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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 

Kontroler Dariusz Obierzyński, główny specjalista kontroli państwowej, 

upoważnienie do kontroli nr LZG/30/2018 z dnia 15.03.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

Jednostka  
kontrolowana 

Urząd Gminy Łagów  

ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów (Urząd lub Gmina) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Czesław Kalbarczyk - Wójt Gminy od dnia 1 grudnia 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1, że Gmina Łagów w latach 2016-20182 nie w pełni rzetelnie 
realizowała zadania z zakresu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Zaniechano bowiem sporządzenia kluczowych dla realizacji zadań w tym obszarze 
dokumentów planistycznych, tj. gminnego programu opieki nad zabytkami oraz planów 
(gminnego i jednostkowych dla zabytków stanowiących własność Gminy) ochrony zabytków 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Gmina nie dysponowała również – 
z uwagi na dotychczas niezakończone prace nad gminną ewidencją zabytków – aktualnymi 
i pełnymi informacjami o zabytkach zlokalizowanych na jej obszarze, co może utrudniać 
prowadzenie skutecznych działań na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
w szczególności na wypadek sytuacji kryzysowych.  

Gmina podejmowała przedsięwzięcia na rzecz opieki nad zabytkami i ochrony zabytków, 
w tym na wypadek i w sytuacjach kryzysowych, jednak z uwagi na brak ww. dokumentów, 
miały one charakter działań doraźnych i nie wynikały z długofalowej, skoordynowanej 
polityki w tym obszarze. 

Poprawy wymaga również przestrzeganie, względem zabytków stanowiących własność 
Gminy, obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane. Zaniedbania w tym obszarze 
(brak książek obiektu budowlanego, brak przeglądów okresowych) może bowiem skutkować 
dalszą degradacją posiadanych zabytków oraz nie sprzyjać skutecznej ochronie zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Nie w pełni rzetelnie realizowano również działania związane z zaistnieniem sytuacji 
kryzysowych dotyczącej gminnych zabytków3. Gmina nie powiadomiła zarządców 
(administratorów) zabytków będących w posiadaniu Gminy o zagrożeniach (ryzykach) 
związanych w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych, a o uszkodzeniu zabytku nie został 
zawiadomiony wojewódzki konserwator zabytków. 

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano działania, 
zmierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości. 

                                                      
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 W wyniku orkanu „Ksawery” doszło do uszkodzenia dachu Zamku Joannitów w Łagowie. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie i organizacja zadań związanych  
z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

1.1. W Regulaminie Organizacyjnym żadnej komórce organizacyjnej Urzędu nie przypisano 
wprost zadań związanych z prowadzeniem gminnej ewidencji zabytków (dalej: GEZ) oraz 
przygotowaniem i realizacją gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i  sytuacji kryzysowych (dalej: Gminny plan ochrony zabytków). 

W praktyce zadania związane z prowadzeniem spraw i realizacją zadań z zakresu ochrony 
dóbr kultury i muzeów realizował pracownik zatrudniony na stanowisku ds. promocji, kultury, 
turystyki i sportu4. 

Natomiast w ramach referatu Inwestycji i Obrony Cywilnej do zadań z zakresu obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego przypisano zadania m.in. dotyczące przygotowania 
analiz i ocen w zakresie realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej, określenie potrzeb 
oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań, opracowanie i aktualizacja 
planu reagowania kryzysowego, integrowanie istniejących systemów monitorowania 
zagrożeń w Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

W ww. regulaminie organizacyjnym oraz w zakresach czynności poszczególnych 
pracowników nie uwzględniono zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, 
w tym również na wypadek sytuacji kryzysowych oraz nie określono procedur wewnętrznych 
dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. 

Ponadto ustalono, że: 

– żadnemu z pracowników Gminy nie przypisano zadań w zakresie opracowania  
i realizacji planów (gminnego i jednostkowych dla zabytków będących w posiadaniu 
Gminy) ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,  
o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego  
i sytuacji kryzysowych5 (dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków); 

– żaden z pracowników Urzędu nie posiadł wykształcenia kierunkowego dotyczącego 
problematyki związanej z ochroną zabytków oraz nie uczestniczył w szkoleniach z tego 
obszaru; 

– w Urzędzie nie wprowadzono odrębnych (wewnętrznych) procedur dotyczących 
realizacji zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-40, 148, 962, 1004-1012) 

1.2. Zarządzeniem nr 23/07 z 21 listopada 2007 r. Wójt Gminy Łagów powołał6 i ustalił skład 
oraz sposób funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W skład 
zespołu oprócz Wójta Gminy, pracowników, powołano przedstawicieli Policji i PSP, 
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
oraz lekarza rodzinnego. Alarmowanie oraz obieg informacji dla Zespołu organizuje się 
poprzez sekretariat. Do zadań Zespołu w fazie reagowania należy podjęcie pracy 
w systemie całodobowym. 
Na potrzeby działania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego opracowano regulamin 
zgodnie, z którym do zadań zespołu należy: 
- ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, 
- przygotowywanie propozycji działań i przestawienie Wójtowi wniosków dotyczących 
wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Reagowania 
Kryzysowego, 

                                                      
4 Zgodnie z treścią § 25 ust. 3 regulaminu organizacyjnego i zakresem czynności obowiązków i zadań z 15 

grudnia 2009 r. 
5 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
6 W celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze Gminy Łagów. 
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- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji zawiązanych z zagrożeniami, 
- opiniowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego. 

(dowód: akta kontroli str. 836-856) 

1.3. W Gminie dotychczas nie utworzono (formalnie nie została przyjęta) Gminna ewidencja 
zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami7 (dalej u.o.z.). W okresie objętym kontrolą GEZ była w trakcie 
opracowywania, aktualizacji i weryfikacji i nie została jeszcze uzgodniona z Lubuskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (LWKZ). 

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. i 2017 r. na terenie Gminy jest 219 zabytków, w tym: 

- wpisane do rejestru zabytków 27 (nieruchome - 20), 

- wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków 192 (nieruchome - 146, archeologiczne - 
46). 

W stosunku do stanu na 31 grudnia 2015 r. liczba zabytków zwiększyła się o jeden. 

Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 26 maja 2017 r.8 wpisano 
do rejestru zabytków województwa lubuskiego kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Św. 
w miejscowości Jemiołów (nr rejestru L-756/A). Po dokonanych oględzinach ww. zabytku 
LWKZ stwierdził m.in., że ww. kościół wyczerpuje znamiona zabytku oraz przedstawia 
istotne wartości historyczne, artystyczne i naukowe, których zachowanie leży w interesie 
społecznym. 

Pismem z 3 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy wniósł do LWKZ o wyłączenie z wojewódzkiej 
ewidencji zabytków 299 obiektów nieistniejących bądź obiektów bardzo uszkodzonych10. 
Do dnia 4 lipca 2018 r. brak jest stanowiska LWKZ. 

(dowód: akta kontroli str. 134-136, 139, 164-169, 485-500, 959, 981-982, 1004-1012) 

Pomimo braku formalnie utworzonej GEZ, Urząd posiada założone karty adresowe dla 
zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i objętych wojewódzką ewidencją zabytków. 
Analiza założonych kart11 wykazała, że karta adresowa jest zgodna ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 
niezgodnie z prawem (załącznik nr 6) i poza „formą ochrony” (8 spraw) zawiera wszystkie 
wymagane dane - § 17. Obiekty - poza zabytkami w ścisłym centrum Łagowa - nie są objęte 
ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

(dowód: akta kontroli str. 334-390, 458-480) 

Wójt wyjaśnił, że braki w części kart wynikają z tego, iż były wykonywane przez pracownika 
Urzędu, który nie posiadał kwalifikacji merytorycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 953-956) 

Gmina Łagów jest właścicielem zabytków wpisanych do rejestru, tj.: 

- Zamek Joannitów i mury obronne, ob. Hotel. Wpis do rejestru nr 23 z 13.04.1951 r., 

- Brama Marchijska. Wpis do rejestru nr 249 z 6.04.1961 r., 

- Brama Polska. Wpis do rejestru nr 248 z 6.04.1961 r., 

- Dom, tzw. „Kurza Stopka”. Obecnie Informacja turystyczna, mini muzeum. Wpis do rejestru 

nr 1042 z 20.03.1964 r., 

- Willa, ob. Międzynarodowe Centrum Spotkań „Zameczek”. Wpis do rejestru nr L171/A 

z 1.07.2005 r., 

- Dom, budynek szachulcowy XVIII/XIX w. Wpis do rejestru nr 1041 z 20.03.1964 r. 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
8 RZD.5130.7.2017-8. 
9 W tym: 13 obiektów z terenu Łagowa, po 5 z miejscowości Stok i Toporów oraz po 1 z miejscowości Czyste, 

Jemiołów, Łagówek, Gronów, Sieniawa i Żelechów. 
10 Lista ta obejmuje m.in. domy, stodoły, obory, budynki gospodarcze, czworaki, zespół folwarczny, 

młynarzówkę, paszarnię, wiatrak, fontannę, nastawnię, parowozownię, wieżę ciśnień, cmentarz ewangelicki, 
park. 

11 Badaniem objęto 10 kart zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz 10 kart zabytków 
objętych wojewódzka ewidencja zabytków. 
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(dowód: akta kontroli str. 136-136A, 301-308, 309-333, 507-520, 521-533, 833-835) 

1.4. Zagadnienia dotyczące ochrony zabytków, w tym także na wypadek sytuacji 
kryzysowych nie były w kontrolowanym okresie przedmiotem kontroli wewnętrznej i badań 
audytowych. Kwestie te nie były także w tym okresie przedmiotem kontroli zewnętrznych ani 
przedmiotem skarg i wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 962) 

 

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

1) W Gminie nie przypisano w sposób rzetelny i kompletny zadań z zakresu ochrony 
zabytków, w tym w szczególności na wypadek sytuacji kryzysowych. Nie określono wprost 
komórek właściwych do realizacji przypisanych Gminie zadań z zakresu ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami, w tym w szczególności ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. 

Zadania związane z prowadzeniem spraw i realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury 
i muzeów przypisano do stanowiska ds. promocji, kultury, turystyki i sportu. Natomiast 
w ramach referatu Inwestycji i Obrony Cywilnej do zadań z zakresu obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego przypisano zadania m.in. dotyczące przygotowania analiz i ocen 
w zakresie realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej, określenie potrzeb oraz 
planowanie środków finansowych na realizację zadań, opracowanie i aktualizacja planu 
reagowania kryzysowego, integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń 
w Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

W regulaminie organizacyjnym oraz w zakresach czynności poszczególnych pracowników 
nie uwzględniono zadań związane z ochroną i opieką nad zabytkami, w tym również na 
wypadek sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-40, 146-150, 151-154, 1004-1012) 

Wójt wyjaśnił, że obecnie rozpoczęliśmy prace nad zmianą Regulaminu organizacyjnego 
urzędu, gdzie nastąpi ostateczne przyporządkowanie zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 866-869) 

2) Pomimo podjęcia działań zmierzających do utworzenia GEZ ewidencja ta nie została 
ostatecznie utworzona (formalnie przyjęta), co stanowiło naruszenie obowiązku 
wynikającego z art. 22 ust. 4 u.o.z. Zgodnie z tym przepisem burmistrz prowadzi gminną 
ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu 
gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 139, 1004-1012) 

Z oświadczenia referenta ds. promocji świetlic wiejskich wynika m.in., że gminna ewidencja 
zabytków wymaga weryfikacji przez LWKZ, a następnie przyjęcia w formie uchwały jako 
załącznik do Gminnego programu opieki nad zbytkami Gminy Łagów.  

Z wyjaśnień Burmistrza wynika m.in., że wieloletnie opóźnienia w wykonaniu GEZ wynikają 
przede wszystkim z braku konsekwentnych działań, a w ostatnim okresie z dłuższej 
absencji pracownika merytorycznego. GEZ zostanie przekazana do LWKZ z prośbą 
o uzgodnienie i weryfikację w dniu 6 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 983, 984-994) 

 
 

Pomimo podjęcia działań zmierzających do utworzenia GEZ, zadanie to dotychczas nie 
zostało zrealizowane. Gmina nie posiada ponadto opracowanych kart dla stanowisk 
archeologicznych i ewidencji zabytków ruchomych znajdujących się na terenie Gminy 
(własnych i podmiotów zewnętrznych). W konsekwencji może być utrudnione prowadzenie 
skutecznych działań na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w szczególności na 
wypadek sytuacji kryzysowych. W Urzędzie nierzetelnie przypisano obowiązki związane 
z organizacją ochrony zabytków i opieką nad zabytkami na terenie Gminy, w tym 
w szczególności na wypadek sytuacji kryzysowych. Nie wyznaczono bowiem wprost 
pracowników właściwych do realizacji przypisanych Gminie zadań w tym obszarze. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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6 

 

2. Opracowywanie i aktualizowanie programów / planów 
w zakresie ochrony zabytków 

2.1. Urząd nie posiada opracowanego, uzgodnionego i zatwierdzonego Gminnego planu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (dalej: Gminny 
plan ochrony zabytków), do czego zobowiązywał przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie ochrony zabytków. 

