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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/18/002 – Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych1  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 

Kontroler Mariusz Kniat, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LZG/1/2018 z dnia 3 stycznia 
2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól (dalej 
Starostwo). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Waldemar Wrześniak, Starosta Nowosolski (dalej: Starosta) od dnia 1 grudnia 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia2, że powiat nowosolski (dalej Powiat) w latach 2016-2017 
nie był w pełni przygotowany do ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. Stan 
ten wynikał nie tylko z zaniedbań natury organizacyjnej (brak precyzyjnego i kompletnego 
Na pewno? Nie wiadomo, czy chwalono, czy ganiono? 

przypisania zadań i obowiązków komórkom i pracownikom Starostwa), ale przede 
wszystkim z zaniechania sporządzenia kluczowych dla realizacji zadań w tym obszarze 
dokumentów planistycznych, tj. powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz planów 
(powiatowego i jednostkowych dla zabytków będących w posiadaniu Powiatu) ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Z uwagi na brak tych 
dokumentów podejmowane przez Powiat 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.  

Pomimo ww. braków, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Powiat nie zaniedbywał stanu 
technicznego posiadanych zabytków, a skala i zakres prowadzonych prac inwestycyjno-
remontowych oraz prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z prawa budowlanego 
względem posiadanych zabytków (obiektów budowlanych) zapewniały bezpieczne 
użytkowanie tych obiektów. 

Pozytywnie należy ocenić działania Powiatu na rzecz utworzenia i funkcjonowania w 
strukturze Starostwa stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. Takie rozwiązanie 
ułatwiło gminom oraz właścicielom zabytków zlokalizowanych w Powiecie współpracę z 
organem nadzoru konserwatorskiego, a Powiatowi zapewniło bezpośredni dostęp do 
właściwych rejestrów i ewidencji zabytków. 

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

 

 

 

                                                      
1  Kontrolą objęto okres od lata 2016-2017.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie i organizacja zadań związanych z 
ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

Powiat zamieszkany był przez 87.127 osób3. W skład Powiatu wchodziło osiem gmin, z 
tego: jedna miejska – Nowa Sól, cztery miejsko-wiejskie – Bytom Odrzański, Kożuchów, 
Otyń, Nowe Miasteczko oraz trzy wiejskie: Kolsko, Nowa Sól, Siedlisko. 

1.1. Stosownie do postanowień Regulaminu Organizacyjnego Starostwa4 zadania 
związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w tym na wypadek sytuacji 
kryzysowych nie zostały wprost przypisane do żadnej z komórek organizacyjnych 
Starostwa. Natomiast zadania dotyczące obrony cywilnej, w tym opracowanie planów w 
zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i ratownictwa, a 
także współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami przypisano Wydziałowi 
Obrony Cywilnej i Zarządzenia Kryzysowego. 

W zakresie praw, obowiązków i odpowiedzialności specjalisty do spraw stypendiów 
szkolnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych ujęto prowadzenie spraw związanych z ochrona dóbr kultury, opieką 
nad zabytkami oraz dotyczących współpracy z instytucjami kultury, który jednak nie 
realizował tych zadań. 

Ww. pracownik wyjaśnił, że: W latach 2016-2017 nie realizowałam jakichkolwiek zadań 
związanych z ochroną dóbr kultury, opieką nad zabytkami oraz dotyczących współpracy z 
instytucjami kultury w zakresie zabytków. Nikt mi takich zdań nie zlecał i nikt z przełożonych nie 
oczekiwał, że będę je realizować. Nie wiem dlaczego w moim zakresie praw obowiązków i 
odpowiedzialności pracownika znalazł się zapis w tym zakresie, zwłaszcza że do zadań mojego 
Wydziału nie przypisano takich zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 5-48, 114-125) 

1.2. Stosownie do przepisu art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami5 (dalej: u.o.z.) w dniu 2 lipca 2012 r. Powiat zawarł w 
Wojewodą Lubuskim porozumienie w sprawie przejęcia do prowadzenia m.in. 
następujących spraw realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (dalej: LWKZ) dotyczących ochrony zabytków położonych w granicach 
administracyjnych Powiatu: 

 wydawanie pozwoleń na prowadzenie spraw konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; 

 prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami; 

 kierowanie odpowiednio do Policji, prokuratury lub sądu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa 
lub wykroczenia w przypadku stwierdzenia czynów określonych w przepisach art. 108, 110, 112-
115 i 117-118 u.o.z. 

Zadania powierzone ww. porozumieniem, w tym wydawanie decyzji i postanowień, 
realizowane miały być przez Starostę, z upoważnienia którego działa Powiatowy 
Konserwator Zabytków (dalej: PKZ) funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Starostwa. 

Stosownie do postanowień porozumienia kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem zadań 
powierzonych porozumieniem w imieniu wojewody sprawuje LWKZ, a PKZ został 
zobowiązany do m.in. przekazywania LWKZ okresowych sprawozdań z prowadzonych 
spraw. 

 (dowód: akta kontroli str. 49-62) 

                                                      
3 http://www.polskawliczbach.pl/powiat_nowosolski, w oparciu o dane GUS. 
4 Uchwała Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 września 2015 r.  
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W celu utworzenia i obsługi stanowiska PKZ Powiat w dniu 6 października 2011 r. zawarł ze 
wszystkimi gminami z terenu Powiatu porozumienie dotyczące m.in. współfinansowania 
stanowiska PKZ. Powiat zobowiązał się do zapewnienia pomieszczenia wraz z 
wyposażeniem i zabezpieczenia kosztów funkcjonowania stanowiska PKZ oraz 
współfinansowania 5% rocznego wynagrodzenia, natomiast gminy do sfinansowania 
pozostałych 95% rocznego wynagrodzenia.  

W latach 2016-2017 łączne koszty funkcjonowania stanowiska PKZ wynosiły 126,7 tys. zł, z 
tego 16 tys. zł zostało sfinansowane dotacją otrzymaną od wojewody lubuskiego, a 
pozostała kwota ze środków Powiatu / gmin. 

