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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
GKZ/WKZ
Kpa
Krajowy program
ochrony zabytków

Minister
Ministerstwo
NFOZ

NID
NIMOZ
Ochrona zabytków

Opieka nad zabytkami

Generalny/Wojewódzki Konserwator Zabytków;

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego1;

dokument, opracowywany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków,
na okres 4 lat, określający w szczególności cele i kierunki działań oraz zadania
w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposób
finansowania planowanych działań, a także harmonogram ich realizacji (art. 84
i art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami2);
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego3;

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego4;

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, utworzony na podstawie art. 83b ustawy
o zabytkach; państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 83b ust. 1
i 2 ustawy); środki NFOZ miały być przeznaczone m.in. na dofinansowanie
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
Narodowy Instytut Dziedzictwa;

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;

działania organów administracji publicznej mające 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 (art. 4 u.o.z.);

działania właściciela lub posiadacza zabytku polegające, 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 (art. 5 u.o.z.);
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Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.

Dz. U. z 2021 r. poz. 710, ze zm., dalej: u.o.z. lub ustawa o zabytkach.

W okresie od dnia 5 października 2020 r. do dnia 26 października 2021 r. – Minister Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 26 października 2021 r. – Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Plan ochrony
zabytków

Rejestr zabytków

Rozporządzenie
w sprawie dotacji
celowej na prace
konserwatorskie
Rozporządzenie
w sprawie organizacji
WUOZ
Ustawa o NIK
WUOZ
Zabytek

odpowiednio: krajowy, wojewódzki, powiatowy, gminny oraz jednostki
organizacyjnej plan ochrony zabytków, tj. dokument określający organizację
i sposób ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
w którym ujmuje się stan zasobu podlegających ochronie, zagrożenia, zamiar
działania, sposób realizacji, niezbędne siły i środki oraz czas i koszt wykonania
(§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych5);
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 (§ 2 rozporządzenia 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 prawem6);

rozporządzenie 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 zabytków7;
rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia
2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków8;

ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9;
wojewódzki urząd ochrony zabytków;

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.).

5

6

7

8

9

Dz. U. Nr 212, poz. 2153, dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków.

Dz. U. z 2021 r. poz. 56, dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Dz. U. poz. 1674, ze zm.

Dz. U. Nr. 75, poz. 706.

Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy system ochrony
zabytków funkcjonuje
prawidłowo i skutecznie?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy zostały
zapewnione warunki
organizacyjne
do prowadzenia
prawidłowej
i skutecznej
działalności na rzecz
ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami?
2. Czy prowadzona
działalność z zakresu
ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami
jest prawidłowa
i skuteczna?
3. Czy nadzór i kontrola
nad realizacją zadań
z zakresu ochrony
zabytków i opieki
nad zabytkami
są prowadzone
prawidłowo
i skutecznie?
4. Czy środki finansowe
na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami
są wystarczające
i prawidłowo
wydatkowane?
Jednostki
kontrolowane
Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu
Narodowy Instytut
Dziedzictwa
Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów
Siedem wojewódzkich
urzędów ochrony
zabytków
Okres objęty kontrolą
2018–2021 (do dnia
3 sierpnia 2021 r.),
z wykorzystaniem
dowodów sporządzonych
przed tym okresem
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W ostatnich latach Najwyższa Izba Kontroli podejmowała liczne kontrole
związane z ochroną zabytków, które jednakże nie obejmowały w sposób
kompleksowy tego zagadnienia. Zarówno wyniki dotychczasowych kontroli,
jak i przedmiot skarg, kierowanych do NIK, wskazywały na nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu ochrony zabytków w Polsce, co było główną
przyczyną podjęcia niniejszej kontroli.
Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę ochrony zabytków
w Polsce jest ustawa o zabytkach, w której rozróżniono ochronę zabytków
(działania administracyjne) od opieki nad zabytkami (działania właścicielskie).

Organami ochrony zabytków, zgodnie z art. 89 pkt 1 i 2 ustawy o zabytkach,
są minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
oraz wojewoda.
Infografika nr 1
Organizacja zadań organów ochrony zabytków
MINISTER

GENERALNY
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

(Sekretarz/
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury,
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu)
– Dep. Ochrony Zabytków
– Dep. Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą
i Strat Wojennych

WYSPECJALIZOWANE
PAŃSTWOWE INSTYTUCJE
KULTURY

– Narodowy Instytut
Dziedzictwa
– Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów
– Narodowy Instytut
Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą

WOJEWODA

WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

16 WUOZ
33 delegatury WUOZ

KONSERWATOR
ZABYTKÓW

gminny/miejski/
powiatowy/
powiatowo-gminny/
metropolitalny

KIEROWNIK INSTYTUCJI
KULTURY
WYSPECJALIZOWANEJ
W OPIECE NAD ZABYTKAMI

NADZÓR
I KONTROLA

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie analizy przepisów prawnych.

W imieniu Ministra zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków
wykonuje Generalny Konserwator Zabytków, który jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego10. W celu realizacji zadań w obszarze ochrony zabytków Minister utworzył dwie wyspecjalizowane instytucje
kultury, tj. Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ponadto, z dniem 19 grudnia 2017 r., Minister
utworzył kolejną instytucję kultury – Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą11.
W imieniu wojewodów zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków
wykonują wojewódzcy konserwatorzy zabytków, powoływani przez wojewodę, na wniosek GKZ, którzy wchodzą w skład rządowej administracji
10 Art. 90 ust. 1 ustawy o zabytkach.
11 Na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia
2017 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Narodowego Instytutu Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą (Dz. Urz. MKiDN poz. 86).

WPROWADZENIE
zespolonej w województwie12. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków kierują 16 WUOZ, w strukturze których (w większości, tj. 14) funkcjonują łącznie 33 delegatury13. Na wniosek WKZ, wojewoda może powierzyć, w drodze
porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych, gminom, powiatom, związkom
gmin, związkom powiatów, związkom powiatowo-gminnym albo związkom
metropolitalnym, położonym na terenie województwa, a także kierownikom
instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami14.
Według stanu na 31 grudnia 2020 r.15 w rejestrze zabytków ujęto 78 tys. zabytków nieruchomych, 7,8 tys. stanowisk archeologicznych oraz 268,9 tys. zabytków ruchomych.

Infografika nr 2
Liczba zabytków według województw w 2020 r.

zabytki nieruchome
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6 412
4 282
2 417
3 579
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7 879
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4 304
8 889
1 94 0
3 352
4 390
5 212
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0

3 000

6 000

9 000

zabytki ruchome

zabytki archeologiczne

6 214

562
5 295

286

2 212

371
4 711

10 497
21 423

24 444

7 015

268

193
407

680

548

14 422

143
19 457

41 817

181
1 480

14 297

8 377

1 267

8 679

243
53 202
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0
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479

488

0

500
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1 500

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

12 Art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 ustawy o zabytkach.
13 Liczba delegatur w 14 WUOZ jest różna i wynosi od jednej (cztery WUOZ w: Szczecinie, Gdańsku, Zielonej
Górze oraz Kielcach) do pięciu (WUOZ w Warszawie). WUOZ w Opolu i Łodzi nie posiadał delegatur.
14 Art. 96 ust. 2 i 3 ustawy o zabytkach.
15 Za: Kultura w 2020 r.; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/
kultura-w-2020-roku,2,18.html.
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WPROWADZENIE
Liczba zabytków nieruchomych na terenie poszczególnych województw
jest znacznie zróżnicowana i waha się od 1,9 tys. w województwie świętokrzyskim do 8,9 tys. w województwie dolnośląskim. Zróżnicowanie ilościowe
wynika m.in. z różnic w powierzchni poszczególnych województw, ale w większym stopniu z uwarunkowań historycznych i specyfiki danego regionu (struktury osadniczej, gęstości zaludnienia, powierzchni obszarów zurbanizowanych
itd.), jak też lokalnej polityki konserwatorskiej w zakresie wpisów do rejestru
zabytków16.

8

16 Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru
zabytków (księgi rejestru A i C), Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017 r. (str. 74); https://nid.pl/
pl/Wydawnictwa/inne%20wydawnictwa/RAPORT%20O% 20STANIE%20ZACHOWANIA%20
ZABYTK%C3%93W%20NIERUCHOMYCH.pdf.

2. OCENA OGÓLNA
W latach 2018–202117 system ochrony zabytków w Polsce nie funkcjonował prawidłowo i skutecznie. Minister oraz Generalny Konserwator Zabytków, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków niewłaściwie realizowali
większość zadań określonych w ustawie o zabytkach oraz przepisach wykonawczych. Pomimo wzrostu środków finansowych z budżetu państwa
(o 7721 tys. zł18), zmniejszył się w latach 2018–2020 procentowy udział przyjętych do realizacji – w stosunku do zgłoszonych – wniosków o dofinansowanie
prac przy zabytkach, kierowanych zarówno do Ministra, jak i do wojewódzkich
konserwatorów zabytków19. Jednocześnie nastąpił wzrost (o 7384 obiekty)
liczby zabytków wpisanych w tym okresie do rejestru zabytków, których właściciele lub posiadacze mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania. Uzupełnieniem nakładów z budżetu państwa na ten cel nie stały się – wbrew
założeniom – środki Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, ponieważ faktyczne coroczne jego wpływy stanowiły niespełna 5% zakładanych20.

System ochrony
zabytków w Polsce
nie funkcjonował
prawidłowo i skutecznie

W ocenie NIK środki finansowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami,
mimo wzrostu nakładów z budżetu państwa, były niewystarczające na sfinansowanie wszystkich potrzeb w tym zakresie, co negatywnie wpłynęło
na prawidłowość i skuteczność realizacji zadań oraz może doprowadzić do nieodwracalnej degradacji obiektów zabytkowych.

Podstawowy akt prawa wewnętrznego w systemie ochrony zabytków w Polsce, tj. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata
2019–202221, był opracowywany przez Ministra długotrwale. Prace nad nim
zostały sfinalizowane 1,5 roku po zakończeniu poprzednio obowiązującego krajowego programu ochrony zabytków. Ponadto nie zostały osiągnięte
w latach 2019–2020 zaplanowane w ww. Programie niektóre wskaźniki realizacji zadań. Z kolei kluczowy dokument, określający organizację i sposób
ochrony najcenniejszych zabytków w sytuacjach kryzysowych, tj. Krajowy
plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
nie był aktualizowany przez Ministra od 2014 r. Również w czterech z siedmiu
objętych kontrolą WUOZ stwierdzono nieaktualizowanie wojewódzkich planów ochrony zabytków. Długotrwale prowadzone były przez Ministra oraz GKZ
działania na rzecz utworzenia i prowadzenia dwu narzędzi, mających stanowić pomoc w procesie odzyskiwania utraconych dóbr kultury, w tym zabytków,
tj.: Krajowego rejestru utraconych dóbr kultury oraz Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Ponadto
17 Do dnia zakończenia kontroli, tj. 3 sierpnia 2021 r.
18 Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy zwiększonymi przez Ministra nakładami finansowymi
na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (w ramach Programu „Ochrona zabytków”)
– ze 143 195 tys. zł w 2018 r. do 155 253 tys. zł w 2020 r., tj. o 12 058 tys. zł, a spadkiem nakładów
na ten cel w objętych kontrolą WUOZ, finansowanych z budżetów właściwych wojewodów,
z 34 463 tys. zł do 30 126 tys. zł, tj. o 4337 tys. zł.
19 W latach 2018–2020 liczba projektów dofinansowanych przez Ministra ze środków budżetu
państwa w stosunku do liczby zgłoszonych projektów zmalała z 27,2% do 25,8%, a wartość
projektów przyjęt ych do realizacji w stosunku do wartości projektów zgłoszonych
do sfinansowania środkami budżetu państwa – z 18,7% do 15,7%. Natomiast w objętych kontrolą
WUOZ, średnio, liczba projektów dofinansowanych w stosunku do liczby zgłoszonych projektów
zmalała z 58,9% do 48,8%, a wartość projektów przyjętych do realizacji w stosunku do wartości
projektów zgłoszonych – z 43,8% do 26,2%.

20 Coroczne wpływy NFOZ miały wynosić 16 819,5 tys. zł, a faktyczne przychody stanowiły
nie więcej niż 776 tys. zł w każdym roku.

21 Przyjęty uchwałą Nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie „Krajowego
programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022” (M.P. poz. 808), dalej:
Krajowy program ochrony zabytków, KPOZ lub Program. Poprzednio obowiązywał „Krajowy
program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014–2017” (Komunikat Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów
uchwały sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Krajowy program ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami” – M.P. poz. 733).
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OCENA OGÓLNA
zarówno Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury, jak i wprowadzona od dnia
25 listopada 2016 r.22 nowa forma ochrony zabytków, tj. Lista Skarbów Dziedzictwa, nie zawierały do dnia 30 czerwca 2021 r. żadnych wpisów. Wystąpiły
także przypadki nierzetelnego i opieszałego procedowania przez WKZ spraw
związanych z prowadzeniem: rejestru zabytków, co negatywnie wpływało
na jego aktualność, oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków, co miało wpływ
na rzetelność danych Krajowej Ewidencji Zabytków. Ponadto zarówno Minister,
jak i WKZ wydawali decyzje administracyjne oraz rozpatrywali skargi i wnioski w sprawach ochrony zabytków z naruszeniem trybu i terminów określonych w Kpa.

Nadzór i kontrola były prowadzone przez organy ochrony zabytków
– co do zasady – rzetelnie, jednakże NIK wskazała na niepełny ich zakres
i ograniczoną skuteczność podejmowanych działań. GKZ nie organizował
i nie prowadził kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. NIK zwróciła
także uwagę na niską częstotliwość przeprowadzanych przez pracowników
Ministerstwa kontroli działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków.
Stwierdzono również przypadki niemonitorowania przez WKZ realizacji nałożonych na właścicieli zabytków zaleceń pokontrolnych i nakazów.

Środki finansowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami były wydatkowane na ogół prawidłowo, jednakże były one niewystarczające na sfinansowanie wszystkich potrzeb w tym zakresie. Ponadto – w związku z konkursowym
trybem finansowania prac przy zabytkach – Minister w ograniczonym stopniu
miał wpływ na strukturę dotacji, a tym samym kreowania polityki dotacyjnej
w odniesieniu do grup zabytków znajdujących się w najgorszym stanie zachowania.

Nie zostały wypracowane przez Ministra mechanizmy zapewniające: współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz realizacji zadań wynikających z ustawy o zabytkach oraz rozporządzenia w sprawie ochrony
zabytków, a także wzajemne informowanie się przez organy uprawnione
do udzielania dotacji o ich udzieleniu.
Pomimo wzrostu (o 11 416 tys. zł) w 2020 r. – w porównaniu do 2018 r. – środków na funkcjonowanie objętych kontrolą WUOZ, nie poprawiły się w istotny
sposób warunki do prowadzenia działalności, w tym poziom zatrudnienia.
Objęci kontrolą WKZ – jako główny czynnik negatywnie wpływający na realizację zadań – wskazywali nieadekwatność wielkości zatrudnienia oraz wysokości
wynagrodzeń w stosunku do liczby i zakresu prowadzonych spraw oraz wymaganych od zatrudnianych osób kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia.

22 Tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1330, ze zm.), dalej: ustawa
z dnia 10 lipca 2015 r. Zgodnie z art. 7 pkt 1a ustawy o zabytkach formą ochrony zabytków
jest wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Zadania i kompetencje Ministra, jako organu ochrony zabytków, wykonuje
Generalny Konserwator Zabytków. Zostały one przypisanie do realizacji
właściwym merytorycznie departamentom w Ministerstwie (tj. Departamentowi Ochrony Zabytków oraz Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych), a także wyspecjalizowanym
państwowym instytucjom kultury (tj. Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa oraz Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

[str. 23–25]

Prawidłowa organizacja
zadań Ministra

Zadania i kompetencje wojewody, jako organu ochrony zabytków, wykonuje wojewódzki konserwator zabytków, wchodzący w skład zespolonej
administracji wojewódzkiej, który kieruje wojewódzkim urzędem ochrony
zabytków.

Prawidłowa,
co do zasady,
organizacja zadań
wojewody

W latach 2018–2020 nastąpił wzrost środków przeznaczonych z budżetów
wojewodów na funkcjonowanie objętych kontrolą WUOZ (rozdział 92121
– Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków) z 35 363 tys. zł do 46 779 tys. zł,
jednakże były one w dalszym ciągu niewystarczające, co skutkowało
m.in. trudnościami w zapewnieniu właściwego poziomu zatrudnienia.

Niezapewnienie
właściwych warunków
do prowadzenia
działalności przez WKZ

W sześciu spośród siedmiu objętych kontrolą WUOZ utworzono delegatury
w łącznej liczbie 16. Struktura organizacyjna skontrolowanych WUOZ była,
co do zasady, zgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji
WUOZ. Odstępstwa od ww. przepisów wystąpiły w przypadku delegatur
dwóch WUOZ, co uzasadniano faktem, że nie jest właściwym – z organizacyjnego punktu widzenia – dublowanie w delegaturach niektórych stanowisk już utworzonych i funkcjonujących w WUOZ. 
[str. 25–26]

W siedmiu WUOZ objętych kontrolą w latach 2018–2020 były zatrudnione23 odpowiednio: 379, 388 i 40424 osoby. Najniższe zatrudnienie odnotowano w WUOZ w Kielcach (odpowiednio: 27, 24 i 30 osób), a najwyższe
– w WUOZ w Warszawie (odpowiednio 103, 109 i 110 osób).

We wszystkich siedmiu skontrolowanych WUOZ stwierdzono, że liczba
zatrudnionych pracowników była nieadekwatna do liczby i zakresu wykonywanych zadań, co wynikało m.in. ze wzrostu wpływających do urzędów
spraw. Główną przyczyną braków kadrowych, w tym spowodowanych
dużą rotacją pracowników, był niski poziom oferowanych wynagrodzeń.
Średnio przeciętne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego
(w grupie członków korpusu służby cywilnej) wynosiło w 2018 r. – 4647 zł,
w 2019 r. – 4739 zł, w 2020 r. – 5864 zł.
[str. 26–31]
Minister opracował Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022 (KPOZ, Program), przyjęty w dniu 13 sierpnia
2019 r. przez Radę Ministrów, w którym określono m.in.: cele i kierunki
działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
warunki i sposób finansowania planowanych działań, a także harmonogram
ich realizacji.

23 Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
24 W tym: członkowie korpusu służby cywilnej (status 03) odpowiednio: 332, 341 i 353; osoby
nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01) odpowiednio: 47, 47 i 51.

Długotrwałe
opracowywanie
Krajowego programu
ochrony zabytków
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

Nieosiągnięcie
wskaźników KPOZ

Nieaktualizowanie
Krajowego planu
ochrony zabytków

Brak mechanizmów
zapewniających
wykonywanie zadania
przez jst

Prace nad KPOZ zostały sfinalizowane 1,5 roku po zakończeniu poprzednio obowiązującego „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami na lata 2014– 2017”, co NIK oceniła jako działanie nieprawidłowe po kontroli pt. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych (P/19/023)25.
[str. 32]

W latach 2019–2020 nie osiągnięto założonych wskaźników KPOZ26,
na co wpływ miało późne jego ogłoszenie w 2019 r., wprowadzenie stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w 2020 r., a także problemy
we współpracy koordynatora Programu z podmiotami zewnętrznymi,
tj. Policją i WKZ, ze względu na fakt, że zakres i przedmiot zadań, określony
w Programie, nie został właściwie skonsultowany z tymi uczestnikami.

W wyniku niepełnej realizacji zadań KPOZ nie wykonano planu finansowego Programu. W latach 2019–2020 nie wykorzystano łącznie kwoty
3220,8 tys. zł, którą przewidziano do wydatkowania na ten cel w latach
2021–2022.
[str. 32–33]

Minister nie aktualizował Krajowego planu ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Krajowy plan ochrony zabytków,
Plan) od dnia jego zatwierdzenia w dniu 14 sierpnia 2013 r. Było to niezgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, stanowiącym, że plan ochrony zabytków jest integralną częścią planów obrony
cywilnej i podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ponadto przedmiotowy Plan nie zawierał niektórych elementów określonych w Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. Nie udokumentowano
także realizacji obowiązku, wynikającego z § 5 ust. 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, tj. przekazania ww. Planu Szefowi
Obrony Cywilnej Kraju.
[str. 34–35]

W Ministerstwie nie wypracowano mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od gmin i powiatów wykonania obowiązku opracowania i uzgodnienia z wojewódzkimi konserwatorami zabytków planów
ochrony zabytków, o co NIK wnioskowała po kontroli pt. Ochrona zabytków przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków27. W toku
niniejszej kontroli stwierdzono również przypadki braku realizacji
ww. obowiązków przez gminy i powiaty, funkcjonujące na terenie właściwości skontrolowanych WUOZ. 
[str. 35; 49–50]

25 Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lipca 2019 r. skierowane do Ministra (https://bip.nik.gov.pl
/kontrole/P/19/023/KNO/).
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26 Odpowiednio: trzech z 14 i dziewięciu z 33 założonych wskaźników.
27 Wniosek o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w celu wprowadzenia instrumentu
pozwalającego na skuteczne egzekwowanie od gmin i powiatów wykonania obowiązku
opracowania i uzgodnienia z wojewódzkimi konserwatorami zabytków planów ochrony
zabytków (Nr ewid. 41/2017/K17/001/KNO; https://bip.nik.gov.pl/kontrole/K/17/001/KNO/).

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury28 (KRUDK, Rejestr) został założony
w Ministerstwie dopiero w dniu 13 listopada 2018 r., tj. po ponad trzech
latach od wejścia w życie z dniem 2 września 2015 r. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury29.

Długotrwałość tworzenia
Krajowego rejestru
utraconych dóbr kultury

Wcześniejsze działania w tym zakresie, podejmowane w latach 2017–2018
przez NIMOZ, nie przyniosły efektów w postaci budowy i wdrożenia
nowego systemu teleinformatycznego, którego jednym z modułów miał
być KRUDK.

Należy podkreślić, że przedmiotowy Rejestr – w założeniach – jest rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie skuteczności odzyskiwania dóbr kultury utraconych w wyniku popełnienia czynu zabronionego. Tymczasem
do dnia zakończenia kontroli KRUDK był pusty, tj. nie zawierał wpisów,
a jedyna decyzja umarzająca postępowanie dotyczące wpisu do Rejestru,
z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania, została wydana przez Ministra z naruszeniem miesięcznego terminu na jej wydanie, określonego
w art. 35 § 3 Kpa30. 
[str. 36]

Karty informacyjne, tworzące Krajowy wykaz zabytków skradzionych31
(Wykaz), były sporządzane po upływie miesiąca od daty wpływu zgłoszenia oraz nie zawierały kompletnych danych, co wynikało z braków w zgłoszeniach przekazywanych do Ministerstwa, a podejmowane przez właściwy
merytorycznie departament w Ministerstwie działania w celu poprawy
jakości i kompletności wpisów do wykazu nie przyniosły oczekiwanych
rezultatów.

Długotrwałość tworzenia
kart informacyjnych
Krajowego wykazu
zabytków skradzionych

W związku z faktem, że Wykaz – w założeniach – jest rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie skuteczności odzyskiwania zabytków utraconych
na skutek ich kradzieży lub niezgodnego z prawem wywozu za granicę,
NIK podkreśliła potrzebę jego bieżącego prowadzenia i aktualizacji.

[str. 36–37]

28 Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2 pkt 1–4 ustawy o zabytkach minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi krajowy rejestr utraconych dóbr kultury.
Do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury wpisuje się rzeczy ruchome będące: zabytkami
wpisanymi do rejestru, zabytkami wpisanymi na Listę Skarbów Dziedzictwa, muzealiami,
materiałami bibliotecznymi należącymi do narodowego zasobu bibliotecznego, materiałami
archiwalnymi – utraconymi przez właściciela w wyniku popełnienia określonych czynów
zabronionych.

29 Dz. U. poz. 1275, dalej: rozporządzenie w sprawie KRUDK.
30 Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego
powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej
– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu
odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
31 Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 3 ustawy o zabytkach Generalny Konserwator Zabytków prowadzi,
w formie zbioru kart informacyjnych, krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem. Wykaz zawiera dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres
zamieszkania lub nazwę i adres siedziby właściciela lub posiadacza zabytku.
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Niezafunkcjonowanie
Listy Skarbów
Dziedzictwa

Nieterminowe
wydawanie
przez Ministra decyzji
administracyjnych

Prawidłowa realizacja
zadań statutowych
przez NID

Prawidłowa realizacja
zadań statutowych
przez NIMOZ
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Od listopada 2016 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych32 nie dokonano wpisów na wniosek (żaden wniosek nie wpłynął) ani z urzędu na Listę
Skarbów Dziedzictwa33 (Lista). Lista jest formą ochrony zabytków, która
została ustanowiona z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.,
tj. od dnia 25 listopada 2016 r.

Lista Skarbów Dziedzictwa okazała się instrumentem nieadekwatnym
do potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego ze względu m.in. na fakt,
iż najcenniejsze obiekty znajdują się w muzeach i wpisywanie ich na tę
Listę było niecelowe. 
[str. 37]
W latach 2018–2021 (do 30 kwietnia) Minister wydał 178 decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru zabytków (w tym 78 – z urzędu) oraz 249 decyzji
odmawiających skreślenia.

Spośród objętych szczegółowymi badaniami kontrolnymi 24 decyzji
administracyjnych w sprawach skreślenia zabytków z rejestru zabytków
23 decyzje zostały wydane z opóźnieniem wynoszącym od 76 do 865 dni,
tj. z naruszeniem terminów określonych w art. 35 § 3 Kpa (powyżej dwóch
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).

Skreślenie zabytku z rejestru dotyczyło obiektów nieistniejących bądź
takich, które utraciły wartości, dla których zostały wpisane do rejestru. Natomiast odmowa skreślenia z rejestru – mimo ustaleń wskazujących na zły stan zachowania obiektu – była podyktowana nieutraceniem
przez zabytek wartości (artystycznych, historycznych, naukowych), dla których został wpisany do rejestru. 
[str. 37–39]

Narodowy Instytut Dziedzictwa prawidłowo realizował zadania statutowe,
polegające m.in. na: gromadzeniu i zarządzaniu zasobem dokumentacji
rejestru zabytków i Krajowej Ewidencji Zabytków (KEZ), a także ewidencjonowaniu badań archeologicznych prowadzonych na terenie kraju; tworzeniu i upowszechnianiu standardów dokumentacji, badań, konserwacji
i digitalizacji zabytków; wydawaniu opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach; realizacji specjalistycznych programów szkoleniowych
i informacyjnych. Jedynie odnośnie zadania pn. „Monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego oraz wypracowywanie metod
przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym w szczególności obiektów z Listy
dziedzictwa światowego i uznanych za pomniki historii”, stwierdzono,
że nie było ono w pełni skutecznie wykonywane, co wynikało m.in. z braku
właściwego zaangażowania po stronie WKZ. 
[str. 40]

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów prawidłowo realizował zadania statutowe, polegające m.in. na: opiniowaniu projektów
zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych, wizytowaniu muzeów
i zabytków pod kątem bezpieczeństwa zbiorów, koordynowaniu transportów zbiorów, opracowywaniu analiz związanych z przestępczością
32 Tj. do dnia 30 czerwca 2021 r.
33 Zgodnie z art. 14a ust. 1 i 2 ustawy o zabytkach Listę Skarbów Dziedzictwa prowadzi minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i wpisuje się na nią zabytek
ruchomy o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego, zaliczany do określonych
kategorii, na podstawie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, z urzędu albo na wniosek właściciela zabytku ruchomego.
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i pożarami w muzeach, zabytkach i innych instytucjach, przygotowywaniu corocznego raportu o stanie zabezpieczenia muzeów i innych jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych
przez Ministra.

Ponadto NIMOZ realizował zadania zlecone/powierzone przez Ministra,
w tym prowadził wykaz muzeów i zabytków budowlanych, w których
wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej. [str. 40–41]

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów nie zrealizował dwóch
powierzonych przez Ministra zadań, tj. nie zapewnił prowadzenia: Krajowego rejestru utraconych dóbr kultury34 oraz wykazu muzeów oraz zabytków budowlanych, w których wymagane jest stosowanie stałych urządzeń
gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka
gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju
pożaru35.

Niewykonanie
przez NIMOZ dwóch
zadań powierzonych
przez Ministra

W latach 2018–2020 nastąpił wzrost liczby zabytków wpisanych do rejestru zabytków o 7,4 tys. obiektów, z czego w skontrolowanych WUOZ
o 6,7 tys.

Prawidłowe na ogół
prowadzenie rejestru
zabytków przez WKZ

Obowiązek wyznaczania – w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej – przez GKZ muzeów oraz zabytków budowlanych, w których wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych
związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego
i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru wynika
z § 27 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów36.
[str. 41]

Objęte kontrolą WUOZ prowadziły na ogół rejestr zabytków zgodnie z przepisami ustawy o zabytkach oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia
rejestru zabytków.

W trzech WUOZ stwierdzono jednak, że przedmiotowy rejestr nie był
prowadzony na bieżąco, tj. nie dokonywano w nim wpisów na podstawie
ostatecznych decyzji o wpisie zabytku do rejestru, co stanowiło naruszenie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.
Ponadto w skontrolowanych WUOZ nie dokonywano lub dokonywano
w ograniczonym zakresie przeglądów prowadzonych rejestrów zabytków
w celu uzupełnienia danych lub ich aktualizacji.

W czterech WUOZ stwierdzono przypadki nieprzekazywania lub opieszałego przekazywania uprawnionym podmiotom kopii decyzji o wpisie
zabytku do rejestru, co stanowiło naruszenie § 4 ust. 2 rozporządzenia
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków. Wojewódzcy konserwatorzy
zabytków wskazywali, że brak jest w przedmiotowym rozporządzaniu precyzyjnych terminów na dokonanie tej czynności.
34 Od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 1 sierpnia 2018 r.
35 Od dnia 17 listopada 2014 r.
36 Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm., dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków.
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Prawidłowe,
co do zasady,
prowadzenie
wojewódzkiej ewidencji
zabytków

Nieefektywne
monitorowanie
opracowania GEZ
oraz samorządowych
programów opieki
nad zabytkami

Nieterminowe
wydawanie przez WKZ
decyzji administracyjnych

W sześciu WUOZ stwierdzono także przypadki nieprawidłowego realizowania obowiązków informacyjnych w sprawach dotyczących wpisu
obiektu do rejestru zabytków lub jego skreślenia, określonych w art. 9
ust. 6 oraz art. 14 ust. 3 ustawy o zabytkach37.
[str. 42–44]

Skontrolowane WUOZ prowadziły, co do zasady, wojewódzką ewidencję
zabytków (WEZ) zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Jednak we wszystkich WUOZ stwierdzono jednostkowe przypadki nieprawidłowych działań polegających na: niesporządzaniu kart ewidencyjnych;
niewłączaniu sporządzonych kart ewidencyjnych zabytków lub zwłokę
w ich włączaniu do WEZ; nieprzekazywaniu lub opieszałym przekazywaniu
egzemplarzy karty ewidencyjnej zabytku do GKZ. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków wskazywali, że brak jest w przedmiotowym rozporządzaniu precyzyjnych terminów na dokonanie tych czynności. W konsekwencji
ww. zaniechań lub opieszałości również Krajowa Ewidencja Zabytków
(KEZ), prowadzona przez GKZ, nie zawierała aktualnych danych.
Ponadto w trzech WUOZ wskazano na przypadki sporządzania kart ewidencyjnych zabytków niewpisanych do rejestru niezgodnie z obowiązującym
wzorem, a w czterech WUOZ – niestosowania bądź niewłaściwego stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie rejestru zabytków w zakresie zawiadamiania o zamiarze / włączeniu karty ewidencyjnej zabytku
do WEZ. 
[str. 44–46]

Objęci kontrolą WKZ monitorowali realizację przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) zadań określonych w ustawie o zabytkach,
w tym opracowanie gminnych ewidencji zabytków (GEZ) oraz samorządowych (powiatowych i gminnych) programów opieki nad zabytkami. Mimo
podejmowanych przez WKZ działań, polegających głównie na pisemnym
przypominaniu o tych obowiązkach, na terenie właściwości skontrolowanych WUOZ gminnych ewidencji zabytków nie posiadały 262 gminy
(tj. 21,3% ogółu), a gminnych programów opieki nad zabytkami – 849 gmin
(tj. 69,1%)38. Również powiaty, funkcjonujące na terenie właściwości
skontrolowanych WUOZ, nie sporządziły powiatowych programów opieki
nad zabytkami. 
[str. 46–47]

W sześciu spośród siedmiu skontrolowanych WUOZ stwierdzono nieterminowe (tj. z naruszeniem art. 35 § 3 Kpa) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o wpis do rejestru zabytków oraz pozwoleń na prace
przy zabytku, a także nieinformowanie stron postępowania o niezałatwie-

37 Zgodnie z art. 9 ust. 6 ww. ustawy na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków informację
o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Według art. 14 ust. 3 tej ustawy na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków informację
o skreśleniu zabytku nieruchomego z rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
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38 Dane na podstawie raportu z realizacji zleconego przez Ministra badania z dnia 30 marca
2020 r., opracowanego przez Departament Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego,
Urząd Statystyczny w Krakowie, pn. „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w samorządzie
gminnym”, dalej: Raport GUS z 2020 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., spośród
2477 gmin w Polsce gminnej ewidencji zabytków, będącej podstawą do sporządzania programów
opieki nad zabytkami, nie prowadziły 602 gminy; niespełna 1/3 gmin posiadało obowiązujący
program opieki nad zabytkami, a ponad 2/5 gmin nie przystąpiło jeszcze do jego sporządzenia.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
niu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia
sprawy oraz niepouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia (tj. z naruszeniem art. 36 § 1 Kpa). W skrajnym przypadku w jednym z WUOZ czas
prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wpisu zabytku
do rejestru zabytków wyniósł 2661 dni.
[str. 47-48]

We wszystkich objętych kontrolą WUOZ sporządzono wojewódzki plan
ochrony zabytków, przy czym w jednym przypadku przedmiotowy plan
nie zawierał niektórych elementów określonych w Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. Natomiast w czterech z siedmiu objętych kontrolą
WUOZ stwierdzono nieaktualizowanie ww. planów39.
[str. 48–49]

Nieaktualizowanie
wojewódzkich planów
ochrony zabytków

Z inicjatywy Ministra wprowadzono zmiany w ustawie o zabytkach40
uprawniające GKZ m.in. do koordynowania oraz kontrolowania działalności WKZ41.

