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 Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi zadaniem państwa 

 Dowód pamięci i szacunku społeczeństwa  

 Walor kulturotwórczy tych obiektów 

 Wieloletnie zaniedbania i obecna aktywność społeczna  

 Szczególna sytuacja na terenie objętym kontrolą:  

– znaczna liczba obiektów z różnych okresów (najstarsze z XVII w.) 

– obiekty cenne historycznie, w tym cmentarze zachodniogalicyjskie  
z I wojny światowej (Małopolska, Podkarpacie) 

– zróżnicowane finansowanie w poszczególnych województwach 

 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Przesłanki potwierdzające znaczenie kontrolowanego zagadnienia 



Czy zapewniona została odpowiednia opieka nad cmentarzami wojennymi?  

 Czy prawidłowo realizowano opiekę nad cmentarzami wojennymi?  

 Czy rzetelnie i skutecznie nadzorowana była działalność obejmująca 
opiekę nad cmentarzami wojennymi?  

Co kontrolowaliśmy? 03 

Cmentarz nr 159 w gminie Pleśna wyremontowany w latach 2014–2016 

Źródło: Materiały udostępnione przez skontrolowaną gminę Pleśna.  



Kogo kontrolowaliśmy? 

 Urzędy Wojewódzkie w Lublinie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie  
(LUW, ŚUW, MUW i PUW)  

 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków w Lublinie, Kielcach, Krakowie  
i Przemyślu 

 Urzędy gmin na terenie województw:  

– lubelskiego – 3   

– małopolskiego – 4  

– podkarpackiego – 5   

– świętokrzyskiego – 3   

  Urząd Miasta i Gminy Sieniawa (woj. podkarpackie) – kontrola doraźna  

   

04 



 Różne rodzaje ewidencji : 

– prowadzone przez wojewodów 

– gminne (pozaustawowe)  

– gminne ewidencje zabytków  

– ewidencje i rejestry zabytków prowadzone przez konserwatorów 
zabytków 

– inne źródła informacji o liczbie obiektów  

 Rozbieżności  danych i potrzeba wyjaśnienia statusu obiektów  

 Nierzetelność ewidencji w LUW i ŚUW 

 Znaczenie ewidencji dla prawidłowej realizacji innych zadań  
 

Stwierdzony stan – prowadzenie ewidencji obiektów 
grobownictwa wojennego  05 



 Regulowanie tego stanu zadaniem wojewody  

 Brak danych w ewidencjach LUW i ŚUW  

 Dane dostępne w MUW i PUW   

 Przeszkody i trudności w jego uregulowaniu  

 Nieuregulowany stan prawny utrudnieniem w sprawowaniu opieki  

Stwierdzony stan – stan własności  gruntów  
zajętych pod obiekty grobownictwa wojennego  06 

Niedostępne wejście do wyremontowanego cmentarza Kraków-Łagiewniki  

Źródło: Materiały z kontroli NIK. 



Stwierdzony stan – liczba obiektów grobownictwa 
wojennego na terenie województw objętych kontrolą 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – środki na opiekę nad grobami  
i cmentarzami wojennymi na terenie województw objętych kontrolą 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 

 Wydatki  zrealizowane  
w roku 2018 oraz zaplanowane  
na rok 2019 w tych województwach 
były na podobnym poziomie   



Stwierdzony stan – relacja zapotrzebowania do środków 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.   



 Małopolskie  

– nabór wniosków tylko w 2014 r.  
– wzrastające wydatki bieżące wojewody 

 Lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie  

– nabory w kolejnych latach  
– środki wyłącznie na dotacje 

 Różny stopień zabezpieczenia potrzeb gmin   

– od 1/5 do wszystkich gmin (woj. świętokrzyskie) 
– od 1/5 do niespełna 3/5 wnioskowanych kwot  

Stwierdzony stan – zróżnicowanie województw  
i brak wspólnych zasad podziału środków  10 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.   