(dowód: akta kontroli str. 63-65) 

Z dniem 27 sierpnia 2012 r. na stanowisku PKZ zatrudniono osobę posiadającą 
wykształcenie kierunkowe (mgr historii sztuki) oraz ukończone studia podyplomowe, kursy i 
szkolenia związane z problematyką ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 66-69) 

W ramach ww. porozumienia PKZ w roku 2016 załatwił 786 spraw (w tym 270 na wniosek 
organów j.s.t.), a w roku 2017 – 715 spraw (w tym 180 na wniosek organów j.s.t.). W ww. 
sprawach największą grupę stanowiły: wydawanie pozwoleń na prowadzenie spraw 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 1 u.o.z.) odpowiednio 231 – w roku 2016, 259 – w roku 2017; 
wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego 
do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 2 u.o.z.) odpowiednio 93 – w roku 2016, 138 – w roku 2017; 
wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do 
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, w tym usuwanie 
drzew (art. 36 ust. 1 pkt 11 u.o.z.) odpowiednio 13 – w roku 2016, 27 – w roku 2017. 
Ponadto w roku 2016 wydał 137, a w 2017 – 94 postanowień dotyczących uzgadniania 
projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 70-74) 

Zgodnie z treścią ww. porozumienia oraz zakresem czynności do zadań PKZ należały 
sprawy związane z nadzorem konserwatorskim, natomiast jego kompetencje/obowiązki nie 
obejmowały realizację przypisanych Powiatowi (jednostce samorządu terytorialnego, 
właścicielowi zabytków) zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w 
tym dotyczących ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-41, 49-62, 57-69) 

Odnośnie zasadności (ewentualnych zalet bądź wad) funkcjonowania w strukturze 
Starostwa stanowiska PKZ Wicestarosta podał, że: Powiatowy Konserwator Zabytków, który jest 
osobą decyzyjną w prowadzonych przez siebie postępowaniach administracyjnych, posiada znacznie 
mniejszy zakres terytorialny objęty ochroną, niż wojewódzki konserwator zabytków. Skutkuje to dużo 
lepszą znajomością terenu, znajdujących się na nim obiektów zabytkowych, a także znajomością 
specyfiki poszczególnych miejscowości, ich mieszkańców oraz ich potrzeb. Pozwala to na 
dostosowanie, w miarę możliwości, rozstrzygnięć spraw do specyfiki miejscowości. Bardzo dobra 
znajomość terenu, a także łatwiejszy dostęp do źródeł historycznych, np. poprzez kontakty z Muzeum 
Miejskim w Nowej Soli, umożliwiają szybsze oraz poprawniejsze pod względem merytorycznym, 
załatwianie spraw. 

Mieszkańcy powiatu  nie muszą jeździć do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej 
Górze. Zdecydowana większość wniosków składanych przez inwestorów dotyczy mieszkańców 
Nowej Soli, którzy urząd konserwatora zabytków posiadają w swojej miejscowości. Pozostali 
inwestorzy mają zdecydowanie bliżej do Nowej Soli niż do Zielonej Góry.  

Prawidłowe rozstrzygnięcie spraw, w większości przypadków, wymaga wyjścia w teren 
i przeprowadzenia oględzin. Bardzo duża ilość wniosków wpływających do Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków, znacznie wydłuża okres załatwiania spraw. Spowodowane jest to koniecznością 
wyjazdów w teren, czasami do miejscowości znajdujących się w znacznej odległości, przy znacznie 
gorszej dostępności samochodu służbowego, gdyż korzystają z niego wszyscy inspektorzy urzędu.  
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Ze względu na bardzo dużą ilość inwestycji budowlano – konserwatorskich odbywających się na 
terenie miasta Nowa Sól, Kożuchów a także ze względu na ułatwiony dojazd do pozostałych 
miejscowości powiatu, możliwe jest sprawowanie właściwego nadzoru przez konserwatora zabytków 
w trakcie prowadzenia prac. 

Stanowisko konserwatora zabytków w Nowej Soli zapewnia bardzo dobrą współpracę z lokalnymi 
projektantami, budowlańcami, z Zakładem Usług Mieszkaniowych, który administruję większość 
nieruchomości. Obecność konserwatora zabytków  w Starostwie Powiatowym umożliwia także często 
udzielenie porad i konsultacji przed złożeniem wniosku, co znacznie usprawnia procedowanie spraw 
oraz kompletność dokumentów w chwili składania wniosku. 

Powiatowy konserwator zabytków ściśle współpracuje  z Wydziałem Budownictwa i Ochrony 
Środowiska w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, wspólne konsultacje, pozwalają na 
poprawniejsze pod względem merytorycznym działanie w zakresie uzgadniania prac budowlanych 
przy obiektach zabytkowych oraz szybsze załatwianie wspólnych spraw. Szczególnie dotyczy to 
uzgodnień prac budowlanych przez konserwatora zabytków, na wniosek Naczelnika Wydziału 
Budownictwa i Ochrony Środowiska.  

Warto nadmienić, że stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków zostało utworzone na 
wniosek gmin powiatu nowosolskiego i jest współfinansowane przez wszystkie gminy powiatu. 

(dowód: akta kontroli str.  75-79) 

1.3. W związku z funkcjonowaniem w strukturze Starostwa stanowiska PKZ Powiat 
dysponował udostępnionym przez LWKZ w formie elektronicznej – wojewódzkim rejestrem 
zabytków oraz wojewódzką ewidencją zabytków (dalej: WEZ). Ponadto PKZ uzyskał od 
niektórych gmin6 zlokalizowanych w Powiecie dostęp do elektronicznej wersji – gminnych 
ewidencji zabytków (dalej: GEZ). 

(dowód: akta kontroli str. 85) 

Według danych zawartych w ww. rejestrze/ewidencjach na obszarze Powiatu (stan na 31 
grudnia 2017 r.) zlokalizowanych było 9.977 zabytków (w tym 1.718 wpisanych do rejestru 
zabytków oraz 8.259 ujętych tylko w WEZ), z tego 2.747 ruchomych (odpowiednio: 1.053, 
1.694), 5.595 nieruchomych (odpowiednio: 594, 5.001) oraz 1.635 archeologicznych 
(odpowiednio: 71, 1.564). 

Najwięcej zabytków nieruchomych zlokalizowanych na obszarze Powiatu wpisanych do 
rejestru zabytków stanowiło własność podmiotów prywatnych (508 spośród 594), gmin (44) 
oraz kościelnych osób prawnych (37), a odnośnie zabytków ruchomych kolejno: kościelnych 
osób prawnych (965 spośród 1.053), podmiotów prywatnych (75), gmin (8). 

Spośród zabytków wpisanych do rejestru własność Powiatu stanowiły cztery nieruchomości, 
współwłasność jedna nieruchomość. Ponadto Powiat posiadał jedno stanowisko 
archeologiczne, natomiast nie posiadał zabytków ruchomych.  

