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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Chorzów1, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 

 

Andrzej Kotala, Prezydent Miasta2   

 

1. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków. 

2. Podejmowanie działań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami techniki. 

3. Finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami techniki. 

4. Realizacja zadań objętych porozumieniem z Wojewodą Śląskim, ze 
szczególnym uwzględnieniem nadzoru konserwatorskiego sprawowanego 
nad zabytkami techniki. 

 

Od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (badania 
kontrolne objęły również działania i zdarzenia zaistniałe przed 1 stycznia 2018 r., 
w przypadkach gdy miały wpływ na działalność objętą kontrolą). 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 Piotr Jużków, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKA/163/2021 z 28 lipca 2021 r. 

 Tomasz Raszka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  2.
do kontroli nr LKA/156/2021 z 21 lipca 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: „Prezydent”. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
 

Miasto Chorzów5 rzetelnie i zgodnie z przepisami ustawy z 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami6 prowadziło gminną ewidencję 
zabytków, na którą składały się karty adresowe poszczególnych zabytków (w tym 
zabytków techniki), zawierające wszystkie wymagane elementy.  

Podejmowano właściwe działania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami 
techniki będącymi w użytkowaniu lub zarządzie Miasta. W szczególności, w okresie 
objętym kontrolą odrestaurowano i zmodernizowano halę dawnej elektrowni Huty 
Królewskiej, która została przekształcona w Muzeum Hutnictwa. 

Przyjęto zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
udzielano i rzetelnie rozliczano dotacje na ww. prace przy zabytkach techniki  

Rzetelnie realizowano zadania objęte porozumieniem zawartym z Wojewodą 
Śląskim, a w szczególności wydawano, na wniosek właściciela lub posiadacza 
zabytku techniki, zalecenia konserwatorskie do zamierzeń inwestycyjnych 
w stosunku do zabytków techniki znajdujących się na terenie Miasta i ujętych 
w GEZ. 

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na niesporządzeniu i nieprzedłożeniu  
Radzie Miasta, pomimo takiego obowiązku istniejącego od listopada 2003 r., 
projektu gminnego programu opieki nad zabytkami, tj. podstawowego dokumentu 
planistycznego umożliwiającego podejmowanie działań dotyczących inicjowania, 
wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu 
kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kultury. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków 
1.1. Do Gminnej ewidencji zabytków8, wg stanu na 31 grudnia danego roku w latach 
2017-2020, wpisanych było odpowiednio 2536 zabytków w latach 2017 i 2018 oraz 
1773 w latach 2019 i 2020. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. GEZ zawierała 
1773 pozycje. W okresie objętym kontrolą 14 zabytków stanowiły zabytki techniki 
(obiekty przemysłowe), z tego: cztery zespoły zabytkowe kopalń, trzy zespoły 
zabytkowe hut, dwa budynki administracyjne elektrowni i elektrociepłowni, zespół 
dawnych zakładów chemicznych, budynek fabryki związków azotowych, zespół 
zabudowy dawnej rzeźni miejskiej oraz budynek dworca kolejowego i stacji trafo. 
Według stanu na koniec roku w rejestrze zabytków wpisanych było pięć zabytków 
w 2017 r., sześć w 2018 r. i 2019 r. oraz dziewięć w 2020 r. i wg stanu na  
30 czerwca 2021 r., z tego w zarządzie gminy: trzy w 2017 r., cztery w latach  
2018-2020 oraz sześć wg stanu na 30 czerwca 2021. Jak wyjaśnił Prezydent, 
różnica w liczbie  zabytków między rokiem 2017, a 2021 wynikała z opracowania 
pierwszej wersji GEZ, dla której podstawą były posiadane wtedy materiały, w tym 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dalej: „Miasto”. 
6 Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm., dalej: „ustawa o ochronie zabytków”.  
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Dalej „GEZ”. 
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miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Weryfikacja przez zewnętrzny 
podmiot wykazała, że część obiektów została w znaczący sposób przekształcona, 
jak również część obiektów została zweryfikowana pod względem wartości 
historycznej, naukowej i artystycznej.  

 (akta kontroli str. 19, 34-35, 194) 

Zadanie w zakresie prowadzenia gminnej ewidencji zabytków oraz realizacji innych 
zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami w Urzędzie Miasta realizował 
Miejski Konserwator Zabytków9. GEZ prowadzona była w formie kart adresowych 
zawierających wszystkie elementy wskazane w §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia 
rejestru zabytków, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 
z prawem10, w wersji obowiązującej do 18 października 2019 r. Po tej dacie do GEZ 
nie wprowadzono żadnych zabytków techniki. Jak wyjaśnił MKZ, „stare karty będą 
w miarę możliwości finansowych uzupełniane o elementy wprowadzone nowelizacją 
ww. rozporządzenia z 19 października 2019 r.” 