Niepełny zakres
i ograniczona
skuteczność nadzoru
i kontroli Ministra/GKZ

Objęci kontrolą WKZ monitorowali sporządzanie przez jst planu ochrony
zabytków, który podlega uzgodnieniu z WKZ, a także jego aktualizację,
tj. zadań określonych w rozporządzeniu w sprawie ochrony zabytków. Monitorowanie polegało głównie na pisemnym przypominaniu o tych obowiązkach,
jednakże w toku kontroli wskazano, że część gmin i powiatów, funkcjonujących na terenie właściwości skontrolowanych WUOZ, nie realizowała obowiązku opracowania i uzgodnienia z WKZ planów ochrony zabytków. Ponadto
WKZ nie posiadali pełnej wiedzy o liczbie podmiotów, które powinny uzgodnić z WKZ plan ochrony zabytków jednostki organizacyjnej. 
[str. 49–50]

W wyniku przeprowadzonych przez pracowników Ministerstwa w latach
2018–2021 (I kwartał) kontroli sześciu WKZ – na zasadach określonych
w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej42
– sformułowano w pięciu przypadkach ocenę pozytywną z zastrzeżeniami
i jedną – negatywną oraz łącznie 120 zaleceń pokontrolnych.

Nieefektywne
monitorowanie
sporządzania planów
ochrony zabytków

NIK zwróciła uwagę na niską częstotliwość przeprowadzanych w WUOZ
kontroli, tj. obejmowanie kontrolą co roku dwóch WUOZ43, a także na fakt,
iż – mimo podejmowanych przez Ministra i GKZ działań – ustalenia
ww. kontroli w WUOZ, a także przedmiot skarg uznanych za zasadne świadczą o niewłaściwym funkcjonowaniu WUOZ, co z kolei determinuje konieczność wzmożenia nadzoru i kontroli nad działalnością WKZ.
39 Na zaniedbania w opracowaniu i aktualizacji planów ochrony zabytków, co skutkowało brakiem
w pełni funkcjonalnego (aktualnego i kompletnego) podstawowego dokumentu w planowaniu
organizacji i sposobu ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych, wskazała NIK po kontroli
pt. Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych (nr ewid.
168/2018/P/18/108/LZG; https://bip.nik.gov.pl/kontrole /P/18/108/LZG/).

40 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1595), dalej: ustawa z dnia
22 czerwca 2017 r. o zmianie u.o.z.

41 Zgodnie z art. 1 pkt 12 lit. a i b ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie u.o.z.
42 Dz. U. z 2020 r. poz. 224, dalej: ustawa o kontroli w administracji rządowej.

43 Oznacza to, że – przy zachowaniu dotychczasowej częstotliwości i kolejności typowanych
do kontroli WUOZ – kolejna kontrola w WUOZ w Warszawie (pierwsza – w 2017 r.) zostanie
przeprowadzona dopiero w 2025 r.
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Nieterminowe
i nierzetelne załatwianie
skarg i wniosków
w Ministerstwie

Ponadto stwierdzono, że GKZ nie organizował i nie prowadził kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów dotyczących
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, tj. nie korzystał z uprawnienia
określonego w art. 42 ustawy o zabytkach44. W projekcie zmiany ustawy
o zabytkach, datowanym na 7 kwietnia 2021 r., zaproponowano skreślenie
tego przepisu.
[str. 50–52]

W latach 2018–2020 do Ministerstwa wpłynęło łącznie 128 skarg
i 15 wniosków w sprawach ochrony zabytków. Stwierdzono, że rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach ochrony zabytków odbywało się z naruszeniem trybu i terminu określonych w Kpa.
Opóźnienie w załatwianiu 55 skarg, które wpłynęły w latach 2018–2020,
wynosiło od jednego do 474 dni. Ponadto stwierdzono przypadki: niezałatwiania skarg, co było niezgodne z art. 237 § 1 Kpa, nieinformowania
stron o niezałatwieniu spraw w terminie, co było niezgodne z art. 237 § 4
w związku z art. 36 § 1 i 2 Kpa; niezawiadamiania wnioskodawców o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosków oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia, a także pozostawiania ich bez rozpatrzenia
i niezawiadamiania wnioskodawcy o sposobie ich załatwienia, co było niezgodne z art. 244 § 2 Kpa oraz art. 245 Kpa.

Prawidłowe, na ogół,
przeprowadzanie
przez WKZ kontroli

Skargi najczęściej dotyczyły nieterminowego załatwiania spraw przez GKZ
lub organy nadzorowane przez GKZ oraz niepodejmowania działań wobec
zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego stanu zabytku lub braku ochrony
zabytku. 
[str. 52–53]

W latach 2018–2020 skontrolowane WUOZ przeprowadziły łącznie
3074 kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami, w wyniku których m.in. wydano łącznie
1060 zaleceń pokontrolnych. Kontrole były przeprowadzane, na ogół, prawidłowo, zgodnie z przepisami ustawy o zabytkach.

Przypadki nieprawidłowych działań, stwierdzone w sześciu spośród siedmiu WUOZ, polegały głównie na: przeprowadzaniu czynności kontrolnych
bez udziału podmiotu kontrolowanego lub z pominięciem części podmiotów kontrolowanych, co było niezgodne z art. 38 ust. 4 ustawy o zabytkach (w dwóch WUOZ); sporządzaniu niekompletnych protokołów kontroli,
tj. niezawierających niektórych danych wynikających z art. 39 ust. 2 ustawy
o zabytkach (w dwóch WUOZ); niepodejmowaniu na bieżąco działań mających na celu wydanie zaleceń i nakazów (w dwóch WUOZ); niemonitorowaniu wykonania wydanych zaleceń i nakazów (w czterech WUOZ).

[str. 53–55]
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44 Zgodnie z art. 42 ustawy o zabytkach Generalny Konserwator Zabytków może podejmować
czynności, o których mowa w art. 38 ust. 3, art. 39, art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41, jeżeli
jest to konieczne ze względu na szczególną wagę sprawy. Przepisy art. 38 ust. 4 i 5 stosuje się
odpowiednio.
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W latach 2018–2020 objęci kontrolą WKZ nie korzystali z uprawnień
wynikających z art. 127 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji45 do wykonania zastępczo prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytków, co wynikało z braku środków finansowych na ten cel.

Niekorzystanie w pełni
z uprawnień nadzorczych
przez WKZ

W latach 2018–2020 w sześciu spośród siedmiu objętych kontrolą WUOZ
obowiązywało łącznie 29 porozumień, zawartych na podstawie art. 96
ust. 2 i 3 ustawy o zabytkach z jst oraz instytucjami kultury wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami, które były zawierane w latach poprzednich.
W latach objętych kontrolą nie zawarto kolejnych porozumień, a ich liczba
zmniejszyła się m.in. w związku z ich wypowiedzeniem, na wnioski WKZ,
przez właściwych wojewodów.

Prawidłowy,
co do zasady, nadzór
nad realizacją
porozumień z jst/
instytucjami kultury

W latach 2018–2021 (do dnia zakończenia kontroli) do skontrolowanych
WUOZ wpłynęło łącznie 106 skarg, z czego 25 w 2018 r., 37 w 2019 r.,
32 w 2020 r. i 12 w 2021 r.

Prawidłowe, na ogół,
załatwianie skarg
w WUOZ

Minister finansował prace przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków46 w ramach Programu Ministra Ochrona zabytków, zwiększając w latach 2018–2020 budżet Programu – z 143 195 tys. zł
do 155 253 tys. zł47. Mimo wzrostu środków były one niewystarczające
na sfinansowanie wszystkich zadań, wskazanych we wnioskach o dofinansowanie.

Niewystarczające środki
na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami

W pojedynczych przypadkach WKZ skorzystali z innych przysługujących
uprawnień. W 2019 r. – na podstawie art. 50 ust. 4 pkt 1 ustawy o zabytkach – została wydana jedna decyzję o przejęciu zabytku ruchomego
na własność Skarbu Państwa. Ponadto WKZ w latach 2018–2020 skierowali
dwa wnioski o zabezpieczeniu zabytku w formie ustanowienia czasowego
zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia (na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy
o zabytkach) oraz 11 wniosków o wywłaszczenie zabytku nieruchomego
(na podstawie art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy o zabytkach). 
[str. 57]

WKZ, co do zasady, prawidłowo nadzorowali realizację ww. porozumień poprzez m.in. przeprowadzanie – z różną częstotliwością – kontroli
oraz żądanie sprawozdań. 
[str. 57–58]

Na ogół skargi były rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednakże w pięciu spośród siedmiu skontrolowanych WUOZ
stwierdzono pojedyncze przypadki nierzetelnego oraz nieterminowego
załatwiania skarg (w skrajnym przypadku w jednym z WUOZ odpowiedzi skarżącemu udzielono dopiero po 193 dniach od daty wpływu skargi).

[str. 58–59]

45 Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm., dalej: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym.
46 W formie dotacji celowych udzielonych – na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy o zabytkach
– na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru.
47 Ponadto środki w wysokości 65 000 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają
z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422), dalej: rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r.
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Liczba projektów dofinansowanych przez Ministra ze środków budżetu
państwa w stosunku do liczby zgłoszonych projektów w latach 2018–2020
stanowiła odpowiednio: 27,2%, 26%, 25,8%, a wartość projektów przyjętych do realizacji w stosunku do wartości projektów zgłoszonych do sfinansowania środkami budżetu państwa – odpowiednio: 18,7%, 16,5%, 15,7%.

Niskie wpływy NFOZ

Prawidłowe udzielanie
dotacji przez Ministra

Brak mechanizmów
zapewniających
wzajemne informowanie
się o udzielonych
dotacjach

Zadania w ramach ww. Programu były finansowane ze środków budżetu
państwa (część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
oraz w 2020 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (NFOZ) w wysokości 1049,5 tys. zł.
[str. 59–61]
Coroczne wpływy NFOZ – według założeń48 – określono na 16 819,5 tys. zł,
podczas gdy w latach 2018–2020 przychody tego funduszu wyniosły odpowiednio: 775,5 tys. zł (4,6% planowanych), 708,6 tys. zł (35,4% planowanych), 729,2 tys. zł (36,5% planowanych), a na 2021 r. zaplanowano
przychody w wysokości 700 tys. zł.

Minister nie zrealizował dotychczas uwagi NIK dotyczącej potrzeby ponownej analizy założeń przyjętych na etapie wnioskowania o utworzenie NFOZ
w zakresie źródeł jego finansowania oraz możliwych do uzyskania przychodów, gwarantujących realizację ustawowych zadań49.
[str. 60]
Minister prawidłowo udzielał dotacji celowych na dofinansowanie prac
przy zabytkach wpisanych do rejestru w ramach Programu Ministra
Ochrona zabytków.

NIK, nie kwestionując formy konkursowej udzielania dofinansowań,
zwróciła jednak uwagę, że Minister w ograniczonym stopniu miał wpływ
na strukturę dotacji pod względem doboru obiektów pod kątem rzeczywistych potrzeb, a tym samym kreowania polityki dotacyjnej w odniesieniu do grup zabytków znajdujących się w najgorszym stanie zachowania.
Stwierdzono m.in., że o dotacje na prace przy zabytkach, będących w złym
stanie zachowania, bezskutecznie ubiegały się podmioty, które następnie
wnioskowały o skreślenie zabytku z rejestru zabytków.
[str. 61–63]

Minister prowadził wykazy udzielonych dotacji i informował inne organy
uprawnione do udzielania dotacji o udzielonych dotacjach. Nie wypracował jednak mechanizmów zapewniających, że inne podmioty uprawnione
do udzielania dotacji informowały go o udzielonych dotacjach, co – zdaniem
NIK – ogranicza skuteczność regulacji prawnej50 mającej na celu uniemożliwienie uzyskiwania przez dotowane podmioty środków w nieuzasadnionej wysokości.
48 Według uzasadnienia do zmiany ustawy o zabytkach oraz „Szczegółowej kalkulacji rocznych
wpływów do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków z administracyjnych kar pieniężnych
oraz nawiązek”.

49 Uwaga sformułowana po kontroli nr P/20/001 pt. Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części
24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz wykonanie planu finansowego Funduszu
Promocji Kultury oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (https://bip.nik.gov.pl/
kontrole/P/20/001/KNO/).
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50 Określonej w art. 82 ust. 1 ustawy o zabytkach, zgodnie z którą łączna kwota dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,
udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu
województwa, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Ocenę w tym zakresie Najwyższa Izba Kontroli sformułowała w Informacji
o wynikach kontroli pt. Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego51. Również w toku niniejszej
kontroli w dwóch WUOZ stwierdzono nieprawidłowości w zakresie informowania o udzieleniu dotacji. 
[str. 63–64; 71]

W objętych kontrolą WUOZ nastąpił w latach 2018–2020 spadek nakładów
na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, finansowanych z budżetów
wojewodów (rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
z 34 463 tys. zł do 30 126 tys. zł.

Niewystarczające środki
na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami

Środki będące w dyspozycji poszczególnych WKZ były niewystarczające
na sfinansowanie wszystkich zadań, wskazanych we wnioskach o dofinansowanie.

W latach 2018–2020 liczba projektów dofinansowanych – w formie dotacji bądź refundacji – przez objętych kontrolą WKZ w stosunku do liczby
zgłoszonych projektów stanowiła średnio: 58,9%, 49,8% i 48,8%, a wartość projektów przyjętych do realizacji w stosunku do wartości projektów zgłoszonych do sfinansowania – odpowiednio: 43,8%, 30,6% i 26,2%.

[str. 66–69]

Objęci kontrolą WKZ, co do zasady, prawidłowo udzielali dotacji celowych
na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru, a także prowadzili wykazy udzielonych dotacji i – na ogół – informowali inne organy
uprawnione do udzielania dotacji o udzielonych dotacjach.

Prawidłowe, na ogół,
udzielanie dotacji
przez WKZ

Przypadki niezrealizowania obowiązku informacyjnego, określonego
w art. 82 ust. 3 ustawy o zabytkach, stwierdzono w dwóch WUOZ. W czterech WUOZ stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności
zapisów zawartych umów oraz przyjętych regulaminów udzielania dofinansowań z przepisami ustawy o zabytkach oraz rozporządzenia w sprawie
dotacji celowej. W jednym WUOZ udzielono dotacji z naruszeniem obowiązujących zasad, w wyniku czego nieprawidłowo wydatkowano 57,6 tys. zł.

[str. 69–71]

tych prac lub robót. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ww. ustawy, w celu zapewnienia realizacji postanowień
określonych w ust. 1 organy uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych
dotacji oraz informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach.

51 Nr ewid. 190/2015/P/15/100/LSZ; https://bip.nik.gov.pl/kontrole/P/15/100/.
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4. WNIOSKI
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Ze względu na skalę zgłaszanych potrzeb w zakresie finansowania
ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami, Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje stanowisko wyrażone w toku kontroli pt. Wykonanie
budżetu państwa w 2019 r. w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków52 dotyczące
potrzeby ponownej analizy założeń przyjętych na etapie wnioskowania o utworzenie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w zakresie
źródeł jego finansowania oraz możliwych do uzyskania przychodów,
gwarantujących realizację ustawowych zadań.
Mając na uwadze wyniki kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:
1) Wypracowanie mechanizmów zapewniających:

− współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: opracowania i uzgodnienia z wojewódzkimi konserwatorami zabytków planów ochrony zabytków, sporządzenia gminnej ewidencji zabytków,
a także opracowania samorządowych (powiatowych i gminnych) programów opieki nad zabytkami;
− wzajemne informowanie się przez organy uprawnione do udzielania
dotacji o ich udzieleniu.

Wojewodowie

Wojewódzcy
konserwatorzy zabytków
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2) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowego rejestru utraconych dóbr kultury oraz Krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.
3) Wzmożenie nadzoru oraz zwiększenie częstotliwości przeprowadzanych
kontroli nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków.
4) Opracowanie aktualnego Krajowego planu ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
5) Zapewnienie terminowego wydawania decyzji administracyjnych oraz
załatwiania skarg i wniosków w sprawach ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami zgodnie z przepisami Kpa.
1) Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia środków finansowych
na prawidłowe funkcjonowanie WUOZ oraz na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na poziomie gwarantującym realizację zgłaszanych
przez WKZ potrzeb w tym zakresie.

1) Kontynuowanie działań na rzecz zwiększenia środków finansowych
na funkcjonowanie urzędu oraz realizację przypisanych WKZ zadań.
2) Prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie rejestru zabytków, w tym rzetelne prowadzenie
rejestrów zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.
3) Wydawanie decyzji administracyjnych oraz załatwianie skarg z zachowaniem terminów i trybu określonego w Kpa.
4) Opracowanie aktualnych planów ochrony zabytków, zawierających wszystkie elementy określone w rozporządzeniu w sprawie ochrony zabytków.
5) Zapewnienie skutecznego nadzoru nad sposobem wykonania zaleceń pokontrolnych oraz decyzji wstrzymujących lub nakazujących prace przy zabytku.
52 https://bip.nik.gov.pl/kontrole/P/20/001/KNO/

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Warunki organizacyjne prowadzenia działalności
na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Minister oraz Generalny Konserwator Zabytków zapewnili wykonywanie zadań określonych w ustawie o zabytkach poprzez przypisanie
ich do realizacji właściwym merytorycznie departamentom w Ministerstwie53 oraz wyspecjalizowanym państwowym instytucjom kultury54.
Wojewódzkim konserwatorom zabytków nie zostały zapewnione właściwe
warunki do prowadzenia działalności. Nie dysponowali oni, mimo podejmowanych działań, środkami finansowymi pozwalającymi na zwiększenie poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń – adekwatnie do liczby i zakresu
zadań oraz wymaganych od zatrudnianych osób kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia. Struktura organizacyjna skontrolowanych WUOZ była,
co do zasady, zgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji
WUOZ. Odstępstwa od ww. przepisów wystąpiły w przypadku delegatur
dwóch WUOZ: w Kielcach oraz we Wrocławiu.

Niezapewnienie
w pełni warunków
do prowadzenia
działalności

W imieniu Ministra zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków
wykonuje GKZ, który jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie.

Prawidłowa organizacja
zadań w Ministerstwie

5.1.1. Warunki organizacyjne prowadzenia działalności
w Ministerstwie oraz wyspecjalizowanych instytucjach kultury

Zadania te zostały przypisane głównie Departamentowi Ochrony Zabytków (DOZ)55. W latach 2018–2020 liczba etatów w DOZ wzrosła i wynosiła
odpowiednio: 35, 40 i 40,5, jednakże oszacowane potrzeby w tym zakresie
określono na kolejne 10 stanowisk.

Ponadto Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat
Wojennych (DDZ) w Ministerstwie zostały przypisane zadania w zakresie
prowadzenia Krajowego wykazu zabytków skradzionych oraz Krajowego
rejestru utraconych dóbr kultury56, które wykonywała jedna osoba.
Strukturę organizacyjną Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) tworzyły57: trzy Działy (Standardów Konserwatorskich, Kształcenia o Dziedzictwie, Danych o Zabytkach) oraz siedem oddziałów terenowych

Prawidłowa organizacja
zadań w NID

53 Tj. Departamentowi Ochrony Zabytków oraz Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego
za Granicą i Strat Wojennych. Ponadto zadania z zakresu nadzoru i kontroli nad działalnością
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz funkcja Instytucji Zarządzającej
dla wybranych Programów Ministra zostały przypisane Departamentowi Dziedzictwa
Kulturowego.
54 Tj. Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa oraz Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów.

55 Zgodnie z § 31 pkt 1–31 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa nadanego zarządzeniem
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. Urz.
MKDNiS poz. 26). Wcześniej obowiązywał Regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN
poz. 75, ze zm.).

56 Zgodnie z § 22 pkt 19 i 20 ww. Regulaminu organizacyjnego z dnia 31 marca 2021 r.
57 Zgodnie z regulaminem organizacyjnym NID wprowadzonym zarządzeniem nr 16/2020 Dyrektora
Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dnia 1 lipca 2020 r. (dalej: regulamin organizacyjny z 2020 r.).
Wcześniej obowiązywał regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 2/2014
Dyrektora NID z dnia 30 stycznia 2014 r., zmieniony zarządzeniem nr 16/2015 Dyrektora NID
z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym NID
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WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
i ich odpowiednie pracownie terenowe58, trzy specjalistyczne pracownie terenowe: „Park Mużakowski” w Łęknicy, „Zespół pałacowo-parkowy”
w Trzebinach, „Centrum Architektury Drewnianej” w Otwocku oraz inne
komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

Nakłady finansowe
na działalność NID

Prawidłowa organizacja
zadań w NIMOZ

Zatrudnienie – w odniesieniu do osób bezpośrednio działających w ramach
przypisanych im zadań odnoszących się do ochrony zabytków – wynosiło
odpowiednio: 204, 206, 207, przy liczbie etatów odpowiednio: 200,65;
198,03; 199,55. Połowa pracowników zatrudniona była w oddziałach terenowych i pracowniach terenowych NID (odpowiednio w latach 2018–2020:
110, 110, 102 osoby). Potrzeby w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzeń
zostały oszacowane przez Dyrektora NID na poziomie odpowiednio: 10%
(wzrost liczby pracowników o 24 osoby) oraz 50% (wzrost środków finansowych na wynagrodzenia).
NID otrzymywał środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji podmiotowej, dotacji celowych na wydatki bieżące oraz dotacji celowych na wydatki majątkowe w ramach rozdziału 92119 – Ośrodki ochrony
i dokumentacji zabytków.

Nakłady Ministra na ten cel wyniosły w latach 2018–2020 łącznie
140 26 tys. zł, w tym w poszczególnych latach odpowiednio: 27 719 tys. zł,
29 057 tys. zł, 83 250 tys. zł59). Dotacja podmiotowa wynosiła w kolejnych latach: 22 980 tys. zł, 25 256 tys. zł, 24 596 tys. zł; dotacje celowe
na wydatki bieżące: 3574 tys. zł, 3700 tys. zł, 5349 tys. zł; dotacje celowe
na wydatki majątkowe: 1165 tys. zł, 101 tys. zł, 53 305 tys. zł.

Organizacja wewnętrzna, zasady funkcjonowania i zarządzania oraz zadania komórek organizacyjnych i obowiązki pracowników oraz współpracowników Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)
zostały określone w obowiązujących w latach 2018–2021 regulaminach
organizacyjnych60. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz ochrony
(dalej: regulamin organizacyjny z 2014 r.). Według regulaminu organizacyjnego z 2014 r., w latach
2018–2019 podstawową strukturę organizacyjną tworzyły: pion dokumentacji i zarządzania
wiedzą o zabytkach, pion analiz i strategii zarządzania dziedzictwem, pion organizacyjny,
komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, oddziały terenowe w 16 miastach
wojewódzkich oraz trzy Pracownie Terenowe: „Park Mużakowski” w Łęknicy, w Trzebinach
i Zamościu, która, zarządzeniem nr 31/2020 Dyrektora NID z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie
Pracowni Terenowej w Zamościu, została rozwiązana, a zakres jej działania został przejęty
przez Pracownię Terenową w Lublinie.

58 W Gdańsku (w tym Pracownia Terenowa w Toruniu), Krakowie (Pracownia Terenowa
w Kielcach), Olsztynie (Pracownia Terenowa w Białymstoku), Opolu (Pracownia Terenowa
w Katowicach i w Łodzi), Poznaniu (Pracownia Terenowa w Szczecinie), Rzeszowie (Pracownia
Terenowa w Lublinie), Wrocławiu (Pracownia Terenowa w Zielonej Górze). Pracownie terenowe
w poprzednich latach objętych kontrolą były Oddziałami terenowymi.
59 Na wysokość nakładów w 2020 r. znaczący wpływ miała dotacja celowa na wydatki majątkowe
dla NID (z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na siedzibę). Środki w łącznej kwocie
53 260 tys. zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zgodnie
z rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2020 r.
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60 Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zwany
dalej: regulaminem organizacyjnym z 2021 r. Wcześniej obowiązywały regulaminy organizacyjne
wprowadzone: zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., zarządzeniem nr 2/2019
z dnia 2 stycznia 2019 r., zarządzeniem nr 6/2018 z dnia 7 listopada 2018 r., zarządzeniem
nr 7/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
zabytków i opieki nad zabytkami w 2018 r. należało do zadań Działu Analiz
Kryminalnych oraz Działu Metod i Technik Ochronnych, a z dniem 2 stycznia 2019 r. – z połączenia ww. działów – utworzony został Dział Ochrony
Zbiorów Publicznych.

W okresie objętym kontrolą zatrudnienie w NIMOZ kształtowało się
na porównywalnym poziomie – w latach 2018–2019 liczba osób pełnozatrudnionych wynosiła 39, a w 2020 r – 40. Struktura organizacyjna NIMOZ
i wielkość zatrudnienia były dostosowane do realizacji zadań statutowych.
NIMOZ otrzymywał środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji podmiotowej, dotacji celowych na wydatki bieżące oraz dotacji celowych na wydatki majątkowe w ramach rozdziału 92119 – Ośrodki ochrony
i dokumentacji zabytków.

Nakłady finansowe
na działalność NIMOZ

Nakłady Ministra na ten cel wyniosły w latach 2018–2020 łącznie
30 009 tys. zł, w tym w poszczególnych latach odpowiednio: 8624 tys. zł,
8624 tys. zł, 12 761 tys. zł61. Dotacja podmiotowa wynosiła w kolejnych
latach: 6847 tys. zł, 7244 tys. zł, 6949 tys. zł; dotacje celowe na wydatki bieżące: 1728 tys. zł, 730 tys. zł, 592 tys. zł; dotacje celowe na wydatki majątkowe: 49 tys. zł, 650 tys. zł, 5220 tys. zł.
5.1.2. Warunki organizacyjne prowadzenia działalności
w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków

Organizację WUOZ, uwzględniając w szczególności stanowiska pracy
oraz wydziały, których utworzenie w poszczególnych urzędach jest obowiązkowe, określa rozporządzenie w sprawie organizacji WUOZ. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w urzędach tworzy się stanowiska
lub wydziały do wykonywania zadań, w szczególności do spraw: 1) inspekcji zabytków nieruchomych; 2) inspekcji zabytków ruchomych; 3) inspekcji
zabytków archeologicznych; 4) rejestru zabytków i dokumentacji zabytków;
5) ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych; 6) budżetu i finansów. Według § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do delegatur urzędu.

Organizacja
zadań w WUOZ

W ramach sześciu z siedmiu objętych kontrolą WUOZ utworzono 16 delegatur, w tym w: mazowieckim – pięć, wielkopolskim – cztery, dolnośląskim
– trzy, podlaskim – dwie, świętokrzyskim oraz pomorskim – po jednej.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowano dwie delegatury WUOZ w Łodzi.

W pięciu spośród siedmiu skontrolowanych WUOZ ich struktura organizacyjna była zgodna z przepisami ww. rozporządzenia. W przypadku delegatur dwóch WUOZ: w Kielcach oraz we Wrocławiu nie dostosowano w pełni
ich struktury do przepisów ww. rozporządzenia.
Przykłady

W Delegaturze w Sandomierzu WUOZ w Kielcach nie utworzono stanowisk: do spraw rejestru zabytków i dokumentacji zabytków, ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz budżetu
61 Z tego kwota 3122,1 tys. zł stanowiła wydatki niewygasające z upływem 2020 r., zgodnie
z rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2020 r.
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i finansów, co było niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 w związku z § 2 ust. 4
ww. rozporządzenia w sprawie organizacji WUOZ. Świętokrzyski WKZ stwierdził, że zbędne jest dublowanie w Delegaturze WUOZ ww. stanowisk, ponieważ
zostały utworzone w WUOZ w Kielcach, co przy wielkości powierzchni województwa oraz obecnym stanie zatrudnienia jest wystarczające. Konserwator
nie wykluczył, że w sytuacji gdy nastąpi znaczny wzrost zatrudnienia pojawi
się konieczność utworzenia tych stanowisk w Delegaturze.

Wzrost nakładów
na funkcjonowanie
WUOZ
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W każdej z trzech Delegatur WUOZ we Wrocławiu (tj. w Jeleniej Górze,
Legnicy i Wałbrzychu) nie utworzono stanowisk ds. rejestru zabytków i dokumentacji zabytków, co było niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 4 w związku z § 2 ust. 4
ww. rozporządzenia. O podjęcie działań w celu dostosowania struktury organizacyjnej delegatur WUOZ do przepisów ww. rozporządzenia NIK wnioskowała po kontroli pt. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych (nr P/19/023). Dolnośląski WKZ poinformował NIK,
że nie jest właściwym z organizacyjnego punktu widzenia, by kierownicy Delegatur wydawali decyzje o wpisaniu do rejestru zabytków; prowadzą jednak
ewidencje zabytków na obsługiwanym terenie. Konserwator stwierdził również, że podejmie stosowne działania po otrzymaniu etatów.

W latach 2018–2020 nastąpił wzrost środków przeznaczonych z budżetów
wojewodów na funkcjonowanie 16 WUOZ (rozdział 92121 – Wojewódzkie
Urzędy Ochrony Zabytków) z 67 019 tys. zł do 89 590 tys. zł, w tym w siedmiu objętych kontrolą WUOZ – z 35 363 tys. zł do 46 779 tys. zł.
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Wykres nr 1
Nakłady wojewodów na funkcjonowanie wojewódzkich urzędów ochrony zabytków
w latach 2018–2020
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Wzrost nakładów w 2020 r. – w stosunku do 2018 r. – stanowił od 15,5%
(WUOZ w Białymstoku) do 59,7% (WUOZ w Gdańsku); natomiast
w wymiarze kwotowym wzrost wynosił od 524 tys. zł (WUOZ w Kielcach)
do 3373 tys. zł (WUOZ w Warszawie).

Najwyższe środki na działalność otrzymał w latach 2018–2020 WUOZ
w Warszawie (łącznie 35 705 tys. zł), natomiast najniższe – WUOZ w Opolu
(łącznie 6667 tys. zł) oraz skontrolowany WUOZ w Kielcach (łącznie
8765 tys. zł).
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Niezapewnienie
właściwych warunków
do prowadzenia
działalności

Główną pozycję w wydatkach skontrolowanych WUOZ (ponad 73%) stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły w badanym okresie 96 209,10 tys. zł, w tym w: 2018 r. – 25 438,6 tys. zł,
2019 r. – 27 263,0 tys. zł, 2020 r. – 33 970,1 tys. zł. Udział wynagrodzeń
wraz z pochodnymi w kosztach działalności bieżącej wynosił w 2018 r.
od 61,2% (WUOZ w Białymstoku) do 80,8% (WUOZ w Gdańsku), w 2019 r.
od 65,4% (WUOZ w Kielcach) do 80,5% (WUOZ w Gdańsku), w 2020 r.
od 67,4% (WUOZ w Białymstoku) do 78,2% (WUOZ w Łodzi).

Wysokość budżetu skontrolowanych WUOZ, mimo wzrostu nakładów,
była nieadekwatna do zgłaszanych przez WKZ potrzeb. Niedofinansowanie WUOZ skutkowało trudnościami w zapewnieniu właściwego poziomu
zatrudnienia, co z kolei negatywnie wpływało na prawidłową i terminową
realizację zadań.
We wszystkich siedmiu skontrolowanych WUOZ stwierdzono, że liczba
zatrudnionych pracowników była nieadekwatna do liczby wykonywanych
zadań, co wynikało m.in. ze wzrostu wpływających do urzędów spraw,
a podejmowane przez poszczególnych WKZ działania nie zapobiegły brakom kadrowym i rotacji pracowników.
Przykłady

W WUOZ w Poznaniu w latach 2018–2020 na jednego pracownika merytorycznego przeciętnie przypadało odpowiednio: 172,5, 171,5 i 167,1 spraw
dotyczących wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie o zabytkach. Wielkopolski WKZ wskazał, że niedotrzymywanie terminów załatwiania spraw jest spowodowane niedostateczną liczbą
pracowników w stosunku do liczby spraw wpływających oraz rotacją pracowników. Na to z kolei wpływ miały niskie wynagrodzenia w porównaniu
do kwalifikacji pracowników i liczby realizowanych zadań. Z przeprowadzonych w latach 2018–2020 naborów blisko 61% nie zostało rozstrzygniętych
z powodu m.in. braku ofert. WKZ stwierdził również, że istnieje ryzyko nieprawidłowego załatwiania spraw w związku z krótkim stażem pracy nowozatrudnionych osób, nieposiadaniem przez nie doświadczenia oraz brakiem
czasu na właściwe wprowadzenie ich w zagadnienia przez bardziej doświadczonych pracowników.
W WUOZ w Warszawie w latach 2018–2020 na jednego pracownika merytorycznego przeciętnie przypadało odpowiednio: 124,4, 118,7 i 98,1 spraw
dotyczących wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie o zabytkach. Mazowiecki WKZ stwierdził, że na realizację
zadań negatywnie wpływało nieadekwatne do zakresu zadań zatrudnienie,
duża rotacja pracowników i niskie wynagrodzenia. W jego opinii zatrudnienie należałoby zwiększyć o ok. 20 etatów (tj. o ok. 15% w stosunku do stanu
obecnego).

W WUOZ we Wrocławiu w 2019 r., w stosunku do 2018 r., zwiększyła się
liczba prowadzonych spraw, dotyczących wydania decyzji, postanowień
i zaświadczeń określonych w ustawie o zabytkach, o 19,2%, a w 2020 r. liczba
spraw wzrosła o kolejne 10% w porównaniu do 2019 r. W latach 2018–2020
liczba prowadzonych spraw w przeliczeniu na jednego pracownika merytorycznego wynosiła odpowiednio: 563, 662 i 753. Dolnośląski WKZ wyjaśnił,
że – pomimo niewielkiego wzrostu w 2020 r. liczby etatów (o trzy) oraz wynagrodzeń – stan zatrudnienia w WUOZ nadal jest niewystarczający do sprawnej i pełnej realizacji powierzonych zadań. Zdaniem WKZ optymalna struk-
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tura zatrudnienia powinna wzrosnąć jeszcze o 18 etatów merytorycznych
oraz dodatkowo o 17,5 etatu – w przypadku ewentualnego przejęcia kompetencji Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

W latach 2018–2020 w 16 WUOZ było zatrudnionych odpowiednio: 749,
766 i 785 osób, w tym: członkowie korpusu służby cywilnej (status 03) stanowili odpowiednio: 636, 652 i 665, a osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01): 113, 114 i 120.