Zabytki rejestrowe stanowiące własność (współwłasność) Powiatu (stan na 31 grudnia 2017 
r.) to: 

 budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej przy ul. Bohaterów 
Getta 7 (ok. 367 m2, z 1901 r. – aktualnie budynek Szkoły Podstawowej) – wpis do 
rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 17 maja 1976 r.  

 budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli przy ul. Witosa 
19 (ok. 495 m2, przełom XIX i XX w. – aktualnie wyłączony z użytkowania, w trakcie 
remontu) – wpis do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 11 maja 1976 r.; 

 budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Nowej Soli przy 
ul. Wróblewskiego 9 (ok. 533 m2, Zbór Braci Czeskich z XVIII w. – aktualnie sala 
gimnastyczna) – wpis do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 15 lutego 1992 
r.; 

 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej (współwłasność Powiatu) w Nowej Soli przy ul. 
Grota-Roweckiego 11 (ok. 727 m2, przełom XIX i XX w. – aktualnie zamieszkana 
kamienica) – wpis do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 4 maja 1976 r.; 

                                                      
6 Tj. Nowa Sól - Miasto, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański.  
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 zespół zabudowy dawnego Ratusza w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3 segment „B” (ok. 
567 m2  – aktualnie jedna z siedzib Starostwa), segment „A” (w trakcie remontu – z 
przeznaczeniem na pomieszczenia Starostwa) – wpis do rejestru zabytków na 
podstawie decyzji z dnia 8 września 2016 r. 

Ponadto do Powiatu należały trzy zabytki nieruchome ujęte w WEZ – bez wpisu do rejestru 
zabytków (budynek Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie7, budynek Liceum 
Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli8, budynek przychodni w Nowej 
Soli9).  

(dowód: akta kontroli str. 86-88, 92-106, 108-112, 231-256) 

1.4. Zagadnienia dotyczące ochrony zabytków, w tym także na wypadek sytuacji 
kryzysowych nie były w kontrolowanym okresie (lata 2016 i 2017) 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.  113) 

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

W strukturze organizacyjnej Starostwa nie określono komórek właściwych do realizacji 
przypisanych Powiatowi zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym w 
szczególności ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

Z kolei przypisanie prowadzenia spraw związanych z ochrona dóbr kultury, opieką nad 
zabytkami do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego w Wydziale Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych (w zadaniach tego Wydziału nie ujęto tych zadań) miało charakter 
czysto formalny, gdyż pracownik ten faktycznie nie realizował i nie miał powierzanych 
żadnych zadań w tym zakresie.  

Powyższe zaniedbania organizacyjne mogły przyczynić się do zaniechania realizacji 
przypisanych Powiatowi obowiązków związanych m.in. ze sporządzeniem powiatowego 
programu opieki nad zabytkami  oraz powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych (opis nieprawidłowości w tym zakresie przedstawiono w pkt. 2 
niniejszego wystąpienia). 

(dowód: akta kontroli str. 5-48, 117-118) 

Starosta wyjaśnił, że: Aktualnie dostrzegam konieczność uzupełnienia i zmian w obowiązujących 
regulacjach wewnętrznych dotyczących organizacji zadań związanych z opieką nad zabytkami i 
ochroną zabytków, w tym w sytuacjach kryzysowych w celu jednoznacznego i kompleksowego 
przypisania tych obowiązków poszczególnym komórkom organizacyjnym Starostwa i pracownikom. 
W związku z powyższym w najbliższym czasie dokonamy zmian w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 117-118) 

W Starostwie nierzetelnie przypisano obowiązki związane z organizacją ochrony zabytków i 
opieką nad zabytkami na terenie Powiatu, w tym w szczególności na wypadek sytuacji 
kryzysowych. Nie określono bowiem komórek właściwych do realizacji przypisanych 
Powiatowi zadań w tym obszarze, a pracownik któremu formalnie powierzono część z tych 
zadań faktycznie ich nie realizował. NIK pozytywnie ocenia natomiast utworzenie w 
strukturze Starostwa stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków (obsadzonego 
merytorycznym pracownikiem), co ułatwia gminom oraz właścicielom zabytków współpracę 
z organem nadzoru konserwatorskiego, a Powiatowi zapewniło bezpośredni dostęp do 
właściwych rejestrów i ewidencji zabytków.  

                                                      
7 Ul. Szprotawska 19 w Kożuchowie. 
8 Ul. Gimnazjalna 9 w Nowej Soli. 
9 Ul. Witosa 18 w Nowej Soli. 
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2. Opracowywanie i aktualizowanie programów / 
planów w zakresie ochrony zabytków 

2.1. W Powiecie nie obowiązywał (do dnia zakończenia kontroli nie został sporządzony 
i przyjęty) kluczowy instrument kształtowania planowej i długookresowej polityki w zakresie 
opieki i ochrony zabytków, tj. powiatowy program opieki nad zabytkami (dalej: Program), o 
którym mowa w przepisie art. 87 ust. 1 u.o.z. 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. 119, 127-128) 

Powiat nie szacował kompleksowo potrzeb dotyczących niezbędnych nakładów 
finansowych na prace przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Powiatu, w tym w 
szczególności dotyczących ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych. W konsekwencji 
Powiat nie dysponował rzetelnymi informacjami o skali potrzeb i koniecznych nakładów w 
tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 114-125, 127-128) 

Starosta wyjaśnił, że W związku z brakiem powiatowego programu opieki nad zabytkami nie 
szacowano kompleksowo potrzeb dotyczących niezbędnych nakładów finansowych na prace przy 
zabytkach, w tym ich ochronie w sytuacjach kryzysowych. 

Jednocześnie deklaruję, że w związku z przystąpieniem do prac nad sporządzeniem programu opieki  
nad zabytkami postaramy się rzetelnie oszacować w sposób całościowy niezbędne nakłady na 
opiekę nad zabytkami i ochronę zabytków, w tym na wypadek sytuacji kryzowych.  

(dowód: akta kontroli str. 119) 

Szacunków takich dokonywano natomiast w przypadku konkretnych inwestycji dotyczących 
posiadanych przez Powiat zabytków. Informacje w tym zakresie wraz z zakresem 
wykonanych prac i ich kosztami przedstawiono w pkt. 3.1.  niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 120-121, 148-149) 

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

W Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2015-2025 ograniczano się jedynie do wskazania, że 
Do poprawy rozwoju walorów turystycznych przyczyni się także rewitalizacja obiektów 
zabytkowych10, bez określenia dodatkowych informacji (np. zakresu planowanych działań, 
rodzaju zabytków objętych rewitalizacją) dotyczących realizacji tego przedsięwzięcia, a 
zapewnienie mieszkańcom obsługi wysokiej jakości w siedzibie Starostwa wymaga remontu 
i modernizacji  budynku dawnego Ratusza przy ul. Moniuszki 3 w Nowej Soli. 