(akta kontroli str. 42) 

1.2. Miasto podejmowało działania mające na celu zidentyfikowanie istniejących  
na jego terenie obiektów dziedzictwa kultury przemysłowej, m.in. poprzez  
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla takich obiektów jak Fabryka 
Związków Azotowych w Chorzowie, Huta Batory oraz kwerendę historyczną 
zabytkowych obiektów hutnictwa na terenie Chorzowa. Jak wyjaśnił MKZ: 
„Dokumentacje te zostały wykorzystane między innymi przy pozyskiwaniu 
zabytkowych urządzeń hutniczych, które obecnie są własnością Miasta Chorzów  
i będą stanowiły elementy wystawy stałej Muzeum Hutnictwa. Dodatkowo 
dokumentację tę wykorzystano przy przygotowaniu listy obiektów dla stworzenia 
Gminnej Ewidencji Zabytków”. 

(akta kontroli str. 142) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie.  

 

2. Podejmowanie działań w zakresie ochrony i opieki nad 
zabytkami techniki 

2.1. W   Regulaminie organizacyjnym Urzędu11, obowiązującym w okresie objętym 
kontrolą  określono szczegółowe zadania Biura MKZ, w tym  m.in.:  planowanie  
oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie ochrony dziedzictwa 
narodowego, zabytków,  formułowanie założeń polityki miasta w zakresie ochrony 
dziedzictwa narodowego, zabytków, współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami 
i szkołami w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego, zabytków, dbałość 
o ochronę dziedzictwa kulturowego, ochronę zabytków, wydawanie decyzji 
administracyjnych i opinii w zakresie ochrony dóbr kultury, w sprawach należących 
do właściwości Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzenie ewidencji 

                                                      
9 Dalej: „MKZ”. 
10 Dz. U. z 2021 r. poz. 56, dalej „rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków”. 
11 Wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów nr OR.207.2017 z 20 grudnia 2017 roku. 
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zabytków. Biuro MKZ  posiadało status wydziału Urzędu, a tym samym do jego 
ogólnych zadań należało m.in.   wykonywanie zadań określonych w budżecie 
miasta pozostających w jego kompetencji, przygotowywanie projektów aktów 
prawnych Prezydenta, a także projektów uchwał Rady, rozpatrywanie interpelacji 
i wniosków posłów na Sejm RP, senatorów, radnych, wniosków Komisji Rady oraz 
przygotowywanie propozycji ich załatwienia, wnikliwe i terminowe rozpatrywanie 
wniosków, skarg i innych sygnałów od mieszkańców, analizowanie źródeł ich 
powstawania, podejmowanie działań zapewniających należyte ich załatwianie, 
przygotowywanie informacji na potrzeby mediów o realizacji zadań Biura  
MKZ i zamierzeniach w tym zakresie,   współpraca z instytucjami i jednostkami 
organizacyjnymi działającymi w zakresie zbieżnym z jego kompetencjami, 
prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej,  wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakresie działania Biura MKZ, udostępnianie informacji publicznej  
na wniosek w sprawach pozostających w zakresie jego działania, prowadzenie 
konsultacji społecznych w zakresie działania Biura MKZ w przypadkach prawem 
przewidzianych, prowadzenie spraw powierzonych na podstawie porozumień 
zawartych z innymi organami administracji publicznej, bieżące uzgadnianie 
dochodów i wydatków z Wydziałem Księgowości. 

 (akta kontroli str. 482-488) 

2.2. Na terenie Miasta w okresie od 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. znajdowało się 
w 2017 r. pięć12 zabytków techniki, a  w latach 2018-2021 ( do 30 czerwca) sześć13 
zabytków techniki wpisanych do rejestru zabytków. 

(akta kontroli str. 20-22, 38) 

2.3. W okresie objętym kontrolą Urząd nie zwracał się do Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków14  z wnioskiem o wpis zabytku techniki do rejestru 
zabytków. Jak wyjaśnił MKZ, na wniosek Miasta w 2013 r. do rejestru zabytków 
została wpisana hala dawnej Elektrowni Huty Królewskiej15.  

