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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/108 – Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy 1. Krzysztof Hofman, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LZG/46/2018 z dnia 06.04.2018 r. 

2. Krzysztof Jodko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/45/2018 z dnia 06.04.2018 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze (dalej: WUOZ, Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków (dalej: LWKZ), od 25 
lipca 2005 r. 

 [dowód: akta kontroli str. 5] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
LWKZ w latach 2016-20182 nie w pełni rzetelnie realizował zadania z zakresu ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, przy czym niewątpliwy wpływ na zakres  
i sposób realizacji zadań w tym obszarze miały – zasadniczo niezależne od Urzędu –
ograniczenia kadrowe i finansowe. 

W strukturze WUOZ wyodrębniono stanowisko ds. ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych, zadanie to powierzono jednak pracownikowi, który nie był w stanie realizować 
wszystkich niezbędnych zadań w kontrolowanym okresie. 

Podejmowane przez Urząd przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie zabytków miały 
ograniczony zakres i nie zapewniały właściwej koordynacji działań na obszarze 
województwa w stosunku do zabytków zagrożonych lub dotkniętych skutkami zdarzeń 
kryzysowych.  

LWKZ opracował i uzgodnił z właściwymi organami wojewódzki plan ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (dalej WPOZ), nie był on jednak w pełni 
zgodny z wymogami rozporządzenia MKiDN3, a jego zapisy nie były kompletne, spójne4 i 
rzetelnie aktualizowane. Wiele z jego zapisów nie było także realizowanych. Z uwagi na 
ograniczone zasoby kadrowe i finansowe zakres realizowanych zadań i udzielanej pomocy 
był nieadekwatny do potrzeb zgłaszanych przez właścicieli/zarządców zabytków.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w 
zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Okres objęty kontrolą: lata 2016 – 2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz lata wcześniejsze 
w zakresie zdarzeń i danych niezbędnych do dokonana ocen. 
3 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), zwane dalej rozporządzeniem 
kryzysowym MKiDN. 
4 Wewnętrznie oraz z innymi uzgodnionymi planami ochrony. 
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Nieskutecznie nadzorował także realizację obowiązków gmin i powiatów w zakresie 
opracowania gminnych ewidencji zabytków5, programów opieki nad zabytkami6 oraz planów 
ochrony zabytków7 na wypadek sytuacji kryzysowych (POZ).  

Pracownicy WUOZ realizowali wprawdzie różne kontrole, w tym także dotyczące stanu 
zachowania zabytków, jednak LWKZ nie weryfikował w sposób kompleksowy realizacji 
kluczowych dla zabezpieczenia tych obiektów obowiązków posiadaczy/zarządców zabytków 
(przede wszystkim w zakresie opracowania planu ochrony zabytku na wypadek sytuacji 
kryzysowych, a także przeprowadzania wymaganych przeglądów okresowych dotyczących 
stanu technicznego tychże obiektów). LWKZ nie był także w stanie skutecznie egzekwować 
wydanych nakazów i zaleceń konserwatorskich, przez co stan niektórych zabytków ulegał 
pogorszeniu, co w skrajnych przypadkach prowadziło nawet do wykreślenia zabytków  
z rejestru i ewidencji zabytków.  

Pozytywnie należy ocenić natomiast prowadzenie szkoleń i zaktywizowanie współpracy z 
diecezją zielonogórsko-gorzowską, Policją i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w 
zakresie oceny stanu zabezpieczenia sakralnych obiektów zabytkowych, choć pomimo 
zawartych porozumień zakres wymiany informacji o zdarzeniach zagrażających zabytkom 
był niewystarczający.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż kontrolowana jednostka już w trakcie kontroli NIK podjęła 
działania (i zadeklarowała dalsze) w celu uzupełnienia stwierdzonych w toku kontroli braków 
i wyeliminowania dotychczasowych niedomagań. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ewidencjonowanie i dokumentowanie zabytków 
podlegających ochronie 

1.1. Przygotowanie WUOZ do realizacji zadań związanych z ochroną zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych 

W WUOZ8 zatrudnionych było w 20159 r 24 osoby (23 etaty), w 2016 r. 25 osób (24,375 
etatów), w 2017 r. 24 (23,375 etatów) na dzień 30 czerwca 2018r. wynosiło 29 osób (27,875 
etatów). 

(dowód: akta kontroli str. 122) 

W WUOZ wydzielono odrębne stanowisko związane z realizacją zadań ochrony zabytków 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zadanie to przypisano10 jednakże 
inspektorowi, który pracował równocześnie na stanowisku ds. zabytkowych założeń 
parkowych, alei i cmentarzy (co było spowodowane ograniczeniami kadrowymi)11.  

(dowód: akta kontroli str. 31,43, 51-59, 124-130) 

Stosownie do postanowień regulaminu organizacyjnego WUOZ do obowiązków osoby 
będącej na stanowisku ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych należy w szczególności: 

- opracowanie WPOZ oraz jego aktualizacja, 

- prowadzenie rejestru i weryfikacja przedkładanych do uzgodnienia gminnych, 
powiatowych i innych planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i 
sytuacji kryzysowych,  

                                                      
5 Blisko jedna czwarta lubuskich gmin nie przesłała GEZ do LWKZ celem uzgodnienia. 
6 Prawie trzy czwarte jst nie posiada aktualnych i zaopiniowanych przez LWKZ programów opieki nad zabytkami.  
7 Na koniec 2017 roku blisko jedna trzecia gmin i powiatów z województwa lubuskiego nie posiadała 
uzgodnionego z LWKZ POZ. 
8 Łącznie dla WUOZ w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp. 
9 Odpowiednio dla poszczególnych lat stan na 31 grudnia 
10 Zakres obowiązków z dnia 08.10.2009 r. zmieniony w związku ze zmianą stanowiska na starszego inspektora 
ochrony zabytków z dnia 01.12.2017 r. 
11 Przyczyna wskazana w odpowiedzi na pismo Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 17.06.2016 r. 
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- prowadzenie szkoleń w tym zakresie. 

Ponadto do 01.12.2017 r. do obowiązków12 inspektora odpowiedzialnego za realizację 
zadań dotyczących ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych należało również koordynowanie prowadzonych kontroli zabytków pod 
względem ich zabezpieczenia. Pracownik ten poza udziałem w jednym szkoleniu sprzed 
2010 roku nie posiadał odpowiedniego przeszkolenia i kwalifikacji z zagadnień dotyczących 
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, co mogło utrudniać rzetelną i samodzielną 
realizację tych zadań. 

 (dowód: akta kontroli str. 31, 51-59) 

W związku z dynamicznym wzrostem liczby spraw dotyczących działań realizowanych na 
stanowisku ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy13, pracownik WUOZ, 
któremu przypisano zadania z zakresu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 
realizował je w ograniczonym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 681-682) 

Z wyjaśnień inspektora wynika, że do jego podstawowych zadań z zakresu ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych należała coroczna aktualizacja WPOZ oraz 
uzgadnianie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych wpływających z obszaru województwa lubuskiego, natomiast ze względu na 
nadmiar realizowanych obowiązków nie prowadziła szkoleń dotyczących ochrony zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych14, jak również nie koordynowała kontroli zabytków pod 
względem ich zabezpieczenia. Dodała, że kontrole dotyczące zabezpieczenia zabytków 
przeprowadzali inni pracownicy WUOZ przy okazji innych kontroli dotyczących stanu 
zachowania zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 390-392) 

W okresie objętym kontrolą LWKZ pisemnie występował do Wojewody Lubuskiego15 
wskazując na potrzebę zwiększenia liczby etatów celem poprawy funkcjonowania Urzędu  
i skuteczności realizacji zadań. Zwracała uwagę, że liczba zabytków przypadających na 
jednego pracownika jest jedną z najwyższych w Polsce, a pod względem wysokości 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia województwo lubuskie znajduje się na 
przedostatnim miejscu.  

(dowód: akta kontroli str. 134-138, 140-141) 

W odpowiedzi na pisma złożone przez LWKZ w 2016 i 2017 roku Wojewoda informował, że 
nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie wniosków LWKZ, gdyż w trakcie ww. lat 
budżetowych niedozwolone były przeniesienia wydatków zwiększających planowane 
wydatki na uposażenia i wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 139, 142) 

Z informacji pozyskanych w trakcie kontroli NIK od Wojewody Lubuskiego wynika,  
że w 2017 roku nie było możliwości przeniesienia środków na dodatkowe etaty w WUOZ,  
a poziom wydatków na wynagrodzenia w 2018 roku należało ustalić na poziomie kwot  
z ustawy na 2017 r. Wojewoda dodał, że dodatkowe środki przeznaczone na wzrost 
zatrudnienia (wraz z pochodnymi) oraz wyposażenie stanowiska pracy w WUOZ przyznane 
zostały przez Ministra Finansów po uwzględnieniu potrzeb zgłaszanych przez Wojewodę 
Lubuskiego oraz uzgodnieniach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ww. środki 
w wysokości 71 tys. zł ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r., z czego  
51 tys. zł to środki na sfinansowanie wynagrodzenia dla jednego członka korpusu służby 
cywilnej. Kolejne zwiększenie środków na wynagrodzenia  w wysokości 194 tys. zł nastąpiło 
w styczniu 2018 r., o czym LWKZ został poinformowany przez Szefa Służby Cywilnej. 

                                                      
12 Stosowny zapis znajdował się w zakresie obowiązków.  
13 Dotyczących m.in. wycinki drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków. 
14 Szkolenia takie prowadziła bezpośrednio Pani Konserwator Wojewódzka w badanym okresie. 
15 Pismem nr: LWKZ.3112.1.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., LWKZ.3112.3.2016 z 4 listopada 2016 r., 
LWKZ.3112.2.2017 r. z 8 marca 2017 r. 
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Ostatecznie plan wydatków na wynagrodzenia (w § 4020) w 2018 r. wzrósł w porównaniu 
do 2017 r. o kwotę 245 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 143-145, 1092-1096) 

LWKZ informował o trudniej sytuacji Urzędu (finansowej i kadrowej): 

 Generalnego Konserwatora Zabytków16, w piśmie z dnia 31 maja 2017 r. w którym 
oprócz problemów kadrowych LWKZ zwracał uwagę, że kwoty przeznaczone na 
dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkach są bardzo niskie w 
porównaniu do innych województw (od 2010 r. wynoszą 463 tys. zł), co pozwala 
zaspokoić zaledwie 16% potrzeb.  

 Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków17 - w piśmie z dnia 28 czerwca 2018 r. 
LWKZ sygnalizował, że zła sytuacja kadrowa powoduje, że WUOZ w Zielonej Górze w 
chwili obecnej znalazł się „praktycznie na krawędzi załamania”. Lawinowy wzrost ilości 
spraw wpływających do Urzędu powoduje, że nadmiernie obciążeni zadaniami 
pracownicy nie są w stanie rzetelnie i terminowo realizować swoich obowiązków. 
Przedstawiona w piśmie analiza pokazuje, że aby sprawnie wykonywać wszystkie 
zadania należy zatrudnienie zwiększyć o 54 etaty. 

(dowód: akta kontroli str. 146-147, 1165-1176) 

LWKZ wyjaśnił: środki na realizację zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych są zdecydowanie niewystarczające. Wszystkie dotychczas 
podejmowane próby pozyskiwania dodatkowych środków czy to na pracowników czy na 
dotacje nie przynosiły zadawalających rezultatów. Nie zawsze kierowaliśmy ponowienia 
naszych pism, każde wymaga przygotowania szczegółowych analiz, a wobec natłoku 
bieżących obowiązków nie zawsze jest na to czas. Problem ten był poruszany m.in. w 2016 
roku w skali całego kraju na spotkaniach z Panią Minister Magdaleną Gawin – Generalnym 
Konserwatorem Zabytków. W związku z podjętymi wówczas działaniami Pani Minister, 
pozyskano dodatkowe środki na etaty w skali całego kraju, ale nadal mimo pozyskania 
trzech etatów nie wpłynęło to na poprawę sytuacji w WUOZ, gdyż w międzyczasie pojawiły 
się nowe zadania związane np. z obsługą zieleni i nakładaniem administracyjnych kar 
finansowych, które pochłonęły te dodatkowe etaty. 

(dowód: akta kontroli str. 443-446) 

Zadania związane z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych finansowano  
w ramach środków ujętych w: 

 §2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych, (w latach 2016 i 2017 roku pierwotnie 
zaplanowano 315 tys. zł, a zrealizowano w 2016 r. 339,28 tys. zł (plan po zmianach)18, 
w 2017 r. 3.675,28 tys. zł19; 

 §2730 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom 
zaliczanym do sektora finansów publicznych (w latach 2016 i 2017 roku zaplanowano 
100 tys. zł, a zrealizowano w 2016 r. 80 tys. zł, w 2017 r. 100 tys. zł); 

 §4270 zakup usług remontowych – realizacja zadań z zakresu konserwacji zabytków, 

opracowań dokumentacji konserwatorskiej w województwie lubuskim (w latach 2016 

                                                      
16 Pismo LWKZ.3112.3.2017 z 31 maja 2017 r. 
17 Pismo LWKZ.3112.4.2018 z 28 czerwca 2018 r. 
18 Decyzją Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.3.45.2016.TR z dnia 24.05.2016 r. zwiększono plan o 20.000 zł, 
następnie decyzją Wojewody Lubuskiego nr FBC-I.3111.2.37.2016.MDom zwiększono o 4.280 zł. 
19 Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.09.2017 r. MF/FS2.4143.3.18.2017.MF.3072 zwiększono 
wydatki budżetowe w rozdziale 92120 §2720 o środki pochodzące z ogólnej rezerwy budżetowej cz.81 
przeznaczone na dofinansowanie remontu Kościoła Katedralnego w Gorzowie Wlkp. oraz naprawę i renowację 
organów, w związku z likwidacja skutków pożaru wieży katedralnej. 
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 i 2017 roku zaplanowano 60 tys. zł, a zrealizowano w 2016 r. 10 tys. zł20, w 2017 r. 
38,367 tys. zł21 ). 

(dowód: akta kontroli str. 117-121, 403, 1053-1055) 

LWKZ wyjaśnił: corocznie analizuje wysokość wnioskowanych dotacji na prace przy 
zabytkach woj. Lubuskiego, których kwota jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do 
posiadanych środków finansowych. Dotacje te przyznawane są na prace remontowe  
i konserwatorskie, które wpływają na poprawę stanu technicznego zabytków na etapie 
zapobiegania i prowadzenia prac przygotowawczych na wypadek sytuacji kryzysowych,  
w tym prace zabezpieczające zabytki, np. montaż alarmu przeciwpożarowego, etc. 
Na podstawie złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w ramach posiadanych środków 
finansowych tworzony jest projekt planu budżetu, w którym wskazane są zabytki, na prace 
przy których zaplanowano dotacje. 

 (dowód: akta kontroli str. 403-404) 

W WUOZ nie wdrożono procedur wewnętrznych dotyczących realizacji zadań związanych z 
ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

LWKZ wyjaśnił: w drugim półroczu br. planuje opracować szczegółowe procedury dotyczące 
postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (każdego rodzaju: pożaru, 
powodzi, ulewy lub zalania z innych przyczyn, wichury, katastrofy budowlanej, awarii 
technicznej, chemicznej, demonstracji i rozruchów ulicznych, rabunku lub aktu wandalizmu, 
ataku terrorystycznego) dotyczącego zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 446) 

1.2. Rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 

W latach 2015-2017 (stan na 31 grudnia) w rejestrze zabytków prowadzonym przez WUOZ 
ujętych było: 

- w 2015 roku ogółem 11.117 zabytków w tym 6.258 zabytków ruchomych, 4.300 
zabytków nieruchomych oraz 559 zabytków archeologicznych, 

- w 2016 roku ogółem 11.215 zabytków w tym odpowiednio 6.347, 4.309 oraz 559, 

- w 2017 roku ogółem 11.358 zabytków w tym odpowiednio 6.480, 4.319 oraz 559. 

W przypadku zabytków nieruchomych w 2016 roku dokonano 13 wpisów (cztery wpisy 
nastąpiły z urzędu, dziewięć na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu 
oraz jeden wpis na wniosek jednostki samorządu terytorialnego), w 2017 roku 11 wpisów 
(odpowiednio pięć i sześć, jst nie wnioskowały o wpis do rejestru zabytków). 

(dowód: akta kontroli str. 63-64) 

Sposób postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych, ruchomych  
i archeologicznych LWKZ określiła zarządzeniem określającym procedury formalne, 
merytoryczne i techniczne22.  