W siedmiu WUOZ objętych kontrolą były zatrudnione w latach 2018–2020
odpowiednio: 379, 388 i 404 osoby, w tym: członkowie korpusu służby cywilnej
(status 03) stanowili odpowiednio: 332, 341 i 353, a osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01): 47, 47 i 51. Najniższe zatrudnienie
odnotowano w WUOZ w Kielcach (odpowiednio: 27, 26 i 30 osób), a najwyższe – w WUOZ w Warszawie (odpowiednio 103, 109 i 110 osób).
Infografika nr 3
Liczba pełnozatrudnionych w WUOZ w latach 2018–2020 (według statusu zatrudnienia)
2018

status 01
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status 03

status 01
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4

25

3
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4

27
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6
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5
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4
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3

24

2

24

3

27

Łódź

2

44

3
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3

49

Poznań

12

56

12

58

13

55

Warszawa

9

94

11

98

12

98

Wrocław

11

59

11

57

12

58

RAZEM WE
WSZYSTKICH
16 WUOZ

113

636

114

652

120

665

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych z kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. [2019 r.,
2020 r.] w części 85/ (…).
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Jako główną przyczynę trudności w pozyskaniu pracowników WKZ wskazywali niski poziom oferowanych wynagrodzeń w stosunku do pożądanych
kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia.
W objętych kontrolą WUOZ, średnio, przeciętne wynagrodzenie brutto
na jednego pełnozatrudnionego w grupie pracowników – członków korpusu służby cywilnej (status 03) wynosiło w 2018 r. – 4696 zł, w 2019 r.
– 4846 zł, w 2020 r. – 5770 zł; natomiast osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01) odpowiednio: 6260 zł, 7288 zł,
7771 zł.

Średnia ta dla wszystkich 16 WUOZ była niższa w latach 2018–2019
i wynosiła w grupie pracowników – członków korpusu służby cywilnej (status 03) odpowiednio: 4647 zł i 4739 zł; natomiast w 2020 r. była wyższa
o 94 zł. W grupie pracowników – osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01) średnia ta była niższa i wynosiła odpowiednio: 5791 zł, 6404 zł, 7495 zł.
Infografika nr 4
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w WUOZ
w latach 2018–2020 (według statusu zatrudnienia)
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych z kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. [2019 r.,
2020 r.] w części 85/ (…).
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Wpływ na poziom wynagrodzeń miały m.in. wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (np. w WUOZ w Kielcach w 2019 r. w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń).
Wzrost wynagrodzeń w 2020 r. w stosunku do wynagrodzeń w 2018 r.
wynikał ze zwiększonych nakładów na funkcjonowanie WUOZ, co było efektem działań podjętych przez Ministra oraz GKZ62.

5.2. Prowadzenie działalności z zakresu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami

W zakresie działalności Ministra oraz GKZ stwierdzono, że realizacja większości zadań, będących przedmiotem kontroli, a określonych w ustawie
o zabytkach, nie była w pełni prawidłowa i skuteczna. Dotyczyło to przede
wszystkim: długotrwałego opracowywania Krajowego programu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022 oraz nieosiągnięcia
w latach 2019–2020 wskaźników realizacji Programu; nieaktualizowania od 2014 r. Krajowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych; długotrwałego sporządzania kart informacyjnych tworzących Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem; długotrwałego tworzenia Krajowego
rejestru utraconych dóbr kultury; niefunkcjonowania Listy Skarbów Dziedzictwa, a także nieterminowego wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach skreślenia zabytków z rejestru zabytków, tj. z opóźnieniem
wynoszącym od 76 do 865 dni. Nie stwierdzono jednocześnie istotnych
nieprawidłowości w realizacji zadań statutowych przez dwie wyspecjalizowane państwowe instytucje kultury, tj. NID oraz NIMOZ. W działalności
WKZ stwierdzono nieprawidłowości, które polegały przede wszystkim na:
prowadzeniu postępowań z naruszeniem przepisów Kpa, w tym w zakresie
terminowości; nierzetelnego i opieszałego procedowania spraw związanych
z prowadzeniem rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków oraz nieaktualizowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Działalność organów
ochrony zabytków
nie była w pełni
prawidłowa i skuteczna

Zadania Ministra/GKZ polegały m.in. na: opracowywaniu projektu Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz koordynacji i kontroli realizacji tego Programu; opracowywaniu, aktualizowaniu
oraz wdrażaniu Krajowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych; prowadzeniu: Krajowego wykazu zabytków
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, Krajowego
rejestru utraconych dóbr kultury oraz Listy Skarbów Dziedzictwa; wydawaniu decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie
o zabytkach oraz w przepisach odrębnych.

Zadania Ministra/GKZ

5.2.1. Prowadzenie działalności przez Ministra
oraz Generalnego Konserwatora Zabytków

62 W pismach z dnia 9 kwietnia 2019 r., skierowanych do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Finansów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalny Konserwator
Zabytków zwróciła się o zwiększenie budżetu dla WUOZ na 2020 r. i w latach kolejnych o kwotę
20 706 tys. zł z przeznaczeniem na podniesienie płac pracowników, zwiększenie zatrudnienia
oraz na działalność tych urzędów.
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Długotrwałe
opracowywanie
krajowego programu
ochrony zabytków

Minister opracował Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022 (KPOZ, Program), przyjęty w dniu 13 sierpnia
2019 r. przez Radę Ministrów, w którym określono m.in.: cele i kierunki
działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
warunki i sposób finansowania planowanych działań, a także harmonogram ich realizacji. Program ten ma kluczowe znaczenie, jako jeden z podstawowych aktów prawa wewnętrznego w systemie ochrony zabytków
w Polsce, określający wiążące dla jednostek i organów podległych Radzie
Ministrów ramy organizacyjno-prawne oraz finansowe niezbędne do należytej ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a tym samym funkcjonowania systemu ochrony zabytków.

Prace nad KPOZ zostały sfinalizowane 1,5 roku po zakończeniu poprzednio obowiązującego „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami na lata 2014–2017”. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia
26 lipca 2019 r., skierowanym do Ministra63, NIK oceniła jako nieprawidłowe nieopracowanie KPOZ bezpośrednio po zakończeniu programu na lata
2014–2017, w wyniku czego w 2018 r. nie obowiązywał żaden program.

Nieosiągnięcie
wskaźników KPOZ

Minister powołał Zespół zarządzający KPOZ oraz Koordynatora (w osobie
dyrektora NID)64, który informował GKZ o zidentyfikowanych problemach
z realizacją zadań w ramach Programu oraz terminowo składał sprawozdania z jego wykonania. W Ministerstwie jednak nie zostało utworzone
stanowisko do obsługi Programu, mimo że jego utworzenie i finansowanie
zostało zaplanowane w KPOZ.
W latach 2019–2020 nie osiągnięto założonych wskaźników KPOZ.

W 2019 r. nie osiągnięto trzech z 14 zaplanowanych wskaźników: Liczba jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele odbyli szkolenia
Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakresie zarządzania dziedzictwem
kulturowym (plan – 20, wykonanie – 16); Przedłożenie i zaakceptowanie
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego planu audytów, badań,
analiz, konferencji i innych niezbędnych działań w latach 2019–2020, mających na celu stworzenie modelu systematycznego i elastycznego gromadzenia oraz analizowania danych, przede wszystkim statystycznych, z zakresu
ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami oraz powiązania
tej dziedziny z jej najszerszym kontekstem ekonomiczno-społecznym (plan
– 1, wykonanie – 0); Przedłożenie i zaakceptowanie przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego szczegółowego rozplanowania wydatków w ramach
budżetu Programu 2019–2022 (plan – 1, wykonanie – 0).

W latach 2019–2020 nie osiągnięto dziewięciu z 33 zaplanowanych wskaźników: 1) Liczba opracowanych, nowych, odrębnych materiałów informacyjnych na stronę internetową www.samorzad.nid.pl (plan – 50, wykonanie
– 46); 2) Liczba opracowanych w ramach pilotażu studiów ochrony wartości kulturowych w gminach (plan – 4, wykonanie – 1); 3) Zwiększenie liczby
zgłoszeń do konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków nagradzają-

63 Po kontroli nr P/19/023 pt. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości
narodowych (https://bip.nik.gov.pl/kontrole/P/19/023/KNO/).

32

64 Na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 października
2019 r. w sprawie powołania Koordynatora Krajowego programu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami na lata 2019–2022 i Zespołu zarządzającego Krajowym programem ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022 (Dz. Urz. MKiDN poz. 98), dalej: zarządzenie
w sprawie koordynatora KPOZ.
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cego gminy za modelowe wdrażanie programów opieki nad zabytkami w stosunku do poprzednich edycji, wyrażony w procentach (plan – 25, wykonanie
– 0); 4) Stosunek liczby obiektów, dla których przeprowadzono ocenę wartości zabytkowych w latach 2019-2021, do liczby obiektów na liście obiektów wpisanych do rejestru wybranych do pilotażowej oceny wartości zabytkowych w ramach opracowanego modelu, wyrażony w procentach (plan – 37,5,
wykonanie – 2); 5) Opracowanie projektu struktury bazy danych połączonej
z Geoportalem gromadzącej różnorodne typy informacji o obiektach zabytkowych, w tym badań naukowych (plan – 1, wykonanie – 0); 6) Opracowanie listy
obszarów wytypowanych do pilotażowych badań „Archeologicznego Zdjęcia
Polski+” w ramach Programu 2019-2022 (plan – 1, wykonanie – 0); 7) Stosunek liczby obszarów przebadanych w ramach pilotażowych badań „Archeologiczne Zdjęcie Polski+” w stosunku do liczby obszarów na liście obszarów wytypowanych do pilotażowych badań „Archeologicznego Zdjęcia Polski+” w ramach
Programu 2019–2022, wyrażony w procentach (plan – 37,5, wykonanie – 0);
8) Liczba powiatów, w których wdrożono w ramach Programu 2019-2022 projekt rejestracji zabytków ruchomych na wypadek kradzieży (plan – 26, wykonanie – 3); 9) Średni odsetek zakładanej w planie liczby odbiorców w zidentyfikowanych grupach docelowych, do których w sposób potwierdzony dotarła
kampania społeczno-edukacyjna (plan – 25, wykonanie – 13).

Wpływ na nieosiągnięcie ww. wskaźników miało późne ogłoszenie Programu w 2019 r., wprowadzenie stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 w 2020 r., a także problemy we współpracy NID z podmiotami
zewnętrznymi, tj. Policją i WKZ. Wynikało to z faktu, że zakres i przedmiot zadań, określony w Programie, nie został właściwie skonsultowany
z jego uczestnikami, w tym z Komendantem Głównym Policji, na co zwrócono uwagę na spotkaniu w dniu 5 lutego 2020 r. ws. projektu rejestracji i znakowania zabytków ruchomych na wypadek kradzieży. Z kolei WKZ
poinformowali NID, że nie posiadają wystarczających zasobów kadrowych
oraz sprzętowych do wykonania ww. zadania. W konsekwencji podjęto
decyzję o kontynuowaniu projektu bez wsparcia Komendy Głównej Policji,
a w trzech województwach rozpoczęto jego realizację bez bezpośredniego
udziału WUOZ, we współpracy z zarządcami obiektów.
Według KPOZ środki finansowe na jego realizację zaplanowano w wysokości 25 617,1 tys. zł, w tym w poszczególnych latach 2019–2022 odpowiednio: 1912,6 tys. zł, 7638 tys. zł, 8363,3 tys. zł, 7703,2 tys. zł. W 2019 r.,
na wniosek NID, Minister przekazał na realizację Programu kwotę
808,5 tys. zł, tj. o 1104,1 tys. zł mniej (o 57,7%) od przyjętego planu, z uwagi
na brak możliwości wydatkowania środków finansowych ze względu
na ogłoszenie KPOZ we wrześniu 2019 r. Zrealizowane w latach 2019–2021
(do dnia 18 czerwca) wydatki wyniosły łącznie 5957,8 tys. zł (w poszczególnych latach odpowiednio: 756,2 tys. zł, 4633,1 tys. zł, 568,5 tys. zł).
Minister przygotował, datowaną na 25 maja 2021 r., nowelizację uchwały
Rady Ministrów w sprawie zmiany Programu, której zakres dotyczy przede
wszystkim korekty planu finansowego Programu65, modyfikacji wskaźników jego realizacji oraz zmiany opisu zadań.

65 Zwiększono łączny budżet Programu o 1600 tys. zł (tj. z 25 617,1 tys. zł do 27 217,1 tys. zł)
z przeznaczeniem na realizację zadania 3.2.1. Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych
(…). Ponadto wydatki w 2021 r. oraz w 2022 r. zwiększono odpowiednio o: 1740,9 tys. zł
i 1479,9 tys. zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków w latach 2019–2020.
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Brak mechanizmów
zapewniających
wykonywanie zadania
przez samorządy
województw

Nieaktualizowanie
Krajowego planu
ochrony zabytków

W latach 2018–2021 GKZ otrzymał 17 sprawozdań z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami66. W Ministerstwie nie posiadano
jednak wiedzy odnośnie liczby samorządów województw, które w danym
roku były zobowiązane do przekazania ww. sprawozdań, ponieważ przepisy ustawy o zabytkach nie określają, w jakim terminie przedmiotowe
sprawozdania powinny być przekazywane. Jednocześnie nie zostały wypracowane instrumenty i mechanizmy zapewniające otrzymywanie przez GKZ
od samorządów województw ww. sprawozdań, ponieważ – jak podkreśliła
w złożonych wyjaśnieniach GKZ – Minister nie ma podstaw do rozliczania
organów jst z realizacji zadań w zakresie ochrony dziedzictwa. W toku kontroli wskazano również, że ww. sprawozdania nie mają praktycznego znaczenia w procesie opracowywania projektu krajowego programu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami, a ich przekazywanie stanowi zbędny obowiązek informacyjny, z którego można zrezygnować.

W projekcie nowelizacji ustawy o zabytkach (z dnia 7 kwietnia 2021 r.)
zaproponowano uchylenie art. 87 ustawy oraz dodanie art. 87a, wprowadzającego plany zarządzania dziedzictwem na poziomie regionalnym
oraz na poziomie lokalnym, bez określania obowiązku przekazywania
przez samorząd województwa do GKZ sprawozdania z realizacji regionalnego planu zarządzania dziedzictwem.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał opracowany w 2012 r., a zatwierdzony przez Ministra w dniu 14 sierpnia 2013 r., Krajowy plan ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Krajowy
plan ochrony zabytków, Plan).

Od dnia zatwierdzenia Minister nie aktualizował Planu, co było niezgodne
z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, stanowiącym,
że plan ochrony zabytków jest integralną częścią planów obrony cywilnej
i podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Również w przedmiotowym Planie – jako zadanie GKZ – wskazano aktualizację planu zgodnie z obowiązującymi przepisami – corocznie, do 31 marca67.
W konsekwencji braku aktualizacji ww. Planu nie uwzględniono w nim
62 obiektów68 uznanych przez Prezydenta RP za Pomnik Historii69, dwóch
zabytków wpisanych w 2017 r. i w 2019 r. na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, ośmiu zabytków wpisanych na Świa-

66 Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o zabytkach, sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu
opieki nad zabytkami jest przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i właściwemu
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu,
aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

67 Załącznik nr 1 Tabela realizacji zadań ochrony zabytków. Krajowy plan ochrony zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
68 Tj.: sześciu obiektów z 2012 r., czterech z 2014 r., dwóch z 2015 r., 22 z 2017 r., 23 z 2018 r. i pięciu
z 2020 r. Liczba Pomników Historii zwiększyła się z 48 (według stanu na dzień 31 października
2011 r.) do 110 (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.).
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69 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zabytkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze
rozporządzenia, może uznać za pomnik historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park
kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, określając jego granice. Pomnik Historii stanowi
jedną z pięciu form ochrony zabytków wskazaną w art. 7 ustawy o zabytkach.
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tową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”70, a także jednej biblioteki71,
która posiada zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego. Jednocześnie przedmiotowy Plan zawierał wykaz 43 bibliotek, których zbiory
nie są obecnie zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego

W związku z powyższym Minister nie dysponował w pełni funkcjonalnym
(aktualnym i kompletnym), kluczowym dokumentem określającym organizację i sposób ochrony najcenniejszych zabytków w sytuacjach kryzysowych, mającym stanowić integralny element kompleksowego planu
ochrony cywilnej kraju.

Ponadto przedmiotowy Plan nie zawierał niektórych elementów określonych w Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków72. Nie udokumentowano także realizacji obowiązku, wynikającego z § 5 ust. 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, tj. przekazania ww. Planu
Szefowi Obrony Cywilnej Kraju.

Od 2020 r. były w Ministerstwie prowadzone prace przygotowawcze zmierzające do aktualizacji ww. Planu, jednak dopiero w dniu 29 maja 2021 r.
został powołany Zespół zadaniowy do spraw Krajowego planu ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych73.

W Informacji o wynikach kontroli pt. Ochrona zabytków przez Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków74 NIK zawnioskowała do Ministra
o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w celu wprowadzenia instrumentu pozwalającego na skuteczne egzekwowanie od gmin i powiatów
wykonania obowiązku opracowania i uzgodnienia z wojewódzkimi konserwatorami zabytków planów ochrony zabytków.

Brak mechanizmów
zapewniających
wykonywanie zadania
przez jst

Minister nie podjął wnioskowanych działań legislacyjnych, co wyjaśniano
faktem, że zarówno Minister, jak i GKZ nie zostali wyposażeni przez ustawodawcę w środki nadzoru zmierzające do zapewnienia przestrzegania
prawa przez jednostki samorządu terytorialnego.

W toku niniejszej kontroli również stwierdzono przypadki braku realizacji
obowiązku opracowania i uzgodnienia z wojewódzkimi konserwatorami
zabytków planów ochrony zabytków przez gminy i powiaty, funkcjonujące
na terenie właściwości skontrolowanych WUOZ.
70 Tj.: jednego obiektu z 2011 r., dwóch z 2013 r., dwóch z 2015 r., trzech z 2017 r.
71 Tj. Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu.
72 W części opisowej Plan nie zawierał czterech elementów, tj.: 1) miejsc, wykazów i sposobów
ewentualnej ewakuacji zabytków poza granice kraju, na wypadek konfliktu zbrojnego;
2) ogólnego zestawienie kosztów, nakładów pracy, materiałów i urządzeń przewidzianych do prac
zabezpieczających oraz do rozśrodkowania i ewakuacji; 3) schronów i innych przygotowanych
miejsc przeznaczonych do ukrycia zabytków; 4) czasu realizacji zadań. W części graficznej trzech
elementów: 1) rodzajów, kierunków, stref (obszarów) największych zagrożeń; 2) miejsca ukrycia
i ewakuacji zabytków ruchomych na terenie kraju; 3) głównych i zapasowych tras ewakuacji.

73 Zarządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Krajowego planu ochrony zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. Urz. MKDNiS poz. 45).

74 Nr ewid. 41/2017/K17/001/KNO; https://bip.nik.gov.pl/kontrole /K/17/001/KNO/.
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Długotrwałość tworzenia
krajowego rejestru
utraconych dóbr kultury

Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury (KRUDK, Rejestr) został założony
w Ministerstwie dopiero w dniu 13 listopada 2018 r., mimo obowiązywania od dnia 2 września 2015 r. rozporządzenia w sprawie KRUDK. Wcześniejsze działania w tym zakresie podejmowane w latach 2017–2018
przez NIMOZ75 nie przyniosły efektów w postaci budowy i wdrożenia
nowego systemu teleinformatycznego, którego jednym z modułów miał
być KRUDK.
Rejestr był prowadzony w DDZ76 w formie tabeli utworzonej w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel i zawierał wszystkie pozycje (zakres danych objętych
wpisem do Rejestru) określone w § 2 rozporządzenia w sprawie KRUDK,
jednak do dnia zakończenia kontroli był pusty, tj. nie zawierał wpisów.

Nieterminowość wydania
decyzji umarzającej
postępowanie

Długotrwałość tworzenia
kart informacyjnych
krajowego wykazu
zabytków skradzionych

Przedmiotowy Rejestr – w założeniach – jest rozwiązaniem mającym
na celu zwiększenie skuteczności odzyskiwania dóbr kultury utraconych
w wyniku popełnienia czynu zabronionego. Zgodnie bowiem z art. 24a
ust. 2 pkt 1–4 ustawy o zabytkach do KRUDK wpisuje się rzeczy ruchome
będące: zabytkami wpisanymi do rejestru, zabytkami wpisanymi na Listę
Skarbów Dziedzictwa, muzealiami, materiałami bibliotecznymi należącymi
do narodowego zasobu bibliotecznego, materiałami archiwalnymi – utraconymi przez właściciela w wyniku popełnienia czynu zabronionego. Wpisu
utraconej rzeczy do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury dokonuje się na podstawie decyzji o wpisie do rejestru utraconych dóbr kultury
wydanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 24b
ust. 1 ww. ustawy).
Minister wydał jedną decyzję z dnia 21 sierpnia 2019 r. umarzającą postępowanie dotyczące wpisu do Rejestru z uwagi na bezprzedmiotowość
postępowania, polegającą na braku podstawy prawnej do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia77. Decyzja ta została wydana z naruszeniem miesięcznego terminu na jej wydanie, określonego w art. 35 § 3 Kpa, tj. 36 dni
po upływie tego terminu.

Krajowy wykaz zabytków skradzionych (Wykaz) był prowadzony w DDZ
od 2018 r.78 – w formie zbioru kart informacyjnych, których elektroniczną
wersję stanowił system skradzionezabytki.pl79.
75 Minister powierzył NIMOZ prowadzenie KRUDK pismem z dnia 28 czerwca 2017 r., które odwołał
z dniem 1 sierpnia 2018 r.

76 Prowadzenie KRUDK zostało powierzone DDZ na podstawie zarządzenia z dnia 30 kwietnia
2018 r., które weszło w życie z dniem 1 maja 2018 r.

77 Dobro kultury będące przedmiotem wniosku skradziono pomiędzy 15 marca 1997 r. a 7 stycznia
1998 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 908).

78 Wcześniej, tj. do lipca 2018 r., przedmiotowy Wykaz był prowadzonych przez Narodowy
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Prowadzenie Wykazu zostało powierzone DDZ
na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 kwietnia 2018 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 26, dalej: zarządzenie z dnia 30 kwietnia
2018 r.), które weszło w życie z dniem 1 maja 2018 r.
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79 DDZ uzyskał dostęp do witryny internetowej www.skradzionezabytki.pl na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego ws. nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego oraz praw
na dobrach niematerialnych, podpisanego w dniu 3 września 2018 r.
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Według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Wykaz zawierał 11 861 kart informacyjnych. W kontrolowanym okresie włączono do wykazu 859 kart,
tj.: 128 w 2018 r., 561 w 2019 r., 120 w 2020 r. i 50 w I kwartale 2021 r.
W latach 2018–2021 (I kwartał) odzyskano sześć zabytków (jeden
w 2018 r. oraz pięć w 2019 r.).

Dziesięć spośród 19 objętych badaniami kontrolnymi kart informacyjnych, tworzących Wykaz, zostało sporządzonych w okresie od 1,5 miesiąca
do ponad 11 miesięcy od daty wpływu zgłoszenia. Ponadto 13 spośród
ww. 19 kart nie zawierało kompletnych danych80, co wynikało z braków w zgłoszeniach przekazywanych do Ministerstwa, a podejmowane
przez DDZ działania w celu poprawy jakości i kompletności wpisów
do wykazu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Przedmiotowy Wykaz – w założeniach – jest rozwiązaniem mającym na celu
zwiększenie skuteczności odzyskiwania zabytków utraconych na skutek
ich kradzieży lub niezgodnego z prawem wywozu za granicę, stąd niezwykle istotne jest jego bieżące prowadzenie i aktualizacja.

Z dniem 25 listopada 2016 r.81 wprowadzono nową formę ochrony zabytków, wskazaną w art. 7 pkt 1a ustawy o zabytkach, tj. Listę Skarbów Dziedzictwa (Lista). Do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie dokonano
wpisów na wniosek (żaden wniosek nie wpłynął) ani z urzędu na Listę82.

Niezafunkcjonowanie
Listy Skarbów
Dziedzictwa

W latach 2018–2021 (do 30 kwietnia) Minister oraz Generalny Konserwator Zabytków wydali łącznie 5131 decyzji, postanowień i zaświadczeń83
w sprawach określonych w ustawie o zabytkach oraz przepisach odrębnych, z czego 178 decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru zabytków (w tym
78 – z urzędu) oraz 249 decyzji odmawiających skreślenia.

Nieterminowe
wydawanie decyzji
administracyjnych

Lista okazała się instrumentem nieadekwatnym do potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego ze względu m.in. na fakt, iż najcenniejsze obiekty
znajdują się w muzeach i wpisywanie ich na tę Listę było niecelowe.
Z tego też względu w projekcie zmiany ustawy o zabytkach, datowanym
na 7 kwietnia 2021 r., zaproponowano skreślenie przepisów odnoszących
się do Listy Skarbów Dziedzictwa.

Na próbie dobranej w sposób losowy, obejmującej 24 sprawy dotyczące skreśleń z rejestru zabytków (12 decyzji o skreśleniu zabytków, w tym dwie częściowo uwzględniające wniosek o skreślenie, oraz 12 decyzji odmownych),
stwierdzono m.in., że 23 decyzje zostały wydane z opóźnieniem wynoszącym
od 76 do 865 dni, tj. z naruszeniem terminów określonych w art. 35 § 3 Kpa
(powyżej dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).
80 Tj. danych, określonych w art. 23 ust. 3 ustawy o zabytkach, zgodnie z którym wykaz zawiera:
dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby
właściciela lub posiadacza zabytku.

81 Tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.
82 Zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy o zabytkach na Listę wpisuje się zabytek ruchomy o szczególnej wartości
dla dziedzictwa kulturowego na podstawie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z urzędu albo na wniosek właściciela zabytku ruchomego.

83 Dane obejmują również pisma kończące postępowanie administracyjne. W poszczególnych
latach okresu 2018–2021 (do 30 kwietnia) wydano: 1368, 1586, 1626, 551 decyzji, postanowień
i zaświadczeń.
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Skreślenie zabytku
z rejestru zabytków

Według ww. decyzji skreślenie zabytku z rejestru dotyczyło obiektów nieistniejących (pięć przypadków) bądź takich, które utraciły wartości, dla których zostały wpisane do rejestru (siedem przypadków).

Promnik, gm. Strawczyn. Dwór z drugiej połowy XVIII w., stan w 2017 r.; decyzja Ministra o skreśleniu zabytku z dnia 25 maja 2018 r.

Zdjęcie nr 1
Promnik, gm. Strawczyn. Dwór z drugiej połowy XVIII w., stan w 2017 r.;
decyzja Ministra o skreśleniu zabytku z dnia 25 maja 2018 r.

Źródło: fotografie z zasobu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Kownaty,
gm. Huszlew. Założenie dworsko-parkowe (XVII-XIX w.), stan w 2019 r.; decyzja Ministra o skreśleniu zabytku z dnia14
Zdjęcie nrkwietnia
2 2020
r.
Kownaty, gm. Huszlew. Założenie dworsko-parkowe (XVII–XIX w.), stan w 2019 r.;
decyzja Ministra o skreśleniu zabytku z dnia14 kwietnia 2020 r.

Źródło: fotografie z zasobu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
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Odmowa skreślenia z rejestru – mimo ustaleń wskazujących na zły stan
zachowania obiektu – była podyktowana nieutraceniem przez zabytek wartości (artystycznych, historycznych, naukowych), dla których został wpisany do rejestru.

Odmowa skreślenia
zabytku z rejestru
zabytków

Zdjęcia nr 3-4
Koniecmosty, gm. Wiślica. Budynek stacyjny Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej z ok. 1924 r.;
odmowna decyzja Ministra o skreśleniuKoniecmosty,
zabytku
z dnia 7 kwietnia 2021 r.
gm. Wiślica

Koniecmosty, gm. Wiślica

Budynek stacyjny Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej z ok. 1924 r.; odmowna decyzja Ministra o skreśleniu zabytku z dnia 7 kwietnia 2021

Stan z 1995 r.			

Budynek stacyjny Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej z ok. 1924 r.; odmowna decyzja Ministra o skreśleniu zabytku z dnia 7 kwietnia 2021
r.
r.
Stan z 1995 r.

.

Stan z 2021 r.

Stan z 2021 r.

Źródło: fotografie z zasobu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Zdjęcie nr 5
Kownaty, gm. Huszlew. Założenie dworsko-parkowe (XVII–XIX w.), stan w 2019 r.;
odmowna
o skreśleniu
zabytku
z odnia
14 kwietnia
r. 2021 r.
Orsk,
gm. Rudna.decyzja
Pałac z XVIIMinistra
w.; stan z 2020
r.; odmowna decyzja
Ministra
skreśleniu
zabytku z dnia2020
8 stycznia

Źródło: fotografie z zasobu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W latach 2018–2021 Ministerstwo złożyło 19 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia przeciwko zabytkom, z czego do dnia
15 czerwca 2021 r. zostało rozstrzygniętych sześć spraw, w tym w jednym
przypadku został skierowany wniosek o ukaranie (w pozostałych – umorzenie postępowania/odmowa wszczęcia postępowania).

Zawiadomienia
o popełnieniu
przestępstwa
lub wykroczenia
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5.2.2. Prowadzenie działalności przez wyspecjalizowane instytucje
kultury
Zadania NID

Prawidłowa realizacja
zadań statutowych
przez NID

Zadania NIMOZ

Do zadań statutowych84 Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) należało
m.in. gromadzenie i zarządzanie zasobem dokumentacji rejestru zabytków
i Krajowej Ewidencji Zabytków (KEZ), a także ewidencjonowanie badań
archeologicznych prowadzonych na terenie kraju; tworzenie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badań, konserwacji i digitalizacji zabytków; wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach;
realizacja specjalistycznych programów szkoleniowych i informacyjnych.

W latach objętych kontrolą w ramach działalności statutowej NID
m.in. zgromadził zasoby dokumentacji rejestru zabytków i KEZ do liczby
odpowiednio: 76 650 szt. i 1 157 110 szt. dokumentów oraz w zakresie
pozwoleń dotyczących badań archeologicznych – do ok. 130 000 szt.; uzupełnił liczbę obiektów w bazie danych geoprzestrzennych85 o ponad 1 mln;
wydał 1320 opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach na rzecz
organów administracji publicznej; zrealizował 547 lustracji terenowych
obiektów z Listy dziedzictwa światowego i uznanych za pomniki historii.

NID prawidłowo realizował ww. zadania statutowe. Jedynie odnośnie zadania86: „Monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego oraz wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
w tym w szczególności obiektów z Listy dziedzictwa światowego i uznanych za pomniki historii”, NIK stwierdziła, że – pomimo podejmowanych
działań oraz informowania Ministra o zidentyfikowanych problemach
w tym zakresie – nie było ono w pełni skutecznie wykonywane, co wynikało m.in. z braku właściwego zaangażowania po stronie wojewódzkich
konserwatorów zabytków.

Do zadań statutowych87 Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów (NIMOZ) należało m.in. opiniowanie projektów zabezpieczeń
technicznych i przeciwpożarowych; wizytowanie muzeów i zabytków
pod kątem bezpieczeństwa zbiorów; koordynowanie transportów zbiorów;
opracowywanie analiz związanych z przestępczością i pożarami w muzeach, zabytkach i innych instytucjach; przygotowywanie corocznego raportu
o stanie zabezpieczenia muzeów i innych jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra. Ponadto

84 Zakres działania NID został określony w statucie, nadanym zarządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu
Instytutowi Dziedzictwa (Dz. Urz. MKiDN poz. 5). Wcześniej obowiązywał statut nadany
zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r. (Dz. Urz.
MKiDN poz. 2), który utracił moc z dniem 31 stycznia 2020 r.
85 Baza zawiera informacje o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, obiektach skreślonych
z rejestru zabytków, obiektach znajdujących się w KEZ, a także w obiektach uznanych za pomniki
historii i miejscach światowego dziedzictwa.
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86 Określone w § 5 ust. 1 pkt 4 statutu z 2020 r. oraz w § 4 ust. 1 pkt 4 statutu z 2014 r.
87 Zakres działania NIMOZ został określony w statucie, nadanym zarządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu
Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz. Urz. MKiDN poz. 45, ze zm.). Poprzednio
obowiązywał statut nadany zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
9 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. MKiDN poz. 37), uchylony z dniem 4 lipca 2018 r.
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NIMOZ realizował zadania zlecone/powierzone przez Ministra, w tym prowadził wykaz muzeów i zabytków budowlanych, w których wymagane
jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej.

W latach objętych kontrolą w ramach działalności statutowej NIMOZ m.in.:
opracował 350 opinii z zakresu zabezpieczeń technicznych oraz organizacji
ochrony fizycznej zabytków oraz muzeów; przeprowadził 86 wizyt oceniających stan bezpieczeństwa zabytków; zorganizował 31 szkoleń z zakresu
ochrony zabytków; opracował dwie publikacje dotyczące ochrony zabytków: Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum oraz ABC zagrożenie mikrobiologiczne zbiorów muzealnych; przygotowywał corocznie kalendarium
wydarzeń dotyczących kradzieży, pożarów i aktów wandalizmu w kraju
i na świecie; sporządzał corocznie Raport o stanie zabezpieczenia muzeów
i innych jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
NIMOZ prawidłowo realizował ww. zadania statutowe, przy czym NIK
wskazała, że w badanym okresie nie podejmowano działań na rzecz realizacji części zadań statutowych88, co było uzasadniane m.in. niewystąpieniem
obiektywnych czynników, które powodowałyby konieczność podejmowania określonych działań.
W NIMOZ nie zapewniono wykonania dwóch powierzonych przez Ministra
zadań.