Relacja gmin składających zapotrzebowanie do otrzymanych środków  



 Wojewodowie zawarli łącznie 372 porozumienia   

 Rzetelne rozliczenie powierzonych zadań  

 123 udzielone zezwolenia na wykonanie prac  
(art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych)  

 Nieprawidłowość: brak zezwoleń dla prac wykonywanych przez gminy 
w związku z zawartymi porozumieniami  

Stwierdzony stan – porozumienia o powierzeniu zadań 
gminom a zezwolenia na prace 11 



 Zakres i interpretacja definicji grobu wojennego  

 Brak wytycznych co do formy, treści i sposobu prowadzenia  ewidencji  

 Brak szczegółowych rozwiązań w sprawie nabywania gruntów  
(nadal odesłanie do austriackiej ustawy z 1878 r.!)  

 Brak określenia zakresu porozumień w sprawie powierzenia zadań 

 Nieprecyzyjnie określony zakres prac wymagających zezwolenia 
wojewody 

 Brak zasad oznaczenia obiektów grobownictwa wojennego     
 

Stwierdzony stan – problemy związane z przestarzałym  
i nieprecyzyjnym stanem prawnym 12 



 Zróżnicowany,  lecz na ogół dobry stan zachowania grobów i cmentarzy 
wojennych, w tym utrzymanie efektów przeprowadzonych remontów  

 Wystąpiły jednak  zaniedbane obiekty oraz typowe sytuacje wymagające 
poprawy takie jak:  

Stwierdzony stan – sytuacje wymagające poprawy 13 

Źródło: Materiały z kontroli NIK.   

Ubytki krzyża na cmentarzu nr 384  
w Zakrzowie (gmina Wojnicz) 

Znak Ochrony Zabytków 

– brak nagrobka lub jego zabezpieczeń  
konstrukcyjnych 

– ubytki wyposażenia 
– brakujące krzyże lub tabliczki imienne  
– nieczytelne lub zatarte napisy  
– pęknięcia:  nagrobków, obmurowań, alejek 
– uszkodzenia ogrodzenia  
– roślinność wymagająca opieki  

lub zagrażająca obiektowi  
– brak odpowiedniego dostępu  
– zaśmiecenie terenu  
– brak drogowskazów, tablic informacyjnych  
– nieoznaczanie zabytków znakiem ochrony 

(fakultatywnym)  
Źródło: Przepisy określające wzór tego znaku.   



 Akty wandalizmu i informowanie o uszkodzeniach  
– brak pełnej wiedzy wojewodów o aktach wandalizmu lub 

uszkodzeniach grobów lub cmentarzy wojennych, mimo obowiązku 
zgłaszania takich przypadków  

– celowe niszczenie obiektów miało miejsce niezależnie od okresów 
historycznych, z których groby lub cmentarze pochodziły 

– większość postępowań zakończyła się umorzeniem z powodu 
niewykrycia sprawców 

 Ekshumacje  
– prawidłowa realizacja zadania przez wojewodów (do czerwca 2016 r. 

– przejęcie zadań przez Prezesa  Instytutu Pamięci Narodowej) 
– wydane decyzje przyczyniały się m.in. do uporządkowania obiektów 

lub godnego pochowania odnalezionych szczątków 
 

 

  

Stwierdzony stan – akty wandalizmu i ekshumacje 14 



 Bezpośredni dozór  
 Ograniczona pomoc społecznych opiekunów  
 Braki w dokumentacji ochrony zabytków  
 Realizacja zadań remontowych  
 Niewłaściwy remont cmentarza w Czercach (gmina Sieniawa) 

Stwierdzony stan – opieka sprawowana przez gminy 15 

Źródło: Materiały z kontroli NIK.   

