

z Prawa budowlanego względem posiadanych zabytków (obiektów budowlanych). 

Niewątpliwy wpływ na zakres i sposób realizacji zadań w tym obszarze miały ograniczone 

możliwości finansowe Powiatu. Dalszej poprawie ochrony zabytków w sytuacjach 

kryzysowych powinno sprzyjać opracowanie i aktualizowanie ww. dokumentów 

planistycznych i realizacja zaplanowanych w nich przedsięwzięć. 

4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych. 

Z dokumentacji Starostwa wynika, że w okresie objętym kontrolą sytuacje kryzysowe (orkan 

„Ksawery” – 5 październik 2017 r.) doprowadziły do uszkodzenia35 10 budynków 

mieszkalnych, 6 budynków gospodarczych oraz 3 innych budynków (urząd, hala sportowa, 

szkoła). Żaden z ww. obiektów nie był zabytkiem 

Starosta wyjaśnił, iż na terenie Powiatu w latach 2016-2017 nie wystąpiły sytuacje 

kryzysowe w wyniku których uszkodzone zostały zabytki należące do Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 166-170, 355-357) 

Starosta był powiadamiany o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych drogą 

elektroniczną oraz smsem przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W przypadku orkanu „Ksawery” - o godz. 20:00 w dniu 

4 października 2017 r. - 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 zachodnich. 

 (dowód: akta kontroli str. 176, 358-362) 

                                                           
35 M.in.: drobne uszkodzenia poszycia dachu, zerwanie części dachu, częściowo zawalona stodoła, zniszczenie 
dachu przez upadające drzewo. 
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Pomimo posiadania tych informacji Starostwo nie powiadamiało zarządców 

(administratorów) zabytków stanowiących własność Powiatu o zagrożeniach (ryzykach) 

związanych w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych oraz nie podejmowało innych 

przedsięwzięć zapobiegawczych i zabezpieczających, określonych w przepisach 

rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. 

Starosta wyjaśnił, iż Powiat wspólnie z gminami informuje mieszkańców o możliwości 

wystąpienia sytuacji kryzysowych min. poprzez aplikacje – sms (internetowa strona urzędu), 

facebook, samorządowy informator oraz plakaty. Ponadto oświadczył, że właściciele 

zabytków nie są indywidualnie informowani o możliwości wystąpienia zagrożenia, w związku 

z tym, iż Starostwo nie posiada bazy danych. 

(dowód: akta kontroli str. 176) 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu poinformował, iż w latach 

2016-2018 (I kw.) przeprowadzono ogółem sześć działań ratowniczo-gaśniczych 

w obiektach zabytkowych, z tego cztery dotyczyły pożarów w domach mieszkalnych (pożar: 

śmieci, sadzy w przewodzie kominowym, mieszkania) jedna interwencja dotyczyła zalanej 

piwnicy oraz jedna obluzowanych i spadających dachówek. 

W sprawie utrudnień lub ograniczeń w ochronie zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

Komendant Powiatowy PSP wskazał m.in., że dostosowanie obiektów zabytkowych do 

przepisów z zakresu p.poż. i prawa budowlanego jest procesem długotrwałym i złożonym, 

obejmuje również etap wykonania przez zobowiązanego ekspertyzy pożarowo-technicznej 

(…). 

(dowód: akta kontroli str. 150-153) 

Z informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żaganiu wynika, iż w ww. 

okresie prowadzono działania dotyczące ośmiu obiektów zabytkowych (wydanie decyzji 

dotyczących: zabezpieczenia terenu wokół obiektu, wyłączenia obiektu z użytkowania, 

przerwania dalszych prac rozbiórkowych, kontrole sprawdzające wykonanie wydanych 

decyzji).  

W sprawie utrudnień lub ograniczeń w ochronie zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

PINB wskazał m.in., że: podstawową trudnością jest nakładanie się kompetencji organów 

nadzoru budowlanego oraz LWKZ (…). Drugą trudnością jest brak możliwości ustalenia 

właściciela obiektu, a procedura powołania kuratora jest czasochłonna i wymaga zgody 

osoby wyznaczonej (…).  

(dowód: akta kontroli str. 363-364) 

Według informacji z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu w latach 2016-2018 (I kw.) nie 

ujawniono zdarzeń o charakterze kryminalnym dotyczących zabytków na terenie Powiatu. 

W sprawie utrudnień lub ograniczeń w ochronie zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

Komendant wskazał, że nie występują żadne trudności i ograniczenia związane 

z obowiązującym prawem w sprawowaniu skutecznej ochrony nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 154) 

Ustalono, że Starostwo nie dysponowało informacjami o ww. zdarzeniach (sytuacjach) 

dotyczących zabytków. 

Naczelnik Wydziału Zarządzenia Kryzysowego wyjaśnił, że: Nie posiadamy informacji o tych 

zdarzeniach. Służby i organy działają w ramach własnych zadań i kompetencji i nie zawsze 

zachodzi konieczność informowania się nawzajem. 

W okresie objętym kontrolą sytuacje kryzysowe dotyczące zabytków nie były przedmiotem 

analiz prowadzonych w celu poprawy ochrony zabytków na wypadek wystąpienia kolejnych 

sytuacji kryzysowych. 
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Powiat Żagański nie prowadził także wspólnych kontroli, ćwiczeń, analizy ryzyk z innymi 

służbami, organami, instytucjami (np. WKZ, jednostkami Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego, organizacjami społecznymi) na rzecz ochrony 

zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 166-170) 

Ustalono, że w latach 2016-201836 nie wykorzystano środków z rezerwy celowej na zdania 

z zakresu zarządzania kryzysowego wynoszącej odpowiednio w roku 2016 – 104.300,00 zł, 

a w roku 2018 – 148.400,00 zł. Natomiast w roku 2017 rezerwa wyniosła 130.000,00 zł., 

z czego wykorzystano kwotę 4.643,11 zł.37 w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej 

grypy. 

 (dowód: akta kontroli str. 251-260) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

W związku z informacjami o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych Starostwo nie 

powiadamiało zarządców (administratorów) zabytków stanowiących własność Powiatu 

o zagrożeniach (ryzykach) związanych w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych oraz nie 

podejmował innych przedsięwzięć zapobiegawczych i zabezpieczających. 

Należy jednak zauważyć, że wskutek ww. sytuacji kryzysowych nie doszło do uszkodzeń 

zabytków należących do Powiatu. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli38, wnosi o: 

1. Uzgodnienie Planu ochrony zabytków Powiatu Żagańskiego na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych z wojewodą lubuskim oraz jego bieżącą aktualizację 
zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. 

2. Sporządzenie jednostkowych planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych stosownie do wymogów rozporządzenia w sprawie 
ochrony zabytków 

3. Informowanie o udzielonych dotacjach innych organów uprawnionych do udzielania 
dotacji zgodnie z przepisami u.o.z. 

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 ust. 1 i 2 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 Zielonej Górze. 

                                                           
36 Wg stanu na 29 maja 2018 r. 
37 na zakup wykładziny, folii, odzieży ochronnej, pojemników, chemii. 
38 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.  
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi 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   22  czerwca 2018 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler 
 

p.o. Dyrektora 
 

Włodzimierz Stobrawa  
 
 

Tomasz Przybysz 
inspektor k.p. 
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