(dowód: akta kontroli str.  126, 129-144) 

Ponadto ustalono, że w Powiecie nie opracowano Planu wykorzystania powiatowego 
zasobu nieruchomości na okres 3 lat, określającego m.in. program zagospodarowania 
nieruchomości, do czego zobowiązywał przepis art. 25 ust. 2a w zw. z art. 25b ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami11. 

(dowód: akta kontroli str.  75-79, 127-128) 

2.3. W okresie objętym kontrolą (także w latach wcześniejszych) Powiat nie posiadał 
powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych (dalej: powiatowy plan ochrony zabytków), do czego zobowiązywał przepis § 4 
ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i 

                                                      
10 W celu operacyjnym I.IV. Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej powiatu nowosolskiego. 
11 Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm. 
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sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych12 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków). 

Również dla żadnego z posiadanych zabytków (wykazanych w pkt. 1.3. niniejszego 
wystąpienia) nie opracowano planów ochrony zabytków (dalej: plany jednostkowe), o 
których mowa w przepisie § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Zgodnie z przepisem § 7 ww. rozporządzenia ww. plany sporządza się w nieprzekraczalnym 
terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia (tj. do dnia 15 lipca 2005 
r.) 

Stosownie do przepisu § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia plany ochrony zabytków zawierają w 
szczególności: 

1)   informacje niezbędne do realizacji prac przygotowawczych oraz sprawnego koordynowania i 
zarządzania ochroną w poszczególnych etapach działania; 

2)   wykaz osób uprawnionych do podejmowania decyzji i kierowania ochroną; 

3)   wyszczególnienie sposobów przepływu informacji na wszystkich stopniach zarządzania. 

Opracowanie planów ochrony zabytków jest zatem jednym z kluczowych elementów działań 
w czasie poprzedzającym wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej, mających 
na celu uratowanie zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Plany ochrony zabytków mają być 
sporządzane, odpowiednio do przewidywanych i realnych zagrożeń, przez jednostki 
organizacyjne posiadające zabytki, gminy, powiaty, województwa oraz na poziomie kraju. 

(dowód: akta kontroli str.  123, 127-128) 

Powiat nie dysponował wojewódzkim planem ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowanym na potrzeby LWKZ (ani nie zna jego 
założeń – informacje w tym zakresie nie były przekazywane do Powiatu). Powiat nie 
dysponował również planami zabytków jednostek organizacyjnych posiadających zabytki na 
terenie Powiatu, ani nie zwracał się o ich otrzymanie. 

(dowód: akta kontroli str.  75-79, 123, 127-128) 

Starosta (Szef Obrony Cywilnej Powiatu) do czasu kontroli NIK, stosownie do wymogów 
określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków uzgadniał dwa 
gminne plany ochrony zabytków (w skład Powiatu wchodzi osiem gmin), tj. w 2010 r. 
gminny plan ochrony zabytków – gminy Otyń, a w 2014 – gminy Kolsko. 

Ponadto w toku kontroli NIK, pismem z dnia 12 stycznia 2018 r. LWKZ poinformował gminy i 
powiaty z województwa lubuskiego o obowiązku sporządzenia planów ochrony zabytków na 
wypadek wojny i sytuacji kryzysowych.  W lutym 2018 r. gmina Kożuchów i Nowa Sól 
(Miasto) przekazały Staroście gminne plany do uzgodnienia. 

W dniu 8 marca 2018 r. Starostwo przekazało do czterech Urzędów Gmin (Bytom 
Odrzański, Siedlisko, Nowo Sól – gmina wiejska, Nowe Miasteczko) informację o obowiązku 
uzgadniania ze Starostą Nowosolskim gminnych planów ochrony zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych. 

Wicestarosta wyjaśnił, że: (…) Pozostałe 4 Gminy (Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Nowa Sól 
oraz Siedlisko) są w trakcie sporządzania planów. Wykonanie zadania będzie na pewno w dalszym 
ciągu monitorowane.  

(dowód: akta kontroli str.  75-84, 127-128) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące dokumenty z zakresu obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego: 

1. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Nowosolskiego – wprowadzony Zarządzeniem Nr 
21/2015 Starosty Nowosolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 26 marca 
2015 r. (dotychczas nieaktualizowany); 

                                                      
12 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
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2. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego – sporządzony przez Starostę 
Nowosolskiego w grudniu 2016 r., zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego w marcu 
2017 r. 

Analiza ww. dokumentów wykazała, że kwestie odnoszące się bezpośrednio do ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych zostały ujęte jedynie w załączniku 
funkcjonalnym do ww. Planu Obrony Cywilnej (pkt. 17 - Organizowanie ochrony dóbr 
kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji). W punkcie tym podano, 
że ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych polega na 
planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, 
zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich mających na celu ich uratowanie przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem.  

Jednak wskutek braku planów (powiatowych i jednostkowych) ochrony zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych (stanowiących stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia w 
sprawie ochrony zabytków integralną część planów obrony cywilnej) wymienione w Planie 
OC rodzaje przedsięwzięć nie zostały skonkretyzowane i zindywidualizowane do 
poszczególnych zabytków.  

(dowód: akta kontroli str.  145-146) 

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

1. Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 87 ust. 1 u.o.z. w Powiecie nie 
sporządzono powiatowego programu opieki nad zabytkami. 

Starosta wyjaśnił, że: Faktycznie nie sporządziliśmy kluczowego instrumentu kształtowania 
planowej i długookresowej polityki powiatu w zakresie opieki nad zabytkami jakim niewątpliwie jest 
powiatowy program opieki nad zabytkami. Dotychczas Zarząd Powiatu Nowosolskiego był 
przekonany o istnieniu Powiatowego programu opieki nad zabytkami, a informację o jego braku 
uzyskaliśmy w toku kontroli NIK.  

Niezależnie od prawnego obowiązku sporządzenia tego programu, w mojej ocenie, brak tego 
dokumentu może nie sprzyjać, a nawet uniemożliwiać prowadzeniu długofalowych i racjonalnych 
działań w obszarze ochrony i opieki nad zabytkami. Dlatego też, w najbliższym czasie przystąpimy do 
podjęcia prac nad sporządzeniem tego dokumentu z zakładaną realizacją do końca lipca br. 