Minister powierzył NIMOZ prowadzenie Krajowego rejestru utraconych
dóbr kultury (KRUDK) pismem z dnia 28 czerwca 2017 r., które odwołał
z dniem 1 sierpnia 2018 r. Podejmowane przez NIMOZ działania nie przyniosły efektów w postaci budowy i wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego, którego jednym z modułów miał być KRUDK.

Prawidłowa realizacja
zadań statutowych przez
NIMOZ

Niewykonanie przez
NIMOZ dwóch
powierzonych przez
Ministra zadań

Z dniem 17 listopada 2014 r., bezterminowo, Minister powierzył NIMOZ
prowadzenie spraw należących do właściwości GKZ, o których mowa w § 27
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, tj. wyznaczanie w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) muzeów oraz zabytków budowlanych,
w których jest wymagane stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Nie zostały
wyznaczone – w porozumieniu z KG PSP – ww. muzea i zabytki budowlane,
w związku z czym wykaz nie był prowadzony.
5.2.3. Prowadzenie działalności przez wojewódzkich konserwatorów
zabytków

Zadania WKZ polegały m.in. na: realizacji zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; prowadzeniu
rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzeniu dokumen88 M.in.: nie opracowywał taktyczno-kryminalistycznych zasad ochrony przed przestępczością zabytków,
muzeów oraz bibliotek, których zbiory w całości albo części tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny;
nie prowadził badań naukowych i nie upowszechniał wyników tych badań i studiów wynikających
ze statutowej działalności; nie współpracował z instytucjami edukacyjnymi i naukowymi,
w tym w szczególności prowadzącymi studia w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków.

Zadania WKZ
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Udział w realizacji zadań
wynikających z KPOZ

Prowadzenie rejestru
zabytków przez WKZ

tacji w tym zakresie; wydawaniu, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie o zabytkach
oraz w przepisach odrębnych; opracowywaniu wojewódzkich planów
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
oraz koordynacji działań przy realizacji tych planów.

W okresie objętym kontrolą w sześciu spośród siedmiu objętych kontrolą
WUOZ89 podejmowano działania wpisujące się w realizację „Krajowego
programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”
(KPOZ).

Działania, finansowane z budżetów poszczególnych WUOZ, związane
były m.in. z rozwijaniem kompetencji zawodowych służb konserwatorskich
poprzez udział pracowników w szkoleniach, współpracę z NID w zakresie współtworzenia cyfrowego repozytorium rejestru zabytków w aplikacji
ScanManager90 (w tym współtworzenie treści zawartych w bazie danych).
W latach 2018–2020 nastąpił wzrost liczby zabytków w Polsce wpisanych
do rejestru zabytków z 347,3 tys.91 do 354,7 tys.92, tj. o 7,4 tys. obiektów93.

W objętych kontrolą WUOZ – wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. – w prowadzonych rejestrach zabytków wpisanych było ogółem 175,6 tys.
zabytków94, w tym: 132,4 tys. zabytków ruchomych, 39 tys. zabytków nieruchomych i 4,2 tys. stanowisk archeologicznych.

W latach 2018–2021 (I kwartał) do rejestrów zabytków, prowadzonych
przez skontrolowanych WKZ, wpisano łącznie 6,7 tys. zabytków, z czego:
5,9 tys. zabytków ruchomych, 797 zabytków nieruchomych i siedem stanowisk archeologicznych. W kontrolowanym okresie z rejestrów zabytków
skreślono łącznie 51 zabytków95, w tym: osiem ruchomych, 42 nieruchome
i jeden archeologiczny.

Nieprowadzenie
na bieżąco rejestru
zabytków

Wszystkie skontrolowane WUOZ prowadziły rejestr zabytków w formie
odrębnych ksiąg dla zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, które zawierały dane określone w art. 8 ust. 3 ustawy o zabytkach oraz
w § 3 ust. 1–3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

W trzech WUOZ w: Gdańsku, Łodzi, Poznaniu stwierdzono, że przedmiotowy rejestr nie był prowadzony na bieżąco, tj. nie dokonywano w nim
wpisów na podstawie ostatecznych decyzji o wpisie zabytku do rejestru,
co stanowiło naruszenie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia
rejestru zabytków.
89 W WUOZ w Gdańsku nie podejmowano żadnych działań w ramach KPOZ.
90 Aplikacja opracowana przez NID, będąca narzędziem wspomagającym proces skanowania
i zarządzania dokumentacją rejestru i ewidencji zabytków.

91 W tym: zabytki nieruchome – 76 680, zabytki ruchome – 262 901, stanowiska archeologiczne – 7752.
92 W tym: zabytki nieruchome – 77 996, zabytki ruchome – 268 915, stanowiska archeologiczne – 7806.
93 Liczba zabytków nieruchomych zwiększyła się o 1316, zabytków ruchomych – o 6014, stanowisk
archeologicznych – o 54.
94 Dane mają charakter szacunkowy ze względu na fakt, że Podlaski WKZ nie posiadał statystyk
dotyczących liczby zabytków skreślonych z rejestru z poprzednich lat, tj. od początku
funkcjonowania Urzędu do 31 grudnia 2017 r.
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95 W tym: 22 skreślenia w 2018 r., dziewięć w 2019 r., 13 w 2020 r. i siedem w 2021 r. (I kwartał).
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Przykłady
W WUOZ w Gdańsku do rejestru zabytków nieruchomych nie wpisano
(według stanu na dzień 22 czerwca 2021 r.) zabytków objętych 19 ostatecznymi decyzjami o wpisie wydanymi w latach 2019–2021.

Łódzki WKZ od 2019 r. do dnia zakończenia kontroli nie dokonał wpisu
73 zabytków nieruchomych i jednego archeologicznego do rejestru prowadzonego w formie ksiąg A i C, pomimo zakończenia postępowań dotyczących
wpisu ww. zabytków do rejestru.

W WUOZ w Poznaniu do rejestru zabytków ruchomych i archeologicznych
nie wpisano po jednym zabytku, pomimo że decyzje o wpisie tych zabytków
do rejestru stały się ostateczne.

W skontrolowanych WUOZ nie dokonywano lub dokonywano w ograniczonym zakresie przeglądów prowadzonych rejestrów zabytków w celu
uzupełnienia danych lub ich aktualizacji, w tym pod kątem ustalenia,
czy wpisane obiekty istnieją i nie utraciły wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, dla której zostały objęte ochroną.

Niedokonywanie
przeglądów rejestru
zabytków

Przykłady

Dolnośląski WKZ oszacował, że skreślenia z rejestru zabytków wymaga
ok. 130 obiektów. Do oceny stanu zachowania zabytków wykorzystywał
„Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)”, sporządzony przez NID.
Z ww. dokumentu wynikało, że 111 obiektów wymaga skreślenia z rejestru
zabytków (nie istnieją od dziesiątek lat, istnieją w znikomej części, utraciły
wartości ze względu na przekształcenia).

Mazowiecki WKZ stwierdził, że rozporządzenie w sprawie rejestru zabytków
nie nakłada obowiązku dokonywania przeglądów rejestru zabytków. Poinformował również, że na terenie woj. mazowieckiego zagrożonych utratą wartości, będących podstawą wpisu do rejestru, jest 208 zabytków nieruchomych.
Łódzki WKZ nie przeprowadzał w latach objętych kontrolą przeglądu rejestru
zabytków, co wynikało z braków kadrowych i obciążenia pracowników innymi
zadaniami. W konsekwencji WKZ nie był w stanie wskazać, jaka liczba obiektów wpisanych do rejestru uległa dezaktualizacji

W czterech WUOZ w: Białymstoku, Kielcach, Łodzi oraz Warszawie stwierdzono przypadki, że WKZ nie przekazywali lub opieszale przekazywali
do NID lub właściwemu, ze względu na miejsce położenia zabytku, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), kopie decyzji o wpisie zabytku
do rejestru, czym naruszali postanowienia § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Przypadki niewłaściwej
realizacji obowiązku
przekazywania kopii
decyzji dot. wpisu
zabytku do rejestru

Przykłady

Łódzki WKZ we wszystkich czterech badanych postępowaniach dotyczących
wpisu zabytku ruchomego do rejestru zabytków nie przesłał kopii decyzji właściwemu, ze względu na miejsce położenia zabytku, wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta). Zastępca Łódzkiego WKZ stwierdził, że decyzje o wpisie
zabytku ruchomego nigdy nie były przekazywane do wiadomości ww. podmiotom. Organy te nie są stroną postępowania, a wpisy dotyczą zabytków będących własnością związków wyznaniowych.
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Podlaski WKZ nie przekazał do NID kopii dwóch decyzji o wpisie zabytku
do rejestru, które stały się ostateczne odpowiednio: 6 marca 2018 r. i 9 listopada 2018 r., co uzasadniano brakiem przepisu wskazującego termin, w jakim
decyzja ma zostać przesłana do NID.
Przypadki niewłaściwej
realizacji obowiązków
informacyjnych
dot. wpisu/skreślenia
zabytku z rejestru

Świętokrzyski WKZ nie przesłał potwierdzonych kopii dwóch decyzji odpowiednio: prezydentowi Kielc oraz wójtowi gminy Rytwiany.

Stwierdzono, że sześciu spośród siedmiu skontrolowanych WKZ (za wyjątkiem Pomorskiego WKZ) nie zgłaszało lub opieszale zgłaszało do publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzędowym informacji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków lub o jego skreśleniu, co było niedopełnieniem wymogów określonych odpowiednio w art. 9 ust. 6 oraz art. 14 ust. 3
ustawy o zabytkach.
Przykłady

Łódzki WKZ nie złożył wniosków o ogłoszenie informacji o wpisie do rejestru 27 zabytków wpisanych do księgi zabytków nieruchomych w 2018 r.,
a także nie złożył wniosków o ogłoszenie informacji o skreślonych w latach
2018–2021 dziewięciu zabytkach nieruchomych.

Mazowiecki WKZ nie wnioskował o ogłoszenie informacji o wpisie do rejestru
we wszystkich ośmiu zbadanych postępowaniach.

Prowadzenie
wojewódzkiej ewidencji
zabytków

Wielkopolski WKZ wnioski o ogłoszenie informacji o wpisie lub skreśleniu
zabytku nieruchomego w poszczególnych latach okresu 2018–2020 kierował jednorazowo w roku kolejnym, w związku z czym publikacja następowała
nawet po upływie półtora roku od wpisu zabytku. Taki sposób postępowania
uzasadniano nieokreślaniem przez przepisy terminu, w którym należy ogłosić
ww. informacje w dzienniku urzędowym.

W wojewódzkich ewidencjach zabytków (WEZ), prowadzonych przez skontrolowanych WKZ, wg stanu na dzień 31 marca 2021 r., ujęto łącznie
416,2 tys. zabytków, w tym: 222,5 tys. ruchomych, 76,7 tys. nieruchomych
i 117,0 tys. archeologicznych96.

W latach 2018–2021 (I kwartał) do WEZ włączono 20,8 tys. zabytków
(11,8 tys. ruchomych, 7,4 nieruchomych i 1,6 tys. archeologicznych).
Jednocześnie w kontrolowanym okresie wyłączono z WEZ 1,7 tys. zabytków97,
z czego: 395 ruchomych, 1,2 tys. nieruchomych oraz jeden archeologiczny.
Nieprowadzenie
na bieżąco WEZ

Objęte kontrolą WUOZ prowadziły WEZ na ogół zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

W czterech WUOZ w: Białymstoku, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu
stwierdzono jednak, że przedmiotowa ewidencja nie była prowadzona
na bieżąco poprzez niesporządzanie kart ewidencyjnych, niewłączanie
sporządzonych kart ewidencyjnych zabytków lub zwłokę w ich włączaniu
do WEZ. W konsekwencji również Krajowa Ewidencja Zabytków (KEZ), prowadzona przez GKZ, nie zawierała aktualnych danych.
96 Dane dotyczą sześciu WUOZ – bez WUOZ w Białymstoku, który nie prowadził statystyk
dotyczących liczby zabytków włączonych i wyłączonych z WEZ z poprzednich lat, tj. od początku
funkcjonowania Urzędu do 31 grudnia 2017 r.
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Przykłady
W WUOZ w Białymstoku karty ewidencyjne, sporządzone w dniu 4 lutego
2018 r. oraz w dniu 15 maja 2018 r. zostały włączone do WEZ po upływie odpowiednio ponad: roku oraz ośmiu miesięcy od sporządzenia tych kart.

W WUOZ w Poznaniu stwierdzono, że w trzech przypadkach nie zostały sporządzone karty ewidencyjne zabytków ruchomych i archeologicznego, o których mowa w §§ 11 i 12 ww. rozporządzenia. Ponadto jedną kartę ewidencyjną
obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, sporządzoną
w kwietniu 2018 r., włączono do WEZ w 2021 r., tj. po upływie blisko trzech
lat od sporządzenia karty. Długotrwałość działań uzasadniano brakiem przepisów regulujących maksymalny termin, jaki może upłynąć od momentu wykonania karty do jej włączenia do WEZ.

Spośród 12 zbadanych decyzji Mazowieckiego WKZ w sprawie wpisania
zabytku do rejestru dla siedmiu zabytków nie sporządzono kart ewidencyjnych, a dla pięciu – nie zaktualizowano tych kart, co było niezgodne z §§ 9, 13
i 14a ww. rozporządzenia.

W WUOZ we Wrocławiu w trzech spośród dziewięciu objętych kontrolą postępowaniach nie założono dla zabytków, po dokonaniu ich wpisu do rejestru, kart
ewidencyjnych, czym naruszono § 13 ww. rozporządzenia. Ponadto Dolnośląski WKZ nie włączył w latach 2019–2021 (I półrocze) do WEZ dziewięciu kart
ewidencyjnych zabytków, co było niezgodne z §§ 13 i 14 ww. rozporządzenia.

W pięciu WUOZ w: Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi oraz Poznaniu
ustalono, że WKZ nie przekazywali lub opieszale przekazywali do GKZ
egzemplarze karty ewidencyjnej zabytków, czym naruszali postanowienia
§ 13 w związku z § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków98. W konsekwencji KEZ nie zawierała aktualnych danych.

Nieprzekazywanie kart
ewidencyjnych do GKZ

Przykłady

Łódzki WKZ w latach 2018–2021 (do dnia zakończenia kontroli) nie przekazał
do GKZ żadnych kart ewidencyjnych zabytków włączonych do WEZ.

Świętokrzyski WKZ dopiero w dniu 8 czerwca 2021 r. przekazał do GKZ
66 kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych, sporządzonych w: 2011 r.
(jedna karta), 2013 r. (10 kart), 2014 r. (11 kart), 2015 r. (12 kart), 2016 r.
(13 kart), 2017 r. (12 kart), 2018 r. (sześć kart).

Wielkopolski WKZ nie przekazał GKZ czterech z 12 objętych kontrolą kart
ewidencyjnych zabytków włączonych do WEZ w 2019 r. Kolejne pięć kart ewidencyjnych przekazano dopiero w trakcie kontroli NIK, co oznacza, że od daty
ich włączenia do WEZ do dnia przekazania GKZ upłynęło od 290 do 950 dni.
Taki sposób postępowania uzasadniano brakiem w przepisach terminu
na przekazanie kart do GKZ.

W trzech WUOZ w: Gdańsku, Kielcach, Poznaniu karty ewidencyjne zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru były sporządzane niezgodnie
ze wzorem karty stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie
prowadzenia rejestru zabytków.
98 Zgodnie z § 13 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków kartę ewidencyjną
zabytku sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest włączany
do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a drugi do krajowej ewidencji zabytków. Według § 14
ust. 2 ww. rozporządzenia Generalny Konserwator Zabytków włącza kartę ewidencyjną zabytku
do krajowej ewidencji zabytków po otrzymaniu tej karty od wojewódzkiego konserwatora
zabytków.

Przypadki niewłaściwego
sporządzania kart
ewidencyjnych
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Przykłady
W WUOZ w Gdańsku w trzech z ośmiu objętych badaniem kartach ewidencyjnych nie wskazano niektórych danych wymaganych w ww. wzorze karty
(m.in. stan zachowania oraz istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie).

W WUOZ w Kielcach sporządzono osiem kart ewidencyjnych zabytków
nieruchomych niewpisanych do rejestru według niewłaściwego wzoru, tj. określonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, zamiast określonego
w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Przypadki niewłaściwego
zawiadamiania dot. WEZ

Również w WUOZ w Poznaniu sporządzono jedną kartę ewidencyjną zabytku
nieruchomego wpisanego do rejestru według niewłaściwego wzoru. Stwierdzono ponadto w dwóch przypadkach, że wpisy w kartach ewidencyjnych
były niekompletne, co było niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia.

W czterech WUOZ w: Gdańsku, Kielcach, Poznaniu i Warszawie stwierdzono
przypadki niestosowania bądź niewłaściwego stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie rejestru zabytków w zakresie zawiadamiania o zamiarze/włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do WEZ.
Przykłady

Świętokrzyski WKZ nie zawiadomił lub zawiadomił ze zwłoką właścicieli/
posiadaczy łącznie sześciu zabytków o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do WEZ, co było niezgodne z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, który stanowi, że takie działania należy
podejmować niezwłocznie.

Nieefektywne
monitorowanie
opracowania GEZ
oraz samorządowych
programów opieki
nad zabytkami

Mazowiecki i Pomorski WKZ nie zamieścili na stronie BIP zawiadomień
o zamiarze włączenia (odpowiednio dot.: trzech i dwóch zabytków) oraz informacji o włączeniu do WEZ kart ewidencyjnych (odpowiednio dot.: trzech i jednego zabytku), co było niezgodne z § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Objęci kontrolą WKZ monitorowali realizację zadań określonych w ustawie
o zabytkach przez jst, w tym opracowanie gminnych ewidencji zabytków
(GEZ) oraz samorządowych (powiatowych i gminnych) programów opieki
nad zabytkami.

Mimo podejmowanych przez WKZ działań, polegających głównie na pisemnym przypominaniu o tych obowiązkach, na terenie właściwości skontrolowanych WUOZ gminnych ewidencji zabytków – według stanu na dzień
30 czerwca 2019 r.99 – nie posiadały 262 gminy (tj. 21,3% ogółu), przy czym
w 182 gminach GEZ była w trakcie sporządzania, a gminnych programów
opieki nad zabytkami – 849 gmin (tj. 69,1%), przy czym w 312 gminach
programy były w trakcie sporządzania.
Odsetek gmin nieposiadających GEZ wahał się od 15,5% (woj. pomorskie)
do 33,1% (woj. dolnośląskie). Natomiast najwięcej gmin nieposiadających programu opieki nad zabytkami było w woj. łódzkim (84,2%), a najmniej – w woj.
pomorskim (48,8%).
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99 W związku z nieposiadaniem przez niektóre ze skontrolowanych WUOZ aktualnych informacji
w tym zakresie zostały wykorzystane dane zawarte w Raporcie GUS z 2020 r.
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Do założenia GEZ nie przystąpiło ogółem 80 gmin (najwięcej w woj. dolnośląskim – 25), a prac nad sporządzeniem gminnego programu opieki nad zabytkami nie rozpoczęto w 537 gminach (najwięcej w woj. mazowieckim – 170).

Również powiaty, funkcjonujące na terenie właściwości skontrolowanych
WUOZ, nie sporządziły powiatowych programów opieki nad zabytkami,
przy czym WUOZ w: Białymstoku, Gdańsku oraz Łodzi nie dysponował
aktualnymi danymi w tym zakresie.
Z danych czterech WKZ wynika, że obowiązujących powiatowych programów
opieki nad zabytkami nie posiadało 87 powiatów spośród 117 (tj. 74,3%),
w tym w: woj. mazowieckim – 37 (z 42); woj. dolnośląskim – 23 (z 26);
woj. wielkopolskim – 15 (z 35); woj. świętokrzyskim – 12 (z 14).

Zgodnie z art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy o zabytkach do zadań wykonywanych
przez WKZ należy w szczególności wydawanie, zgodnie z właściwością,
decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie
oraz w przepisach odrębnych.

Wydawanie przez WKZ
decyzji, postanowień
i zaświadczeń

W latach 2018–2020 objęci kontrolą WKZ wydali łącznie 226 615 ww. decyzji, postanowień i zaświadczeń, w tym w: 2018 r. – 69 857, 2019 r. – 77 249,
2020 r. – 79 509.
Wydane decyzje dotyczyły m.in.:
− wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków (543);
− wpisu zabytku ruchomego (w tym archeologicznego) do rejestru zabytków
(508);
− pozwoleń na prowadzenie prac lub badań przy zabytkach (35 619);
− pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych (30 952);
− pozwoleń na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych,
w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń
elektronicznych i technicznych (954);
− uzgodnień projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian (4790);
− uzgodnień decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego
albo warunki zabudowy (38 600);
− uzgodnień pozwoleń na budowę (21 430);
− pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (10 504).

W sześciu spośród siedmiu objętych kontrolą WUOZ (za wyjątkiem WUOZ
w Kielcach) stwierdzono nieterminowe (tj. z naruszeniem art. 35 § 3 Kpa)
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o wpis do rejestru zabytków
oraz pozwoleń na prace przy zabytku, a także nieinformowanie stron postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia sprawy oraz niepouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia
(tj. z naruszeniem art. 36 § 1 Kpa). Wyżej wymienione nieprawidłowości stwierdzono w 54 przypadkach na 136 objętych badaniami kontrolnymi.

Nieterminowe
wydawanie przez WKZ
decyzji administracyjnych

Przykłady

W WUOZ w Gdańsku dziewięć z 10 objętych badaniem postępowań w sprawie
wpisu zabytku do rejestru zabytków prowadzono z przekroczeniem terminów
określonych w art. 35 Kpa; czas ich prowadzenia wynosił od 70 do 1135 dni.
Ponadto w ośmiu z tych postępowań nie zawiadamiano o niezałatwieniu
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sprawy w terminie, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 36 § 1 Kpa,
a w jednym postępowaniu – nie pouczono strony o prawie wniesienia ponaglenia. Z kolei dwa z ośmiu objętych badaniem postępowania w sprawie
pozwoleń na prace przy zabytku prowadzono odpowiednio: 229 i 222 dni.
Również w tych postępowaniach nie zawiadomiono stron o niezałatwieniu
sprawy w terminie.

W WUOZ w Łodzi wszystkie z dziewięciu badanych postępowań w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabytków prowadzone były w sposób przewlekły (czas prowadzenia tych postępowań wynosił od 198 do 2661 dni),
a strony postępowania nie były zawiadamiane o niezałatwieniu sprawy
w terminie, przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia sprawy
oraz nie były pouczane o prawie wniesienia ponaglenia. W dwóch na osiem
badanych postępowaniach w sprawie wydania pozwoleń stwierdzono,
że były one prowadzone odpowiednio 82 i 115 dni, przy czym w jednym przypadku – w przesłanym do strony zawiadomieniu o niezałatwieniu sprawy
w terminie – nie wyznaczono nowego terminu jej rozpatrzenia.

W WUOZ w Poznaniu dziewięć z 11 objętych badaniem postępowań w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabytków było prowadzonych w sposób
przewlekły, tj. postępowania trwały od 87 do 1967 dni. Ponadto w ośmiu
z tych postępowań nie zawiadamiano o niezałatwieniu sprawy w terminie,
przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia sprawy oraz nie pouczano
o prawie wniesienia ponaglenia. Trzy z 12 badanych postępowań w sprawie
wydania pozwoleń również było prowadzonych przewlekle (czas postępowań
wynosił odpowiednio: 38, 49 i 190 dni) i także w tych przypadkach nie stosowano przepisów wynikających z art. 36 Kpa.

Wojewódzkie plany
ochrony zabytków

Nieterminowe załatwianie przez organy ochrony zabytków spraw – niezależnie od naruszenia obowiązujących przepisów Kpa – może wpływać
niekorzystnie na stan zachowania zabytków ze względu na odwlekanie, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie, podejmowania prac przy zabytku
oraz może podważać zaufanie obywateli do Państwa. Bezczynność organów
ochrony zabytków lub przewlekłość w prowadzeniu spraw była przedmiotem wielu skarg, kierowanych do NIK oraz do Ministra.

Wszystkie objęte kontrolą WUOZ posiadały wojewódzkie plany ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, opracowane i uzgodnione w poprzednich latach, tj. w 2005 r. (WUOZ w: Białymstoku, Kielcach, Łodzi oraz Wrocławiu), w 2007 r. (WUOZ w Poznaniu),
w 2010 r. (WUOZ w Warszawie) i w 2015 r. (WUOZ w Gdańsku).

W jednym przypadku (WUOZ w Łodzi) przedmiotowy plan nie zawierał
niektórych elementów określonych w Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony
zabytków.

Nieaktualizowanie
wojewódzkich planów
ochrony zabytków
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W trzech skontrolowanych WUOZ w: Poznaniu, Białymstoku i Warszawie
corocznie aktualizowano ww. plany za lata 2018–2020 lub informowano
Ministerstwo o braku potrzeby aktualizacji.

Natomiast w czterech WUOZ nie dokonywano aktualizacji przedmiotowych planów za lata 2018–2020 – WUOZ w Gdańsku i WUOZ we Wrocławiu, za lata 2019–2020 – WUOZ w Kielcach oraz za 2020 r. – WUOZ Łódź.
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Przykłady
Łódzki WKZ – w związku z nierzetelną weryfikacją realizacji zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – nie posiadał informacji niezbędnych do ustalenia, czy zachodziły
podstawy do aktualizacji Planu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Pomorski WKZ wyjaśnił, że nie był informowany o konieczności aktualizacji planu ochrony zabytków, jednak – jego zdaniem – plan jest wysoce niewystarczający i wymaga aktualizacji m.in. w zakresie przewidywania ewakuacji
i ukrycia dzieł sztuki, współpracy w tej dziedzinie z wojskami obrony terytorialnej, Strażą Pożarną i ewentualnie Policją.
Świętokrzyski WKZ stwierdził, że aktualnie trwają prace nad sporządzeniem
nowego planu, co wynika m.in. z tego, że wiele treści zawartych w obecnie obowiązującym planie się zdezaktualizowało.

Objęci kontrolą WKZ monitorowali sporządzanie przez jst planu ochrony
zabytków, który podlega uzgodnieniu z WKZ, a także jego aktualizację,
tj. zadań określonych w rozporządzeniu w sprawie ochrony zabytków100.
Monitorowanie polegało głównie na pisemnym przypominaniu o tych obowiązkach, jednakże w dalszym ciągu część gmin i powiatów, funkcjonujących na terenie właściwości skontrolowanych WUOZ, nie realizowała
obowiązku opracowania i uzgodnienia z WKZ planów ochrony zabytków.
Skontrolowani WKZ nie posiadali także pełnej wiedzy o liczbie podmiotów,
które powinny uzgodnić z WKZ plan ochrony zabytków jednostki organizacyjnej101.

Nieefektywne
monitorowanie
sporządzania planów
ochrony zabytków

Przykłady

Według Dolnośląskiego WKZ wszystkie powiaty i gminy na terenie województwa posiadają plany ochrony zabytków, a takich planów nie mają jednostki organizacyjne, których liczbę oszacował na 198.

Łódzki WKZ poinformował o stwierdzonym braku planu ochrony zabytków
w dwóch jst oraz jednej instytucji kultury oraz o nieposiadaniu przedmiotowych planów przez bliżej nieokreśloną liczbę innych jednostek, w tym dysponujących zabytkami sakralnymi, które bardzo rzadko wywiązują się
z obowiązku sporządzenia planu.

Do końca 2020 r. do Mazowieckiego WKZ plany ochrony zabytków przekazały wszystkie 42 powiaty oraz 268 gmin. Spośród pozostałych 44 gmin, siedem podjęło działania w celu opracowania planów, a 37 nie prowadziło działań
w tym zakresie.

100 Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków gminny/powiatowy
plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowuje
odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta) i starosta; plan ten podlega uzgodnieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz właściwym terenowym organem obrony cywilnej
na obszarze odpowiednio: powiatu i województwa. Według § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia
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.

101 Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków plan ochrony zabytków jednostki
organizacyjnej na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowuje kierownik
jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków, oraz przedstawia do zatwierdzenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
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Według danych Podlaskiego WKZ planami ochrony nie dysponowały trzy
gminy oraz 725 innych jednostek organizacyjnych posiadających zabytki wpisane do rejestru zabytków (głównie parafie, ale także osoby fizyczne, muzea
prowadzone przez osoby fizyczne, muzea w organizacji).

Wielkopolski WKZ podał, że – według stanu na dzień 9 czerwca 2021 r. – trzy
powiaty oraz 31 gmin nie posiadało planu ochrony zabytków. W WUOZ nie dysponowano wiedzą na temat planów ochrony zabytków dla jednostek organizacyjnych.

5.3. Nadzór i kontrola nad realizacją zadań z zakresu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami
Niepełny zakres
i ograniczona
skuteczność nadzoru
i kontroli

Nadzór i kontrola nad realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami były prowadzone – co do zasady – rzetelnie, jednakże NIK
wskazała na niepełny zakres i ograniczoną skuteczność podejmowanych
działań. Stwierdzono, że GKZ nie organizował i nie prowadził kontroli
w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów dotyczących ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami. NIK zwróciła uwagę na niską częstotliwość przeprowadzanych w WUOZ przez pracowników Ministerstwa kontroli, a także na fakt, iż – mimo podejmowanych przez Ministra i GKZ
działań – ustalenia ww. kontroli oraz przedmiot skarg uznanych za zasadne
świadczą o niewłaściwym funkcjonowaniu WUOZ, co z kolei determinuje
konieczność wzmożenia nadzoru i kontroli nad działalnością WKZ. Ponadto
nieprawidłowości zarówno w Ministerstwie, jak i WUOZ dotyczyły niezachowania przepisów Kpa, w tym w zakresie terminowości, przy załatwianiu
skarg i wniosków w sprawach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
a także niemonitorowania przez WKZ realizacji nałożonych na właścicieli
zabytków zaleceń pokontrolnych i nakazów.
5.3.1. Nadzór i kontrola realizowane przez Ministra
oraz Generalnego Konserwatora Zabytków

Nadzór Ministra/GKZ
nad WKZ

Minister/GKZ sprawował nadzór nad działalnością WKZ w ramach
tzw. nadzoru instancyjnego, pełniąc funkcję organu II instancji.

W latach 2018–2021 (do 30 kwietnia) do organu wyższego stopnia wpłynęły łącznie 4774 sprawy, z czego załatwiono 4598, obejmujące odwołania
i zażalenia (3951), skargi, interwencje, wnioski (219), skargi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (604).
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W wyniku kontroli orzeczeń organu pierwszej instancji Minister:
− stwierdził nieważność orzeczenia w 38 przypadkach (w tym pięć dot. orzeczeń samorządowych konserwatorów zabytków – skz), odmówił unieważnienia orzeczenia w 54 przypadkach (w tym pięć dot. orzeczeń skz), wydał
inne orzeczenie (uchybienie terminu, umorzenie postępowania, niedopuszczalność) w 41 przypadkach (w tym cztery dot. orzeczeń skz);
− utrzymał w mocy orzeczenia w 1338 przypadkach (w tym 161 dot. orzeczeń skz), uchylił orzeczenia w całości i przekazał do powtórnego rozpatrzenia w 1339 przypadkach (w tym 140 dot. orzeczeń skz), uchylił orzeczenia
w całości i umorzył postępowanie w 403 przypadkach (w tym 62 dot. orzeczeń skz), uchylił orzeczenia w całości i orzekł co do istoty w 56 przypadkach
(w tym 12 dot. orzeczeń skz), wydał inne orzeczenie w 635 przypadkach
(w tym 74 dot. orzeczeń skz).
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GKZ wielokrotnie przesyłał WKZ wytyczne w związku z pojawiającymi się
nieprawidłowościami przy kompletowaniu i przekazywaniu akt sprawy
do organu drugiej instancji.

GKZ koordynował działalność WKZ102 poprzez m.in. ustalanie ogólnych
kierunków ich działania, wydawanie instrukcji i wytycznych określających
sposób ich postępowania oraz żądania od nich sprawozdań z działalności.

Koordynacja działalności
WKZ przez GKZ

W latach 2018–2020 GKZ wydał m.in. 23 wytyczne, zalecenia oraz standardy, które zostały opublikowane w „Kurierze konserwatorskim”
(nr 17–19, 2020 r.)103. W 2021 r. (I kwartał) GKZ wydał wytyczne w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach pozwoleń na poszukiwanie zabytków. Wydane instrukcje i wytyczne nie dotyczyły rozstrzygnięć co do istoty
sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.
Stwierdzono, że w realizacji „Wytycznych w zakresie sposobu prowadzenia monitoringu pomników historii i/lub miejsc światowego dziedzictwa,
realizowanego przez wojewódzkich konserwatorów zabytków” wystąpiły
problemy, co wynikało m.in. z braku właściwego zaangażowania po stronie WKZ.

W latach 2018–2021 (do dnia 30 czerwca) GKZ nie organizował i nie prowadził kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Uprawnienie
do przedmiotowej kontroli zostało określone w art. 42 ustawy o zabytkach, zgodnie z którym GKZ może podejmować czynności, o których mowa
w art. 38 ust. 3, art. 39, art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41, jeżeli jest to konieczne
ze względu na szczególną wagę sprawy. Przepisy art. 38 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

Nieprowadzenie
przez GKZ kontroli
z zakresu nadzoru
konserwatorskiego

Jako przyczynę nieprowadzenia ww. kontroli wskazywano, że ww. przepis stanowi, iż GKZ może podejmować czynności, jeżeli jest to konieczne
ze względu na szczególną wagę sprawy. Zastosowanie tego trybu zostało
więc obwarowane dodatkowymi przesłankami, co sprawia, że ma on zastosowanie w wyjątkowych sytuacjach i nie może prowadzić do zastępowania WKZ. Ponadto wskazane przepisy umożliwiają jedynie kontrolę stanu
zachowania, określeniu stanu faktycznego; brak jest natomiast możliwości
zastosowania któregokolwiek ze środków nadzoru.
W projekcie zmiany ustawy o zabytkach, datowanym na 7 kwietnia 2021 r.,
zaproponowano skreślenie tego przepisu.

Z inicjatywy Ministra, ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie u.o.z.,
wprowadzono nowe uprawnienia GKZ m.in. w zakresie kontrolowania działalności WKZ104.

Przeprowadzanie
kontroli w WUOZ

102 Uprawnienie nadane GKZ z dniem 9 września 2017 r. na podstawie art. 1 pkt 12 lit. a i b ustawy
z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie u.o.z.

