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 Liczne sygnały dotyczące degradacji bądź zniszczenia obiektów 
drewnianych, których zachowanie leży w interesie społecznym  
ze względu na ich wartość historyczną, artystyczną lub naukową 

 Obiekty drewniane i konstrukcji ryglowej stanowią ok. 10% zabytków 
w Polsce 

 Znaczne środki z budżetu państwa i samorządów województw 
przeznaczane na renowację, zagospodarowanie i udostępnianie 
zabytków architektury drewnianej 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Celem kontroli była ocena, czy zabytki architektury drewnianej są należycie 
zabezpieczone, udostępniane oraz wykorzystywane w promocji regionu 

W trakcie kontroli oceniono: 

– stan zabytków drewnianych oraz warunki ich użytkowania  
i udostępniania turystom,  

– działania służb konserwatorskich, jednostek samorządu terytorialnego 
i poszczególnych zarządców zabytkowych obiektów drewnianych  
na rzecz ich odbudowy, utrzymania i zabezpieczenia, 

– wykorzystanie zabytków architektury drewnianej w promocji regionu,  
 

Kontrolę przeprowadzono na terenie województw małopolskiego  
i podkarpackiego (ok 20% zabytków drewnianych w Polsce* i 20% obiektów 
zbytkowych w tych województwach) 

 

Co kontrolowaliśmy? 02 

*w odniesieniu do liczby obiektów ujętych w Raporcie o stanie zachowania zabytków 
nieruchomych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017.  



Kogo kontrolowaliśmy? 

 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków w Krakowie i w Przemyślu 

 Urzędy Marszałkowskie w Krakowie i w Rzeszowie  

 dziewięć urzędów miast/gmin: pięć z terenu województwa małopolskiego 
oraz cztery z terenu województwa podkarpackiego 

 realizację prac konserwatorskich i restauratorskich oraz stan 25 zabytków 
drewnianych (15 z Małopolski i 10 z Podkarpacia) 

Ponadto, w ramach kontroli: 
– dokonano oceny stanu zewnętrznego 64 zabytkowych obiektów 

drewnianych na terenie kontrolowanych gmin 

– zlecono Komendantom Wojewódzkim PSP w Krakowie i w Rzeszowie 
kontrolę stanu zabezpieczenia ppoż 15 zabytków wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO  

– uzyskano informacje z 294 gmin o działaniach na rzecz ochrony 
zabytków drewnianych (86 % gmin kontrolowanych województw) 

 

03 



Obiekty poddane szczegółowym oględzinom stanu zachowania 03 

      Małopolska                                              Podkarpacie 

Obiekty sakralne - 18 
Obiekty wykorzystywane na cele kulturalne, oświatowe – 3  
Obiekty wykorzystywane na cele mieszkalne - 4 



 W latach 2014-2016 wskutek zniszczenia wykreślono z rejestrów zabytków  
14 zabytków drewnianych na terenie Małopolski i Podkarpacia (10 i 4),  
a wpisano 13 nowych (4 i 9), przez co liczba tych obiektów w rejestrach 
zabytków utrzymywała się na zbliżonym poziomie (651-639  
i 437-441). W okresie tym z wojewódzkich ewidencji zabytków  wykreślono 
629 obiektów drewnianych, a wpisano 55 

 Przyjęty w aktualnie obowiązującym stanie prawnym sposób prowadzenia 
zarówno rejestrów, jak i wojewódzkich ewidencji zabytków wyłącznie  
w formie papierowych ksiąg nie pozwala na agregację danych ujętych w tych 
zbiorach oraz znacznie ogranicza możliwość efektywnego zarządzania 
posiadanymi informacjami, w tym ich bieżące uzupełnianie.  

