
 
 

 
 

 
 
LKA.410.028.07.2021 
 

Pan 
Rafał Piech 
Prezydent Miasta 
Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich 
ul. Jana Pawła II 10 
41-100 Siemianowice Śląskie 

 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

 
 
 
 
P/21/070 – Ochrona zabytków techniki w województwie śląskim  

 
 



 

1 

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich1, ul. Jana Pawła II, 41-100 Siemianowice 
Śląskie. 
 

Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie2  

(akta kontroli str. 3-4) 

 

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 11 października 2021 r.  

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Magdalena Śleziak, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/188/2021 z 1 września 2021 r., 

Tomasz Raszka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr: LKA/160/2021 z 26 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 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie.  
Gmina Siemianowice Śląskie5 rzetelnie i zgodnie z przepisami ustawy z 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami6 prowadziła gminną ewidencję 
zabytków, w której ujęto m.in. zabytki techniki. Podejmowała również działania 
mające na celu identyfikację kolejnych zabytków techniki na jej terenie. Utrzymywała 
w należytym stanie technicznym zabytki techniki będące jej własnością.  
Gmina opracowując dokumenty strategiczne, jak również miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, uwzględniła w nich problematykę ochrony 
zabytków i opieki nad nimi. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków 
Prezydent sporządził gminne programy opieki nad zabytkami7. Z realizacji 
programów sporządzono sprawozdania, które przedłożono Radzie Miasta zgodnie 
z postanowieniami art. 87 ust. 5 ww. ustawy. Gmina w budżecie zabezpieczała 
środki finansowe na utrzymanie lub poprawę stanu zachowania zabytków, w tym 
zabytków techniki oraz pozyskiwała środki finansowe na prace restauratorskie, 
konserwatorskie oraz roboty budowlane. Gmina nie przyjęła zasad udzielania dotacji 
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Pomimo braku 
takiego obowiązku, w ocenie NIK zasadne byłoby uchwalenie takich zasad w celu 
umożliwienia właścicielom zabytków z terenu miasta korzystania ze środków 
zabezpieczonych na ww. cele w budżecie Gminy.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Prowadzenie ewidencji zabytków techniki oraz 
podejmowanie działań w zakresie identyfikacji 
potencjalnych nowych zabytków techniki  

1.1. Gmina prowadziła Gminną Ewidencję Zabytków9, w formie zbioru 
papierowych kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy10. Wszystkie 
karty adresowe opracowano do dnia 18 października 2019 r. na podstawie wzorów 
określonych w rozporządzeniu 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 

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

opisowej. 
5 Dalej: „Gmina”. 
6 Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm., dalej: „ustawa o ochronie zabytków”.  
7 W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa: jeden na lata 2015-2019, drugi do 2022 r. 
8 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. 
9 Dalej: „GEZ”. 
10 GEZ prowadzona była w formie papierowych kart adresowych oraz kart ewidencyjnych, w zakresie zabytków 
techniki było 15 kart adresowych (z czego 10 kart adresowych ogólnych dla poszczególnych obiektów lub 
zespołów ujętych w wykazie GEZ pod 10 pozycjami, oraz 5 kart adresowych uzupełniających do budynków 
zabytkowych przemysłowych, które nie miały kart ewidencyjnych) i karty ewidencyjne z lat 80 i 90. Wydział na 
własny użytek posiadał elektroniczną wersję zabytków ujętych w ww. wykazie GEZ, w którym ujęte były również 
zabytki techniki. 
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wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem11. Od czasu opracowania kart 
adresowych, GEZ nie aktualizowano. 

W poszczególnych latach objętych kontrolą liczba zabytków nieruchomych 
wpisanych do  GEZ (pojedynczych obiektów - budynków) wynosiła: 

� W 2018 r. (wg stanu na 31 grudnia) 875, w tym 47 zabytków techniki 
(z czego: dwa stanowiły własność Gminy a jeden wpisany był do rejestru 
zabytków); 

� W 2019 r. i 2020 r. (wg stanu na 31 grudnia) oraz na koniec czerwca 
2021 r. 895, w tym 49 zabytków techniki (z czego: dwa stanowiły własność 
Gminy, a  jeden z nich wpisany był do rejestru zabytków). 

(akta kontroli str. 566-567, 940) 

1.2. W okresie objętym kontrolą (w 2019 r.) do GEZ wpisano dwa - budynki 
stanowiące pozostałość dawnego szybu wentylacyjnego na ul. Watoły o nr 17 
i 19A.12  

(akta kontroli str. 24-30, 54-60) 

W kwestii podejmowanych działań mających na celu zidentyfikowanie istniejących 
obiektów i objęcia ich ochroną Prezydent wyjaśnił, że prowadzone były (przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków) działania związane z aktualizacją danych 
wprowadzanych do GEZ.  