Również dla żadnego zabytku stanowiącego własność Gminy (wykazanych w pkt. 1.3. 
niniejszego wystąpienia) nie opracowano planów ochrony zabytków (dalej: plany 
jednostkowe), o których mowa w przepisie § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Gmina nie dysponowała wojewódzkim planem ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowanym na potrzeby LWKZ (ani nie znała jego 
założeń – informacje w tym zakresie nie były przekazywane do Gminy). Gmina nie 
dysponowała również planami zabytków jednostek organizacyjnych posiadających zabytki 
na terenie Gminy, ani nie zwracała się o ich otrzymanie. 

W  Gminie nie dokonywano analiz w zakresie prawidłowej i skutecznej ochrony zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych oraz nie poruszano tej tematyki przy sporządzaniu 
i  aktualizacji dokumentów strategiczno-planistycznych dotyczących Gminy. Gmina nie 
posiada oszacowanych potrzeb, co do kwoty niezbędnych nakładów finansowych 
niezbędnych na ochronę zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 139, 481-484, 398-457A, 502-506, 534-539, 547-835, 962,1004-1012) 

2.2. W Gminie nie obowiązywał (do dnia zakończenia kontroli nie został sporządzony 
i przyjęty) kluczowy instrument kształtowania planowej i długookresowej polityki w zakresie 
opieki i ochrony zabytków, tj. gminny program opieki nad zabytkami (dalej: Program), 
o którym mowa w przepisie art. 87 ust. 1 u.o.z. Sporządzenie ww. Programu ma 
w szczególności na celu: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań 
strategicznych, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 
stanu ich zachowania, a także określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, 
eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 69-104, 139, 957, 962, 1004-1012) 

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

1) Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 87 ust. 1 u.o.z. w Gminie nie sporządzono 
kluczowego instrumentu kształtowania planowej i długookresowej polityki w zakresie opieki 
nad zabytkami i ochrony zabytków, tj. gminnego programu opieki nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 139, 1004-1012) 

Wójt wyjaśnił, że brak programu wynika z niedopełnienia obowiązków przez pracownika 
(inspektora) prowadzącego sprawy z zakresu promocji, kultury, rekreacji i sportu oraz 
ochrony dóbr kultury. W związku z powyższym pracownik został ukarany upomnieniem 
z wpisaniem do akt osobowych. 

Jednocześnie Wójt zadeklarował, że podjął niezbędne kroki, aby jak najszybciej został 
przyjęty program opieki nad zabytkami w Gminie i co w następstwie umożliwi realizację 
„Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”. 

Z oświadczenia Sekretarza Gminy wynika, że gmina posiada projekt Programu opieki nad 
zabytkami, który po zaopiniowaniu i przyjęciu przez Radę Gminy zostanie opublikowany. 
Przewidywany termin realizacji zadania to 90-100 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 141-154, 155) 

W trakcie kontroli NIK pismem z 8 maja 2018 r. Wójt Gminy przesłał do LWKZ z prośbą 
o zaopiniowanie Gminnego program opieki nad zabytkami na lata 2018-2020 - do chwili 
obecnej nie otrzymał stosownej opinii. 

 (dowód: akta kontroli str. 955-957) 

Opis stanu 

faktycznego 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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2) Wbrew wymogom określonym w przepisie § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony 
zabytków w Gminie nie opracowano gminnego planu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Również dla żadnego z posiadanych zabytków 
(wykazanych w pkt. 1.3. niniejszego wystąpienia) nie opracowano planów ochrony zabytków 
(dalej: plany jednostkowe), o których mowa w przepisie § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Zgodnie z przepisem § 7 ww. rozporządzenia ww. plany sporządza się w nieprzekraczalnym 
terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia (tj. do dnia 15 lipca 
2005 r.). Stosownie do przepisu § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia plany ochrony zabytków 
zawierają w szczególności: 

a) informacje niezbędne do realizacji prac przygotowawczych oraz sprawnego 
koordynowania i zarządzania ochroną w poszczególnych etapach działania; 

b) wykaz osób uprawnionych do podejmowania decyzji i kierowania ochroną; 

c) wyszczególnienie sposobów przepływu informacji na wszystkich stopniach 
zarządzania. 

Opracowanie planów ochrony zabytków jest zatem jednym z kluczowych elementów działań 
w czasie poprzedzającym wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej, mających 
na celu uratowanie zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Plany ochrony zabytków mają być 
sporządzane, odpowiednio do przewidywanych i realnych zagrożeń, przez jednostki 
organizacyjne posiadające zabytki, gminy, powiaty, województwa oraz na poziomie kraju. 

(dowód: akta kontroli str. 139, 398-400, 502-503, 534-535, 536-537, 538-539, 546-547, 1004-1012) 

Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że Wójtem jest pierwszą kadencję i na przełomie roku 
2014/15 dokonał wewnętrznego przeglądu danych, potrzeb Gminy i niewykonanych zadań 
własnych w poprzednich kadencjach organów Gminy Łagów. Wówczas zorientował się, iż 
ogromną zaległością jest sprawa „Gminnej ewidencji zabytków”, „Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami” oraz w konsekwencji, jako wypadkowa „Planu ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”. Sprawa, nie była praktycznie 
uregulowana od roku 2004, a nawet wcześniej, dlatego też, ze względu na skromne 
możliwości budżetu Gminy Łagów i zobowiązania z okresu minionego, podjął decyzję 
o realizacji ww. zadań przy pomocy pracowników działu promocji tutejszego urzędu. 