(akta kontroli str. 138) 

MKZ poinformował, że WKZ działając z urzędu, wpisał w okresie objętym kontrolą 
jeden zabytek techniki do rejestru zabytków: pawilon wystawowy C-G dawnego 
Ośrodka Postępu Technicznego przy ul. Targowej 716 .  

 (akta kontroli str. 138, 414-448) 

2.4. W okresie objętym kontrolą nie wykreślono z rejestru zabytków żadnego obiektu 
stanowiącego zabytek techniki. 

(akta kontroli str. 19) 

2.5. Miasto zleciło opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, jednak 
do dnia zakończenia kontroli Rada Miasta nie uchwaliła tego programu, o czym 
szerzej w sekcji ”Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 194) 

                                                      
12 Dawna wieża wyciągowa Szybu Prezydent zlokalizowana w Chorzowie przy ul. T. Kościuszki wraz 
z najbliższym otoczeniem w granicach działek 3986/32 i 3990/15 - Nr rejestru A/228/08, 4. Hala dawnej 
elektrowni Huty Królewskiej przy ul. Metalowców w Chorzowie - Nr rejestru A/409/13, Budynek warsztatów 
centrali elektrycznej w zespole zabudowy dawnej Huty "Królewskiej" przy ul. Metalowców 4 w Chorzowie – 
Nr rejestru A/427/15 Budynek administracyjny Zakładów Chemicznych Hajduki położony w Chorzowie przy 
ul. Stalowej 17 - Nr rejestru A/435/15, Zabudowania szybu "Elżbieta" Kop. "Polska" w Chorzowie przy 
ul. Siemianowickiej., Budynki wraz z ogrodzeniem i portiernią w Zakładach Mięsnych - Nr rejestru A/1358/85 
13 Pawilon C-G Ośrodka Postępu technicznego przy ul. Targowej  Nr rejestru A/505/2018  
14 Dalej: „WKZ”. 
15 Nr wpisu A/409/13 z 18 września 2013 r. 
16 Nr wpisu w rejestrze zabytków A/505/2018 z 20 sierpnia 2018 r., dalej: „Pawilon C-G”. 
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2.6. W latach 2018-2021 Miasto było użytkownikiem wieczystym nieruchomości,  
na których znajdowały się trzy zabytki techniki, tj. Pawilon C-G, Wieża wyciągowa 
Szybu Prezydent przy ul. Piotra Skargi17 oraz Hala dawnej elektrowni Huty 
Królewskiej przy ul. Metalowców18.  
Zarządcą Szybu Prezydent od 4 września 2009 r. był  dzierżawca nieruchomości, na 
której znajdował się ten obiekt. Utrzymywano go w należytym stanie technicznym 
i prowadzono dla niego (jedynego użytkowanego) książkę obiektu budowlanego, 
w której odnotowywano przeprowadzone kontrole stanu technicznego, o których 
mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane19. W ramach 
kontroli przeprowadzonej 20 maja 2020 r. ustalono, że instalacja elektryczna  
oraz oświetleniowa była w złym stanie i wskazano zakres niezbędnych prac.  
W lipcu 2021 r. odebrano komisyjnie prace przy zabytku, a tym samym wykonano 
zalecenia pokontrolne.  
Pozostałe dwa obiekty znajdowały się w zarządzie Zakładu Komunalnego „PGM” 
z siedzibą w Chorzowie20 (Pawilon C-G) oraz  Miasta Chorzów (Hala Elektrowni). 
W obiektach tych nie przeprowadzano ww. kontroli ze względu na fakt, iż nie były 
użytkowane. 

(akta kontroli str. 20-22, 266) 

WKZ przeprowadził w sierpniu 2021 r. kontrolę w  Pawilonie C-G, której ustalenia 
były następujące: 
− budynek był opuszczony i nieużytkowany, 
− zły stan techniczny dachu, który posiadał widoczne dziury, co powodowało 

zamakanie stalowej konstrukcji podtrzymującej pokrycie dachowe,  
− uszkodzone elementy dachu powodowały zacieki i omszenia na posadzce, 
− uszkodzone elementy ścian zabezpieczone były płytami paździerzowymi, 
− Miasto nie miało rozeznania odnośnie stanu konstrukcji budynku, a tym samym 

nie posiadało kosztorysu dla zabiegów konserwacyjnych i remontowych, 
− przedstawiciele Miasta (MKZ) zadeklarowali że wystąpią o dofinansowanie prac 

remontowych budynku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
W związku z powyższym WKZ wydał zalecania pokontrolne21, którymi zobowiązał 
Miasto do: 
− wykonania do 31 grudnia 2021 r. ekspertyzy technicznej wraz z kalkulacją 

kosztów remontu budynku; 
− przedstawienia do 31 stycznia 2022 r. harmonogramu planowanych prac,  

który winien zawierać orientacyjne daty realizacji poszczególnych etapów w tym 
realizację remontu dachu.   