103 https://www.nid.pl/upload/iblock/8de/8deb97ca75273b9c580004cc04b3e324. pdf; https://
www.nid.pl/upload/iblock/e3c/e3cff3fcddeba1ba2aec47c6b3d2198e. pdf; https://www.nid.
pl/upload/iblock/aa0/aa01db277e77aba9a6c07a2df6e0a43f. pdf

104 Z dniem 9 września 2017 r. na podstawie art. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r.
o zmianie u.o.z.
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Do 30 czerwca 2021 r. GKZ skontrolował działalność ośmiu105 z 16 WKZ
na zasadach określonych w ustawie o kontroli w administracji rządowej.
Przedmiotowe kontrole, ujęte w półrocznych planach kontroli do wykonania przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (BAK)106, dotyczyły
głównie prowadzenia przez WKZ nadzoru konserwatorskiego na podstawie przepisów rozdziału 4 ustawy o zabytkach.

Niska częstotliwość
przeprowadzania
kontroli w WUOZ

Nieterminowe
i nierzetelne załatwianie
skarg i wniosków

W wyniku przeprowadzonych i zakończonych w latach 2018–2021
ww. sześciu kontroli sformułowano w pięciu przypadkach ocenę pozytywną z zastrzeżeniami i jedną – negatywną (Małopolski WKZ) oraz łącznie
120 zaleceń pokontrolnych. Stwierdzono nieprawidłowości przede wszystkim w zakresie: ustalania podmiotów kontrolowanych oraz wydawanych
upoważnień dla pracowników do prowadzenia kontroli w imieniu WKZ;
niepodejmowania stosownych działań pomimo stwierdzenia złego stanu
zabytku lub podejmowania działań nieadekwatnych do ustalonego stanu
faktycznego; nieprecyzyjnych zapisów w treściach protokołów z kontroli
i zaleceń pokontrolnych, co w niektórych przypadkach skutkowało brakiem
możliwości ich realizacji, a także niemonitorowania w każdym przypadku
wykonania nałożonych zobowiązań po przeprowadzeniu kontroli. WKZ
– w wyznaczonych terminach – informowali GKZ o sposobie wykonania
zaleceń i wykorzystaniu przekazanych wniosków.
NIK zwróciła uwagę na niską częstotliwość przeprowadzanych w WUOZ
kontroli. Kontrolowanie co roku dwóch WUOZ oznacza, że – przy zachowaniu dotychczasowej częstotliwości i kolejności typowanych do kontroli
WUOZ – kolejna kontrola w WUOZ w Warszawie (pierwsza – w 2017 r.)
zostanie przeprowadzona dopiero w 2025 r. Kontrolowanie w jednym
roku tylko dwóch WUOZ było uzasadniane możliwościami kadrowymi BAK
oraz DOZ.

W latach 2018-2020 do Ministerstwa wpłynęło łącznie 128 skarg i 15 wniosków w sprawach ochrony zabytków. Najczęściej dotyczyły one: nieterminowego załatwiania spraw przez GKZ lub organy nadzorowane przez GKZ,
nieprawidłowości w postępowaniach kontrolnych, nieuprawnionego
wymagania dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów, niepodejmowania działań wobec zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego stanu
zabytku lub braku ochrony zabytku.

Skargi były załatwiane z naruszeniem miesięcznego terminu określonego
w art. 237 § 1 Kpa. Opóźnienie w załatwianiu 55 skarg, które wpłynęły
w latach 2018–2020, wynosiło od jednego do 474 dni.
Opóźnienie w załatwianiu 22 skarg, które wpłynęły do Ministerstwa w 2018 r.,
wynosiło od jednego do 474 dni, 22 skarg z 2019 r. od jednego do 192 dni
(przy czym do dnia 1 czerwca 2021 r. nie załatwiono pięciu skarg), 11 skarg
z 2020 r. od 10 do 363 dni.

105 Kontrolą objęto: w 2017 r. – WUOZ w Warszawie, w 2018 r. – WUOZ w: Białymstoku i Łodzi,
w 2019 r. – WUOZ w: Katowicach i Krakowie, w 2020 r. – WUOZ w: Gdańsku i Toruniu, w 2021 r.
– WUOZ w Olsztynie (w dacie zakończenia czynności kontrolnych w Ministerstwie, tj. 30 czerwca
2021 r., w trakcie).
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106 Czynności kontrolne wykonywali pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
oraz Wydziału Kontroli i Nadzoru Konserwatorskiego w DOZ.
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Jako główna przyczyna załatwienia skarg w terminie dłuższym niż miesiąc
była wskazywana konieczność występowania do wojewódzkich lub samorządowych konserwatorów zabytków o niezbędne dokumenty w sprawach,
a w części spraw – również zwłoka w przekazywaniu odpowiedzi przez WKZ
do Ministerstwa, pomimo wysyłanych monitów. W przeważającej mierze skargi
odnosiły się do działalności WKZ, co wymagało przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Ponadto nieterminowe załatwianie spraw uzasadniano
znacznym obciążeniem pracowników szeregiem innych zadań.

Ponadto rozpatrzenie trzech skarg i dwóch wniosków (spośród 16 spraw
objętych szczegółowymi badaniami kontrolnymi) odbyło się z naruszeniem trybu określonego w Kpa, tzn.: skargi nie były załatwiane, co było niezgodne z art. 237 § 1 Kpa, stanowiącym, że organ właściwy do załatwienia
skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w ciągu miesiąca; nie informowano stron o niezałatwieniu spraw w terminie, co było niezgodne z art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 i 2 Kpa;
nie zawiadomiono wnioskodawców o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosków oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia,
a także pozostawiono je bez rozpatrzenia i nie zawiadomiono wnioskodawcy o sposobie ich załatwienia, co było niezgodne z art. 244 § 2 Kpa
oraz art. 245 Kpa.
5.3.2. Nadzór i kontrola realizowane przez wojewódzkich
konserwatorów zabytków

W latach 2018–2020 skontrolowane WUOZ przeprowadziły łącznie 3074
kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami, w tym: 1073 w 2018 r., 1181 w 2019 r.
i 820 w 2020 r.

Przeprowadzanie
kontroli przez WKZ

Spadek liczby kontroli w 2020 r. wynikał głównie z wprowadzonego stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
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Infografika nr 5
Liczba kontroli przeprowadzonych przez skontrolowanych WKZ
oraz zaleceń wydanych w latach 2018–2020
2018

2019

2020

kontrole

zalecenia

kontrole

zalecenia

kontrole

zalecenia

Białystok

49

25

65

26

39

19

Gdańsk

185

53

156

56

111

27

Kielce

97

53

55

29

34

15

Łódź

119

47

81

23

73

31

Poznań

353

98

299

64

177

46

Warszawa

130

55

389

148

291

104

Wrocław

140

63

136

53

95

25

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli w WUOZ.

Wyżej wymienione kontrole, na ogół, były prawidłowo przeprowadzone, a czynności kontrolne rzetelnie udokumentowane i prowadzone
na podstawie upoważnienia oraz w obecności kontrolowanego lub jego
przedstawiciela, co było zgodne z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy o zabytkach. Z przeprowadzonych kontroli sporządzano protokoły kontroli,
które uwzględniały dane o których mowa w art. 39 ust. 1–4 ww. ustawy.
W wyniku przeprowadzonych w latach 2018–2020 kontroli:
− wydano – na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o zabytkach – łącznie 1060 zaleceń pokontrolnych, z czego: 394 w 2018 r., 399 w 2019 r.
i 267 w 2020 r.; najwięcej zaleceń pokontrolnych wydały: WUOZ w Warszawie – 307 z 810 przeprowadzonych kontroli, WUOZ w Poznaniu
– 208 z 829 kontroli i WUOZ we Wrocławiu – 141 z 371 kontroli;
− wydano – w związku z odstąpieniem od formułowania zaleceń pokontrolnych (na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o zabytkach) – łącznie 395 decyzji (w tym: 144 decyzje w 2018 r., 150 w 2019 r. i 101 w 2020 r.), o których
mowa m.in. w art. 43 ust. 1 (wstrzymanie prac, badań lub robót), art. 45
ust. 1 (nakazujące przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu), art. 46 ust. 1 (wstrzymanie prac konserwatorskich,
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restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nierejestrowym),
art. 49 ust. 1 (nakazujące przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót
budowlanych przy zabytku);
− wystąpiono – na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o zabytkach – w dziewięciu przypadkach z żądaniami przeprowadzenia postępowania służbowego
lub innego przewidzianego prawem wobec osób winnych dopuszczenia do powstania uchybień przy przestrzeganiu i stosowaniu przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; najwięcej wniosków o przeprowadzenie postępowania służbowego (siedem) złożono w 2019 r., z czego
sześć – przez WUOZ w Poznaniu;
− skierowano – na podstawie art. 41 ustawy o zabytkach – do Policji, prokuratury albo sądu 179 zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia
lub przestępstwa w przypadku stwierdzenia, iż działania lub zaniechania
kontrolowanego podmiotu naruszały przepisy art. 108–118 ustawy o zabytkach; najwięcej zawiadomień w latach 2018–2020 sporządzono w: WUOZ
we Wrocławiu (50), WUOZ w Łodzi (44) i WUOZ w Poznaniu (28).

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych postępowań
kontrolnych dotyczyły przede wszystkim:
− przeprowadzenia czynności kontrolnych bez udziału podmiotu kontrolowanego lub z pominięciem części podmiotów kontrolowanych,
co było niezgodne z art. 38 ust. 4 ustawy o zabytkach (WUOZ w: Gdańsku i Wrocławiu);
− sporządzania niekompletnych protokołów kontroli, tj. niezawierających
niektórych danych wynikających z art. 39 ust. 2 ustawy o zabytkach
(WUOZ w: Łodzi i Poznaniu);
− niepodejmowania działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez wydanie zaleceń lub nakazów, co było niezgodne z art. 40
ust. 1 i 2 ustawy o zabytkach (WUOZ w Warszawie);
− niepodejmowania na bieżąco działań mających na celu wydanie zaleceń
i nakazów (WUOZ w: Białymstoku i Wrocławiu);
− niemonitorowanie wykonania wydanych zaleceń i nakazów (WUOZ w:
Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu).

Przypadki
nieprawidłowości
w działalności kontrolnej
WKZ

Przykłady

Dolnośląski WKZ stwierdził, że z powodu pandemii i ograniczenia wyjazdów,
a następnie w natłoku spraw, które stały się konieczne do załatwienia, kontrola
wykonania decyzji nakazowej zeszła na dalszy plan.

Łódzki WKZ wyjaśnił, że nie monitorowano wykonania nałożonych zobowiązań i wniosków pokontrolnych z uwagi na braki kadrowe w Urzędzie oraz dużą
liczbę spraw prowadzonych przez poszczególnych pracowników.

W złożonych wyjaśnieniach Kierownik Wydziału Strategii i Kontroli w WUOZ
w Warszawie wskazał, że przyczyną niemonitorowania sposobu wykonania decyzji wstrzymujących i nakazowej była zbyt mała liczba pracowników
w stosunku do liczby zadań. Ponadto podkreślił, że obowiązek sprawdzenia,
czy prace zostały wstrzymane, nie jest przewidziany w ustawie o zabytkach,
a przepisy nie uwzględniają konsekwencji w przypadku prowadzenia robót
budowlanych po ich wstrzymaniu.
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Nakładanie kar
pieniężnych

W wyniku przeprowadzonych przez WUOZ kontroli nakładano– na podstawie art. 107a–107e ustawy o zabytkach – kary pieniężne, z których wpływy,
zgodnie z art. 107i ww. ustawy, są przekazywane na rachunek Narodowego
Funduszu Ochrony Zabytków.

W latach 2018–2020, według danych Ministerstwa, 16 WKZ nałożyło
565 kar pieniężnych na łączną kwotę 7961,1 tys. zł, z czego wpływy wyniosły 2213,3 tys. zł.
Objęci kontrolą WKZ nałożyli – na podstawie art. 107a–107e ustawy
o zabytkach – łącznie 272 kary pieniężne o wartości 4472,2 tys. zł, w tym:
w 2018 r. – 35 kar o wartości 665,3 tys. zł, w 2019 r. – 124 kary o wartości
2108,1 tys. zł i w 2020 r. – 113 kar o wartości 1698,8 tys. zł.
Infografika nr 6
Liczba i wartość kwotowa nałożonych przez WKZ kar pieniężnych w latach 2018–2020
2018

liczba kar

Białystok

2019

wartość kwotowa

3

liczba kar

1

wartość kwotowa

3
4,0

Gdańsk

2020

500,0

liczba kar

0
12,5

6

0,0

7
104,0

Kielce

6

3
7,0

Łódź

1

55,5

8
2,3

19

270,5

6,8

16

5,0

Poznań

16

wartość kwotowa

41,0

42

327,0

47

255,0

11

307,5

10

557,0

40

1 084,3

25

783,5

231

3369,4 tys. zł

191

3 134,6 tys. zł

119,8

Warszawa

2
17,0

Wrocław

6
12,5

RAZEM WE
WSZYSTKICH
16 WUOZ

143

1 457,1 tys. zł

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
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W latach 2018–2020 objęci kontrolą WKZ nie korzystali z uprawnień wynikających z art. 127 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym do wykonania
zastępczo prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, co wynikało z braku środków finansowych na ten cel.

Niekorzystanie w pełni
z uprawnień nadzorczych

W latach 2018–2020 w sześciu spośród siedmiu objętych kontrolą WUOZ
obowiązywało łącznie 29 porozumień107, zawartych na podstawie art. 96
ust. 2 i 3 ustawy o zabytkach z jst oraz instytucjami kultury wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami, które były zawierane w latach poprzednich.

Nadzór nad realizacją
porozumień z jst/
instytucjami kultury

W pojedynczych przypadkach WKZ skorzystali z innych przysługujących
uprawnień. Łódzki WKZ – na podstawie art. 50 ust. 4 pkt 1 ustawy o zabytkach – wydał w 2019 r. decyzję o przejęciu zabytku ruchomego na własność Skarbu Państwa. Ponadto WKZ skierowali – na podstawie art. 50
ust. 3 ustawy o zabytkach – dwa wnioski o zabezpieczeniu zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia (Wielkopolski WKZ) oraz – na podstawie art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy o zabytkach
– 11 wniosków o wywłaszczenie zabytku nieruchomego, w tym: jeden
w 2018 r. (Wielkopolski WKZ), trzy w 2019 r. (Łódzki WKZ, Wielkopolski
WKZ, Świętokrzyski WKZ) i siedem w 2020 r. (Łódzki WKZ – cztery, Świętokrzyski WKZ – dwa, Mazowiecki WKZ – jeden).

W latach 2018– 2021 (do dnia zakończenia kontroli) nie zawarto kolejnych porozumień108, a czterech WKZ (Dolnośląski, Pomorski, Mazowiecki
i Łódzki) zawnioskowało do właściwego wojewody o rozwiązanie siedmiu
obowiązujących porozumień. Ponadto o rozwiązanie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim wystąpiła w 2019 r. gmina Bielawa, a jedno z porozumień zawartych przez wojewodę mazowieckiego przestało obowiązywać
w dniu 17 sierpnia 2018 r.
Przykłady

Na terenie województwa łódzkiego do dnia 1 lutego 2018 r. obowiązywało
jedno porozumienie, które zostało wypowiedziane przez Wojewodę Łódzkiego. Łódzki WKZ stwierdził, że zawieranie ww. porozumień jest niecelowe
ze względu na wyspecjalizowany charakter działań i zadań WUOZ, spójność
realizowanych dyrektyw ochrony zabytków oraz jednolitość linii orzeczniczej.

W lutym 2021 r. Mazowiecki WKZ wystąpił do wojewody o rozwiązanie
trzech porozumień, uzasadniając, że zależność miejskich konserwatorów
zabytków od władz samorządowych może prowadzić do degradacji zabytków.
WKZ zadeklarował, że może podjąć się wykonywania powierzonych obowiązków, przy zwiększeniu w WUOZ liczby etatów, lokali i wyposażenia.

WKZ, co do zasady, prawidłowo nadzorowali realizację ww. porozumień poprzez m.in. przeprowadzanie – z różną częstotliwością – kontroli
oraz żądanie sprawozdań. Z prawa do przeprowadzania kontroli w zakresie
prawidłowego wykonywania powierzonych zadań nie korzystał Pomorski
107 W tym: WUOZ w Gdańsku – 13 porozumień, WUOZ w Poznaniu – pięć, WUOZ w Warszawie
i WUOZ we Wrocławiu – po cztery, WUOZ w Białymstoku – dwa oraz WUOZ w Łodzi – jedno.

108 Pomorski WKZ poinformował, że pod koniec lipca br. planowane jest podpisanie porozumienia
z Gminą Pelpin.
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WKZ, uzasadniając ten fakt brakami kadrowymi. Natomiast Dolnośląski WKZ
nie wyegzekwował przekazania sprawozdań rocznych za 2020 r. od dwóch
jst, a Mazowiecki WKZ – sprawozdań półrocznych od dwóch jst.
Przykłady

Dolnośląski WKZ kontrolował tylko jedno porozumienie (przy czterech obowiązujących), przy czym kontrole były przeprowadzane corocznie. W związku
oceną negatywną realizacji zadań w ramach zawartego porozumienia Dolnośląski WKZ przedstawił w 2019 r. wojewodzie argumenty na rzecz niekontynuowania porozumienia oraz zawnioskował o utworzenie w ramach WUOZ
delegatury sprawującej ochronę zabytków na terenie miasta Wrocław; wniosek nie został rozpatrzony.
W badanym okresie Mazowiecki WKZ przeprowadził jedną kontrolę
(w 2020 r.) zadań realizowanych w ramach porozumienia.

Podlaski WKZ w okresie objętym kontrolą, przeprowadził dwie kontrole
(w 2018 r. i w 2019 r.) w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz jedną kontrolę (w 2020 r.) w Biurze Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Suwałkach.

Przypadki
nieterminowego
i nierzetelnego
załatwiania skarg
w WUOZ

Wielkopolski WKZ w latach 2018-2020 przeprowadził łącznie 33 kontroli,
w tym 16 w 2018 r., 13 w 2019 r., cztery w 2020 r., realizacji zadań w ramach
zawartych pięciu porozumień.

W latach 2018–2021 (do dnia zakończenia kontroli) do skontrolowanych
WUOZ wpłynęło łącznie 106 skarg, z czego 25 w 2018 r., 37 w 2019 r.,
32 w 2020 r. i 12 w 2021 r.

Na ogół skargi były rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednakże w pięciu spośród siedmiu skontrolowanych WUOZ stwierdzono
pojedyncze przypadki nieterminowego i nierzetelnego załatwiania skarg.
Przykłady

WUOZ w Gdańsku przekazał właściwemu organowi do rozpatrzenia skargę
na powiatowego konserwatora zabytków po upływie 286 dni od jej wpływu,
co naruszało art. 231 § 1 Kpa, zgodnie z którym jeżeli organ, który otrzymał
skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi.
W WUOZ w Kielcach – w przypadku jednej na dwie objęte badaniem
skargi – nie powiadomiono skarżącego o tym, że sprawa nie będzie załatwiona w terminie, o przyczynach zwłoki, nowy terminie załatwienia sprawy
oraz nie pouczono skarżącego o prawie wniesienia ponaglenia.

W WUOZ w Łodzi w zakresie pięciu skarg z 2020 r., w związku z długimi terminami procedowania oraz niezadowoleniem strony z dokonanych rozstrzygnięć, złożono do Ministra skargi na bezczynności działań Łódzkiego WKZ
i przewlekłość prowadzonych postępowań. W trzech przypadkach Minister
rozpatrzył złożone skargi, stwierdzając ich zasadność, a dwa postępowania
wciąż są w toku. W jednej z ww. spraw Łódzki WKZ przekazał skargę z naruszeniem terminu określonego w art. 231 Kpa, tj. po upływie siedmiu dni od dnia
jej otrzymania. Natomiast jedna skarga złożona w 2019 r., w której zarzucano
prowadzenie postępowania z przekroczeniem ustawowych terminów na załatwienie sprawy określonych w art. 35 kpa, uznana została za niezasadną.

58

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W WUOZ w Warszawie w rejestrze skarg i wniosków nie wykazano trzech
z 12 objętych badaniem skarg, co było niezgodne z art. 254 Kpa oraz przepisami wewnętrznymi. Spośród 12 objętych badaniem wystąpień stron niezadowolonych z działań Mazowieckiego WKZ, w jednym przypadku nie udzielono
stronie żadnej odpowiedzi, a w innym – odpowiedzi udzielono dopiero
po 193 dniach, co było niezgodne z art. 237 § 1 i 3 i art. 244 § 1 i 2 Kpa. Ponadto
w tych spawach WKZ nie zawiadomił stron o przyczynach zwłoki lub czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia spraw i nie wskazał przewidywanego terminu ich załatwienia, co było niezgodne z art. 36 § 1 i art. 245 Kpa.

W WUOZ we Wrocławiu sześć spraw dotyczących rozpatrzenia skarg prowadzonych było w sposób przewlekły. Czas ich prowadzenia wynosił
od 49 do 66 dni i tym samym przekraczał terminy na ich załatwienie określone w art. 237 § 1 Kpa, a w jednym przypadku, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 4 Kpa, nie powiadomiono skarżącego o tym, że sprawa nie będzie załatwiona w terminie, o przyczynach zwłoki,
nowy terminie załatwienia sprawy oraz nie pouczono skarżącego o prawie
wniesienia ponaglenia.

5.4. Wydatkowanie środków publicznych na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami
Środki finansowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami były na ogół
wydatkowane prawidłowo, jednakże były one niewystarczające na sfinansowanie realizacji większości zadań, wskazanych we wnioskach o dofinansowanie. Minister – w związku z konkursowym finansowaniem prac
przy zabytkach – w ograniczonym stopniu miał wpływ na strukturę dotacji pod względem doboru obiektów pod kątem rzeczywistych potrzeb,
a tym samym kreowania polityki dotacyjnej w odniesieniu do grup zabytków znajdujących się w najgorszym stanie zachowania. Nie zafunkcjonował także Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Minister oraz WKZ,
co do zasady, prawidłowo udzielali dotacji celowych na dofinansowanie
prac przy zabytkach wpisanych do rejestru, zawierali umowy i je rozliczali,
a także prowadzili wykazy udzielonych dotacji i informowali inne organy
uprawnione do udzielania dotacji o udzielonych dotacjach. Stwierdzono
jednak, że Minister nie wypracował mechanizmów zapewniających, że inne
podmioty uprawnione do udzielania dotacji informowały go o udzielonych
dotacjach.

Prawidłowe
wydatkowanie środków
publicznych

Minister finansował prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków109 – w formie
dotacji celowych – w ramach Programu Ministra Ochrona zabytków.

Wzrost nakładów
z budżetu państwa
na ochronę zabytków

5.4.1. Wydatkowanie środków publicznych przez Ministra

W l a t a c h 2 0 1 8 – 2 0 2 0 M i n i s t e r z w i ę k s z y ł b u d ż e t P r o g ra m u
– z 143 195 tys. zł do 155 253 tys. zł110. Zadania w ramach ww. Programu
były finansowane przede wszystkim ze środków budżetu państwa (część
24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego). Uzupełnieniem nakładów
109 Na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy o zabytkach.
110 Ponadto środki w wysokości 65 000 tys. zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających
z upływem 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2020 r.
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Niskie wpływy NFOZ

z tego źródła nie stały się – wbrew założeniom – środki Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (NFOZ), ponieważ faktyczne coroczne wpływy
stanowiły niespełna 5% zakładanych, a poniesione od 2018 r. koszty
na realizację zadań wyniosły 1049,5 tys. zł.

NFOZ został utworzony, z inicjatywy Ministra, z dniem 1 stycznia 2018 r.111,
a jego środki miały być przeznaczone m.in. na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Coroczne wpływy NFOZ – według założeń112 – określono na 16 819,5 tys. zł,
podczas gdy w latach 2018-2020 przychody tego funduszu wyniosły odpowiednio: 775,5 tys. zł (4,6% planowanych), 708,6 tys. zł (35,4% planowanych), 729,2 tys. zł (36,5% planowanych), a na 2021 r. zaplanowano
przychody w wysokości 700 tys. zł.

Inne sposoby i źródła
finansowania zadań
dot. zabytków

Po kontroli nr P/20/001 pt. Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części
24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Zabytków113 NIK sformułowała uwagę dotyczącą potrzeby ponownej
analizy założeń przyjętych na etapie wnioskowania o utworzenie NFOZ
w zakresie źródeł jego finansowania oraz możliwych do uzyskania przychodów, gwarantujących realizację ustawowych zadań. Minister nie zrealizował dotychczas ww. uwagi. W złożonych wyjaśnieniach Minister wskazał,
że – opracowując założenia dotyczące zmian w systemie finansowania
ochrony zabytków w Polsce – prowadził analizy dotyczące możliwych
nowych przychodów NFOZ i że zostały one wykorzystane na etapie formułowania propozycji przesłanych do Ministra Finansów. Prace nad przygotowaniem propozycji legislacyjnych w zakresie wsparcia systemu
finansowania ochrony zabytków – w dacie zakończenia czynności kontrolnych w Ministerstwie – były w toku.
Minister – zarówno ze środków budżetu państwa, jak i Funduszu Promocji
Kultury114 – finansował inne zadania na rzecz ochrony zabytków.

Oprócz ww. Programu Ministra Ochrona zabytków realizowano następujące Programy: Ochrona zabytków archeologicznych, dla którego Instytucją Zarządzającą (IZ) był NID, przeznaczając na ten cel środki w łącznej
kwocie 8945,9 tys. zł oraz Wspieranie działań muzealnych (IZ NIMOZ)
o łącznych nakładach 21 514,3 tys. zł, a także Programy, dla których IZ
był Departament Dziedzictwa Kulturowego (DDK), tj.: Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci (2018 r.), Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju
111 Na podstawie art. 83b ustawy o zabytkach. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków jest państwowym
funduszem celowym (art. 83b ust. 2 ustawy), którego dysponentem jest minister właściwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 83b ust. 1 ustawy).

112 Według uzasadnienia do zmiany ustawy o zabytkach oraz „Szczegółowej kalkulacji rocznych
wpływów do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków z administracyjnych kar pieniężnych
oraz nawiązek”.
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113 https://bip.nik.gov.pl/kontrole/P/20/001/KNO/
114 Państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, utworzony na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, ze zm.).
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(2018 r.), Groby i cmentarze wojenne w kraju (2019–2021), Miejsca pamięci
i trwałe upamiętnienia w kraju (2019–2021), na które przeznaczono łącznie 27 941,8 tys. zł.

Minister finansował także prace przy obiektach zabytkowych, w których
siedziby miały podległe mu i nadzorowane przez niego instytucje (artystyczne szkoły wyższe i instytucje kultury) oraz państwowe jednostki
budżetowe (łączne nakłady 425 964,6 tys. zł).

Ponadto ze środków budżetu państwa finansowano realizację innych
zadań związanych z ochroną zabytków wykonywanych przez Urząd obsługujący Ministra (2865 tys. zł), a także dotacje celowe, udzielone na podstawie art. 82a ust. 1 ustawy o zabytkach, na badania archeologiczne
(2702,9 tys. zł).
W latach 2018–2021 (wg stanu na dzień 31 maja) do Ministerstwa złożono 10 337 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu
Ministra Ochrona zabytków o łącznej wartości 5 241 297,1 tys. zł, z czego
pozytywnie oceniono pod względem formalnym 10 024 wnioski, z których
2082 (tj. 20,8% pozytywnie ocenionych) o łącznej wartości 690 846,5 tys. zł
otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości
470 902,4 tys. zł.

Niewystarczające środki
na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami

Liczba projektów dofinansowanych przez Ministra ze środków budżetu
państwa w stosunku do liczby zgłoszonych projektów w latach 2018–2020
stanowiła odpowiednio: 27,2%, 26%, 25,8%, a wartość projektów przyjętych do realizacji w stosunku do wartości projektów zgłoszonych do sfinansowania środkami budżetu państwa – odpowiednio: 18,7%, 16,5%, 15,7%.

Główną przyczyną nieprzyjęcia do realizacji wniosków o dofinansowanie, ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, były niewystarczające środki finansowe w ramach Programu. Niski poziom dofinansowania
lub jego brak może doprowadzić do nieodwracalnej degradacji obiektów
zabytkowych.

Minister prawidłowo udzielał dotacji celowych na dofinansowanie prac
przy zabytkach wpisanych do rejestru w ramach Programu Ministra
Ochrona zabytków, na zasadach określnych w rozporządzeniu w sprawie
dotacji celowej na prace konserwatorskie oraz w wewnętrznych uregulowaniach115.

Prawidłowe
udzielanie dotacji

W latach 2018–2020 – w ramach Programu Ministra Ochrona zabytków – wydatkowano łącznie 439 829,6 tys. zł, w tym w: 2018 r.
– 139 450,9 tys. zł, 2019 r. – 147 571,4 tys. zł, 2020 r. – 152 807,3 tys. zł116.

115 Tj. zarządzeniach Ministra w sprawie instrukcji wewnętrznej procedury związanej
z przyznawaniem i udzielaniem dofinansowania w ramach programów Ministra Kultury
i Dziedzict wa Narodowego (zarządzenie z dnia 6 marca 2019 r. – Dz. Urz. MKiDN
poz. 14 oraz zarządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. – Dz. Urz. MKiDN poz. 7, ze zm.),
a także w ustalanych corocznie – w formie zarządzenia – wytycznych do Programów Ministra
(zarządzenie z dnia 12 grudnia 2017 r. – Dz. Urz. MKiDN poz. 82, ze zm.; zarządzenie z dnia
21 września 2018 r. – Dz. Urz. MKiDN poz. 64; zarządzenie z dnia 27 września 2019 r. – Dz. Urz.
MKiDN poz. 92).
116 Wydatki z budżetu państwa (151 757,8 tys. zł) oraz NFOZ (1049,5 tys. zł).
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Beneficjenci dotacji

Beneficjentami dotacji były przede wszystkim kościoły i związki wyznaniowe, będący właścicielami ok. 24% ogółu zabytków. Udzielono im w:
− 2018 r. – 565 dotacji na łączną kwotę 118 672,1 tys. zł, co stanowiło
odpowiednio 85,6% liczby ogółem udzielonych dotacji i 84% łącznej
wartości udzielonych dotacji;
− 2019 r. – 538 dotacji na łączną kwotę 127 062,2 tys. zł, co stanowiło
odpowiednio jw. – 84,3% i 85,8%;
− 2020 r. – 527 dotacji na łączną kwotę 126 626,6 tys. zł, co stanowiło
odpowiednio jw. – 80,3% i 82,1%.

Natomiast, przykładowo, osobom fizycznym, które są właścicielami ok.
30% ogółu zabytków, w latach 2018–2020 udzielono 56 dotacji na łączną
kwotę 10 440,4 tys. zł, w tym w: 2018 r. – 20 dotacji na kwotę 3797,1 tys. zł,
2019 r. – 16 dotacji na kwotę 3603,8 tys. zł, 2020 r. – 20 dotacji na kwotę
3039,5 tys. zł.
Infografika nr 7
Liczba i wysokość udzielonych przez Ministra w latach 2018–2020 dotacji
w podziale na rodzaj beneficjentów
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Konsekwencje
konkursowego trybu
udzielania dotacji
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Stwierdzono, że o dotacje na prace przy zabytkach, będących w złym stanie
zachowania, bezskutecznie ubiegały się podmioty, które następnie wnioskowały o skreślenie zabytku z rejestru zabytków.
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Spośród 249 wnioskodawców, którym odmówiono skreślenia zabytku
z rejestru, 33 złożyło wnioski do Programu Ministra Ochrona zabytków,
z czego w czterech przypadkach wnioski uzyskały wymaganą liczbę punktów i dotacja została zarezerwowana (w jednym przypadku beneficjent
zrezygnował z przyznanego dofinansowania). Wnioski te, tak jak innych
podmiotów, podlegały ocenie formalnej oraz ocenie wynikającej z kryteriów ustalonych w regulaminie Programu Ministra.
Przykłady

W uzasadnieniu decyzji o odmowie skreślenia z rejestru zabytków budynku
dworu jako elementu zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Rumin
(g. Stare Miasto, woj. wielkopolskie) wskazano, że – po wpisaniu w 2011 r.
ww. zespołu do rejestru – gmina Stare Miasto wielokrotnie i bezskutecznie
występowała do Ministra oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych.

We wniosku o skreślenie z rejestru zabytków budynku pałacu położonego
w miejscowości Orsk (woj. dolnośląskie) Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu
i Usług „Plon” w Orsku sp. z o.o. stwierdziło, że (od 1987 r. – wpisu do rejestru) do czasu zakupienia przez Spółkę w 2007 r. obiektu, wraz z terenami
rolniczymi po b. PGR, nie przeprowadzono żadnych prac. Ze sporządzonych kosztorysów wynika, że prace zabezpieczające przy budynku wymagają ponad 2300 tys. zł, a wielokrotne starania Spółki o pozyskanie funduszy
zewnętrznych w latach 2016–2019 od Ministra (w 2017 r. i 2018 r.), Wójta
Gminy Rudna (czterokrotnie w latach 2016–2019) czy Fundacji KGHM Polska
Miedź (2018 r.) nie przyniosły pozytywnego odzewu.

NIK, nie kwestionując formy konkursowej udzielania dofinansowań,
zwróciła jednak uwagę, że Minister w ograniczonym stopniu miał wpływ
na strukturę dotacji pod względem doboru obiektów pod kątem rzeczywistych potrzeb, a tym samym kreowania polityki dotacyjnej w odniesieniu do grup zabytków znajdujących się w najgorszym stanie zachowania.
Program Ministra Ochrona zabytków ma charakter konkursu, co oznacza, że w ramach ogłaszanych naborów podmiot do tego uprawniony
może, dobrowolnie, złożyć wniosek o dofinansowanie. Stroną aktywną
w procedurze konkursowej są zatem wnioskodawcy i głównie od ich inicjatywy zależy, czy ze środków publicznych zostaną sfinansowane prace
przy obiektach zabytkowych. Wnioski o dofinansowanie były oceniane
w Ministerstwie według określonych regulaminem kryteriów i następnie
te, które osiągnęły niezbędne minimum punktowe, wybierane były do dofinansowania. Z uwagi na ograniczony budżet Programu Ministra Ochrona
zabytków kreowanie polityki dotacyjnej w odniesieniu do grup zabytków
znajdujących się w najgorszym stanie zachowania nie było w pełni możliwe
nawet w stosunku do tych zabytków, których posiadacze lub właściciele
złożyli wnioski o dofinansowanie.