Rozdzielenie na odrębne komórki organizacyjne zadań związanych z „Gminnym 
Programem Opieki nad Zabytkami” i związanych z „Planem ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” jest uzasadnione charakterem i skalą tych 
opracowań, wymogami kompetencyjnymi pracowników i merytorycznym przeznaczeniem 
tych opracowań ze względu na cele, jakie mają spełniać. „Plan ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” w zakresie zawartości i podstawy 
opracowania jest wypadkową „Gminnej ewidencji zabytków” i „Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami” i wymaga posiadania kompetencji z zakresu obrony cywilnej albowiem 
stanowić winien integralną część planów obrony cywilnej. Dlatego zdaniem Wójta, 
uzasadnionym jest przypisanie tego zadania do komórki organizacyjnej realizującej zadania 
z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

Wskazane przypisanie realizacji przedmiotowych zadań nie wyłącza obowiązku 
współdziałania komórek organizacyjnych w tym zakresie, w związku z czym uruchomiłem 
w stosunku do pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację przypisanych 
zadań, postępowanie wyjaśniające w przedmiocie przyczyn zaistniałych zaniechań. 
Uruchomione postępowanie, z jednej strony zmierzało do ewentualnego wyciągnięcia 
konsekwencji pracowniczych za stwierdzone zaniechania, a z drugiej strony pozwoliło 
zweryfikować przyjęty organizacyjnie podział zadań do realizacji na przyszłość. Po 
wyjaśnieniach złożonych pisemnie przez pracowników merytorycznych oraz po ponownej 
analizie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łagów i zakresów czynności ww. 
pracowników wynika jednoznacznie, iż nastąpiło niedopełnienie obowiązków przez jednego 
pracownika - inspektora prowadzącego sprawy z zakresu promocji, kultury, rekreacji i sportu 
oraz ochrony dóbr kultury. 

W przypadku wyjaśnień innego pracownika należy stwierdzić, iż w jego kompetencji jest 
realizacja zadania „w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
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zbrojnego i sytuacji kryzysowych, który jest integralną częścią planów obrony cywilnej”12. Na 
jego usprawiedliwienie działa, jak do tej pory, brak przyjętego przez Radę Gminy „Programu 
opieki nad zabytkami Gminy Łagów na lata 2018-2021”. 

W związku z powyższym jeden z pracowników - inspektor został ukarany upomnieniem 
z wpisaniem do akt osobowych13. 

Wójt jednocześnie podjął niezbędne kroki, aby jak najszybciej został przyjęty ww. program 
opieki nad zabytkami w Gminie i co w następstwie umożliwi opracowanie Planu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że także w zapisach umów dzierżawy nie wprowadzono 
obowiązku sporządzenia planu ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. 

Ponadto Wójt Gminy zdeklarował, że Gmina dokona korekty umów z dzierżawcami 
zabytków w zakresie prawidłowego nadzoru właścicielskiego w celu realizacji ustawy 
o  ochronie zabytków oraz stosownych rozporządzeń wykonawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 141-145, 155, 540-545, 871-887, 902-931, 940-943) 

Dla zabytków będących własnością Gminy Łagów nie sporządzono i nie wyegzekwowano 
od kierowników posiadających zabytki opracowania planu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków i przedłożenia planu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy, zgodnie z § 4 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 540-545, 871-887, 902-931) 

Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że także w zapisach umów dzierżawy nie wprowadzono 
obowiązku sporządzenia planu ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. 

Ponadto Wójt Gminy zdeklarował, że Gmina dokona korekty umów z dzierżawcami 
zabytków w zakresie prawidłowego nadzoru właścicielskiego w celu realizacji ustawy 
o  ochronie zabytków oraz stosownych rozporządzeń wykonawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 940-943) 

W Gminie zaniechano sporządzenia wymaganych prawem kluczowych aktów 
planistycznych dotyczących problematyki zabytków, tj. gminnego programu opieki nad 
zabytkami, a także planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych (gminnego i jednostkowych dla zabytków stanowiących własność Gminy). 

Zaniechanie opracowania tych dokumentów - niezależnie od naruszenia obowiązującego 
prawa - może uniemożliwiać kształtowanie planowej i długookresowej polityki w zakresie 
opieki nad zabytkami i ochrony zabytków, a także nie gwarantować skutecznej ochrony 
zabytków na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

 

3. Realizacja zaplanowanych działań na wypadek 
sytuacji kryzysowych 

3.1. Mimo braku sporządzenia gminnego programu opieki na zabytkami oraz planów 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych (gminnego oraz jednostkowych) 
w okresie objętym kontrolą zrealizowano następujące przedsięwzięcia dotyczące zabytków 
stanowiących własność Gminy: 

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Lubuskim14 Gmina otrzymała dotację na 
realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowanych na zadanie: 

                                                      
12 Zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego i zakresu zadań na stanowisku, w zakresie zarządzania 

kryzysowego do jego obowiązków należy m.in: opracowanie i aktualizacja planu reagowania oraz 
merytoryczny nadzór nad pracą Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

13 Z zakresu czynności obowiązków i zadań pracownika wynika m.in., że do jego zadań należy prowadzenie 
spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dób kultury. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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wzmocnienie i ustabilizowanie rozluźnionych połączeni ciesielskich konstrukcji drewnianej 
ściany ryglowej, naprawa i uzupełnienie ceglanych pól elewacji zabytkowego budynku przy 
ulicy Kościuszki 9 w Łagowie15. 

Przedmiotowe prace prowadzono po uzyskaniu pozwolenia LWKZ16, a ich łączny koszt 
wyniósł 19.984,98 zł, z tego budżetu Województwa Lubuskiego dofinansowano kwotą 
9.548,82 zł. 

Ponadto z informacji uzyskanej od dzierżawcy Zamku Joannitów wynika m.in., że Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego dwukrotnie przyznał dotacje na przeprowadzenie 
prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowalnych w ww. obiekcie. W 2016 r. 
kwotę 20.000 zł przeznaczono na odtworzenie trzech zabytkowych okien w sali 
restauracyjnej17, a w 2017 r. kwotę 20.000 zł przeznaczono na odtworzenie dwóch okien 
w sali restauracyjnej oraz prace konserwatorskie głównych drzwi wejściowych obiektu18. 

(dowód: akta kontroli str. 105-106, 107-122, 137, 156-159, 181-291, 296-297, 398-455) 

W uchwale budżetowej Gminy Łagów na 2018 r.19 wpisano zadanie (jako udział własny 
w  projekcie) na kwotę 150.000 zł na renowację zabytkowych murów zamkowych. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z 23 lutego 2018 r. poinformowało 
Urząd o warunkowym zarezerwowaniu kwoty w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na 
ww. zadanie. 