(dowód: akta kontroli str. 230-243) 

Szczegółowe badanie pięciu decyzji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru wykazało 
m.in., że:  

 we wszystkich przypadkach decyzje po uprawomocnieniu zostały przekazane gminie 
właściwej ze względu na położenie zabytku (od 7 do 23 dni), zgodnie z brzmieniem § 4 
ust. 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 

                                                      
20 Zabezpieczenie ołtarza w farze w Kożuchowie. 
21 Zabezpieczenie płyty epitafijnej z ołtarza w farze w Szprotawie (3.567 zł), prace zabezpieczające płytę w farze 
w Szprotawie (24.945,63 zł), prace zabezpieczające wieżę katedry w Gorzowie po pożarze (9.800 zł). 
22 Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 3/2017 LWKZ w Zielonej Górze z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w WUOZ w Zielonej Górze. 
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niezgodnie z prawem23 (dalej rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków); 

 poza jednym przypadkiem (budynek dawnego kina we Wschowie), dla zabytków 
założone zostały karty ewidencyjne w trzech przypadkach przed wpisem do rejestru 
(odpowiednio w 1977 r., 2005 r., 2007 r.), w jednym przypadku trzy miesiące po 
uprawomocnieniu się decyzji; 

 w przypadku dwóch kart brakowało informacji o współrzędnych geograficznych zabytku; 

 karta Zespołu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek24 nie 
zawierała m.in. informacji dotyczących autora karty, współrzędnych geograficznych, 
formy ochrony, które są wymagane rozporządzeniem w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, ponadto część danych była nieaktualna (m.in. dane dotyczące 
przynależności administracyjnej, właściciela).  

(dowód: akta kontroli str. 181, 182-185) 

W sprawie karty Zespołu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek LWKZ 
wyjaśniła: Mieliśmy wszystkie dane w opracowaniu Narodowego Instytutu bo szykowaliśmy 
się do wpisu tego zabytku do rejestru zabytków. Przez przeoczenie nie zaktualizowaliśmy 
tej karty, oczywiście dokonamy jej aktualizacji w najbliższym czasie.  

(dowód: akta kontroli str. 445) 

W latach 2016-2017 skreślono z rejestru ogółem pięć zabytków nieruchomych (w 2016 r. 
cztery, z czego trzy w wyniku postępowań wszczętych z urzędu jedno na wniosek 
właściciela, natomiast w 2017 r. wykreślono jeden - na wniosek właściciela). 

(dowód: akta kontroli str. 65) 

Analiza pięciu decyzji skreślających zabytek z rejestru wykazała, że w każdym przypadku, 
zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami25 (dalej u.o.z.), skreślenie nastąpiło na podstawie decyzji Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego (dalej MKiDN), z uwagi na zniszczenie zabytku w stopniu 
powodującym utratę jego wartości stanowiącej podstawę wpisu do rejestru zabytków. 
Cztery zabytki w momencie ich skreślenia od wielu lat nie istniały26, a jeden znajdował się  
w katastrofalnym stanie technicznym27 (dom mieszkalny w Mirocinie Górnym).  

(dowód: akta kontroli str. 179-180) 

W przypadku skreślenia z rejestru zabytków domu mieszkalnego w Mirocinie Górnym 
ustalono, że: 

 LWKZ decyzją administracyjną z dnia 3 sierpnia 2010 r.28 nakazał właścicielowi 
przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych ze względu na zagrożenie 
zniszczeniem i istotnym uszkodzeniem29. Od tej decyzji w dniu 17.08.2010 r. właściciel 
wniósł odwołanie. MKiDN decyzją z 25 października 2011 r. 30utrzymał w mocy 
zaskarżoną decyzję. Następnie w dniu 9.06.2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Warszawie wyrokiem oddalił skargę zobowiązanego na powyższą decyzję31. 

                                                      
23 Dz. U. Nr 113, poz. 661. 
24 Zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-719/A, decyzją z dnia 30 czerwca 2016 r. 
25 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
26 Dwór w miejscowości Chycina rozebrano przed 1982 rokiem, kościół w Sułowie oraz zbór poewangelicki 
najprawdopodobniej zostały rozebrane w latach 70-tych, kamienica we Wschowie została rozebrana w 1984 
roku.  
27 Nastąpiła całkowita degradacja znacznej części struktury budowlanej. 
28 Numer ZN.421-21/10[Koz/4]. 
29 Zakres zaleconych prac obejmował m.in.: zabezpieczenie szczytowej ściany wschodniej przed zawaleniem, 
odbudowanie zawalonych fragmentów ścian zewnętrznych, naprawę murów zewnętrznych poprzez uzupełnienie 
ubytków materiału budowlanego, naprawę konstrukcji więźby dachowej, naprawę i uzupełnienie pokrycia dachu i 
właściwe odprowadzenie wody, naprawę drewnianej konstrukcji stropów. 
30 I.dz. DOZ- OAiK - 6700/968/10-[ML/l 56/10]. 
31 Sygn. akt I SAANa 2513/10. 
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 W wyniku kontroli, przeprowadzonej w dniu 19.08.2011 r., stwierdzono, że właściciel 
nie wykonał nakazanych ww. decyzją robót budowlanych. Kolejna kontrola (w dniu 
12.01.2012 r.) również wykazała niewykonanie zakresu robót nałożonych na 
zobowiązanego decyzją z dnia 03.08.2010 r. Upomnieniem z dnia 23.05.2012 r.32 
LWKZ wezwał właściciela do wykonania nakazanych prac. Obowiązek wynikający  
z decyzji nie został wykonany, a wobec tego postępowanie egzekucyjne zostało 
wszczęte i wdrożone środki egzekucyjne 33. 

 Po rozpatrzeniu zażalenia od powyższego postanowienia złożonego przez właściciela 
MKiDN postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2013r. uchylił zaskarżone postanowienie  
w części dotyczącej wysokości nałożenia grzywny w kwocie 3.000 złotych i w tym 
zakresie orzekł o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości 1.000 złotych,  
a w pozostałym zakresie zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie wyrokiem oddalił skargę zobowiązanego na powyższą 
decyzję34.  

 W powyższym stanie prawnym, właściciel pismem z dnia 26.08.2014 r. wystąpił do 
MKiDN o skreślenie budynku z rejestru zabytków. W piśmie tym wnioskodawca 
wskazał, że przedmiotowy obiekt jest w stanie grożącym jego zawaleniu. Zły stan 
budynku potwierdził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli, który 
wydał decyzję na jego rozebranie ze względu na stan katastrofalny. Również 
ekspertyza budowlana i potwierdzenie ekspertów o stanie katastrofalnym budynku  
w jakim się znajduje, jedynie rozbiórka i rekonstrukcja całego budynku.  

 Decyzją z dnia 03.03.2015 r.35 MKiDN odmówił skreślenia z rejestru, którą decyzją  
z dnia 08.01.2016 r.36 uchylił po wniosku właściciela nieruchomości o ponowne 
rozpatrzenie sprawy i orzekł skreślenie z rejestru zabytków ww. budynku. 

(dowód: akta kontroli str. 196-229) 

W okresie objętym kontrolą do LWKZ nie wpływały skargi oraz wnioski dotyczące wpisów 
albo skreślenia zabytku z rejestrów zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 78-90) 

1.3. Wojewódzka ewidencja zabytków (dalej WEZ) obejmowała 47.73737 zabytków 
nieruchomych. Do ewidencji zabytków, w okresie objętym kontrolą, włączono 45 zabytków 
(w 2016 r. 23 zabytki, w 2017 r. 22), które nie zostały wpisane do rejestru zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 66) 

Analiza pięciu przypadków włączenia do WEZ obiektu zabytkowego wykazała, m.in. że: 

 we wszystkich przypadkach poinformowano jst o włączeniu obiektu do WEZ  
z zaleceniem uwzględnienia ich przy opracowywaniu gminnych ewidencji zabytków;  

 w każdym przypadku dla zabytków zostały założone karty ewidencyjne, które zawierały 
wszystkie wymagane dane oraz były zgodne ze wzorem określonym w §10 ust. 1 i 2 

rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków; 

 wszystkie karty zostały sporządzone przez pracowników WUOZ38; 

 w żadnym przypadku właściciele nie byli informowani przez LWKZ o fakcie włączenia 
nieruchomości do WEZ. 

(dowód: akta kontroli str. 177-178) 

                                                      
32 Znak: ZN.5142.41.2011 [Egz.l]. 
33 Postanowieniem z dnia 22.08.2012 (znak ZN.5142.41.2012[Egz2]) LWKZ nałożył na właściciela budynku 
grzywnę w wysokości 3000 zł oraz obowiązek wniesienia opłaty egzekucyjnej w wysokości 68 zł. 
34 sygn. akt VII SA/Wa 1490/13. 
35 DOZ-OAiK-6700/1165/14 [ml/121/14]. 
36 DOZ-OAiK-660.320.2015.MP-4. 
37 Stan na 31.12.2015 r. 
38 W WUOZ w Zielonej Górze czynności sprawdzenia oraz włączenia karty ewidencyjnej do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków sporządzonej przez pracowników WUOZ nie są dokumentowane. W przypadku 
sporządzenia karty ewidencyjnej przez osobę niebędącą pracownikiem WUOZ następuje protokolarny odbiór 
sporządzonych kart ewidencyjnych i sprawdzenie ich kompletności i poprawności. 
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LWKZ wyjaśnił: Być może należałoby zawiadamiać właściciela zabytków w takich 
przypadkach, ale po pierwsze nie ma obecnie takiego obowiązku prawnego, a po drugie 
wymagałoby to ustalenia, kto w danym momencie jest właścicielem tego zabytku. 
Dostrzegam też problem, że powinno to dotyczyć wszystkich właścicieli zabytków, ale 
wymaga to kompleksowego rozwiązania w skali całego kraju. Zwracam uwagę, że na 
poziomie gmin ewidencje gminne obejmują te obiekty i są wprowadzone zarządzeniem 
wójta, burmistrza prezydenta miasta i wówczas właściciele są informowani o tym w sposób 
zwyczajowo przyjęty w gminie. 

(dowód: akta kontroli str. 445) 

1.4. Spośród 8339 gmin województwa lubuskiego na dzień 30 czerwca 2018 r. 62 gminy 
złożyły wnioski do LWKZ40 o zaopiniowanie gminnych ewidencji zabytków (dalej GEZ). 
LWKZ zaopiniował pozytywnie 3741, pozostałe 25 jest w trakcie uzgadniania. WUOZ 
gromadzi informacje o formalnie przyjętych przez poszczególne jst GEZ42 po ich 
uzgodnieniu tylko w oparciu o przesłane przez te jednostki informacje43. 

LWKZ poinformował, że: W celu uzyskiwania informacji od gmin na temat formalnego 
przyjęcia GEZ, czy programu nad zabytkami, pisma opiniujące GEZ, bądź uzgadniające 
programy opieki nad zabytkami zawierają zapisy przypominające o konieczności 
poinformowania Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niestety konieczność 
informowania wojewódzkich konserwatorów o przyjętych gminnych ewidencjach zabytków 
nie wynika z przepisów prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 374-380, 1253) 

W okresie objętym kontrolą LWKZ o konieczności założenia GEZ przypominał przy okazji 
organizowanych konwentów Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego: 

 W dniu 13 października 2016 r. w Pogorzelicy LWKZ przeprowadził szkolenie dla 
samorządowców, omawiając zasady ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych, ewidencji zabytków oraz ochrony zabytkowych alei.  

 W dniu 10 października 2017 r. w Dźwirzynie LWKZ omówił m.in., nowelizację ustawy  
z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy i ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz niektórych innych ustaw oraz przypomniał samorządowcom  
o obowiązku opracowania gminnej ewidencji zabytków, gminnych programów opieki 
nad zabytkami oraz planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych.  

(dowód: akta kontroli str. 383-384) 

LWKZ poinformował, że: (…) Nie wszystkie gminy z terenu województwa lubuskiego 
posiadają GEZ. Wynika to przede wszystkim z braku funduszy na ten cel, zwłaszcza w 
odniesieniu do południowej części województwa, gdzie znajduje się najwięcej zabytków 
architektury oraz stanowisk archeologicznych, a co za tym idzie, środki finansowe 
niezbędne na wypełnienie tego zadania będą bardzo wysokie.  

(dowód: akta kontroli str. 382) 

LWKZ współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego w tworzeniu i prowadzeniu 
GEZ poprzez m.in.:  

 przesyłanie wykazów obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ujętych  
w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonych do ujęcia w tej ewidencji; 

                                                      
39 Od 01.01.2015 – 82 gminy na skutek połączenia gminy wiejskiej Zielona Góra z miastem Zielona Góra. 
40 21 gmin nie przedłożyło dotychczas GEZ do uzgodnienia. 
41 25 zostało przyjęte zarządzeniami Burmistrzów/Wójtów. W przypadku gminy Bytnica GEZ został przyjęty 
zarządzeniem bez uprzedniego uzgodnienia z LWKZ. 
42 Jedenaście gmin nie przesłało informacji o formalnym przyjęciu GEZ po uzgodnieniu z LWKZ. 
43 LWKZ w pismach o uzgodnieniu GEZ prosi gminy o przesłanie zwrotnej informacji o formalnym przyjęciu GEZ 
natomiast nie weryfikuje czy poszczególne jst przyjęły formalnie GEZ i czy poinformowały o tym WUOZ. 
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 udostępnianie dokumentacji opracowanej dla obiektów zabytkowych tj. karty 
ewidencyjne, fiszki adresowe, dokumentację fotograficzną, metryki cmentarzy, 
ewidencje parków itp.; 

 na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, LWKZ wyjaśniał wątpliwości dotyczące 
obiektów zabytkowych np. dotyczące ich lokalizacji, zakresu ochrony itp.; 

 pracownicy Urzędu, zarówno ci odpowiedzialni za prowadzenie spraw dotyczących 
zabytków znajdujących się w poszczególnych powiatach, jak i pracownicy zajmujący się 
rejestrem i ewidencją zabytków oraz archeolodzy służą pomocą merytoryczną osobom 
opracowującym gminne ewidencje zabytków, udzielają konsultacji m.in. w zakresie 
sposobu wykonania kart i oceny wartości zabytkowych obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 382) 

LWKZ poinformował, że: (..) opiniowanie przez pracownika WUOZ w Zielonej Górze GEZ 
jest procesem bardzo pracochłonnym i czasochłonnym. Często weryfikacja dotyczy bardzo 
wielu kart adresowych tworzących GEZ (kilkaset lub nawet kilka tysięcy kart adresowych 
opracowanych dla zabytków nieruchomych zlokalizowanych na obszarze gminy). 
Sprawdzone jest m.in. to, czy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 5) u.o.z. karty adresowe zostały 
opracowane dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków i pozostałych ujętych  
w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ponadto weryfikowana jest poprawność wskazania 
przez wykonawcę karty adresowej m.in. adresu nieruchomości, chronologii zabytku, czy też 
numeru wpisu do rejestru zabytków. Sprawdzeniu podlega również fotografia zabytku (m.in. 
czy jest czytelna, czy pokazuje właściwy obiekt). Przy czym należy zauważyć, iż duże 
trudności sprawia czasami fakt bardzo słabej jakości wykonania kart adresowych zabytków 
tworzących GEZ. Opracowana dokumentacja zawiera liczne błędy, brakuje wielu danych, 
zdjęcia są słabej jakości i nie ukazują zabytku z jego charakterystycznej strony. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest to, iż w wielu przypadkach GEZ wykonują osoby nieposiadające 
odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia, czasami pracownicy gminy, dla których wykonanie 
ewidencji zabytków zostało dodane jako kolejny obowiązek. Również przepisy nie określają 
kwalifikacji jakie powinny posiadać osoby wykonujące gminną ewidencję zabytków,  
a w przetargach dotyczących opracowania kart adresowych dla zabytków położnych na 
terenie gminy zazwyczaj najważniejszym kryterium decydującym o tym komu zostanie 
powierzone wykonanie ewidencji zabytków jest cena (dla przykładu gminna ewidencja 
opracowana dla miasta Żary z powodu licznych braków i błędów była opiniowana 
kilkukrotnie44, a jej autor wykonuje ewidencje zabytków dla wielu innych gmin na terenie 
województwa lubuskiego). W niektórych przypadkach weryfikacja samych tylko gminnych 
ewidencji zabytków (gminy na obszarze których występuje bardzo duża liczba zabytków) 
trwa od kilku dni do kilku tygodni. Z uwagi na niewielką obsadę kadrową wszystkie opisane 
powyżej czynności wykonuje tylko jedna osoba zatrudniona na etat w WUOZ w Zielonej 
Górze oraz jedna osoba w Delegaturze WUOZ w Gorzowie Wlkp. Weryfikacja ewidencji 
zabytków to tylko jeden z wielu innych obowiązków tych pracowników, m.in. osoby te 
zajmują się również prowadzeniem postępowań odnośnie wpisów zabytków do rejestru 
zabytków, ujawnianiem wpisów zabytków w księgach wieczystych i katastrach 
nieruchomości, włączaniem i wyłączaniem zabytków z ewidencji zabytków, opiniowaniem 
gminnych i powiatowych programów opieki nad zabytkami, wydawaniem decyzji odnoście 
sprzedaży zabytków, udzielaniem odpowiedzi odnośnie form ochrony konserwatorskiej 
zabytków (w 2017 r. w WUOZ w Zielonej Górze udzielono 1160 odpowiedzi na zapytania 
dotyczące form ochrony konserwatorskiej nieruchomości), udostępnianiem informacji  
w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej itp. Do zadań pracownika 
Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków należy również prowadzenie archiwum 
zakładowego, udostępnienie materiałów archiwalnych, przeprowadzanie procedury 

                                                      
44 Uzgadnianie trwało od 14.11.2012 r. do 21.12.2017 r. (ponad 5 lat) w tym czasie LWKZ wysłał lub odebrał 35 
pism lub korespondencji mailowej w celu uzgodnienia ostatecznej wersji GEZ. 
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brakowania dokumentacji itp. Zważywszy na powyższe, czas opiniowania gminnych 
ewidencji zabytków znacznie się wydłuża45.  