W wyniku oględzin przeprowadzonych w toku niniejszej kontroli przez NIK 
potwierdzono ustalenia WKZ.  

Dyrektor PGM poinformowała, że PGM dysponował wyceną remontu górnej części 
(bez zaplecza magazynowo-technicznego) Pawilonu C-G z września 2018 r. wraz 
z analizą opłacalności remontu, opiewającą na kwotę minimum 2,8 mln zł. 
W dokumencie zaznaczono, że z uwagi na rodzaj konstrukcji dachu i konieczność 
stosowania nietypowych rozwiązań technicznych oraz braki w dokumentacji 
technicznej posadowienia wsporników konstrukcji, oszacowany koszt mógł być 
niepełny.  

                                                      
17 Dalej: „Szyb Prezydent”. 
18 Dalej: „Hala Elektrowni”. 
19 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm. 
20 Dalej: „PGM”.  
21 Pismo nr K-NR.5180.32.2021 MŁ 
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Jak wyjaśnił Prezydent, obiekt został przejęty22 przez Miasto Chorzów jako 
zdegradowany i niezabezpieczony. Po przejęciu PGM  zarządzał obiektem 
i dozorował halę całodobowo. Obiekt zabezpieczono przed dostępem osób 
postronnych poprzez ustawienie barier i przeszkód na drogach dojazdowych oraz 
ogrodzenie z siatki wraz z odpowiednim oznakowaniem uniemożliwiającym wjazd  
na teren. Uszkodzone elementy przeszkleń zostały zabezpieczone płytami OSB, 
nieużytkowane wejścia zaspawane, a pozostałe były zamykane. Zostały usunięte 
elementy okablowań. Zabezpieczenie dachu będzie mogło być wykonane dopiero 
po przeprowadzeniu ekspertyzy i opracowaniu kosztorysu robót zaleconych przez 
WKZ. Miasto ma zamiar wystąpić o dofinansowanie prac remontowych budynku  
do Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

(akta kontroli str. 279-282, 285, 449-460) 

Hala dawnej elektrowni Huty Królewskiej, została gruntownie odrestaurowana, 
zmodernizowana i przekształcona w Muzeum Hutnictwa. W placówce znajdowały 
się eksponaty planowanej wystawy stałej, do której należały m.in. prostownica 
stemplowa, młot parowy, młot parowo-powietrzny, młot mostowy, młot sprężarkowy 
Beche, prasa mimośrodowa. Obiekt, w którym powstaje muzeum, był tzw. 
zaprzyjaźnionym obiektem festiwalu „Industriada”. Prace objęły m.in. naprawę 
i czyszczenie elewacji, wymianę dachu, dobudowę pomieszczeń administracyjnych 
na potrzeby muzeum oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Muzeum na 
dzień zakończenia kontroli nie było dostępne dla zwiedzających.  Otwarcie muzeum 
zaplanowano na koniec listopada 2021 r. 

(akta kontroli str. 277-282) 

2.7. W okresie objętym kontrolą w projektach zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego uwzględniano zapisy dotyczące ochrony 
konserwatorskiej zabytkowych obiektów. Wszystkie te projekty zostały przesłane  
do WKZ celem uzgodnienia ww. zapisów, a ewentualne zmiany zasugerowane 
przez niego, zostały uwzględnione w treści ostatecznej uchwał Rady Miasta 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

(akta kontroli str. 461-474) 

Ponadto, w okresie objętym kontrolą, Prezydent Miasta wydał dwie23 decyzje 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, których realizacja wymagała  
opinii WKZ jak i MKZ, w obu przypadkach konserwatorzy pozytywnie zaopiniowali 
inwestycję. 

(akta kontroli str. 475-481) 

2.8. Miasto podejmowało działania w stosunku do właścicieli zabytków techniki 
wpisanych do rejestru, m.in. poprzez udział w kosztach remontu i renowacji 
obiektów, w formie udzielonej dotacji. Ponadto MKZ po powzięciu informacji24 
o pogarszającym się stanie technicznym zabytków, składał do WKZ pisemne 
wnioski o przeprowadzenie kontroli w budynku Rzeźni Miejskiej w Chorzowie, 
stanowiącego własność prywatną.  