Decyzją z 15 czerwca 2018 r.20 LWKZ udzielił pozwolenia na prowadzenie badań 
konserwatorskich przy zabytku - murach obronnych zamku w Łagowie, z terminem 
ważności pozwolenia do 30 grudnia 2020 r. Natomiast Starosta Świebodziński decyzją 
nr 194/2018 z 28 czerwca 2018 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na 
budowę dla Gminy Łagów w zakresie ratowniczego remontu zagrożonego katastrofą naroża 
murów obronnych zamku w Łagowie. 

(dowód: akta kontroli str. 125-129, 130-133, 972-977, 978-980) 

3.2. W Gminie nie zaplanowano działań związanych z ochroną zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych, w szczególności w zakresie przedsięwzięć przygotowawczych, 
zapobiegawczych i konserwatorskich mających na celu uratowanie zabytków przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem. 

Gmina nie posiada oszacowanych potrzeb, co do kwoty nakładów finansowych niezbędnych 
na przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych oraz 
nie przekazywała środków finansowych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych 
z ochroną zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 481-484, 962) 

Oględziny sześciu zabytków stanowiących własność Gminy wykazały, że: 

- w jednym przypadku dzierżawca prowadził książkę obiektu budowalnego oraz zlecał 
przeprowadzenie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich, o których mowa w art. 62 ust. 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane21, 

- w jednym przypadku w trakcie kontroli NIK założono książkę obiektu budowlanego oraz 
zlecono w tym samym dniu okresowe kontrole roczne i pięcioletnie, 

- w pozostałych czterech przypadkach brak było książki obiektu budowlanego 
i wymaganych okresowych kontroli budowlanych, 

- w czterech przypadkach brak było wymaganej instrukcji przeciwpożarowej, w jednym 
przypadku instrukcję sporządzono w czerwcu 2015 r. i aktualizowano w maju 2018 r., 

                                                                                                                                       
14 Umowa nr DS.I.18/2016 z 8 czerwca 2016 r. Dotacja w wysokości 10.000 zł, co stanowi 47,78% kosztów 

zdania (20.927,18 zł). Termin wykonania prac ustalono na 30 września 2016 r., Aneksem nr 1 termin realizacji 
wydłużono do 30 listopada 2016 r. 

15 Dom, tzw. „Kurza Stopka”. Obecnie Informacja turystyczna, mini muzeum - wpis do rejestru nr 1042. 
16 Decyzja z 12.02.2016 r. 
17 Łączny koszt zadania określono na kwotę 48.000 zł. Wkład własny dzierżawcy - 28.000 zł. 
18 Łączny koszt inwestycji określono na kwotę 68.142 zł. Udział środków własnych dzierżawcy - 48.142 zł. 
19 Nr XXXI.226.2017 z 20 grudnia 2017 r. 
20 ZN.5142.40.2018 [gmŁag]. 
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. 



 

10 

a w kolejnym instrukcję opracowano w marcu 2009 r. a ostatnią aktualizację dokonano 
2 listopada 2015 r., 

- w pięciu przypadkach nie zamieszczono oznakowania wskazującego, iż obiekt podlega 
ochronie prawnej - oprócz Zamku Joannitów, (uprawnienia Starosty wynikają z art. 12 ust. 1 
u.o.z.), 

- w sześciu przypadkach obiekty nie posiadały zabezpieczenia alarmowego czy sytemu 
sygnalizacji p. pożarowej, 

- w jednym przypadku obiekt posiadał monitoring, 

- w jednym przypadku brak było gaśnicy, mimo oznakowania miejsca, a w kolejnym 
w  wyznaczonych miejscach gaśnice raz ustawiono, a w innym miejscu był ich brak, 

- w dwóch przypadkach termin kontroli okresowej (ważności gaśnicy) minął w maju 2013 r. 
i  czerwcu 2016 r. 

Analiza stanu zabezpieczenia i zachowania zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

wykazała m.in.: 

- Budynek użyteczności publicznej, budynek informacji turystycznej Gminy oraz mini 
muzeum - wpis do rejestru pod nr 1042 - budynek po przeprowadzonych pod koniec 2016 
roku pracach konserwatorskich, restauratorskich i robotach budowlanych; 

- Brama Polska położona w Łagowie przy ulicy Kościuszki 1a. Obiekt przekazany do 
zarządzania i administrowania Sołectwu Łagów22 - wpis do rejestru pod nr 248 - 
w pomieszczeniu na piętrze, na suficie wilgoć. Brak było instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego, książki obiektu budowalnego oraz okresowych kontroli rocznych 
i pięcioletnich; 

- Brama Marchijska położona w Łagowie przy ulicy Kościuszki 11. Obiekt przekazany 
umową dzierżawy w kwietniu 2017 r.23 - wpis do rejestru pod nr 249 - na parterze i piętrze 
wykazały zamontowany piec gazowy oraz elementy wewnętrznej instalacji gazowej 
i instalacji centralnego ogrzewania. Brak było instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, książki 
obiektu budowalnego oraz okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich; 

- Dom przy ul. Chrobrego 21 w Łagowie. Budynek mieszkalny, trzy rodzinny, przekazany do 
administrowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie24 - wpis do 
rejestru pod nr 1041 – wystąpiły liczne, uszkodzenia, spękania i wykruszenia tynku na 
ścianach zewnętrznych i wewnętrznych na korytarzu, wilgoć na belkach stropowych, które 
wymagają naprawy i konserwacji. Przewód kominowy ponad dachem spękany 
i wymagający naprawy. Brak było instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, książki obiektu 
budowalnego oraz okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich; 

- Zamek Joannitów, obecnie hotel w Łagowie. Obiekt hotelowo-gastronomiczny przekazany 
w dzierżawę na okres 10 lat25 - wpis do rejestru pod nr 23 - w pomieszczeniu (w pokoju) 
niewielkie zacieki na ścianie. Przy niektórych oznakowanych miejscach brak było gaśnic. 
Brak było bieżącej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W zakresie elewacji 
zewnętrznej i murów stwierdzono uszkodzenia i ubytki na powierzchni. Niewielkie 
uszkodzenia występowały również w przypadku schodów prowadzących na wieżę. 
Częściowo stolarka okienna wymaga wymiany, oczyszczenia i zaimpregnowania.  
Występują miejscowe uszkodzenia dachu; 