(dowód: akta kontroli str. 164-170) 

W okresie objętym kontrolą tylko gmina miejska Żagań zwracała się do LWKZ w sprawie 
ujęcia w GEZ innych zabytków niż wpisane do rejestru lub objęte wojewódzką ewidencją 
zabytków. Zarządzeniem z dnia 25.09.2017 r. gmina przyjęła GEZ46, w której ujęto 51 
stanowisk archeologicznych oraz 430 obiektów, w tym 76 innych niż wpisane do rejestru lub 
ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 195) 

1.5. Spośród 94 gmin i powiatów województwa lubuskiego na dzień 30 czerwca 2018 r. 
programy opieki nad zabytkami przedłożyło do LWKZ w celu zaopiniowania 30 jst (25 
gminy, pięć powiatów) z czego LWKZ zaopiniował 21 (17 gminnych, cztery powiatowe)47 
pozostałe 9 jest w trakcie opiniowania48. Wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 
2017-2020 po zaopiniowaniu 21 grudnia 2016 r. przez LWKZ został przyjęty przez Sejmik 
Województwa  Lubuskiego uchwałą z dnia 10 kwietnia 2017 r. WUOZ gromadzi informacje 
o formalnie przyjętych przez poszczególne jst programach opieki po ich zaopiniowaniu tylko 
w oparciu o przesłane przez te jednostki informacje49. 

(dowód: akta kontroli str. 1105-1108,1226-1230, 1253) 

W sprawie nie przekazywania do opiniowania przez jst programów opieki nad zabytkami 
LWKZ wyjaśnił: Ta trwająca od lat niekorzystna sytuacja wynika przede wszystkim z faktu, 
iż krajowy projekt opieki nad zabytkami, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami został dopiero przyjęty uchwałą nr 
125/2014 z Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie „Krajowego programu 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, a poradnik metodyczny opracowany w 2009 r. 
przez specjalistów z NID zakładał, iż w treści gminnego/powiatowego programu opieki nad 
zabytkami należy poddać analizie relacje gminnego/powiatowego programu opieki nad 
zabytkami z dokumentami sporządzanymi na poziomie krajowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem: krajowego programu opieki nad zabytkami. Ponadto w gminnym 
programie opieki nad zabytkami, obok charakterystyki zasobów i analizy stanu dziedzictwa 
 i krajobrazu kulturowego gminy/powiatu, powinny się znaleźć m.in. informacje dotyczące 
zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, a w województwie lubuskim, głównie  
z powodu braków środków finansowych i braku wystarczającej liczby fachowców, wiele 
gmin nie było dotąd w stanie założyć gminnej ewidencji zabytków. 

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

 (dowód: akta kontroli str. 1109-1110) 

                                                      
45 Przykładowo dla GEZ miasta i gminy Skwierzyna uzgadnianie trwało od 10.11.2016 r. do 7.12.2017 (ponad 
rok) w tym czasie LWKZ przeprowadził z wnioskującym 19 konsultacji (w formie pisemnej mailowej lub 
telefonicznej). 
46 Wniosek o uzgodnienie GEZ gmina złożyła 25.11.2016 r., który 13.06.2017 r. został uzgodniony przez LWKZ. 
47 Przykładowo opiniowanie programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 dla gminy Brzeźnica trwało 
ponad 10 miesięcy, dla gminy Lubrza niecałe 3 miesiące, dla gminy Nowogród Bobrzański na lata 2018-2021 
niecałe 4 miesiące. 
48 68 jst nie posiada, posiada nieaktualny lub nie przedłożyło do zaopiniowania programu opieki nad zabytkami. 
49 LWKZ w pismach informujących o zaopiniowaniu programów opieki prosi o przesłanie zwrotnej informacji  
o formalnym przyjęciu tych programów, natomiast nie weryfikuje czy poszczególne jst przyjęły formalnie te 
programy i czy poinformowały o tym WUOZ. 
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LWKZ pisemnie w 2009, 2015 i 201750 r. przypominał gminom o obowiązku opracowania 
gminnego programu opieki nad zabytkami. Ww. pismach wskazał na poradnik metodyczny 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie jako materiał wyjściowy do opracowywania 
programów. Temat obowiązku opracowywania gminnych programów opieki nad zabytkami 
był przez niego również poruszany w trakcie konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa 
Lubuskiego (w październiku 2016 r. w Pogorzelicy oraz październiku 2017 r. w Dźwirzynie) 

(dowód: akta kontroli str. 1111-1127) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono  
następującą nieprawidłowość: 

  

Pomimo wpisania, na podstawie wydanej w dniu 7 lutego 2013 r. decyzji LWKZ do rejestru 
zabytków51, budynku dawnego kina we Wschowie, do dnia 19 czerwca 2018 r. nie została 
założona dla tego obiektu karta ewidencyjna, o której mowa w § 9 rozporządzenia w 
sprawie prowadzenia rejestru zabytków. 

Brak ww. karty ewidencyjnej, którą stosownie do brzmienia § 13 rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia rejestru sporządza się co najmniej w 2 egzemplarzach, z których jeden jest 
włączany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, spowodował niekompletność tej ewidencji.  

(dowód: akta kontroli str. 181) 

LWKZ wyjaśnił: Decyzja LWKZ wpisująca budynek dawnego kina przy ul. Głogowskiej 8 we 
Wschowie do rejestru zabytków pod nr L-723/A stała się ostateczna z dniem 19.03.2017 r., 
o czym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie poinformowało LWKZ 
pismem z dnia 30.03.2017 r.52 (wpłynęło 04.04.2017 r.), nie było więc możliwości 
zaplanowania wykonania ww. karty jeszcze w 2017 r. 

Należy w tym miejscu wskazać, iż mając na uwadze różnicę zawartości karty obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków i karty obiektu niewpisanego do rejestru, LWKZ, 
w przypadku zabytków, gdzie właściciele nie godzą się na wpis, z reguły nie zleca wcześniej 
wykonania karty ewidencyjnej, posługując się szczegółową opinią Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa na temat obiektu. Dopiero, kiedy decyzja o wpisie do rejestru zabytków staje 
się ostateczna, planuje w projektach budżetu na następne lata wykonanie kart 
ewidencyjnych, biorąc pod uwagę potrzeby WUOZ w tym zakresie i niewielkie środki jakimi 
dysponuje LWKZ.  

(dowód: akta kontroli str. 425-427) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność zintensyfikowania działań 
dyscyplinujących jst (m.in. poprzez informowanie i monitowanie, szkolenie, kontrole) do 
sporządzania programów opieki nad zabytkami oraz tworzenia (prowadzenia) gminnych 
ewidencji zabytków. Skala i zakres zaniechań w realizacji przez lubuskie jst tych 
obowiązków – niezależnie od naruszania norm ustawowych – może utrudniać lub nawet 
uniemożliwiać rzetelną realizację zadań w zakresie opieki nad zabytkami i ochrony 
zabytków, w tym na wpadek sytuacji kryzysowych. 

 

W strukturze WUOZ wyodrębniono stanowisko ds. ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych, zadanie to powierzono jednak pracownikowi, który ze względu na liczne 
obowiązki realizowane na innym stanowisku nie był w stanie realizować wszystkich 
niezbędnych działań w zakresie ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

LWKZ podejmował w badanym okresie starania o środki na dodatkowe etaty (częściowo  
z powodzeniem), jednak nie spowodowało to istotnej poprawy realizacji zadań z zakresu 
ochrony zabytków.  

                                                      
50 Pisma nr RZD-G.402-4/09 z dnia 27.02.2009r., nr RZD.402-1/-09 z 04.06.2009r., nr RZD.5120.2.2015  
z 17.03.2015r., nr RZD.5120.1.2015 z 17.03.2015r. oraz nr RZD.5120.2.2017 z 17.03.2017r. 
51 Nr L-723/A 
52 znak: DOZ.- OAiK.660.945.2016. ML.4 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Uwaga dotycząca 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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Pomimo podejmowanych przez WUOZ od wielu lat działań mających na celu uzgodnienie z 
gminami województwa lubuskiego GEZ, blisko jedna czwarta gmin dotychczas nie 
uzgodniła z LWKZ ww. ewidencji, w przypadku programów opieki nad zabytkami prawie trzy 
czwarte jst nie posiada aktualnego, zaopiniowanego przez LWKZ programu, co może 
utrudniać zorganizowanie i realizację prawidłowej ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych.  

Pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, pozytywnie należy ocenić działania LWKZ 
związane z dokonywaniem wpisów i wykreśleń z ewidencji i rejestru zabytków. 

2. Opracowanie i aktualizowanie planów w zakresie 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

2.1. WPOZ na wypadek sytuacji kryzysowych został opracowany na zlecenie LWKZ w 2007 
roku i uzgodniony w kwietniu 2008 roku z Wojewodą Lubuskim oraz Szefem Obrony 
Cywilnej Kraju. LWKZ dokonywał corocznej aktualizacji ww. planu (pierwszej aktualizacji 
dokonano 18 marca 2009 r.). Dokonywane do 2015 roku aktualizacje dotyczyły zmian 
teleadresowych i wykazów podmiotów zaangażowanych w ochronę zabytków, natomiast w 
latach 2016-2017 dokonane aktualizacje nie wprowadziły żadnych zmian. Jeden 
egzemplarz WPOZ został przekazany do MKiDN zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 lit. b 
rozporządzenia kryzysowego MKiDN. 

(dowód: akta kontroli str.244-367, 370-373) 

Analiza WPOZ pod kątem zgodności z rozporządzeniem kryzysowym MKiDN wykazała, 
że plan ten nie spełniał wszystkich wymogów wskazanych w Instrukcji (brakujące elementy 
opisano w nieprawidłowościach) stanowiącej załącznik do tego rozporządzenia, natomiast 
zawierał: 

 charakterystykę zasobów i rozmieszczenia zabytków oraz wnioski z analizy 
rozmieszczenia i stopnia ich spodziewanego zagrożenia; 

  wykazy zabytków ruchomych i nieruchomych podlegających zabezpieczeniu 
na wypadek sytuacji kryzysowych; 

 określenie sposobu współdziałania, powiadamiania i łączności; 

 zasady informowania o stratach oraz wykaz jednostek, instytucji, organizacji  
i rzeczoznawców, przewidzianych do udzielenia pomocy zabytkom w razie zagrożenia; 

 część graficzną zawierającą rozmieszczenie zabytków nieruchomych. 

Wskazane w WPOZ sytuacje kryzysowe obejmowały działania na wypadek pożaru, 
powodzi, ulewy lub zalania z innych przyczyn, wichury, śnieżycy, katastrofy budowlanej, 
awarii technicznej lub chemicznej, demonstracji, rozruchów ulicznych, rabunków lub aktów 
wandalizmu, ataku terrorystycznego i konfliktu zbrojnego. 

(dowód: akta kontroli str. 244-367,368-369) 

Na pytanie związane ze sposobem wytypowania zabytków podlegających ochronie 
wskazanych w WPOZ LWKZ wyjaśnił, że wyboru zabytków dokonano w oparciu o materiały 
z archiwum WUOZ oraz dostępne publikacje naukowe wartościujące dziedzictwo kulturowe 
regionu oraz raportu o stanie ochrony zabytków w Polsce z 2004r. LWKZ dodał,  
że obowiązujące powszechnie przepisy prawne nie różnicują zabytków pod kątem 
zapewnienia ich ochrony, ani ze względu na ich wartość, ani ze względu na formę czy też 
kwestię tytułu prawnego do ich posiadania. (…) Tak więc WPOZ przewiduje, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, ochronę wszystkich zabytków, jednak wychodząc  
w przyszłość uznano, że należy wytypować zabytki najcenniejsze, aby spośród nich  
w przyszłości wskazać zabytki do objęcia ochroną szczególną. (…) Będzie to wymagało 
m.in. uzupełnienia (aktualizacji) planu na ogólnie obowiązujących zasadach. 

(dowód: akta kontroli str.398-399) 

W WPOZ określono m.in. wymogi względem zarządców zabytków dotyczące niezbędnych 
przedsięwzięć zapobiegawczych, zabezpieczających, ratowniczych i dokumentacyjnych 
mających na celu uchronienie wskazanych zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem 

Opis stanu 
faktycznego 
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lub zaginięciem stosownie do rodzaju zagrożenia i sytuacji kryzysowych. Dokumentu tego 
nie przesłano ani nie udostępniono jednak poza Wojewodą Lubuskim i Szefem Obrony 
Cywilnej Kraju podmiotom zewnętrznym - w szczególności jednostkom samorządu 
terytorialnego województwa lubuskiego, jednostkom organizacyjnym posiadającym zabytki 
oraz lubuskim jednostkom Policji, PSP czy nadzoru budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 244-367) 

LWKZ wyjaśnił, że (…) nie przekazano WPOZ ani jego założeń do jednostek 
samorządowych województwa lubuskiego ponieważ nie ma takiego formalnego obowiązku, 
natomiast kopiowanie planu w 97 egzemplarzach wraz z mapą byłoby kosztowne, dlatego 
nie podjęto takich działań.  

Odnośnie braku przekazania WPOZ jednostkom Policji, PSP i jednostkom organizacyjnym 
posiadającym zabytki LWKZ oprócz ww. powodów wskazał, że podmioty te nawet 
nieformalnie nie zgłaszały zapotrzebowania w tym zakresie. Dodał, że plany ochrony 
sporządzane są według ogólnie dostępnego wzorca zawartego w rozporządzeniu Ministra 
Kultury, natomiast w celu ułatwienia opracowania planów ochrony przez ww. podmioty 
wysyłano do gmin wykazy zabytków. Ponadto WPOZ został uzgodniony przez Wojewodę 
Lubuskiego i corocznie podlega aktualizacji oraz stanowi część Planu Obrony Cywilnej 
województwa lubuskiego, podobnie jak plany gminne i powiatowe – co powinno oznaczać 
spójność wszystkich planów w ramach planu wojewódzkiego. 

(dowód: akta kontroli str. 399) 

2.2. LWKZ posiada wykaz podmiotów samorządowych zobowiązanych do sporządzania  
i corocznego aktualizowania planów ochrony zabytków oraz prowadzi wykaz podmiotów, 
które przekazały plany ochrony zabytków do uzgodnienia53. W WUOZ prowadzony jest 
także wykaz aktualizacji przesyłanych przez jednostki do tego zobowiązane54. 

(dowód: akta kontroli str.384, 374-379) 

Na dzień zakończenia kontroli z 94 jednostek samorządowych (powiaty i gminy) z terenu 
województwa lubuskiego zobowiązanych do uzgodnienia z LWKZ planów ochrony zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych - plany takie uzgodniły 63 jednostki samorządowe, 
a 31 jednostek samorządowych nie posiadało uzgodnionych POZ (z tego dziesięć jednostek 
jest w trakcie uzgadniania POZ55).  

Ponadto indywidualne POZ przekazało i uzgodniło z LWKZ 31 jednostek organizacyjnych56 
a dziewięć jest w trakcie uzgadniania57.  

Wszystkie jednostki (zarówno jst jak i jednostki organizacyjne), które uzgodniły z LWKZ 
plany ochrony, przekazały jeden egzemplarz POZ do WUOZ.  

(dowód: akta kontroli str.374-380) 

W latach 2016-2017 LWKZ nie kierował do podmiotów, które nie zrealizowały obowiązku 
opracowania i uzgodnienia POZ pism przypominających o obowiązku ich sporządzenia58, 
natomiast przypominał o tym obowiązku w trakcie konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa 
Lubuskiego (w październiku 2016 r. w Pogorzelicy oraz październiku 2017 r. w Dźwirzynie). 
Ponadto w 2016 roku na wniosek Gminy Słońsk wysłano wykaz zabytków z jej terenu. 

(dowód: akta kontroli str.381-382) 

W 2018 roku LWKZ wysłał do jst, które dotychczas nie przesłały do uzgodnienia POZ pisma 
ponaglające w tej sprawie59 oraz uwagi do sześciu POZ przesłanych w 2016 roku przez 

                                                      
53 Wykazy prowadzone są w wersji elektronicznej w postaci pliku excell. 
54 W wykazie znajduje się 11 wpisów o aktualizacji (dwa dotyczyły powiatowych planów a dziewięć gminnych). 
55 Dwa POZ przekazano do 31.12.2017 r. 10 w 2018 roku. 
56 WUOZ nie był w stanie oszacować dokładnej liczby jednostek organizacyjnych zobowiązanych do 
opracowania i uzgodnienia indywidualnych POZ. 
57 Dwa POZ przekazano do 31.12.2017 r. siedem w 2018 roku. 
58 Pisma takie przesłano w 2015 roku do powiatu wschowskiego oraz gmin Wschowa, Schlichtyngowa i Sława.  
59 W 2018 roku wysłano przypomnienie do gmin: Gorzów Wlkp., ,Kostrzyn n/Odrą, Bytnica, Gubin, Krosno 
Odrzańskie, Maszewo, Bledzew, Przytoczna, Pszczew, Kożuchów, Nowa Sól gmina wiejska i Nowa Sól gmina 
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gminy Sulęcin, Witnica, Czerwieńsk, Torzym, Zielona Góra i powiat Sulęcin, a także 
jednego POZ przekazanego w 2017 roku do uzgodnienia przez gminę Deszczno. Na skutek 
tych działań do czasu zakończenia kontroli uzgodniono dwa POZ - gminy Deszczno oraz 
Czerwieńsk60. 