 Gminną ewidencję zabytków posiadało pięć z badanych dziewięciu gmin.  
Nie istniał zorganizowany system wymiany informacji pomiędzy ewidencjami 
gminnymi, a służbami ochrony zabytków 

 Nadzór konserwatorski sprawowano przede wszystkim poprzez wydawanie 
zezwoleń na wykonanie prac w obiektach zabytkowych. Służby 
konserwatorskie zaangażowane były też w odbiory prac renowacyjnych 
dotowanych ze środków publicznych. Ze względu na niewielką liczbę kontroli 
oraz długotrwałość postępowań pokontrolnych służby te nie były w stanie 
zapobiec postępującej degradacji czy bezpowrotnej utracie cennych 
historycznie i kulturowo obiektów drewnianych  

 
 
 
 

 
 

Stwierdzony stan 04 



Stwierdzony stan 05 

  

                         2009                                                                 2017 

Przykład postępującej degradacji zabytku architektury drewnianej;  
willa „Gwiazda” w Rabce-Zdroju 

Źródło: Materiały z kontroli NIK. 



Stwierdzony stan 06 

 Zastrzeżenia NIK budził sposób wykonywania zadań przez Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Zakopanem. Nie zapewniał on bieżącego, 
sprawnego nadzoru nad zabytkowymi obiektami. W sytuacji, gdy na terenie 
gminy znajduje się znaczna liczba budynków architektury drewnianej, w tym 
zabytków rejestrowych, bardzo istotną kwestią jest zapewnienie należytej 
obsługi spraw merytorycznych dotyczących opieki i ochrony nad tymi 
obiektami. Do dnia zakończenia kontroli NIK, w Zakopanem nie uchwalono też 
gminnego programu opieki nad zabytkami, który powinien być zaopiniowany 
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 

 Samorządy kontrolowanych województw sporządziły programy opieki nad 
zabytkami zgodnie z wymogami art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. 
Natomiast gminne programy opieki nad zabytkami posiadały zaledwie dwie  
z dziewięciu kontrolowanych gmin. Zaledwie 1/3 gmin (36%), które udzieliły 
dodatkowych informacji, posiadała gminne programy opieki nad zabytkami 



Stwierdzony stan 07 

Lata 2014-2016  
 14 941,9 tys. zł  dotacji 

udzielonych przez 
konserwatorów zabytków  
i samorządy województw dla 
191 zabytków drewnianych 
na tych terenach.  

 49 spośród 191 obiektów 
(25,7%) skorzystało zarówno 
ze środków wojewódzkich 
konserwatorów zabytków, 
jak i samorządów 
województw.  

 Ze wsparcia korzystało 15,3% 
zabytków drewnianych  
w Małopolsce  
i 21,1% na Podkarpaciu 

Wysokość wnioskowanych i przyznanych przez wojewódzkich 
konserwatorów zabytków oraz przez samorządy województw 
dotacji na prace przy zabytkach drewnianych (w tys. zł) 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie  wyników kontroli. 



Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Domaradzu (1485 r.) przed i po wykonaniu prac 
konserwatorskich, remoncie konstrukcji dachu z wymianą 
poszycia blaszanego na gont, remoncie elewacji kościoła  
i poszycia dachowego kruchty głównej, kruchty bocznej i podłóg 
oraz remoncie dzwonnicy, wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej 

Stwierdzony stan 08 

W 23 spośród 25 szczegółowo 
analizowanych przypadków 
zabytków architektury drewnianej, 
w latach 2014-2016, zrealizowano 
łącznie 82 zadania wydatkując 
4 437,8 tys. zł środków z dotacji. 
Zadania były dofinansowane 
środkami Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, 
wojewódzkich konserwatorów 
zabytków oraz jednostek 
samorządu terytorialnego (gminy, 
powiaty, województwa). Środki 
dotacji wykorzystano zgodnie  
z przeznaczeniem, w szczególności 
na remont i konserwację oraz 
poprawę atrakcyjności obiektów. 
 

Źródło: Materiały NIK  oraz zdjęcie udostępnione 
 przez administratora Wortalu Turystycznego. 



Stwierdzony stan 09 

 Stan 18 spośród 25 poddanych 
oględzinom zabytków architektury 
drewnianej nie budził zastrzeżeń 
oraz pozwalał na ich 
wykorzystywanie i użytkowanie.  

 Zastrzeżenia NIK budził stan trzech 
użytkowanych obiektów oraz 
jednego z czterech obiektów 
wyłączonych z użytkowania  
(w trzech prowadzono renowację).  