Minister, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o zabytkach117, prowadził wykazy
udzielonych dotacji i informował inne organy uprawnione do udzielania
dotacji o udzielonych dotacjach. Stwierdzono jednak, że Minister nie wypra117 Zgodnie z tym przepisem, w celu zapewnienia realizacji postanowień określonych w ust. 1
organy uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji oraz informują
się wzajemnie o udzielonych dotacjach.

Brak mechanizmów
zapewniających
wzajemne informowanie
się o udzielonych
dotacjach
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cował mechanizmów zapewniających, że inne podmioty uprawnione
do udzielania dotacji informowały go o udzielonych dotacjach, co – zdaniem NIK – ogranicza skuteczność regulacji prawnej, określonej w art. 82
ust. 1 ustawy o zabytkach118, mającej na celu uniemożliwienie uzyskiwania
przez dotowane podmioty środków w nieuzasadnionej wysokości. W złożonych w toku kontroli wyjaśnieniach wskazano, że Ministerstwo posiada
wiedzę na temat dotacji udzielanych przez pozostałe organy uprawnione
do udzielania dotacji w zakresie, w jakim zostało przez te organy poinformowane o udzielonych dotacjach.

Konkurs
„Zabytek zadbany”

Nierealizowanie obowiązku, wynikającego z art. 82 ust. 3 ustawy o zabytków obowiązku, tj. informowania innych uprawnionych podmiotów
o udzielonych dotacjach, NIK stwierdziła w kontroli pt. Współdziałanie
wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego119. W Informacji o wynikach kontroli wskazano, że w 13 spośród
24 objętych kontrolą gminach nie zrealizowano ww. obowiązku w odniesieniu do dotacji na kwotę łączną 6942,7 tys. zł, co stanowiło 55,7% wartości
udzielonych dotacji. Również w toku niniejszej kontroli w dwóch WUOZ:
w Gdańsku oraz we Wrocławiu stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
prowadzenia wykazów udzielonych dotacji oraz informowania o ich udzieleniu.

Minister/GKZ – poprzez organizację konkursu „Zabytek zadbany” – promował właściwą opiekę nad zabytkami, tj. prowadzone wzorowo prace
badawcze, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nagrody
i wyróżnienia były przyznawane w pięciu kategoriach: 1) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; 2) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); 3) Adaptacja obiektów
zabytkowych; 4) Archiektura i budownictwo drewniane; 5) Zabytki techniki
(w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne); ponadto tytuł laureata
przyznawano w kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i stała opieka
nad zabytkiem.

118 Zgodnie z tym przepisem, łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora
zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może
przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
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Zdjęcie nr 1
Biały Dom w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Obiekt wyróżniony w kategorii
utrwalenia wartości zabytkowej obiektu w edycji konkursu 2020.

Źródło: fotografie z zasobu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Zdjęcie nr 2
Klasztor cysterek, obecnie kompleks pielgrzymkowy sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy, woj. dolnośląskie. Obiekt wyróżniony w kategorii adaptacji obiektów
zabytkowych w edycji konkursu 2020.

Źródło: fotografie z zasobu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
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5.4.2. Wydatkowanie środków publicznych przez wojewódzkich
konserwatorów zabytków
Spadek nakładów
z budżetów wojewodów
na ochronę zabytków

W latach 2018–2020 nastąpił spadek nakładów na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami, finansowanych z budżetów wojewodów (rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), z 66 458 tys. zł
do 56 799 tys. zł, w tym w objętych kontrolą WUOZ z 34 463 tys. zł
do 30 126 tys. zł.
Wykres nr 2
Nakłady wojewodów na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w latach 2018–2020
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Spadki odnotowano w 10 spośród 16 województw, przy czym najwyższe
dotyczyły województw: lubuskiego (z 2780 tys. zł w 2018 r. do 788 tys. zł
w 2020 r.), pomorskiego (z 2584 tys. zł w 2018 r. do 1024 tys. zł w 2020 r.),
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kujawsko-pomorskiego (z 3378 tys. zł w 2018 r. do 1443 tys. zł w 2020 r.),
lubelskiego (z 2961 tys. zł w 2018 r. do 1348 tys. zł w 2020 r.) oraz dolnośląskiego (z 5654 tys. zł w 2018 r. do 2687 tys. zł w 2020 r.).

Jednocześnie odnotowano wzrost nakładów w sześciu WUOZ, w tym
dwóch objętych kontrolą, tj. WUOZ w Białymstoku (z 283 tys. zł w 2018 r.
do 2297 tys. zł w 2020 r.) oraz WUOZ w Kielcach (odpowiednio:
z 1538 tys. zł do 2268 tys. zł).

Zauważalna jest także dysproporcja w możliwości finansowania ww. zadań
przez poszczególne WUOZ, co wynika z wysokości środków finansowych
otrzymywanych od właściwych wojewodów. Najmniej środków przeznaczono na ten cel w latach 2018–2020 w województwach: zachodniopomorskim (łącznie 2545 tys. zł) oraz pomorskim (łącznie 4647 tys. zł),
a najwięcej w województwie mazowieckim (łącznie 57 407 tys. zł).

W kontrolowanym okresie WKZ występowali do właściwego wojewody
z wnioskami o zwiększenie środków finansowych na dotacje celowe
na prace przy zabytkach, jednak ww. wnioski nie były każdorazowo
uwzględniane.

Niska skuteczność
w ubieganiu się
o dodatkowe środki

Przykłady

Łódzki WKZ w 2020 r. wystąpił do Wojewody Łódzkiego o zwiększenie środków na dotacje do 3000 tys. zł m.in. w związku z rosnącą liczbą składanych
wniosków oraz rosnącymi kosztami prac konserwatorskich. Wobec negatywnej odpowiedzi Łódzki WKZ ponownie zgłosił niedobór środków na lata
2022–2024 w kwocie 1850 tys. zł.

Świętokrzyski WKZ w każdym z kontrolowanych lat zwracał się z prośbą
do Wojewody Świętokrzyskiego o zwiększenie środków na dotacje celowe
o kwotę 1000 tys. zł. Wnioski te nie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wielkopolski WKZ w 2019 r. zwracał się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie środków na 2020 r., wskazując na konieczność przeprowadzenia remontu zastępczego w trzech obiektach z terenu województwa,
a w 2020 r. – o zwiększenie środków o kwotę 1600 tys. zł z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów wykonania remontu zastępczego kościoła ewangelickiego
w Stawiszynie. Oba wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Pozostające w dyspozycji WKZ środki publiczne na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami były niewystarczające, aby sfinansować zgłaszane potrzeby w tym zakresie. Nastąpił spadek przyjętych do realizacji
– w stosunku do zgłoszonych – wniosków zarówno w wymiarze liczbowym, jak i kwotowym odpowiednio: z 58,9% w 2018 r. do 48,8% w 2020 r.
oraz z 43,8% w 2018 r. do 26,2% w 2020 r.

Niewystarczające środki
na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami

Przykłady

Udział wniosków o dofinansowanie przyjętych do realizacji w stosunku
do wniosków złożonych wynosił w:
− WUOZ w Białymstoku – w 2018 r. w wymiarze liczbowym 88%, a kwotowym – 41,1%, w 2019 r. odpowiednio: 75,7% i 27,8%, w 2020 r. odpowiednio: 59,4% i 24,2%;
− WUOZ w Gdańsku – w 2018 r. w wymiarze liczbowym 67,6%, a kwotowym
– 55,1%, w 2019 r. odpowiednio: 62,5% i 62,2%, w 2020 r. odpowiednio:
64,6% i 39,1%;
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− WUOZ w Kielcach – w 2018 r. w wymiarze liczbowym 96,9%, a kwotowym
– 46,7%, w 2019 r. odpowiednio: 91,3% i 50,7%, w 2020 r. odpowiednio:
81,6% i 45,7%;
− WUOZ w Łodzi – w 2018 r. w wymiarze liczbowym 24,5%, a kwotowym
– 12,7%, w 2019 r. odpowiednio: 21,6% i 17,9%, w 2020 r. odpowiednio:
22,5% i 7%;
− WUOZ w Poznaniu – w 2018 r. w wymiarze liczbowym 43,3%, a kwotowym
– 42,5%, w 2019 r. odpowiednio: 36,7% i 20,7%, w 2020 r. odpowiednio:
35,2% i 19,8%;
− WUOZ w Warszawie – w 2018 r. w wymiarze liczbowym 54,5%, a kwotowym
– 91,5%, w 2019 r. odpowiednio: 39,2% i 28,4%, w 2020 r. odpowiednio:
54,4% i 38,8%;
− WUOZ we Wrocławiu – w 2018 r. w wymiarze liczbowym 37,5%, a kwotowym
– 17,3%, w 2019 r. odpowiednio: 21,5% i 6,4%, w 2020 r. odpowiednio:
24% i 8,7%.

Główną przyczyną nieprzyjęcia do realizacji wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym był brak wystarczających środków finansowych. Dofinansowywane były prace przy obiektach najcenniejszych
pod względem wartości kulturowych oraz prace niezbędne dla zachowania i utrwalenia autentycznej substancji zabytku.

W latach 2018–2020 objęci kontrolą WKZ udzielili dofinansowań – w formie dotacji lub refundacji – na łączną kwotę 87 032,7 tys. zł, w tym w:
2018 r. – 32 122,0 tys. zł, 2019 r. – 27 606,8 tys. zł, 2020 r. – 27 303,9 tys. zł.
Blisko 62% ww. łącznej kwoty wydatków stanowiły wydatki Mazowieckiego WKZ.

Przyczyną niewykorzystania przez WKZ całości środków przekazanych
przez właściwego wojewodę na ten cel była m.in. rezygnacja wnioskodawców z dofinansowania na etapie podpisywania umowy.
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Infografika nr 8
Liczba i wartość udzielonych przez WKZ dofinansowań na ochronę zabytków i opiekę
nad zabytkami w latach 2018–2020 (w tys. zł)
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190
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli w WUOZ.

WKZ udzielali dotacji i refundacji na podstawie przepisów ustawy o zabytkach oraz rozporządzenia w sprawie dotacji celowej, a także regulaminów
wewnętrznych. Regulaminy te określały m.in. przedmiot i zakres finansowania, rodzaje kwalifikujących się zadań, uprawnionych wnioskodawców,
wysokość udzielanych dotacji, terminy i tryb naboru wniosków, wymagania
formalne dla zadań, kryteria oceny wniosków, zobowiązania beneficjenta
i warunki rozliczenia dotacji.
W trzech WUOZ w: Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu stwierdzono, że zapisy
regulaminów wewnętrznych były niezgodne z przepisami ustawy o zabytkach lub rozporządzenia w sprawie dotacji celowej.

Podstawy prawne
finansowania zadań
przez WKZ

Przypadki nieprawidłowo
sformułowanych zapisów
regulaminów udzielania
dofinansowań

Przykłady

W WUOZ w Białymstoku w regulaminach udzielania dotacji wprowadzono
wymóg załączenia do wniosku o udzielenie dotacji/refundacji kopii bądź oryginału pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia,
co było niezgodne z § 9 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dotacji celowej.
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W WUOZ w Łodzi w wewnętrznych uregulowaniach określono termin rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji do dnia 16 maja danego roku, tj. z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dotacji celowej, stanowiącego
że termin rozpatrzenia wniosku wynosi dwa miesiące od dnia upływu terminu
na złożenie wniosku wyznaczonego na dzień 28 lutego.
W WUOZ we Wrocławiu w regulaminie udzielania dotacji ograniczono krąg podmiotów (do tych posiadających siedzibę, zakład lub oddział na terytorium RP),
które mogą się o nie ubiegać, wbrew postanowieniom art. 73 ustawy o zabytkach. Ponadto do przedmiotowego regulaminu wprowadzono zapisy nie znajdujące odpowiedników w ustawie o zabytkach oraz rozporządzeniu w sprawie
dotacji celowej, ograniczając możliwość ubiegania się o dotację tym podmiotom, które m.in. nie rozliczyły się z uprzednio otrzymanej dotacji.

Przypadek naruszenia
zasad udzielania dotacji

Udzielanie dofinansowań – w formie dotacji lub refundacji – było,
co do zasady, zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jedynie w przypadku zadania finansowanego przez WUOZ we Wrocławiu
stwierdzono nieprawidłowość w wymiarze finansowym.
Przykład

Dolnośląski WKZ udzielił dotacji z naruszeniem zasad udzielania dotacji
określonych w wewnętrznych uregulowaniach, według których niedopuszczalne było zwiększanie procentowego udziału dofinansowania w stosunku
do całkowitego budżetu zadania. Tymczasem aneksem do umowy zwiększono
procentowy udział dotacji z 15,3% do 21,48% w całkowitym budżecie zadania, wynikiem czego dotacja została zawyżona o 6,2 punktu procentowego,
tj. o 57,6 tys. zł. Dolnośląski WKZ wyjaśnił m.in., że mając na względzie dobro
zabytku i kontynuacje rozpoczętych remontów, a także wykorzystanie środków
na dotacje zrezygnowano z utrzymania tego zapisu regulaminowego.

Przypadki nieprawidłowo
sformułowanych zapisów
umów o dofinansowanie

Przyjęte do finansowania zadania były realizowane na podstawie prawidłowo sporządzonych umów o dofinansowanie (w tym aneksów), tj. umowy
zawierały postanowienia, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie dotacji celowej.

Nieprawidłowości w zakresie formułowania postanowień umów stwierdzono w trzech WUOZ w: Białymstoku, Gdańsku i Wrocławiu.
Przykłady

W WUOZ w Białymstoku w umowach o udzielenie dotacji z lata 2019–2020
pominięto niektóre z elementów wymaganych postanowieniami § 10 ust. 1
rozporządzenia w sprawie dotacji celowej, tj. 1) termin płatności dotacji
wymagany § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia (jedna umowa)); 2) termin
wykorzystania dotacji celowej nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku
budżetowego wymagany § 10 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia (trzy umowy);
3) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej nie dłuższy niż
15 dni od określonego w umowie terminu realizacji prac wymagany § 10 ust. 1
pkt 7 ww. rozporządzenia (dwie umowy).
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W WUOZ w Gdańsku oraz w WUOZ we Wrocławiu, wbrew § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dotacji celowej, zgodnie z którym wnioskodawca
jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotacji celowej dokumenty
w terminie 30 dni od określonego w umowie terminu przeprowadzenia prac,
w zawartych umowach zmodyfikowano ten termin odpowiednio na: 14 dni
od dnia, do którego miały być przeprowadzone prace oraz 30 dni od daty
odbioru prac objętych umową.
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WKZ prowadzili wykazy udzielonych dotacji oraz informowali inne
organy uprawnione do udzielania dotacji o udzielonych dotacjach, wywiązując się na ogół z obowiązku nałożonego art. 82 ust. 3 ustawy o zabytkach. Realizacja ww. obowiązku informacyjnego odbywała się głównie
poprzez publikację wykazów udzielonych dotacji na stronach internetowych, a także przez udzielanie odpowiedzi na indywidualne zapytania.

W dwóch WUOZ: w Gdańsku oraz we Wrocławiu stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wykazów udzielonych dotacji oraz informowania o ich udzieleniu.

Informowanie
o udzielonych dotacjach

Przypadki
nieinformowania
o udzielonych dotacjach

Przykłady

WUOZ w Gdańsku oraz jego Delegatura w Słupsku nie przekazali informacji
innym organom uprawnionym do udzielania dotacji o trzech udzielonych dotacjach, tj.: w 2019 r. na kwotę 25 tys. zł do Ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz właściwych terenowo – urzędu gminy
i starostwa powiatowego; w 2019 r. na kwotę 30 tys. zł do właściwego terenowo starostwa powiatowego oraz urzędu gminy; w 2020 r. na kwotę 20 tys. zł
do Ministerstwa.

W WUOZ we Wrocławiu w 2020 r. nie ujęto w wykazie udzielonych dotacji
jednej dotacji na kwotę 495 tys. zł i nie przekazano tej informacji właściwemu
starostwu powiatowemu. Dopiero w toku kontroli wykaz został sporządzony
i przekazany do starostwa powiatowego.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Czy system ochrony zabytków funkcjonuje prawidłowo i skutecznie?

1) Czy zostały zapewnione warunki organizacyjne do prowadzenia prawidłowej i skutecznej działalności na rzecz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami?

2) Czy prowadzona działalność z zakresu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami jest prawidłowa i skuteczna?

3) Czy nadzór i kontrola nad realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami są prowadzone prawidłowo i skutecznie?

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Pozostałe informacje

Wystąpienia pokontrolne
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4) Czy środki finansowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
są wystarczające i prawidłowo wydatkowane?
Kontrolą objęto Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów, siedem wojewódzkich urzędów ochrony zabytków w:
Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1
ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności celowości i gospodarności.

2018–2021 (do dnia zakończenia kontroli), z wykorzystaniem dowodów
sporządzonych przed tym okresem. Czynności kontrolne przeprowadzono
w okresie od 4 maja 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.

Kontrola została podjęta z własnej inicjatywy NIK. W ostatnich latach NIK
podejmowała liczne kontrole związane z ochroną zabytków, które jednakże nie obejmowały w sposób kompleksowy tego zagadnienia. Były to
m.in. następujące kontrole: „Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych” (P/19/023), „Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych” (P/18/108),
„Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych” (P/17/074), „Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz ich wykorzystanie
w promocji regionu” (P/17/076), „Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego” (P/15/100).
Kontrole przeprowadził Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego oraz siedem delegatur NIK w: Białymstoku, Gdańsku, Kielcach,
Łodzi, Opolu, Poznaniu i Warszawie.

W wyniku kontroli 10 podmiotów skierowano wystąpienia pokontrolne
do ich kierowników. Zastrzeżenia do wystąpień zgłosili:
− Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pięć zastrzeżeń; w podjętej w dniu 13 października 2021 r. uchwale Kolegium NIK uwzględniło
w części jedno zastrzeżenie, a w pozostałym zakresie – oddaliło;
− Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków – 10 zastrzeżeń; w podjętej w dniu 27 sierpnia 2021 r. uchwale Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej NIK uwzględnił jedno zastrzeżenie w całości, dwa – w części,
a w pozostałym zakresie – oddalił;
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− Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – cztery zastrzeżenia; w podjętej w dniu 30 września 2021 r. uchwale Zespół Orzekający
Komisji Rozstrzygającej NIK uwzględnił jedno zastrzeżenie w całości,
a w pozostałym zakresie – oddalił.

W dziewięciu wystąpieniach pokontrolnych sformułowano 59 wniosków
pokontrolnych, z czego zrealizowano 27 wniosków, nie zrealizowano
– 15, w trakcie realizacji jest 17 wniosków120.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w wymiarze finansowym na kwotę 57,6 tys. zł (kwota wydatkowana z naruszeniem prawa).
Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

1.
2.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego

Narodowy Instytut
Dziedzictwa
Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów

3.

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

Wnioski pokontrolne

Finansowe rezultaty
kontroli

Wykaz jednostek
kontrolowanych

Piotr Gliński
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Bartosz Skaldawski
Dyrektor NID
Piotr Majewski
Dyrektor NIMOZ
Małgorzata Dajnowicz

4.

Delegatura NIK
w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Białymstoku

(wcześniej – Andrzej
Nowakowski)
Podlaski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Igor Strzok

Delegatura NIK
w Gdańsku

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Gdańsku

6.

Delegatura NIK
w Kielcach

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Kielcach

7.

Delegatura NIK
w Łodzi

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Łodzi

8.

Delegatura NIK
w Opolu

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków we Wrocławiu

9.

Delegatura NIK
w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Poznaniu

10.

Delegatura NIK
w Warszawie

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Warszawie

5.

120 Według stanu na dzień 7 grudnia 2021 r.

(wcześniej – Agnieszka
Kowalska)
Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Anna Żak
Świętokrzyski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Aleksandra Stępień
Łódzki Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Barbara Nowak-Obelinda
Dolnośląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Jolanta Goszczyńska
Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków
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Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Narodowy
Instytut
Dziedzictwa

2.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

1.

Lp.

w formie
opisowej

w formie
opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności*

Prawidłowe wydatkowanie
środków finansowych,
w tym na dotacje w ramach
Programu Ministra „Ochrona
zabytków archeologicznych”.

Prawidłowa, co do zasady,
realizacja zadań statutowych
oraz wynikających
z „Krajowego programu
ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami na lata
2019–2022”.

Prowadzenie wykazów
udzielonych dotacji
i informowanie innych
organów uprawnionych
do udzielania dotacji
o udzielonych dotacjach.

Prawidłowe udzielanie
dotacji celowych
na dofinansowanie prac
przy zabytkach wpisanych
do rejestru, zawieranie
umów i ich rozliczanie.

Prawidłowe wydatkowanie
środków finansowych
na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami.

Podejmowanie działań
w celu usprawnienia
funkcjonowania systemu
ochrony zabytków.

Zapewnienie wykonywania
zadań określonych
w ustawie o zabytkach
poprzez przypisanie
ich do realizacji
właściwym merytorycznie
departamentom
w Ministerstwie
oraz wyspecjalizowanym
państwowym instytucjom
kultury.

nieprawidłowe:

Nie osiągnięto zakładanych w „Krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”
wskaźników realizacji zadań oraz nie wykorzystano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na realizację ww.
Programu.

Jedno zadanie statutowe nie było w pełni skutecznie wykonywane.

Niezapewnienie właściwych warunków organizacyjnych do prowadzenia działalności.

Ograniczony wpływ Ministra na strukturę dotacji pod względem doboru obiektów pod kątem rzeczywistych potrzeb.

Niewypracowanie mechanizmów zapewniających, że inne podmioty uprawnione do udzielania dotacji informowały
Ministra o udzielonych dotacjach.

Niezapewnienie wystarczających środków finansowych na sfinansowanie realizacji większości zadań, wskazanych
we wnioskach o dofinansowanie.

Niezafunkcjonowanie w pełni – zgodnie z przyjętymi założeniami
– Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Niepełny zakres i ograniczona skuteczność podejmowanych działań z tytułu nadzoru i kontroli.

Niewypracowanie instrumentów i mechanizmów zapewniających otrzymywanie przez GKZ od samorządów
województw sprawozdań z realizacji wojewódzkich programów opieki nad zabytkami oraz pozwalających
na skuteczne egzekwowanie od gmin i powiatów wykonania obowiązku opracowania i uzgodnienia z WKZ planów
ochrony zabytków.

Niefunkcjonowanie Listy Skarbów Dziedzictwa.

Długotrwałość tworzenia Krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

Długotrwałe sporządzanie kart informacyjnych tworzących Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem.

Długotrwałe opracowywanie Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022,
nieosiągnięcie w latach 2019–2020 wskaźników realizacji Programu oraz nieutworzenie w Ministerstwie stanowiska
do jego obsługi.

Nieaktualizowanie Krajowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
nieudokumentowanie przekazania ww. Planu Szefowi Obrony Cywilnej Kraju oraz niezawarcie w ww. Planie
niektórych wymaganych prawem elementów.

Nieterminowe wydawanie decyzji administracyjnych oraz załatwianie skarg.

Nieadekwatne do liczby i zakresu zadań zatrudnienie.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe:

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek
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Narodowy
Instytut
Muzealnictwa
i Ochrony
Zbiorów

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Białymstoku

4.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

3.

Lp.

w formie
opisowej

w formie
opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności*

Prawidłowe i rzetelne
rozpatrywanie skarg.

Rzetelnie przeprowadzanie
kontroli stanu zachowania
zabytków.

Prawidłowe prowadzenie
rejestru zabytków
oraz na ogół prawidłowe
wydawanie pozwoleń
na prowadzenie prac
konserwatorskich i robót
budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru
zabytków.

Podejmowanie na ogół
właściwych działań
na rzecz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami,
przewidzianych ustawą
o zabytkach.

Wielokrotne występowanie
do jednostek nadrzędnych
celem zapewnienia
odpowiednich warunków
organizacyjnych
do prowadzenia prawidłowej
i skutecznej działalności
na rzecz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami.

Dostosowanie struktury
organizacyjnej do przepisów
rozporządzenia w sprawie
organizacji WUOZ.

Prawidłowa, na ogół,
realizacja zadań
statutowych.

Dostosowanie struktury
organizacyjnej i wielkości
zatrudnienia do realizacji
zadań.

prawidłowe:

nieprawidłowe:

Niepełne egzekwowanie wymaganej dokumentacji rozliczeniowej (w tym opisu faktur) na etapie rozliczania czterech
udzielonych dotacji.

Niezawarcie w trzech umowach o udzielenie dotacji niektórych elementów wymaganych postanowieniami § 10
ust. 1 rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie.

Zawyżenie punktacji dwóm wnioskom na etapie oceny merytorycznej (bez wpływu na ich wybór
do dofinansowania).

Wprowadzenie w regulaminach udzielania dotacji w latach 2019–2020 wymogu załączenia do wniosku o udzielenie
dotacji/refundacji kopii bądź oryginału pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia,
co było niezgodne z § 9 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie.

Opieszałe wydanie zaleceń pokontrolnych, tj. odpowiednio 111 i 108 dni po zakończeniu kontroli.

Nieopracowanie planu kontroli planowych na 2018 r.

Niespójne sformułowanie w dwóch pozwoleniach na prace/roboty budowlane przy zabytków warunków nakładanych
na strony m.in.z naruszeniem § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich.

Naruszenie § 13 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, tj. zwłoka w przekazaniu egzemplarza
karty ewidencyjnej do GKZ oraz włączeniu dwóch sporządzonych kart ewidencyjnych zabytków do wojewódzkiej
ewidencji zabytków.

Niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków,
przesłania do NID potwierdzonych dwóch kopii decyzji o wpisie zabytku do rejestru.

Niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 6 u.o.z., tj. niezgłoszenie do publikacji w wojewódzkim
dzienniku urzędowym informacji o wpisie czterech zabytków nieruchomych do rejestru zabytków.

Nieprzestrzeganie przepisów art. 35 i 36 Kpa w sprawie wydawania decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków
(jeden przypadek) oraz pozwoleń na prace konserwatorskie bądź roboty budowlane przy zabytku (dwa przypadki).

Niepodejmowanie działań na rzecz realizacji części zadań statutowych oraz niezapewnienie wykonania dwóch
powierzonych przez Ministra zadań.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
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5.

Lp.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Gdańsku

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

w formie
opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności*

Sprawowanie nadzoru
i kontroli nad realizacją
zadań z zakresu
ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami
poprzez monitorowanie
wykonania zaleceń
pokontrolnych
i weryfikowanie
prawidłowości wykonania
objętych badaniem
decyzji wstrzymujących
lub nakazujących prace,
badania albo roboty.

Posiadanie uzgodnionego
z Wojewodą Pomorskim
i Szefem Obrony Cywilnej
Kraju Planu ochrony
zabytków województwa
pomorskiego na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych, opracowanego
w 2015 r.

Prowadzenie rejestru
zabytków w formie ksiąg
według obowiązującego
wzoru i wojewódzkiej
ewidencji zabytków w formie
przewidzianej przepisami.

Identyfikowanie ryzyk
działalności WUOZ
oraz podejmowanie działań
zmierzających do poprawy
sytuacji, w tym do zawarcia
kolejnego porozumienia
na podstawie art. 96 ust. 2
u.o.z.

Struktura organizacyjna
dostosowana
do obowiązujących
przepisów prawa.

prawidłowe:

nieprawidłowe:

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji celowej z przekroczeniem terminu określonego w § 8 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie.

Niezrealizowanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 82 ust. 3 u.o.z. w przypadku trzech udzielonych
dotacji.

W pięciu umowach o udzielenie dotacji celowej, niezgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dotacji celowej
na prace konserwatorskie, skrócono termin na przekazanie dokumentów stanowiących rozliczenie dotacji do 14 dni.

Przekazanie skargi na bezczynność do organu właściwego do jej rozpatrzenia z naruszeniem art. 231 § 1 Kpa.

Przeprowadzenie dwóch kontroli bez udziału jednego ze współwłaścicieli zabytków, czym naruszono art. 38 ust. 4
u.o.z.

Nieaktualizowanie za lata 2018–2020 planu ochrony zabytków.

Nieumieszczenie na stronie podmiotowej BIP zawiadomień o zamiarze włączenia do WEZ dwóch obiektów
oraz jednej informacji o włączeniu obiektu do WEZ, co było niezgodne z § 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie
prowadzenia rejestru zabytków.

Nieprzekazanie do GKZ ośmiu kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych niewpisanym do rejestru zabytków
celem aktualizacji krajowej ewidencji zabytków, co stanowiło naruszenie § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
prowadzenia rejestru zabytków.

Sporządzenie trzech kart ewidencyjnych zabytków niewpisanych do rejestru niezgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Wydanie jednej decyzji ws. wpisu do rejestru zabytków ruchomych, mimo nieustalenia, czy zachodziła przesłanka
wydania takiej decyzji.

Nieprzestrzeganie obowiązujących terminów załatwiania spraw, w tym dotyczących wpisu zabytku do rejestru
(dziewięć postępowań) i pozwoleń na prace przy zabytkach (dwa postępowania), a także nieinformowanie stron
postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie, co stanowiło naruszenia art. 35 i art. 36 Kpa.

Niedokonanie w rejestrze zabytków nieruchomych wpisów na podstawie ostatecznych 19 decyzji o wpisie zabytku
nieruchomego do rejestru wydanych w latach 2019–2021, co stanowiło naruszenie § 4 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
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6.

Lp.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Kielcach

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

w formie
opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności*

Przekazywanie informacji
o udzielonych dotacjach
do Ministra oraz innych
podmiotów, stosownie
do wymogów wynikających
z § 14 rozporządzenia
w sprawie dotacji celowej
na prace konserwatorskie.

Rozpatrywanie wniosków
o udzielenie dotacji
oraz rozliczeń dotacji,
zgodnie z przepisami
rozporządzenia w sprawie
dotacji celowej na prace
konserwatorskie
oraz wewnętrznymi
uregulowaniami.

Udzielanie dotacji celowych
na prace przy zabytkach
w ramach posiadanych
środków.

Prawidłowe i rzetelne
organizowanie
oraz prowadzenie kontroli
w zakresie ochrony
zabytków i opieki
nad zabytkami.

Niezłożenie, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 9 ust. 6 u.o.z., wniosków dotyczących opublikowania
w wojewódzkim dzienniku urzędowym informacji o wpisie trzech zabytków do rejestru.

Opracowanie i prawidłowe
uzgodnienie wojewódzkiego
planu ochrony
zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych
dla województwa
świętokrzyskiego.

Niezawiadomienie skarżącego o niezałatwieniu skargi w terminie, przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia
oraz niepouczenie wnoszącego skargę o prawie do wniesienia ponaglenia, czym naruszono art. 36 § 1 Kpa.

Zaniechanie przeprowadzenia ponownego postępowania administracyjnego oraz wydania prawidłowej decyzji
administracyjnej, czym naruszono art. 105 § 1 Kpa.

Niedokonanie w 2020 r. i 2021 r. aktualizacji planu ochrony zabytków.

Niezawiadomienie lub zawiadomienie ze zwłoką, właścicieli lub posiadaczy sześciu zabytków, o zamiarze włączenia
karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, co było niezgodne z § 15 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, który wymaga niezwłocznego działania w tych sprawach.

Nieprzekazanie lub opieszałe przekazanie do GKZ za pośrednictwem NID 67 kart ewidencyjnych zabytków, celem
włączenia do krajowej ewidencji zabytków.

Sporządzenie ośmiu kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków
według niewłaściwego wzoru.

Nieprzesłanie dwóch kopii decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków do właściwych podmiotów, co stanowiło
naruszenie § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Struktura organizacyjna w zakresie utworzonych stanowisk w Delegaturze w Sandomierzu nie była zgodna z § 2
ust. 1 pkt 4, 5 i 6 w związku z § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji WUOZ.

nieprawidłowe:

Prawidłowe prowadzenie
rejestru zabytków.

prawidłowe:

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

ZAŁĄCZNIKI

77

78

7.

Lp.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków w Łodzi

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

w formie
opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności*

Udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, w sytuacji gdy – zgodnie z wnioskiem – decyzja ta winna dotyczyć jedynie pozwolenia na roboty
budowlane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznych. Ponadto w wydanej decyzji nie zawarto
elementów wymaganych § 12 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich.

Niewezwanie dwóch wnioskodawców, na podstawie art. 64 § 2 Kpa, do uzupełnienia braków w złożonych wnioskach
o wydanie pozwolenia na prace na zabytku.

Nierzetelna weryfikacja realizacji zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych, w związku z czym nie posiadano informacji niezbędnych do ustalenia, czy zachodziły podstawy
do aktualizacji Planu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Nieokreślenie w planie ochrony zabytków niektórych szczegółowych danych, wskazanych w Instrukcji
przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.

Przewlekłe prowadzenie dziewięciu postępowań dotyczących wpisu zabytków do rejestru zabytków w latach
2018–2021 oraz dwóch postępowań w sprawie wydania pozwoleń, czym naruszono terminy określone w art. 35
Kpa, a także nieinformowanie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki, nowym terminie
załatwienia sprawy oraz niepouczenie strony o prawie do wniesienia ponaglenia, co było niezgodne z art. 36 Kpa.

Nieprzesyłanie czterech kopii decyzji dotyczących wpisu zabytków nieruchomych do rejestru zabytków do właściwych
podmiotów, co stanowiło naruszenie § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Nieprzekazanie w latach 2018-2021 kart ewidencyjnych zabytków wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków do GKZ,
co stanowiło naruszenie § 13 ust. 1 w związku z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Niezłożenie, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 14 ust. 3 u.o.z., wniosków o ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku
urzędowym informacji o wykreśleniu z rejestru dziewięciu zabytków nieruchomych, wykreślonych z księgi A w latach 2018–2021.

Niezłożenie wniosków o ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym informacji o wpisie do rejestru 27
zabytków wpisanych do księgi zabytków nieruchomych w 2018 r., co stanowiło naruszenie art. 9 ust. 6 u.o.z.

