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Zdjęcie na okładce:

Fotografie pozyskane
w trakcie kontroli WUOZ
w Zielonej Górze

Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
U.o.z.
Rozporządzenie
w sprawie ochrony
zabytków
Zabytek

Ochrona zabytków
Opieka
nad zabytkami
Plany ochrony
zabytków/POZ

Sytuacje kryzysowe

Rejestr zabytków

Program opieki
nad zabytkami

WKZ /PKZ /MKZ
WUOZ

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1;

rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych2;

nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze
względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3
pkt 1 u.o.z.);
ogół działań organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), służących ochronie zabytków, realizowanych w interesie publicznym (art. 4 u.o.z.);

działania dysponenta zabytków (właściciela lub posiadacza) mające na celu
utrzymanie zabytku w jak najlepszym stanie oraz jak najlepsze wykorzystanie zabytku dla dobra ogólnego (art. 5 u.o.z.);
plany ochrony zabytków, o których mowa w § 3 i 4 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. Opracowanie planów ochrony zabytków jest jednym
z 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;
przewidywane i realne zagrożenia w szczególności związane z pożarami,
powodziami, ulewami lub zalaniem z innych przyczyn, wichurami, katastrofami budowlanymi, awariami technicznymi, chemicznymi, demonstracjami
i rozruchami ulicznymi, rabunkami i aktami wandalizmu, atakami terrorystycznymi i konfliktami zbrojnymi (§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
ochrony zabytków);
rejestr prowadzony w formie ksiąg („A” dla zabytków nieruchomych, „B” dla
zabytków ruchomych oraz „C” dla zabytków archeologicznych), zawierających
dane dotyczące zabytków, w tym m.in. zakres ochrony zabytków wpisanych
do rejestru na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków;
kluczowy instrument kształtowania planowej i długookresowej polityki
w zakresie opieki i ochrony zabytków na szczeblu województwa, powiatu,
gminy. Powinien służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków
oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego (art. 87 u.o.z.);
Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Konserwator Zabytków;
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
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Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm.
Dz. U. Nr 212, poz. 2153.

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące cel
główny kontroli
Czy rzetelnie realizowano
zadania z zakresu ochrony
zabytków na wypadek
sytuacji kryzysowych?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1.Czy rzetelnie
ewidencjonowano
i dokumentowano
zabytki podlegające
ochronie?
2. Czy prawidłowo
opracowano
i aktualizowano plany
w zakresie ochrony
zabytków?
3.Czy rzetelnie
zrealizowano
zaplanowane działania?
4.Czy zapewniono
skuteczną ochronę
zabytków?
Jednostki
kontrolowane
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze,
sześć starostw
powiatowych,
sześć urzędów gmin,
dwa urzędy miast
na prawach powiatu.
Okres objęty kontrolą
Lata 2016–2018
(do czasu zakończenia
kontroli).
W zakresie działań
i danych niezbędnych
do dokonania oceny
w badanych obszarach
badaniami kontrolnymi
objęto także zdarzenia
wcześniejsze
oraz późniejsze.
Termin realizacji
kontroli
Czynności kontrolne
przeprowadzono w okresie
od 14 marca
do 16 lipca 2018 r.

Zabytki są świadectwem dziejów narodu, jego tożsamości i wkładem
w dziedzictwo kulturalne ludzkości. Świadczą również o ciągłości państwa,
jego historii i tradycji. Ochrona dziedzictwa narodowego należy zatem do najważniejszych powinności społeczeństw, a zgodnie z art. 5 Konstytucji RP3,
jest również obowiązkiem władz publicznych.

Poważne zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności
zabytków, mogą stanowić różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, w tym:
pożary, powodzie, wichury, katastrofy budowlane, ale również ataki terrorystyczne i konflikty zbrojne. Z tego względu niezwykle istotne jest zapobieganie utracie lub uszkodzeniu zabytków poprzez właściwie zorganizowaną
i skuteczną ochronę zabytków na wypadek takich sytuacji. Następuje
to przez odpowiednie planowanie, przygotowanie i realizację przedsięwzięć
zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych
i konserwatorskich, mających na celu uratowanie zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem.

Według Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce4
w rejestrze zabytków nieruchomych figurowało 70 885 obiektów zabytkowych. W grupie tej na Liście światowego dziedzictwa UNESCO znajduje się
15 miejsc z terenu Polski (uwzględniając jeden obiekt przyrodniczy)5,
zaś 91 zabytków ma obecnie status Pomnika Historii nadawany przez
Prezydenta RP6.

Liczba obiektów zabytkowych na terenie poszczególnych województw kraju
jest zróżnicowana i waha się od 1653 w województwie świętokrzyskim
do 8429 w województwie dolnośląskim. Zróżnicowanie liczbowe wynika
m.in. z różnic w powierzchni poszczególnych województw, ale w większym
stopniu z uwarunkowań historycznych i specyfiki danego regionu.
W województwie lubuskim w rejestrze zabytków nieruchomych figurowało
4300 obiektów, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców poszczególnych
województw dawało najwyższy wynik w kraju – 4,2 (najniższy w województwie śląskim – 0,9). Liczbę zabytków w poszczególnych województwach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przedstawiono poniżej:

3
4

5
6

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).

Publikacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pt. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce (księgi A i C)
zaprezentowana w dniu 12 grudnia 2017 r. – https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/
Aktualnosci/news.php?ID=3684 [dostęp: 18 październik 2018].
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskieobiekty/ [dostęp: 18 październik 2018].
Zgodnie ze stanem na dzień 1 września 2018 r.
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WPROWADZENIE
Wykres nr 1
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Źródło: Publikacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pt. Raport
o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce (księgi A i C), str. 75 (dane liczbowe wg stanu na 30 kwietnia 2016 r.)

W obowiązujących przepisach prawa rozróżnia się dwa rodzaje zorganizowanych działań, których celem jest zapewnienie należytych warunków prewencji
i zabezpieczenia zabytków (prawnych, organizacyjnych, technicznych, finansowych), trwałego zachowania ich wartości oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym7, tj. ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami.

Ochronę zabytków sprawują przede wszystkim organy administracji
publicznej: minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego (w imieniu którego zadania wykonuje Generalny Konserwator Zabytków), wojewoda (w imieniu którego zadania wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków), starosta oraz wójt (burmistrz, prezydent
miasta). Natomiast opieka nad zabytkami należy do obowiązków właściciela (w tym również jednostek samorządu terytorialnego) lub posiadacza
obiektu zabytkowego.
Działania dotyczące ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych
podejmują organy administracji publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych posiadających zabytki, w ramach zadań obrony cywilnej8, w porozumieniu z właściwymi organami obrony cywilnej.
7
8

6

K. Nicieński, K. Sałaciński, Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.
Poradnik dla organów administracji publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych, Szkoła
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Centrum Szkolenia Ochrony Ludności
i Dóbr Kultury, Kraków 2009, str. 15 i nast.

Zgodnie z art. 137 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, ze zm.) ochronę dóbr kultury na wypadek
wojny, klęsk żywiołowych i katastrof realizuje się między innymi w ramach zadań obrony
cywilnej. Rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków określa w § 3 pkt 11, że do zakresu
działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze działania,
należy planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia
na wypadek zagrożenia zniszczeniem.

WPROWADZENIE
Zakres i sposób realizacji tych zadań może mieć istotny wpływ na zapobieganie degradacji lub niszczeniu zabytków i ich właściwe zabezpieczenie,
a także na skuteczną ochronę zabytków w sytuacjach kryzysowych.

W związku z powyższym NIK postanowiła ocenić realizację zadań organów
zaangażowanych w ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym w szczególności na wypadek i w sytuacjach kryzysowych. Założono, że wartością
dodaną kontroli będzie wskazanie ewentualnych braków w obowiązujących
procedurach lub rozwiązaniach organizacyjnych w celu ich wyeliminowania,
jak również identyfikacja dobrych i złych praktyk w tym obszarze.
Podstawą sporządzenia informacji, oprócz wyników tej kontroli, były również ustalenia kontroli doraźnej – rozpoznawczej (R/18/002) Ochrona
zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych9.

Infografika nr 1
Jednostki objęte kontrolą NIK

gorzowski
Gorzów
Wielkopolski
Kostrzyn
nad Odrą

międzyrzecki
Międzyrzecz

P/18/108/LZG

– Ochrona zabytków w województwie
lubuskim na wypadek sytuacji
kryzysowych

R/18/002/LZG

– Ochrona zabytków w województwie
lubuskim na wypadek sytuacji
kryzysowych

Łagów

świebodziński
krośnieński
Krosno
Odrzańskie

WUOZ
w Zielonej Górze
Zielona Góra

nowosolski

wschowski

Wschowa

Kożuchów

Żagań

żagański

Źródło: Opracowanie własne NIK.

9

Kontrolą objęto lata 2016–2017.
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2. OCENA OGÓLNA
Skontrolowane organy
nierzetelnie realizowały
zadania z zakresu
ochrony zabytków
na wypadek sytuacji
kryzysowych

Skontrolowane organy nierzetelnie realizowały zadania z zakresu
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, a niewłaściwa organizacja tych zadań oraz zaniechanie działań przygotowawczych i zabezpieczających nie sprzyjały budowie spójnego i skutecznego systemu
zapobiegania oraz reagowania na sytuacje kryzysowe. Negatywny wpływ
na sposób i zakres realizacji zadań miały również wieloletnie zaniedbania
w zapewnieniu odpowiedniego stanu zachowania zabytków.

Organy nie dysponowały
rzetelną wiedzą o zasobie
zabytków i stanie ich
zachowania

Powszechnie nie przestrzegano ustawowego obowiązku prowadzenia gminnej ewidencji zabytków (nadal ponad połowa lubuskich gmin nie posiada ewidencji10), a w gminach, które ją posiadały, nie była ona prowadzona rzetelnie11.
W konsekwencji lubuskie j.s.t. nie dysponowały niezbędnym do prowadzenia planowej polityki w dziedzinie ochrony zabytków źródłem wiedzy
o zasobie i stanie zachowania zabytków zlokalizowanych na ich terenie.
Nagminnie ignorowano również obowiązek sporządzania samorządowych programów opieki nad zabytkami, stanowiących istotny element planowania polityki samorządowej w tym obszarze (ponad 3/4 lubuskich j.s.t. nie posiadało
programu12).

Zaniedbania
w opracowaniu
i aktualizacji planów
ochrony zabytków

Szczególnie niepokojące są zaniedbania w opracowaniu i aktualizacji
planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych (POZ)13.
Spośród 16 j.s.t. objętych kontrolą, POZ został opracowany w zaledwie ośmiu
jednostkach, przy czym w jednostkach posiadających POZ nie były one corocznie
aktualizowane i zawierały nierzetelne dane. W konsekwencji żadna ze skontrolowanych j.s.t nie dysponowała w pełni funkcjonalnym (aktualnym i kompletnym), kluczowym elementem planowania organizacji i sposobu ochrony
zabytków w sytuacjach kryzysowych. Również wojewódzki POZ nie zawierał
wszystkich wymaganych elementów, a także – pomimo corocznej aktualizacji
– rzetelnych i kompletnych danych. Ponadto niektóre zapisy tego POZ nie były
realizowane14, wskutek czego Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
(LWKZ) nie w pełni rzetelnie koordynował działania związane z ochroną
zabytków na wypadek i w sytuacjach kryzysowych.

Zły stan techniczny
zabytków

Okolicznościami, które nie sprzyjały podejmowaniu skutecznych działań na rzecz ochrony zabytków – oprócz powszechnego nierealizowania
ww. obowiązków i braku skutecznych działań nadzorczych LWKZ nad
ich wykonaniem – były również wieloletnie zaniedbania w zapewnieniu
odpowiedniego stanu zachowania zabytków. We wszystkich skontrolowanych
j.s.t. zidentyfikowano zabytki wymagające podjęcia działań zabezpieczających z uwagi na ich zły stan techniczny, a w większości także zaniedbania
w realizacji obowiązków wynikających z prawa budowlanego lub ochrony przeciwpożarowej. W skrajnych przypadkach skutkowało to zniszczeniem zabytków i wykreśleniem ich z rejestru.
10
11
12

13
14

8

Spośród 82 lubuskich gmin jedynie 37 posiadało uzgodnioną z LWKZ gminną ewidencją – stan
na 30 czerwca 2018 r.

Nieprawidłowości w prowadzeniu GEZ stwierdzono w trzech spośród pięciu skontrolowanych
gmin posiadających ewidencję.

Spośród 94 lubuskich gmin i powiatów zaledwie 30 j.s.t. (25 gmin, pięć powiatów) przedłożyło
programy do LWKZ celem zaopiniowania, z czego LWKZ zaopiniował 21 (17 gminnych, cztery
powiatowe) – stan na 30 czerwca 2018 r.

Spośród 94 lubuskich gmin i powiatów POZ nie uzgodniło 31 j.s.t. – stan na 30 czerwca 2018 r.

Na przykład: w WUOZ niezgodnie z zapisami Wojewódzkiego POZ: nie utworzono Punktu
kierowania zapewniającego nadzór i koordynację planowania ochrony zabytków i realizacji prac
przygotowawczych w województwie, powiatach i gminach we współdziałaniu z właściwymi
wydziałami zarządzania kryzysowego i służbami państwowymi, nie założono i nie prowadzono
na bieżąco Dziennika Zdarzeń Zespołu Kierowania Ochroną Zabytków oraz nie powołano
takiego zespołu, nie założono i nie prowadzono tzw. „Rejestru strat w zabytkach w wyniku
nadzwyczajnych zdarzeń”.

OCENA OGÓLNA
Niewątpliwy wpływ na zakres i sposób realizacji zadań z zakresu ochrony
zabytków miał niewspółmiernie niski w odniesieniu do zgłaszanych
potrzeb poziom finansowania prac przy zabytkach, ale również – identyfikowane przez podmioty kontrolowane – ograniczenia kadrowe (zwłaszcza
w WUOZ), niedostateczna wiedza o obowiązujących przepisach i procedurach,
a także brak jasnych i przejrzystych mechanizmów, które umożliwiłyby prawidłową i skuteczną realizację zadań.

Niewystarczający poziom
finansowania ochrony
zabytków

Wyniki kontroli wskazują na zaniedbania w gromadzeniu i wymianie
informacji o zagrożeniach i zdarzeniach związanych z sytuacjami kryzysowymi dotyczącymi zabytków. Skontrolowane j.s.t. nie informowały
bowiem właścicieli/zarządców zabytków o zagrożeniach (ryzykach) związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych, a także nie dysponowały kompletnymi informacjami o skali i zakresie szkód w zlokalizowanych na ich obszarze
zabytkach. Również LWKZ nie był powiadamiany o tych zagrożeniach15,
co skutkowało brakiem możliwości rzetelnej realizacji funkcji koordynatora działań związanych z ochroną zabytków na wypadek i w sytuacjach
kryzysowych.

Zaniedbania
w gromadzeniu
i wymianie informacji
o sytuacjach kryzysowych

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych działania skontrolowanych organów ograniczały się zasadniczo do usunięcia lub wsparcia
w usuwania skutków (szkód) tych zdarzeń, a także w jednostkowych
przypadkach współdziałania z właściwymi służbami w akacjach ratowniczych. Nierzetelnie realizowano natomiast obowiązki dotyczące informowania LWKZ o stratach, podjętych działaniach i ewentualnych potrzebach pomocy.

Działania podejmowane
w sytuacjach
kryzysowych

Należy jednak zaznaczyć, że w kontrolowanym okresie, nie doszło
do sytuacji kryzysowych, których skala, dynamika i siła, skutkowałaby
masowym i nieodwracalnym uszkodzeniem zabytków.

15

Dopiero po kontroli NIK, tj. z dniem 3 sierpnia 2018 r., LWKZ został włączony do prowadzonego
przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) systemu SSAPiK (Sms-owy
System Automatycznego Powiadamiania i Koordynacji) służącego do wspierania działań służb
reagowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Nierzetelne przypisanie
zadań w zakresie opieki
nad zabytkami i ochrony
zabytków, w tym
na wypadek sytuacji
kryzysowych

Problemy
z zapewnieniem
odpowiednich kadr

1. W strukturze organizacyjnej większości skontrolowanych j.s.t.
w sposób nierzetelny przypisano zadania dotyczące opieki nad zabytkami i ochrony zabytków, w tym na wypadek sytuacji kryzysowych.
W zaledwie pięciu16 spośród 1617 skontrolowanych urzędów w sposób
precyzyjny określono komórki organizacyjne i osoby odpowiedzialne
za realizację tych zadań.
[str. 17–20]

Zastrzeżenia NIK dotyczyły również sposobu organizacji i funkcjonowania
na szczeblu powiatów (miast na prawach powiatu) powiatowych centrów
zrządzania kryzysowego (dalej: PCZK), o których mowa w art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym18, kluczowych dla zapewnienia całodobowego przepływu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego.
[str. 20–22]

2. Wyniki kontroli wskazują także na brak odpowiednio przygotowanych kadr do realizacji zadań objętych kontrolą. W niespełna 1/3
skontrolowanych j.s.t. zadania z obszaru ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami wykonywały osoby posiadające kierunkowe wykształcenie, a udział w szkoleniach dotyczących problematyki ochrony
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych zapewniono pracownikom zaledwie czterech urzędów.
[str. 17–20]

Niewystarczająca była także obsada kadrowa w WUOZ – kluczowej jednostce dla koordynacji zadań związanych z ochroną zabytków w województwie lubuskim. Obowiązki w tym zakresie przypisano do jednoosobowego
stanowiska, przy czym osoba zatrudniona na tym stanowisku wykonywała
równocześnie szereg innych zadań. Powyższe okoliczności miały istotny
wpływ na niepełną realizację przypisanych LWKZ zadań.
[str. 18–19]

Organy nie dysponowały
rzetelnymi informacjami
o zasobie i stanie
zachowania zabytków

Lubuskie j.s.t. w niewielkim stopniu korzystały z przewidzianej w art. 96
ust. 2 u.o.z. możliwości przejmowania, w drodze porozumień zawieranych
z wojewodą na wniosek LWKZ, niektórych spraw z zakresu właściwości
nadzoru konserwatorskiego, co w pozytywny sposób mogłoby wpłynąć
na sposób i zakres wykonywanych zadań, a także odciążyć LWKZ od części
obowiązków. 
[str. 19–20]

3. Skontrolowane organy nie dysponowały niezbędnym do prowadzenia planowej polityki w dziedzinie ochrony zabytków źródłem wiedzy
o zasobie i stanie zachowania zabytków zlokalizowanych na ich terenie. Ponad połowa lubuskich gmin nie posiadała bowiem uzgodnionego
z LWKZ kluczowego narzędzia ewidencjonowania zabytków na obszarze
gminy – gminnej ewidencji zabytków (GEZ), a w skontrolowanych gminach, które ją posiadały, była ona prowadzona nierzetelnie.