 (akta kontroli str. 24-30) 

W GEZ ujęto następujące zabytki techniki (w tym zarówno pojedyncze obiekty,  
jak i zespoły zabytków techniki): 

1) zespół dawnego szybu Północnego – z całego kompleksu powstałego w latach 
30-tych XX w. pozostały dwa budynki: dawnej łaźni i cechowni, oraz portierni; 

2) zespół dawnej kopalni i huty cynku Siemianowice - zabudowa pokopalniana  
i po dawnej hucie cynku,; 

3) zespół dawnej kopalni Ficinus (Siemianowice II) - łącznie zachowanych  
13 obiektów zabytkowych; 

4) zespół dawnego szybu Bańgów przy ul. Krupanka - nadal czynny zakład 
wydobywający wodę z dawnych wyrobisk, zabudowa łącznie z szybem, nadszybiem 
i maszynownią oraz  cechownią (łącznie pięć budynków);  

5) zespół budynków dawnej kopalni Richter (Siemianowice 1 – sześć obiektów 
zabytkowych, z czego jeden obiekt, tj. wieża szybu Richter III wpisany do rejestru 
zabytków; 

6) zespół zabudowy dawnej kopalni Michał - łącznie osiem obiektów zabytkowych; 

7)  dawny szyb wentylacyjny przy ul. Watoły 17 i 19A – zachowały się dwa budynki 
zabytkowe, obecnie zaadaptowane na cele mieszkalne. 

8) dawna zabudowa w kompleksie Wojskowych Zakładów Mechanicznych (obecnie 
Rosomak); 

9) browar– nieużytkowany, składający się z dziewięciu obiektów; 

10) hala produkcyjna dawnej huty szkła. 

(akta kontroli str. 54-60) 

                                                      
11 Dz.U. z 2021 r. poz. 56. 
12 W załączniku do Zarządzenia nr 432/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 maja 2019 r. 
w wykazie zabytków ujętych w GEZ budynki te ujęte były pod nr porządkowym 151. 
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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 okresie od  1 stycznia 2018 r. do 14 grudnia 2020 r. w strukturze 
organizacyjnej Urzędu funkcjonował MKZ13, którego zakres zadań określała ustawa 
o ochronie zabytków oraz porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Śląskim, 
a Prezydentem. 

Natomiast od dnia 15 grudnia 2020 r. zadania objęte przedmiotem kontroli 
realizowało Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków jednoosobowo – MKZ,  
a od dnia 1 stycznia 2021 r. do nadal w ww. biurze zatrudnione były dwie osoby, 
tj.  Konserwator oraz pracownik ds. administracyjnych. Do zadań Biura14 przypisano 
dwanaście następujących zadań: 

1) opracowywanie i wydawanie zaleceń konserwatorskich dla inwestycji 
prowadzonych przy zabytkach na terenie miasta (chronionych przez miejski plan 
zagospodarowania przestrzennego i gminną ewidencję zabytków); 

2) gromadzenie i opracowywanie materiałów dokumentacyjnych przy 
przygotowywaniu rejestru zabytków przez Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

3) uzgadnianie i opiniowanie zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich 
i budowlanych prowadzonych przy zabytku (z wyłączeniem obiektów 
rejestrowych, archeologicznych, przemysłowych i zieleni komponowanej); 

4) wydawanie zaświadczeń o obiektach znajdujących się w ochronie zabytków; 

5) prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków; 

6) opracowywanie gminnych programów opieki nad zabytkami oraz sprawozdań 
z ich realizacji; 

7) opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
gminnych programów rewitalizacji, 

8) opiniowanie wniosków do właściwych ministerstw o udzielenie zgody na 
odstępstwa od przepisów budowlanych, 

9) prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów o cechach zabytku w oparciu 
o dostępne materiały archiwalne, 

10) kontrola stanu zachowania obiektów zabytkowych (chronionych rejestrem 
zabytków, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub Gminną 
Ewidencją Zabytków), 

11) prowadzenie kancelarii Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

                                                      
13 Zadania MKZ uregulowane w § 15 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie nr 2601/2017 z 14 września 2017 r. obowiązujące  
od tego samego dnia). 
14 Zgodnie z § 36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie wprowadzonego 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta  nr 1739/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. 
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12) nadzorowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych 
prowadzonych przy obiektach zabytkowych na terenie miasta. 

Od 1 czerwca 2021 r. zmieniono zakres zadań przypisanych do Biura MKZ15, 
tj. z dwunastu ww. zadań wykreślono cztery punkty: 7, 8, 11 i 12.   

 (akta kontroli str. 579-644) 

2.2. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie sporządzano wniosków o wpis 
zabytków techniki do rejestru zabytków. Do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa śląskiego wpisano16 natomiast jeden obiekt techniki z terenu miasta 
Siemianowice Śląskie -  wieżę nadszybową dawnego szybu Richter III, obecnie 
szybu „Siemianowice III” wraz z terenem w bezpośrednim otoczeniu. 

 (akta kontroli str. 61-68, 736-745) 

Prezydent wyjaśnił w tej sprawie, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie 
zabytków Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków17 samodzielnie podjął decyzję 
o wpisie do rejestru zabytków wieży nadszybowej dawnego Szybu Richter III, 
natomiast nikt z właścicieli bądź użytkowników obiektów zabytkowych techniki nie 
wystąpił do niego o objęcie własnego budynku, zespołu budynków lub budowli 
wpisem do rejestru zabytków. W kwestii obiektów Parku Tradycji18, będących 
w użytkowaniu wieczystym Gminy, Prezydent wyjaśnił, że: „nie zostały one wpisane 
do rejestru zabytków, gdyż na dany moment Gmina nie miała takiej potrzeby.  
Obiekt został wyremontowany i jego stan nie wymagał dodatkowych nakładów.” 