Niedokonanie od 2019 r. wpisu 73 zabytków nieruchomych i jednego zabytku archeologicznego do rejestru zabytków
prowadzonego w formie ksiąg A i C, pomimo zakończenia postępowań dot. wpisu do ksiąg ww. zabytków, co stanowiło
naruszenie obowiązku określonego w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

nieprawidłowe:

Udzielenie refundacji w oparciu o przedłożone faktury, które zostały opisane w sposób niezgodny z § 12 ust. 3
rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie.

Rozpatrzenie dwóch wniosków o udzielenie dotacji po upływie terminu rozpatrzenia określonego w § 8 ust. 1
rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie.

Określenie terminu rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
dotacji celowej na prace konserwatorskie.

Nierzetelne sprawowanie nadzoru, o którym mowa w art. 91 ust. 4 pkt 5 u.o.z., nad prawidłowością prowadzonych
prac i robót budowlanych przy zabytkach (trzy postępowania).

Przekazywanie informacji
Niezawarcie w siedmiu protokołach z kontroli niektórych danych, wynikających z treści art. 39 ust. 2 u.o.z.
o udzielonych dotacjach
Nierzetelne monitorowanie wykonania nałożonych zobowiązań i zaleceń pokontrolnych w dwóch prowadzonych
celowych do Ministra
postępowaniach kontrolnych.
oraz innych podmiotów,
stosownie do wymogów § 14 Przewlekłe prowadzenie postępowania dot. rozpatrzenia skargi, czym naruszono art. 35 Kpa oraz niezawiadomienie
strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia sprawy
rozporządzenia w sprawie
oraz niepouczenie strony o prawie do wniesienia ponaglenia, co stanowiło naruszenie art. 36 Kpa.
dotacji celowej na prace
konserwatorskie.
Przekazanie skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia z naruszeniem art. 231 § 1 Kpa.

Udzielanie dotacji celowych
na prace przy zabytkach
w ramach posiadanych
środków.

Przeprowadzanie kontroli
zabytków zgodnie
z zasadami określonymi
w przepisach ustawy.

Opracowanie i prawidłowe
uzgodnienie Planu ochrony
zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych.

Prowadzenie rejestru
zabytków w formie
ksiąg, zgodnie
z wzorem określonym
rozporządzeniem w sprawie
rejestru zabytków.

Podejmowanie
działań zmierzających
do zwiększenia środków
na zatrudnienie oraz wzrost
etatów.

Struktura organizacyjna
dostosowana
do obowiązujących
przepisów prawa.

prawidłowe:

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

ZAŁĄCZNIKI

8.

Lp.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Poznaniu

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

w formie
opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności*

Rozpatrywanie wniosków
o udzielenie dofinansowania
oraz rozliczanie
dotacji składanych
przez beneficjentów
zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami
prawa oraz przepisami
wewnętrznymi.

Opracowanie, prawidłowe
uzgodnienie oraz terminowe
aktualizowanie Planu
ochrony zabytków
na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji
kryzysowych.

Prowadzenie rejestru
zabytków w formie ksiąg
według obowiązujących
wzorów.

Niezałożenie i nieprowadzenie metryki sprawy w dziewięciu postępowaniach o wpisanie zabytków do rejestru,
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 66a Kpa.

Identyfikowanie
ryzyk działalności
oraz podejmowanie
działań zmierzających
do ich wyeliminowania.

Niedokonywanie w rejestrze zabytków niektórych wpisów związanych z dwoma decyzjami Ministra skreślającymi
zabytki z rejestru zabytków.

Brak monitorowania wykonania nakazów ujętych w decyzji dotyczącej doprowadzenia zabytku do jak najlepszego
stanu poprzez przeprowadzenie prac w wyznaczonym terminie.

Brak monitorowania wykonania nałożonych zaleceń pokontrolnych w dwóch postępowaniach.

Sporządzenie trzech protokołów z kontroli bez danych wymaganych art. 39 ust. 2 u.o.z. oraz niezgodnie ze wzorem.

Sporządzenie dwóch pozwoleń z naruszeniem § 16 ust. 1 pkt 2 i 6 oraz § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich.

Sporządzanie raz w roku wniosków o ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym informacji o wpisie zabytku
nieruchomego do rejestru zabytków lub o skreśleniu z tego rejestru.

Opieszałe, tj. po upływie blisko trzech lat od sporządzenia, włączenie do WEZ jednej karty ewidencyjnej obiektu
nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków.

Umieszczenie zawiadomień o zamiarze włączenia trzech kart ewidencyjnych zabytku do WEZ na stronie
internetowej, pomimo zamieszczenia na niej informacji o ich włączeniu, co naruszało § 15 pkt 3 rozporządzenia
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Niedokonanie pełnych wpisów w dwóch kartach ewidencyjnych zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru,
co naruszało § 10 ust. 1 pkt 6 i 10 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Sporządzenie dla obiektu niewpisanego do rejestru zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego wpisanego
do rejestru zabytków, o której mowa w § 9 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, zamiast karty
ewidencyjnej zabytku nieruchomego niewpisanego do ww. rejestru, o której mowa w § 10 ww. rozporządzenia.

Nieprzekazanie do GKZ czterech kart ewidencyjnych zabytków wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków
w 2019 r. oraz opieszałe przekazanie pięciu kolejnych kart ewidencyjnych.

Niesporządzenie trzech kart ewidencyjnych zabytków, o których mowa w § 11 i 12 rozporządzenia w sprawie
prowadzenia rejestru zabytków oraz niezaktualizowanie jednej karty ewidencyjnej.

Dokonanie niepełnego wpisu do księgi B rejestru zabytków w przypadku jednego obiektu.

Niedokonanie w rejestrze zabytków nieruchomych i archeologicznych dwóch wpisów na podstawie ostatecznych
decyzji o wpisie zabytku do rejestru, co stanowiło naruszenie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia
rejestru zabytków.

Przewlekłe prowadzenie dziewięciu postępowań dotyczących wpisu zabytków do rejestru zabytków w latach
2018–2021 oraz trzech postępowań w sprawie wydania pozwoleń, czym naruszono terminy określone w art. 35 Kpa,
a także nieinformowanie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia
sprawy oraz niepouczenie strony o prawie do wniesienia ponaglenia, co było niezgodne z art. 36 Kpa.

nieprawidłowe:

Struktura organizacyjna
WUOZ była dostosowana
do obowiązujących
przepisów prawa.

prawidłowe:

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

ZAŁĄCZNIKI

79

80

9.

Lp.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Warszawie

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

w formie
opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności*

Niesporządzenie w siedmiu przypadkach lub nieaktualizowanie w pięciu przypadkach karty ewidencyjnej zabytku,
co było niezgodne z §§ 9, 13 i 14a rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Niezamieszczenie na stronie internetowej BIP zawiadomień o zamiarze włączenia oraz informacji o włączeniu
do wojewódzkiej ewidencji zabytków trzech kart ewidencyjnych zabytku założonych w 2020 r., co było niezgodne
z § 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Nieprzesłanie do NID kopii jednej decyzji w sprawie wpisania zabytku do rejestru, co było niezgodne z 4 ust. 2
rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.

Niewnioskowanie w ośmiu postępowaniach w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru o ogłoszenie
w wojewódzkim dzienniku urzędowym informacji o wpisie, co było niezgodne z art. 9 ust. 6 u.o.z.

Niepodanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu ośmiu postępowań w sprawie wpisania zabytku
nieruchomego do rejestru w swojej siedzibie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której znajduje
się zabytek, co było niezgodne z art. 9 ust. 3b u.o.z.

Nieprzekazanie właściwemu staroście informacji o wszczęciu dwóch postępowań w sprawie wpisania zabytku
nieruchomego do rejestru oraz o zakończeniu czterech postępowań, co było niezgodne z art. 9 ust. 3a u.o.z.

nieprawidłowe:

Nieudzielenie odpowiedzi na jedną skargę i przewlekłe udzielenie odpowiedzi na kolejną, co było niezgodne
z art. 237 § 1 i 3 i art. 244 § 1 i 2 Kpa. Ponadto nie zawiadomiono stron o przyczynach zwłoki lub czynnościach
podjętych w celu rozpatrzenia spraw i nie wskazano przewidywanego terminu ich załatwienia, co naruszało art. 36
§ 1 i art. 245 Kpa.

Niewykazania w rejestrze skarg i wniosków trzech skarg, co było niezgodne z art. 254 Kpa.

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu zabytku do rejestru (sześć postępowań) oraz wydania
Rozliczenie umów w sprawie pozwoleń (trzy postępowania) z naruszeniem art. 35 § 1 i 3 Kpa oraz art. 36 Kpa § 1.
przyznania dotacji celowych Niewydanie w dwóch postępowaniach kontrolowanemu zaleceń pokontrolnych usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości ani decyzji, o których mowa w art. 43, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 49 ust. 1
na prace konserwatorskie,
lub art. 50 ust. 1 u.o.z., mimo ustalenia, że zabytek jest w nieodpowiednim stanie zachowania, co było niezgodne
restauratorskie i roboty
z art. 40 ust. 1 i 2 u.o.z.
budowlane przy zabytku
zgodnie z przepisami
Brak monitorowania sposobu wykonania dwóch zaleceń pokontrolnych oraz trzech decyzji (dwóch wstrzymujących
prawa i uregulowaniami
roboty budowlane i jednej nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu).
wewnętrznymi.
Niewystępowanie o ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym sześciu decyzji o skreśleniu zabytków
nieruchomych z rejestru, co było niezgodne z art. 14 ust. 1 i 3 u.o.z.

Prawidłowe wydatkowanie
środków finansowych
na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami.

Rzetelne organizowanie,
prowadzenie
i dokumentowanie kontroli.

Podejmowanie działań
w celu poprawy warunków
prowadzenia działalności,
doposażenia oraz wzrostu
zatrudnienia i wynagrodzeń.

Struktura organizacyjna
zgodna z rozporządzeniem
w sprawie organizacji WUOZ
i statutem.

prawidłowe:

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

ZAŁĄCZNIKI

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
we Wrocławiu

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

w formie
opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności*
nieprawidłowe:

Dostosowanie struktury
organizacyjnej
do obowiązujących
przepisów prawa.

Prowadzenie czterech postępowań w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabytków z naruszeniem terminów
określonych w art. 35 Kpa, w dwóch postępowaniach nie poinformowano wnioskujących o niezałatwieniu sprawy
w terminie, nie wskazano przyczyn zwłoki, nowego terminu załatwienia sprawy, nie pouczono o prawie wniesienia
ponaglenia, czym naruszono art. 36 § 1 Kpa.
Niezałożenie kart ewidencyjnych dla trzech zabytków wpisanych do rejestru zabytków, czym naruszono § 13
Podejmowanie działań
rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.
w celu poprawy warunków
Zaniechanie złożenia wniosków o ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym informacji o wpisie trzech
prowadzenia działalności,
w tym wzrostu zatrudnienia zabytków nieruchomych do rejestru, a w dwóch przypadkach takie wnioski złożono po 5. i 10. miesiącach
po uzyskaniu przez decyzje przymiotu ostateczności, co naruszało obowiązek wynikający z art. 9 ust. 6 u.o.z.
i wynagrodzeń.
Niewłączenie dziewięciu kart ewidencyjnych zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków, w wyniku czego karty
Prowadzenie rejestru
nie zostały również włączone do krajowej ewidencji zabytków, co było niezgodnie z § 13 i § 14 rozporządzenia
zabytków w formie ksiąg
według wzoru wynikającego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.
z rozporządzenia w sprawie Niezawiadomienie, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 36 Kpa, wnioskującego o wydanie pozwolenia
na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku o tym, że sprawa nie będzie załatwiona w terminie,
prowadzenia rejestru
o przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia sprawy ani też nie pouczono o prawie do wniesienia ponaglenia.
zabytków.
Niewyegzekwowanie w dwóch sprawach od stron obowiązku zawiadomienia o terminie zakończenia prac
Prowadzenie kontroli
wskazanych w pozwoleniach, które to obowiązki wynikały z treści udzielonych pozwoleń.
nad realizacją zadań
z zakresu ochrony zabytków Wskazanie w wydanych trzech decyzjach dot. pozwoleń nieprawidłowej podstawy prawnej ich wydania.
Niedokonywanie w latach 2018-2021 aktualizacji Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
i opieki nad zabytkami
Przeprowadzenie czynności w trzech postępowaniach kontrolnych bez udziału podmiotu kontrolowanego lub z pominięciem
na ogół zgodnie
części podmiotów kontrolowanych, co stanowiło naruszenie wymogu wynikającego z art. 38 ust. 4 u.o.z.
z przepisami.
Zapewnienie, co do zasady, Niepodejmowanie, po przeprowadzonych kontrolach obiektów zabytkowych, na bieżąco działań mających na celu
zarówno wydanie zaleceń i nakazów, jak i wyegzekwowanie nałożonych obowiązków.
nadzoru nad realizacją
Nieprawidłowe sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych prac i robót budowlanych przy zabytkach,
zadań z zakresu ochrony
o których mowa w art. 91 ust. 4 pkt 5 u.o.z. (dwa postępowania).
zabytków i opieki
Nieogłoszenie informacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym o skreśleniu dwóch zabytków nieruchomych
nad zabytkami.
z rejestru, czym naruszono art. 14 ust. 3 u.o.z.
Udzielanie dotacji
Niewyegzekwowanie od stron dwóch porozumień przekazania sprawozdań rocznych za 2020 r.
zgodnie z wewnętrznymi
Przewlekłe rozpatrywanie sześciu skarg, tj. z naruszeniem terminu określonego w art. 237 § 1 Kpa, a w jednym
uregulowaniami,
przypadku, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 4 Kpa, niepowiadomienie
poza jednym przypadkiem.
skarżącego o tym, że sprawa nie będzie załatwiona w terminie, o przyczynach zwłoki, o nowym terminie załatwienia
Informowanie właściwych
sprawy oraz niepouczenie skarżącego o prawie wniesienia ponaglenia.
organów jst o udzielonych
Nieujęcie w wykazie udzielonych dotacji jednej dotacji oraz niepoinformowanie innych organów uprawnionych
dotacjach, poza jednym
do udzielenia dotacji o tym fakcie, co naruszało art. 82 ust. 3 u.o.z.
przypadkiem.
W regulaminie udzielania dotacji ograniczono krąg podmiotów (do tych posiadających siedzibę, zakład lub oddział
na terytorium RP), które mogą się o nie ubiegać, wbrew postanowieniom art. 73 ustawy o zabytkach. Ponadto
do przedmiotowego regulaminu wprowadzono zapisy nie znajdujące odpowiedników w ustawie o zabytkach
oraz rozporządzeniu w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, ograniczając możliwość ubiegania się
o dotację tym podmiotom, które m.in. nie rozliczyły się z uprzednio otrzymanej dotacji.
W trzech umowach skrócono termin przekazania dokumentów, co było niezgodne z § 12 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie.
Udzielenie jednej dotacji z naruszeniem zasad jej udzielania określonych w przepisach wewnętrznych.

prawidłowe:

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

*) pozytywna/negatywna/w formie opisowej

10.

Lp.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjnoekonomicznych
Ochrona i opieka nad
zabytkami

W ustawie o zabytkach 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 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.

Organy ochrony
zabytków
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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.

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;
2) wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie,
wykonuje WKZ.

ZAŁĄCZNIKI
WKZ powołuje wojewoda na wniosek GKZ wskazujący kandydata na to stanowisko (art. 91 ust. 1 ustawy), a odwołuje – wojewoda na wniosek GKZ
albo za jego zgodą (art. 91 ust. 1a 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 w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, uwzględniając w szczególności 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): 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.
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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.

Rejestr
i ewidencja zabytków

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, związkom gmin, związkom powiatów, związkom
powiatowo-gminnym albo związkom metropolitarnym, położonym na terenie województwa (art. 96 ust. 2 ustawy).
Jedną z form ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków, który prowadzi – dla zabytków znajdujących się na terenie województwa – wojewódzki konserwator 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 (art. 9
ust. 4 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. 22 u.o.z. nie jest formą prawnej
ochrony zabytków, 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.
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Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki
nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy (art. 21 u.o.z.).
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 realizacje inwestycji drogowej, decyzjach o lokalizacji linii kolejowej
lub decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego (art. 19 ust. 1 i 1a u.o.z.).

ZAŁĄCZNIKI
Sposób prowadzenia rejestru zabytków oraz wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru
zabytków.

Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie ochrony zabytków. 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).

Ochrona zabytków
na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji
kryzysowych

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).
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 niejawnych121 (§ 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).

121 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
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Zasady finansowania
opieki nad zabytkami

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).

Dysponentami powyższych środków są: 1) minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków budżetu państwa,
z części, której dysponentem jest ten minister; 2) wojewódzki konserwator zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której
dysponentem jest wojewoda.

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

Administracyjne
kary pieniężne

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez Ministra,
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.).

Rozdział 10a u.o.z. określa administracyjne kary pieniężne za: naruszenie obowiązków informacyjnych (art. 107a ust. 1–2 u.o.z.); naruszenie
przepisów o przywozie zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 107b ust. 1-3 u.o.z.); uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu
do zabytku (art. 107c ust. 1-2 u.o.z.); podejmowanie działań bez pozwolenia
lub wbrew pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków
(art. 107d ust. 1–5 u.o.z.); niewykonanie zaleceń pokontrolnych (art. 107e
ust. 1–2 u.o.z.).
Zgodnie z art. 107g u.o.z. do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu
IVa Kpa.

Wierzycielem należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 107a–107e, w rozumieniu przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, jest organ właściwy do nałożenia kary
(art. 107h u.o.z.)

Zgodnie z art. 107i u.o.z. organy egzekucyjne przekazują wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 107a–107e, na rachunek Narodowego
Funduszu Ochrony Zabytków.
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Rozdział 11 u.o.z. zawiera przepisy karne. Penalizowane w tych przepisach czyny zabronione stanowią zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia.
W szczególności wskazać należy na przestępstwo z art. 108 ust. 1 u.o.z.,
który stanowi, że kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli sprawca czynu określonego
w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 108 ust. 2 u.o.z.).

Przepisy karne dotyczące
ochrony zabytków

Do czynów, które stanowią wykroczenia należy m.in.:

− niezabezpieczenie w należyty sposób przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą – zagrożone karą aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny (art. 110 ust. 1 u.o.z.);
− niepowiadomienie właściwych organów m.in. o uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku; zagrożeniu dla zabytku; zmianach dotyczących stanu
prawnego zabytku; uniemożliwienie lub utrudnienie dostępu do zabytku organowi ochrony zabytków; prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru lub robót budowlanych w jego otoczeniu albo badań archeologicznych bez pozwolenia
albo wbrew warunkom pozwolenia (art. 113, 114, 117 u.o.z.) – zagrożone karą grzywny.
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System ochrony
zabytków w Wielkiej
Brytanii

6.3. System ochrony zabytków w wybranych krajach
europejskich122

Ochrona dziedzictwa kulturowego jest sprawowana na poziomach zarówno
centralnym, jak i lokalnym.

Na strukturę systemu ochrony zabytków składają się rządowe departamenty odpowiedzialne za dziedzictwo architektoniczne oraz eksport dóbr
kultury, a także dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w aspekcie planowania przestrzennego. Agendą rządową, która pełni funkcje doradcze i konsultacyjne we wszystkich kwestiach związanych z konserwacją i ochroną
angielskiego dziedzictwa architektonicznego i kulturowego, jest English
Heritage. Instytucja jest odpowiedzialna za zachowanie, konserwację i udostępnianie obiektów zabytkowych należących do państwa lub podlegających jego nadzorowi.

Na poziomie regionalnym za ochronę dziedzictwa są odpowiedzialne władze lokalne, które rozpatrują wnioski o zgodę na prace przy obiektach
z listy budynków o wyjątkowym znaczeniu architektonicznym i historycznym oraz w obszarach chronionych konserwatorsko. Ważną rolę odgrywają
Lokalne Ośrodki Planowania Przestrzennego i Parki Narodowe. Lokalne
Ośrodki Planowania Przestrzennego zapewniają doradztwo przy rozpatrywaniu wniosków o zgodę na działania przy obiektach z listy budynków
o wyjątkowym znaczeniu architektonicznym i historycznym oraz obszarach chronionych konserwatorsko, a także w procesie tworzenia planów
zagospodarowania przestrzennego. Parki Narodowe stanowią lokalne
ośrodki administracyjne, statutowo odpowiedzialne za ochronę środowiska, a także dziedzictwa kulturowego, na obejmowanym terenie.

Główną formą ochrony dziedzictwa architektonicznego jest wpisanie
obiektu do Wykazu Zabytkowych Budynków (WZB), czyli na listę budynków o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej. Zabytki
Ruchome na stałe związane z budynkami wpisanymi do WZB są uznawane za część tych budowli i chronią je te same regulacje, które odnoszą
się do obiektów architektonicznych. Główną formą ochrony ruin, założeń
i konstrukcji ziemnych, cmentarzysk archeologicznych jest wpis do Rejestru Chronionych Zabytków Starożytnych. Dziedzictwo podwodne podlega
ochronie poprzez wyznaczanie obszaru ochrony wokół stanowiska lub leżącego wraku. Obowiązują też rządowe projekty rejestrowania archeologicznych znalezisk dokonywanych przez poszukiwaczy skarbów. Obszary
ochrony konserwatorskiej obejmują strefy o wartościach architektonicznych lub historycznych.

Na ochronę dziedzictwa są przyznawane dotacje z budżetu państwa,
a także z budżetów samorządów lokalnych. Istotnym źródłem finansowania są fundusze pochodzące ze środków narodowej loterii, którymi
dysponuje Loteryjny Fundusz Dziedzictwa. Działa też wiele instytucji oferujących bezpośrednią pomoc finansową dla projektów opieki nad zabyt-
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122 Na podstawie opracowania pt. System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich,
przygotowanego przez zespół Narodowego Inst y tutu Dziedzict wa: B. Skaldawski,
A. Chabiera, A. Lisiecki, Kurier konserwatorski nr 11, 2011 r. (https://nid.pl/upload/iblock/ee5/
ee504193715edc082e7f17af30f51986.pdf).
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kami (np. English Heritage). Właściciel obiektu zabytkowego ma możliwość
zaciągania nisko oprocentowanych pożyczek, a także korzystać z ulg podatkowych.

Polityka państwa dotycząca ochrony zabytków leży w gestii władz
centralnych, jednak system ochrony zabytków wpisuje się w realizowane
programy decentralizacyjne, stąd regiony i władze lokalne zyskują duży
wpływ na decyzje dotyczące ochrony zabytków w swoim regionie.

System ochrony
zabytków we Francji

Państwowe urzędy i instytucje ochrony dziedzictwa dzielą się na centralne,
regionalne i lokalne. Ministerstwo właściwe ds. kultury odpowiada za politykę edukacyjną i promocyjną w tej dziedzinie oraz wdrażanie wysokich
standardów merytorycznych badań i prac przy architekturze historycznej i innych obiektach zabytkowych we Francji. W strukturze ministerstwa są wydzielone komórki odpowiedzialne za różne aspekty tej ochrony.
Część kompetencji leży w gestii innych ministerstw, które odpowiadają
m.in. za ochronę tradycyjnego krajobrazu i wyrobów regionalnych; ochronę
zabytkowego układu urbanistycznego; ochronę krajobrazu naturalnego
i kulturowego.

Na poziomie departamentów (jednostka podziału administracyjnego kraju)
rządowymi instytucjami zdecentralizowanymi są Departamentalne Służby
Architektury i Dziedzictwa. Natomiast zależne od prefektów regionów
Dyrekcje Spraw Kulturalnych, jako część administracji zespolonej, są odpowiedzialne za wdrażanie, zaadaptowanych do kontekstu regionu, celów
przewidzianych przez ministerstwo właściwe ds. kultury.

Zabytki we Francji mogą uzyskać tytuł obiektu klasyfikowanego jako zabytek historyczny bądź uzyskać status zabytku wpisanego na listę ochrony
(forma czasowej ochrony w trakcie oczekiwania na decyzję o sklasyfikowaniu go jako zabytku historycznego). Budynek może być uznany również za „część dziedzictwa narodowego ze względu na jej szczególny
charakter historyczny lub artystyczny”.

Państwo finansuje ze środków publicznych prace konserwatorskie zabytków należących do niego, państwowe prace archeologiczne
(nieratownicze) oraz badania prowadzone w strefach ochrony dziedzictwa architektonicznego, urbanistycznego i krajobrazowego. Z budżetu
państwa jest także finansowane magazynowanie zabytków archeologicznych oraz utrzymanie państwowych budowli historycznych.

Poprzez system dotacji państwo udziela pomocy prywatnym właścicielom
obiektów zabytkowych. System grantów dla właścicieli obiektów zabytkowych prowadzących prace konserwatorskie i rewitalizacyjne prowadzą
władze samorządowe. Właściciel obiektu zabytkowego może uzyskać dotację z budżetu państwa na ochronę i konserwację swojej zabytkowej własności.

Holenderski system ochrony dziedzictwa opiera się na współpracy sektorów publicznego i prywatnego. Tylko niewielka część zabytków należy
do państwa, którego polityka jest ukierunkowana na ochronę, zarządzanie
i polepszanie dostępu do zabytków oraz informowanie o nich.

System ochrony
zabytków w Królestwie
Niderlandów
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Niemal wszystkie departamenty rządowe są w pewien sposób odpowiedzialne za zarządzanie dziedzictwem. Najważniejsze zadania spoczywają
jednak na Ministrze Edukacji, Kultury i Nauki. Ważną rolę w strukturach
państwowych odgrywa Państwowa Służba Archeologii, Krajobrazu Kulturowego i Zabytków, która jest częścią Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki
(MEKiN). Agendą rządową i częścią MEKiN jest Państwowy Inspektorat
Dziedzictwa Kulturowego. Do MEKiN należy także Instytut Kolekcji. Funkcję doradczą rządu pełnią Rada Rządowych Doradców i Główny Architekt
Kraju. Za jakość badań archeologicznych odpowiada Centralny Ośrodek
Ekspercki, nadzorujący dokumenty związane z Holenderskim Systemem
Kontroli Jakości dla Archeologii.
Na poziomie lokalnym funkcjonują Prowincjonalne Komisje Zabytków,
zajmujące się kwestiami z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego
i zarządzania nim.

W holenderskim systemie ochrony dziedzictwa kulturowego istnieje system klasyfikacji zabytków. Każda klasa ma swoje formy ochrony i oddzielne
procedury. Klasą najcenniejszych zabytków jest grupa obiektów o statusie Zabytków o Znaczeniu Narodowym. Taki status, nadawany przez Ministra Edukacji, Kultury i Nauki, może otrzymać stanowisko archeologiczne
lub budynek historyczny. Natomiast Zabytki o Znaczeniu Regionalnym
są zatwierdzane przez władze prowincji, a status Zabytku o Znaczeniu
Lokalnym jest nadawany przez administrację lokalną. Ostatnią klasę zabytków stanowią obszary ochrony konserwatorskiej miast i wsi.

System ochrony
zabytków na Litwie

Znaczne środki w budżecie centralnym są zarezerwowane na restaurację
i utrzymanie obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków. Dotacje z budżetu
państwa są dostępne w ramach kilku programów grantowych. Władze prowincji i gmin dysponują pieniędzmi z budżetu państwa na wdrażanie narodowej polityki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Właściciele
prywatni mogą korzystać z ulg podatkowych, pożyczek i dotacji.
Struktura własności miejsc i budynków zaliczanych do dziedzictwa kulturowego (tylko ok. 15% jest w rękach prywatnych) powoduje, że to głównie
państwo jest odpowiedzialne za ochronę i stan dziedzictwa kulturowego
w tym kraju.

Polityka narodowa ochrony dziedzictwa jest formułowana przez parlament,
rząd i Ministra Kultury, przy uwzględnieniu sugestii Komisji Rządowej
ds. Dziedzictwa Kulturowego. Za ochronę dziedzictwa architektonicznego
na poziomie lokalnym odpowiada Urząd Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Ochrona prawna obiektów nieruchomych obejmuje stanowiska archeologiczne, zabytki architektoniczne, cmentarze, miejsca kultu, miejsca upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, miejskie obszary ochrony
konserwatorskiej oraz zabytkowe parki i ogrody wpisane do Rejestru Mienia Kulturowego.
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Na Litwie obiekty i strefy chronione mogą mieć przyznane, ze względu
na ich wartość dla dziedzictwa kulturowego, jeden z trzech statusów
– status bezwzględnej ochrony, status ochrony pierwotnej funkcji oraz sta-
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tus ekonomicznego wykorzystania. Szczególną formę ochrony zapewnia
zawarcie z właścicielem lub zarządcą zabytku, znajdującego się na chronionym obszarze wpisanym do Rejestru Mienia Kulturowego, umowy o państwowej ochronie obiektu. Kolejną, przewidzianą w litewskim prawie,
formą ochrony jest objęcie obszaru rezerwatem kulturowym. Dziedzictwo
kulturowe jest chronione w planach zagospodarowania przestrzennego.
Na poziomie gmin władze samorządowe mogą w tworzonych planach
zagospodarowania przestrzennego określać warunki ochrony i ustanawiać
rezerwaty kulturowe.

Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego, znajdujących się w posiadaniu instytucji państwowych, jest finansowana z budżetu państwa. Z budżetu
centralnego są także pokrywane koszty badań naukowych i dokumentacyjnych, prowadzonych w ramach państwowych projektów badawczych.
Państwo zapewnia pomoc finansową właścicielom i zarządcom we właściwym utrzymaniu zabytków i koniecznych pracach konserwatorskich.
Właściciele obiektów chronionych mogą się ubiegać o ulgi podatkowe.
Są dostępne także systemy rekompensat strat poniesionych przez właścicieli zabytków z tytułu ograniczenia dysponowania własnością wynikającego z zasad ochrony zabytków.
Niemcy są krajem federalnym, z daleko idącą autonomią landów, także
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, stąd istnieją duże różnice
w funkcjonowaniu systemu ochrony zabytków w różnych krajach związkowych.

System ochrony
zabytków w Niemczech

Politykę państwa w obszarze ochrony dziedzictwa realizują: Stała Konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Krajów Landowych oraz Państwowy
Niemiecki Komitet Ochrony Zabytków.

W każdym landzie działa Państwowa Agencja Dziedzictwa Kulturowego
podległa rządowi lub senatowi landu. Urząd dziedzictwa kulturowego
na poziomie władz dystryktu stanowi urząd wyższego szczebla, kontroluje podległe mu terytorialnie urzędy niższego szczebla. Urząd dziedzictwa
kulturowego na poziomie władz dystryktów wiejskich i gmin jest urzędem
niższego szczebla, odpowiedzialnym za rzeczywistą realizację konserwacji
i ochrony dziedzictwa kulturowego na podległym mu terenie.

Podstawy prawne konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturowego w Niemczech są regulowane oddzielnymi aktami prawnymi w 16 krajach związkowych.

Finansowanie odbywa się zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie
ochrony dziedzictwa między rząd federalny a władze landów. Rząd federalny jest odpowiedzialny za współfinansowanie ochrony i konserwacji
zabytków. Ze środków budżetu federalnego są prowadzone konserwacje
i renowacje obiektów zabytkowych o znaczeniu narodowym.

W Norwegii 99% zabytków stanowi własność prywatną. Zachowanie dziedzictwa kulturowego w znacznym stopniu zależy od właściwego zarzą
dzania obiektami zabytkowymi przez ich właścicieli. Ochrona dziedzictwa
opiera się na współpracy między sektorami państwowym a prywatnym.

System ochrony
zabytków w Norwegii
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Odpowiedzialne za politykę państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jest ministerstwo właściwe ds. kultury. Biuro ds. Dziedzictwa
Kulturowego wciela w życie politykę państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i wykonuje inne działania powierzone przez rząd i parlament, a także współpracuje z regionalnymi muzeami archeologicznymi
oraz muzeami morskimi. Norweska Rada ds. Kultury to niezależne ciało
doradcze, które administracyjnie i budżetowo podlega ministerstwu właściwemu ds. kultury, zachowując bezstronność. Rada zarządza Norweskim
Funduszem Kulturalnym finansowanym z budżetu państwa.
Na poziomie lokalnym funkcjonuje administracja rządowa i samorządowa reprezentowana przez Radę Okręgu, odpowiadająca za zarządzanie
i ochronę dziedzictwa kulturowego. Ośrodki Ochrony Dziedzictwa Lapońskiego mają podobne uprawnienia jak rady okręgowe na terenach tradycyjnie zamieszkanych przez Lapończyków.
Ważną funkcję w systemie ochrony zabytków spełniają instytuty i organizacje branżowe oraz organizacje społeczne.

Ochroną prawną z urzędu są objęte wszystkie stanowiska, konstrukcje
i obiekty (także zabytki ruchome) powstałe przed 1537 r. oraz wszystkie
stanowiska, konstrukcje i obiekty związane z kulturą lapońską, mające więcej niż 100 lat. Jeżeli właściwy urząd nie zdecyduje inaczej, automatycznie są chronione także stojące budynki datowane przed 1650 r. Ochrona
prawna z urzędu obejmuje wszystkie monety datowane przed 1650 r.
oraz statki, wraki wraz z cargo, stocznie i wszystkie obiekty związane z tą
kategorią starsze niż 100 lat. Na mocy decyzji właściwego urzędu ochroną
prawną mogą być objęte młodsze struktury i obiekty, jeżeli mają kulturową,
historyczną lub architektoniczną wyjątkową wartość.