16
17
18

10

UM w Gorzowie Wlkp., UM w Zielonej Górze, UM w Krośnie Odrzańskim, Starostwo Powiatowe
w Gorzowie Wlkp., Starostwo Powiatowe w Żaganiu.

Dotyczy kontroli w urzędach j.s.t. – 14 w ramach kontroli planowe P/18/108 oraz dwóch w ramach
kontroli rozpoznawczej R/18/002.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, ze zm.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Niewątpliwy wpływ na powstanie zaległości w tworzeniu gminnych ewidencji miał czasochłonny i żmudny proces ich uzgadniania z LWKZ, będący
konsekwencją obowiązującego sposobu tworzenia i prowadzenie ewidencji
i rejestrów – w formie papierowych ksiąg i kart ewidencyjnych, co w ocenie
NIK jest rozwiązaniem archaicznym i niefunkcjonalnym.
[str. 22–25]

4. Nierzetelnie realizowano obowiązek sporządzania kluczowego
instrumentu prowadzenia polityki samorządowej w obszarze opieki
nad zabytkami, tj. gminnych/powiatowych programów opieki nad
zabytkami. Spośród 94 gmin/powiatów województwa lubuskiego na dzień
30 czerwca 2018 r. zaledwie 30 j.s.t. (tj. 31,9%) przedłożyło programy
do LWKZ celem zaopiniowania, z czego LWKZ zaopiniował 21. W konsekwencji ponad 3/4 lubuskich j.s.t. nie zrealizowało obowiązującego
od blisko 15 lat wymogu określonego w art. 87 ust. 1 u.o.z.

[str. 31–35]

5. Zaniedbania stwierdzono w opracowaniu i aktualizacji planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, a skala
i zakres stwierdzonych w tym obszarze nieprawidłowości świadczy
o powszechnym nieprzestrzeganiu obowiązków planistycznych, kluczowych dla zapewnienia skutecznej ochrony zabytków na wypadek
sytuacji kryzysowych.

Spośród 16 j.s.t. objętych kontrolą POZ został opracowany w zaledwie
ośmiu jednostkach. Ponadto w jednostkach posiadających POZ nie były
one corocznie aktualizowane i zawierały nierzetelne dane. W konsekwencji żadna ze skontrolowanych j.s.t nie dysponowała w pełni funkcjonalnym
(aktualnym i kompletnym) POZ. Również wojewódzki POZ nie spełniał
niektórych wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ochrony
zabytków, a także – pomimo corocznej aktualizacji – nie zawierał rzetelnych i kompletnych danych. Ponadto niektóre zapisy WPOZ nie były realizowane19. Stwierdzono również niespójność20 zapisów POZ opracowywanych na poszczególnych szczeblach w stosunku do tych samych zabytków.

[str. 25–31]
6. W skontrolowanych j.s.t. nie przeprowadzano udokumentowanych analiz oraz nie diagnozowano problemów dotyczących ochrony
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, a także nie szacowano
koniecznych nakładów na realizację zadań w tym zakresie.

Zaniechania
w sporządzaniu
samorządowych
programów opieki
nad zabytkami

Zaniechania
w sporządzaniu
i aktualizacji planów
ochrony zabytków
na wypadek sytuacji
kryzysowych

Brak diagnoz oraz
szacunków niezbędnych
nakładów na ochronę
zabytków na wypadek
sytuacji kryzysowych

Jednostki te realizowały doraźne działania dotyczące jednostkowych obiektów zabytkowych, w tym także w wyniku zaleceń pokontrolnych dotyczących
tych obiektów wydanych przez LWKZ i inne podmioty21. [str. 25–26, 35–36]
19

20
21

W WUOZ niezgodnie z zapisami Wojewódzkiego POZ: nie utworzono Punktu kierowania
zapewniającego nadzór i koordynację planowania ochrony zabytków i realizacji prac
przygotowawczych w województwie, powiatach i gminach we współdziałaniu z właściwymi
wydziałami zarządzania kryzysowego i służbami państwowymi, nie założono i nie prowadzono
na bieżąco Dziennika Zdarzeń Zespołu Kierowania Ochroną Zabytków oraz nie powołano
takiego zespołu, nie założono i nie prowadzono tzw. „Rejestru strat w zabytkach w wyniku
nadzwyczajnych zdarzeń”.
Dotyczy m.in. różnic w: sposobie zabezpieczenia, siłach i czasie wykonania zadań, szacunkowych
kosztach.

Między innymi: organy nadzoru budowlanego, Państwową Straż Pożarną.
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Nieadekwatne
do potrzeb środki
na dotowanie prac
przy zabytkach

7. Środki przeznaczane na ochronę zabytków ujęte w planach finansowych skontrolowanych jednostek były niewystarczające w stosunku
do wnioskowanych przez właścicieli/zarządców zabytków kwot dofinansownia prac przy tych obiektach. Szczególnie niepokojąca jest dysproporcja, która wystąpiła w WUOZ, gdzie wnioskowane kwoty dotacji kilkunastokrotnie przekraczały kwoty zaplanowane w budżecie
LWKZ, co skutkowało koniecznością redukowania kwot przyznanych
dotacji oraz liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dotacje.
Nie wszystkie objęte kontrolą j.s.t. udzielały dotacji na prace przy zabytkach, głównie z powodu ograniczonych środków finansowych22. Jednostki,
które takich dotacji udzielały, dokonywały tego zgodnie z obowiązującymi
wymogami, natomiast środki przyznawane na ten cel nie pokrywały zapotrzebowania zgłaszanego przez właścicieli/zarządców zabytków. Stwierdzono również przypadki, w których – mimo zaplanowania środków
na dofinansowanie prac przy zabytkach – dotacji nie udzielono z powodu
niezłożenia wniosków, co mogło być wynikiem braku właściwego rozpropagowania informacji o możliwości uzyskania wsparcia od j.s.t.

Niezapewnienie
należytego stanu
technicznego zabytków

Wyniki kontroli wykazały także mankamenty w obowiązujących przepisach23 dotyczących udzielania dotacji celowych ze środków LWKZ na prace
wymagane ze względu na uszkodzenie zabytku w następstwie zdarzeń kryzysowych. Brak jest bowiem podstawy prawnej – odmiennie niż w przypadku dotacji celowych udzielanych przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – do pominięcia określonych
prawem terminów na złożenie wniosku o dotację. Zdaniem NIK przyjęte
rozwiązanie nie jest racjonalne i wymaga zmiany. 
[str. 36–39]

8. Wyniki kontroli potwierdziły zły stan techniczny wielu lubuskich
zabytków oraz zaniedbania właścicieli/zarządców zabytków w realizacji obowiązków wynikających z u.o.z., z prawa budowlanego, a także
ochrony przeciwpożarowej.

We wszystkich skontrolowanych j.s.t. zidentyfikowano zabytki w złym
stanie technicznym24, wymagających podjęcia działań zabezpieczających.
Stwierdzono także liczne przypadki naruszania wymogów ppoż. oraz obowiązków wynikających z prawa budowlanego. Naruszenia te polegały
m.in. na zaniechaniu poddawania okresowym kontrolom stanu technicznego obiektów zabytkowych 25, braku prowadzenia książek obiektów
budowlanych26, a także zaniechań w sporządzaniu i aktualizacji instrukcji
przeciwpożarowych27. 
[str. 39–43]
22
23

24

25
26
27
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Dotacji nie udzielało sześć spośród 16 objętych kontrolą j.s.t.

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie
dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę
Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 1674).
Oględzinami objęto 67 zabytków nieruchomych.

Stwierdzono w dziewięciu spośród 16 skontrolowanych j.s.t. – dotyczyło 25 zabytków.

Stwierdzono w trzech spośród 16 skontrolowanych j.s.t. – dotyczyło dziewięciu zabytków.
Stwierdzono w czterech spośród 16 skontrolowanych j.s.t. – dotyczyło sześciu zabytków.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
9. Nieskuteczny był nadzór LWKZ nad realizacją zadań w zakresie
ochrony zabytków (przede wszystkim w odniesieniu do egzekwowania realizacji obowiązku opracowania i uzgodnienia gminnych ewidencji zabytków, programów opieki nad zabytkami, planów ochrony
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych), a także zaleceń konserwatorskich. W trakcie własnych kontroli LWKZ nie zwracał uwagi
na zalecenia wynikające z protokołów przeglądu stanu technicznego zabytków formułowane przez organy nadzoru budowlanego.

[str. 23–24, 29–33, 43–45]
Wskutek niewyegzekwowania prez LWKZ wydanych nakazów i zaleceń konserwatorskich, stan niektórych zabytków ulegał pogorszeniu,
co w skrajnych przypadkach prowadziło nawet do wykreślenia zabytków
[ str. 43–44]
z rejestru28. 
10. Wyniki kontroli wskazują na zaniedbania w gromadzeniu i wymianie
informacji o zagrożeniach i zdarzeniach związanych z sytuacjami
kryzysowymi dotyczącymi zabytków.
Skontrolowane j.s.t. nie informowały właścicieli/zarządców zabytków
o zagrożeniach (ryzykach) związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych, a także nie dysponowały kompletnymi informacjami o skali i zakresie szkód w zlokalizowanych na ich obszarze zabytkach. Również LWKZ nie
był powiadamiany o tych zagrożeniach29, co utrudniało rzetelną realizacją
funkcji koordynatora działań związanych z ochroną zabytków na wypadek
i w sytuacjach kryzysowych. 
[str. 45–46]
11. W sytuacjach kryzysowych działania skontrolowanych organów
ograniczały się zasadniczo do usunięcia lub udzielania wsparcia
w usuwaniu skutków (szkód) tych zdarzeń, a także w nielicznych przypadkach – do współdziałania z właściwymi służbami w akcjach ratowniczych. Powszechnie naruszano obowiązki dotyczące informowania
LWKZ o stratach, podjętych działaniach i ewentualnych potrzebach
pomocy, do czego zobowiązywały przepisy rozporządzenia w sprawie
ochrony zabytków30.

W skontrolowanych j.s.t. nie prowadzono wspólnych kontroli, ćwiczeń,
analiz ryzyka z innymi służbami, organami i instytucjami, a także
działań informacyjno-szkoleniowych dotyczących ochrony zabytków, w tym w sytuacjach kryzysowych, skierowanych w szczególności
do właścicieli zabytków lub mieszkańców gmin/powiatów.

[str. 47–50]
28

29

30

Nieskuteczny nadzór
LWKZ

Gromadzenie i wymiana
informacji o sytuacjach
kryzysowych

Działania podejmowane
w sytuacjach
kryzysowych

Niedostateczna
współpraca z innymi
podmiotami/służbami
oraz brak działań
edukacyjno-szkoleniowych

Np. dom w Mirocinie Górnym, wobec którego LWKZ decyzją administracyjną z dnia 3 sierpnia
2010 r. nakazał właścicielowi przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych ze względu
na zagrożenie zniszczeniem i istotnym uszkodzeniem. Wobec wieloletniego niewykonywania
ww. zaleceń LWKZ stan obiektu ulegał degradacji i ostatecznie w 2016 r. MKiDN skreślił
ww. zabytek z rejestru zabytków.

Dopiero po kontroli NIK, tj. z dniem 3 sierpnia 2018 r. LWKZ został włączony do prowadzonego
przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) systemu SSAPiK (SMS-owy
System Automatycznego Powiadamiania i Koordynacji) służącego do wspierania działań służb
reagowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
Przepis § 1 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Trudności
w sprawowaniu
skutecznej ochrony
zabytków na wypadek
sytuacji kryzysowych
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13. Skontrolowane jednostki, a także służby ratownicze zaangażowane
w ochronę zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych wskazywały
m.in. na następujące bariery/problemy w sprawowaniu skutecznej
ochrony: niewystarczający poziom finansowania, ograniczenia kadrowe
(zwłaszcza w WUOZ), niedostateczna wiedza o obowiązujących przepisachi procedurach, a także brak pełnej i rzetelnej informacji o zasobie
i stanie zachowania zabytków. 
[str. 50–51]

4. WNIOSKI
Z uwagi na nieprzewidywalny i nagły charakter sytuacji kryzysowych niosą
one zawsze ryzyko wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, o znacznych rozmiarach, w tym również dla zabytków. Przeciwdziałanie tym zdarzeniom
lub ograniczanie ich skutków wymaga odpowiedniego przygotowania
podmiotów zaangażowanych w ochronę zabytków, właściwej koordynacji
zadań, a także zapewnienia sprawnej wymiany informacji, współdziałania
oraz skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych i w usuwaniu
skutków będących ich następstwem.

Kontrola wykazała, że funkcjonujący w województwie lubuskim system
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych nie gwarantuje należytej ochrony zabytków. Wpływ na to miały przede wszystkim wieloletnie opóźnienia w tworzeniu i uzgadnianiu ewidencji zabytków, zaniechania
w sporządzaniu kluczowych dokumentów planistycznych (planów ochrony
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, programów opieki nad zabytkami), a także postępująca degradacja wielu zabytków, będąca następstwem niedostatecznego poziomu finasowania oraz zaniedbań podmiotów
odpowiedzialnych za zabytki.
W związku z wynikami kontroli, niezależnie od realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych pod adresem kierowników kontrolowanych jednostek31, Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę:

1) podjęcia działań legislacyjnych w celu stworzenia jednolitej, spójnej, powszechnie dostępnej elektronicznej bazy danych (rejestr
i ewidencja)o zabytkach.

Wnioski do Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Aktualnie obowiązujący sposób ewidencjonowania zabytków (w formie
papierowych ksiąg i kart ewidencyjnych), i to na dwóch różnych szczeblach
administracji (WKZ – rejestry i ewidencja wojewódzka, gminy – ewidencja gminna), nie stanowi efektywnego narzędzia gromadzenia, agregowania oraz zarządzania informacjami o zasobie zabytków. Skala zaniedbań
w tworzeniu i uzgadnianiu ewidencji zabytków, na co niewątpliwy wpływ
ma sposób i forma prowadzenia tej ewidencji, świadczy o niefunkcjonalności i archaiczności przyjętych rozwiązań. Nie sprzyja to zarówno skutecznej
ochronie zabytków, jak i prowadzeniu racjonalnej i długofalowej polityki
organów państwowych i samorządowych w tym obszarze;
2) rozważenia podjęcia działań legislacyjnych polegających na dodaniu
w § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace
konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym
na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków32 możliwości złożenia do wojewódzkiego konserwatora
zabytków wniosku o udzielenia dotacji celowej, o którym mowa
w § 2 pkt 2, z pominięciem terminów określonych w § 5 ust. 1 pkt 2,
jeżeli prace przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prace przy zabytku wpisanym do rejestru są wymagane
31

32

Rozdział 6.1. niniejszej Informacji.

Dz. U. poz. 1674, dalej rozporządzenie dotacyjne MKiDN.
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WNIOSKI
ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów
atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej
lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6sześciumiesięcy przed dniem złożenia wniosku.
W aktualnym stanie prawnym tylko w przypadku udzielanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotacji
celowych na prace związane z uszkodzeniem zabytków w następstwie
ww. zdarzeń istnieje podstawa prawna do pominięcia terminów na złożenie
wniosku o dotację. Zasadnym byłoby objęcie taką regulacją również dotacji
udzielanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Ewidencjonowanie i dokumentowanie zabytków
podlegających ochronie
5.1.1.Przygotowanie organizacyjno-kadrowe do realizacji zadań
z zakresu opieki nad zabytkami oraz ochrony zabytków,
w tym na wypadek sytuacji kryzysowych
W strukturze organizacyjnej większości skontrolowanych j.s.t. w sposób
nierzetelny przypisano zadania dotyczące opieki nad zabytkami i ochrony
zabytków, w tym na wypadek sytuacji kryzysowych. W zaledwie pięciu33
spośród 1634 skontrolowanych urzędów w sposób precyzyjny określono
komórki organizacyjne i osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań.

Nierzetelne
przypisywanie zadań
dotyczących ochrony
zabytków i opieki
nad zabytkami

W regulaminach organizacyjnych urzędów nie wskazywano wprost komórek organizacyjnych/osób odpowiedzialnych za realizację zadań dotyczących opracowania i aktualizacji planów ochrony zabytków na wypadek
sytuacji kryzysowych, sporządzania programów opieki nad zabytkami,
a także prowadzenia gminnej ewidencji zabytków. Również w zakresach
obowiązków pracowników nie wskazano takich zadań. Stwierdzono również przypadki35 nierzetelnego przypisywania zadań do komórek organizacyjnych/obowiązków pracowników, w sytuacji gdy faktycznie zadania
te realizowały inne komórki organizacyjne/pracownicy.
Przykłady

W UM w Kożuchowie opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami
błędnie przypisano Wydziałowi Funduszy i Inwestycji, który nie realizował
tego zadania – zajmował się tym (mimo braku odpowiednich zapisów w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu) Wydział Gospodarki Komunalnej.

W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli w zakresie praw, obowiązków i odpowiedzialności pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
ujęto prowadzenie spraw związanych z ochroną 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.