 W pięciu gminach 
zidentyfikowano 10 obiektów, 
których stan zewnętrzny był zły 
bądź w wyniku przebudowy 
znacząco odbiegał  
od opisu w rejestrze. 
 

Drewniana dzwonnica z I poł XIX w. (pozostałość po cerkwi) na 
cmentarzu greckokatolickim w miejscowości Krzywe, gm. 
Horyniec-Zdrój była zniszczona, groziła zawaleniem i nie miała 
zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. Stan tej 
dzwonnicy groził bezpowrotnym zniszczeniem zabytku. W trybie 
art. 51 ust. 1 ustawy o NIK wystąpiono do gminy, PWKZ oraz 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie  
o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia zabytku 
przed całkowitym zniszczeniem i dostępem osób postronnych.  

Źródło: Materiały z kontroli NIK 



Stwierdzony stan 10 

 W 15 spośród 21 użytkowanych 
budynków zainstalowano systemy 
ochrony przeciwpożarowej, jak 
również zadbano o wyposażenie tych 
obiektów w zabezpieczenia 
zapobiegające dewastacji oraz 
kradzieży. Zastrzeżenia NIK budziła 
możliwość rzeczywistej ochrony 
przed pożarem ośmiu z tych 
obiektów, ze względu na brak 
hydrantów w okolicy. 

 Trzy wyłączone z użytkowania 
obiekty nie miały dostępu do 
hydrantów, przy czym dwa były 
wyposażone w instalacje 
odgromowe i posiadały gaśnice, 
natomiast w jednym nie było 
instalacji elektrycznej, odgromowej 
oraz gaśnic.  

Stan zabezpieczenia cerkwi Opieki Matki Bożej w Wołowcu 
(XVIII w.) przed zdarzeniami wynikającymi ze strony ludzi, jak 
włamania, akty wandalizmu, jak również ze strony natury był 
nieprawidłowy. W cerkwi stanowiącej cenny obiekt zabytkowy 
nie był zainstalowany system przeciwpożarowy  
i antywłamaniowy. W pobliżu nie było także hydrantu. 

Źródło: Małopolska Organizacja Turystyczna. 



Stwierdzony stan 11 
Wyniki kontroli Państwowej Straży Pożarnej w obiektach z Listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO 
Uwagi i zastrzeżenia wniesiono do stanu ochrony przeciwpożarowej 9 z 15 obiektów. 
Polegały one głównie na: 

– nieprzedstawieniu aktualnych protokołów z przeglądu stanu technicznego: 
instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji monitoringu sygnału pożarowego  
do PSP, instalacji gaśniczej typu FOG, braku wymaganej instalacji hydrantów 
wewnętrznych; 

– niewykonania przeglądu instalacji elektrycznej, braku gaśnic, braku 
umieszczonej w widocznym miejscu instrukcji postępowania na wypadek 
pożaru; 

– niesprawnej instalacji odgromowej w obiekcie 

Skontrolowane przez Państwową Straż Pożarną 
zabytki architektury drewnianej  
w województwie małopolskim i podkarpackim, 
wpisane na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego UNESCO. 



Stwierdzony stan 12 

 W przypadku dziewięciu użytkowanych obiektów publicznych  
nie realizowano obowiązków przewidzianych Prawem budowlanym  
w zakresie okresowych kontroli budynków przeprowadzanych  
w trybie art. 62 ust. 1. 

 Ponadto w czterech przypadkach zarządzający nie prowadzili książki 
obiektu budowlanego w sposób określony w art. 64 ust. 1 Prawa 
budowlanego oraz przepisach wykonawczych. Zarządcy pięciu 
obiektów usunęli nieprawidłowości w trakcie kontroli NIK. 

 
 Do zwiedzania udostępnionych było 19 użytkowanych zabytków 

drewnianych, przy czym w jednym z nich nie odnotowano żadnej 
wizyty tego typu. W większości tych zabytków wyznaczono osoby, 
które oprowadzały turystów po obiekcie. Nie było możliwości 
zwiedzania wnętrz dwóch wyłączonych z użytkowania obiektów 
sakralnych (w remoncie) oraz dwóch domów mieszkalnych. Dwa 
kolejne obiekty wyłączone z użytkowania były całkowicie niedostępne 
(willa Lubomirskich w Kochanowie i cerkiew w Chyrzynie). 
 