(akta kontroli str. 132-134) 

2.9. Na terenie Miasta Chorzów w okresie objętym kontrolą nie działali społeczni 
opiekunowie zabytków. 

(akta kontroli str. 5) 

                                                      
22 Przejęcie budynku nastąpiło na podstawie protokołu z 7 grudnia 2011 r. obiekt był zabytkiem od chwili wpisu 
do rejestru tj. 20 sierpnia 2018 r.  
23 Decyzja nr 2/2013 z 28 czerwca 2013 r. i Decyzja nr 2/2017 z 20 czerwca 2017 r. 
24  Informacja email, pismo PINB z 5 listopada 2020 r., interpelacja radnej Miasta Chorzów. 
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2.10. W ramach działań mających na celu popularyzowanie wiedzy o zabytkach 
techniki na jego terenie, Miasto od 2011 do 2017 r. realizowało  m.in. finansowany 
ze środków Unii Europejskiej projekt „Najlepszy system nawigacji po zabytkach 
Chorzowa - system informacji kulturalnej najlepszym sposobem kreowania 
pozytywnego wizerunku miasta”. W ramach projektu na zabytkach zamontowano 
tabliczki informacyjne, dystrybuowano również mapy oraz ulotki o najciekawszych 
zabytkach Chorzowa.  

Na terenie Chorzowa znajdował się „Szyb Prezydent” wraz z kompleksem 
Sztygarka, wchodzący w skład Szlaku Zabytków Techniki25, a hala dawnej 
Elektrowni Huty Królewskiej na wniosek Miasta dwukrotnie uczestniczyła 
w „Industriadzie” jako obiekt zaprzyjaźniony.  

(akta kontroli str. 138-139) 

2.11. W okresie objętym kontrolą do Gminy nie wpłynęły skargi ani wnioski 
dotyczące objęcia ochroną zabytków techniki.  

(akta kontroli str. 5, 139) 

2.12. W latach 2017-2021 pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  
nie uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach z zarządzania dziedzictwem 
kulturowym ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na 
szkolenia. 

(akta kontroli str. 139) 

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

Od listopada 2003 r. nie sporządzono projektu gminnego programu opieki nad 
zabytkami oraz nie przedłożono go Radzie Miasta celem uchwalenia, przez co nie 
dopełniono obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków. 
Jak wyjaśnił Prezydent Miasta: W Mieście Chorzów nie obowiązywał Gminny 
program opieki nad zabytkami. Obecny MKZ pracuje na tym stanowisku od  
grudnia 2018 r. W tym czasie był już zaprojektowany budżet na 2019 rok,  
zatem zlecenie opracowania GPOZ było możliwe dopiero w 2020 r. co zostało 
uczynione niezwłocznie tj. w lutym 2020 r. Niestety sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa uniemożliwiła uchwalenie tego programu w 2020 r. 
NIK nie podziela powyższych wyjaśnień, nie można bowiem przyjąć, że sytuacja 
epidemiczna w roku 2020 uniemożliwiła wprowadzenie gminnego programu w latach 
wcześniejszych. NIK zwraca uwagę, że dokument ten odgrywa szczególną rolę 
w sprawowaniu opieki i ochrony nad zabytkami i stanowi bardzo istotny element 
zarządzania dziedzictwem kultury na obszarze miasta. Dlatego też ustawodawca, 
poza określeniem samego obowiązku sporządzenia takiego planu, nałożył jeszcze 
na prezydenta miasta obowiązek aktualizowania tego planu co cztery lata. 

 (akta kontroli str. 194, 459-460) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie podejmowanie przez Miasto działań 
w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami techniki będącymi w jego użytkowaniu 
lub zarządzie, a w szczególności odrestaurowanie i zmodernizowanie Hali dawnej 
elektrowni Huty Królewskiej w celu przekształcenia w Muzeum Hutnictwa,  
a także uwzględnianie ochrony zabytków, w tym zabytków techniki w planach 
zagospodarowania przestrzennego.  

NIK ocenia negatywnie natomiast niesporządzenie od 2003 r. projektu gminnego 
programu opieki nad zabytkami i nieprzedłożenie go Radzie Miasta.  

 

                                                      
25 Od 2009 r.  
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3. Finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami techniki 
3.1. W latach 2018-2021 (I półrocze) planowane nakłady budżetowe na ochronę 
zabytków wynosiły 21 871,3 tys. zł, z tego: 2 472 tys. zł w 2018 r., 7 962,6 tys. zł 
w 2019 r., 4 782,9 tys. zł w 2020 r. oraz 6 653,8 tys. zł w 2021 r. 