(akta kontroli str. 736-745) 

2.3. W okresie objętym kontrolą nie dokonano skreślenia z rejestru zabytków 
żadnego zabytku techniki. 

 (akta kontroli str. 24-30) 

2.4. Zgodnie z art. 87 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków, Prezydent sporządził 
gminne programy opieki nad zabytkami (pierwszy obejmujący lata 2015 - 2018 oraz 
kolejny obejmujący lata 2019 - 2022), które zostały przedłożone do opiniowania 
WKZ i po pozytywnym zaopiniowaniu, przyjęte przez Radę Miasta. 

(akta kontroli str. 164-267, 746-747) 

W „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Siemianowic Śląskich na lata  
2015-2018”19 wskazano główne problemy zagospodarowania przestrzennego 
miasta, w tym odniesiono się również do zabytków techniki, m.in. w zakresie: 

� adaptacji terenów po kopalni „Siemianowice” pomiędzy ulicą Olimpijską, 
a linią kolejową dla funkcji usługowych i mieszkaniowych – w celu 
wzmocnienia i rozbudowy centrum miasta (wskazano, że problemem 
pozostaje przekroczenie bariery linii kolejowej); 

� adaptacji innych terenów poprzemysłowych (np. terenów po kopalni 
„Michał”, szyb „Bańgów”, szyb „Północny”, Huta „Jedność”) na cele 
przemysłowe oraz mieszkalne. 

                                                      
15 Zadania Biura określone zostały w § 36 Regulaminu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta nr 2149/2021 z dnia 31 maja 2021 r., obowiązujące od dnia 1 czerwca 2021 r. do końca 
czerwca 2021 r..),w kolejnej zmianie regulaminu w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem 
nr 2208/2021 z 22 czerwca 2021 r., a obowiązującym od dnia 1 lipca 2021 r. do nadal zapis w ww. paragrafie 
pozostał bez zmian. 
16 Decyzja w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków „A” z 17 maja 2018 r. (nr A/499/2018). 
17 Dalej: „WKZ”. 
18 Tj. Budynku dawnej maszynowni szybu Krystyn nr dz. 484/27, własność: Skarb Państwa użytkownik 
wieczysty: Gmina Miasto Siemianowice Śl. i wieża wyciągowa szybu Krystyn, nr dz. 484/27, własność : Skarb 
Państwa użytkownik wieczysty: Gmina Miasto Siemianowice Śl. 
19 Przyjętym Uchwałą nr 117/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 października 2015 r. 
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Ponadto w ww. programie m.in. pojawiła się sugestia wykorzystania terenów 
poprzemysłowych na zwiększenie lesistości miasta, wskazano ogólnie na  
ochronę zabytków: wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego, 
obiektów planowanych do ochrony na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, obszarów planowanych do ochrony 
konserwatorskiej, oraz inne strefy ochronne – o ile zostały wpisane do rejestru 
zabytków lub ujęte w ewidencji oraz w programie opieki nad zabytkami.  
Wyszczególniono również wszystkie wartościowe zabytki techniki z terenu miasta 
wraz z krótką ich charakterystyką, odniesiono się również do ich złego stanu 
technicznego: „1. KWK Siemianowice: Rejon Richter główne zabudowania 
wyburzono i wybudowano na ich miejsce hale, pozostała część zabudowy (w rejonie 
ulicy Wieczorka i Olimpijskiej) znajduje się w ochronie konserwatorskiej, niektóre 
z nich nieużytkowane niszczeją; Kopalnia Michał – teren objęty ścisłą ochroną 
konserwatorską w planie zagospodarowania przestrzennego. W 2007 r. właściciel 
budynku administracyjnego wchodzącego w skład zabytkowego zespołu kopalni 
Michał otynkował bez zezwolenia budynek i wymienił w nim okna na plastikowe, 
likwidując wieńczące w nim łuki odcinkowe i pozbawiając tafle szklane jakichkolwiek 
podziałów; Szyb Bańgów – pozostałości szybu są własnością prywatną ich stan  
jest bardzo zły; 2. Huta „Jedność” – w stanie likwidacji, w 1996 r. podjęto decyzję 
o likwidacji huty, co doprowadziło do jej całkowitej dewastacji; 3. Huta cynku 
Schellera – zachowane budynki są użytkowane przez różne firmy zajmujące się 
recyklingiem. Teren obecnie przypomina wysypisko śmieci. Budynki zaniedbane. 4. 
ROSOMAK S.A. – ze względu na charakter produkcji zakład poddawany jest 
licznym modernizacjom, które w coraz większym stopniu powodują zacieranie 
śladów historycznej zabudowy.  W zakresie działań wskazano ochronę zabytków 
techniki m.in.: poprzez wpis do rejestru zabytków budynków poprzemysłowych 
rejonu Ficinus, stworzenie w Parku Tradycji ekspozycji zabytkowych obiektów 
przemysłowych (ruchomych), adaptację pozostałych budynków browaru na lofty”. 

(akta kontroli str. 164-213) 

W kwestii złego stanu technicznego zabytków techniki w ww. programie Zastępca 
Prezydenta wyjaśniła, że po przejęciu przez nowych właścicieli stan zachowania 
obiektów dawnej kopalni Richter, dawnej kopalni Michał, Huty Schellera uległ 
poprawie. Wyjątek stanowi Huta Jedność, która za przyzwoleniem WKZ uległa 
całkowitej fizycznej likwidacji.  