(dowód: akta kontroli str. 381, 1057-1091, 1128-1164) 

Inspektor WUOZ odpowiedzialny za uzgodnienia POZ wyjaśnił, że: (…) 99,9% mego czasu 
pracy poświęcana jest tylko wnioskom w sprawie udzielenia zezwoleń na usunięcie 
drzew/krzewów. Wobec powyższego nie znajdowałam wystarczającej ilości czasu na 
skrupulatne, a przede wszystkim szybkie załatwianie innych dekretowanych na mnie spraw, 
w szczególności dotyczących uzgadniania planów ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i 
sytuacji kryzysowych, które wymagają zaangażowania drugiej osoby (archiwisty WUOZ 
Zielona Góra) celem sprawdzenia zgodności wykazów zabytków zamieszczonych w ww. 
planach z wykazami w zasobach WUOZ. W konsekwencji powyższe przyczyny powodowały 
iż sprawy dotyczące uzgadniania planów były załatwiane w znacznie dłuższym czasie, 
aniżeli tematy dotyczące wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 
drzew/krzewów, których przyczyną wycinki zamieszczoną we wnioskach było w około 80% 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

(dowód: akta kontroli str. 681-682) 

Według wyjaśnień LWKZ ze względu na obowiązek wynikający z treści art. 4 i 91 ust. 4 
ustawy z dnia 23 czerwca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, był on 
zobowiązany do posiadania aktualnego wojewódzkiego planu ochrony zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych niezależnie od działań podejmowanych przez gminy 
i powiaty, właścicieli zabytków, czy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

(dowód: akta kontroli str.446) 

2.3. W ocenie LWKZ (…) największym utrudnieniem organizacyjnym realizacji ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych w woj. Lubuskim są niedobory kadrowe 
spowodowane brakiem środków finansowych, które uniemożliwiają utworzenie 
samodzielnych stanowisk specjalistycznych przewidzianych w regulaminie organizacyjnym 
urzędu oraz utrudnienia natury prawnej wynikające z niejasnych, ogólnych zapisów 
rozporządzenia kryzysowego MKiDN, które nie precyzują dla jakich zabytków powinno się 
sporządzać plany ochrony. Przepisy nie przewidują również jakichkolwiek sankcji dla 
jednostek organizacyjnych, które nie opracowują planów ochrony zabytków, nie ma 
możliwości egzekwowania przez wojewódzkich konserwatorów zabytków ich wykonania. 

Zdaniem starszego inspektora realizującego zadania w zakresie ochrony zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych (…) należałoby uszczegółowić rozporządzenie MKiDN pod 
kątem klasyfikacji obiektów zabytkowych i ich form zabezpieczenia. Nie do końca wiadomo 
w jaki sposób zabezpieczać (oznaczać) w razie konfliktu zbrojnego zabytkowe parki, 
cmentarze i zabytki archeologiczne. Dodała także, iż nie wiadomo czym się kierować 
wybierając zabytki do wykazu, czy należałoby ująć wszystkie zabytki wpisane do rejestru, 
czy tylko część, a jeśli tak to jakimi kryteriami je wyodrębnić. 

(dowód: akta kontroli str. 421-422, 390-392) 

 

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

WPOZ nie spełniał wszystkich wymogów wskazanych w Instrukcji stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia kryzysowego MKiDN oraz pomimo dokonywanej corocznie aktualizacji nie 
zawierał kompletnych i rzetelnych danych w zakresie: 

                                                                                                                                       
miejska, Nowe Miasteczko, Siedlisko, Zwierzyn, Słońsk, Lubrza, Łagów, Szczaniec, Zbąszynek, Gozdnica, 
Nowogród Bobrzański, Żagań, Wschowa, Sława, Schlichtyngowa oraz powiatów w: Strzelcach Krajeńskich, 
Wschowie, Nowej Soli, Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim. 
60 W przypadku gminy Czerwieńsk czas uzgadniania wyniósł ponad dwa lata i cztery miesiące, natomiast w 
przypadku gminy Deszczno wyniósł 1 rok. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 wykaz zabytków nieruchomych, zawierający ważniejsze elementy podlegające 
zabezpieczeniu jest niezgodny z załącznikiem nr 8 do Instrukcji - brakuje kolumny 3 
- Elementy obiektu podlegające zabezpieczeniu, 

 brak jest w zestawieniu prac dokumentacyjnych i konserwatorsko- 
zabezpieczających w razie wystąpienia strat i szkód w zabytkach (ust. 8 pkt 1) lit. h 
Instrukcji do rozporządzenia kryzysowego MKiDN), 

 w zakresie danych na schemacie łączności i powiadamiania61 braki dotyczyły: 

 nie wykazania wszystkich jednostek administracyjnych (nie wykazano powiatu 
wschowskiego oraz powiatów grodzkich w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.), 

 braku aktualizacji danych teleadresowych (m.in. powiatu gorzowskiego, 
krośnieńskiego, strzelecko-drezdeneckiego). 

LWKZ wyjaśnił: WPOZ został wykonany w 2007 r. na zlecenie LWKZ i obecnie wymaga 
aktualizacji ze względu na zmiany przepisów, lepsze rozpoznanie zabytków, stałe 
powiększanie zasobów rejestru i ewidencji zabytków oraz nowe możliwości techniczne 
pozwalające na czytelne i precyzyjne sporządzenie graficznej części planu. Wykaz 
zabytków nieruchomych podlegających zabezpieczeniu zawarty w ww. planie jest 
wprawdzie pozbawiony wyodrębnionej kolumny „Elementy obiektu podlegające 
zabezpieczeniu”, jednak elementy zabytku podlegające zabezpieczeniu zostały wskazane  
w kolumnie dotyczącej sposobu zabezpieczenia, np. zabezpieczenie otworów okiennych  
i drzwiowych (…). Brak aktualizacji ww. danych wynikał z faktu, iż zagadnieniem tym 
zajmował się dodatkowo pracownik merytoryczny zajmujący się zabytkową zielenią  
i wycinką drzew oraz na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Lawinowy wzrost tego 
typu spraw w ciągu ostatnich lat nie pozwala mu na kompleksowe zajmowanie się tym 
zagadnieniem, a tym samym spowodował przeoczenie w tym zakresie. Ze względu na 
trudną sytuację kadrową w urzędzie nie było również możliwości przekazania sprawy 
aktualizacji innym pracownikom. Obecnie w ocenie LWKZ, ze względu na zmiany 
przepisów, lepsze rozpoznanie zabytków, stałe powiększanie zasobów rejestru i ewidencji 
zabytków oraz nowe możliwości techniczne pozwalające na czytelne i precyzyjne 
sporządzenie graficznej części planu konieczne jest opracowanie nowego WPOZ, a nie jego 
doraźna aktualizacja. Niestety będzie to zadanie kosztowne, gdyż ze względu na niedobory 
kadrowe w WUOZ konieczne będzie zlecenie tego zadania osobom spoza urzędu, oraz 
czasochłonne, gdyż pomimo ww. niedoborów kadrowych pracownicy WUOZ będą musieli 
przygotować materiały dla osoby sporządzającej plan, konsultować jego wykonanie itd. 

Zdaniem NIK informacje zawarte w kolumnie dotyczącej sposobu zabezpieczenia mimo  
iż pośrednio odnoszą się do elementów podlegających zabezpieczeniu nie precyzują, które 
z nich podlegają ochronie i w jakim zakresie (w całości czy w części itp.). Prawodawca 
wyodrębnił kolumnę „Elementy obiektu podlegające zabezpieczeniu” niezależnie  
od kolumny „Proponowany sposób zabezpieczenia”.  

1. Zdaniem NIK, pomimo braku formalnego obowiązku przekazywania WPOZ (bądź jego 
głównych założeń) jednostkom posiadającym zabytki oraz jednostkom PSP i Policji, 
uzgodnienie z ww. podmiotami jednolitego sposobu działania w sytuacji kryzysowej bądź 
zagrożenia taką sytuacją, jest warunkiem zachowania spójności, kompletności  
i skuteczności podejmowanych działań.  

2. NIK zwraca także uwagę na konieczność zintensyfikowania przez LWKZ działań na 
rzecz wyegzekwowania od zobowiązanych do tego jst / jednostek organizacyjnych 
opracowania i uzgodnienia z LWKZ planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na to, by zapisy uzgadnianych 
planów były w pełni zgodne z WPOZ. 

                                                      
61 Str. 86 WPOZ. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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LWKZ opracował wprawdzie i uzgodnił z właściwymi organami wojewódzki plan ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, nie był on jednak w pełni zgodny z wymogami 
rozporządzenia kryzysowego MKiDN, a jego zapisy nie były kompletne i aktualne. 

LWKZ prowadzi wykaz jst, które do tej pory nie uzgodniły oraz nie przekazały do 
uzgodnienia POZ, ale w ocenie NIK działania mające na celu wyegzekwowanie wykonania 
tego obowiązku są niewystarczające. 

 

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

3.1. LWKZ zaplanował i realizował w badanym okresie m.in. następujące działania 
dotyczące ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych: 

 coroczne aktualizowanie WPOZ62; 

 przypominanie o konieczności przyspieszenia prac związanych z opracowaniem, GEZ, 
gminnych i powiatowych programów opieki nad zabytkami oraz gminnych  
i powiatowych planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych w ramach 
spotkań LWKZ z samorządowcami 63; 

 uzupełnianie brakującej dokumentacji – sporządzenie w latach 2016-2017 odpowiednio 
107 i 100 kompletów kart zabytków ruchomych i 190 i 1 kart zabytków nieruchomych; 

 zrealizowanie w latach 2016-2017 razem z PSP i Policją64 kontrole (dokonywanie 
w ramach programu „Razem Bezpieczniej”) przeglądów instalacji ppoż, stanu 
zabezpieczenia antywłamaniowego oraz stanu zachowania obiektów sakralnych (wraz 
z ich wystrojem i wyposażeniem) – po 30 kontroli rocznie;  

 realizowanie kontroli w zakresie stanu zachowania obiektów zabytkowych, a także 
kontroli w zakresie realizacji przez właścicieli/zarządców posiadających zabytki 
obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz wydanych 
nakazów i zaleceń konserwatorskich65; 

 nawiązanie ścisłego współdziałania z kurią diecezjalną i proboszczami w zapewnieniu 
planowania ochrony zabytków sakralnych, wykonania prac zabezpieczających i kontroli 
stanu zachowania, w ramach którego przeprowadzono m.in. szkolenia 16 maja 2016 r. 
w Kosieczynie w zakresie ochrony zabytków w aspekcie prowadzonych w nich prac 
remontowych oraz zasad ochrony i konserwacji zabytków należących do wyposażenia i 
wystroju zabytków sakralnych, a także udział w szkoleniu Policji we współpracy z LWKZ 
dla duchownych z 22 lutego 2017 r. – m.in. w zakresie sposobów zabezpieczania 
zabytków będących w posiadaniu parafii oraz referatem na temat kradzieży zabytków 
na terenie województwa lubuskiego, oraz zorganizowanie konferencji w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu (25 września i 2 października  
2017 r.) poświęconej problematyce przeciwpożarowej zabytkowych świątyń; 

                                                      
62 W 2016 i 2017 roku aktualizacja nie dotyczyła zakresu merytorycznego WPOZ, choć wymagał on aktualizacji 
m.in. w zakresie danych teleadresowych i wybranych elementów Instrukcji zawartej w rozporządzeniu 
kryzysowym MKiDN. 
63 LWKZ wskazał m.in. spotkania w ramach konwentów zrzeszenia gmin województwa lubuskiego jakie odbyły 
się w Pogorzelicy 13 października 2016 r. oraz w Dźwirzynie 10 października 2017 r.  
64 Z-ca LWKZ opracował na potrzeby przedmiotowych kontroli wzory protokołów, co należy uznać za przykład 
dobrej praktyki, pomimo, iż wzory te wymagają uzupełnienia o elementy dotyczące realizacji obowiązków 
właścicieli/zarządców zabytków w zakresie opracowania indywidualnych planów ochrony na wypadek sytuacji 
kryzysowych oraz w zakresie dbałości o właściwy stan techniczny zabytku i instalacji w nim się znajdujących. 
65 W latach 2016-2017 zaplanowano i zrealizowano odpowiednio 106 (w tym 28 w zakresie wykonania nakazów 
i zaleceń oraz 6 dotyczących stanowisk archeologicznych) i 84 (w tym 19 w zakresie wykonania nakazów i 
zaleceń oraz 8 dotyczących stanowisk archeologicznych) kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W podanym okresie zrealizowano także kontrole stanu zachowania, 
warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków znajdujących się w muzeach (w 2016 r. w Muzeum Ziemi 
Wschowskiej we Wschowie oraz Muzeum im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu oraz w 2017 r. w Muzeum Ziemi 
Wschowskiej we Wschowie – lapidarium – zespół kaplic. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 udział LWKZ w szkoleniu kadry kierowniczej LUW w dniach 27-29 września 2017 r.  
w Świnoujściu - szkoleniu w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej oraz 
zarządzania kryzysowego. 

(dowód: akta kontroli str.244-367, 393-400) 

Równocześnie LWKZ nie zrealizował wszystkich istotnych przedsięwzięć przewidzianych 
w WPOZ, i tak w szczególności : 

 w WUOZ nie utworzono Punktu kierowania w gabinecie LWKZ zapewniającego nadzór 
i koordynację planowania ochrony zabytków i realizacji prac przygotowawczych  
w województwie, powiatach i gminach we współdziałaniu z właściwymi wydziałami 
zarządzania kryzysowego i służbami państwowymi (str. 82-84 WPOZ); 

 nie założono i nie prowadzono na bieżąco Dziennika Zdarzeń Zespołu Kierowania 
Ochroną Zabytków oraz nie powołano takiego zespołu ( str. 87 WPOZ);  

 nie założono i nie prowadzono tzw. „Rejestru strat w zabytkach w wyniku 
nadzwyczajnych zdarzeń” (str. 81 WPOZ66); 

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

 nie zrealizowano w pełnym zakresie zapisów ze str. 87 i 41 WPOZ dotyczących 
wyłącznej kompetencji LWKZ w zakresie informowania o podjętych akcjach 
ratowniczych, stratach i szkodach w zabytkach oraz występowaniu o pomoc w ich 
likwidacji67. 

(dowód: akta kontroli str.244-367,401-410) 

LWKZ wyjaśnił, że wbrew zapisom zawartym w WPOZ „nie jest on organem decyzyjnym, 
nie dysponuje w tym zakresie (zarządzanie kryzysowe – dopisek kontrolera) ani siłami ani 
środkami (…) WKZ nie jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
powołanego przez Wojewodę Lubuskiego. W związku z tym nie było możliwości, aby do 
tego składu dołączyć pracowników WUOZ”.  

Według LWKZ, w związku z niespójną treścią poszczególnych elementów obowiązującego 
WPOZ wiele z jego zapisów będzie musiało zostać skorygowane, co nastąpi przed kolejną 
aktualizacją planu w marcu 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str.398-399) 

Pracownicy WUOZ realizowali w kontrolowanym okresie także inne niezaplanowane 
działania związane z ochroną zabytków lub ich zabezpieczeniem na wypadek sytuacji 
kryzysowych. Przykładem jest chociażby wykrycie i zgłoszenie do Policji faktu oferowania 
do sprzedaży zaginionej misy chrzcielnej z kościoła w Lubrzy. W wyniku podjętych 
czynności udało się odzyskać ten zabytek rejestrowy. Przeprowadzona kontrola stanu 
zachowania kościoła i jego wyposażenia nie pozwoliła wskazać okoliczności zaginięcia ww. 
misy chrzcielnej, jednak skutkowała wydaniem zaleceń w zakresie dodatkowego 
zabezpieczenia kościoła przed ewentualnymi kradzieżami w przyszłości. Ponadto po 
pożarze kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. z-ca LWKZ wysłał do wszystkich 
pracowników WUOZ dodatkowe instrukcje dotyczące uwzględniania spraw ppoż przy 
wydawaniu pozwoleń na montaż i modernizację urządzeń w wieżach ratuszowych, 
kościelnych itp. obiektach. 

(dowód: akta kontroli str.410, 641-672) 

                                                      
66 W WUOZ prowadzono natomiast rejestr zgłoszonych uszkodzeń i zniszczeń zabytków. 
67 Zgodnie z WPOZ LWKZ miał kompetencje do wystąpienia do władz centralnych, wojewódzkich i 
samorządowych o włączenie do planu finansowego prac związanych z zabezpieczeniem i odbudową obiektów 
zabytkowych. W kontrolowanym okresie LWKZ nie skorzystał z tego zapisu WPOZ, a jedynie raz pomagał 
uzasadnić wniosek Wojewody Lubuskiego dotyczący pozyskania środków na usuwanie skutków pożaru kościoła 
katedralnego w Gorzowie Wlkp. 
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Badanie wybranych uzgodnionych przez LWKZ planów ochrony zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych68 przesłanych przez jst i posiadaczy/zarządców zabytków wykazało 
m.in., że: 

 w uzgodnionych planach ujęte zostały te same zabytki co w WPOZ; 

 w uzgodnionym przez LWKZ planie ochrony zabytków Gminy Świebodzin przewidziano 
odmienny od wskazanego w WPOZ sposób powiadamiania i łączności69, a schemat 
łączności przewidziany w POZ Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu był wprawdzie 
zgodny z WPOZ, ale wskazywał na kierowanie informacji o zdarzeniach do LWKZ, co 
było niezgodne z rzeczywistym przepływem informacji o zdarzeniach70; 

 w uzgodnionym przez LWKZ planie ochrony zabytków Starostwa Powiatowego 
w Międzyrzeczu w sposób odmienny od WPOZ określono sposób i zakres 
zabezpieczenia niektórych zabytków w razie sytuacji kryzysowej 71.  