33
34
35

Tj.: UM w Gorzowie Wlkp., UM w Zielonej Górze, UM w Krośnie Odrzańskim, Starostwo Powiatowe
w Gorzowie Wlkp., Starostwo Powiatowe w Żaganiu.
Dotyczy kontroli w urzędach j.s.t. – 14 w ramach kontroli planowej P/18/108 oraz dwóch w ramach
kontroli rozpoznawczej R/18/002.
Tj.: UM w Kożuchowie, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.
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Trudności
organizacyjno-kadrowe
w wykonywaniu zadań
dotyczących ochrony
zabytków i opieki
nad zabytkami

Kontrola wykazała również, że jedynie w pięciu36 j.s.t. (tj. niespełna 1/3
skontrolowanych) zadania z obszaru ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wykonywały osoby posiadające kierunkowe wykształcenie37, a udział
w szkoleniach dotyczących problematyki ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych zapewniono pracownikom zaledwie czterech urzędów38.

Wyżej wymienione problemy organizacyjne mogły negatywnie wpływać
na wykonywanie przez poszczególne j.s.t. zadań z zakresu ochrony zabytków, w tym na wypadek sytuacji kryzysowych.

Szczególnie niepokojącym jest fakt, że – w kluczowej dla skutecznej
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej na obszarze województwa jednostce (WUOZ) – zadania związane z ochroną zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych przypisano
do jednoosobowego stanowiska39, a osoba zatrudniona na tym stanowisku pracowała równocześnie na stanowisku ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy.
Przykład

Inspektor zatrudniona w WUOZ na ww. stanowisku stwierdziła, że: (…)
ze względu na nadmiar realizowanych obowiązków nie prowadziłam szkoleń
dotyczących ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również
nie koordynowałam kontroli zabytków pod względem ich zabezpieczenia. (…)

Ponadto pracownik ten, poza udziałem w jednym szkoleniu przed 2010 r.,
nie posiadał przeszkolenia z zagadnień dotyczących obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego.

W WUOZ zatrudnione były w roku 201540 – 24 osoby (23 etaty), w 2016 r.
– 25 osób (24,375 etatu), w 2017 r. – 24 (23,375 etatu), a na dzień
30 czerwca 2018 r. zatrudnienie wynosiło 29 osób (27,875 etatu). Według
analiz dokonywanych przez LWKZ i potrzeb zgłaszanych do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)41, w celu sprawnego wykonywania wszystkich zadań należy zwiększyć zatrudnienie o 49 etatów.
Przykład

LWKZ w ww. piśmie do MKiDN sygnalizował: (…) zła sytuacja kadrowa
powoduje, że WUOZ w Zielonej Górze w chwili obecnej znalazł się ‘praktycznie na krawędzi załamania’. Lawinowy wzrost ilości spraw wpływających
do Urzędu powoduje, że nadmiernie obciążeni zadaniami pracownicy nie są
w stanie rzetelnie i terminowo realizować swoich obowiązków.

36
37

38
39

40
41
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Tj.: UM w Gorzowie Wlkp., UM w Zielonej Górze, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli,
UM w Żaganiu, UM w Kostrzynie nad Odrą.
Tj. mgr historii sztuki.

Tj.: UM w Kostrzynie nad Odrą, UM w Żaganiu, UM w Międzyrzeczu, Starostwo Powiatowe
w Żaganiu.

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należało m.in.: opracowanie WPOZ oraz
jego aktualizacja, prowadzenie rejestru i weryfikacja przedkładanych do uzgodnienia gminnych,
powiatowych i innych planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych, prowadzenie szkoleń w tym zakresie.
Odpowiednio dla poszczególnych lat – stan na 31 grudnia.

Pismo LWKZ.3112.4.2018 z 28 czerwca 2018 r. do Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków
w MKiDN.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Infografika nr 2
Średnie obciążenie merytorycznego pracownika WUOZ w 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Powyższe zaniedbania organizacyjne i trudności kadrowe mogły przyczynić się do zaniechania realizacji przypisanych j.s.t. oraz LWKZ obowiązków
związanych m.in. z opracowaniem i uzgadnianiem kluczowych dokumentów
planistycznych oraz rzetelnym ewidencjonowaniem zabytków (opis nieprawidłowości w tym zakresie przedstawiono w pkt 5.1.2. oraz 5.2.1.–5.2.2.
Informacji), a także niepełną realizacją zadań nadzorczych.

[opis nieprawidłowości w tym zakresie przedstawiono w pkt 5.3.3.]
Infografika nr 3
Przykładowe skutki niedostosowania obsady kadrowej w j.s.t. oraz LWKZ do skali zadań

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Lubuskie j.s.t. w niewielkim stopniu inicjowały przejmowanie w drodze
porozumień, o których mowa w w art. 96 ust. 2 u.o.z., niektórych spraw
z zakresu właściwości nadzoru konserwatorskiego, w tym wydawania
decyzji administracyjnych.

Powiatowi/miejscy
konserwatorzy zbytków

Jedynie pięć j.s.t.42 (w tym cztery objęte kontrolą) spośród ogółem 9443
jednostek samorządowych (gmin i powiatów) z województwa lubuskiego
(tj. niewiele ponad 5%) zawarło ww. porozumienia i wyodrębniło w strukturach urzędu stanowisko – Miejskiego/Powiatowego konserwatora zabytków.
42
43

Miasto Gorzów Wlkp., Miasto Zielona Góra, Miasto Żagań, Miasto Żary, Powiat nowosolski.

Z tego: dwa miasta na prawach powiatu, 12 powiatów, siedem gmin miejskich, 33 gmin miejsko-wiejskich oraz 40 gmin wiejskich.
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Przykładowe sprawy powierzone j.s.t. w ramach zawieranych porozumień44
Wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie prac konserwatorskich.

Egzekucja nałożonych kar wynikających z niezrealizowanych zaleceń konserwatorskich.

Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Zawiadamianie LWKZ o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku,
zagrożeniu dla zabytku, zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, przyjmowanych od właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru.

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

Wśród korzyści, jakie wynikają z zawarcia porozumień należy wskazać
istotne odciążenie pracą LWKZ, zwiększenie ochrony zabytków z uwagi
m.in. na częstsze kontrole, szybsze i sprawniejsze prowadzenie postępowań
administracyjnych, łatwiejszy dostęp do baz danych dotyczących zabytków.
Przykład

PKZ w Nowej Soli: (…) 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. Bardzo dobra znajomość terenu, a także łatwiejszy dostęp do źródeł
historycznych, umożliwiają szybsze oraz poprawniejsze pod względem merytorycznym,
załatwianie spraw. Mieszkańcy powiatu nie muszą jeździć do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Jako przyczyny niezawierania porozumień przez samorządy wskazywano
przede wszystkim ograniczenia finansowe i kadrowe.
Dobra praktyka

W celu utworzenia i obsługi stanowiska PKZ Powiat nowosolski 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.
PKZ w roku 2016 załatwił 786 spraw, a w roku 2017 – 715 spraw.

Powiat nowosolski jako jedyny ze skontrolowanych powiatów poprzez
PKZ dysponował bieżącym dostępem do gminnych ewidencji zabytków.
Organizacja powiatowych
centrów zarządzania
kryzysowego

We wszystkich urzędach j.s.t. utworzono komórki organizacyjne (wydziały,
biura, referaty lub jednoosobowe stanowiska) właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego.
44
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Na podstawie porozumienia zawartego przez Powiat nowosolski.
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Zastrzeżenia NIK dotyczyły natomiast sposobu organizacji i funkcjonowania na szczeblu powiatów (miast na prawach powiatu) powiatowych
centrów zrządzania kryzysowego (dalej: PCZK), o których mowa w art. 18
ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, kluczowych dla zapewnienia całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Infografika nr 4
Zadania PCZK (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W zaledwie dwóch jednostkach45 formalnie utworzono PCZK, a także określono jego organizację, siedzibę oraz tryb, w tym sposób całodobowego
alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób
zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych
(art. 18 ust. 3 ustawy o zarządzeniu kryzysowym). W pozostałych jednostkach zadania przypisane PCZK realizowali pracownicy urzędów w ramach
dyżurów bądź też obowiązki w tym zakresie – na podstawie formalnych
porozumień46 albo nieformalnych uzgodnień – przekazywano do Komend
Powiatowych PSP.
Przykład

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym
we Wschowie stwierdził, że: (…) Pomimo braku formalnego utworzenia i funkcjonowania PCZK w jakiejś mierze na zasadzie wypracowanej praktyki jego
zadania pełni Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej we Wschowie, gdzie pełnione są całodobowo dyżury. Mając na uwadze
powyższe, w sytuacjach wyczerpujących znamiona kryzysu na administrowanym
terenie, dyżurny pełniący służbę na Stanowisku Kierowania KP PSP informuje
drogą telefoniczną, bądź sms-ową, Naczelnika Wydziału Zrządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego o zaistniałej sytuacji, o czym następnie jest informowany przez Naczelnika – Starosta Wschowski. (…)

45

46

Starostwo w Świebodzinie oraz Starostwo w Gorzowie Wlkp.
Starostwo w Żaganiu.
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Powyższe rozwiązania organizacyjne nie zostały wprawdzie formalnie ustalone, jednak funkcjonują na zasadzie wypracowanej praktyki postępowania.
Dostrzegam słabość rozwiązań doraźnych, a nie o charakterze systemowym,
jednak wobec braku utworzenia PCZK należało wprowadzić choćby doraźne
zasady i tryb postępowania umożliwiające przepływ informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego.

Jako przyczyny zaniedbań w tworzeniu PCZK kierownicy i pracownicy jednostek kontrolowanych wskazywali przede wszystkim ograniczenia finansowe, ale także praktyczną racjonalność takich rozwiązań.
Przykłady

Starosta Gorzowski: (…) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym nakłada obowiązek na starostę utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) działającego w systemie całodobowym.
Ustawa jednakże nie wskazuje źródeł finansowania tego zadania. Aby zapewnić
całodobową służbę, należy zatrudnić 4,8 osób na etacie dyżurnego, pracujących
w systemie całodobowym w PCZK przez 365 dni w roku. (…) Zatrudnienie pięciu osób przy wynagrodzeniu minimalnym przemnożone przez 12 miesięcy plus
pochodne od tego wynagrodzenia, tj. trzynastka, nagrody jubileuszowe, itp. daje
kwotę, która przekracza możliwości budżetowe powiatu.
Starosta Krośnieński: (…) Pomimo braku formalnie utworzonego centrum
w praktyce staramy się zapewnić całodobowy przepływ informacji o zdarzeniach
kryzysowych poprzez stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, gdzie pełnione są całodobowo dyżury.
W mojej ocenie takie rozwiązanie, dotychczas się sprawdzało, a nie wymaga
dodatkowych środków finansowych. Jednocześnie informuję, że bez zapewnienia
dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie PCZK zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, samorządy nie będą w stanie tworzyć
takich jednostek.

5.1.2. Prowadzenie rejestru i ewidencji zabytków
Wojewódzka ewidencja
zabytków

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. na obszarze województwa lubuskiego
znajdowało się ogółem 75 904 zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji
zabytków (WEZ), z tego 11 358 zabytków wpisanych do rejestru zabytków
(zabytki rejestrowe).
Infografika nr 5
Zabytki rejestrowe w województwie lubuskim

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.
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LWKZ rzetelnie prowadził postępowania w sprawie wpisu zabytku
do rejestru zabytków, a także ujęcia zabytku w WEZ47. Wpis do rejestru
odbywał się w wymaganej formie (decyzji administracyjnej), dla zabytków zakładano – poza jednostkowym przypadkiem48 – karty ewidencyjne,
a o fakcie wpisu do rejestru zabytków/ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków każdorazowo zawiadamiano właściwą gminę z zaleceniem
uwzględnienia tego przy opracowywaniu gminnych ewidencji zabytków.

Nieskuteczne okazały się natomiast działania LWKZ dyscyplinujące lubuskie gminy do tworzenia i uzgadniania gminnych ewidencji zabytków
(GEZ).

Uzgadnianie gminnych
ewidencji zabytków

Pomimo wieloletnich wysiłków49, polegających m.in. na informowaniu
o konieczności tworzenia i prowadzenia GEZ, a także organizowaniu szkoleń dotyczących realizacji tego obowiązku, spośród 82 gmin województwa
lubuskiego na dzień 30 czerwca 2018 r. tylko 62 gminy złożyły wnioski
do LWKZ o zaopiniowanie GEZ, a jedynie 37 ewidencji zostało pozytywnie
zaopiniowanych50. W konsekwencji ponad połowa lubuskich gmin nie dysponowała uzgodnionym z LWKZ kluczowym narzędziem ewidencjonowania zabytków na obszarze gminy – GEZ, co stanowiło naruszenie przepisu
art. 22 ust. 4 u.o.z.

!

TERMIN UTWORZENA GEZ – DO 5 GRUDNIA 2012 r.51

Infografika nr 6
Skutki braku GEZ

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

47
48
49
50
51

Badaniem objęto pięć decyzji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, pięć decyzji
skreślających zabytek z rejestru, a także pięć przypadków włączenia zabytku do WEZ.
Dot yczy budynku dawnego kina przy ul. Głogowskiej 8 we Wschowie – wpis do rejestru zabytków
pod nr L-723/A.

LWKZ przekazał lubuskim gminom wykazy zabytków wpisanych do rejestru i innych objętych
ewidencją wojewódzką w ustawowym terminie, tj. do 5 grudnia 2010 r.

Pozostałe 25 ewidencji jest w trakcie uzgadniania.

Zob. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 474).
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Przykład
LWKZ: (…) Nie wszystkie gminy z terenu województwa lubuskiego posiadają
GEZ. Wynika to przede wszystkim z braku funduszy na ten cel, zwłaszcza w odniesieniu do południowej części województwa, gdzie znajduje się najwięcej zabytków
architektury oraz stanowisk archeologicznych, a co za tym idzie, środki finansowe
niezbędne na wypełnienie tego zadania będą bardzo wysokie.

Istotny wpływ na brak gminnych ewidencji zabytków miał również proces długotrwałych i żmudnych uzgodnień, pomiędzy LWKZ a gminami,
kart adresowych tworzących GEZ (według stanu na 30 czerwca 2018 r.
w fazie uzgodnień pozostawało 25 GEZ).
Przykładowo, w przypadku GEZ gminy miejskiej Żary uzgodnienia trwały
od 14 listopada 2012 r. do 21 grudnia 2017 r. (ponad pięć lat), a w tym czasie LWKZ wysłał lub odebrał 35 pism lub korespondencji mailowej w celu
uzgodnienia ostatecznej wersji GEZ.
Przykład

LWKZ: (…) Opiniowanie przez pracownika WUOZ w Zielonej Górze GEZ jest procesem bardzo pracochłonnym i czasochłonnym. Często weryfikacja dotyczy bardzo wielu kart adresowych tworzących GEZ (kilkaset lub nawet kilka tysięcy
kart adresowych opracowanych dla zabytków nieruchomych zlokalizowanych
na obszarze gminy).
(…) Z uwagi na niewielką obsadę kadrową wszystkie opisane powyżej czynności wykonuje tylko jedna osoba zatrudniona na etat w WUOZ w Zielonej Górze
oraz jedna osoba w Delegaturze WUOZ w Gorzowie Wlkp. Weryfikacja ewidencji
zabytków to tylko jeden z wielu innych obowiązków tych pracowników.
Brak rzetelnych danych
dotyczących zabytków
zlokalizowanych
w gminie/powiecie

Spośród dziewięciu skontrolowanych gmin (w tym dwóch miast na prawach powiatu), trzy gminy52 nie posiadały GEZ, a dwie gminy53 utworzyły
GEZ z blisko pięcioletnim opóźnieniem. W trzech gminach54 posiadających GEZ nierzetelnie prowadzono ewidencję, w konsekwencji
zawierała ona niepełne lub nieaktualne dane.
Przykłady
UM Zielona Góra: GEZ nie zawierała wszystkich zabytków nieruchomych
z terenu Miasta, gdyż nie opracowano (nie włączono do GEZ) kart adresowych
dla 1105 zabytków nieruchomych z terenu byłej gminy wiejskiej Zielona Góra,
pomimo upływu już ponad 3,5 roku od połączenia obu gmin (1 stycznia 2015 r.).

UM Krosno Odrzańskie: w GEZ nie ujęto czterech zabytków, o włączeniu których
w latach 2016–2017 do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków
informował LWKZ, wskazując jednocześnie na konieczność opracowania dla nich
kart adresowych oraz włączenia ich do gminnej ewidencji zabytków.

UM Kożuchów: w GEZ nie ujęto wszystkich zabytków nieruchomych wpisanych
do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a różnica w stosunku do danych przekazanych przez LWKZ dotyczyła ponad tysiąca zabytków nieruchomych (1044).
52

53
54

24

Łagów, Międzyrzecz, Wschowa – według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych.

Kostrzyn nad Odrą – GEZ utworzono w dniu 6 listopada 2017 r., Żagań – GEZ utworzono w dniu
25 września 2017 r.
Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Zielona Góra.
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Jako przyczyny braku GEZ kierownicy jednostek kontrolowanych wskazywali przede wszystkim braki odpowiedniej kadry, wysokie koszty opracowania ewidencji, a także długotrwałość i skomplikowany charakter spraw
związanych z uzgadnianiem GEZ.

Skontrolowane powiaty również nie dysponowały pełnymi i aktualnymi
informacjami o zabytkach zlokalizowanych na ich obszarze. Wynikało
to przede wszystkim z ww. zaniedbań gmin w tworzeniu GEZ, utrudnionego dostępu do GEZ (brak obowiązku upubliczniania ewidencji), ale także
z braku aktywności starostów w pozyskiwaniu tych danych od gmin zlokalizowanych na obszarze powiatu lub od LWKZ (przepisy prawa nie nakładają na starostów obowiązku gromadzenia tych danych).
W latach 2016–2018 (I połowa) do żadnego ze skontrolowanych urzędów nie
wpłynęły skargi (wnioski) dotyczące nieprawidłowości w sposobie realizacji
obowiązków z zakresu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.