(akta kontroli str. 13) 

3.2. W okresie objętym kontrolą Miasto na ochronę i opiekę nad zabytkami 
przeznaczyło środki w łącznej kwocie 8 673,2 tys. zł, z tego: 871,8 tys. zł w 2018 r., 
5 624,7 tys. zł w 2019 r., 1 157,9 tys. zł w 2020 r. oraz 1 018,8 tys. zł w I półroczu 
2021 r. Z powyższej kwoty na ochronę zabytków techniki wydatkowano   
5 982,2 tys. zł, z tego: 289,7 tys. zł w 2018 r., 4 065,2 tys. zł w 2019 r.,  
1 052,2 tys. zł w 2020 r. oraz 575,1 tys. zł w I półroczu 2021 r. W ramach tych 
środków na prace konserwatorskie wydatkowano 5 116,3 tys. zł, z tego:  
3 764,1 tys. zł w 2019 r., 932,6 tys. zł w 2020 r. oraz 419,6 tys. zł w 2021 r., a   na 
prace restauratorskie 312,2 tys. zł, z tego: 166,1 tys. zł w 2019 r., 73,0 tys. zł  
w 2020 r. oraz 73,1 tys. zł w I półroczu 2021 r.  

(akta kontroli str. 13) 

3.3. W Mieście przyjęto zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków26. W celu uzyskania dofinansowania zabytek musiał spełniać 
łącznie trzy przesłanki: znajdować się na terenie Miasta Chorzów, posiadać istotne 
znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców i być wpisany  
do rejestru zabytków. Jak wyjaśnił Prezydent, zasady udzielania dotacji były 
aktualizowane w kontrolowanym okresie trzykrotnie27. Każdorazowo stosowna 
uchwała publikowana była w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
W latach 2018-2021 Miasto udzieliło 32 dotacji na prace konserwatorskie lub 
restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 
2 818,5 tys. zł, z tego w  2018 r. udzielono 11 dotacji na łączną kwotę 485,0 tys. zł 
w tym jedną na zabytek techniki w kwocie 50,0 tys. zł, w 2019 r. 13 na łączną kwotę 
1 515,2 tys. zł, w tym dwie na zabytki techniki w łącznej kwocie 103,8 tys. zł  
oraz w I półroczu 2021 r. osiem dotacji na łączną kwotę 818,3 tys. zł, w tym jedną 
dot. zabytku techniki na kwotę 80,0 tys. zł. W 2020 r. nie udzielono żadnej dotacji 
tego typu.  

(akta kontroli str. 86-87, 17-172, 197) 

Jak wyjaśnił MKZ, w roku 2020 została przeprowadzona pełna procedura naboru 
wniosków o dotacje (protokół z posiedzenia komisji) oraz przygotowane zostały 
stosowne projekty uchwał Rady Miasta. Z uwagi na kłopoty finansowe związane  
z pandemią koronowirusa Prezydent Miasta Chorzów zdecydował o zawieszeniu 
postępowania i niewprowadzeniu projektów uchwał do porządku obrad kolejnych 
sesji Rady Miasta. MKZ pisemnie poinformował pozytywnie ocenionych 
wnioskodawców o wstrzymaniu dotacji ze względu na ograniczenie wydatków 
budżetowych Miasta ze względu na pandemię koronowirusa. 

(akta kontroli str. 143) 

                                                      
26 Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/474/08 z  25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków. 
27 Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/348/16 z dnia 3 marca 2016 r., Uchwała XLIV/831/17 z 21 grudnia 2017 r., 
XVI/293/19 z 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXVII/474/08 z 25 września 2008 r. określenia zasad 
udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 
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3.4. W latach 2018-2019 oraz w roku 2021 Miasto zawierało umowy o udzielenie 
dotacji na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku  techniki 
wpisanym do rejestru zabytków. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie  
było podjęcie przez Radę Miasta uchwały o udzieleniu dotacji wraz z podaniem 
przyznanej kwoty. Umowy z beneficjentami zawierał upoważniony Zastępca 
Prezydenta miasta oraz MKZ przy kontrasygnacie Skarbnika,  uwzględniając w niej 
zakres prac, kwotę dofinansowania, sposób i termin rozliczenia dotacji, jak i zwrotu 
niewykorzystanych środków. W ww. okresie nie doszło do zawarcia umowy dotacji 
bez podjęcia uchwały Rady.  