(dowód: akta kontroli str. 119, 127-128) 

2. Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 25 ust. 2a w zw. z art. 25b ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w Powiecie nie opracowano Planu 
wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na okres 3 lat. 

Wicestarosta wyjaśnił, że: Zmiany kadrowe, jakie nastąpiły na stanowisku naczelnika wydziału 
Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami w drugiej połowie 2017 roku miały wpływ na opóźnienie 
procesu opracowania planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości. Po objęciu 
kierownictwa wydziału przez nowego naczelnika zostało przeprowadzone rozeznanie rynku w celu 
nawiązania współpracy z jednostką szkolącą, która byłaby w stanie zorganizować szkolenie w tym 
zakresie, celem rzetelnego przygotowania pracowników wydziału do realizacji tegoż obowiązku. W 
lutym br. otrzymaliśmy informację, iż Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Zielonej 
Górze organizuje w dniu 9 marca 2018 r. szkolenie. W celu realizacji obowiązku sporządzenia w/w 
dokumentu w marcu br. na szkolenie  pod nazwą: „ Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości 
publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu”, skierowani zostali pracownicy 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Umożliwi to pozyskanie niezbędnej w tym 
zakresie wiedzy, stanowiącej bazę do opracowania w 2018 stosownego dokumentu.    

(dowód: akta kontroli str. 75-79, 127-128) 

3. Wbrew wymogom określonym w przepisach  § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenie Ministra 
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w Powiecie nie opracowano 
powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych oraz jednostkowych planów ochrony dla zabytków będących w posiadaniu 
Powiatu. 
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Starosta wyjaśnił, że Brak opracowania powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz planów dla zbytków należących do powiatu wynikał z 
naszej niedostatecznej świadomości istnienia tego obowiązku. Nieprawidłowość tą postaramy się w 
najbliższym czasie wyeliminować poprzez przystąpienie do prac nad tymi dokumentami. Jeszcze w 
toku kontroli NIK, Zarządzeniem Nr 8/2018 Starosty Nowosolskiego z dnia 13 lutego 2018 r. 
powołano Zespół do opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. 

Stosownie do postanowień ww. zarządzenia z dniem 13 lutego 2018 r. powołano 5-osobowy 
zespół pod przewodnictwem Wicestarosty do opracowania planu ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 123, 127-128, 147) 

4. Wbrew wymogom określonym w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 
27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planów obronny cywilnej województw, 
powiatów i gmin (§ 16)13 oraz zapisom Planu Obrony Cywilnej Powiatu Nowosolskiego 
(rozdz. I, pkt 8) Plan ten nie podlegał aktualizacji nie rzadziej niż co dwa lata (nie był 
aktualizowany od daty jego przejęcia w dniu 26 marca 2015 r.). 

Główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego wyjaśnił, że: Faktycznie Plan Obrony 
Cywilnej Powiatu Nowosolskiego nie był dotychczas aktualizowany. Powyższe wynikało z mego 
przeoczenia. Deklaruję, że w najbliższym czasie poddam szczegółowej analizie aktualność zapisów 
Planu, zwłaszcza w kontekście zmian w obowiązujących przepisach i elementów stanu faktycznego 
wpływających na treść Planu, a w przypadku stwierdzenia konieczności zmian w Planie dokonamy 
niezbędnych modyfikacji bądź formalnie potwierdzimy aktualność obowiązujących zapisów Planu. 

(dowód: akta kontroli str. 145-146) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia brak przygotowania przez Powiat kluczowego 
aktu prawa miejscowego dotyczącego problematyki zabytków, tj. powiatowego programu 
opieki nad zabytkami, a także nieopracowanie planów (powiatowego i jednostkowych dla 
zabytków będących w posiadaniu Powiatu) ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Zaniechanie opracowania tych dokumentów – niezależnie 
od naruszenia obowiązującego prawa – może uniemożliwiać kształtowanie planowej i 
długookresowej polityki w zakresie opieki nad zabytkami i ochrony zabytków, a także nie 
gwarantować skutecznej ochrony zabytków na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli Pan Starosta powołał zespół do 
opracowania planów ochrony zabytków oraz zadeklarował przystąpienie do prac nad 
sporządzeniem powiatowego programu opieki nad zabytkami. 

3. Realizacja zaplanowanych działań na wypadek 
sytuacji kryzysowych 

3.1. Mimo braku sporządzenia powiatowego programu opieki na zabytkami oraz planów 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych (powiatowego oraz jednostkowych) w 
latach 2016-2017 zrealizowano następujące przedsięwzięcia dotyczące posiadanych przez 
Powiat zabytków: 

a) wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków: 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – budynek ul. Bohaterów Getta 7:  remont 
dachu po orkanie „Grzegorz” – za łączną kwotę 6,0 tys. zł (z tego 1,5 tys. zł z 
odszkodowania); 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – budynek ul. Witosa 19:   remont parteru 
głównego budynku (etap III) oraz remont piętra głównego budynku (etap IV) – za 
łączną kwotę 837,4 tys. zł; 

                                                      
13 http://www.ock.gov.pl/prawo/akty_urzedowe_szefa_ock 
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 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej – budynek ul. 
Wróblewskiego 9: naprawa pieca CO, demontaż, dostawa i montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego oraz montaż dwóch  nagrzewnic – za łączną kwotę 49,1 tys. zł; 

 dawny Ratusz w Nowej Soli – budynek segment „A” ul. Moniuszki 3: adaptacja i 
remont obiektu na potrzeby siedziby Starostwa  – za łączną kwotę 2.662,1 tys. zł; 

b) ujętych tylko w wojewódzkiej ewidencji zabytków: 

 Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego – budynek ul. Gimnazjalna 9:  
termomodernizacja i remont obiektu (m.in. wymiana pokrycia dachowego, montaż 
nowej instalacji odgromowej, montaż hydrantów, montaż drzwi ognioodpornych) – za 
łączną kwotę 4.310,5 tys. zł; 

 przychodnia w Nowej Soli – budynek ul. Witosa 18: naprawa dachu po orkanie 
„Ksawery” – za łączną kwotę 6.2 tys. zł (z tego 4,7 tys. zł z odszkodowania); 

 Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie  – budynek ul. Szprotawska 19: wymiana 
instalacji p/poż., wymiana okien, wymiana wykładziny podłogowej, malowanie 
pomieszczeń – za łączną kwotę 94,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 120-121, 148-149, 231-256) 

W 2017 r. Powiat pozyskał środki w wysokości 3.054.898,05 zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020 na Podniesienie efektywności energetycznej - remont dachu i 
instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego 
w Nowej Soli - budynek wpisany do ewidencji zabytków. 