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

Brak skarg dotyczących
nieprawidłowości
w ochronie zabytków
na wypadek sytuacji
kryzysowych

5.2.1. Plany ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych
W skontrolowanych j.s.t. nie przeprowadzano udokumentowanych analiz oraz nie diagnozowano problemów dotyczących ochrony zabytków
na wypadek sytuacji kryzysowych, a także nie szacowano koniecznych
nakładów na realizację zadań w tym zakresie. Również w dokumentach
strategicznych gmin/powiatów (tj. strategiach, programach rozwoju)
nie uwzględniano tej problematyki.

Analizy i diagnozy
dotyczące ochrony
zabytków na wypadek
sytuacji kryzysowych

Działania skontrolowanych podmiotów w zakresie planowania ochrony
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych polegały na realizacji – i to
jedynie w ograniczonym zakresie – formalnych obowiązków dotyczących
opracowania planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych,co nie sprzyjało budowie spójnego systemu planowania działań
i reagowania na sytuacje kryzysowe.
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Infografika
nr 7
Schemat właściwego planowania ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizację i sposób ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, planuje się
w jednostkach organizacyjnych posiadających zabytki oraz na poszczególnych stopniach administracji w województwie, w następujących planach
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Infografika nr 8
Schemat planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.

Wojewódzki plan
ochrony zabytków
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LWKZ opracował (w 2007 r.) i uzgodnił (w 2008 r.) z wojewodą lubuskim oraz z Szefem Obrony Cywilnej Kraju – wojewódzki plan ochrony
zabytków (WPOZ). Przedmiotowy plan nie spełniał jednak niektórych
wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ochrony zabytków, a także – pomimo corocznej aktualizacji – nie zawierał rzetelnych
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i kompletnych danych. Ponadto, niektóre zapisy WPOZ nie były realizowane, na co – według LWKZ – wpływ miała niespójność i nieaktualność
obowiązujących postanowień WPOZ.
Kontrola wykazała m.in. następujące nieprawidłowości w WPOZ:
Przykłady
W zakresie danych na schemacie łączności i powiadamiania braki dotyczyły:

−− niewykazania wszystkich jednostek administracyjnych (nie wykazano
powiatu wschowskiego oraz powiatów grodzkich w Zielonej Górze
i Gorzowie Wlkp.),
−− aktualizacji danych teleadresowych (m.in. powiatu gorzowskiego, krośnieńskiego, strzelecko-drezdeneckiego).

Nieokreślenia zestawienia prac dokumentacyjnych i konserwatorsko-zabezpieczających w razie wystąpienia strat i szkód w zabytkach55.

LWKZ nie zrealizował kluczowych dla prowadzenia skutecznego nadzoru i koordynacji przedsięwzięć przewidzianych w WPOZ, tj. m.in.:
Przykład
W WUOZ nie utworzono Punktu kierowania w gabinecie LWKZ zapewniającego nadzór i koordynację planowania ochrony zabytków i realizacji prac
przygotowawczych w województwie, powiatach i gminach we współdziałaniu
z właściwymi wydziałami zarządzania kryzysowego i służbami państwowymi
(str. 82–84 WPOZ).

Nie założono i nie prowadzono na bieżąco Dziennika Zdarzeń Zespołu Kierowania Ochroną Zabytków oraz nie powołano takiego zespołu (str. 87 WPOZ).
Nie założono i nie prowadzono tzw. „Rejestru strat w zabytkach w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń” (str. 81 WPOZ56).

Nie wyznaczono po jednym z inspektorów WUOZ od zabytków ruchomych i nieruchomych w celu utrzymywania kontaktu z Urzędem ochrony i koordynacji działań związanych z ochroną zabytków w sytuacjach kryzysowych (str. 84 WPOZ).

Nie egezkwowano w pełnym zakresie zapisów ze str. 87 i 41 WPOZ dotyczących obowiązku właścicieli/zarządców informowania LWKZ o podjętych akcjach ratowniczych, stratach i szkodach w zabytkach oraz występowaniu o pomoc w ich likwidacji.

Wyjaśniając przyczyny zaniechania realizacji ww. obowiązków, LWKZ wskazywał m.in. na fakt, że wbrew zapisom zawartym w WPOZ nie jest on organem decyzyjnym, nie dysponuje w tym zakresie ani siłami ani środkami (…)
WKZ nie jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
powołanego przez Wojewodę Lubuskiego. W związku z tym nie było możliwości, aby do tego składu dołączyć pracowników WUOZ.

55

56

Obowiązek określony w pkt 8 ppkt 1 lit. h Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych stanowiącej załącznik
do rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.

W WUOZ prowadzono natomiast rejestr zgłoszonych uszkodzeń i zniszczeń zabytków.
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Podkreślenia wymaga, że dopiero po kontroli NIK, tj. z dniem 3 sierpnia
2018 r., LWKZ został włączony do prowadzonego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) systemu SSAPiK (SMS-owy System
Automatycznego Powiadamiania i Koordynacji) służącego do wspierania
działań służb reagowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
Nie udostępniono
założeń WPOZ
innym podmiotom
zaangażowanym
w ochronę zabytków
na wypadek sytuacji
kryzysowych

W WPOZ określono m.in. wymogi względem zarządców zabytków, dotyczące niezbędnych przedsięwzięć zapobiegawczych, zabezpieczających,
ratowniczych i dokumentacyjnych, mające na celu uchronienie wskazanych
zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem stosownie
do rodzaju zagrożenia i sytuacji kryzysowych.
Dokumentu tego nie przesłano ani nie udostępniono jednak innym
– poza wojewodą lubuskim i Szefem Obrony Cywilnej Kraju na etapie
jego uzgadniania – podmiotom zaangażowanym w ochronę zabytków
na wypadek sytuacji kryzysowych, tj. w szczególności j.s.t z województwa
lubuskiego, jednostkom organizacyjnym posiadającym zabytki (zarządcom zabytków), a także lubuskim jednostkom Policji, PSP czy organom
nadzoru budowlanego.
Jedną z negatywnych konsekwencji braku udostępniania WPOZ, a także
braku jednoznacznych wytycznych odnośnie ujmowania w planach konkretnych zabytków, było niezapewnienie spójności między postanowieniami planów ochrony zabytków opracowywanych na poszczególnych
szczeblach administracji.

Infografika nr 9
Rozbieżności w sposobie ujęcia ochrony Kościoła Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

28

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Infografika nr 10
Rozbieżności w liczbie chronionych zabytków

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Niespójności między zapisami POZ, opracowywanymi na poszczególnych
szczeblach, dotyczyły również odmiennego określenia sposobu powiadamiania i łączności.
Przykład

Gmina Świebodzin: w WPOZ wskazano, że informowanie i współdziałanie
nastąpi poprzez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, podczas gdy w GPOZ nie
przewidziano takiej możliwości, natomiast wykazano, że powiadamianie i współdziałanie z LWKZ nastąpi poprzez gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wyjaśniając przyczyny nieudostępniania WPOZ podmiotom zaangażowanym
w ochronę zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, LKWZ wskazał brak
prawnego obowiązku, a także trudności techniczne i koszty z tym związane.

Podkreślenia wymaga, że w wyniku kontroli NIK, LWKZ zadeklarował zmianę dotychczasowej praktyki i aktualnie elektroniczna wersja WPOZ jest udostępniana tym podmiotom.
LWKZ nieskutecznie sprawował nadzór w zakresie egzekwowania
od podmiotów (jednostek) zobowiązanych do opracowania planów
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych (POZ) realizacji
tego obowiązku.

Uzgadnianie planów
ochrony zabytków
(powiatowych,
gminnych, jednostek
organizacyjnych)

W latach 2016–2017 LWKZ nie kierował do podmiotów zobowiązanych
do opracowania i uzgodnienia POZ pism przypominających o tym obowiązku, a ograniczał się jedynie do sygnalizacji tego obowiązku w trakcie corocznych konwentów lubuskich gmin57. Intensyfikacja działań w tym
obszarze nastąpiła w 2018 r. (w toku kontroli NIK) – przesłano pisma
do j.s.t. nieposiadających uzgodnionych POZ, a także uwagi do sześciu POZ
przekazanych do uzgodnienia w roku 2016 oraz jednego w roku 2017.

O zasadności prowadzania ww. działań dyscyplinujących może świadczyć
fakt, że w 2017 r. przekazano do uzgodnienia zaledwie dwa POZ, natomiast
w roku 2018 (do dnia zakończenia kontroli) – aż 10.
57

W październiku 2016 r. w Pogorzelicy oraz październiku 2017 r. w Dźwirzynie.
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Przykład
Inspektor WUOZ odpowiedzialny za uzgodnienia POZ: (…) 99,9% mego czasu
pracy poświęcana jest tylko wnioskom w sprawie udzielenia zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów. Wobec powyższego nie znajdowałam wystarczającej ilości
czasu na skrupulatne, a przede wszystkim szybkie załatwianie innych dekretowanych na mnie spraw, w szczególności dotyczących uzgadniania planów ochrony
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, które wymagają zaangażowania drugiej osoby (archiwisty WUOZ Zielona Góra) celem sprawdzenia zgodności wykazów zabytków zamieszczonych w ww. planach z wykazami w zasobach WUOZ.

W konsekwencji braku skutecznych działań nadzorczych oraz długotrwałości
procesu uzgodnień postanowień POZ – według stanu na 30 czerwca 2018 r.
– na 94 lubuskich j.s.t. planów nie uzgodniło 31 jednostek (tj. ok. 33%),
przy czym 10 z nich przedłożyło plany do uzgodnienia.

!

TERMIN SPORZĄDZENIA PLANÓW – DO 15 LIPCA 2005 R.58

Według stanu na 30 czerwca 2018 r. 31 jednostek organizacyjnych przekazało i uzgodniło POZ z LWKZ, a dziewięć jest w trakcie ich uzgadniania59.
LWKZ nie był w stanie oszacować dokładnej liczby jednostek organizacyjnych zobowiązanych do opracowania i uzgodnienia indywidualnych POZ.

Opracowanie planów
ochrony zabytków
(powiatowych,
gminnych)

Wszystkie jednostki (zarówno j.s.t., jak i jednostki organizacyjne), które
uzgodniły z LWKZ plany ochrony zabytków, przekazały – stosownie
do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków – jeden egzemplarz POZ do WUOZ
Skontrolowane j.s.t. nierzetelnie realizowały obowiązki w zakresie opracowania i aktualizacji POZ (gminnych/powiatowych), a skala i zakres
stwierdzonych w tym obszarze nieprawidłowości świadczy o powszechnym zaniedbywaniu kluczowych dla zapewnienia skutecznej ochrony
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych obowiązków planistycznych.

POZ został opracowany w zaledwie ośmiu jednostkach60 spośród 16 j.s.t.
objętych kontrolą. Ponadto w jednostkach posiadających POZ nie były
one corocznie aktualizowane61 i zawierały nierzetelne dane. W konsekwencji żadna ze skontrolowanych j.s.t nie dysponowała w pełni funkcjonalnym (aktualnym i kompletnym) POZ.
Przykłady

58
59

60

30

61

UM w Międzyrzeczu: opracowany w 2006 r. gminny POZ nie był dotychczas
aktualizowany (pomimo upływu ponad 12 lat); ponadto zapisy planu nie odpowiadały wymogom określonym w rozporządzeniu w sprawie ochrony zabytków – nie zawierały m.in. odpowiednio do przewidywanych i realnych zagrożeń oraz kierunków działań, opracowań w szczególności w zakresie pożaru,
powodzi, wichury, katastrofy budowlanej, awarii technicznej, chemicznej,
demonstracji, rabunku lub wandalizmu, ataku i konfliktu zbrojnego.
Zobacz § 7 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.

Dwa POZ przekazano do 31 grudnia 2017 r. siedem w 2018 r.

UM Zielona Góra, UM Gorzów Wlkp., Starostwo w Żaganiu, Starostwo w Międzyrzeczu, Starostwo
w Gorzowie Wlkp., UM Żagań, UM Międzyrzecz, UM Kostrzyn nad Odrą.

Obowiązek określony w przepisie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.
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UM w Żaganiu: opracowany w 2005 r. gminny POZ nie był dotychczas aktualizowany, a zawarte w nim informacje dotyczące m.in. liczby zabytków oraz
ich rozmieszczenia na terenie gminy były niezgodne ze stanem faktycznym.
Gminny POZ, wbrew obowiązującym wymogom, nie zawierał również: zestawienia prac dokumentacyjnych i konserwatorsko-zabezpieczających w razie
wystąpienia strat i szkód w zabytkach, wykazu z adresami jednostek, instytucji,
organizacji i rzeczoznawców przewidzianych do udzielenia pomocy zabytkom
w razie zagrożenia. Ponadto w części graficznej nie przedstawiono rozmieszczenia jednostek organizacyjnych posiadających zabytki ruchome, rodzajów
i rejonów zagrożeń, stanowisk kierowania.

W przypadku dwóch j.s.t.62 stwierdzono również naruszenie trybu
opracowania POZ – zaniechano uzgodnienia planu z wojewodą lubuskim oraz z LWKZ63.

Kierownicy j.s.t., bądź osoby odpowiedzialne za zadania z zakresu obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego ww. zaniedbania (w opracowaniu lub
aktualizacji POZ) tłumaczyli w szczególności brakiem świadomości istnienia tego obowiązku, brakiem merytorycznie przygotowanych kadr, skomplikowanym charakterem tego zadania, a także brakiem informacji o zabytkach zlokalizowanych na obszarze danej jednostki samorządowej.
Przykłady

Starosta Wschowski: Mam świadomość konieczności opracowania tego kluczowego dla ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych dokumentu
planistycznego. Na brak realizacji tego obowiązku wpłynął przede wszystkim
brak dostatecznej wiedzy o sposobie sporządzania tego planu, a także braku pełnej informacji o zabytkach zlokalizowanych na obszarze powiatu, w tym zwłaszcza o zabytkach ruchomych. Nie dysponujemy również gminnymi i wojewódzkim
planem ochrony zabytków, co ułatwiłoby nam sporządzenie planu powiatowego.
Jednocześnie deklaruję, że w najbliższym czasie przystąpimy do sporządzenia tego
planu, po uprzednim zwróceniu się do gmin o przekazanie do uzgodnienia planów
gminnych oraz informacji o posiadanych zabytków.
Starosta Nowosolski: 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 tę 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.

5.2.2. Programy opieki nad zabytkami
Nieskuteczne okazały się działania LWKZ dyscyplinujące lubuskie j.s.t.
do sporządzania kluczowych instrumentów polityki samorządowej
w obszarze opieki nad zabytkami, tj. gminnych/powiatowych programów opieki nad zabytkami.

62
63

Opiniowanie programów
opieki nad zabytkami
(gminnych, powiatowych)

UM Gorzów Wlkp. (bez uzgodnienia z wojewodą lubskim oraz z LWKZ), Starostwo w Żaganiu
(bez uzgodnienia z wojewodą lubuskim).
Obowiązek określony w przepisie § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.
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Pomimo wieloletnich wysiłków64, polegających m.in. na pisemnym informowaniu o konieczności sporządzania programów opieki nad zabytkami,
a także na przekazywaniu tych informacji w trakcie wspólnych spotkań65,
spośród 94 gmin i powiatów z województwa lubuskiego – na dzień
30 czerwca 2018 r. – zaledwie 30 j.s.t. (25 gmin, pięć powiatów) przedłożyło programy do LWKZ celem zaopiniowania, z czego LWKZ zaopiniował – 21 (17 gminnych, cztery powiatowe)66.
W konsekwencji ponad 3/4 lubuskich j.s.t., wbrew wymogom określonym w przepisie art. 87 ust. 1 u.o.z., nie posiadało podstawowego
elementu planowania polityki samorządowej w obszarze opieki nad
zabytkami, który powinien służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny
ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego67.

!

OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA SAMORZĄDOWYCH
PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZABYTKAMI
– OD 17 LISTOPADA 2003 R. 68

Infografika nr 10
Cel sporządzenia programu opieki nad zabytkami

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustawy o ochronie zabytków.

64

65

66
67

68
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LWKZ pisemnie w 2009 r., 2015 r. i 2017 r. przypominał lubuskim j.s.t. o obowiązku opracowania
programu opieki nad zabytkami. W ww. pismach wskazał na poradnik metodyczny Narodowego
Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, jako materiał wyjściowy do opracowywania programów.
Temat obowiązku opracowywania gminnych programów opieki nad zabytkami był poruszany
przez LWKZ w trakcie konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (w październiku
2016 r. w Pogorzelicy oraz październiku 2017 r. w Dźwirzynie).

Pozostałe dziewięć programów jest w trakcie opiniowania.

https://www.nid.pl/upload/iblock/5b9/5b969b15ceca07b4ed33ae2020cde48e.pdf [dostęp:
18 października 2018].
Zob. art. 151 u.o.z.
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Przykład
LWKZ: (…) Ta trwająca od lat niekorzystna sytuacja wynika przede wszystkim
z faktu, iż krajowy program opieki nad zabytkami, o którym mowa w art. 84
u.o.z., został dopiero przyjęty uchwałą nr 125/2014 Rady Ministrów z dnia
24 czerwca 2014 r. w sprawie ‘Krajowego programu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami’, a poradnik metodyczny opracowany w 2009 r. przez specjalistów
z NID zakładał, iż w treści gminnego/powiatowego programu opieki nad zabytkami należy poddać analizie relacje gminnego/powiatowego programu opieki
nad zabytkami z dokumentami sporządzanymi na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem krajowego programu opieki nad zabytkami. Ponadto
w gminnym programie opieki nad zabytkami, obok charakterystyki zasobów
i analizy stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy/powiatu, powinny
się znaleźć m.in. informacje dotyczące zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, a w województwie lubuskim, głównie z powodu braków środków
finansowych i braku wystarczającej liczby fachowców, wiele gmin nie było dotąd
w stanie założyć gminnej ewidencji zabytków.