- Willa, obecnie Międzynarodowe Centrum Spotkań ZAMECZEK w Łagowie, przy ulicy 
Sulęcińskiej 9. Aktualnie obiekt wypoczynkowo-szkoleniowo-kolonijny przekazany 
w zarząd26 - wpis do rejestru pod nr L-171/A - brak zabytkowych głównych drzwi 

                                                      
22 Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Łagów z dnia 11.02.2015 r. Obiekt położony na działkach oznaczonych 

numerami ewidencyjnymi gruntu 134/1 i 134/3. 
23 Umowa nr 01-N/2017. Obiekt położony na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 122/1 

i 122/3. 
24 Właścicielem budynku jest Gmina Łagów. ZGKiM administruje budynkiem. 
25 Umowa nr 03-N/2014 z 1 lipca 2014 r. Działka w ewidencji gruntów nr 130/6 o powierzchni 1,5368 ha. 
26 Właścicielem jest Gmina Łagów. KW nr 10534. Działka nr 312/2. 
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wejściowych27, zniszczony witraż na klatce schodowej powyżej wejścia, wymienione dwa 
okna. W zakresie elewacji zewnętrznej występowały uszkodzenia i ubytki na powierzchni, 
w okolicach okien i dachu. Stolarka okienna wymaga oczyszczenia starej powłoki 
malarskiej, zaimpregnowania i ponownego pomalowania. 

Z informacji uzyskanej od zarządcy obiektu wynika m.in., że w latach 2016-2017 nie 
otrzymywał z żadnych źródeł jakichkolwiek środków na remont obiektu oraz nie były 
prowadzone prace konserwatorskie czy restauratorskie. 

(dowód: akta kontroli str. 136A, 398-455, 456-457A, 502-506B, 534-539, 540-545, 546-832, 833-835, 
871-887, 902-939) 

3.3. Gmina nie przekazywała środków finansowych na dofinansowanie zadań związanych 
z  ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Rada Gminy uchwałą z 25 października 2017 r.28 określiła zasady udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków. W latach 2017-201829 brak było wniosków i brak było udzielonych dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 138, 963-968) 

Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że uchwała została podjęta w określonych warunkach, 
tj. na wniosek potencjalnego beneficjenta (Parafii Rzymskokatolickiej w Łagowie), natomiast 
skutek działania finansowego określono wstępnie na rok budżetowy 2019. Uchwała została 
rozreklamowana w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego.  

Zdaniem Wójta właściwy proces naboru wniosków rozpocznie się we wrześniu 2018 r. 
i wówczas zwrócimy się do właścicieli obiektów zabytkowych z informacją o takiej 
możliwości wsparcia przez Gminę Łagów. 

(dowód: akta kontroli str. 984-987) 

3.4. W okresie kontrolowanym nie podejmowano wspólnych działań z LWKZ, Policją i PSP 
na rzecz ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy nie kierował zawiadomień do właściwych organów 
związanych z czynami karalnymi dotyczącymi zabytków - z uwagi na brak zdarzeń 
kwalifikujących się do zawiadomień. 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie prowadziła działań o charakterze informacyjno-
szkoleniowym (w tym za pośrednictwem mediów, jednostek oświaty) na rzecz 
upowszechnienia wiedzy o właściwej ochronie zabytków oraz zasadach prawidłowego 
postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych30. 

(dowód: akta kontroli str. 481-484, 866-869, 962A-B) 

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

1) Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.31 Prawo budowlane, właściciel lub 
zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego 
niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym 
mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony 
do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów 
i  przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Wzór, sposób oraz 
systematyczność prowadzenia książki obiektu budowlanego przez cały okres użytkowania 

                                                      
27 W trakcie malowania. 
28 Nr XXIX.216.2017. 
29 Do 26 czerwca 2018 r. 
30 W okresie kontrolowanym Gmina wydawała publikacje poświęcone zabytkom, w tym m.in. mapę Łagowa 
z opisem zabytków, folder Łagów i okolice, Zabytki kultury w Łagowsko - Sulęcińskim Parku Krajobrazowym oraz 
współfinansowała wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Świebodzinie Zabytki na kartach pocztowych. 
31 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
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obiektu określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w  sprawie książki obiektu budowlanego32. 

Natomiast z art. 62. ust 1 Prawo budowlane wynika, że obiekty budowlane powinny być 
w  czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 
obiektu, 

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych); 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 
i  przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej 
i  piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

Kontrola wykazała, że w przypadku: 

- budynku użyteczności publicznej, budynku informacji turystycznej Gminy oraz mini 
muzeum w Łagowie przy ulicy Kościuszki 9 - wpis do rejestru pod nr 1042, 

- Bramy Polskiej w Łagowie przy ulicy Kościuszki 1a. Obiekt przekazany do zarządzania 
i administrowania Sołectwu Łagów33 - wpis do rejestru pod nr 248. 

- Bramy Marchijskiej w Łagowie przy ulicy Kościuszki 11. Obiekt przekazany umową 
dzierżawy w kwietniu 2017 r.34 - wpis do rejestru pod nr 249, 

- domu przy ul. Chrobrego 21 w Łagowie, budynek przekazany do administrowania 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie35 - wpis do rejestru pod nr 
1041, 

brak było książki obiektu budowalnego oraz okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich. 

Natomiast w przypadku Willi przy ul. Sulęcińskiej 9, obecnie Międzynarodowe Centrum 
Spotkań Zameczek w Łagowie, obiekt wypoczynkowo-szkoleniowo-kolonijny przekazany 
w  zarząd36 - wpis do rejestru pod nr L-171/A, książkę obiektu budowlanego założono 
w  trakcie kontroli NIK (tj. 24 kwietnia 2018 r.) a kontrolę okresową roczna i pięcioletnią 
zlecono i przeprowadzono w kwietniu 2018 r. Wcześniej brak było kontroli rocznych 
i pięcioletnich. 

W przypadku Zamku Joannitów w Łagowie, obecnie obiekt hotelowo-gastronomiczny 
przekazany w dzierżawę na okres 10 lat37 - wpis do rejestru pod nr 23, ostatnia okresowa 
kontrola roczna elementów obiektu miała miejsce 12 grudnia 2017 r. (poprzednia okresowa 
roczna kontrola był 9 grudnia 2015 r.) a kontrola pięcioletnia stanu technicznego obiektu 
miała miejsce 12 grudnia 2016 r. (poprzednia - brak). 