Ponadto Powiat w 2016 r. składał wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie 
prac konserwatorskich i restauratorskich na budynek przy ul. Witosa 19 będący w zarządzie 
SOSW, ale wniosek nie otrzymał dofinansowania (z uwagi na nieuzyskanie wymaganej 
liczby punktów do dofinansowania). 

(dowód: akta kontroli str. 121, 148-156) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 13 
marca 2009 roku14 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, o której mowa w przepisie art. 81 ust. 1 u.o.z. 

W latach 2016-2017, pomimo obowiązywania ww. uchwały, Powiat nie udzielał żadnych 
dotacji na objęte uchwałą zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 75-79, 157-163) 

Wicestarosta wyjaśnił, że: (…) Z uwagi na ograniczone zasoby finansowe w  latach 2016 – 2017 a 
także w roku 2018 kwota taka nie była zabezpieczana. W związku z przystąpieniem w roku 2018 do 
realizacji Programu Ochrony  Zabytków i Opieki nad Zabytkami w kolejnych latach Zarząd Powiatu 

dołoży starań, aby takowa dotacja była zabezpieczona w budżecie powiatu.     

 (dowód: akta kontroli str. 75-79) 

W latach 2016-2017 Powiat nie otrzymywał innych niż ww. dofinansowanie w ramach RPO 
Lubuskie 2020 środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 121-122, 148-149) 

Natomiast Starostwo posiadało m.in. następujące informacje o udzielonych latach 2016-
2017 dotacjach dla właścicieli zabytków położonych na terenie Powiatu przez: 

 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Gromnicznej w  Kożuchowie – etap I i II, 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Gromnicznej w  Kożuchowie – etap II, 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Lubieszowie. 

                                                      
14 Nr XXXI/155/2009.  
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 Zamek w Siedlisku, 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie, 
Kościół cmentarny pw. Św. Katarzyny, 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Ługach. 

 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  

 Roboty budowlane w zabytkowym dworze w Broniszowie, gm. Kożuchów, 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Lubieszowie, 

 gmina Nowe Miasteczko –zabezpieczenie ruin zamku w Borowie Polskim. 

 Samorządu województwa lubuskiego: 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny w Lubieszowie. 

(dowód: akta kontroli str. 121-122) 

3.2. Badanie15 stanu technicznego oraz istniejących zabezpieczeń na wypadek sytuacji 
kryzysowych czterech zabytków ujętych w rejestrze zabytków stanowiących własność 
Powiatu wykazało, że: 

 każdy z zabytków posiadał założoną książkę obiektu budowlanego, o której mowa 
w przepisie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane16; 

 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; 

 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, koc 
gaśniczy, instalacja odgromowa, czujki przeciwpożarowe (detektory gazu, czadu); 

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

 w przypadku zabytku zlokalizowanego przy ul. Wróblewskiego 9 (Zbór Barci 
Czeskich – aktualnie sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2) 
obiekt nie posiadał monitoringu wizyjnego, brak zabezpieczeń alarmowych, 
budynek nieogrodzony - teren otwarty i dostępny dla osób pośrednich. Również 
zabytki zlokalizowane przy ul. Witosa 19 oraz Moniuszki 3 nie posiadały 
monitoringu wizyjnego, przy czym jest on planowany do uruchomienia po 
zakończeniu prac remontowych dotyczących tych zabytków.  

Zabytek przy ul. Bohaterów Getta 7 (aktualnie Szkoła Podstawowa, SOSW) 
posiadał monitoring zewnętrzny i wewnętrzny (kamera z podglądem wejścia, czujki 
ruchu na korytarzach) oraz był objęty monitoringiem firmy ochraniarskiej. Również  
zabytek przy ul. Moniuszki 3 (segment „B”, aktualnie siedziba części wydziałów 
Starostwa) był zaopatrzony w instalację alarmową oraz w ochronę firmy 
ochraniarskiej. 

 stan techniczny użytkowanych obiektów (wg dokumentacji z przeglądów 
okresowych) określany jest jako dobry, średni lub zadawalający – i nie stwarza 
zagrożeń dla dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektów, 

 w przypadku zabytku zlokalizowanego przy ul. Wróblewskiego 9 (Zbór Barci 
Czeskich – aktualnie sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2) 
decyzją z dnia 27 lipca 2017 r. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

                                                      
15 Badanie przeprowadzono w drodze oględzin oraz analizy dokumentacji źródłowej (m.in.: książki obiektu 

budowlanego, okresowych przeglądów stanu technicznego, decyzji nakazujących wykonanie określonych 
prac) zabytków w następujących lokalizacjach: 1) ul. Wróblewskiego 9, ul. Witosa 19, ul. Bohaterów Getta 7, 
ul. Moniuszki 3 – segment „A” i „B” w Nowej Soli. 

16 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
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Sanitarny w Gorzowie Wlkp. nakazał Powiatowi doprowadzenie do należytego 
stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń (m.in. w zakresie: zlikwidowania 
śladów po zaciekach oraz ubytków tynku i farby na suficie, ścianach Sali 
gimnastycznej oraz szatni nr 1 i 2) z terminem wykonania tego obowiązku do dnia 
31 sierpnia 2018 r. W dniu dokonania oględzin ww. zalecenia nie zostały 
wykonane.  

W przypadku pozostałych zabytków nie formułowano zaleceń lub dotyczyły one 
jedynie bieżących i drobnych napraw odtworzeniowo-konserwacyjnych. 

 na żadnym z należących do Powiatu zabytków ujętych w rejestrze zabytków (pięć 
obiektów) nie został zamieszczony, znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega 
ochronie – stosownie do uprawnienia Starosty wynikającego z przepisu art. 12 ust. 
1 u.o.z. 

W toku kontroli NIK, PKZ zwrócił się pismem z dnia 5 marca 2018 r. do LWKZ w trybie 
określonym w ww. przepisie o uzgodnienie zamieszczenia (lokalizacji) znaków 
informacyjnych na każdym z tych zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 164-169, 231-256) 

Wskutek braku powiatowego i jednostkowych planów ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w okresie objętym kontrolą w Powiecie nie 
określono dodatkowych (zindywidualizowanych dla poszczególnych zabytków) 
przedsięwzięć i czynności związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. 