Istotny wpływ na opóźnienia w sporządzeniu samorządowych programów
opieki nad zabytkami miał również długotrwały i skomplikowany proces
opiniowania programów przez LWKZ (według stanu na 30 czerwca 2018 r.
w fazie uzgodnień pozostawało dziewięć programów).
Przykładowo opiniowanie programu opieki nad zabytkami gminy Brzeźnica
na lata 2017–2020 trwało ponad 10 miesięcy.
Przykład

LWKZ: (…) źle opracowane, wymagające poprawy ewidencje gminne, które są podstawą do opracowania programów opieki nad zabytkami, oraz braki kadrowe
i duże obciążenie pracowników bieżącymi zadaniami w Wojewódzkim Urzędzie
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze są głównymi przyczynami wydłużonego czasu
opiniowania przez LWKZ programów opieki nad zabytkami.

Spośród 16 skontrolowanych j.s.t. tylko sześć jednostek69 (cztery
powiaty, dwie gminy), z tego dwie w okresie objętym kontrolą NIK70,
sporządziło programy opieki nad zabytkami, przy czym tryb sporządzania tych programów odpowiadał ustawowym wymogom (zaopiniowane przez LWKZ i przyjęte uchwałą organu stanowiącego j.s.t. – rada
gminy/powiatu). Pozostałe 10 jednostek nie dysponowało programem, co stanowiło naruszenie przepisu art. 87 ust. 1 u.o.z.

Sporządzanie
programów opieki
nad zabytkami
(gminnych, powiatowych)

Należy mieć na uwadze, że w przypadku każdego z programów powiatowych – na etapie ich sporządzania – powiaty nie dysponowały pełnymi
i aktualnymi danymi o zabytkach zlokalizowanymi na ich obszarze (niektóre z gmin zlokalizowanych w powiecie nie posiadały GEZ), podczas gdy
– stosownie do przepisu art. 21 u.o.z. – ewidencja zabytków stanowi podstawę do sporządzenia programów.

69
70

Starostwo w Żaganiu, Starostwo w Krośnie Odrzańskim, Starostwo w Gorzowie Wlkp., Starostwo
w Międzyrzeczu, UM w Krośnie Odrzańskim, UM w Kostrzynie nad Odrą.
Starostwo w Żaganiu, UM w Kostrzynie nad Odrą.
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Przykład
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim71: (…) Przy opracowaniu projektu Programu powołany do tego zespół opierał się zasadniczo na własnej wiedzy (bez zlecenia tego zadania ekspertom zewnętrznym) oraz dostępnych powszechnie materiałach. Obowiązujące przepisy prawa tylko w pewnym
zakresie określają wymaganą treść programu. Istotną trudnością na etapie sporządzania Programu było uzyskanie informacji o zabytkach zlokalizowanych
na obszarze Powiatu, gdyż Powiat nie dysponuje własnymi danymi źródłowymi
w tym zakresie, a opiera się częstokroć na niepełnych danych z ewidencji gminnych i wojewódzkiej.

Analiza programów wykazała, że wprawdzie odpowiadały one – poza jednostkowym przypadkiem72 – wymogom określonym w art. 87 ust. 2 u.o.z.,
jednak ich istotnym mankamentem było lapidarne ujmowanie kwestii analizy szans i zagrożeń, brak szczegółowego określenia działań
do zrealizowania, ich harmonogramu, źródeł ich finansowania, a także
metod weryfikacji osiągnięcia zakładanych celów.
Stwierdzona w tym obszarze nieprawidłowość dotyczyła nieujęcia w programie powiatu międzyrzeckiego na lata 2014–2017 warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków, co stanowiło naruszenie przepisu
art. 87 ust. 2 pkt 6 u.o.z.
Nieprawidłowości w wykonaniu obowiązków sprawozdawczych z realizacji
programu stwierdzono w dwóch jednostkach, a polegały one na niedotrzymaniu ustawowego terminu na przedłożenie sprawozdania radzie gminy
(naruszenie art. 87 ust. 5 u.o.z)73 bądź na nierzetelnym sporządzeniu sprawozdania74.

Wyjaśniając przyczyny braku lub opóźnienia w sporządzaniu programów
opieki nad zabytkami, kierownicy kontrolowanych jednostek wskazywali
przede wszystkim: skomplikowany charakter tego zadania, brak merytorycznie przygotowanych kadr, ograniczone środki finansowe, trudności we
współpracy z podmiotami wykonującymi komercyjnie usługi w zakresie
opracowania projektu programu, a także konieczność uprzedniego zakończenia prac nad GEZ.
Przykład

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą: (…) opracowanie Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą wymagało przeprowadzenia szczegółowych procedur (szczegółowa analiza obiektów zabytkowych
znajdujących się na terenie miasta, zachowania bądź utraty przez te obiekty
walorów zabytkowych) oraz wyjścia naprzeciw zmieniającym się przepisom
prawa w zakresie ochrony zabytków, analizy opracowań planistycznych, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

71

72

Odpowiedzialna m.in. za realizację zadań z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dóbr kultury,
monitorowanie, zbieranie i analizowanie danych oraz przygotowanie sprawozdań dotyczących
obiektów zabytkowych na terenie Powiatu, współautorka (członkini zespołu) projektu Programu.
Starostwo w Międzyrzeczu.

73 UM Krosno Odrzańskie.
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74 Starostwo w Międzyrzeczu.
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obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
czy sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą,
która była podstawą do jego opracowania. W celu sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta niezbędna była analiza materiałów archiwalnych
znajdujących się w zasobach Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozyskanie odpowiednich map z zasobu geodezyjnego starostwa gorzowskiego czy dopełnienie innych elementów wymaganych prawem.

5.3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie ochrony
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych
5.3.1. Działania w zakresie ochrony zabytków na wypadek sytuacji
kryzysowych
Z uwagi na zaniedbania w sporządzaniu POZ oraz samorządowych
programów opieki na zabytkami, skontrolowane j.s.t. nie realizowały skoordynowanych, długofalowych przedsięwzięć związanych
z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. W konsekwencji podejmowanedziałania miały charakter ograniczony i doraźny,
a część z nich dotyczyła prac „wymuszonych” wcześniejszymi zaleceniami konserwatorskimi LWKZ.

Ograniczony zakres prac
przy zabytkach

Większość prac realizowanych przy zabytkach finansowano ze źródeł własnych j.s.t. lub w oparciu o środki zewnętrzne, w tym dotacje udzielane
przez MKiDN, LWKZ, Marszałka Województwa Lubuskiego. Najwyższe
kwoty na prace przy zabytkach pozyskano w ramach RPO Lubuskie 2020,
ale dotyczyły one niewielkiej liczby zabytków75. W jednym przypadku
środki na realizację prac zabezpieczających zabytek pozyskano od Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury76. Prace przy zabytkach
finansowano również ze środków dotacji podmiotowych udzielonych przez
gminy77, a także ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubuskiego78.

Źródła finansowania
prac j.s.t.
przy zabytkach

Skontrolowane jednostki na ogół prawidłowo udzielały dotacji na prace
przy zabytkach, jednakże ujęte w planach finansowych środki na ten cel
nie pokrywały zapotrzebowania wynikającego z wniosków o dofinansowanie prac składanych przez właścicieli/zarządców zabytków.

Dofinansowanie
prac konserwatorskich,
restauratorskich
lub robót budowlanych
przy zabytkach

W kontrolowanym okresie 13 z 16 skontrolowanych j.s.t. realizowało prace przy 29 zabytkach, wydatkując na ten cel łącznie ponad
24,5 mln zł, w tym ponad 16,5 mln zł pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (ponad 15 mln zł pozyskano w ramach RPO Lubuskie 2020).

75 Wartość dofinansowanych prac przy czterech zabytkach (po jednym w powiatach nowosolskim
i wschowskim oraz dwóch w Żaganiu) wyniosła ponad 15 mln zł.

76 Przykładem jest zbór ewangelicki Kripplein Christi we Wschowie dofinansowany kwotą
100,1 tys. zł ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury.

77 Dotację podmiotową przekazała gmina Kostrzyn nad Odrą dla instytucji kultury – Muzeum
Twierdzy Kostrzyn.

78 Łącznie 1112,6 tys. zł.
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W latach 2016–2017, 10 z 16 skontrolowanych j.s.t. udzieliło łącznie 94
dotacji na prace przy zabytkach w łącznej kwocie 3759,9 tys. zł.79 Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości wystąpiły w dwóch j.s.t.80 i polegały na nierzetelnej weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków
na prace przy zabytkach i efektów rzeczowych dotowanych prac.

Dysproporcje między
zapotrzebowaniem
zgłaszanym przez
właścicieli zabytków
a środkami na dotacje
planowanymi
w skontrolowanych
jednostkach

LWKZ w latach 2016–2017 udzielił, zgodnie z obowiązującymi wymogami,
łącznie 70 dotacji na prace przy zabytkach (zawarto po 35 umów dotacyjnych w każdym roku) na łączną kwotę 4194,6 tys. zł (w tym 3360,3 tys. zł
dotacji na usuwanie skutków pożaru Katedry w Gorzowie Wlkp.).

Planowane przez skontrolowane jednostki środki na dofinansowywanie prac przy zabytkach były w kontrolowanym okresie niewspółmiernie niskie w stosunku do wnioskowanych kwot dotacji na ten cel.
Wysokość środków na dotacje ujętych w planach finansowych skontrolowanych jednostek była nieadekwatna w stosunku do liczby zabytków, które należy objąć ochroną, a także wnioskowanych przez właścicieli zabytków kwot dofinasowania prac przy zabytkach.
W latach 2016–2017 właściciele/zarządcy zabytków złożyli do LWKZ
odpowiednio 63 i 62 wnioski o dotacje na prace planowane w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji81 oraz po siedem wniosków o dotacje
na prace wykonane w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku
o udzielenie dotacji82. W tym samym okresie LWKZ nie przyznał dofinansowania (przede wszystkim z powodu braku odpowiednich środków)83 w przypadku ponad połowy złożonych wniosków o dotacje,
tj. 34 wnioski w 2016 roku i 34 wnioski w 2017 roku (wartość wnioskowanych dotacji wynosiła odpowiednio: 3332,6 tys. zł i 1556,9 tys. zł). Wśród
wniosków nieobjętych dofinansowaniem ze środków LWKZ były m.in.
wnioski dotyczące prac zabezpieczających zabytki, takich jak remonty
i wymiany dachów, wzmocnienia fundamentów, więźby dachowej czy
murów obwodowych, wymiana okien, prace przy elewacji, montaż lub
wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej.
Dysproporcje między skalą potrzeb przedstawionych we wnioskach
do LWKZ o dofinasowanie prac przy zabytkach, a kwotą dofinasowania
zaprezentowano na poniższym wykresie84.
79 Największą liczbę i wartość udzielonych w latach 2016–2017 dotacji stwierdzono w Zielonej
Górze, gdzie przyznano 48 dotacji o łącznej wartości 2294,1 tys. zł.
80 Tj.: UM w Międzyrzecu i Starostwie w Świebodzinie.

81 Wnioski na prace planowane w roku ubiegania się o dotację należało złożyć do końca lutego
każdego roku.

82

Wnioski o dotacje na prace wykonane należało złożyć do końca czerwca każdego roku.

83 Zapotrzebowanie zgłaszane przez właścicieli/zarządców zabytków wynosiło 4373,2 tys. zł w 2016 r.
i 5538,6 tys. zł w 2017 r. (w tym wnioski na usuwanie skutków pożaru katedry w Gorzowie Wlkp.
– 3360,3 tys. zł), podczas gdy w latach 2016–2017 LWKZ w planie finansowym ujęto po 415 tys. zł
(w tym po 100 tys. zł – na dotacje na prace przy zabytkach dla jednostek z sektora finansów
publicznych oraz po 315 tys. zł – na dotacje na prace przy zabytkach dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych). LWKZ informował o tym bezskutecznie wojewodę lubuskiego i MKiDN.
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84 Bez dotacji sfinansowanych z rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków pożaru Katedry
w Gorzowie Wlkp.
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Wykres nr 2
Wartość wnioskowanych i udzielonych dotacji przez LWKZ w latach 2016 i 2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Przykład
LWKZ: (…) Byliśmy zmuszeni redukować kwoty przyznawanych dotacji, gdyż
kwota środków jakimi dosypujemy na ten cel była nieadekwatna do zapotrzebowanych przez wnioskodawców prac. (…) Wszystkie dotychczas podejmowane próby
pozyskiwania dodatkowych środków czy to na pracowników czy na dotacje nie
przyniosły zadawalających rezultatów.

W piśmie skierowanym do MKiDN w maju 2017 r. LWKZ sygnalizował,
że otrzymywane środki na dotacje są od wielu lat za niskie, czego skutkiem
jest daleko posunięta degradacja blisko połowy zasobu lubuskich zabytków85.

Także wnioski o dotacje składane do skontrolowanych j.s.t. nie mogły
zostać w pełni uwzględnione, głównie ze względu na ograniczone
zasobów finansowych tych jednostek86.
Przykład
UM Zielona Góra: w kontrolowanym okresie złożono ogółem 121 wniosków o udzielenie dotacji na łączną kwotę 8800,6 tys. zł (w 2016 – 65 na kwotę
4873,9 tys. zł i w 2017 – 56 na kwotę 3926,7 tys. zł). Miasto – z uwagi na ograniczone środki, jakimi dysponowało na ten cel – przyznało natomiast łącznie 48 dotacji
na łączną kwotę 2294,1 tys. zł (odpowiednio 25 w 2016 r. na kwotę 1204,1 tys. zł i 23
w 2017 r. na kwotę 1090,0 tys. zł).

Stwierdzono również przypadek, w którym – mimo zaplanowanych w budżecie
j.s.t. środków na takie dotacje – w praktyce nie udzielono dotacji, gdyż nie
złożono żadnego wniosku87, co może wynikać m.in. z braku działań informacyjnych j.s.t. propagujących wiedzę o możliwości uzyskania dofinansowania.
85 LWKZ odniósł się do raportu o stanie zabytków w Polsce z 2004 r.

86 Na takie przyczyny wskazano m.in. w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i gminie Międzyrzecz.

87 Przypadek taki stwierdzono m.in. w Gorzowie Wlkp., gdzie w 2017 r. zaplanowano 400 tys. zł
na dotacje dotyczące prac przy zabytkach, jednak nie wydatkowano żądanych środków na ten
cel, gdyż nie złożono w tym roku żadnych wniosków o przyznanie dotacji.
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Prowadzenie wykazów
i informowanie
o udzielonych dotacjach

LWKZ nie prowadził zbiorczego wykazu dotacji udzielanych
na ochronę lubuskich zabytków, pomimo obowiązku wynikającego
z art. 82 ust. 3 u.o.z.
Brak pełnej wiedzy LWKZ o finansowaniu prac przy zabytkach wynikał także z nieprzestrzegania przez część skontrolowanych j.s.t.88,
wbrew art. 82 ust. 3 u.o.z., obowiązku informowania innych wskazanych tam organów o udzielonych dotacjach. W trzech skontrolowanych j.s.t.89 nie prowadzono także kompletnych wykazów udzielonych
dotacji.

Brak jednolitej praktyki
LWKZ dotyczącej
udzielania dotacji
na usuwanie skutków
zdarzeń kryzysowych

LWKZ nie zachował jednolitych zasad w odniesieniu do wniosków
o dofinansowanie prac przy zabytkach składanych do WUOZ po terminie wynikającym z rozporządzenia dotacyjnego MKiDN.
W przypadku przekazanego w dniu 26 października 2017 r. do WUOZ wniosku Parafii Kościoła św. Biskupa Męczennika we Wschowie (zabytek rejestrowy), LWKZ odmówił dofinansowania, uzasadniając to brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku o dotację – złożonego po terminie
wynikającym z ww. rozporządzenia90.

Natomiast w przypadku wniosku Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej o przyznanie dotacji na usuwanie skutków pożaru kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. LWKZ udzielił dotacji na ten cel niezależnie od terminów
wynikających z rozporządzenia dotacyjnego MKiDN.

Zdaniem NIK, mając na uwadze konieczność bezzwłocznego reagowania
(w tym poprzez udzielanie dotacji) na zdarzenia kryzysowe, racjonalnym
byłoby udzielanie dotacji na prace z tym związane w każdym czasie. W związku
z powyższym NIK wnioskuje (zob. pkt 4 Wnioski niniejszej informacji)
o zmianę rozporządzania dotacyjnego w tym zakresie.

88 Informacji takich nie przekazały – wbrew wymogom art. 82 ust. 3 u.o.z. – następujące jednostki:
Zielona Góra, Gorzów Wlkp., powiat świebodziński i powiat wschowski.

89 Stan taki stwierdzono w powiatach: świebodzińskim, krośnieńskim i wschowskim.
90
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Jednocześnie LWKZ poinformował, że także Gmina może udzielić dotacji na prace przy ww. zabytku
(przywołano art. 81 ust. 1–2 ustawy z 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
oraz, że – zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia dotacyjnego MKiDN – wniosek kierowany
do MKiDN może być złożony z pominięciem terminów określonych w ww. rozporządzeniu.
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Zdjęcie nr 1
Prace związane z usuwaniem w 2017 r. skutków pożaru kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp.

Źródło: Materiały kontrolne NIK91.

Dobre praktyki
W trzech skontrolowanych j.s.t.92 przewidziano w uchwałach dotyczących
zasad udzielania dotacji na zabytki, możliwość uruchomienia dofinansowania
niezależnie od terminu złożenia wniosku w przypadkach nagłej potrzeby związanej z usunięciem skutków zdarzenia kryzysowego.

5.3.2. Stan zachowania zabytków i realizacja obowiązków
właścicielskich

Dokonane w toku kontroli NIK oględziny 67 zabytków nieruchomych,
stanowiących własność skontrolowanych j.s.t., wykazały, że zabytki
te znajdowały się w stanie technicznym wymagającym podjęcia prac
remontowych lub zabezpieczających, co w skrajnych przypadkach
stwarzało bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
użytkowników tych obiektów.

Zły stan techniczny
zabytków stanowiących
własność j.s.t.
oraz zaniedbania
obowiązków
właścicielskich

Wpływ na zły stan zachowania zabytków, niezależnie od niedostatecznego poziomu finansowania, miały również stwierdzone zaniedbania
w realizacji obowiązków wynikających z prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych oraz zaniechanie realizacji nakazów konserwatorskich.