(dowód: akta kontroli str. 301-313, 398-455, 456-457A, 502-832, 833-835, 871-876, 877-882, 883-
898, 902-915, 916-939, 1004-1012) 

                                                      
32 Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134. 
33 Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Łagów z dnia 11.02.2015 r. Obiekt położony na działkach oznaczonych 

numerami ewidencyjnymi gruntu 134/1 i 134/3. Z statutu Sołectwa Łagów wynika m.in., że sołectwo zarządza 
i  korzysta ze składników mienia przydzielonego mu do korzystania i zarządzania przez Wójta Gminy. 

34 Umowa nr 01-N/2017. Obiekt położony na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 122/1 
i 122/3. Z umowy wynika m.in., że dzierżawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia budynku przed 
włamaniem oraz zapewnienia ochrony p. pożarowej. 

35 Właścicielem budynku jest Gmina Łagów. ZGKiM administruje budynkiem. 
36 Właścicielem jest Gmina Łagów. KW nr 10534. Działka nr 312/2. 
37 Umowa nr 03-N/2014 z 1 lipca 2014 r. Z umowy wynika m.in., że dzierżawca zobowiązany jest do właściwego 

zabezpieczenia budynku przed włamaniem, zapewnienia ochrony p, pożarowej, utrzymania obiektu 
w należytym stanie technicznym. Ponadto dzierżawca ponosi koszty opłat dodatkowych, tj. obowiązkowych 
przeglądów. Działka w ewidencji gruntów nr 130/6 o powierzchni 1,5368 ha. 
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Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że w ramach możliwości i kompetencji dokonamy sanacji 
tego stanu. W minionych latach podejmowano próby uregulowania problemu podczas 
konstrukcji budżetu, lecz ze względu na specyfikę zabytków, brak dokumentacji 
i konieczność kosztowych inwentaryzacji proces generował duże koszty finansowe, które 
niestety nie znalazły się w kolejnych przyjętych budżetach. 

Ponadto Wójt wyjaśnił, że dokonał analizy sytuacji z pracownikami merytorycznymi i podjął 
decyzje o zleceniu w ramach zamówienia zewnętrznego łącznie na dokonanie przeglądów 
obiektów oraz założenia ksiąg budowalnych dla wszystkich obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 866-869, 969-970) 

W dniu 29 czerwca 2018 r. i 3 lipca 2018 r. zawarte zostały umowy w zakresie 
przeprowadzenia kontroli okresowych (art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2) obiektów budowlanych oraz 
założenia książek obiektów budowlanych. Termin realizacji zadania określono do 30 lipca 
2018 r. a wynagrodzenie określono w kwotach odpowiednio 2.100 zł (trzy obiekty) i 700 zł 
(jeden obiekt). 

(dowód: akta kontroli str. 995-998) 

2) Dla zabytków: Dom ul. B. Chrobrego 21 - zabytek w rejestrze pod Nr 1041, Dom ul. 
Kościuszki 9, obecnie Informacja Turystyczna i mini muzeum - zabytek w rejestrze pod Nr 
1042, Brama Marchijska - zabytek w rejestrze pod Nr 249, Brama Polska - zabytek 
w rejestrze pod Nr 248) nie sporządzono instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o której 
mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7  czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów38. 

Natomiast w przypadku: 
- Zamku Joannitów (obecnie obiekt hotelowo-gastronomiczny) - wpis do rejestru pod nr 23, 
dla budynku opracowano instrukcję przeciwpożarową w marcu 2009 r., ale ostatnia 
aktualizacja była z 2 listopada 2015 r.; 

 

- willi (obecnie Międzynarodowe Centrum Spotkań Zameczek w Łagowie, obiekt 
wypoczynkowo-szkoleniowo-kolonijny) - wpis do rejestru pod nr L-171/A, dla budynku 
opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w czerwcu 2015 r., ale aktualizację 
przeprowadzono dopiero w trakcie kontroli NIK, w maju 2018 r. 
Z § 6 ust. 7 ww. rozporządzenia wynika, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest 
poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata. 

(dowód: akta kontroli str. 540-545, 870, 871-887, 902-939) 

Wójt wyjaśnił m.in., że sytuacja wynika z braku delegacji stosownych uprawnień 
i zobowiązań w zapisach umów dzierżawy dla użytkowników zabytków będących 
własnością Gminy, a Gmina w czterech przypadkach nie sporządziła i nie wyegzekwowała 
od zarządców i dzierżawców zabytków przygotowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego, natomiast w dwóch przypadkach proces ten wymaga lub wymagał aktualizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 940-943) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność prowadzenia dalszych prac 
zmierzających do poprawy stanu zabezpieczania i ochrony zlokalizowanych w Gminie 
zabytków (w tym będących w posiadaniu Gminy), po uprzednim zdiagnozowaniu 
faktycznych potrzeb w tym zakresie. Zaplanowanym i długofalowym działaniom w tym 
zakresie powinno sprzyjać - zadeklarowane w toku niniejszej kontroli - opracowanie 
gminnego planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Gmina w ograniczonym zakresie realizowała działania na rzecz ochrony zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych. Gmina nie udzielała dotacji na prace konserwatorskie przy 
zabytkach, a ze środków gminnych sfinansowano prace inwestycyjno-remontowe przy 
jednym zabytku. Za niezadowalający i wymagający poprawy należy uznać stan 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych zabytków stanowiących 

                                                      
38 Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719. 
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własność Gminy, a także sposób przestrzegania wymogów wynikających z ustawy Prawo 
budowlane. 

4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych 

4.1. Z dokumentacji Gminy wynika, że w okresie objętym kontrolą sytuacje kryzysowe 
(orkan „Ksawery” - 5 październik 2017 r.) doprowadziły do uszkodzenia ogółem 11 
budynków gospodarczych, a z wykazu uszkodzonego mienia komunalnego39 
oszacowanego na łączną kwotę 72.500 zł wynika, że szacunkowa wartość uszkodzonego 
dachu zabytku - Zamek Joannitów - stanowi kwotę 50.000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 857-858, 860, 865) 

O ryzyku i zagrożeniach związanych z ww. sytuacjami kryzysowymi Wójt był powiadamiany 
drogą elektroniczną przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., tj.: 

– o godz. 20:00 w dniu 4 października 2017 r. o orkanie „Ksawery” – prognoza 
niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – od godz. 14:00 dnia 5 października 
2017 do godz. 20:00 dnia 5 października 2017 r. przewidywany silny wiatr w porywach 
115 km/h, z kierunku południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni. 