(akta kontroli str. 97-101) 

3.5. W wyniku badania wszystkich czterech28 umów o dofinasowanie prac 
konserwatorskich przy zabytkach techniki (na łączną kwotę 233,8 tys. zł) 
stwierdzono, że: 
− we wszystkich badanych umowach Beneficjentom wypłacono środki w terminie 

i w wysokości wynikającej z tych umów, 
− w ramach rozliczenia dotacji Beneficjenci składali do Prezydenta Miasta 

sprawozdania, stanowiące załącznik do obowiązującej w gminie procedury, 
z wykonania prac lub robót budowlanych, 

− sprawozdania zawierały całkowity koszt zadania wraz ze wskazaniem części, 
którą pokryto z dotacji. Jedno sprawozdanie wpłynęło na nieaktualnym  
druku w związku z powyższym nie zawierało klauzuli RODO, jednak nie miało to 
wpływu na prawidłowość rozliczenia zadania.  

 (akta kontroli str. 87) 

3.6. W latach 2018-2021 (czerwiec) Miasto nie przeprowadziło żadnej kontroli 
wykorzystania przez Beneficjentów środków z dotacji  na  realizację zadań 
dotyczących zabytków techniki.  Jak wyjaśnił MKZ, monitorował on na bieżąco 
prace, na które Miasto udzieliło dotacji  i w razie konieczności dokonywał wpisów 
w dziennikach budowy. Każdorazowo prace były odbierane przez MKZ 
i sporządzano protokół odbioru oraz dokumentację powykonawczą. Nie zdarzyło się, 
aby dotacje zostały wykorzystane w sposób niewłaściwy, a prace wykonane 
niezgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.  

(akta kontroli str. 143-169) 

3.7. Miasto prowadziło wykaz udzielonych dotacji w latach 2018-2021 na prace 
remontowe i konserwatorskie, dostępny na stronach BIP Urzędu.  

(akta kontroli str. 173-182) 

Ponadto, Miasto informowało o udzielonych dotacjach Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w latach  
2017-2019 oraz w roku 2021. W 2020 r. nie poinformowano ww. o udzielonych 
dotacjach, bowiem nie udzielono w tym roku żadnej dotacji.  

 (akta kontroli str. 183-193) 

3.8. W latach 2019-2021 Miasto  realizowało  - w partnerstwie z Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu - zadanie „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego 
Dziedzictwa Górnego Śląska – Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty 
Kościuszko Muzeum Hutnictwa29, na które pozyskano  łącznie 12 716,6 tys. zł, 
z tego: 4 577 tys. zł w 2019 r., 8 101,1 tys. zł w 2020 oraz 38,5 tys. zł w 2021 r. 
Warunki Partnerstwa określała umowa z 22 marca 2017 r., w której ustalono,  
że do głównych zadań Partnera wiodącego (Muzeum Górnictwa Węglowego  
                                                      
28 Umowa 4/2018 z 4 czerwca 2018 r. na 50 tys. zł, Umowa 9/2019 z 26 czerwca 2019 na 50 tys. zł, Umowa 
nr 8/2019 z 11 czerwca 2019 r.  na kwotę 53,8 tys. zł oraz Umowa 2/2021 z 22 kwietnia 2021 r. na 80 tys. zł 
29 Ze środków z Funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
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w Zabrzu) należało m.in. zapewnienie prawidłowości operacji finansowych oraz 
składanie wniosków o płatność. Jako obowiązki drugiego partnera (Miasta Chorzów) 
wskazano m.in. przekazywanie kopii wszystkich zawartych umów w terminie  
nie dłuższym niż 7 dni, potwierdzenie prawidłowego wydatkowania otrzymanych 
środków oraz rozliczenie się w tym zakresie z Partnerem Wiodącym. Wskazano 
także, że całkowita odpowiedzialność za zarządzanie finansowe i rozliczenie 
projektu ponosił Partner Wiodący.  Do czasu zakończenia niniejszej kontroli zadanie 
nie zostało zakończone. W  ww. okresie  nie realizowano ze środków UE innych 
zadań dotyczących zabytków techniki.  

(akta kontroli str. 15, 25) 

3.9. W okresie objętym kontrolą  Miasto przeznaczyło 131,3 tys. zł na promocję 
zabytków, z tego:  49,8 tys. zł w 2018 r., 54,1 tys. zł w 2019 r. 19,4 tys. zł w 2020 r. 
oraz 8 tys. zł w 2021 r., w tym na zabytki techniki: 45 tys. zł w 2018 r. oraz 40 tys. zł 
w 2019 r. Środki te przeznaczone były na Święto Zabytków Techniki "Industriada" - 
organizację imprezy pod Szybem Prezydent w Chorzowie. 