91

92

Fotografie pozyskane w trakcie kontroli w WUOZ w Zielonej Górze.

Możliwość taką przewidywały m.in. uchwały podjęte w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i Kożuchowie .

39

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W trzech j.s.t. stwierdzono brak książek obiektu budowlanego dla dziewięciu zabytków93, co stanowiło naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, a w dziewięciu z 16 skontrolowanych jednostek, wbrew obowiązkowi
określonemu w art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, nie zlecano wymaganych prawem przeglądów stanu technicznego (rocznych lub pięcioletnich)94.
Zdjęcie nr 2
Niezabezpieczony budynek z uszkodzonym dachem w zabudowie folwarcznej
w Międzyrzeczu (Winnica 33) – wpis do rejestru pod nr 2136

Zdjęcie nr 3
Ostrzeżenie o spadających dachówkach zamieszczone na budynku będącym siedzibą
Starostwa Powiatowego i Sądu Rejonowego we Wschowie

Źródło: Materiały kontrolne NIK95 .

93
94
95
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Brak założenia książek obiektu budowlanego dla posiadanych zabytków stwierdzono w gminach:
Łagów, Kożuchów oraz w powiecie krośnieńskim.

Sytuację taką stwierdzono w powiatach: gorzowskim, świebodzińskim, międzyrzeckim,
krośnieńskim i wschowskim oraz w gminach: Kostrzyn, Łagów, Żagań i Kożuchów.

Fotografie wykonane podczas oględzin w ramach czynności kontrolnych: w dniu 13 czerwca
2018 r. w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu oraz w dniu 18 czerwca 2018 r. w Starostwie
Powiatowym we Wschowie.
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W czterech z 16 skontrolowanych jednostkach stwierdzono brak wymaganej dla obiektu instrukcji ppoż.96, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów97, a w trzech js.t. stwierdzono brak aktualizacji
instrukcji ppoż.98, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 7 ww. rozporządzenia.

Ponadto, w jednej ze skontrolowanych jednostek99 stwierdzono naruszenie
§ 4 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia, tj. składowanie na strychu zabytku
materiałów palnych, co mogło skutkować zagrożeniem przeciwpożarowym.

W jednym przypadku 100 – w związku z faktem, iż stan techniczny
budynku stwarzał bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego – skierowano do kierownika jednostki kontrolowanej101
powiadomienie w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK.

Stan techniczny zabytku
stwarzał zagrożenie
dla życia lub zdrowia
jego użytkowników

Przykład
UM Międzyrzecz: Z udzielonej NIK odpowiedzi wynika, że kierownictwo jednostki nie miało wiedzy o stanie technicznym zabytku i w miarę posiadanych
środków finansowych dokonywane będą sukcesywnie niezbędne naprawy.
Kierownik kontrolowanej jednostki zaznaczył jednocześnie, że zakres niezbędnych prac remontowych, obejmujących zabudowania folwarczne będące
pod pieczą konserwatora zabytków, wymaga nakładów finansowych znacznie
przekraczających możliwości Gminy, natomiast ich wykonanie będzie możliwe
dopiero w latach 2019–2020.

Pełne zrealizowanie wydanych przez LWKZ oraz organy nadzoru
budowlanego zaleceń po kontrolach stanu technicznego obiektów
zabytkowych stwierdzono jedynie w dwóch z 16 skontrolowanych jednostkach102. Pozostałe jednostki zrealizowały jedynie część zaleceń
bądź nie realizowały ich wcale.

96
97

98
99

100

101

102

Brak lub niepełna
realizacja zaleceń
pokontrolnych
dotyczących zabytków

Nieprawidłowość tę stwierdzono w powiecie krośnieńskim oraz gminach: Łagów, Międzyrzecz
i Kożuchów.
Dz. U. Nr 109, poz. 719.

Sytuację taką stwierdzono w gminach: Łagów i Żagań, natomiast w powiecie świebodzińskim
nie egzekwowano od administratorów powiatowych zabytków aktualizacji.
UM w Międzyrzeczu.

Tj. zabytku w zabudowie folwarcznej, w którego skład wchodziły m.in. dwa budynki mieszkalne
w Międzyrzeczu (nr w rejestrze 2136). Okresowe kontrole roczne przewodów kominowych
przeprowadzone w budynku Winnica 33/1 wykazały m.in. nieprawidłowo wyprowadzone
przewody wentylacyjne dymowe, niezgodnie z przepisami podłączenie trzonu kuchenno-węglowego na wspólnym przykanaliku z kolumienką zamontowana w łazience, brak dojścia
do komina, brak rewizji na strychu i brak dojścia z dachu, brak drzwiczek rewizyjnych.
Zdaniem kominiarza wybudowany komin nie spełnia obowiązujących przepisów i norm.
Okresowe kontrole roczne przewodów kominowych przeprowadzone w budynku Winnica
33/2 wykazały m.in. w siedmiu lokalach brak wentylacji, niezgodnie z przepisami połączenie
z różnych lokali na wspólnym przewodzie kominowy trzon kuchenny i kocioł c.o., brak dojścia
do czyszczenia przewodów kominowych z dachu, brak zamontowania przy każdym kominie okna
wyłazowego, ławki i stopni kominiarskich, zły stan techniczny kominów na strychu oraz ponad
dachem. Z protokołów z kontroli przewodów kominowych wynika ponadto, że zgodnie z art. 70
ustawy Prawo budowlane, wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają
obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.
Informacja ta została skierowana do Burmistrza Międzyrzecza.

UM Kostrzyn nad Odrą, Starostwo w Gorzowie Wlkp.
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Stwierdzono także sytuacje, w których – mimo wydanych zaleceń LWKZ
– samorządy przez kilka lat nie realizowały nakazanych prac, często występując o wydłużenie terminu na ich realizację, co w niektórych przypadkach
trwało nawet kilka lat103.

Zdjęcie nr 4
Efekty wykonania w 2016 roku zaleceń pokontrolnych LWKZ z 2011 roku w kościele
w Gębicach (powiat krośnieński)

Źródło: Materiały kontrolne NIK104 .

Skontrolowane jednostki jeszcze w trakcie kontroli NIK lub bezpośrednio po ich zakończeniu podjęły działania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności założono książki obiektów
budowlanych, przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego
obiektów oraz opracowywano lub zaktualizowano instrukcje ppoż.
Oznakowanie zabytków
informujące o ochronie
prawnej tych obiektów

Większość z poddanych oględzinom zabytków nie posiadała oznakowania informującego o tym, iż jest to obiekt zabytkowy i podlega
ochronie prawnej105. Oznakowania takiego nie stwierdzono na żadnym z poddanych oględzinom zabytków w pięciu z 16 skontrolowanych jednostkach106, a w pozostałych jednostkach stwierdzono oznakowane jedynie pojedynczych obiektów107.

103

104
105

106
107
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Przypadek taki stwierdzono m.in. w powiecie krośnieńskim (zalecenia LWKZ z 2011 roku
dot. kościoła w Gębicach z terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2013 r. – ostatecznie prace
sfinansowano w 2016 r. ze środków wojewody lubuskiego) oraz w odniesieniu do naprawy murów
miejskich w Kożuchowie (jednostka występowała o wydłużenie terminu na realizację prac).
Fotografie pozyskane w trakcie kontroli w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim.

Stosownie do art. 12 u.o.z. starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym,
iż zabytek ten podlega ochronie.
Gminy: Łagów, Międzyrzecz, Krosno Odrzańskie oraz powiaty: gorzowski i krośnieński.

Poza Gorzowem Wlkp., gdzie oznakowano cztery z pięciu zabytków poddanych oględzinom.
W żadnej ze skontrolowanych jednostek nie stwierdzono jednakże oznakowania wszystkich
badanych obiektów.
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Zdjęcie nr 5
Oznakowany jako zabytek podlegający ochronie prawnej – budynek szkolny w Zespole Szkół
Ekonomicznych przy ul. 30 Stycznia 29 w Gorzowie Wlkp. – wpisany do rejestru zabytków
pod numerem KOK-I-427-94

Źródło: Materiały kontrolne NIK108 .

5.3.3. Działania nadzorcze LWKZ
W latach 2016–2017 LWKZ nie w pełni zrealizował plany kontroli,
na co niewątpliwy wpływ miały ograniczone zasoby kadrowe.
W 2016 r. nie zrealizowano 39 z 213 zaplanowanych kontroli,
a w 2017 r. nie zrealizowano 61 z 179 kontroli planowych. Liczba kontroli, w których uwzględniono zagadnienia związane z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych wyniosła w podanym okresie
odpowiednio 34 i 28.

Ograniczone działania
nadzorcze LWKZ

Pracownicy WUOZ realizowali w badanym okresie m.in. kontrole stanu
zachowania zabytków, a także kontrole realizacji obowiązków przez właścicieli/posiadaczy zabytków, jednak w ich trakcie nie weryfikowano realizacji kluczowych dla zabezpieczenia tych obiektów obowiązków, zwłaszcza
w zakresie przeprowadzania wymaganych przeglądów okresowych dotyczących stanu technicznego obiektów i realizacji zalecanych prac, czy
wymogów wynikających z przepisów ppoż.
LWKZ nie był także w stanie w pełni skutecznie egzekwować wydanych
przez siebie nakazów i zaleceń konserwatorskich, przez co stan niektórych zabytków ulegał pogorszeniu, a w skrajnych przypadkach prowadziło to nawet do wykreślenia zabytków z rejestru i ewidencji zabytków.
Przykład
Brak realizacji zaleceń konserwatorskich skutkujący wykreśleniem domu
w Mirocinie Górnym (wpis pod nr 1580) z rejestru zabytków.
108

Fotografia wykonana w dniu 17 maja 2018 r. podczas oględzin w ramach czynności kontrolnych
w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp.
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Infografika nr 11
Obiekt w Mirocinie Górnym (wpis pod nr 1580)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Nieskuteczne
egzekwowanie nakazów
i zaleceń pokontrolnych

W przypadku wszystkich 21 nakazów konserwatorskich, które nie zostały
zrealizowane do czasu kontroli NIK (sześć z nich wydano przed 2010 r.),
LWKZ podjął działania w celu ich wyegzekwowania (m.in. kierowano upomnienia, wysyłano tytuły wykonawcze, nakładano grzywny), natomiast
podjęte działania okazały się nieskuteczne.
Przykład

Zastępca LWKZ: (…) nieskuteczność w egzekwowaniu nakazów i zaleceń konserwatorskich jest spowodowana częstym umarzaniem tego typu spraw przez
sądy i Policję lub nałożeniem symbolicznych kar (600 zł, 4 tys. zł), podczas gdy
prowadzenie takich spraw jest kosztowne i długotrwałe. Do końca 2017 r. nie
było możliwości bezpośredniego nałożenia kary przez LWKZ w sytuacjach, w których nie wykonywano tych zaleceń lub nakazów. LWKZ miał jedynie możliwość
skierowania do Policji zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia. Według LWKZ
organy ścigania rzadko podejmowały tego typu sprawy, a jeśli już – to były one
zazwyczaj umarzane bądź stosowano wobec popełniających wykroczenia środek
oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeni i zwrócenia uwagi (…) Rozstrzygnięcia w tego typu sprawach stanowiły dla właścicieli i posiadaczy zabytków wyraźny sygnał, że można bezkarnie nie wykonywać zaleceń pokontrolnych.
LWKZ wskazał ponadto, że egzekucja nałożonych przez niego kar jest często nieskuteczna (w takich przypadkach mimo to ponoszone są koszty egzekucji), a mak-
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symalny wymiar kary jest niewspółmiernie niski w stosunku do nakładów koniecznych do realizacji nakazów, co powoduje, że dla właścicieli zabytków korzystniejsze
finansowo jest uchylanie się od obowiązków. Dodatkowym czynnikiem jest trudność w uzyskaniu dotacji spowodowana niewielkimi funduszami, jakimi dysponują
LWKZ, MKiDN, gminy, powiaty i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

5.4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych
5.4.1. Ostrzeżenia o sytuacjach kryzysowych
W latach 2016–2017 WCZK w Gorzowie Wlkp. przekazało do lubuskich gmin i powiatów łącznie 341 ostrzeżeń109. W skontrolowanych
j.s.t.110 ostrzeżenia WCZK nie skutkowały przekazaniem tej informacji
do właścicieli/zarządców zabytków.

Ostrzeżenia o sytuacjach
kryzysowych

Przykład
Główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego w powiecie nowosolskim: (…) 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 (…).

W kontrolowanym okresie LWKZ nie otrzymywał ostrzeżeń dotyczących
zagrożeń przekazywanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego (WCZK).
Dopiero po kontroli NIK, tj. z dniem 3 sierpnia 2018 r., LWKZ został włączony do prowadzonego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) systemu SSAPiK (SMS-owy System Automatycznego
Powiadamiania i Koordynacji) służącego do wspierania działań służb
reagowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
5.4.2. Gromadzenie i wymiana informacji o sytuacjach kryzysowych
dotyczących zabytków
Żadna ze skontrolowanych j.s.t. nie dysponowała kompletną wiedzą
o zdarzeniach i interwencjach dotyczących zabytków znajdujących
się na jej terenie. Również LWKZ nie posiadał kompletnych informacji
o takich zdarzaniach na obszarze województwa lubuskiego.

Gromadzenie i wymiana
informacji o sytuacjach
kryzysowych

Przyczyną tego stanu było przede wszystkim zaniechanie obowiązków informowania LWKZ o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, a także
brak przepływu i wymiany informacji między podmiotami/służbami zaangażowanymi w działania związane z ochroną zabytków w sytuacjach kryzysowych.
Nieprawidłowości związane z brakiem informowania LWKZ o uszkodzeniu zabytku wskutek sytuacji kryzysowych stwierdzono w pięciu
z 16 skontrolowanych j.s.t.

109 Wśród nich było m.in. 111 ostrzeżeń meteorologicznych oraz 14 ostrzeżeń hydrologicznych.

110 Za wyjątkiem UM Wschowa, który informował zarządców zabytków o zagrożeniu wichurą w dniu
5 października 2017 r.
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Przykład
UG w Łagowie: Pomimo posiadanej wiedzy o występującym zniszczeniu
i uszkodzeniu dachu obiektu zabytkowego (Zamku Joannitów) w Łagowie spowodowanym przez orkan Ksawery w październiku 2017 r., Gmina nie poinformowała LWKZ o stratach, podjętych działaniach lub ewentualnej potrzebnej
pomocy, co stanowiło naruszenie art. 28 ust. 1 pkt 1 u.o.z. oraz § 1 ust. 6 pkt 3
rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.

Wskutek braku przepływu informacji, poszczególne podmioty zaangażowane w ochronę zabytków dysponowały odmiennymi informacjami o liczbie zdarzeń związanych z sytuacjami kryzysowymi dotyczącymi zabytków.
Infografika nr 12
Liczba zdarzeń kryzysowych dotyczących zabytków na obszarze skontrolowanych j.s.t.
w latach 2016–2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Skutki braku właściwej
komunikacji o sytuacjach
kryzysowych

Ograniczona komunikacja (brak kompletnych informacji) w zakresie
zdarzeń kryzysowych dotyczących zabytków skutkowała m.in.:
yy brakiem właściwego reagowania na zdarzenia kryzysowe przez
poszczególne podmioty;
yy brakiem możliwości skutecznego koordynowania przez LWKZ
działań dotyczących zabytków zagrożonych i/lub dotkniętych
zdarzeniami.
Przykłady
Dyrektor WBiZK LUW w Gorzowie Wlkp.: (…) Wojewódzki Konserwator Zabytków w przypadku zdarzeń związanych z ochroną zabytków winien pełnić rolę
prowadzącego działania prewencyjne w fazie zapobiegania, przygotowania oraz
odbudowy. W fazie reagowania winien pełnić funkcję koordynatora.
LWKZ: nie korzystał z zapisu WPOZ stanowiącego o kompetencji LWKZ w zakresie egzekwowania obowiązku informowania go o akcjach ratowniczych, stratach
i szkodach w zabytkach oraz w występowaniu o pomoc w ich usuwaniu.
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5.4.3. Podejmowane działania w sytuacjach kryzysowych
dotyczących zabytków
W 12 spośród 16 skontrolowanych j.s.t. stwierdzono udokumentowanie łącznie 23 zdarzeń (sytuacji kryzysowych)111 dotyczących zabytków (dwa pożary, jedno zgłoszenie o podłożeniu bomby, dwa akty
wandalizmu,trzy katastrofy budowlane oraz 15 zdarzeń związanych
z uszkodzeniami po wichurach).

Ograniczony zakres
działań w sytuacjach
kryzysowych

Podejmowane działania dotyczące tych zdarzeń polegały m.in. na:

yy udziale pracowników w akcjach ratunkowych / współdziałanie ze służbami
– działania takie stwierdzono w sześciu skontrolowanych j.s.t.)112;
Przykład

UM w Gorzowie Wlkp.: przy pożarze kościoła katedralnego pracownicy
Urzędu współpracowali m.in. z jednostkami PSP, Policji, PINB oraz pracownikami WUOZ (ewakuowano wyposażenie kościoła, zabezpieczano zagrożone
elementy kościoła, wyłączono obiekt z użytkowania, zabezpieczano teren
wokół kościoła).

yy zapewnieniu sprzętu i materiałów na potrzeby prowadzonej akcji ratowniczej (działania takie odnotowano w trzech j.s.t. )113;
Przykład

UM w Zielonej Górze: przekazano z magazynu obrony cywilnej sześć rolek
folii ochronnej na zabezpieczenie dachu w związku z pożarem zabytku.

yy wsparciu dla poszkodowanych (sytuacja taka wystąpiła w Zielonej Górze
i Kożuchowie);
Przykład

UM w Zielonej Górze: organizowano noclegi i wyżywienie dla poszkodowanych w pożarze kamienicy.

yy pomocy w sfinansowaniu usuwania skutków zdarzenia kryzysowego
(sytuacja taka wystąpiła w Kożuchowie i Nowej Soli);
Przykład

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli: zlecono firmom wyłonionym w trybie ofertowym wykonanie prac ratunkowych i zabezpieczających dotyczących dwóch
zabytków uszkodzonych wskutek orkanów „Ksawery” i „Grzegorz” w 2017 r.