(akta kontroli str.736-745) 

W „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami do 2022 r.”20 wprowadzono m.in. 
następujące informacje: 

� zamieszczono wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków, w tym wieżę wyciągową szybu Richter III kopalni Siemianowice,  

� ujęto wykaz obiektów objętych GEZ, wśród których znajdowało się 10 ww. 
zespołów zabudowy przemysłowej, 

� w ramach Strategii Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 r. ujęto projekt 
„Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu poprzemysłowej byłej Huty 
Jedność”(planowany okres realizacji 2017-2023, lider projektu – inwestor 
prywatny, planowane potencjalne źródło finansowania projektu – 
zewnętrzne, środki prywatne), 

� zamieszczono wykaz obiektów zagrożonych wraz z zakresem wymaganych 
prac: budynek poprzemysłowy dawnej Huty Szkła (odnotowano  zły stan 
techniczny całego budynku - stolarka okienna, brama wjazdowa, elewacja, 

                                                      
20 Przyjętym Uchwałą  nr 170/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 r. 
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wskazano, że „obiekt wymaga kapitalnego remontu - poza pokryciem 
dachu”) oraz dawny Browar (uszkodzona stolarka okienna, zawilgocenie 
ścian zewnętrznych; w zakresie prac do przeprowadzenia wskazano  
zagospodarowanie obiektu, naprawę otworów okiennych, usunięcie 
zawilgocenia). 

(akta kontroli str. 214-267) 

2.5. W okresie objętym kontrolą Gmina  terminowo sporządziła dwa sprawozdania 
z realizacji gminnych programów opieki nad zabytkami21, które zgodnie z art. 87  
ust. 5 ustawy o ochronie zabytków każdorazowo przedkładała Radzie Miasta 
Siemianowic Śląskich:  
− sprawozdanie za lata 2017-2018 - przyjęto uchwałą nr 67/2019 Rady Miasta 

Siemianowic Śląskich z dnia 25 kwietnia 2019 r.; 

− sprawozdanie za lata 2019-2020 - przyjęto uchwałą nr 319/2021 Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich z dnia 25 marca 2021 r. 

(akta kontroli str. 268-287) 

W sporządzonych sprawozdaniach informowano o opiece nad zabytkami techniki. 
W szczególności, w pierwszym z ww. sprawozdań, w zakresie stwierdzonych 
stanów nieprawidłowych podano: 
− KWK „Siemianowice” pozostałości dawnej kopalni „Michał” – w 2007 r. właściciel 

dawnego budynku administracyjnego (łaźni, szatni i cechowni) otynkował  
bez zezwolenia budynek, wymienił w nim okna na plastikowe, likwidując  
w nim wieńczące je łuki odcinkowe i pozbawiając tafle szklane jakichkolwiek 
podziałów; 

− Huta „Jedność” – obecnie brak budynków i otwarcie terenu spowodowało 
niepożądane wizyty osób odzyskujących surowce wtórne; 

− Huta Szkła „WANDA” – uległa likwidacji, a zabudowania przeszły w ręce 
prywatnego właściciela, który przeprowadził adaptację na własne potrzeby.  
Nie prowadzi nawet bieżących prac zabezpieczających. Budynki ulegają 
powolnemu zużyciu i wymagają remontów. 

(akta kontroli str. 268-280) 

W sprawie działań podjętych przez Gminę, w zakresie obiektów wymienionych 
w sprawozdaniach, Zastępca Prezydenta wyjaśniła, że w sprawozdaniach 
informowano o zmianach, jakie dokonały się w obrębie zabytków wymienionych 
w gminnych programach opieki na zabytkami oraz wskazywano jakie działania  
nie zostały jeszcze wykonane. Odnotowywano wyniki działań właścicieli lub 
użytkowników zabytków techniki na polu poprawy ich stanu technicznego 
wynikającej z konieczności właściwego użytkowania. Ze względu na brak jurysdykcji 
oraz brak środków finansowych nie występowano do właścicieli zabytków techniki 
z zakazami, nakazami, ani pozwoleniami na prace remontowe. Wszelkie działania 
w tym zakresie należały do WKZ. 

(akta kontroli str. 736-749, 921-922, 935-937) 

2.6. W okresie objętym kontrolą Gmina była właścicielem dwóch zabytków 
techniki – obiektów tzw. Parku Tradycji, tj. budynku dawnej maszynowni szybu 
„Krystyn” oraz wieży wyciągowej szybu „Krystyn”22. Gmina na mocy trzech umów 
dzierżawy23 przekazała te obiekty gminnej jednostce kultury - Siemianowickiemu 

                                                      
21 Dalej: sprawozdanie. 
22 Wpisane do GEZ pod nr 124. 
23 Umowy dzierżawy: z dnia 24 grudnia 2012 r. (aneksowana z dniem 17 listopada 2014 r.); z dnia 7 grudnia 
2015 r.; 29 marca 2021 r. 
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Centrum Kultury24 - w dzierżawę do korzystania i pobierania pożytków 
z nieruchomości gruntowej, w szczególności przez prowadzenie na jej terenie 
gospodarczej działalności kulturalnej i dzierżawy powierzchni komercyjnych.   