 (dowód: akta kontroli str.244-367, 1045, 1180-1200) 

LWKZ nie posiada w pełni oszacowanych potrzeb w zakresie nakładów niezbędnych na 
przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, natomiast 
corocznie analizuje wysokość wnioskowanych dotacji na prace przy zabytkach z terenu 
województwa lubuskiego. Kwoty wnioskowanych dotacji72 były jednak niewspółmiernie 
wysokie do posiadanych przez LWKZ środków finansowych na ten cel73.  

(dowód: akta kontroli str. 403-410) 

Na pytanie, czy w ocenie LWKZ dysponuje on wystarczającymi środkami na realizację 
zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, odpowiedział on:  

Zdecydowanie nie. Wszystkie dotychczas podejmowane próby pozyskiwania dodatkowych 
środków czy to na pracowników czy na dotacje nie przyniosły zadawalających rezultatów. 
Nie zawsze kierowaliśmy ponowienia naszych pism, każde wymaga przygotowania 
szczegółowych analiz, a wobec natłoku bieżących obowiązków nie zawsze jest na to czas. 
Problem ten był poruszany m.in. w 2016 roku w skali całego kraju na spotkaniach z Panią 
Minister Magdaleną Gawin – Generalnym Konserwatorem Zabytków. W związku 
z podjętymi wówczas działaniami Pani Minister pozyskano dodatkowe środki na etaty 
w skali całego kraju, ale nadal mimo pozyskania trzech etatów nie wpłynęło to na poprawę 
sytuacji w WUOZ, gdyż w międzyczasie pojawiły się nowe zadania związane np. z obsługą 
zieleni i nakładaniem administracyjnych kar finansowych które pochłonęły te dodatkowe 
etaty. 

(dowód: akta kontroli str.444) 

W latach 2016-2017 właściciele/zarządcy zabytków złożyli do LWKZ odpowiednio 63 i 62 
wnioski o dotacje na prace planowane na rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji74 oraz 
po 7 wniosków o dotacje na prace wykonane w okresie trzech lat poprzedzających złożenie 
wniosku o udzielenie dotacji75.  

                                                      
68 Badaniem objęto uzgodnione przez LWKZ Plany ochrony zabytków Gminy Świebodzin i Starostwa 
Powiatowego w Międzyrzeczu. 
69 W schemacie WPOZ wskazano, że informowanie i współdziałanie nastąpi poprzez Starostwo Powiatowe 
w Świebodzinie, podczas gdy w planie ochrony Gminy Świebodzin nie przewidziano takiej możliwości, natomiast 
wykazano, że powiadamianie i współdziałanie z LWKZ nastąpi poprzez gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. W praktyce LWKZ nie otrzymał w kontrolowany okresie żadnej informacji o zdarzeniu kryzysowym 
dotyczącym zabytku z terenu tej Gminy. 
70 Informacje o zdarzeniach przekazywane były do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 
Gorzowie Wlkp. i nie były przekazywane do LWKZ. 
71 Różnice dotyczyły m.in. czasu trwania czynności, a także ilości zasobów i środków finansowych 
zaangażowanych w wykonanie zabezpieczeń. 
72 Zapotrzebowanie zgłaszane przez właścicieli/zarządców zabytków wynosiło 5.538.567,53 zł w 2016 roku i 
4.373.191,43 zł w 2017 roku. 
73 W latach 2016-2017 LWKZ w planie finansowym ujął łącznie po 400 tys. zł, w tym w paragrafie 2730 (dotacje 
na prace przy zabytkach dla jednostek z sektora finansów publicznych) po 100 tys. zł oraz w paragrafie 2720 
(dotacje na prace przy zabytkach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) po 315 tys. zł. 
74 Wnioski na prace planowane w roku ubiegania się o dotację należało złożyć do końca lutego każdego roku. 
75 Wnioski o dotacje na prace wykonane należało złożyć do końca czerwca każdego roku. 
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Większość ww. wniosków dotyczyła tzw. nakładów koniecznych na prace zabezpieczające 
te zabytki przed ich degradacją, w tym także na wypadek sytuacji kryzysowych76. Wnioski te 
zostały rozpatrzone przez powołaną w tym celu przez LWKZ komisję, która po analizie 
złożonych wniosków przedstawiała tzw. projekt podziału środków budżetowych 
zatwierdzany następnie przez LWKZ, co skutkowało następnie zawarciem umowy 
dotacyjnej z beneficjentami dotacji77. Ponad 80% środków z dotacji otrzymały kościelne 
osoby prawne (ta grupa podmiotów złożyła także najwięcej wniosków o przyznanie dotacji). 
W zdecydowanej większości przypadków kwoty przyznawanych środków były niższe od 
kwot wnioskowanych przez właścicieli/zarządców zabytków.  

(dowód: akta kontroli str.67-76, 712-732, 953-988 ) 

LWKZ wyjaśnił: Byliśmy zmuszeni redukować kwoty przyznawanych dotacji, gdyż kwota 
środków jakimi dosypujemy na ten cel była nieadekwatna do zapotrzebowanych przez 
wnioskodawców prac. Z drugiej strony chcieliśmy aktywizować jak najszerszą grupę 
wnioskodawców by podejmowali prace i starania o pozyskiwanie środków także z innych 
źródeł. Musimy także wspierać wnioski w ramach kontynuacji prac, które wykonywane są 
etapowo. Dbamy też o to by wnioskodawcy wnosili wkład własny do podejmowanych 
przedsięwzięć, gdyż wtedy bardziej dbają o efektywność wydawanych pieniędzy. 

(dowód: akta kontroli str.444) 

Nie wszystkie wnioski o dotację dotyczące zabezpieczenia zabytków wpisanych do rejestru 
zabytków zostały sfinalizowane zawarciem umowy dotacyjnej. W latach 2016-2017 LWKZ 
negatywnie rozpatrzył (nie przyznając dotacji przede wszystkim z powodu braku 
odpowiednich środków) 34 wnioski78 w 2016 roku i 34 wnioski w 2017 roku (wartość 
wnioskowanych dotacji wynosiła odpowiednio 3.332,6 tys. zł i 1.556,9 tys. zł). Wśród 
wniosków nieobjętych dofinansowaniem ze środków LWKZ były m.in. wnioski dotyczące 
prac zabezpieczających zabytki takie jak remonty i wymiany dachów, wzmocnienia 
fundamentów, więźby dachowej czy murów obwodowych, wymiana okien, prace przy 
elewacji, montaż lub wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej. 

(dowód: akta kontroli str.713-732, 953-988) 

LWKZ wyjaśnił, że główną przyczyną niemożności udzielenia przez LWKZ dotacji na 
wszystkie zgłaszane wnioskami zadania jest niewystarczająca ilość środków finansowych 
w stosunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez właścicieli zabytków (5.538.567,53 zł 
w 2017 r. i 4.373.191,43 zł w 2016 roku).  

(dowód: akta kontroli str.414) 

Wnioski o dofinansowanie prac przy zabytkach składane do WUOZ po terminie 
wynikającym z rozporządzenia dotacyjnego MKiDN79, co do zasady80, nie uzyskiwały 
dofinasowania, nawet, jeśli dotyczyły usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.  

                                                      
76 Wnioskowano m.in. o dofinansowanie remontów i naprawy obiektów zabytkowych w zakresie dachów, 
wzmacniania murów i konstrukcji, stabilizację fundamentów, wymiany lub montażu instalacji odgromowej, 
elektrycznej, odgrzybiania, spoinowania, usuwania ubytków, wymiany okien. 
77 W okresie objętym kontrolą wystąpiły dwa przypadki rezygnacji z podpisania umów dotacyjnych po 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez LWKZ.  
78 W 2016 roku z podpisania umowy dotacyjnej (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez LWKZ) 
zrezygnowała Gmina Wschowa (20 tys. zł na remont konstrukcji więźby dachowej kościoła im. Żłóbka Jezusa 
Kripplein Christi). Powodem był brak otrzymania środków od samorządu województwa lubuskiego (szacunkowa 
wartość prac przekraczała 300 tys. zł). 
79 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz.1674) 
poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 399), które utraciło moc z dniem 26 maja 2017r. zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o 
zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz.U z 2016r. poz.1330 i 
1887). 
80 Wyjątkiem były dotacje dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przyznane w wykonaniu polecenia Wojewody 
Lubuskiego po uprzednim zwiększeniu planu finansowego WUOZ o środki pochodzące z rezerwy celowej 
budżetu państwa na usunięcie skutków pożaru kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. Wnioski o 
dofinansowanie prac złożono w październiku 2017r. i LWKZ rozpatrzył je przyznając dotacje wnioskodawcy. 
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I tak przykładowo wniosek Parafii Kościoła św. Biskupa Męczennika we Wschowie,  
w którym Parafia wystąpiła do Gminy o wykonanie ekspertyzy i wyceny szkód oraz 
dofinansowanie prac związanych z usunięciem skutków orkanu Ksawery dot. uszkodzonego 
dachu ww. zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Wniosek ten został przekazany przez 
Gminę do WUOZ wraz z informacją o rozpoczęciu prac remontowych związanych  
z usuwaniem nieszczelności w dachu81. LWKZ odesłał wniosek przesłany do niego przez 
Gminę wskazując, iż nie ma możliwości udzielenia dotacji, gdyż środki na ten cel zostały już 
rozdysponowane i zgodnie z ww. rozporządzeniem dotacyjnym MKiDN nie ma możliwości 
rozpatrzenia wniosku o dotacje złożonego po terminie wynikającym z ww. rozporządzenia. 
Jednocześnie LWKZ poinformował, że Gmina także może udzielić dotacji na prace przy ww. 
zabytku (przywołano art. 81 ust. 1-2 ustawy z 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami) oraz, że zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia dotacyjnego MKiDN 
wniosek kierowany do MKiDN może być złożony z pominięciem terminów określonych  
w ww. rozporządzeniu, jeżeli prace (…) przy zabytku wpisanym do rejestru są wymagane  
ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu 
sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, 
powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które 
wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

(dowód: akta kontroli str.1013-1024) 

LWKZ nie prowadził w kontrolowanym okresie zbiorczego wykazu wszystkich dotacji 
udzielanych na prace przy zabytkach w województwie lubuskim. Prowadzono natomiast 
wykaz dotacji udzielonych przez LWKZ. W latach 2016 i 2017 LWKZ udzielił łącznie 70 
dotacji na prace przy zabytkach (zawarto po 35 umów dotacyjnych w każdym roku). 

(dowód: akta kontroli str.67-76, 1049-1050) 

Badanie pięciu dotacji udzielonych przez LWKZ w kontrolowanym okresie wykazało, że: 

 udzielone dotacje, co do zasady82 poprzedzone zostały przeprowadzeniem 
postępowania w pełni zgodnego z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi WUOZ83 
i rozporządzeniem dotacyjnym MKiDN; 

 wszystkie badane dotacje zostały rozliczone zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
wewnętrznymi WUOZ i zawartymi umowami dotacyjnymi; 

 o udzielonych dotacjach LWKZ poinformował inne organy uprawnione do udzielania 
dotacji na prace przy zabytkach (MKiDN, Marszałka Województwa Lubuskiego, 
właściwe powiaty / gminy); 

 zakres i wartość prac objętych jednym z wniosków o udzielenie dotacji został mocno 
zredukowany po udzieleniu wstępnej informacji o kwocie jaką zamierzał przyznać 
LWKZ na prace objęte wnioskiem 84. 

(dowód: akta kontroli str. 733, 832-952) 

                                                      
81 Gmina poinformowała LWKZ, że zgodnie z zasadami wskazanymi przez MSWiA dotyczącymi udzielania ze 
środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy 
finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, (…) poszkodowanym 
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, takiej pomocy nie może udzielić. 
82 Dwie z badanych dotacji dotyczyły usuwania skutków zdarzenia kryzysowego, tj. pożaru wieży kościoła 
katedralnego w Gorzowie Wlkp. z lipca 2017 roku. Wnioski o dotacje zostały rozpatrzone poza terminami 
wynikającymi z regulacji wewnętrznych LWKZ i rozporządzenia dotacyjnego MKiDN, natomiast dotacje te 
rozliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartą umową dotacyjną. Jako podstawę rozpatrzenia tych 
wniosków LWKZ wskazał polecenie Wojewody Lubuskiego związane ze zwiększeniem planu finansowego 
WUOZ o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usunięcie skutków pożaru z lipca 2017r.. 
83 Załącznik nr 12 do Zarządzenia LWKZ Nr 3/2017 z 30 maja 2017 r., Zarządzenie LWKZ Nr 11/2012 z 2 
kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu 
LWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz Zarządzenie LWKZ Nr 4/2014 z 31 stycznia 2014 r. w sprawie priorytetów przyjętych do realizacji 
zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim w latach 2014-2018 związanych z udzielaniem 
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu LWKZ. 
84 Wartość prac we wstępnym kosztorysie załączonym do wniosku dot. ruin zamku w Borowie Polskim została 
określona na poziomie 114 991,65 zł (zredukowano zakres prac i wartość kosztów zadania do 62 tys. zł). 
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3.2.  Pracownicy WUOZ nie realizowali w kontrolowanym okresie kontroli stricte 
poświęconych zagadnieniom ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. Roczne 
plany kontroli WUOZ na 201685 i 201786 rok obejmowały natomiast odpowiednio 21387  
i 17988 pozycji, w tym m.in.: 

 odpowiednio 34 i 36 kontroli dotyczących rozliczenia udzielonych dotacji (wszystkie 
zrealizowane); 

 po 30 kontroli stanu zachowania i zabezpieczenia zabytków ruchomych w obiektach 
sakralnych prowadzonych w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” – 
kontrole prowadzone wspólnie z Policją i PSP (wszystkie zrealizowane); 

 odpowiednio 2 i 1 kontrolę stanu zachowania, warunków przechowywania  
i zabezpieczenia zabytków znajdujących się w muzeach (wszystkie zrealizowane)89; 

 odpowiednio 106 i 84 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (w tym 28  i 19 w zakresie wykonania nakazów  
i zaleceń oraz 6 i 8 dotyczących stanowisk archeologicznych).  

(dowód: akta kontroli str. 483-493) 

Propozycje podmiotów do planów kontroli pochodziły od pracowników WUOZ. Po analizie 
ze strony kierownictwa WUOZ ustalono, że w pierwszej kolejności kontrolami objęte 
zostaną obiekty zagrożone, w stosunku do których wydano w latach poprzednich zalecenia 
bądź nakazy konserwatorskie. W odniesieniu do zabytków ruchomych, przyjęto, iż 
w pierwszej kolejności kontrolowane będą kościoły, które od dawna nie były kontrolowane 
oraz takie, w których zmieniła się obsada proboszcza.  

(dowód: akta kontroli str.483-488) 

Nie wszystkie zaplanowane kontrole zostały zrealizowane. W 2016 roku nie zrealizowano 
39 kontroli planowych, a w 2017 roku nie zrealizowano 61 kontroli planowych. 

(dowód: akta kontroli str.489-493) 

LWKZ wyjaśnił, że brak realizacji niektórych kontroli ujętych w planie kontroli wynikał m.in. 
ograniczonych zasobów kadrowych WUOZ, zwiększonej liczby wniosków o wydanie 
pozwoleń na prace przy zabytkach, dużej ilości nieplanowanych działań związanych  
z kontrolami pozaplanowymi oraz reagowaniem na doraźne zagrożenia zgłaszane przez 
media oraz społecznych opiekunów zabytków, a także absencji chorobowej i rotacji 
pracowników WUOZ. 

(dowód: akta kontroli str.444) 

W latach 2016-2017 przeprowadzono po 5 kontroli merytorycznych u miejskich90  
i powiatowego91 konserwatora zabytków w zakresie realizacji zadań zleconych 
porozumieniem zawartym z LWKZ (wszystkie zrealizowane). 

Obecnie na terenie województwa lubuskiego działa 5 konserwatorów samorządowych: 
Miejscy Konserwatorzy w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. , Żarach, Żaganiu i Powiatowy 
Konserwator Zabytków w Nowej Soli. 