(akta kontroli str. 83-85) 

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 9,5 tys. zł (z tego: 3,3 tys. zł w 2018 r. 
i 6,2 tys. zł w 2019 r.) na promocję ww. zadania pn. „Rewitalizacja i udostępnienie 
poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - rewitalizacja i utworzenie na 
terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie”.  

(akta kontroli str. 83-85) 

 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie.  

 

4. Realizacja zadań objętych porozumieniem z Wojewodą 
Śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru 
konserwatorskiego sprawowanego nad zabytkami 
techniki 

4.1. Porozumieniem z 19 lutego 2009 r.30 Wojewoda Śląski powierzył Miastu 
niektóre zadania z zakresu ochrony zabytków sprawowanej przez Wojewodę. 
Do obowiązków tych, w zakresie prawa budowlanego, należało: uzgadnianie 
pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych nie 
wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską wynikającą 
z postanowień planów miejscowych z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej 
i stanowisk archeologicznych, uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub 
zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy 
przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowanych  
lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub 
wykończenia, nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną 
konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych, wydawanie decyzji 
rozbiórkowych dla obszarów nie wpisanych  do rejestru zabytków, udzielanie 
pozwoleń na wykonywanie robót budowalnych w otoczeniu zabytku, zmianę 
przeznaczenia oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić  

                                                      
30 Aneksy z 3 stycznia 2011 r. oraz 19 października 2012 r. 
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do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku w odniesieniu do obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, z wyłączeniem  obiektów stanowiących  
własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i stanowisk 
archeologicznych, a w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami m.in.: 
przedstawianie w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób 
korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, 
a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w tym zabytku 
w stosunku  do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów 
miejscowych, prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy 
zabytków (z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru),  udzielanie pozwoleń na 
prowadzenie robót budowlanych (z wyłączeniem robót rozbiórkowych) przy zabytku 
wpisanym do rejestru z wyłączeniem obiektów będących własnością Gminy lub 
Skarbu Państwa oraz układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych,  
udzielanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów z wyłączeniem obiektów 
będących własnością Gminy lub Skarbu Państwa oraz układów zieleni zabytkowej 
i stanowisk archeologicznych, wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac budowalnych 
wykonywanych bez pozwolenia oraz robót prowadzonych w sposób odbiegający  
od zakresu warunków określonych w pozwoleniach wydawanych na podstawie 
porozumienia w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
z wyłączeniem obiektów będących własnością Gminy lub Skarbu państwa oraz 
układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych. W Porozumieniu 
wskazano także, że za jego prawidłową realizację i powierzone kompetencje 
odpowiadał Prezydent, w imieniu którego zadania wykonywał MKZ.  

(akta kontroli str. 6-11) 

4.2. W  ramach realizacji zadań wynikających z ww. porozumienia MKZ składał  
do WKZ roczne sprawozdania z realizacji powierzonych zadań.  

(akta kontroli str. 368-412) 

W latach 2018- 2021 (do 30 czerwca) MKZ wydał cztery pozwolenia na prowadzenie 
prac restauratorskich w zabytkach techniki, z tego: jedno31 w 2018 r i trzy32 
w 2021 r. W tym samym okresie wydano 44 zalecenia konserwatorskie dotyczące 
zabytków techniki, z tego: sześć w 2018 r., 28 w 2019 r. trzy w 2020 r. i siedem 
w 2021 r. Zalecenia dotyczyły m.in. ustaleń zakresu prac ws. przebudowy 
budynków, wymiany instalacji w budynkach, zmiany sposobu ich użytkowania, 
a także rozbiórki obiektów. W wyniku badania 20 wybranych zaleceń stwierdzono, 
że w trzech przypadkach MKZ nie zgodził się na prace objęte wnioskiem, 
w pozostałych 17 wyraził pozytywną opinię. Żadne z wydanych zaleceń nie 
dotyczyło zabytku techniki będącego własnością Miasta. 

(akta kontroli str. 413, 490-527) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie. 

 

                                                      
31 Budynek dawnych zakładów Hajduki – ul. Stalowa. 
32 Zespół budynków dawnej Huty Królewskiej – ul. Metalowców. 
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IV. Wniosek 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący  wniosek: 

 
Sporządzenie projektu gminnego programu opieki nad zabytkami i przedłożenie 
go Radzie Miasta, celem uchwalenia.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 19 października 2021 r. 

 

 

 

Kontroler 

Piotr Jużków 

St. inspektor kontroli państwowej 
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