(akta kontroli str. 526-544) 

W okresie objętym kontrolą, dla obu obiektów Parku Tradycji, zarządzanych przez 
SCK prowadzono książki obiektu budowlanego oraz przeprowadzano roczne 
i pięcioletnie kontrole stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane25.  W wyniku tych kontroli ustalono, że: 

− ogólny stan obiektów był zadowalający, 
− w protokołach z rocznych kontroli okresowych budynku maszynowni  we 

wnioskach podawano, że: „Należy prowadzić bieżące naprawy, konserwacje 
oraz okresowe roczne przeglądy przewodów kominowych oraz usunąć 
nieprawidłowości wymienione  w protokole”,  w tym m.in. drobne miejscowe 
uszkodzenia, miejscowe drobne ubytki spoin, przebarwienia cięgieł w narożach  
i gzymsie, miejscowe zawilgocenia; nieosłonięte wejście do restauracji poniżej 
terenu powoduje utrudnienia w odprowadzaniu wód opadowych, usuwaniu  
śniegu i lodu, widoczne ślady gromadzenia wilgoci i nalotów glonów i mchu; 
ślady po przeciekach przy klapie dymowej; miejscowe uszkodzenia i miejscowe 
nieszczelności obróbek i odpływów z rur spustowych”,  

− w protokołach z rocznych kontroli okresowych wieży wyciągowej we wnioskach 
odnotowano m.in.: „doraźnie w miejscach połączeń elementów wykonać  
prace zabezpieczające i konserwacji antykorozyjnej oraz usunąć uszkodzone 
fragmenty powłok malarskich tak by nie mogły zostać oderwane przy 
oddziaływaniu wiatru przy zachowaniu przepisów BHP. Ponadto ująć w planie 
remontów do zabezpieczenia antykorozyjnego całą konstrukcję”, 

− w protokole z kontroli pięcioletniej zalecono: wykonać spoinowanie kominów 
pod dachem, w zakresie ścian fundamentowych - usunięcie drobnych mchów 
i porostów biologicznych, w zakresie stolarki okiennej i drzwi – wyregulowanie 
wszystkich okien i drzwi oraz zalecono wyrównanie powierzchni utwardzonej 
placu przed budynkiem.  

(akta kontroli str. 797-828) 

Na postawie przedłożonej dokumentacji, ustalono, że w zakresie podanych stanów 
nieprawidłowych podjęto następujące działania: 
- oczyszczono kanalizację deszczową na terenie Parku Tradycji;  
- w ramach usługi serwisowej przeprowadzano systematyczne sprawdzanie 
i kontrolę klap dymowych; 
- usunięto miejscowe nieszczelności obróbek i odpływów z rur spustowych. 

(akta kontroli str. 872-885, 898-921) 

W okresie objętym kontrolą obiekty Parku Tradycji nie były kontrolowane przez 
organy nadzoru budowlanego oraz WKZ. 

(akta kontroli str. 318-321) 

2.7. W okresie objętym kontrolą obiekty Parku Tradycji podlegały ochronie 
osobistej26 i ochronie wizyjnej (kamery firmy ochroniarskiej), w ramach której 
zainstalowano system alarmowy. Ponadto były monitorowane przez zewnętrzne 
kamery monitoringu miejskiego. W budynku maszyny wyciągowej szybu „Krystyn” 

                                                      
24 Dalej: „SCK”. 
25 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. 
26 Do dnia 1 lutego 2021 r.  była ochrona osobowa w wyznaczonych godzinach. 



 

9 

był zainstalowany system ochrony przeciwpożarowej, który był corocznie 
kontrolowany. 

 (akta kontroli str. 886-921) 

Oględzinom poddano dwa obiekty Parku Tradycji, pełniącego obecnie funkcję 
instytucji kultury, zarządzane przez SCK: budynek dawnej maszynowni szybu 
„Krystyn” oraz wieżę wyciągową szybu „Krystyn” – stanowiące fragment dawnej 
kopalni „Michał”. 
Ww. obiekty wraz z terenem zewnętrznym Parku Tradycji nie były ogrodzone. 
Od strony wschodniej budynek maszynowni szybu Krystyn graniczył z betonowym 
płotem z sąsiednią działką. Na terenie Parku Tradycji znajdowała się siłownia 
zewnętrzna, park akcji i reakcji, street workout oraz parking. Przy parkingu 
znajdowała się tablica informacyjna wraz z ilustracją przedstawiającą obiekty  
Parku Tradycji. Na budynku znajdowały się dwie tablice informacyjne: pierwsza pn.      
„Siemianowickie Centrum Kultury Park Tradycji” oraz druga, informująca że obiekt 
należy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

W budynku dawnej maszynowni szybu „Krystyn” (udostępnionym do zwiedzania) 
mieściły się m.in.: sala ekspozycyjna z maszyną parową wyciągową szybu  
Staszic I z 1900 r., wystawę pamiątek po kopalni Siemianowice i Hucie Jedność 
(m.in. galowe mundury górnicze, narzędzia hutnicze, lampy górnicze), sala 
ekspozycyjna z imitacją chodnika górniczego i eksponatami dotyczącymi 
ratownictwa górniczego oraz górnictwa, pomieszczenia techniczne, sala 
gastronomiczna z zapleczem, pomieszczenia socjalne, sala widowiskowa  
z zapleczem, garderoby, toalety. Wszystkie ww. pomieszczenia były czyste  
i zadbane. 