                                                      
85 Plan kontroli z 5 stycznia 2016 r. - zatwierdzony przez LWKZ 8 stycznia 2016 r. i przesłany do LUW 2 lutego 
2016 r.  
86 Plan kontroli z 5 stycznia 2017 r. i został zatwierdzony przez LWKZ 9 stycznia 2017 r. (przesłany do LUW 7 
lutego 2017 r.). 
87 W 2016 roku WUOZ zrealizował łącznie 250 kontroli, w tym 174 planowe i 76 pozaplanowych. Z tego liczba 
kontroli, w których uwzględniano zagadnienia związane z ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 
wyniosła 34. 
88 W 2017 roku WUOZ zrealizował łącznie 154 kontrole, w tym 118 planowych i 36 pozaplanowych. Liczba 
kontroli w których uwzględniono zagadnienia związane z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 
wyniosła 28. 
89 W 2016 r. kontrola w Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie oraz Muzeum im. Alfa Kowalskiego w 
Międzyrzeczu. W2017 r. kontrola w Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie – lapidarium – zespół kaplic. 
90 Zaplanowano i zrealizowano kontrole u miejskiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., 
Żarach i Żaganiu. 
91 Zaplanowano i zrealizowano kontrolę u powiatowego konserwatora zabytków w Nowej Soli. 
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LWKZ poinformował, że: Przyczyną niezawierania większej liczby porozumień był głównie 
brak zainteresowania ze strony samorządów. Należy również zauważyć, iż przeszkodą 
w zawieraniu porozumień są również nakłady finansowe niezbędne dla utrzymania 
stanowiska samorządowego konserwatora zabytków oraz fakt, iż na terenie województwa 
lubuskiego, szczególnie w mniejszych miejscowościach zamieszkuje niewielka liczba osób z 
odpowiednim wykształceniem (historycy sztuki, dyplomowani konserwatorzy zabytków, 
absolwenci konserwatorstwa, itd.). Jest to szczególnie widoczne nie tylko przy okazji 
konkursów na stanowisko samorządowych konserwatorów zabytków, ale też i w naborach 
prowadzonych przez WUOZ w Zielonej Górze. Obecnie Miejskim Konserwatorem Zabytków 
w Żarach jest archeolog. Archeologiem był również Powiatowy Konserwator Zabytków w 
Zielonej Górze i poprzednia Miejska Konserwator Zabytków w Gorzowie Wlkp. Brak 
odpowiedniego wykształcenia rzutował w tych przypadkach czasami na podejmowanie 
niewłaściwych ze stanowiska konserwatorskiego decyzji w stosunku do budynków 
nieruchomych (np. nietrafny, w stosunku do stanu zachowania zabytku, zakres nakazów; 
odmienne rozstrzygnięcie w sprawie przekształcenia zabytku, niż wcześniejsze - LWKZ i 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej samej sprawie oraz niezgodne z opinią 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, itd.), które nie w każdym przypadku, mimo interwencji 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, udało się naprawić. Stąd w ostatnio 
zawieranych porozumieniach i aneksach do porozumień znalazły się zapisy o wyłączeniu z 
zakresu działalności samorządowych konserwatorów zabytków najcenniejszych obiektów. 

Przekazanie kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego wpływa korzystnie na 
poziom ochrony zabytków nieruchomych w gminach/powiatach ponieważ Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ze względu na brak środków finansowych, 
dysponuje niewystarczającą kadrą pracowników merytorycznych. Podpisanie porozumienia 
przyczynia się do powstania co najmniej jednego stanowiska merytorycznego związanego 
z ochroną zabytków na terenie województwa, a tym samym przyspiesza załatwianie spraw. 
Niepokojące jest jednak to, iż zwykle są to stanowiska jednoosobowe, co powoduje, że brak 
jest zastępstwa w trakcie dłuższych urlopów, czy choroby. Decyzje podejmowane 
są jednoosobowo, a konserwatorom samorządowym brak jest bezpośredniego wsparcia 
merytorycznego osób o innej specjalizacji przy załatwianiu szczególnie skomplikowanych 
spraw i nadzorze oraz odbiorze prac konserwatorskich. Należy również zauważyć, 
iż samorządowi konserwatorzy zabytków są bardziej narażeni na naciski inwestorów, 
niż konserwatorzy wojewódzcy. Niepokojące jest także to, iż Miejscy/Powiatowi 
Konserwatorzy Zabytków nie dysponują funduszami na zlecanie opinii, ekspertyz i badań 
w przypadku obiektów w złym stanie zachowania, bądź wymagających wcześniejszego 
szczegółowego rozpoznania konserwatorskiego (np. w przypadku podejrzenia, 
iż pod  tynkiem, który ma być całkowicie usunięty podczas remontu, znajdują się starsze 
dekoracje: polichromie, sgraffita, kamieniarka, itp.).  

(dowód: akta kontroli str. 1252-1253) 

LWKZ korzystając z procedur przewidzianych w art.49 i art.50 uooz wydał w latach 2016-
2017 6 nakazów na przeprowadzenie prac przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków i wydał 57 zaleceń pokontrolnych (na podstawie art.40 w. ustawy).  
Nie występował on natomiast w badanym okresie właściwego do starosty o ustanowienie 
czasowego zajęcia ani o wywłaszczenie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków w celu zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

LWKZ wyjaśnił, że główną przeszkodą w przypadku ww. procedur są skomplikowane 
przepisy i fakt, iż za wywłaszczany obiekt należy się właścicielowi rekompensata w postaci 
rynkowej wartości zabytku. 

(dowód: akta kontroli str.401-405) 

Podczas różnorakich kontroli realizowanych przez pracowników WUOZ (m.in. w zakresie 
stanu zachowania zabytków oraz realizacji obowiązków właścicieli/zarządców obiektów 
zabytkowych) pracownicy WUOZ nie weryfikowali realizacji wszystkich obowiązków 
ciążących na tych podmiotach względem zabytków, w szczególności w zakresie: 
prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz przeprowadzania wymaganych prawem 
przeglądów stanu technicznego tych obiektów i instalacji w nich się znajdujących, 
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opracowania i przedłożenia właściwym organom indywidualnych planów ochrony tych 
zabytków, wymogów ppoż, stanu zabezpieczeń na wypadek różnych sytuacji kryzysowych 
wskazanych m.in. w WPOZ i rozporządzeniu kryzysowym MKiDN. 

(dowód: akta kontroli str.430-431, 489-493) 

Z-ca LWKZ wyjaśnił, że kwestie dotyczące prowadzenia książki obiektu budowlanego, czy 
dokonywania okresowych przeglądów nie wynika z ustawy o ochronie zabytków (LWKZ nie 
ma kompetencji do wydawania zaleceń czy nakazów w tym zakresie), a z ustawy Prawo 
budowlane, które leży w kompetencji organów nadzoru budowlanego. Pracownicy WUOZ 
zostali w ostatnim czasie (maj 2018r.) poinformowani przez LWKZ o konieczności 
dodatkowego ustalania podczas prowadzonych kontroli stanu technicznego zabytku, nie 
tylko tego czy dana jednostka posiada uzgodniony plan ochrony zabytków, a także czy 
zarządcy prowadzą książki obiektu budowlanego i przeprowadzają wymagane prawem 
przeglądy. LWKZ zwrócił przy tym uwagę, że rzetelne sprawdzenie dodatkowych 
elementów podczas każdej kontroli spowoduje ich wydłużenie, a także zmniejszenie ilości 
czasu na inną pracę, co przy niewielkiej obsadzie kadrowej urzędu, może negatywnie 
wpłynąć np. na ilość realizowanych kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 428-429) 

Analiza dokumentacji dotyczącej 10 wybranych kontroli zrealizowanych przez WUOZ  
w latach 2016-2017 wykazała m.in., że: 

 występowały przypadki braku realizacji przez właścicieli/zarządców zabytków przez 
kilka, a w niektórych przypadkach nawet kilkanaście lat nakazów i zaleceń LWKZ92;  

 występowały przypadki wydłużania przez LWKZ terminów na wykonanie zaleceń lub 
nakazów93;  

 występowały przypadki wyznaczania wieloletnich terminów wykonania prac  
i zabezpieczeń - w wydanych zaleceniach wynosiły one 3 bądź nawet 15 lat94;  

 występowały przypadki wydania odpowiednich zaleceń po upływie kilku miesięcy  
od podpisania protokołu stwierdzającego zaniedbania właściciela/ zarządcy zabytku95;  

 stwierdzono przypadki upływu kilku miesięcy od wydania zaleceń do weryfikacji  
ich realizacji96; 

 stwierdzono przypadki, w których nie wydano zaleceń pomimo stwierdzenia 
nieprawidłowości i braków97; 

 stwierdzono przypadek, w którym pracownicy WUOZ nie mogli wszcząć kontroli, gdyż 
właściciel nie poinformował LWKZ o zbyciu nieruchomości, do czego było zobowiązany 
na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 u. o. z.98; 

 tylko w przypadku kontroli realizowanych w ramach programu „Razem Bezpieczniej” 
częściowo badano kwestie zabezpieczenia zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych, choć w żadnym przypadku nie stwierdzono, by zespół kontrolny WUOZ 
kompleksowo zweryfikował ww. obowiązki związane z zapewnieniem zabytkom 
prawidłowej ochrony, zwłaszcza na wypadek sytuacji kryzysowych99. Poza tym, 

                                                      
92 Przypadki takie stwierdzono w przedłożonych aktach kontroli 22/2016, 33/2016, 18/2017, 53/2017. 
93 Przypadki takie wystąpiły w aktach kontroli 22/2016 i 152/2016. 
94 Przypadek taki stwierdzono  w aktach kontroli 85/2017. 
95 Przykładem są m.in. zalecenia z 7 września 2017r. wydane po kontroli z 20 czerwca 2017r. (akta kontroli 
85/2017) oraz zalecenia z 23 czerwca 2017r. wydane po kontroli z 19 kwietnia 2016r. (kontrola kościoła pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Hetmanicach w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. 
96 Przykładem jest kontrola 24/2016, gdzie LWKZ wystąpił o udzielenie informacji na temat zaleceń z 2016r. (z 
terminem do końca 2017r.) dopiero 17 maja 2018r. (w trakcie kontroli NIK). 
97 Dotyczyło to m.in. kontroli 18/2017 czy kontroli kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Hetmanicach w ramach 
programu „Razem Bezpieczniej” w zakresie nieprawidłowości wskazanych w protokole cz. C -przeciwpożarowa 
ochrona budynku). Według informacji pozyskanych przez LWKZ od PSP  odstąpiono od wydania ww. zaleceń, z 
uwagi na fakt faktycznego braku użytkowania tego obiektu (formalnie nie był on wyłączony z użytkowania). 
98 LWKZ nie skierował w tej sprawie zawiadomienia do organów ścigania o popełnieniu wykroczenia z art.113 
ust.1 pkt 4 u.o.z. 
99 M.in. Akta kontroli z 2016r. dot. kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Hetmanicach w ramach programu 
„Razem Bezpieczniej”. 
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w przypadku stwierdzenia braków w systemie ochrony przeciwpożarowej nie zawsze 
wydawano zalecenia w celu ich uzupełnienia100; 

 tylko w jednym z dziesięciu badanych przypadków LWKZ podjął działania zmierzające 
do wyegzekwowania nałożonych obowiązków (sprawa utknęła jednak w MKiDN po 
złożeniu zażalenia przez właściciela zabytku)101; 

 w badanych sprawach LWKZ nie kierował zawiadomień do organów ścigania, ani nie 
nakładał kar na zobowiązanych, którzy nie realizowali nałożonych obowiązków  
w zakresie ochrony i zabezpieczenia zabytków. 

(dowód: akta kontroli str.492-493, 500-640) 

Spośród 21 nakazów konserwatorskich, które nie zostały dotychczas zrealizowane (6 z nich 
wydano przed 2010 rokiem), w 19 przypadkach podjęto działania w celu ich 
wyegzekwowania, natomiast podjęte działania okazały się nieskuteczne. 

(dowód: akta kontroli str.494-498) 

W kontrolowanym okresie LWKZ skierował do organów ścigania łącznie 17 zawiadomień 
o popełnieniu wykroczenia (lub przestępstwa) 12 w 2016 roku i 5 w roku 2017.  

(dowód: akta kontroli str.91-116,499,) 

Z-ca LWKZ wyjaśnił, że nieskuteczność w egzekwowaniu nakazów i zaleceń 
konserwatorskich jest spowodowana częstym umarzaniem tego typu spraw przez sądy  
i Policję lub nałożeniem symbolicznych kar (600 zł, 4 tys. zł), podczas gdy prowadzenie 
takich spraw jest kosztowne i długotrwałe. Do końca 2017 roku102 nie było możliwości 
bezpośredniego nałożenia kary przez LWKZ w sytuacjach, w których nie wykonywano tych 
zaleceń lub nakazów. LWKZ miał jedynie możliwość skierowania do Policji zawiadomienia  
o popełnieniu wykroczenia. Według LWKZ organy ścigania rzadko podejmowały tego typu 
sprawy, a jeśli już to były one zazwyczaj umarzane, bądź stosowano wobec popełniających 
wykroczenia środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia i zwrócenia uwagi 
(…) Rozstrzygnięcia w tego typu sprawach stanowiły dla właścicieli i posiadaczy zabytków 
wyraźny sygnał, że można bezkarnie nie wykonywać zaleceń pokontrolnych.  

LWKZ wskazał ponadto, że egzekucja nałożonych przez niego kar jest często nieskuteczna 
(w takich przypadkach mimo to ponoszone są koszty egzekucji), a maksymalny wymiar kary 
jest niewspółmiernie niski w stosunku do nakładów koniecznych do realizacji nakazów, co 
powoduje, że dla właścicieli zabytków korzystniejsze finansowo jest uchylanie się od 
obowiązków. Dodatkowym czynnikiem jest trudność w uzyskaniu dotacji spowodowana 
niewielkimi funduszami jakimi dysponują LWKZ, MKiDN, gminy, powiaty i Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

(dowód: akta kontroli str.428-438) 

3.3. W latach 2016-2017 LWKZ współpracował w zakresie ochrony zabytków z podmiotami 
zewnętrznym (w tym, służbami państwowymi) m.in. na podstawie: 

 Porozumienia z 1 grudnia 2006r. zawartego z Komendantem Wojewódzkim PSP103; 

 Porozumienia z 26 października 2005r. zawartego z Komendantem Wojewódzkim 
Policji104; 

                                                      
100 Według informacji pozyskanych przez LWKZ od jednostki PSP realizującej czynności kontrolne, odstąpiono 
od wydania zaleceń, gdyż kościelna osoba prawna wyjaśniła, że obiekt nie jest użytkowany (formalnie nie 
wyłączono go jednak z użytkowania). 
101 Akta kontroli 33/2016 (Pałac w Trzebielu). 
102 Od 2018 roku LWKZ ma możliwość nakładania kar administracyjnych w wysokości od 500 do 50 000 zł za 
niewykonanie zaleceń pokontrolnych (art..107e u.o.z.). 
103 Porozumienie to przewidywało m.in. wymianę informacji o nieprawidłowościach oraz analizę zaistniałych 
zdarzeń pożarowych oraz wypracowanie wniosków mających na celu poprawę organizacji działań ratowniczo-
gaśniczych. 
104 Porozumienie to zostało zaktualizowane 14 maja 2018 r.W nowym Porozumieniu zawarto m.in. zapisy 
dotyczące określenia sposobu wzajemnego komunikowania się w dni wolne od pracy, w godzinach poza 
regulaminowym czasem pracy oraz w sytuacjach nieciepiących zwłoki. 
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 Porozumienia z 25 maja 2005r. zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji, 
Komendantem Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej i Dyrektorem Izby Celnej  
w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu 
z zagranicy zabytków; 

 Porozumienia z 2 marca 2012 r. zawartego z Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem 
Transportu Drogowego w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu 
za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków. 

We wszystkich ww. porozumieniach zawarto zapisy dotyczące wzajemnej wymiany 
informacji i udzielaniu wzajemnej pomocy, w tym w zakresie konsultacji, czynności 
kontrolnych, a także prowadzenia szkoleń i wymiany doświadczeń. W ww. porozumieniach 
zawarto także zapisy dotyczące wyznaczenia osób odpowiedzialnych za koordynację  
i przebieg współpracy, a w przypadku porozumienia z PSP przewidziano również 
dokonywanie corocznej oceny realizacji zawartego porozumienia. W porozumieniach nie 
zawarto natomiast zapisów wprost odnoszących się do zasad współdziałania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia dla zabytków w wyniku sytuacji kryzysowych105. 

 (dowód: akta kontroli str.687-711) 

Analiza przedłożonej przez LWKZ dokumentacji dotyczącej działań zrealizowanych przez 
LWKZ w latach 2016-2017 w ramach współpracy z pomiotami zewnętrznymi wykazała, że: 

 WUOZ prowadził w kontrolowanym okresie w ramach Programu „Razem Bezpieczniej” 
wspólne kontrole obiektów sakralnych z Policją i lubuskimi jednostkami PSP,  

 LWKZ i jego zastępca organizowali lub uczestniczyli w ramach współpracy we 
wspólnych szkoleniach z Policją i PSP;  

 WUOZ przekazał KW PSP wykaz obiektów budowlanych wpisanych do rejestru 
zabytków, lecz nie dokonywał corocznej aktualizacji tego wykazu106; 

 LWKZ nie otrzymywał od ww. służb powiadomień o zdarzeniach/interwencjach 
związanych z sytuacjami kryzysowymi  dotyczącymi zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 687-711) 

LWKZ nie zawarł porozumienia z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, 
pomimo występowania w praktyce rozbieżności w ocenie zdarzeń dotyczących zabytków107. 
LWKZ wspólnie z organami nadzoru budowlanego uczestniczył natomiast w szkoleniach, 
konferencjach i spotkaniach z jednostkami samorządu terytorialnego województwa 
lubuskiego. 