Starosta wyjaśnił, że: (…) Zabytki posiadają zabezpieczenia antywłamaniowe i instalacje 
alarmowe. 

Przed powodzią (potencjalne zagrożenie) chroni miasto ściana przeciwpowodziowa wzdłuż kanału 
portowego, która będzie zamykana w czasie zbliżającej się powodzi. W powiatowym magazynie 
przeciwpowodziowym zgromadzone są worki na piasek, narzędzia, folia do zabezpieczenia dachów 
przypadku ich uszkodzenia przez wichury. 

Zabytki dla, których właścicielem jest Powiat poddawane są przeglądom technicznym (rocznym, 
pięcioletnim), remontom, bieżącej konserwacji poprawiającej stan techniczny obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 123-124, 127-128) 

Odnośnie ewentualnych trudności i ograniczeń (w szczególności związanych z obowiązującym 
prawem i rozwiązaniami organizacyjnymi) w sprawowaniu skutecznej ochrony nad zabytkami w 
na wypadek sytuacji kryzysowych Starosta podał, że: 

– rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, nie precyzuje określenia jednostka 
organizacyjna. Działania zapobiegawcze i przygotowawcze na szczeblu kraju, województwa, 
powiatu i gminy nie budzą wątpliwości, jednakże trudno jednoznacznie określić, co ustawodawca 
rozumie przez pojęcie jednostka organizacyjna. Czy pojęcie to dotyczy każdego właściciela zabytku 
czy też tylko organy państwowe, samorządowe. Gdyby to pojęcie dotyczyło jedynie tych drugich, to 
dlaczego obiekty będące w posiadaniu państwowym, samorządowym, miałyby mieć zapewnioną 
lepszą ochronę od pozostałych zabytków, które są bardzo często cenniejszymi; 

– brak kategoryzacji zabytków. W latach 1961 – 1973 obowiązywała w Polsce pięciostopniowa 
klasyfikacja obiektów zabytkowych, określająca ich wartość artystyczną, historyczną i naukową oraz 
stopień ochrony przez państwowe instytucje. Została ona wprowadzona instrukcją wydaną przez 
Dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków dnia 20 grudnia 1961, oraz pismem okólnym nr 14 
z 30 grudnia 1963. Była to regulacja, która wyrządziła ogrom nieodwracalnych szkód, gdyż 
pozbawione zupełnej ochrony zostały zabytki o mniejszej wartości. Obecnie rejestr zabytków stawia 
wszystkie wpisane do niego obiekty na równej pozycji, bez jakiegokolwiek wartościowania ich. W 
odniesieniu do zagadnienia ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, występuje jednak 
trudność w wyodrębnieniu priorytetów. Wiadomo, iż nie ma praktycznych możliwości zapewnienia 
równoczesnej i równorzędnej ochrony wszystkim obiektom wpisanym do rejestru zabytków, nie 
wspominając już o ewidencji zabytków. Zatem, brak jest w regulacjach prawnych, konieczności 
wskazywania obiektów o najwyższej wartości, które wytypowane byłyby do priorytetowej ochrony na 
wypadek sytuacji kryzysowych, zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym jak i 
gminnym; 
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– w odniesieniu do obiektów będących w posiadaniu osób prywatnych, w szczególności wspólnot 
mieszkaniowych, największym problemem jest brak możliwości egzekwowania istniejących 
przepisów prawa, które nakłada na właścicieli obiektów pewne obowiązki, nie zakłada jednak 
żadnych sankcji prawnych w przypadku nie wykonania ich; 

– brak wiedzy poszczególnych jednostek, osób prywatnych na temat organizacji ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Nie istnieje żadna odgórnie ustalona pomoc 
merytoryczna, pozwalająca właścicielom zabytków w zorganizowaniu odpowiedniego 
zabezpieczenia obiektów na wypadek sytuacji kryzysowych; 

– brak jednostek, osób wyznaczonych do koordynowania, kontrolowania zabezpieczeń obiektów 
zabytkowych na wypadek sytuacji kryzysowych na najniższym poziomie tj. wśród prywatnych 
właścicieli obiektów; 

– mentalność społeczeństwa.  W naszym społeczeństwie istnieje bardzo niska świadomość 
obowiązków związanych z własnością nieruchomości. Niejednokrotnie poczucie własności w 
odniesieniu do właścicieli lokali mieszkalnych, odnosi się jedynie do określonego lokalu 
mieszkalnego; 

 Istnieje przekonanie, iż posiadanie zabytku jest czymś najgorszym, co może spotkać właściciela 
nieruchomości. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. 2014 nr 1446 z późn. zm.) w art. 5 określa na czym polega opieka nad zabytkiem sprawowana 
przez jego właściciela lub posiadacza. Jeżeli niektórzy właściciele zabytków stosują się do punktów 
2, 3, 4 czyli prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 
zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz korzystania z 
zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości to już punkty 1 i 5, czyli naukowe 
badania i dokumentowania zabytku oraz popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz 
jego znaczeniu dla historii i kultury są pomijane; 

 Brak identyfikacji regionalnej, w szczególności wśród starszej części społeczeństwa, objawiający się 
niechęcią do obiektów poniemieckich; 

– brak środków finansowych. Działania zapobiegawcze i przygotowawcze na wypadek sytuacji 
kryzysowych wymagają pewnych nakładów finansowych. Właściciele zabytków, zazwyczaj, 
posiadają inne priorytety związane z utrzymaniem swoich obiektów. W szczególności dotyczy to 
remontów oraz utrzymania zabytków w jak najlepszym stanie technicznym. Zakładając, iż kontrole 
roczne i pięcioletnie obiektów są regularnie przeprowadzane, bardzo często występuje brak środków 
na wykonanie zaleceń pokontrolnych.  

(dowód: akta kontroli str. 124-125) 

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

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 – zadeklarowane w toku 
niniejszej kontroli – opracowanie powiatowego i jednostkowych planów ochrony zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych, a także powiatowego programu opieki nad zabytkami. 

Pomimo braku wymaganego przepisami prawa powiatowego programu opieki nad 
zabytkami i planów (powiatowego i jednostkowych) ochrony zabytków Powiat podejmował 
szereg działań inwestycyjno-remontowych zmierzających 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). Dalszej poprawie ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych 
powinno sprzyjać opracowanie 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., orkan „Grzegorz” – 29/30 październik 2017 r.) 
doprowadziły do uszkodzenia dwóch zabytków należących do Powiatu, tj.: budynków przy 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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ul. Bohaterów Getta 7 (SOS-W, Szkoła Podstawowa) oraz przy ul. Witosa 18 (przychodnia 
zdrowia).  