Stan cmentarza z I wojny światowej w m. Czerce (gmina Sieniawa) 



 Rejestry i ewidencje zabytków – nierozwiązane problemy  

 Znikoma aktywność społecznych opiekunów zabytków  

 Niewielkie zainteresowanie środkami z dotacji  

 Upowszechnienie wiedzy  

 Zalecenia konserwatorskie i kontrole  

 Brak odpowiedniej reakcji dwóch konserwatorów na stwierdzone 
nieprawidłowości  

Stwierdzony stan – działalność konserwatorów zabytków  16 



 Inicjatywy Wojewody Małopolskiego dla uhonorowania osób prowadzących 
działalność społeczną  

 Wykonywanie zadań etapami ze względu na ograniczenia finansowe 

 Współpraca gmin ze stowarzyszeniami, które podjęły się remontów 

 Zaangażowanie do bieżącej opieki wielu placówek oświatowych  

 Jednolite i trwałe oznaczenie miejsc pamięci narodowej na cmentarzach 

 Utworzenie w gminie Pleśna Centrum Pamięci Narodowej 

Stwierdzony stan – dobre praktyki  17 

Źródło: Materiały udostępnione  
przez skontrolowaną gminę Pleśna.  

Centrum Pamięci Narodowej w Lichwinie (gmina Pleśna) 



 Większość gmin wykorzystywała ten potencjał   

 Zapewniono poszanowanie miejsc spoczynku 

 W niektórych gminach obiekty bazą do stworzenia produktu/atrakcji 
turystycznej lub przyczynić się do uatrakcyjnienia już istniejących  

 Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej 

Stwierdzony stan – potencjał kulturowy i turystyczny 
cmentarzy wojennych  18 

Źródło: Materiały z kontroli NIK.  

Tablica informacyjna Szlak I Wojny Światowej  



Ocena ogólna 19 

Kontrolowani wojewodowie, konserwatorzy zabytków i gminy, 
wykonując przypisane im zadania, na ogół skutecznie i w zadowalający 
sposób, choć na zróżnicowanym poziomie, zapewnili opiekę nad 
grobami i cmentarzami wojennymi. 
Stwierdzone w kontroli nieprawidłowości, także o charakterze 
systemowym, nie pozwalały jednak uznać opieki nad obiektami 
grobownictwa wojennego za odpowiednią. Problemem były przede 
wszystkim niedostateczne środki finansowe, niedostosowane  
do aktualnych potrzeb przepisy prawa oraz problemy organizacyjne  
w podmiotach sprawujących tę opiekę. 
Podstawowym kłopotem okazał się brak wystarczających środków 
finansowych w budżetach wojewodów, którzy zabezpieczali jedynie  
od 1/5 do niespełna 3/5 potrzeb zgłaszanych przez gminy. Przede 
wszystkim z tego powodu wystąpiły znaczne różnice w sprawowaniu 
opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi pomiędzy objętymi 
kontrolą województwami.  



Ocena ogólna 20 

Najlepiej było w Małopolsce, gdzie zidentyfikowano też najwięcej 
przykładów dobrych praktyk. Poprawy wymaga natomiast sytuacja 
w pozostałych regionach, a zwłaszcza w województwie lubelskim.   
Obowiązująca od ponad 85 lat ustawa o grobach i cmentarzach 
wojennych, mimo nowelizacji, nie odpowiada aktualnym potrzebom.  
Jej istotne rozwiązania pozostały w niemal niezmienionym od okresu 
przedwojennego kształcie, co utrudniało właściwą realizację zadań. 
Doskwierał brak odpowiednich definicji, a także wytycznych dotyczących 
nie tylko prowadzenia ewidencji grobów, ale również stosowania 
rozwiązań proceduralnych, w tym odnoszących się do nabywania 
gruntów.  
Niejasno określono również udzielanie zezwoleń na wykonywanie prac 
remontowych oraz sprawowanie dozoru przez gminy. Spowodowało to 
różnoraką interpretację przepisów ustawy, a tym samym różny sposób 
sprawowania opieki. 



Ocena ogólna 21 

Ewidencje były przydatne jedynie w ograniczonym zakresie; brakowało 
pełnej wiedzy o liczbie obiektów grobownictwa wojennego; nie objęto 
opieką niektórych miejsc pamięci narodowej; zaistniały utrudnienia w jej 
sprawowaniu na terenach pozostających w rękach prywatnych; wystąpiły 
niejasności co do zakresu prac, które mogły być wykonane przez gminy 
bez zezwolenia wojewodów lub w ramach zawartych porozumień.  