(dowód: akta kontroli str.477-482) 

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

1. W WUOZ nie prowadzono w kontrolowanym okresie kompletnego wykazu dotacji 
udzielonych na prace przy zabytkach położonych na terenie województwa lubuskiego, 
do czego zobowiązuje LWKZ art. 82 ust. 3 u.o.z. Pomimo nie prowadzenia 
wykazu/wykazów obejmującego wszystkie dotacje udzielone na prace przy zabytkach  
z terenu województwa lubuskiego, w toku kontroli NIK nie stwierdzono naruszenia zasady 
wynikającej z art. 82 ust.1 u.o.z.  

(dowód: akta kontroli str.1049-1050) 

Z-ca LWKZ wyjaśnił, że w jego ocenie wskazany w art. 82  u.o.z.  obowiązek prowadzenia 
wykazu udzielonych dotacji, dotyczy tylko dotacji udzielonych przez organ udzielający 

                                                      
105 Na str.87 WPOZ zapisano: W realizacji „Planu Ochrony…” najistotniejsze jest współdziałanie i współpraca z 
merytoryczno-organizacyjnymi podmiotami mającymi znaczny wpływ na efektywność wykonywanych działań. 
106 LWKZ nie realizował w pełnym zakresie postanowień porozumienia zawartego z PSP- w zakresie corocznej 
oceny realizacji zawartego porozumienia oraz corocznego aktualizowania wykazu zabytków rejestrowych. 
107 Przykładem jest zgłoszona do LWKZ sprawa budynku przy ul. Dąbrowskiego 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim 
(zabytek wpisany do WEŹ), w której według LWKZ doszło do przeprowadzenia prac bez wymaganego prawem 
pozwolenia a według PINB w sprawie nie było wymagane ani pozwolenie ani nawet zgłoszenie (pomimo 
zamurowania części otworów okiennych, zmiany wielkości otworów okiennych i usunięcia pierwotnego 
opracowania elewacji w postaci dekoracyjnego boniowania). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dotacji. W WUOZ przyjęto zasadę, że prowadzi się tylko wykaz dotacji udzielonych przez 
LWKZ. 

Informacje o dotacjach udzielanych przez MKiDN oraz samorządy na prace przy zabytkach 
woj. lubuskiego są do LWKZ przekazywane pisemnie przez te podmioty i gromadzone przez 
pracownika WUOZ w segregatorach, gdzie układane są według adresów, co ułatwia 
weryfikację w przypadku dotacji udzielanych przez LWKZ. (…) Ze względu na niedobory 
kadrowe, a także możliwość dokonania omyłki w interpretacji nazwy i zakresu dotowanego 
zadania, nie prowadzimy dodatkowo komputerowo centralnego rejestru dotacji udzielonych 
przez inne podmioty, za wyjątkiem dotacji udzielanych przez MKiDN (bezpośrednio po 
ogłoszeniu listy dotacji udzielanych przez MKiDN jest ona sprawdzana przez zastępcę 
LWKZ pod kątem dotacji dotyczących województwa lubuskiego (…) Dodatkowo na potrzeby 
rozmów LWKZ z Ks. Biskupem i Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków sporządzane są 
zestawienia dotyczące parafii rzymskokatolickich (…) pracownicy WUOZ korzystają  
z zestawień dotacji udzielanych przez Marszałka, które są dostępne na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego (Urząd przesyła je również oficjalnie). (…) od 2018r. do prac komisji 
działającej w Urzędzie Marszałkowskim został zaproszony przedstawiciel WUOZ. 

 (dowód: akta kontroli str.) 

2. LWKZ nie zrealizował – wbrew zapisom uzgodnionego z Wojewodą Lubuskim i Szefem 
Obrony Cywilnej Kraju WPOZ - kluczowych dla możliwości prowadzenia skutecznego 
nadzoru i koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych – postanowień WPOZ, tj.: 

 w WUOZ nie utworzono Punktu kierowania w gabinecie LWKZ zapewniającego 
nadzór i koordynację planowania ochrony zabytków i realizacji prac 
przygotowawczych w województwie, powiatach i gminach we współdziałaniu 
z właściwymi wydziałami zarządzania kryzysowego i służbami państwowymi (str. 82-
84 WPOZ); 

 w WUOZ nie założono i nie prowadzono na bieżąco Dziennika Zdarzeń Zespołu 
Kierowania Ochroną Zabytków oraz nie powołano takiego zespołu ( str. 87 WPOZ);  

 w WUOZ nie założono i nie prowadzono tzw. „Rejestru strat w zabytkach w wyniku 
nadzwyczajnych zdarzeń” (str. 81 WPOZ108); 

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

 LWKZ nie zrealizował zapisów (str. 87 WPOZ) dotyczących wyłącznej kompetencji 
LWKZ w zakresie informowania o podjętych akcjach ratowniczych, stratach i 
szkodach w zabytkach oraz występowaniu o pomoc w ich likwidacji. 

W konsekwencji nie koordynował skutecznie działań w zakresie ochrony zabytków (na 
żadnym z etapów ochrony przewidzianych w rozporządzeniu kryzysowym MKiDN) 
w przypadkach zdarzeń kryzysowych jakie wystąpiły na terenie województwa lubuskiego109. 

(dowód: akta kontroli str. 244-369,401, 404,411-422)  

Z-ca LWKZ wyjaśnił, że WKZ nie jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego powołanego przez Wojewodę Lubuskiego (…) W związku z tym nie było 
możliwości, aby do tego składu dołączyć pracowników WUOZ. Zapis na str. 84 WPOZ 
wymaga więc skorygowania, co zostanie zrobione po zakończeniu kontroli NIK, przed 
kolejną aktualizacją planu w marcu 2019 r. 

LWKZ dodał, że zgodnie z zapisami WPOZ może w sytuacjach wyjątkowych powołać 
Zespół Reagowania Kryzysowego swego Urzędu. Dotąd do takich sytuacji nie dochodziło. 
Nie korzystano w związku z tym z zapisu w WPOZ (str.87) o rejestracji działań 
organizacyjnych i ratowniczych, występujących innych zdarzeń oraz ewentualnych strat 
w zabytkach w Dzienniku Zdarzeń Zespołu Kierowania Ochroną Zabytków. Zaistniałe 

                                                      
108 W WUOZ prowadzono natomiast Rejestr zgłoszonych uszkodzeń i zniszczeń obiektów zabytkowych. 
109 Wyjątkiem były działania związane z pożarem kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. 
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w kontrolowanym okresie zdarzenia kryzysowe (pożar katedry w Gorzowie Wlkp., 
uszkodzenia drzew przez orkany) były omawiane podczas szkoleń pracowników WUOZ 
w Zielonej Górze. 

(dowód: akta kontroli str.393, 399, 404) 

3. LWKZ nierzetelnie i ze zwłoką (długotrwale) uzgadniał przesyłane do niego POZ pod 
kątem ich zgodności z WPOZ. Stwierdzone rozbieżności dotyczyły: 

 w uzgodnionym przez LWKZ planie ochrony zabytków Gminy Świebodzin 
przewidziano odmienny od wskazanego w WPOZ sposób powiadamiania i łączności,  

 w uzgodnionym przez LWKZ planie ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w 
Międzyrzeczu w sposób odmienny od WPOZ określono sposób i zakres 
zabezpieczenia niektórych zabytków w razie sytuacji kryzysowej.  

W przypadku POZ przekazanych do LWKZ w 2016 roku110, uwagi do tych dokumentów 
LWKZ przesłał do zainteresowanych gmin dopiero 10 stycznia 2018 r., tj. po upływie ponad 
roku od ich przekazania do LWKZ. 

(dowód: akta kontroli str.1045, 1180-1200) 

Pracownik WUOZ odpowiedzialna za uzgadnianie POZ z WPOZ wyjaśniła: Nie 
weryfikowałam zgodności danych w zakresie zasobów przewidzianych do ochrony, 
wychodząc z założenia, że osoby te są specjalistami z tego zakresu, a ponadto plan 
wojewódzki zatwierdzony został przed 2010 rokiem i w zakresie zasobów nie był 
aktualizowany. (…) 99,9% mego czasu pracy poświęcana jest tylko wnioskom w sprawie 
udzielenia zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów. Wobec powyższego nie znajdowałam 
wystarczającej ilości czasu na skrupulatne, a przede wszystkim szybkie załatwianie innych 
dekretowanych na mnie spraw, w szczególności dotyczących uzgadniania planów ochrony 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, które wymagają zaangażowania 
drugiej osoby (archiwisty WUOZ Zielona Góra) celem sprawdzenia zgodności wykazów 
zabytków zamieszczonych w ww. planach z wykazami w zasobach WUOZ. 

(dowód: akta kontroli str.390) 

4. LWKZ nie zrealizował w pełnym zakresie planów kontroli (w latach 2016-2017 nie 
zrealizowano odpowiednio 39 i 61 kontroli planowych), a te które zostały przez niego 
zrealizowane nie były w pełni rzetelne, albowiem nie weryfikowały w szczególności realizacji 
obowiązków w zakresie opracowania indywidualnego planu ochrony zabytku na wypadek 
sytuacji kryzysowych oraz obowiązków dotyczących dbania o jego należyty stan techniczny. 
Nie w pełni rzetelnie egzekwowano także zalecenia i nakazy konserwatorskie. 

(dowód: akta kontroli str.489-496) 

LWKZ wyjaśnił, że brak realizacji niektórych kontroli ujętych w planie kontroli wynikał m.in. 
ograniczonych zasobów kadrowych WUOZ, zwiększonej liczby wniosków o wydanie 
pozwoleń na prace przy zabytkach, dużej ilości nieplanowanych działań związanych z 
kontrolami pozaplanowymi oraz reagowaniem na doraźne zagrożenia zgłaszane przez 
media oraz społecznych opiekunów zabytków, a także absencji chorobowej i rotacji 
pracowników WUOZ. Dodał, że prowadzone przez WUOZ kontrole dotyczyły głównie oceny 
stanu technicznego obiektów oraz prac prowadzonych bez pozwolenia LWKZ. Niestety 
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie wskazuje wprost wśród 
obowiązków właściciela zabytków prowadzenia książki obiektu budowlanego czy 
prowadzenia okresowych przeglądów. Sprawy te reguluje ustawa Prawo budowlane, która 
jest główną podstawą działania organów nadzoru budowlanego, które również kontrolują 
zabytki. (…) niemniej jednak wszyscy pracownicy WUOZ zostali w ostatnim tygodniu 
poinformowani o konieczności dodatkowego ustalania w ramach kontroli stanu 
technicznego, nie tylko tego, czy kontrolowana jednostka organizacyjna, bądź właściciel 
zabytku posiada uzgodniony plan ochrony zabytków, a także, czy są prowadzone okresowe 

                                                      
110 POZ przesłane w 2016 roku przez gminy Sulęcin, Witnica, Czerwieńsk, Torzym i Zielona Góra. 
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przeglądy itd. Niestety ze względu na zapisy ustawy o ochronie zabytków nie będzie 
możliwości wydania zaleceń konserwatorskich w tej sprawie. 

W zakresie nieskutecznego egzekwowania zaleceń konserwatorskich dotyczących prac 
zabezpieczających zabytki LWKZ wyjaśnił, że egzekucja ta nie była do końca 2017 r.  
m.in. ze względu na niemożność bezpośredniego nałożenia kary przez LWKZ. 

(dowód: akta kontroli str.428-433) 

LWKZ nie zrealizował wszystkich działań przewidzianych w WPOZ w zakresie właściwego 
zaplanowania i skoordynowania ochrony zabytków z terenu województwa lubuskiego na 
wypadek sytuacji kryzysowych. Zaniechania w tym zakresie (poza przypadkiem pożaru 
kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp.) uniemożliwiły LWKZ prowadzenie skutecznych 
działań w tym obszarze, mimo podejmowanych różnorakich przedsięwzięć takich jak 
organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, czy prowadzenie wspólnych 
kontroli obiektów sakralnych. LWKZ nie w pełni skutecznie egzekwował także wydane 
zalecenia i nakazy konserwatorskie, a przeprowadzane kontrole nie weryfikowały realizacji 
podstawowych obowiązków zarządców zabytków, w tym zwłaszcza w zakresie realizacji 
obowiązku opracowania planu ochrony na wypadek sytuacji kryzysowych.  

Również przypominanie przez LWKZ jednostkom samorządowym z terenu województwa 
lubuskiego o obowiązkach związanych z koniecznością opracowania i uzgodnienia planów 
ochrony na wypadek sytuacji kryzysowych nie było skuteczne, gdyż blisko jedna trzecia 
zobowiązanych do tego jednostek samorządowych dotychczas nie wywiązała się z tego 
obowiązku. Ponadto zakres współpracy realizowanej z podmiotami zewnętrznymi był  
w zakresie ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych niewystarczający,  
gdyż poza nielicznymi przypadkami, LWKZ nie był przez te podmioty informowany  
o zdarzeniach dotyczących zabytków ani w trakcie prowadzonych działań, ani po ich 
zakończeniu. 

LWKZ co do zasady prawidłowo udzielał dotacji na prace konieczne przy zabytkach, jednak 
zakres zgłaszanych przez właścicieli zabytków potrzeb w tym zakresie był niewspółmierny 
do możliwości sfinansowania tych zadań, co może nie gwarantować w pełni skutecznego 
systemu zabezpieczania zabytków oraz usuwania negatywnych skutków zdarzeń 
kryzysowych.  

 

4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych 

4.1. W WUOZ nie prowadzono w latach 2016-2017 rejestru zdarzeń kryzysowych 
zagrażających zabytkom. LWKZ nie otrzymywał także od Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (dalej WCZK)111 w ww. okresie ostrzeżeń o zagrożeniach dla 
zabytków, ani od powiatowych i gminnych centrów zarządzania kryzysowego112.  

(dowód: akta kontroli str. 449-450, 1238-1251) 

Z pozyskanej od Dyrektora WCZK w toku kontroli NIK informacji wynika, że: „Ostrzeżenia 
(…) nie były kierowane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, gdyż 
numer telefoniczny nie jest ujęty w Systemie Automatycznego Powiadamiania i Koordynacji 
do wspierania służb reagowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.” 

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego  
w Gorzowie Wlkp. (dalej WBiZK) nie realizował w ww. okresie konkretnych działań 
związanych z ochroną zabytków województwa lubuskiego na wypadek sytuacji 
kryzysowych; 

 WCZK nie otrzymało informacji o uszkodzeniu obiektów zabytkowych wskazanych  
w Wojewódzkim Planie Ochrony Zabytków; 

                                                      
111 LWKZ nie jest także członkiem WCZK. 
112 Pomimo, iż w części z uzgodnionych z LWKZ gminnych i powiatowych planach ochrony przewidziano taki 
obowiązek.  
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 skierowano do powiatowych i gminnych centrów zarządzania kryzysowego 
z województwa lubuskiego łącznie 341 ostrzeżeń, w tym odpowiednio: 50 i 61 
ostrzeżeń meteorologicznych oraz 2 i 12 ostrzeżeń hydrologicznych.  

Według Dyrektora WBiZK Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. „(…) Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w przypadku zdarzeń związanych z ochroną zabytków winien pełnić 
rolę prowadzącego działania prewencyjne w fazie zapobiegania, przygotowania oraz 
odbudowy. W fazie reagowania winien pełnić funkcję koordynatora.”113 

(dowód: akta kontroli str.449-450) 

Z informacji uzyskanych od LWKZ wynika, że służby ratownicze nie przekazywały do WUOZ 
informacji o zdarzeniach/interwencjach dotyczących zabytków z terenu województwa 
lubuskiego. 

(dowód: akta kontroli str.443-446) 

LWKZ nie dysponował także kompletnym rejestrem strat w zabytkach będących wynikiem 
zgłoszonych do WUOZ114 skutków zdarzeń kryzysowych w latach 2016-2017. Z analizy 
ewidencji uszkodzeń i zniszczeń zabytków WUOZ115 za lata 2016-2017 wynika, że Urząd 
odnotował łącznie dwadzieścia przypadków zgłoszonych do LWKZ szkód w zabytkach,  
w tym pięć z 2016 roku (wszystkie dotyczyły powalonych drzew) oraz piętnaście z 2017 
roku (dziesięć zgłoszeń związanych było z wywrotem/złamaniem/powaleniem/ 
uszkodzeniem drzew, natomiast pięć zgłoszeń dotyczyło uszkodzeń zabytkowych obiektów 
budowlanych). W dwóch przypadkach wskazano bezpośrednio na przyczyny związane  
z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Dokonane zgłoszenia nie obejmowały wszystkich 
informacji wskazanych w rozporządzeniu kryzysowym MKiDN i WPOZ. 

(dowód: akta kontroli str.472-475) 

W ww. rejestrze nie ujęto natomiast m.in. 15 zdarzeń/interwencji jednostek PSP 
dotyczących działań prowadzonych w ramach sytuacji kryzysowych w odniesieniu  
do zabytków: 

 8 zdarzeń dotyczących uszkodzenia zabytków w wyniku silnego wiatru116; 

 3 zdarzeń dotyczących pożarów obiektów zabytkowych117; 

 2 przypadków wypompowywania wody z zalanych obiektów zabytkowych118; 

 1 przypadku zawalenia się zabytkowego muru przy kościele119. 