Wieża wyciągowa szybu „Krystyn” była niedostępna dla osób postronnych z uwagi 
na odcięty dolny fragment schodów stalowych. 

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dwóch ww. obiektach Parku Tradycji 
ustalono, że stan obu obiektów był zadowalający, jednakże nie zostały usunięte 
nieprawidłowości, które odnotowane zostały w protokołach okresowych przeglądu 
stanu technicznego obu obiektów (od 2018-2021), tj.: na zewnętrznych ścianach 
budynku od strony północnej widoczne były niewielkie porosty mchu na cegłach  
nad czterema oknami piwnicznymi, a od strony wschodniej na ceglanym gzymsie 
(nad kondygnacją przyziemia) widoczne były ślady gromadzenia się wilgoci  
w gzymsie spowodowane jego odsłonięciem i narażeniem na bezpośrednie opady 
atmosferyczne, ponadto na gzymsie stwierdzono nieliczne naloty glonów i mchu, 
a na ścianie pod gzymsem (na poziomie przyziemia) widoczne były ślady licznych  
nacieków utrzymujące się po opadach atmosferycznych.  

Kierownik SCK wyjaśnił, że mech wielokrotnie usuwany, odrasta, natomiast 
w kwestii zawilgocenia podał, że zostaną dopiero zaplanowane środki finansowe  
na zaimpregnowanie ścian zewnętrznych budynku.  

Stwierdzono również spękania tynku stóp fundamentowych wieży oraz na poziomie 
widoczności miejscowe stany korozyjne, miejscowe uszkodzenia, ubytki i odspojenia 
powłok malarskich.  

(akta kontroli str. 898-921) 

Prezydent wyjaśnił w tej sprawie, że przyczyną niewyeliminowania  
nieprawidłowości wskazanych w protokołach kontroli okresowych był brak 
stosownych  wniosków  ze  strony  Zarządcy  obiektu,  brak  środków  w  budżecie  
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Gminy, oraz że w najbliższej przyszłości po złożeniu wniosków przez 
Siemianowickie Centrum Kultury zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta  
środki na eliminację ww. nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 921-922, 935-937) 

2.8. Gmina w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego27  
oraz w innych dokumentach strategicznych uwzględniła ochronę  zabytków i opiekę 
nad nimi, tj. odpowiednio:  

− w Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 
miasta Siemianowice Śląskie28 uwzględniono ochronę zabytków, w tym 
w szczególności wskazano na wykazy obejmujące zabytki wpisane  
do rejestru zabytków województwa  śląskiego oraz obiekty wskazane  
do ochrony, 

 (akta kontroli str.754-773, 777-788) 

− w „Strategii Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku”29 wskazano  
na zachowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego, 

(akta kontroli str. 774-776) 

− w aktualizacji ww. Strategii30 wskazano na rosnące znaczenie dziedzictwa 
kulturowego w rozwoju lokalnym, tj.: umiejętność ochrony dziedzictwa 
kulturowego przez jego wykorzystanie na rzecz rozwoju ważnych funkcji 
lokalnych i ponad lokalnych; skuteczność działań rewitalizujących obiekty 
kulturowe; poziom świadomości mieszkańców w zakresie dziedzictwa 
kulturowego, 

(akta kontroli str. 771-773) 

− w okresie objętym kontrolą Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwaliła 
siedem mpzp, z czego w pięciu zawarte były zalecenia dotyczące  
ochrony konserwatorskiej zabytków, natomiast w jednym wprost podano 
zalecenia dot. ochrony zabytku techniki -„budynku zespołu dawnego szybu 
„Północnego” – dawnej łaźni i cechowni oraz budynku portierni 31. 

(akta kontroli str. 320-327, 328-525) 

2.9. W okresie objętym kontrolą w Gminie nie funkcjonowali społeczni opiekunowie 
zabytków. 

(akta kontroli str. 320-327) 

2.10. W celu popularyzowania i upowszechniania siemianowickich zabytków,  
w tym zabytków techniki, Gmina w 2019 r. wydała dwie publikacje, które 
rozpowszechniane były jako materiały o charakterze informacyjno-promocyjnym, tj.: 

− Siemianowice Śląskie,  „Podróż sentymentalna” -  w nakładzie 500 szt. – 
w którym ujęto widokówki oraz zdjęcia historyczne oraz współczesne zabudowy 
przemysłowej i poprzemysłowej z terenu Gminy (w podziale na dzielnice)  
m.in. zdjęcia: zabudowy dawnej Huty Laura, Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów, 

                                                      
27 Dalej: „mpzp”. 
28 Uchwalonym uchwałą nr 729/2006 Rady Miasta  dnia 22 czerwca wraz ze zm., w tym w dwóch zmianach 
obowiązujących w okresie objętym kontrolą tj.: nr 257/20 Rady Miasta z dnia 16 sierpnia 20186 r. oraz 
nr 74/2019 Rady Miasta z dnia 23 maja 2019 r. 
29 Przyjętej uchwałą nr 333/2017 r. Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2017 r. 
30 Przyjętej uchwałą nr 251/2020 Rady Miasta z dnia 29 października 2020 r. 
31 Uchwała nr 237/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk.  
poz. 6359) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I. 
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kopalni Siemianowice (trzy jej rejony) oraz Fabryki Kotłów (obecnie 
ROSOMAK), 

− „Perły i perełki”, Katalog zabytków Siemianowic Śląskich – w nakładzie 500 
sztuk – w którym ujęto najciekawsze zabytki techniki tj. informacje i zdjęcie 
dawnej kopalni „Michał” oraz dawnej kopalni Siemianowice. 