111 W trzech przypadkach dokumentację o zdarzeniach dotyczących zabytków z terenu
kontrolowanej jednostki pozyskano w trakcie kontroli NIK w 2018 r.

112 Działania takie odnotowano w UM Zielona Góra, UM Gorzów Wlkp., UM Kożuchów, UM we
Wschowie, Starostwo w Gorzowie Wlkp., Starostwo w Międzyrzeczu.

113 Działania takie odnotowano w UM Zielona Góra, UM Gorzów Wlkp. i UM Kożuchów.
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yy zawiadomieniu LWKZ o zaistniałym zdarzeniu (siedem przypadków)114.
Przykład

Burmistrz Kożuchowa w 2017 r. zgłosił do LWKZ dwa przypadki uszkodzenia
zabytków: w dniu 5 stycznia 2017 r. zawiadomił LWKZ o uszkodzeniu murów
miejskich w Kożuchowie (przyczyny nieustalone) oraz 26 kwietnia 2017 r.
zawiadomił o zawaleniu się kamiennego mostu prowadzącego do ruin pałacu
w Mirocinie Górnym.

Tylko w jednym przypadku stwierdzono, że jednostka przeanalizowała przebieg zdarzenia kryzysowego i ustaliła obszary wymagające
poprawy na wypadek podobnego zdarzenia w przyszłości.
Przykład
UM Gorzów Wlkp.: w Gorzowie Wlkp. wystąpiła sytuacja kryzysowa skutkująca znacznymi stratami w zabytku, tj. w dniu 1 lipca 2017 r. doszło do pożaru
wieży kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim – zabytku stanowiącego własność Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W tym przypadku Miasto
współpracowało z podmiotami zaangażowanymi (m.in. z LWKZ, jednostkami
Państwowej Straży Pożarnej, Policji, szefami obrony cywilnej, zespołami reagowania kryzysowego).

Po zakończeniu akcji ratunkowej sporządzono sprawozdanie podsumowujące przeprowadzone działania, w którym sformułowano m.in. następujące uwagi i wnioski:
−− brak funkcjonującego w systemie całodobowym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
−− brak bieżących środków finansowych na obsługę zdarzeń kryzysowych
(m.in. brak kart kredytowych);
−− brak siły roboczej w postaci pracowników będących do dyspozycji Wydziału
Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Administracyjnego w sytuacji
wystąpienia zdarzenia kryzysowego, zwłaszcza w dni wolne od pracy i w
godzinach nocnych;

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

Powyższy przykład stanowił jednakże wyjątek od reguły, albowiem
w innych przypadkach zdarzeń kryzysowych z tego okresu nie analizowano po zdarzeniu jego przebiegu i nie wyciągano wniosków w celu
poprawy organizacji zasobów na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych w kontekście ochrony obiektów zabytkowych.
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114 Informacje o szkodach przekazały: Starostwo w Gorzowie Wlkp. (dwa przypadki), UM Kożuchów
(dwa przypadki), UM Gorzów Wlkp. (jeden przypadek), UM we Wschowie (dwa przypadki).
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Zdjęcie nr 6 i 7
Akcja gaszenia pożaru wieży kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. w lipcu 2017 r.

Źródło: Materiały kontrolne NIK115 .

Pracownicy WUOZ tylko w jednym przypadku aktywnie uczestniczyli
w działaniach prowadzonych w trakcie i bezpośrednio po zdarzeniu kryzysowych – pożarze kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp.
W pozostałych przypadkach działania LWKZ ograniczały się do przyjęcia informacji o uszkodzeniu zabytku oraz udzielenia informacji
o możliwościach pozyskania dofinansowania prac związanych z usuwaniem skutków zdarzenia kryzysowego.
W żadnej ze skontrolowanych j.s.t. nie prowadzono w kontrolowanym
okresie wspólnych kontroli, ćwiczeń, analizy ryzyka z innymi służbami, organami i instytucjami.
Dobra praktyka

Niewystarczająca
współpraca na rzecz
ochrony zabytków
w sytuacjach
kryzysowych

LWKZ prowadził w kontrolowanym okresie w ramach Programu „Razem Bezpieczniej” wspólne z Policją i lubuskimi jednostkami PSP kontrole obiektów
sakralnych (30 kontroli rocznie) – założeniem jest poprawa stanu zabezpieczenia tych obiektów.

Skontrolowane j.s.t. nie prowadziły działań informacyjno-szkoleniowych dotyczących ochrony zabytków, w tym na wypadek sytuacji kryzysowych, skierowanych w szczególności do właścicieli zabytków lub
mieszkańców gmin/powiatów.
Również LWKZ w sposób ograniczony angażował się w realizację
ww. działań informacyjno-szkoleniowych, a intensyfikacja takich działań nastąpiła dopiero po pożarze Katedry w Gorzowie Wlkp.

115 Fotografie pozyskane w trakcie kontroli WUOZ w Zielonej Górze.
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Przykład
LWKZ: zorganizował konferencję w Wyższym Seminarium Duchownym
w Gościkowie-Paradyżu (25 września i 2 października 2017 r.) poświęconej
problematyce przeciwpożarowej zabytkowych świątyń.

5.4.4. Trudności w realizacji zadań dotyczących ochrony zabytków
na wypadek sytuacji kryzysowych
Zidentyfikowane
trudności i przeszkody
w realizacji skutecznej
ochrony zabytków
na wypadek sytuacji
kryzysowych

Skontrolowane jednostki, a także służby ratownicze od których pozyskano
w toku kontroli informacje na temat zdarzeń kryzysowych dotyczących
zabytków, wskazywały na problemy i ograniczenia, które utrudniają skuteczną realizację ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.
Ustalone w oparciu o wyniki kontroli, a także wskazywane przez skontrolowane podmioty trudności i ograniczenia w skutecznej ochronie
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych to:
yy trudności w pozyskaniu merytorycznie przygotowanych pracowników
do realizacji zadań w zakresie ochrony zabytków, a także ograniczona
liczba szkoleń z tematyki opieki nad zabytkami i ochrony zabytków, w tym
zwłaszcza na wypadek sytuacji kryzysowych116;

yy niedostateczny poziom finasowania zadań związanych z ochroną zabytków
i opieką nad zabytkami117;

yy brak podstaw do egzekwowania od właścicieli zabytków (w tym sakralnych) obowiązku sporządzania „Planów ochrony zabytków na wypadek
sytuacji kryzysowych oraz konfliktu zbrojnego”118;

yy brak w rozporządzeniu o ochronie zabytków obowiązku przekazywania
egzemplarza planu ochrony zabytków Policji i Straży Pożarnej, zaś w ustawach o tych służbach – brak zapisów dotyczących procedur postępowania
w przypadku zdarzeń z obiektami zabytkowymi119;

yy brak pełnej i rzetelnej informacji o zabytkach zlokalizowanych na obszarze poszczególnych gmin/powiatów – zasadnym byłoby stworzenie
jednolitej, ogólnopolskiej bazy danych w formie elektronicznej dostępnej
dla wszystkich zainteresowanych120;
yy brak kategoryzacji zabytków, a przez to trudność w wyodrębnieniu
priorytetów (znaczna część zabytków o niskiej wartości historycznej
i kulturowej nadal widnieje w rejestrach, co w sposób zasadniczy utrudnia
prowadzenie inwestycji w tych obiektach);
yy brak dostatecznej, profesjonalnej wiedzy wśród pracowników
samorządowych o zasadach i sposobie realizacji zadań dotyczących
ochrony zabytków, w szczególności na wypadek sytuacji kryzysowych121.

116 Wskazywano na to m.in. w UG Łagów, UM w Międzyrzeczu.

117 Wskazywano na to m.in. w UG Łagów , UM Krosno Odrzańskie.

118 Wskazywano na to m.in. w UM Gorzów Wlkp., UM Krosno Odrzańskie, UM Żagań, Starostwie
w Świebodzinie, Starostwie w Gorzowie Wlkp.

119 Wskazywano na to w UM Zielona Góra.

120 Wskazywano na to m.in. w Starostwie we Wschowie, Starostwie w Krośnie Odrzańskim.
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121 Wskazywano na to w Starostwie w Międzyrzeczu.
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Wskazywane przez organy nadzoru budowlanego trudności i ograniczenia w realizacji zadań dotyczących zabytków to:
Przykłady
PINB w Żaganiu: 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 (…).
PINB we Wschowie: Skuteczne zastosowanie art. 69 ust. 1 Prawa budowlanego zarówno w stosunku do obiektów zabytkowych, jak i innych, czyli podjęcie niezwłocznych działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla
ludzi lub mienia (w sytuacjach kryzysowych), wymaga pieniędzy z natychmiastowym dostępem. Właściciele zabytków często nie posiadają pieniędzy na działania zabezpieczające. Także PINB nie ma pieniędzy na działania zabezpieczające, a ewentualny wykonawca zabezpieczeń żąda natychmiastowej zapłaty
za wykonanie zabezpieczeń (a nie deklaracji, że pieniądze uzyska po ściągnięciu
ich od właściciela).

Wykaz jednostek
kontrolowanych

Także jednostki PSP dostrzegają trudności i ograniczenia w sprawowaniu skutecznej ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.
Przykład
Komendant Powiatowej PSP w Świebodzinie: (…) największe trudności
w sprawowaniu skutecznej ochrony nad zabytkami związane są z wyegzekwowaniem usunięcia przez parafie stwierdzonych nieprawidłowości w kościołach.
Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu: (…) do największych trudności i ograniczeń w sprawowaniu skutecznej ochrony nad zabytkami w sytuacjach
kryzysowych należy zaliczyć brak możliwości bezpośredniego dostępu do obiektu
poprzez bliski dojazd pojazdami pożarniczymi, które w związku ze swoimi gabarytami i wyposażeniem (drabiny, podnośniki) uniemożliwiają manewrowanie
nimi w terenie, gdzie występuje zwarta zabudowa, ogrodzenia, wąskie bramy lub
brak drogi pożarowej w sąsiedztwie budynku. Drugą istotną sprawą jest według
Komendanta utrudniony dostęp do pomieszczeń, szczególni e wież i strychów,
do których prowadzą najczęściej wąskie, drewniane i strome schody.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy rzetelnie
realizowano zadania z zakresu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych?

Cele szczegółowe
kontroli

1. Czy rzetelnie ewidencjonowano i dokumentowano zabytki podlegające
ochronie?
2. Czy prawidłowo opracowano i aktualizowano plany w zakresie ochrony
zabytków?

3. Czy rzetelnie zrealizowano zaplanowane działania?
Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

4. Czy zapewniono skuteczną ochronę zabytków?

Kontrolą objęto 15 jednostek, w tym: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze, sześć starostw powiatowych w: Gorzowie Wlkp., Krośnie
Odrzańskim, Międzyrzeczu, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, sześć urzędów gmin w: Łagowie, Krośnie Odrzańskim, Kostrzynie nad Odrą, Międzyrzeczu, Wschowie, Żaganiu (gmina miejska), dwa urzędy miast na prawach
powiatu w: Gorzowie Wlkp. oraz Zielonej Górze. Przy doborze jednostek
do kontroli zostały uwzględnione w szczególności: dane z wojewódzkiego
rejestru zabytków, wyniki analizy postanowień wojewódzkiego planu
ochrony zabytków, a także informacje o zdarzeniach mających charakter
sytuacji kryzysowych dotyczących zabytków.
Ponadto w ramach kontroli rozpoznawczej przeprowadzono kontrolę
dwóch j.s.t. (gmina Kożuchów, powiat nowosolski).

Kontrolę w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy o NIK,
z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności, celowości i gospodarności, a kontrole w urzędach jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie art. 2 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 ww. ustawy, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności i gospodarności.

Kontrolą objęto lata 2016–2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych).

W zakresie działań i danych niezbędnych do dokonania ocen w badanych
obszarach badaniami kontrolnymi objęto również zdarzenia wcześniejsze
oraz późniejsze.
Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK
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Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od dnia 14 marca do dnia
16 lipca 2018 r.

W ramach postępowania kontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz
art. 29 ust. 2 lit f. ustawy o NIK, uzyskano od wojewódzkiego i powiatowych
komendantów Policji, wojewódzkiego i powiatowych komendantów
Państwowej Staży Pożarnej oraz powiatowych inspektorów nadzoru
budowlanego122, a także Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ogółem 37 informacji,
w tym m.in. o liczbie i zakresie działań tych organów dotyczących ochrony
zabytków oraz ewentualnych trudnościach i ograniczeniach w sprawowaniu
122 Właściwych miejscowo dla kontrolowanych j.s.t.
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skutecznej ochrony nad zabytkami na wypade k oraz w sytuacjach kryzysowych. Uzyskano również informacje od wojewody lubuskiego dotyczące
zapewniania środków na wynagrodzenia pracowników WUOZ.

Wyniki kontroli przedstawiono w 17 wystąpieniach pokontrolnych. Do żadnego z wystąpień pokontrolnych nie zgłoszono zastrzeżeń. W 17 wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem 80 wniosków pokontrolnych
w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości123.

Z informacji o sposobie wykorzystania wykonania wniosków pokontrolnych wynika124, że zrealizowano 44 wnioski, a pozostałe 36 wniosków
– z uwagi na ich długofalowy charakter – jest w trakcie realizacji.
L.p.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

Stan realizacji wniosków
pokontrolnych

Wykaz jednostek
kontrolowanych

Kontrola planowa P/18/108
1.

Delegatura
w Zielonej Górze

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków
w Zielonej Górze

2.

Delegatura
w Zielonej Górze

Urząd Miasta
Gorzowa Wlkp.

Jacek Wójcicki

Ocena opisowa

3.

Delegatura
w Zielonej Górze

Urząd Miasta
Zielona Góra

Janusz Kubicki

Ocena opisowa

4.

Delegatura
w Zielonej Górze

Starostwo Powiatowe
w Gorzowie Wlkp.

Małgorzata Domagała

Ocena opisowa

5.

Delegatura
w Zielonej Górze

Starostwo Powiatowe
w Krośnie Odrzańskim

Mirosław Glaz

Ocena opisowa

6.

Delegatura
w Zielonej Górze

Starostwo Powiatowe
w Międzyrzeczu

Grzegorz Gabryelski

Ocena opisowa

7.

Delegatura
w Zielonej Górze

Starostwo Powiatowe
w Świebodzinie

Zbigniew Szumski

Ocena opisowa

8.

Delegatura
w Zielonej Górze

Starostwo Powiatowe
we Wschowie

Marek Boryczka

Ocena opisowa

9.

Delegatura
w Zielonej Górze

Starostwo Powiatowe
w Żaganiu

Henryk Janowicz

Ocena opisowa

10.

Delegatura
w Zielonej Górze

Urząd Gminy Łagów

Czesław Kalbarczyk

Ocena opisowa

11.

Delegatura
w Zielonej Górze

Urząd Miasta Kostrzyn
nad Odrą

Andrzej Kunt

Ocena opisowa

12.

Delegatura NIK
w Zielonej Górze

Urząd Miasta w Krośnie
Odrzańskim

Marek Cebula

Ocena opisowa

13.

Delegatura NIK
w Zielonej Górze

Urząd Miejski
w Międzyrzeczu

Remigiusz Lorenz

Ocena opisowa

14.

Delegatura
w Zielonej Górze

Urząd Miasta i Gminy
Wschowa

Danuta Patalas

Ocena opisowa

15.

Delegatura
w Zielonej Górze

Urząd Miasta Żagań

Daniel Marchewka

Ocena opisowa

Barbara
Bielinis-Kopeć

Ocena opisowa

Kontrola planowa P/18/108
1.

Delegatura
w Zielonej Górze

Starostwo Powiatowe
w Nowej Soli

Waldemar Wrześniak

Ocena opisowa

2.

Delegatura
w Zielonej Górze

Urząd Miejski
w Kożuchowie

Paweł Jagasek

Ocena opisowa

123 Wnioski dotyczyły m.in.: sporządzenia programów opieki nad zabytkami, opracowania
i aktualizacji POZ, rzetelnego prowadzenia GEZ, poddawania obiektów zabytkowych wymaganym
przeglądom ich stanu technicznego.
124 Wg stanu na 1 października 2018 r.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami
– podstawowe regulacje

W ustawie o ochronie zabytków określono przedmiot, zakres i formy
ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach,
a także organizację organów ochrony zabytków (art. 1, 4 i 5 ustawy).

Zgodnie z art. 4 u.o.z. ochrona zabytków polega, w szczególności,
na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu:

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie
i utrzymanie;
2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi
zabytków za granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.

Zgodnie z art. 5 u.o.z. opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego
właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu
warunków:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego
wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
Zgodnie z art. 7 u.o.z. formami ochrony zabytków są:

1) wpis do rejestru zabytków;
1a) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego.
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Organami ochrony zabytków są (art. 89 u.o.z.):
1) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie,
wykonuje GKZ;

Organy ochrony
zabytków

2) wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie,
wykonuje WKZ.
WKZ powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą GKZ (art. 91 ust. 1 ustawy).
Do zadań wykonywanych przez WKZ należy w szczególności (art. 91 ust. 4
ustawy):

1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami;
2) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów
finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;
4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń
w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;
5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań
archeologicznych;
6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami;
7) opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań
przy realizacji tych planów;
8) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
9) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach
ochrony zabytków.