(dowód: akta kontroli str.475) 

Na pytanie dlaczego w badanym okresie nie egzekwowano od podmiotów zgłaszających 
straty dokonywania tego zgodnie z treścią załączonego do WPOZ formularza zgłaszania 
strat w zabytkach, LWKZ wyjaśnił, że z uwagi na niewystarczającą obsadę kadrową sprawy 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych prowadzi 
pracownik, który zajmuje się zielenią (…) i jest nadto obciążony pracą merytoryczną. Przez 
przeoczenie dotychczas nie dopatrzono się, że informacje o stratach nie były przekazywane 
na wymaganym formularzu. W toku kontroli NIK (maj 2018 r.) LWKZ skierował do 

                                                      
113 Zgodnie z przekazaną przez Dyrektora WBiZK LUW w toku kontroli NIK informacją, powyższe zmiany 
zostaną uwzględnione przy aktualizacji Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego. 
114 W toku kontroli NIK ustalono, że w rejestrze nie ujęto m.in. szkód zgłoszonych przez Gminę Wschowa 
dotyczących uszkodzonego dachu kościoła im. Św. Biskupa Męczennika we Wschowie a także 15 innych 
zdarzeń dotyczących zabytków (pożary, zalania, uszkodzenia dachów) przy których w latach 2016-2017 służby 
ratownicze prowadziły działania związane z usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych. 
115 Ewidencja ta nie zawierała jednak wszystkich danych wymaganych przez WPOZ i była niekompletna (nie 
obejmowała skutków wszystkich zdarzeń kryzysowych jakie dotknęły zabytki z terenu województwa lubuskiego). 
116 Dotyczyło to uszkodzonych dachów w kościołach w Ulimiu, Borku, Janczewie, Mościcach, Gorzowie 
Wlkp.(katedra), Świebodzinie (kościół Św. Michała) oraz Zamku Joannitów w Łagowie i kompleksu pałacowego 
DPS w Kamieniu Wielkim.  
117 Pożary miały miejsce m.in. w 2016 roku w zabytkowym kościele w Glińsku (pożar silnika dmuchawy organów) 
oraz zabytkowej kamienicy przy ul. Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp. a także w 2017 roku w pałacu w Przełazach. 
118 Wypompowywanie wody miało miejsce w 2016 roku w zabytkowej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Gorzowie Wlkp. oraz w 2017 roku w zabytkowym kościele w Wawrowie. 
119 Zabytkowy mur zawalił się w 2017 roku przy kościele w Radoszynie. 
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wszystkich gmin i powiatów ww. formularz z prośbą o jego zastosowanie w przypadku 
zgłaszania strat w zabytkach. 

(dowód: akta kontroli str.393-400) 

Badanie siedmiu zgłoszonych do LWKZ strat i szkód w zabytkach wykazało m.in., że: 

 LWKZ, co do zasady podejmował właściwe działania (przeprowadzał oględziny  
i kontrole, wydawał zalecenia pokontrolne i pozwolenia na wykonanie prac 
naprawczych); 

 w jednym przypadku zalecenia pokontrolne zostały wydane po upływie 6 miesięcy od 
stwierdzenia niezadawalającego stanu zabytku (mury miejskie w Kożuchowie); 

 w jednym przypadku nie zachodziła konieczność podejmowania działań, gdyż 
powalone w strefie ochrony konserwatorskiej w Kośnie Odrzańskim drzewo zostało 
usunięte w ramach akcji ratowniczej; 

 w jednym przypadku w wyniku dokonanej wizji lokalnej, nie wydano zaleceń, gdyż 
odmiennie od zgłaszającego (Park dworski wpisany do rejestru zabytków pod nr 3035) 
uznano, iż zawalony kamienny mostek prowadzący do ruin pałacu w Mirocinie Górnym 
nie był objęty ochroną konserwatorską, ani nie został ujęty w WEZ; 

 w jednym przypadku dokonane oględziny doprowadziły do wykreślenia obiektu z WEZ 
na podstawie art. 22 pkt 2 u.o.z.120. 

(dowód: akta kontroli str.468-471) 

LWKZ wyjaśnił, że w kontrolowanym okresie podejmował głównie działania w fazie 
zapobiegania i przygotowania (opisane w pkt.3.1 niniejszego wystąpienia). LWKZ podkreślił, 
że nie jest organem decyzyjnym, nie dysponuje w tym zakresie (reagowanie kryzysowe – 
dopisek kontrolera) ani siłami, ani środkami121. LWKZ wyjaśnił, że w latach 2016-2017 nie 
korzystał z zapisu WPOZ stanowiącego o kompetencji LWKZ w zakresie egzekwowania 
obowiązku informowania go o akcjach ratowniczych, stratach i szkodach w zabytkach oraz 
w występowaniu o pomoc w ich usuwaniu122. 

(dowód: akta kontroli str.398) 

Równocześnie LWKZ wskazał na umotywowanie wniosku wojewody o uruchomienie 
środków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków pożaru w kościoła 
katedralnego w Gorzowie Wlkp. z 2017 r. – co mieściło się w działaniach dotyczących fazy 
zabezpieczenia i dokumentowania. W przypadku tego zabytku LWKZ po otrzymaniu od 
Parafii prośby o pomoc finansową w usuwaniu skutków pożaru wydatkował również własne 
środki (9.8 tys. zł) na przeprowadzenie ratunkowych prac konserwatorskich polegających na 
wykonaniu zabezpieczenia przed korozją biologiczną zabytkowego wnętrza wieży tego 
kościoła po zawarciu 20 lipca 2017 r. umowy na wykonanie tych prac (prace odebrano  
18 sierpnia 2017r.). 

(dowód: akta kontroli str.736-743, 1013-1024) 

W kontrolowanym okresie wystąpił jednak także przypadek, w którym LWKZ, mimo 
zgłoszonych do niego szkód w zabytkach wynikających ze zdarzeń kryzysowych – nie 
zaangażował się w działania związane z usuwaniem strat w zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, ani nie udzielał wsparcia finansowego, wskazując że na gruncie obowiązującego 
rozporządzenia dotacyjnego MKiDN nie ma możliwości rozpatrzenia wniosków o dotacje na 
prace przy zabytku złożonych po terminach wskazanych w tym rozporządzeniu.123 LWKZ 
wskazywał na możliwość złożenia wniosku do MKiDN lub jst na terenie której położony był 
zabytek. 

(dowód: akta kontroli str.1013-1024) 

                                                      
120 LWKZ poinformował o tym także Gminę Nowe Miasteczko. 
121 Według LWKZ zapisy WPOZ, które wskazywałyby na taką jego rolę zostaną zweryfikowane przy kolejnej 
aktualizacji planu (WPOZ). 
122 Pismo nr  LWKZ.021.71.2018 z 7 maja 2018 do lubuskich gmin. 
123 Przypadek kościoła pw. Św. Biskupa Męczennika we Wschowie. 
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Pracownicy WUOZ, co do zasady124, nie brali w ww. okresie udziału w fazie podwyższania 
gotowości (m.in. nie monitorowali zagrożeń), w fazie reagowania, jak również w fazie 
zabezpieczania i dokumentowania strat dotyczących zabytków po wystąpieniu sytuacji 
kryzysowej. W latach 2016-2017 nie zdarzyła się sytuacja, w której LWKZ koordynowałby 
działania gminnych lub powiatowych służb w odniesieniu do zdarzeń kryzysowych 
zagrażających zabytkom z terenu województwa lubuskiego. 

W latach 2016-2017 WUOZ wydatkował z puli środków własnych na zakup usług 
remontowych125 środki na działania dotyczące zabezpieczenia zabytków: 

 w 2016 roku wydatkowano 10 tys. zł na zabezpieczenie ołtarza w farze w Kożuchowie; 

 w 2017 roku wydatkowano 9,8 tys. zł na zabezpieczenie specjalnym preparatem po 
pożarze i akcji gaśniczej PSP wieży kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. oraz 28,5 
tys. zł na zabezpieczenie płyty epitafijnej z ołtarza w farze w Szprotawie. 

 (dowód: akta kontroli str.1025-1044, 1238-1251) 

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

1. LWKZ nierzetelnie prowadził ewidencję strat (uszkodzeń i zniszczeń) zabytków za lata 
2016-2017 i nie egzekwował od właścicieli/zarządców zabytków realizacji obowiązku 
dotyczącego zgłoszenia szkód w zabytkach, informacji o podjętych działaniach oraz 
ewentualnych potrzebach pomocy - wynikającego z art. 28 u.o.z. oraz § 1 ust. 6 pkt 3 
rozporządzenia kryzysowego MKiDN oraz WPOZ. Przedłożona przez LWKZ ewidencja strat 
w zabytkach nie była kompletna - nie ujęto w niej wszystkich szkód w zabytkach jakie 
wystąpiły w latach 2016-2017126. 

(dowód: akta kontroli str.472-475) 

LWKZ wyjaśnił: Nie wszystkie podmioty zobowiązane, do zgłaszania nam strat w zabytkach 
(właściciele/ zarządcy zabytków) w tym tych związanych ze skutkami zdarzeń kryzysowych 
realizują ten obowiązek. W przypadku uszkodzonego dachu kościoła św. Biskupa 
Męczennika we Wschowie skupiono się na rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie i 
przeoczono konieczność odnotowania tego w wykazie strat. Co do jednostek Policji i PSP 
nie zawsze jednostki te przekazywały nam informacje o zdarzeniach dotyczących zabytków 
– nie ma takiego obowiązku prawnego. Temat ten zostanie jednak poruszony przy 
najbliższej okazji (na spotkaniach/ szkoleniach lub wspólnych działaniach z udziałem tych 
służb) w celu wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str.445) 

2. LWKZ nie zrealizował przewidzianych w WPOZ zadań dotyczących nadzoru  
i koordynacji działań jednostek organizacyjnych, które zgłosiły do WUOZ fakt uszkodzenia 
zabytku będącego wynikiem zdarzenia kryzysowego. Dotyczyło to przypadku przekazanej 

                                                      
124 Wyjątkiem była sytuacja pożaru kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. z lipca 2017r., podczas której w 
akcji ratującej ten zabytek udział brał pracownik delegatury WUOZ z Gorzowa Wlkp. 
125 Paragraf 4270 – Realizacja zadań z zakresu konserwacji zabytków, opracowań dokumentacji 
konserwatorskiej w województwie lubuskim (zaplanowano na ten cel po 60 tys. zł w 2016 i 2017 roku) 
126 W trakcie kontroli NIK ustalono, że w ewidencji WUOZ nie ujęto m.in: będących skutkiem silnego wiatru 
szkód dachu kościoła farnego we Wschowie, (o uszkodzeniu dachu kościoła farnego we Wschowie w wyniku 
orkanu „Ksawery” WUOZ otrzymał informację 25 października 2017r.); uszkodzenia dachu kościoła katedralnego 
w Gorzowie Wlkp. (2017r.) ; rozszczelnienia dachu i osunięcia dachówek w Zamku Joanitów w Łagowie z 2017r. 
(przypadek ten nie został zgłoszony do LWKZ, mimo, iż zarządca budynku zwrócił się o pomoc finansową do 
Urzędu Gminy w Łagowie, Marszałka Województwa Lubuskiego i Wojewody Lubuskiego.); uszkodzenia 
na wysokości 25m opierzenia na murze kościoła w kościele pw. Św. Michała w Świebodzinie (2017r.); 
uszkodzenia dachu Zamku w Kożuchowie (2016 i 2017r.); uszkodzenia dachu w kompleksie pałacowym DPS w 
Kamieniu Wielkim (2017r.); uszkodzeń dachów kościołów w Mościcach (2017r.), w Ulimiu (2017r.); w Borku 
(2017r.); w Janczewie (2017r.); pożarów: silnika dmuchawy organów w kościele pw. Św. Józefa w Glińsku 
(2016r.); pożaru sadzy w kominie w Pałacu Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w 
Przełazach (2017); pożaru śmieci w piwnicy kamienicy przy ul. Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp. (2016r.) oraz 
wypompowywaniu wody po zalaniu: kościoła w Wawrowie (2017r.); Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Gorzowie Wlkp. (2016r.); oraz częściowego zawalenia się w 2017r. zabytkowego muru przy 
kościele w Radoszynie. 
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do WUOZ informacji o uszkodzeniu po orkanie „Ksawery” Kościoła pw. Św. Biskupa 
Męczennika we Wschowie. LWKZ ograniczył się jedynie do odesłania do Gminy Wschowa 
wniosku parafii o dofinansowanie usuwania skutków wichury, ze wskazaniem możliwości 
udzielenia dotacji przez gminę lub MKiDN. Nie ujęto zdarzenia w rejestrze zdarzeń 
wynikających ze zdarzeń kryzysowych i nie koordynowano działań związanych  
z usunięciem skutków ww. zdarzenia kryzysowego. 

(dowód: akta kontroli str.1013-1024) 

LWKZ wyjaśnił, że w ww. przypadku dot. Wschowy, prace zostały już wykonane i nie było 
konieczności występowania o zwiększenie planu finansowego WUOZ. Dodał, że często 
wnioskowane są niskie kwoty i trudno w takich przy nich uruchamiać procedurę zwiększania 
planu finansowego. Doświadczenie LWKZ pokazywało, że to z Urzędu Wojewódzkiego 
przekazywane są do WUOZ wnioski skierowane do Wojewody Lubuskiego  
o dofinansowanie w przypadku szkód w zabytkach. Wobec ograniczonych zasobów 
kadrowych i finansowych LWKZ nie jest w stanie aktywnie włączać się we wszystkie 
działania na terenie województwa lubuskiego związane z zabezpieczaniem zabytków, które 
ucierpiały w wyniku zdarzeń kryzysowych.  

(dowód: akta kontroli str.444) 

LWKZ nie zrealizował w pełnym zakresie przewidzianej w WPOZ funkcji koordynatora 
działań związanych z ochroną zabytków w przypadkach zagrożeń dla zabytków 
wynikających z sytuacji kryzysowych jakie w kontrolowanym okresie wystąpiły na terenie 
województwa lubuskiego. Na etapie planowania ochrony nie wyznaczono osób 
kontaktowych dla zapewnienia sprawnego współdziałania i komunikacji z centrami 
zarządzania kryzysowego, samorządami, właścicielami/zarządcami zabytków i służbami 
państwowymi. Nie opracowano także procedur i zasad współdziałania w przypadkach 
ostrzeżeń o zagrożeniach niezbędnych m.in. w fazie podwyższania gotowości i nie 
zorganizowano systemu monitorowania tych zagrożeń, co w tej fazie pozwoliłoby na 
wypracowanie zasad uruchamiania niezbędnych zasobów i podejmowania działań 
związanych z zabezpieczaniem wybranych obiektów adekwatnie do poziomu zagrożenia. 
Na etapie reagowania - poza pożarem kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. - 
pracownicy WUOZ praktycznie nie współdziałali ze służbami ratowniczymi i właścicielami 
zabytków, a w fazie dokumentowania i sprawozdawania LWKZ pozostawał bierny, nie 
egzekwując od zarządców zabytków, które ucierpiały wskutek sytuacji kryzysowych 
realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ochronie zabytków, 
rozporządzenia kryzysowego MKiDN oraz WPOZ. Wskutek powyższego wiedza LWKZ 
o zdarzeniach kryzysowych jakie zagroziły lub dotknęły zabytków z terenu województwa 
lubuskiego pozostawała niekompletna, co z kolei nie gwarantowało podejmowania 
w każdym przypadku właściwych działań w zakresie usuwania negatywnych następstw 
zdarzeń kryzysowych.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli127, wnosi o: 

1. Sporządzenie karty ewidencyjnej dla budynku dawnego kina we Wschowie wpisanego 
do rejestru zabytków. 

2. Zaktualizowanie WPOZ poprzez dostosowanie treści WPOZ do wymogów 
rozporządzenia kryzysowego MKiDN, uzupełnienie danych jednostek powiatowych oraz 
usunięcie niespójnych zapisów. 

3. Zapewnienie pełnej zgodności POZ i WPOZ w zakresie sposobu informowania  
o zdarzeniach kryzysowych i zasobów przewidzianych do zabezpieczenia zabytków. 

                                                      
127 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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4. Zapewnienie pełnej i prawidłowej realizacji zadań wynikających z WPOZ.  

5. Prowadzenie wykazów wszystkich dotacji udzielanych przez organy uprawnione  
do dofinansowania prac przy zabytkach z terenu województwa lubuskiego. 

6. Podejmowanie działań w celu wyegzekwowania obowiązków właścicieli/posiadaczy 
zabytków obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad 
zabytkami, w szczególności w zakresie wykonywania zaleceń i nakazów 
konserwatorskich oraz zabezpieczenia tych zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 
(zwłaszcza odnośnie opracowania indywidualnych planów ochrony tych zabytków). 

7. Terminowe i rzetelne uzgadnianie POZ przesłanych do LWKZ. 

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 
Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

Zielona Góra, dnia 16 lipca 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Włodzimierz Stobrawa Krzysztof Jodko,  

gł. specjalista k.p. 
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