 (akta kontroli str. 571-577, 789-796) 

Obiekty Parku Tradycji stały się obiektami wchodzącymi w skład Szlaku  
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (SZT WŚL) na podstawie umowy  
z dnia 14 grudnia 2012 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim (Zarządcą 
SZT WŚL) a SCK. Umowa dotyczyła współpracy w ramach sieciowego produktu 
turystycznego pn. „SZT WŚL”, a współpraca zgodnie z umową polegać miała 
na wypełnianiu przez strony umowy wzajemnych zobowiązań w zakresie promocji 
i zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym wynikającym z przynależności obiektu 
do SZT WŚL32.  

(akta kontroli str.  288-311a) 

W okresie objętym kontrolą, corocznie zgodnie z postanowieniami ww. umów SCK 
organizowało INDUSTRIADĘ (święto SZT) oraz liczne wydarzenia kulturalne 
i artystyczne, spotkania, konferencje, wystawy. Do cyklicznych imprez m.in. należał 
Ogólnopolski Festiwal Teatralny Małych Form Karbidka.  

(akta kontroli str. 26-30, 70-163) 

2.11. W okresie objętym kontrolą do Gminy nie wpłynęły skargi i wnioski od 
mieszkańców i lokalnych organizacji pozarządowych dotyczące objęcia ochroną 
zabytków techniki. 

(akta kontroli str. 5-23) 

2.12. Przedstawiciele Gminy korzystali z merytorycznego wsparcia procesu 
planowania i rewitalizacji, w tym uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach 
i webinariach z zarządzania dziedzictwem kulturowym. Miejski Konserwator 
Zabytków m.in. brała co roku udział  Europejskim Kongresie Informacji 
Renowacyjnej w Krakowie, organizowanym przez Renowacje i Zabytki - Agencję 
Informacyjno–Promocyjną z Krakowa, w III Śląskiej Konferencji RENOAKTYWATOR 
(w marcu 2018 r.), I Zastępca Prezydenta Miasta uczestniczyła w II Metropolitarnym 
Kongresie Rewitalizacji organizowanym we wrześniu 2018 r. przez Samorząd 
Województwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny.  

W maju 2021 r. zawarto Porozumienie o współpracy nr NID/P/29/21 z Narodowym 
Instytutem Dziedzictwa, obejmujące m.in. merytoryczne wsparcie procesu 
planowania i rewitalizacji w gminach. W ramach projektu trzech pracowników 
Wydziału Rozwoju Miasta wzięło udział w szkoleniu organizowanym w ramach 
projektu „Śląskie Programy Rewitalizacji – Szkolenia”, które odbyło się 24 maja 
2021 roku za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Natomiast  
29 i 30 czerwca dwóch pracowników ww. Wydziału wzięło udział w webinarium 
organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, dotyczącym adaptacji 
obiektów poprzemysłowych w ramach wyżej wspomnianego programu Wzorcowa 
rewitalizacja. 

 (akta kontroli str. 549-565) 

                                                      
32 W dniu 11 lutego 2015 r. SCK zawarło z Województwem Śląskim kolejną umowę, a 1 września 2020 r. SCK 
zawarło umowę z Województwem Śląskim „Zarządcą SZT” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego z siedzibą 
w Zabrzu „Operatorem SZT”,  w podobnym zakresie. 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym zakresie.  

3. Finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami techniki  

3.1. Gmina w latach 2018 – 2021 r. (I półrocze) na utrzymanie lub poprawę stanu 
zachowania obiektów zabytkowych zaplanowała niezbędne nakłady w wysokości 
36 124 tys. zł. W tym na Park Tradycji, środki finansowe zostały zabezpieczone 
w ramach dotacji podmiotowej dla całego SCK w wysokości 16 976 tys. zł, z czego 
na utrzymanie Parku Tradycji zaplanowano kwotę 775,3 tys. zł.  

(akta kontroli str. 651-664, 941-942) 

W zakresie szacowania środków finansowych na ochronę zabytków Prezydent 
wyjaśnił, że: „Nakłady na utrzymanie obiektów będących pod nadzorem Wydziału 
Kultury i Sportu były szacowane na podstawie faktur za media z lat poprzednich 
oraz na podstawie wskaźników wzrostu z branżowej prasy. Szacowanie kosztów na 
poprawę stanu obiektów wykonywano na podstawie protokołów z kontroli. Nie były 
planowane prace naprawcze w skali konserwatorskiej, gdyż obiekty zabytkowe 
będące w zarządzaniu Siemianowickiego Centrum Kultury, w tym Park Tradycji jako 
zabytkowy obiekt techniki zostały zrewitalizowane od podstaw.”. 