 Osoby z niepełnosprawnością ruchową miały możliwość zwiedzenia 
wnętrz dziewięciu spośród 19 udostępnianych obiektów zabytkowych. 
Dostęp do pozostałych obiektów był utrudniony, z uwagi na ich 
konstrukcję oraz usytuowanie. 



Stwierdzony stan 13 

 Samorządy województw prowadziły liczne działania promujące zabytki 
architektury drewnianej. Na terenie Małopolski i Podkarpacia funkcjonował 
Szlak Architektury Drewnianej. Na terenie województwa małopolskiego  
w latach 2014-2016 z atrakcji Szlaku skorzystało 1 490 tys. turystów.  
Z funkcjonowaniem Szlaku związane były imprezy cykliczne jak np. Festiwal 
„Muzyka Zaklęta w Drewnie” (Małopolska), Festiwal „Karpaty zaklęte  
w drewnie”.  

 Wśród 25 badanych zabytków 17 znajdowało się na Szlaku Architektury 
Drewnianej i były one stosownie oznaczone (z jednym wyjątkiem). Spośród 
skontrolowanych dziewięciu gmin osiem wykorzystywało zabytki architektury 
drewnianej w promocji regionu. Także właściciele i zarządcy zabytków 
drewnianych promowali te obiekty poprzez koncerty, spotkania, publikacje 



Ocena ogólna 14 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie stan większości z poddanych 
bezpośrednim badaniom zabytkowych obiektów drewnianych  
w Małopolsce i na Podkarpaciu. W najlepszym stanie były obiekty, których 
zarządcy uzyskali dotacje na ich renowację, przy czym zaznaczyć należy,  
że ze wsparcia finansowego korzystało zaledwie 18% obiektów wpisanych 
do rejestrów zabytków w tych województwach. 
Większość zabytków architektury drewnianej pozostaje poza kontrolą 
służb konserwatorskich, a prowadzone przez wojewódzkich 
konserwatorów zabytków rejestry mają formę papierowych ksiąg  
i nie dostarczają pełnej wiedzy o stanie zabytków. Konieczna jest więc 
nowelizacja stosownych przepisów, w celu dopuszczenia możliwości 
prowadzenia rejestrów w formie elektronicznej oraz wprowadzenia 
jednolitego w całym kraju oprogramowania umożliwiającego sprawne 
gromadzenie, weryfikację oraz szybki dostęp do danych o zabytkach 
podlegających ochronie. 



Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o: 
– nowelizację przepisów rozporządzenia z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 

zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, w celu dopuszczenia 
możliwości prowadzenia rejestrów zabytków i ewidencji zabytków w formie elektronicznej 

Przyjęty w aktualnie obowiązującym stanie prawnym sposób prowadzenia zarówno rejestrów,  
jak i wojewódzkich ewidencji zabytków wyłącznie w formie papierowych ksiąg jest przestarzały, 
nieprzystający do współczesnych realiów i nie pozwala na agregację danych ujętych w tych 
zbiorach 

– wprowadzenie jednolitego w całym kraju oprogramowania umożliwiającego sprawne 
gromadzenie, weryfikację oraz szybki dostęp do danych o zabytkach podlegających ochronie 

Brak oprogramowania i elektronicznych baz danych prowadzonych w sposób jednolity 
uniemożliwia służbom ochrony zabytków sprawne korzystanie z posiadanych informacji  
o zabytkach. Skrajnym przykładem jest żądanie od beneficjentów dotacji, dokumentów będących  
w posiadaniu wojewódzkich konserwatorów zabytków. Jest to także konsekwencją przyjętych 
rozwiązań organizacyjnych i prawych dotyczących sposobu prowadzenia rejestrów  
i wojewódzkich ewidencji zabytków.  

 

Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje wojewódzkim konserwatorom zabytków wypracowanie 
zasad współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego zapewniających skuteczną realizację ich 
ustawowego obowiązku opracowania planów opieki nad zabytkami. 

15 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Źródło: Małopolska Organizacja Turystyczna. 
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