System ochrony
zabytków w Szwecji
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Norweski Fundusz Dziedzictwa Kulturowego jest przeznaczony na dotacje uzupełniające inne źródła finansowania dostępne dla sektora ochrony
zabytków. Biuro ds. Dziedzictwa Kulturowego przekazuje corocznie
muzeom archeologicznym i muzeom morskim odpowiedzialnym na swoim
terenie za dziedzictwo wikińskie i zabytki podwodne fundusze przeznaczone na finansowanie ochrony podległych im obiektów. Rada okręgu
otrzymuje coroczny fundusz za pośrednictwem Biura ds. Dziedzictwa
Kulturowego, przeznaczony na prace związane z ochroną dziedzictwa
kulturowego w okręgu. System dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowych obiektach i miejscach chronionych jest zarządzany przez rady okręgów, a środki dystrybuowane w ten sposób pochodzą
z budżetu centralnego i są przesyłane do okręgów przez Biuro ds. Dziedzictwa Kulturowego. Norweski Bank Narodowy udziela preferencyjnych
kredytów dla właścicieli zabytkowych obiektów chronionych. Właściciele
budynków chronionych zgodnie z obowiązującymi przepisami kwalifikują
się do otrzymywania ulg i zwolnień od podatku majątkowego.
Na strukturę systemu ochrony zabytków składają się: Narodowa Rada Dziedzictwa, która jest organizacją rządową podlegającą Ministerstwu Kultury;
Szwedzka Agencja Leśna, która jest odpowiedzialna za opiekę nad lasami
z uwzględnieniem kompleksowych inwentarzy obiektów historycznych;
Narodowa Rada ds. Planowania, Budownictwa i Polityki Mieszkanio-
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wej, która jest organizacją odpowiedzialną za planowanie przestrzenne
w Szwecji; parlament lapońskiej mniejszości w Szwecji, który odpowiada
m.in. za kulturę lapońską; Regionalna Rada Administracyjna (urząd administracji zespolonej), której podlegają zadania z zakresu środowiska
historycznego i dziedzictwa kulturowego w danym regionie. Natomiast
samorządowe władze miast są odpowiedzialne m.in. za planowanie przestrzenne i rozwój miast.

W Szwecji prawnie chronione są wartościowe dla dziedzictwa kulturowego
budynki i pozostałości starożytne, stanowiska archeologiczne, zabytkowe
budynki sakralne i inne obiekty cenne pod względem dziedzictwa kulturowego. Odpowiedzialność za ochronę spoczywa na wszystkich obywatelach.
W sposób szczególny chronione są również krajobraz kulturowy i środowisko historyczne. Dziedzictwo kulturowe jest chronione przez prawo
w ramach procesu planowania przestrzennego. W sposób szczególny chronione są kościoły i cmentarze. Kolejną formę ochrony stanowią rezerwaty
kulturowe, które służą ochronie cennych krajobrazów kulturowych.
Narodowa Rada Dziedzictwa dysponuje budżetem na działania związane
z dziedzictwem kulturowym, z czego 70% jest wykorzystywanych na konserwację najcenniejszych zabytków architektury, 30% służy wsparciu różnych form aktywności na polu dziedzictwa – popularyzacji, pozyskiwaniu
informacji o dziedzictwie, zwiększaniu społecznego dostępu do obiektów
zabytkowych. Połowa budżetu władz samorządu lokalnego jest dzielona
między regionalne muzea, biblioteki, teatry i inne placówki kulturalne;
pozostałe fundusze są wydatkowane na dofinansowanie działań w zakresie kultury i dziedzictwa. Odpowiedzialność za stan obiektów zabytkowych spoczywa przede wszystkim na ich właścicielach. Większość kosztów
ochrony i konserwacji zabytków jest pokrywana ze środków sektora prywatnego – właścicieli i użytkowników obiektów dziedzictwa.
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6.4 Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-

nego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-

ministracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie

organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75,
poz. 706).

5. 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).

6. 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. z 2021 r. poz. 56).

7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury (Dz. U. poz. 1275).

8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa (Dz. U.
poz. 928).

9. Rozporządzenie 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, ze zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

2 sierpnia 2018 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. z 2021 r. poz. 81).
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6.5. 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. Rzecznik Praw Obywatelskich

6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

7. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

8. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP

10. Komisja Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP

11. Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP
12. Wojewodowie (wszyscy)
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6.6. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński
Warszawa, 12 stycznia 2022 r.
BAK.0800.7.2021

Pan
Marian Banaś
Prezes
Najwyższa Izba Kontroli

Szanowny Panie Prezesie!
W związku z otrzymaniem Informacji o wynikach kontroli pn. System ochrony zabytków
(data wpływu do MKiDN: 29 grudnia 2021 r.) przekazuję swoje stanowisko do dokumentu,
w pełni podtrzymując argumenty przedstawiane na każdym etapie postępowania
kontrolnego, a zwłaszcza w zastrzeżeniach do Wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 sierpnia
2021 r. Dostrzegłem również, że część negatywnych ocen zawartych w Informacji o wynikach
kontroli odnosi się do działań, które nie zostały przedstawione jako nieprawidłowości
w Wystąpieniu pokontrolnym.

W okresie objętym kontrolą w toku działalności organów ochrony zabytków oraz instytucji
kultury wspierających tę działalność, nie udało się uniknąć uchybień czy pewnych
nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie terminowości realizacji niektórych zadań. Ich
wystąpienie jest wynikiem niewystarczającego w stosunku do potrzeb i zadań zasobu
kadrowego organów ochrony zabytków i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu
ochrony zabytków. W mojej ocenie ogólna sprawność i funkcjonalność systemu ochrony
zabytków rośnie, pozostając na poziomie umożliwiającym zachowanie zasobu zabytkowego.
Stwierdzone uchybienia nie wpływają istotnie na funkcjonowanie badanych systemów
kontroli zarządczej.
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W odniesieniu do uwagi NIK, że środki finansowe [publiczne] na ochronę zabytków i opiekę
nad zabytkami, mimo wzrostu nakładów z budżetu państwa, były niewystarczające na
sfinansowanie wszystkich potrzeb w tym zakresie, co negatywnie wpłynęło na
prawidłowość i skuteczność realizacji zadań oraz może doprowadzić do nieodwracalnej
degradacji obiektów zabytkowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków podmiotem finansowo odpowiedzialnym za opiekę
nad

zabytkiem

jest

jego

dysponent.1

Dotacje

celowe

na

prace

konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków mają
charakter subsydiarny, co oznacza, że uzupełniają środki i możliwości właścicieli zabytków.
Z uwagi na liczebność zasobu zabytkowego inny model finansowania opieki nad zabytkami
byłby niemożliwy do zrealizowania. Mimo że wydatki publiczne przeznaczone na opiekę nad
zabytkami są sukcesywnie zwiększane (vide: wpłata na Narodowy Fundusz Ochrony
Zabytków w 2021 r.), to nie można oczekiwać, że dostępność środków z budżetu państwa,
NFOZ i pozostałych źródeł publicznych, będzie pokrywała się w stu procentach
z zapotrzebowaniem ze strony właścicieli zabytków. Warto też podkreślić, że z uwagi na
ogólne uwarunkowania dotyczące wydatkowania środków publicznych określone w ustawie
o finansach publicznych a zwłaszcza rygory dotyczące udzielania dotacji celowych, dalsze
zwiększanie wartości programu Ministra „Ochrona zabytków” wymagałoby stworzenia
dodatkowych etatów do obsługi procesu udzielenia i rozliczania dotacji. Podnosząc istotnie
wydatki na dotacje nie da się uniknąć zwiększania wydatków osobowych. Również z tych
powodów wprowadzane są pozadotacyjne środki pomocowe, w tym odpowiednie rozwiązania
fiskalne. Pragnę przypomnieć, że w toku kontroli NIK była informowana, że we współpracy
z Ministerstwem Finansów są przygotowywane nowe rozwiązania w systemie finansowania
opieki nad zabytkami. Jedno z tych rozwiązań – ulga podatkowa z tytułu wydatków
ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków została wprowadzona w art. 26hb ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i z dniem 1 stycznia 2022 r.
weszła w życie. Celem nowej ulgi jest stworzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych
zachęty do inwestowania w ochronę zabytków. Adresatami ulgi są podatnicy podatku PIT
będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, opłacający podatek
według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych, którzy ponieśli wydatki na:

1 Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, opieka nad
zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku (pkt 2) a także
zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie (pkt 3). Zgodnie zaś z treścią art.
71 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna
posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.
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wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej
utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytkowego budynku mieszkalnego
wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej
ewidencji zabytków;



prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków,



odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w
zabytkowym budynku pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o
charakterze remontowo-konserwatorskim.

Warto podkreślić, że również kolejne rozwiązania w dziedzinie finansowania opieki nad
zabytkami są zaplanowane do realizacji w bieżącym roku. Jednym z nich jest propozycja
stworzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Bank Gospodarstwa
Krajowego nowego instrumentu wsparcia finansowego właścicieli i dysponentów obiektów
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków w postaci:
1) kredytów preferencyjnych (o stałej, niskiej stopie oprocentowania);
2) umarzania części kredytów preferencyjnych;
3) premii zabytkowej – spłaty przez BGK części kredytów zaciągniętych poza BGK.
Projekt został wpisany do wykazu inicjatyw, które będą realizować priorytety dokumentu
programowego Polski Ład, pn. „Stworzenie nowoczesnego systemu finansowego wsparcia
dysponentów zabytków poprzez wprowadzenie nowych narzędzi i mechanizmów wsparcia
dysponentów zabytków”.
W Informacji o wynikach kontroli wzięto pod uwagę jedynie wysokość wydatków na ochronę
zabytków określonych w ustawie budżetowej w części 24, której dysponentem jest minister
właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w części 85/00, której
dysponentami są wojewodowie. Pominięto rolę Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa, o którym mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, a którego środki przeznacza się w całości na
finansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją programów rewaloryzacji zespołów
zabytkowych miasta Krakowa (NFRZK). NFRZK zasilany jest coroczną dotacją z budżetu
państwa w kwocie 30 000 tys. zł. Pominięto także środki funduszy europejskich oraz środki
Mechanizmu

Finansowego

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

i

Norweskiego

Mechanizmu Finansowego.
Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, będących w posiadaniu
jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są opłacane ze
3
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środków przyznanych przez dysponentów części budżetowych. Oznacza to, że finansowanie
opieki nad zabytkami, które są w dyspozycji państwowych jednostek organizacyjnych
zaliczanych do sektora finansów publicznych, odbywa się w ramach wydatków bieżących tych
jednostek, opłacanych z budżetu państwa. Są to kolejne wydatki, których NIK nie uwzględniła
określając wartość zaangażowania środków budżetowych na finansowanie opieki nad
zabytkami.
W odniesieniu do uwagi dotyczącej niskich przychodów Narodowego Funduszu Ochrony
Zabytków (NFOZ) należy wyjaśnić, że Informacja o wynikach kontroli pomija fakt, że na
podstawie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021
(zał. nr 14) oraz ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego NFOZ został zasilony wpłatą z budżetu państwa
w kwocie 88 000 tys. zł. Powyższa kwota wyrównuje z nawiązką niskie przychody
z poprzednich lat i pozwoli zrealizować cele NFOZ w roku 2022.
Tytułem wyjaśnienia warto wskazać, że kwota corocznych wpływów do NFOZ, określona
w ocenie skutków regulacji do ustawy powołującej ten Fundusz (ustawa z dnia 22 czerwca
2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych
ustaw), okazała się prognozą nietrafną (przeszacowaną), z uwagi na brak danych
historycznych, którymi można było się posłużyć przy ustalaniu strony przychodowej
Funduszu. Przed 2018 r. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami nie przewidywała nakładania administracyjnych kar pieniężnych, które są źródłem
przychodów NFOZ. Była to niewątpliwie obiektywna luka informacyjna, która mogła być
zniwelowana dopiero przez wieloletnią obserwację prognozowanych wartości.
W odniesieniu do zarzutu NIK dotyczącego niskiej częstotliwości kontroli przeprowadzanych
w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków (WUOZ), tj. obejmowanie kontrolą co roku
dwóch WUOZ, wyjaśniam, że MKiDN przeprowadza kontrole w wojewódzkich urzędach
ochrony zabytków na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), zgodnie z planem kontroli
opracowywanym przez komórkę organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw kontroli.
Typowanie podmiotów oraz ustalenie zakresu kontroli wynika z priorytetów kontroli dla
administracji rządowej, określonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, analizy
propozycji kontroli zgłoszonych przez komórki organizacyjne, informacji wewnętrznych
i zewnętrznych dotyczących ewentualnych nieprawidłowości, wyników wcześniejszych
kontroli, w tym wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych, wyników badań i analiz
określonych problemów oraz skarg i wniosków, kwoty wydatkowanych przez jednostkę
środków publicznych, możliwości organizacyjnych i kadrowych MKiDN oraz oceny
4
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możliwości wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych.
Art. 90 ust. 2 pkt 7b u.o.z.o.z., uprawniający Generalnego Konserwatora Zabytków do
kontrolowania działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków na zasadach określonych
w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej dodano ustawą z dnia 22
czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1595), która weszła w życie 9 września 2017 r.
W związku z wprowadzeniem ww. przepisu prawa, Departament Ochrony Zabytków poddano
reorganizacji, powołując w styczniu 2018 r. Wydział Kontroli i Nadzoru Konserwatorskiego,
którego pracownicy biorą udział w kontrolach, prowadzonych w wojewódzkich urzędach
ochrony zabytków regularnie od początku 2018 r.
Podkreślenia wymaga, że Generalny Konserwator Zabytków realizuje zadania kontrolne
względem wojewódzkich urzędów ochrony zabytków nie tylko w formie klasycznych
czynności kontrolnych (kontrole sensu stricto), ale również w ramach postępowań
ogólnoskargowych oraz kontroli instancyjnej aktów administracyjnych wojewódzkich
konserwatorów zabytków, w toku której weryfikowany jest proces decyzyjny i korygowane są
jego błędy. Kontrola działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków jest elementem
funkcji nadzorczej i koordynacyjnej Generalnego Konserwatora Zabytków. Efektem
dokonywanych analiz i ocen bieżących działań WKZ, także w ramach administracyjnego
nadzoru instancyjnego, są m.in. wydawane wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków,
pisma informacyjne oraz standardy i zalecenia GKZ, a także organizowane przez
Departament Ochrony Zabytków MKiDN szkolenia odpowiadające potrzebom i problemom
z jakimi mierzą się służby konserwatorskie, usprawniające zarazem realizowanie przez nie
zadań.
Warto zwrócić uwagę, że ani Informacja o wynikach kontroli ani Wystąpienie pokontrolne
nie wskazuje wymaganej częstotliwości kontroli w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków,
co z punktu widzenia ogólnych założeń działalności kontrolnej2 byłoby warunkiem ustalenia,
że osiągnięta w praktyce częstotliwość jest nieprawidłowa.
W odniesieniu do uwagi o niekorzystaniu w pełni z uprawnień nadzorczych przez
wojewódzkich konserwatorów na podstawie art. 50 ustawy o ochronie zabytków,
przypominam, że przedmiotowy przepis przewiduje najdalej idące, z punktu widzenia
konstytucyjnie chronionych wartości, środki nadzoru konserwatorskiego w postaci:


czasowego zajęcia zabytku;



przejęcia zabytku ruchomego na własność Skarbu Państwa oraz

2 „Działalność kontrolna – najogólniej mówiąc – polega na ustaleniu i opisaniu stanu faktycznego oraz
porównaniu go ze stanem wymaganym określonym prawem, ale też wynikającym z norm technicznych czy
wskazań ekonomicznych (…)” za: Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli
państwowej, red. Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018 r., s. 13
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wniosku o wywłaszczenie zabytku nieruchomego na rzecz Skarbu Państwa.

Już na pierwszy rzut oka widać, że środki przewidziane w art. 50 mają charakter wyjątkowy i
stanowią ultima ratio, a więc mogą zostać zastosowane dopiero wówczas, gdy inne, mniej
uciążliwe środki nadzoru konserwatorskiego okażą się nieskuteczne i nie doprowadzą do
usunięcia zagrożenia. Nie powinna zatem dziwić daleko posunięta powściągliwość ze strony
organów

ochrony

zabytków

w

korzystaniu

z

przedmiotowych

środków

nadzoru

konserwatorskiego.
W

odniesieniu

do

zarzutu

nieterminowego

wydawania

przez

Ministra

decyzji

administracyjnych w sprawach skreślenia zabytków z rejestru zabytków, należy wyjaśnić, że
postępowania w sprawie skreślenia z rejestru zabytków obiektów nieistniejących dotyczą
w przeważającej części obiektów wpisywanych do tego rejestru decyzjami z lat pięćdziesiątych
- osiemdziesiątych XX wieku. Decyzje te najczęściej w sposób nieprecyzyjny określają zabytek
i jego położenie: brak jest numerów ewidencyjnych działek geodezyjnych, informacji
o księgach wieczystych czy załączników graficznych w formie map z naniesionymi granicami
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Od chwili wydania decyzji wpisującej zabytek
nieruchomy do rejestru zabytków działki ewidencyjne wielokrotnie ulegały scaleniom i
podziałom geodezyjnym. Zmieniało się również zagospodarowanie terenu, na którym był
położony zabytek lub jego otoczenie. Sytuacja taka wymaga zgromadzenia pełnej
dokumentacji od dnia wydania decyzji wpisującej nieruchomość od rejestru zabytków. Ma
bezpośredni wpływ na konieczność przeprowadzenia skomplikowanych analiz w celu
ustalenia przedmiotu postępowania oraz stron takiego postępowania.
Najwyższa Izba Kontroli w Informacji o wynikach kontroli podniosła jako zarzut, że
Ministerstwo nie wypracowało mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od
gmin i powiatów wykonania obowiązku opracowania i uzgodnienia z wojewódzkimi
konserwatorami zabytków planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i
sytuacji kryzysowych i zarzuciła nieefektywne monitorowanie opracowania przez samorządy
gminnych ewidencji zabytków oraz samorządowych programów opieki nad zabytkami.
W odniesieniu do powyższej uwagi uprzejmie przypominam, że problem nienależytego
wykonywania zadań zakresu ochrony zabytków przez samorząd terytorialny był przedmiotem
wielokrotnych kontroli NIK, więc teza ta nie wymaga szerszego uzasadnienia. Uzupełnić
jednak należy i przypomnieć, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
doprowadziła do zasadniczych zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony zabytków w Polsce.
Wskazane zmiany doprowadziły do decentralizacji istotnej części zadań z zakresu ochrony
zabytków. Wraz z przekazaniem zadań gminom, powiatom i samorządowi województwa,
przekazana została również część odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu ochrony
zabytków. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami stanowi zadanie własne tak w
6
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przypadku gmin, powiatów jak i województw. Zadania te jednostki samorządu terytorialnego
wykonują w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (vide: art. 16 ust. 2 Konstytucji
RP). Określona w przepisach prawa odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za
realizację zadań publicznych jest refleksem dwóch zasad konstytucyjnych: samodzielności
jednostek samorządu terytorialnego (art. 165 ust. 2) oraz decentralizacji (art. 15 ust. 1). Istotę
pierwszej zasady trafnie określił Naczelny Sąd Administracyjny konstatując, że samodzielność
jednostki samorządu terytorialnego oznacza, że w granicach wynikających z ustaw nie jest
ona podporządkowana czyjejkolwiek woli oraz że w tych granicach podejmuje czynności
prawne i faktyczne, kierując się wyłącznie własną wolą, wyrażoną przez jej organy pochodzące
z wyboru (II SA/Wr 1302/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu, publ. CBOSA). Znaczenie
drugiej wyłożył Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że decentralizacja oznacza organizację
systemu organów państwowych w taki sposób, że jednostki terytorialne dysponują określoną
ustawą samodzielnością, a ingerencja w zakres tej samodzielności może odbywać się
wyłącznie na podstawie ustawy i w formach nią przewidzianych (wyrok z dnia 26 września
2013 r. sygn. K 22/12). W relacjach między organami administracji rządowej a samorządem
terytorialnym nie ma miejsca na dowolność, zwłaszcza na rozwijanie pozaustawowych form
ingerencji w sferę zadań własnych. Z art. 7 Konstytucji wynika, że każde działanie organu
władzy publicznej jest oparte na ustawowym upoważnieniu, a wymagania stawiane organom
administracji publicznej w zakresie działań adresowanych do wspólnot lokalnych
i regionalnych są bardziej rygorystyczne. Podkreślić należy, że minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie ma podstaw do rozliczania organów j.s.t.
z realizacji zadań w zakresie ochrony dziedzictwa. Co jednak należy zdecydowanie podkreślić,
Ministerstwo nie pozostaje bierne, jeśli chodzi o pozyskiwanie danych dotyczących realizacji
zadań związanych z ochroną zabytków przez jednostki samorządu terytorialnego. Z inicjatywy
MKiDN oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w ramach programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2019 zostało zrealizowane badanie na pełnej populacji gmin, przy
wykorzystaniu Sprawozdania o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie
gminnym o symbolu KK-2.
Przeprowadzone badanie pozwoliło na zebranie po raz pierwszy bogatej bazy danych
statystycznych o ochronie zabytków w gminach w Polsce. Jego przedmiotem były następujące
zagadnienia:


prowadzenie gminnych ewidencji zabytków,



stopień i zakres wykonania gminnych programów opieki nad zabytkami,



finansowanie ochrony zabytków w gminach w ramach gminnych programów dotacji,



ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez gminy w oparciu o porozumienie
o samorządowym konserwatorze zabytków,
7
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ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez gminy poprzez gminne programy
rewitalizacji.

Wyniki badania przekazane w kwietniu 2020 r. likwidują dotychczasową lukę informacyjną
dotyczącą

działalności

samorządu

terytorialnego

w

obszarze

ochrony

dziedzictwa

kulturalnego. Planowane jest realizowanie tego badania w cyklu czteroletnim.
W związku z uwagą NIK wskazującą na niezapewnienie przez Ministra właściwych warunków
do prowadzenia działalności przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, uprzejmie
wyjaśniam, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego gromadzi dane dotyczące
aktywności wojewódzkich konserwatorów zabytków w zakresie podejmowanych przez nich
działań na rzecz ochrony, w tym w szczególności działań o charakterze administracyjnym.
Zbierane są też informacje określające stan zatrudnienia w wojewódzkich urzędach ochrony
zabytków oraz wysokość wynagrodzeń zatrudnionych w nich pracowników. Stanowią one
podstawę dokonywanych ocen kondycji służb konserwatorskich. W roku 2019 oceny te stały
się podstawą działań podjętych przez Generalnego Konserwatora Zabytków na rzecz poprawy
sytuacji finansowej pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Starania
Generalnego Konserwatora Zabytków zostały uwieńczone sukcesem i w roku 2020 ogólna
kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników wojewódzkich urzędów ochrony
zabytków (bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych) została zwiększona o 13.166 tysięcy
złotych, co stanowiło wzrost o 31,1% w stosunku do roku poprzedniego. Poprzednia tak
znaczna podwyżka wynagrodzeń pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków
miała miejsce 2009 r. Ponadto Departament Ochrony Zabytków MKiDN w ramach środków
Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unii
Europejskiej w latach 2019-2021 przygotował projekt pn. „Plan działań konserwatorów
zabytków na lata 2021-2023”, który również jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę
wsparcia służb konserwatorskich.
Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ, Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa

Narodowego

oraz

pięciu

wojewódzkich

konserwatorów

zabytków

-

odpowiedzialnych za sprawy związane z nadzorem nad pracami prowadzonymi przy
obiektach zabytkowych wykorzystywanych w obszarze kultury i realizację projektów w
szerokim zakresie inwestycji, przede wszystkim dużych inwestycji liniowych - w takich
obszarach jak transport, środowisko i energetyka, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. W ramach
projektu planuje się m.in. finansowanie wydatków na wynagrodzenia pracowników
wykonujących zadania związane z projektami POIiŚ i CEF, wsparcia eksperckiego i prawnego,
kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych. Wartość wsparcia dla projektu
ze środków Unii Europejskiej to 6 276 661,35 zł, natomiast łączny budżet tego zadania wynosi
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7 384 307,48 zł. Projekt ma charakter pilotażowy i docelowo ma objąć wszystkie urzędy
ochrony zabytków, zapewniając im trwałe wzmocnienie.
Odnosząc się do uwagi, że GKZ nie organizował ani nie prowadził kontroli w zakresie
przestrzegania oraz stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami, tj. nie korzystał z uprawnienia określonego wart. 42 ustawy o zabytkach, pragnę
wyjaśnić, że zgodnie z obecnym brzmieniem art. 42 u.o.z.o.z. Generalny Konserwator
Zabytków może podejmować czynności, o których mowa w art. 38 ust. 3, art. 39, art. 40 ust. 1
i 3 oraz art. 41, jeżeli jest to konieczne ze względu na szczególną wagę sprawy. Przepisy art. 38
ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Rozważania dotyczące zakresu i możliwości stosowania art.
42 w zw. z art. 90 u.o.z.o.z. wymagają odniesienia do przyjętej regulacji z zakresu ochrony
zabytków w Polsce jako całości, z uwzględnieniem zasad wnikających z przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, a więc systemowej wykładni powołanych przepisów.
Administracja konserwatorska wchodzi w skład administracji rządowej, działającej na
poziomie centralnym i terenowym. Zgodnie z art. 89 u.o.z.o.z., organem ochrony zabytków na
szczeblu centralnym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny
Konserwator
postępowania

Zabytków.

Jest organem

administracyjnego,

wyższego

względem

stopnia,

organów

w rozumieniu

terenowych

tj.

Kodeksu

wojewódzkich

konserwatorów zabytków, wchodzących w skład rządowej administracji zespolonej.
Generalny Konserwator Zabytków sprawuje nadzór nad służbami terenowymi. Rozumienie
pojęcia nadzoru jest ugruntowane w doktrynie i orzecznictwie i obejmuje kontrolę wraz
z możliwością oddziaływania poprzez zastosowanie środka nadzoru. Środki nadzoru dzieli się
natomiast na środki nadzoru merytorycznego (np. uchylenie decyzji) oraz personalnego.
Czym innym jest tzw. nadzór materialny, realizowany przez organy administracji publicznej
w ramach swojej kompetencji, a realizujący funkcję gwarancyjną państwa (np. nadzór
budowlany, nadzór konserwatorski), choć i w tym wypadku nadzór jest rozumiany jako
władcze rozstrzygnięcie (np. nakaz, zakaz), wydany w wyniku kontroli bądź innych ustaleń
faktycznych. Organem nadzoru konserwatorskiego jest zasadniczo wojewódzki konserwator
zabytków, który realizując kontrolę (art. 38 i nast.) może zastosować środki nadzoru
konserwatorskiego (patrz: art. 43, 44, 45, 49 u.o.z.o.z.), których celem jest usunięcie stanu
zagrożenia dla zabytku, a więc realizacja obowiązków wynikających z obowiązku ochrony,
o którym mowa w art. 4 u.o.z.o.z. Należy przy tym pamiętać, że działalność wojewódzkich
konserwatorów zabytków została objęta nadzorem Generalnego Konserwatora Zabytków
w tym zakresie w postaci kontroli instancyjnej, a więc prawidłowość dokonywanych
rozstrzygnięć jest badana w toku postępowania odwoławczego. Wkraczanie w działalność
wojewódzkich konserwatorów zabytków w sprawy indywidulne w pozostałym zakresie
stanowiłoby naruszenie prawa, w tym w szczególności zasady dwuinstancyjności. Mając na
9
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uwadze hierarchiczne podporządkowanie służb terenowych organowi wyższego stopnia i
przypisaną im funkcję w ramach systemu ochrony zabytków należy uznać, że niedopuszczalna
jest wykładnia przepisów przedmiotowej ustawy, która prowadziłaby do wyręczania
wojewódzkich konserwatorów zabytków w działaniu. Wskazane założenie ma również wpływ
na wykładnię art. 42 u.o.z.o.z., zgodnie z którym Generalny Konserwator Zabytków może
podejmować czynności, o których mowa w art. 38 ust. 3, art. 39, art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41,
jeżeli jest to konieczne ze względu na szczególną wagę sprawy. Po pierwsze, użycie tego trybu
zostało obwarowane dodatkowymi przesłankami, co sprawia, że ma on zastosowanie
w wyjątkowych sytuacjach i nie może prowadzić do zastępowania wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Po drugie, wskazane przepisy umożliwiają jedynie kontrolę stanu
zachowania, a więc służą określeniu stanu faktycznego. Brak jest natomiast możliwości
zastosowania któregokolwiek ze środków nadzoru. Przyjęcie przez ustawodawcę innego
rozwiązania godziłoby wprost w zasadę praworządności, stanowiąc naruszenie podstawowych
zasad wynikających z przepisów postępowania administracyjnego. Prowadziłoby to również
do przyjęcia rozwiązania niedopuszczalnego z punktu widzenia prawnego, powodującego jego
całkowitą dysfunkcję, dopuszczającego różnym organom możliwość działania w oparciu o
jedną normę kompetencyjną. Z tych powodów, przygotowany projekt nowelizacji ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje uchylenie art. 42.
Odnosząc się do uwagi dotyczącej nieaktualizowania Krajowego planu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, pragnę poinformować, że zarządzeniem
Ministra z dnia 28 maja 2021 r. został powołany w Ministerstwie Zespół zadaniowy do spraw
Krajowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
którego zadaniem jest przygotowywanie w zależności od potrzeb projektów aktualizacji
Krajowego planu ochrony zabytków lub projektu nowego Krajowego planu ochrony
zabytków.
W zakresie uwagi NIK dotyczącej nieterminowego i nierzetelnego załatwianie skarg i
wniosków w Ministerstwie, uprzejmie wyjaśniam, że rozpatrywane w Departamencie
Ochrony Zabytków skargi każdorazowo wymagają, stosownie do § 9 rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8
stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 46), uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, poprzez
zgromadzenie niezbędnych w tym celu materiałów i dokumentów od wojewódzkich
konserwatorów zabytków, których działań dotyczą skargi. Uzyskanie dokumentacji
potwierdzającej stan faktyczny w danej sprawie oraz stanowiska organu, którego skarga
dotyczy, jest niezbędne do jej rzetelnego rozpatrzenia. Stąd główną przyczyną załatwienia
skarg w terminie dłuższym niż miesiąc była konieczność występowania do wojewódzkich lub
samorządowych konserwatorów zabytków o niezbędne dokumenty w sprawach, a w części
spraw również zwłoka w przekazywaniu odpowiedzi przez WKZ do Ministerstwa, pomimo
10
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wysyłanych monitów. Zwykle w takich sytuacjach wskazywano nowy termin załatwienia
sprawy, stosownie do art. 237 § 4 Kpa. Ponadto wśród przyczyn rozpatrywania skarg w
terminie powyżej jednego miesiąca wskazać również należy znaczne obciążenie pracowników
szeregiem innych zadań.
Ufam, że przedstawione powyżej informacje w odpowiedni sposób uzupełniają Informację o
wynikach kontroli pn. System ochrony zabytków, wskazując na realizację aktywnej,
wieloaspektowej i społecznie użytecznej działalności przez kierowane przeze mnie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z poważaniem

Piotr Gliński
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6.7. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra

KNO.430.004.2021
P/21/023

Warszawa,

lutego 2022 r.

Opinia
do stanowiska Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie Informacji o wynikach kontroli – System ochrony zabytków w Polsce

Stosownie do art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1200, ze zm.) przedstawiam opinię do stanowiska Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawartego
w piśmie z dnia 12 stycznia 2022 r. (nr BAK.0800.7.2021).
Najwyższa Izba Kontroli uprzejmie informuje, że przedstawione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
stanowisko zawiera argumentację podnoszoną już wcześniej w wyjaśnieniach składanych podczas kontroli oraz
w zastrzeżeniach do Wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 sierpnia 2021 r., rozstrzygniętych uchwałą nr 50/2021
Kolegium NIK z dnia 13 października 2021 r. Kolegium NIK potwierdziło zasadność ustaleń oraz ocen,
sformułowanych w Wystąpieniu pokontrolnym, w szczególności dotyczących nieterminowego wydawania przez
Ministra decyzji administracyjnych w sprawach skreślenia zabytków z rejestru zabytków, a także
niewypracowania przez Ministra mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od gmin i powiatów
obowiązku opracowania i uzgodnienia z wojewódzkimi konserwatorami zabytków planów ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Jednocześnie NIK wskazuje, że informacja o wynikach kontroli, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o NIK,
opracowywana jest na podstawie wystąpień pokontrolnych oraz materiałów dowodowych zgromadzonych
w aktach kontroli. W przypadku niniejszej kontroli – poza czynnościami kontrolnymi w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – NIK przeprowadziła kontrolę w Narodowym Instytucie Dziedzictwa oraz Narodowym
Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także w siedmiu wojewódzkich urzędach ochrony zabytków. Wyniki
tych wszystkich kontroli, a nie wyłącznie kontroli w Ministerstwie, pozwoliły na zwymiarowanie wydatków na
ochronę zabytków ponoszonych przez kontrolowane podmioty, a także dokonanie w Informacji o wynikach
kontroli całościowej oceny systemu ochrony zabytków w Polsce.
Najwyższa Izba Kontroli podziela opinię Ministra, że w okresie objętym kontrolą w toku działalności organów
ochrony zabytków oraz instytucji kultury wspierających tę działalność nie udało się uniknąć uchybień czy
nieprawidłowości, których przyczyną był niewystarczający – w stosunku do potrzeb i zadań – zasób kadrowy
organów ochrony zabytków i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zabytków. Natomiast,
zdaniem NIK, ocena Ministra o rosnącej ogólnej sprawności i funkcjonalności systemu ochrony zabytków nie
znajduje potwierdzenia w wynikach niniejszej kontroli.
Jednocześnie NIK przyjmuje do wiadomości wskazane w stanowisku Ministra działania dotyczące
wypracowywania nowych rozwiązań w obszarze finansowania opieki nad zabytkami, a także wzrost w 2021 r.
nakładów na ochronę zabytków o 88 mln zł, z przeznaczeniem na realizację celów Narodowego Funduszu
Ochrony Zabytków (NFOZ) w 2022 r. Niemniej jednak NIK zauważa, że środki budżetu państwa nie są
ustawowym źródłem przychodów NFOZ, który miał być – w założeniach – uzupełnieniem nakładów z budżetu
państwa. Natomiast głównym źródłem finansowania wskazanego w stanowisku Ministra Narodowego Funduszu
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Rewaloryzacji Zabytków Krakowa są środki budżetowe pochodzące z części 01 – Kancelaria Prezydenta RP,
a nie z części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, której dysponentem jest Minister.
W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne (pismo nr BAK.0800.7.2001 z dnia 17 listopada 2021 r.) Minister
zadeklarował przyjęcie do realizacji wszystkich wniosków pokontrolnych. NIK wyraża nadzieję, że realizacja
przedmiotowych wniosków oraz podjęte lub sfinalizowane przez Ministra po zakończeniu czynności kontrolnych
działania, wskazane w stanowisku do Informacji o wynikach kontroli, przyczynią się do poprawy funkcjonowania
systemu ochrony zabytków.

2

108