(akta kontroli str. 651-664) 

3.2. Gmina na utrzymanie i poprawę stanu zachowania obiektów zabytkowych, 
w tym zabytków techniki, za okres 2018 – 2021 (I półrocze) wydatkowała kwotę 
29 070,7 tys. zł, w tym na: 
− prace konserwatorskie                   672,7 tys. zł, 

− prace restauratorskie                  5 106,5 tys. zł, 

− roboty budowlane i remontowe 20 298,5 tys. zł, 

− koszty utrzymania obiektów        2 993,0 tys. zł. 

W zakresie zabytków techniki w ww. okresie wydatkowano środki finansowe tylko  
na pokrycie kosztów utrzymania Parku Tradycji w wysokości 775,3 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 651-664, 666-674) 

3.3. Gmina nie przyjęła zasad udzielania dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. 

Prezydent wyjaśnił, że ze względu na brak środków finansowych, Radzie Miasta nie 
przedłożono projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych. 
Ponadto podał, że Gmina nie posiada informacji o środkach finansowych jakie 
pozostali właściciele zabytków (zarówno prywatni, jak i instytucjonalni) otrzymali 
z innych źródeł. 

(akta kontroli str. 651-664) 

W ocenie NIK,  zasadne jest rozważenie przyjęcia przez Gminę zasad udzielania 
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy 
zabytkach oraz zabezpieczenie środków na ww. cele w budżecie Gminy, zwłaszcza, 
że na terenie Gminy znajdują się zabytki techniki będące w złym stanie 
technicznym, co m.in. opisywano w gminnych programach opieki nad zabytkami. 
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3.4. Gmina w 2019 r. łącznie na działania promocyjne związane z zabytkami  
techniki poniosła nakłady w wysokości 23 tys. zł, które obejmowały koszty dwóch 
wydawnictw wymienionych w pkt 2.10 niniejszego wystąpienia. 

 (akta kontroli str. 571-578) 

SCK nie ponosiło nakładów finansowych dedykowanych wprost promocji i reklamie 
obiektów Parku Tradycji, jednakże w 2020 r. SCK było liderem projektu „Sztuka  
na Szlaku” w ramach ogłoszonego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
konkursu na „Sieciowanie produktów szlakowych – organizacja przedsięwzięć 
wzmacniających współpracę sieciową w ramach Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego”. Projekt miał na celu promocje obiektów należących  
do SZT, do których obszarów działalności zasadniczej należała sztuka 
i upowszechnianie kultury, poprzez wydarzenia artystyczne, szkolenia związane 
z prowadzeniem działalności kulturalnej i organizacji imprez, jak i wydania katalogu 
pn. „Sztuka na Szlaku” w liczbie 2500 egz. (zawierającego zdjęcia, opisy i promocję 
obiektów znajdujących się na SZT, w tym obiektów Parku Tradycji).  Kwota realizacji 
projektu wyniosła 39,4 tys. zł. Ponadto Prezydent podał, że działania promocyjne 
dotyczące Parku Tradycji związane były z realizacją projektów kulturalnych,  
które odbywały się w obiekcie. Na każdym plakacie dotyczącym wydarzeń w Parku 
Tradycji umieszczane jest logo SZT informujące o przynależności obiektu do sieci 
SZT. 

 (akta kontroli str. 651-664, 715-735) 

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. W drodze Porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim na podstawie art. 96 
ust. 2 ustawy o ochronie zabytków33 Gmina przejęła niektóre zadania z zakresu 
ochrony zabytków sprawowanej przez Wojewodę. 

W okresie objętym kontrolą Gminie powierzone zostały m.in. następujące zadania: 

- uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów 
budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem układów zielni zabytkowej, stanowisk 
archeologicznych oraz zabytków techniki  (art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane), 

 - uzgadnianie decyzji nakazującej 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 
nienadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do 
rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów 
miejscowych (art. 67 ust. 3 ustawy Prawo budowlane), 

                                                      
33 Porozumienie z  19 sierpnia 2004 r  było jednokrotnie aneksowane z dniem 27 września 2011 r. 
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- 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 (art. 27 ustawy o ochronie zabytków). 

W Porozumieniu wskazano, że za prawidłowe wykonanie ww. zadań odpowiada 
Prezydent, w imieniu którego zadania i powierzone kompetencje w tym  
zakresie wykonuje MKZ. Ponadto zobowiązano MKZ do współdziałania z WKZ 
i informowania go o wszelkich okolicznościach oraz działaniach mających wpływ na 
obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorską na terenie miasta Siemianowice  
Śląskie.  

 (akta kontroli str. 545-548) 

4.2. W okresie objętym kontrolą organ nadzoru budowlanego nie występował  
do Gminy o uzgodnienie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy  
rozbiórkę obiektu i uporządkowania terenu (na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy 
Prawo budowlane). Gmina nie przedstawiała też w formie pisemnej zaleceń 
konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenie 
i wykonanie prac konserwatorskich (na podstawie art. 27 ustawy o ochronie 
zabytków), ponieważ właściciele nie występowali z wnioskami w tej sprawie.  
MKZ co roku przekazywał do WKZ sprawozdania z działalności wykonywanej  
na podstawie zawartego porozumienia.  

(akta kontroli str. 675-714, 736-745) 

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

 

NIK odstępuje od oceny niniejszego obszaru. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków pokontrolnych. 

 

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. 
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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 22 października 2021 r. 

 

 

 

Kontroler prowadzący 

Tomasz Raszka 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 
……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 
 

 

 

 

 

 

 