Poza ochroną prawną pozostawały miejsca pamięci, niemające statusu 
grobu wojennego lub zabytku. Dodatkowo, ewidencje w województwach 
lubelskim i świętokrzyskim prowadzone były nierzetelnie.  

Wojewodowie rzetelnie rozliczali środki z dotacji i przeprowadzali 
kontrole. Istotne były również kontrole konserwatorów zabytków.  
NIK zakwestionowała jednak brak właściwej reakcji na ustalenia jednej 
kontroli PWKZ, dwóch LWKZ oraz nieegzekwowanie połowy wydanych 
zaleceń pokontrolnych przez ten organ.  



Do Ministra Finansów   

 Zwiększenie środków w budżecie państwa na opiekę nad grobami  
i cmentarzami wojennymi   

Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 Wypracowanie koncepcji zaktualizowania przepisów dotyczących grobów  
i cmentarzy wojennych  

 Formułując ten wniosek NIK wskazała zagadnienia wymagające 
uwzględnienia w ewentualnej nowej ustawie oraz na  potrzebę regulacji 
ustawowej dotyczącej ochrony także innych miejsc pamięci narodowej  

 Opracowanie wytycznych (podręcznika) dotyczących dopuszczalnych form 
upamiętnień, zakazów, dobrych praktyk, źródeł informacji  

 Rozważenie działań w celu wpisania zachodniogalicyjskich cmentarzy 
wojennych na listę dziedzictwa UNESCO  

 Wniosek nawiązujący do wcześniejszych kontroli NIK  
 

22 Wnioski 



Do wojewodów 

 Zapewnienie aktualności, kompletności i wiarygodności ewidencji  

 Udostępnianie danych z tych ewidencji na stronach internetowych  
w formie na bieżąco aktualizowanej, elektronicznej bazy danych 

 Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie prac, o których mowa w art. 5 
ustawy o grobach i cmentarzach wojennych w formie decyzji 
administracyjnej, także dla prac objętych porozumieniami  

 Przypominanie wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) o obowiązku 
zawiadamiania o uszkodzeniach grobów lub cmentarzy wojennych 

 Podjęcie współpracy z Policją oraz innymi służbami w zakresie 
identyfikowania, kwalifikowania i ścigania wykroczeń i przestępstw 
przeciwko obiektom grobownictwa wojennego lub miejscom pamięci 
narodowej 

 

  

23 Wnioski 



Do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

 Weryfikację stanu liczbowego oraz utrzymania obiektów grobownictwa 
wojennego oraz potrzeb remontowych  

 Zapewnienie sprawowania bieżącego dozoru stanu grobów i cmentarzy 
wojennych  

 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – niezwłoczne zawiadomienie 
wojewody oraz podejmowanie innych uzasadnionych działań  

 Rzetelne opracowywanie gminnych programów opieki nad zabytkami  
oraz ich przyjmowanie, realizację a następnie analizę efektów  
– z uwzględnieniem zabytkowych grobów i cmentarzy wojennych 

24 Wnioski 



25 Działania po kontroli 

Realizacja wniosków pokontrolnych   

 Wnioski z kontroli P/17/097: 
– 28 zrealizowano  
– 31 przyjęto do realizacji  
– 9 nie zrealizowano  

 Wnioski z kontroli doraźnej I/18/005  
– 1 zrealizowano  
– 9 przyjęto do realizacji  

Zawiadomienia w związku z ustaleniami kontroli oraz ich efekty:  

 W gminie Zaklików – do prokuratury – stwierdzono wykonanie robót w sposób 
istotnie odbiegający od warunków pozwolenia na budowę 

 W gminie Sieniawa –  do prokuratury – wszczęto postępowanie karne 

 W gminie Bełżyce – w trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK – do Naczelnika Urzędu 
Skarbowego o przeprowadzenie kontroli rozliczeń podatku od towarów i usług 
–  stwierdzono zaniżenie tego podatku   



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Źródło: Materiały NIK.  
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