WKZ, wchodzący w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, kieruje
wojewódzkim urzędem ochrony zabytków. Wojewódzki urząd ochrony
zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego przez wojewodę
na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewoda, na wniosek WKZ, po zasięgnięciu opinii GKZ, może tworzyć i likwidować delegatury
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, określając w szczególności terytorialny zakres działania tych delegatur i ich siedziby. Delegatura, o której
wyżej mowa, wchodzi w skład wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.
Delegaturą wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków kieruje kierownik tej
delegatury, który z upoważnienia WKZ, na terenie swojego działania prowadzi kontrole i sprawy, w tym, w szczególności, wydaje decyzje administracyjne (art. 92 ust. 1–6).
Działając na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy o ochronie zabytków, Minister
Kultury wydał rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków125, uwzględniając w szcze-

125 Dz. U. Nr 75, poz. 706.
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gólności stanowiska pracy oraz wydziały, których utworzenie w poszczególnych urzędach jest obowiązkowe. W urzędach tworzy się stanowiska
lub wydziały do wykonywania zadań, w szczególności do spraw (§ 2 ust.1
rozporządzenia):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

inspekcji zabytków nieruchomych;
inspekcji zabytków ruchomych;
inspekcji zabytków archeologicznych;
rejestru zabytków i dokumentacji zabytków;
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
budżetu i finansów.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, w sprawach określonych w ustawie i w odrębnych przepisach organem pierwszej instancji jest
wojewódzki konserwator zabytków, a organem wyższego stopnia minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ponadto stosownie do przepisów u.o.z wojewoda, na wniosek wojewódzkiego
konserwatora zabytków, może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, gminom, powiatom położonym na terenie województwa
(art. 96 ust. 2 u.o.z.). Do prowadzenia ww. spraw gmina, powiat, związek gmin,
związek powiatów, związek powiatowo-gminny albo związek metropolitalny
ustanawia wyodrębnione stanowisko odpowiednio gminnego (miejskiego) konserwatora zabytków, powiatowego konserwatora zabytków, powiatowo-gminnego konserwatora zabytków albo metropolitalnego konserwatora zabytków.
Infografika nr 13
Schemat organów ochrony zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Podsekretarz Stanu
Generalny Konserwator Zabytków

Wojewoda
Wojewódzki Konserwator Zabytków

Miejski
Konserwator Zabytków

Powiatowy Konserwator
Zabytków

Kierownik
Instytucji Kultury

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Oprócz organów ochrony zabytków w strukturze urzędów gmin (miast)
mogą działać instytucje ochrony zabytków. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym126 zadania własne
gminy obejmują sprawy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Również
powiatom przypisano zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
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powiatowym127). Powyższe stanowi podstawę do tworzenia w strukturach
urzędów gmin/starostw powiatowych komórek organizacyjnych lub stanowisk, do których zadań należy ochrona zabytków. Należy jednak podkreślić,
że nie mają one statusu organów ochrony zabytków w świetle przepisów
u.o.z. Ponadto j.s.t. mogą tworzyć instytucje kultury, których zadaniem jest
opieka nad zabytkami.
Jedną z form ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków, który
prowadzi – dla zabytków znajdujących się na terenie województwa
– wojewódzki konserwator zabytków.

Rejestr i ewidencja
zabytków

Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek
właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu,
na którym znajduje się zabytek nieruchomy (art. 9 ust. 1 u.o.z.). Decyzja
o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek WKZ, stanowi podstawę do ujawnienia tego w księdze wieczystej danej nieruchomości oraz
wpisu w katastrze nieruchomości (art. 9 ust. 4 i 5 u.o.z.). Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, informację o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 9
ust. 6 u.o.z.).

Zgodnie z art. 13 ust. 5 u.o.z. skreślenie z rejestru następuje na podstawie
decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Oznacza to, że decyzję w sprawie skreślenia zabytku z rejestru
wydaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast WKZ dokonuje czynności materialno-technicznych związanych z wykreśleniem zabytku z prowadzonego przez siebie rejestru,
odnotowując fakt skreślenia zabytku z rejestru w odpowiedniej rubryce
właściwej księgi.
Ewidencja zabytków wymieniona w art. 21 i 22 u.o.z. zabytków nie jest
formą ochrony prawnej, chociaż łączą się z nią określone obowiązki
dla właścicieli i posiadaczy zabytków w niej ujętych. Ewidencja zabytków jest zbiorem kart ewidencyjnych zabytków, które są podstawowym
źródłem wiedzy o tych zabytkach. Prowadzona jest trójstopniowo, jako krajowa, wojewódzka i gminna ewidencja zabytków.

Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów
opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Ochrona
zabytków nieruchomych, włączonych do ewidencji zabytków, uwzględniana
jest w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także
w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach
o warunkach zabudowy, decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, decyzjach o lokalizacji linii kolejowej lub decyzjach o zezwoleniu
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

127 Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.
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Obowiązujące przepisy nie przewidują wydania jakiegokolwiek aktu administracyjnego w sprawie włączenia zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji. Włączenie to następuje w drodze zarządzenia lub decyzji o charakterze wewnętrznym (nie jest to decyzja administracyjna i nie prowadzi się
w tym zakresie postępowania administracyjnego).

Przepisy prawa nie przewidują także obowiązku informowania właścicieli
i posiadaczy zabytków o włączeniu tychże do gminnej ewidencji zabytków.
Fakt włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków
podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej gminie. Zbiór kart adresowych zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajduje się w urzędzie gminy.
W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

−− zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
−− inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji
zabytków,
−− inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Gminne/powiatowe
programy opieki
nad zabytkami

Utrzymanie zabytków
(obiektów budowlanych)
we właściwym stanie
technicznym
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Sposób prowadzenia rejestru zabytków oraz wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie
z prawem128.

Stosownie do art. 87 ust. 1 i 2 u.o.z zarząd powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio
powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami, które mają
na celu w szczególności: 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.
Powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Programy są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programów zarząd powiatu i wójt (burmistrz, prezydent
miasta) sporządza, co dwa lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio radzie powiatu lub radzie gminy.

Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków m.in.:
zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytku; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury (art. 5
ustawy o ochronie zabytków).

128 Dz. U. Nr 113, poz. 661.
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Obowiązki właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych, odnośnie
utrzymania tych obiektów we właściwym stanie technicznym oraz
przeprowadzania okresowych kontroli w tym zakresie, uregulowane
zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane129. Zgodnie
z art. 61 pkt 1 ustawy, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa
w art. 5 ust. 2 tej ustawy. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom
na zasadach określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4–6 ustawy Prawo
budowlane, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 62 ust. 2 ustawy.

W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim
stanie technicznym, jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, organ nadzoru budowlanego nakazuje w drodze
decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku. W decyzji w tej sprawie organ ten może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości (art. 66 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca
jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem
sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 (z wyłączeniem przypadków
wskazanych w art. 64 ust. 2), książkę obiektu budowlanego, stanowiącą
dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań
i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach,
strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami
administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi
(niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz
z całym społeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup
ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.

Organizacja obrony
cywilnej w Polsce

Celem obrony cywilnej jest:

yy ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz
dóbr kultury,

yy ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny,

yy współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska
i w usuwaniu ich skutków.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej130, centralnym organem
administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Szefa Obrony Cywilnej Kraju powołuje Prezes Rady Ministrów
129 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.
130 Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, ze zm.
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na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Szef Obrony
Cywilnej Kraju podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).

Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne
działające na ich terenie.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin131, szefowie obrony cywilnej ustalają zadania i kontrolują ich realizację oraz koordynują i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej:
1)
2)
3)
4)

Ochrona zabytków
na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji
kryzysowych

Szef Obrony Cywilnej Kraju – szefów obrony cywilnej województw;
szef obrony cywilnej województwa – szefów obrony cywilnej powiatów;
szef obrony cywilnej powiatu – szefów obrony cywilnej gmin;
szef obrony cywilnej gminy (wójt, burmistrz, prezydent) – szefów obrony
cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach
ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających
na obszarze gminy.

Jednym z podstawowych dokumentów z zakresu obrony cywilnej w Polsce jest plan obrony cywilnej (dalej Plan OC), opracowywany w celu
ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych
obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.
Plany OC sporządzane są przez organy administracji rządowej i samorządowej, jednostki organizacyjne, instytucje oraz podmioty gospodarcze,
na których ciąży obowiązek przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej. Integralną częścią planów obrony cywilnej są plany ochrony zabytków
(§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków).
Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków, na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zostały uregulowane w rozporządzeniu
w sprawie ochrony zabytków, zgodnie z którym ochrona ta polega na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych,
dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem (§ 1 ust. 1 rozporządzenia).

Organizację i sposób ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych, planuje się w jednostkach organizacyjnych posiadających zabytki oraz na poszczególnych stopniach administracji, ujmując stan
zasobu podlegającego ochronie, zagrożenia, zamiar działania, sposób realizacji, niezbędne siły i środki oraz czas i koszty wykonania w sporządzanych
w tym celu następujących dokumentach: planie ochrony zabytków jednostki
organizacyjnej oraz w planach ochrony zabytków: gminnym, powiatowym,
wojewódzkim i krajowym (§ 3 ust. 1).
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Plan ochrony zabytków jednostki organizacyjnej opracowuje kierownik
jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, oraz przedstawia do zatwierdzenia wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Gminny plan ochrony zabytków opracowuje wójt (burmistrz, prezydent
miasta) w uzgodnieniu z WKZ oraz właściwym terenowym organem obrony
cywilnej na obszarze powiatu. Powiatowy plan ochrony zabytków opracowuje starosta w uzgodnieniu z WKZ oraz właściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze województwa. Wojewódzki plan ochrony
zabytków opracowuje WKZ, w uzgodnieniu z wojewodą i Szefem Obrony
Cywilnej Kraju (§ 4 ust. 1–4).

Plany ochrony zabytków są integralną częścią planów obrony cywilnej
i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego
roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (§ 5 ust. 1).

Części planów ochrony zabytków zawierające informacje, których ujawnienie mogłoby przynieść szkodę chronionym zabytkom, w tym zwłaszcza
dane dotyczące organizacji ochrony zabytków o szczególnym znaczeniu dla
dziedzictwa narodowego, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie
informacji niejawnych (§ 5 ust. 3).

Za organizację, koordynację współdziałania oraz kierowanie pracami przygotowawczymi w zakresie ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, są odpowiedzialni, działający w porozumieniu
z właściwymi organami obrony cywilnej, kierownicy jednostek organizacyjnych i organy sporządzające plany ochrony zabytków lub upoważnieni
przez nich pracownicy (§ 6 ust. 1).
Podstawowym źródłem finansowania zabytków w Polsce są środki
publiczne pochodzące z budżetu państwa oraz budżetów poszczególnych samorządów. Finansowanie zabytków z tych źródeł odbywa się
na zasadzie współfinansowania prac przy obiektach zabytkowych, w oparciu o zapisy u.o.z. (rozdział 7 ustawy).

Zasady finansowania
ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami

Dysponentami powyższych środków są:

yy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
yy Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków,

yy organ stanowiący – gminy, powiatu, samorządu województwa,

yy którzy udzielają dotacji poprzez corocznie organizowane nabory
wniosków.

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka
organizacyjna, będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego
do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym
zabytku (art. 73 u.o.z.).

W trybie określonym odrębnymi przepisami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do reje-
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stru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ
uchwale (art. 81 ust. 1 u.o.z.).

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez MKiDN,
WKZ bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa
nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. W celu zapewnienia realizacji ww. postanowień
organy uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych
dotacji oraz informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach (art. 82 ust. 1
i 3 u.o.z.).
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6.3.Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1897).
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1928).
4. Ustawa z dnia .26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1401, ze zm.).

5. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2018 r. poz. 1459, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 995, ze zm.).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
ze zm.).
9. Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

10. Ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm.).
11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 412, ze zm.).

12. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153).

13. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie
lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa
oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 1674).

14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1265) – uchylone z dniem 19 lipca
2018 r.

15. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej,
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
(Dz. U. Nr 113, poz. 661).
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16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850).

17. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie
organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75,
poz. 706).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

8. Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych
9. Minister Cyfryzacji

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP
11. Komisja Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP

12. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP

13. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
14. Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP

15. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP
16. Generalny Konserwator Zabytków
17. Szef Obrony Cywilnej Kraju

18. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
19. Wojewoda Lubuski

20. Marszałek Województwa Lubuskiego
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński
Warszawa, 22 stycznia 2019 r.
BAK.0801.2.2019

Pani
Ewa Polkowska
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowna Pani Prezes,
na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej
Izbie Kontroli przedstawiam poniższe stanowisko do informacji o wynikach kontroli
pn. „Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych”
(znak LZG.410.003.2018). Dziękuję uprzejmie za przeprowadzenie niniejszej kontroli,
obejmującej tak wiele jednostek administracji samorządowej różnych szczebli i wnikliwe
zdiagnozowanie problemów. Wnioski wynikające z pracy Najwyższej Izby Kontroli z
pewnością przyczynią się do wzmocnienia nadzoru nad zabytkami znajdującymi się we
wszystkich województwach.
Pod adresem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały skierowane dwa
wnioski o podjęcie działań o charakterze legislacyjnym. Pierwszy sugeruje rozważenie
możliwości tworzenia ewidencji zabytków w formie elektronicznej, co pozwoli w sposób
bardziej efektywny na tworzenie gminnej ewidencji zabytków. Odnosząc się do tej kwestii
należy zauważyć, że ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r. j.t. poz. 2067 i 2245) przewiduje tworzenie krajowej,
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami krajową ewidencję zabytków prowadzi
Generalny Konserwator Zabytków. Realizacja tego zadania powierzona została Narodowemu
Instytutowi Dziedzictwa, który podejmuje działania zmierzające do prowadzenia krajowej
ewidencji zabytków w formie elektronicznej. W ustaleniach kontroli wskazano, że brak
gminnych ewidencji zabytków wynika z przeciągających się uzgodnień z wojewódzkim
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konserwatorem zabytków, który po kilka lat weryfikuje karty ewidencyjne. Trudno zatem
zgodzić się z sugestią, że forma elektroniczna przyspieszy tworzenie gminnych ewidencji
zabytków. Tym niemniej analizie poddana zostanie kwestia prowadzenia rejestru zabytków i
ewidencji zabytków w formie elektronicznej, a ustalenia w tym zakresie staną się ewentualną
podstawą do podjęcia działań legislacyjnych.
Drugi wniosek dotyczy umożliwienia składania do wojewódzkiego konserwatora
zabytków wniosków na przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie tylko w jednym terminie wskazanym
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku
wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 1674), ale w przypadku
uszkodzeń wynikających z zaistnienia sytuacji kryzysowych, także w terminie do sześciu
miesięcy od daty zdarzenia. Takie rozwiązanie zostało zastosowane w odniesieniu do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Należy jednak podkreślić, że Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oprócz środków finansowych na działania konserwatorskie przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wskazanych w ustawie budżetowej, od początku
2018 roku dysponuje środkami finansowymi przekazywanymi na Narodowy Fundusz
Ochrony Zabytków. Tymczasem wojewódzcy konserwatorzy zabytków posiadają, poza
kilkoma wyjątkami, bardzo ograniczone środki finansowe na tego rodzaju działania. Środki te
są narzędziem prowadzenia przez nich polityki konserwatorskiej i nie powinny być
dodatkowo ograniczane. W sytuacjach kryzysowych działania przy zniszczonych zabytkach
mogą być obecnie prowadzone z odpowiednich rezerw budżetu państwa. Tym niemniej, tak
jak i w przypadku poprzedniego wniosku, kwestie te zostaną poddane analizie, a ewentualne
wnioski staną się podstawą do sformułowania założeń zmian legislacyjnych.
Ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych to ważny element systemu
sprawowania ochrony dziedzictwa kulturowego. W przedstawionej przez Najwyższą Izbę
Kontroli informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej w tym zakresie w województwie
lubuskim wskazano, że zadania mające wpływ na skuteczność sprawowania tej ochrony nie
zawsze są wykonywane w sposób prawidłowy, a niektóre jednostki w ogóle ich nie wykonują.
W szczególności dotyczy to obowiązku opracowania gminnej ewidencji zabytków, która
stanowi rozpoznanie zasobu podlegającego ochronie. Oprócz zaniechań ze strony
poszczególnych gmin, jako podmiot odpowiedzialny za opóźnienia w tym zakresie wskazano
także działania Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w sposób
długotrwały, jako przykład wskazano postępowanie trwające ponad 5 lat, uzgadnia gminną
ewidencję zabytków (s. 21) i weryfikuje karty adresowe (s. 22).
Podkreślić jednak należy, że zgodnie z przepisem art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gminną ewidencję zabytków prowadzi
2
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wójt (burmistrz, prezydent miasta), ale przepis ten nie zawiera wymogu uzgadniania gminnej
ewidencji zabytków z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Porozumienia z organem
ochrony zabytków należy osiągnąć wyłącznie w przypadku ujęcia w gminnej ewidencji
zabytków zabytku, który nie jest wpisany do rejestru zabytków lub nie znajduje się
w wojewódzkiej ewidencji zabytków, co wynika z art. 22 ust. 5 wspomnianej ustawy.
W jakimkolwiek innym zakresie gminna ewidencja zabytków nie musi być uzgadniana
z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wspomniana ustawa nie nakłada także obowiązku
weryfikowania kart adresowych gminnej ewidencji zabytków przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
Podkreślić również należy, że Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, tak zresztą
jak każdy inny wojewódzki konserwator zabytków, nie ma jakichkolwiek kompetencji do
dyscyplinowania jednostek samorządu terytorialnego. Trudno natomiast za działania
dyscyplinujące uznać, proponowane przez Najwyższą Izbę Kontroli (s. 28), pisemne
informowanie gmin o obowiązku opracowania gminnej ewidencji zabytków, gminnych
planów opieki nad zabytkami, czy też gminnych planów ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Tym bardziej, że w przypadku gminnych planów
opieki nad zabytkami i tak okazały się one zawodne, co wykazała przeprowadzona kontrola
(s. 30).
Głęboko wierze, że takim elementem dyscyplinującym gminy stanie się wprowadzenie
obowiązku corocznego składania sprawozdań statystycznych w zakresie prowadzenia gminnej
ewidencji zabytków i opracowywania gminnych planów opieki nad zabytkami. Prace nad
wprowadzeniem takiego obowiązku są już na ukończeniu i w roku 2019 gminy
najprawdopodobniej po raz pierwszy takie sprawozdanie będą musiały złożyć.
Z poważaniem

Piotr Gliński
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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