– W przypadku zabytku przy ul. Witosa 18 w związku z orkanem „Ksawery” doszło 
do licznych ubytków dachówki od strony drogi i podwórka, uszkodzenia gąsiorów i 
naderwania instalacji odgromowej. Z dokumentacji sporządzonej przez zarządcę 
tej nieruchomości i przekazanej do Starostwa wynika, że ze względów 
bezpieczeństwa należało zabezpieczyć teren wokół budynku przed możliwym 
zagrożeniem dla przechodniów oraz w trybie pilnym wykonać uzupełnienia i 
przełożenia zniszczonej dachówki i gąsiorów oraz zamocować naderwaną 
instalację odgromową. 

W dniu 4 grudnia 2017 r. zlecono wykonanie ww. prac firmie wyłonionej w trybie 
ofertowym, a protokołem końcowego odbioru robót z dnia 8 grudnia 2017 r. 
odebrano wykonane prace. 

– W przypadku zabytku przy ul. Bohaterów Getta 7 związku z orkanem „Grzegorz” 
doszło do uszkodzenia dachu  – na dużych powierzchniach przy kominie i oknach 
dachowych poprzestawiane i wysunięte dachówki, a część z nich spadała na 
ziemię lub do rynien. 

W dniu 6 grudnia 2017 r. zlecono wykonanie ww. prac firmie wyłonionej w trybie 
ofertowym, a protokołem końcowego odbioru robót z dnia 8 grudnia 2017 r. 
odebrano wykonane prace. 

Zakres strat i koniecznych przedsięwzięć w celu ich usunięcia został udokumentowany w 
formie notatek służbowych, dokumentacji fotograficznej oraz w dokumentacji wykorzystanej 
do zlecenia ww. prac i uzyskania  należnego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 107, 123, 170-215, 230) 

O ryzyku i zagrożeniach związanych z ww. sytuacjami kryzysowymi Starosta był 
każdorazowo powiadamiany drogą elektroniczną przez Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., tj.: 

– o godz. 14:34 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 
zachodnich; 

– o godz. 10:09 w dniu 28 października 2017 r. o orkanie „Grzegorz”  - ostrzeżenie 
meteorologiczne Nr 56 - od godz. 20:00 dnia 28 października 2017 r. do godz. 12:00 
dnia 29 października 2017 r. przewidywany silny wiatr prędkość do 50 km/h,  w 
porywach do 115 km/h, zachodni i północno-zachodni. 

(dowód: akta kontroli str. 216-228) 

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. 

(dowód: akta kontroli str. 127, 170-215, 229, 230) 

W  ww. działaniach dotyczących usunięcia skutków uszkodzeń ww. zabytków w związku z 
zaistniałymi sytuacjami kryzysowymi nie uczestniczyły – z uwagi na brak takiej konieczności 
(nieznaczny rozmiar szkód) – inne służby lub podmioty. 

O ww. sytuacjach kryzysowych, w tym w szczególności o stratach i podjętych działaniach 
nie poinformowano LWKZ, do czego zobowiązywał przepis § 6 ust. 3 rozporządzenia w 
sprawie ochrony zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 230) 
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Ww. sytuacje kryzysowe nie były przedmiotem analiz prowadzonych w celu poprawy 
ochrony zabytków na wypadek wystąpienia kolejnych sytuacji kryzysowych.  

(dowód: akta kontroli str. 230) 

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

W kontrolowanym okresie, w związku z sytuacjami kryzysowymi jakie w tym czasie dotknęły 
powiatowe zabytki, Starostwo nie podejmowało wszystkich działań przewidzianych w 
rozporządzeniu w sprawie ochrony zabytków. Nie stwierdzono m.in. działań związanych z 
tzw. podwyższeniem gotowości w związku z przekazywanymi przez system zarządzania 
kryzysowego informacjami o zagrożeniach pogodowych – orkany „Ksawery” i „Grzegorz”, a 
także nie poinformowano LWKZ o stratach i podjętych działaniach związanych z tymi 
zdarzeniami. 

Główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego wyjaśnił, że: W związku z tymi informacjami 
nie podejmowałem żadnych działań dotyczących posiadanych przez Powiat zabytków, w 
szczególności nie powiadamiałem o tym zarządców tych obiektów.  Aktualnie nie posiadam wiedzy 
jakie Powiat posiada zabytki i kto nimi zarządza (administruje), a ponadto obowiązujące procedury 
nie przewidują powiadamiania tych podmiotów. Postaram się pozyskać informację o tych zabytkach i 
każdorazowo – w uzasadnionych przypadkach – powiadamiać zarządców zabytków o ryzykach i 
zagrożeniach związanych z prognozowanymi sytuacjami kryzysowymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 229) 

W ocenie NIK, działania podejmowane przez Powiat w związku z wystąpieniem sytuacji 
kryzysowych (orkan „Ksawery” i „Grzegorz”) dotyczących powiatowych zabytków 
ograniczały się do usunięcia skutków (uszkodzeń) spowodowanych tymi zdarzeniami. 
Posiadane informacje o zagrożeniach związanych z sytuacjami kryzysowymi nie zostały 
udostępnione zarządcom zabytków, a o faktycznych stratach nie został poinformowany 
LWKZ. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli17, 
wnosi o: 

1. Dokonanie przeglądu i aktualizacji przypisania zadań i obowiązków komórkom i 
pracownikom Starostwa w zakresie realizacji w Powiecie ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami w celu zapewnienia kompleksowej i spójnej realizacji zadań w tym 
zakresie. 

2. Sporządzenie powiatowego programu opieki nad zabytkami stosownie do 
wymogów określonych w przepisach u.o.z. 

3. Opracowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych (powiatowego i jednostkowych dla zabytków, których właścicielem lub 
posiadaczem jest Powiat) i włączenie powiatowego planu ochrony zabytków do 
Planu Obrony Cywilnej Powiatu Nowosolskiego. 

4. Opracowanie planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości stosownie 
do wymogów określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

5. Dokonanie aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Powiatu Nowosolskiego stosownie 
do wymogów wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz zapisów tego Planu. 

6. Podejmowanie przedsięwzięć przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie 
ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych.  

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w 
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 
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  19 marca  2018 r.  

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler: p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa Mariusz Kniat 

doradca prawny 

 

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

 

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