Pomimo posiadania tych informacji Gmina nie powiadamiała zarządców/posiadaczy 
zabytków będących w jej dyspozycji o zagrożeniach (ryzykach) związanych w wystąpieniem 
ww. sytuacji kryzysowych oraz nie podejmowało innych przedsięwzięć zapobiegawczych 
i zabezpieczających. 

(dowód: akta kontroli str. 961, 1004-1012) 

Z oświadczenia pracownika Gminy (zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego), wynika m.in, że jego działania polegały na wydrukowaniu 
otrzymanego komunikatu i rozwieszeniu go w na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na 
tablicach w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Łagowa. 

Wójt wyjaśnił, że informacja o zagrożeniu umieszczona została także na stronie 
internetowej Gminy. 

Jednocześnie Wójt zadeklarował, że w związku z sytuacją z dnia 4 i 5 października 2017 r. 
podejmie stosowne czynności, aby zwiększyć skuteczność działania gminnego systemu 
zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony zabytków na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 953-958, 960) 

Z informacji uzyskanej od podmiotu dzierżawiącego zabytek (Zamek) wynika m.in., że 
w związku ze zdarzeniem w 2017 r. dotyczącym uszkodzonego dachu Zamku Joannitów 
wskutek silnego wiatru, osobiście zgłoszono szkodę Wójtowi Gminy, który przyjechał na 
oględziny. Po zabezpieczeniu dachu przystąpiono do doraźnych napraw we własnym 
zakresie, o czym został powiadomiony LWKZ, Wojewoda i Marszałek Województwa. 

Z pisma z 1 marca 2018 r.40 skierowanego do Gminy wynika m.in., że podczas huraganu 
doszło do rozszczelnienia dachówek oraz ich osunięcia, powstały liczne ubytki i wyrwy. 
Dzierżawca stwierdził ponadto, że ogrom zniszczeń pokrycia dachowego przerasta 
możliwości dotyczące całkowitej ochrony przez degradacją budynku. 

Na ww. pismo do dnia 29 maja 2018 r. brak było odpowiedzi Gminy. 

W związku z powyższym Wójt Gminy wyjaśnił, że w odpowiedzi na ww. pismo dzierżawcy 
odbyła się wizja lokalna Wójta i kierownik referatu inwestycji i obrony cywilnej Urzędu Gminy 
na obiekcie Zamku Joannitów. W obecności przedstawiciela dzierżawcy Wójt podjął 
informację o staraniach odszkodowawczych dzierżawcy u ubezpieczyciela obiektu, celem 
pozyskania środków finansowych na odtworzenie poniesionych strat w obiekcie-zabytku. 
W związku z powyższą sytuacją odstąpiono od innych form wsparcia ze strony Gminy, aż 

                                                      
39 Oprócz dachu zabytku, także przystanek autobusowy, budynek komunalny, hydrofornia, cmentarz, 

przepompownia ścieków, oczyszczalnia ścieków oraz lampy oświetlenia drogowego. 
40 Data wpływu do Urzędu Gminy Łagów: 02-03-2018. 
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do czasu pozyskania informacji od dzierżawcy o stanie negocjacji i rozmów 
z ubezpieczycielem. 

Natomiast Wojewoda Lubuski pismem z 31 października 2017 r. wyjaśnił m.in., że: 

- Wojewoda dysponuje jedynie możliwością dofinansowania zasadnych i uprawnionych 
wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego, do rezerwy celowej na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, będącej w gestii Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 

- Wojewódzki Konserwator Zabytków, poinformował o możliwości dofinasowania z budżetu 
państwa prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na postawie art. 74 ust. 2 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

- istnieje jeszcze możliwość składania wniosków do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o  dotacje celowe na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku 
wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 502-506B, 944-945) 

Gminna Komisja ds. szacowania strat w dniu 9-11 października 2017 r. dokonała objazdów 
terenowych i zweryfikowała zgłoszenia mieszkańców oraz dokonała szacunku zniszczeń. 

Z formularza zgłoszenia strat w zabytkach41 podpisanego przez Wójta Gminy wynika m.in., 
że uszkodzony został przeszklony dach nad podwórzem wewnętrznym Zamku jako skutek 
działania Orkanu Ksawery, straty oszacowano na kwotę 50.000 zł. Z dokumentu wynika, że 
prace zabezpieczające i naprawcze wykonał dzierżawca we własnym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 857, 862, 864-865) 

Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że miał wiedzę o zdarzeniu, a w dniu następnym wspólnie 
z kierownikiem referatu Inwestycji i Obrony Cywilnej i pracownikiem Zamku dokonał 
wstępnych oględzin zniszczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 940-943, 984-1003) 

4.2. W okresie objętym kontrolą sytuacje kryzysowe dotyczące zabytków nie były 
przedmiotem analiz prowadzonych w celu poprawy ochrony zabytków na wypadek 
wystąpienia kolejnych sytuacji kryzysowych.  

Gmina nie prowadziła także wspólnych kontroli, ćwiczeń, analizy ryzyk z innymi służbami, 
organami, instytucjami (np. WKZ, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Inspekcji Nadzoru Budowlanego, organizacjami społecznymi) na rzecz ochrony zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Wójt wyjaśnił, że w Gminie w tym czasie nie ogłoszono procedur prawnych, które 
umożliwiałyby w pełni działania „antykryzysowe”. 

(dowód: akta kontroli str. 481-484, 857-860, 866-869) 

Odnośnie ewentualnych trudności i ograniczeń (w szczególności związanych z obowiązującym 
prawem i rozwiązaniami organizacyjnymi) w sprawowaniu skutecznej ochrony nad zabytkami  
na wypadek sytuacji kryzysowych: 

Wójt Gminy podał, że: Do takich trudności czy ograniczeń zaliczyłbym przede wszystkim: 

 trudności w pozyskaniu merytorycznie przygotowanych pracowników do realizacji tego 
zadania przez „małą gminę wiejską”, gdzie urzędnicy wykonują wiele sprzężonych ze 
sobą zadań; 

 brak bezpośrednio zagwarantowanych środków finansowych na ww. zadanie 
w kontekście realizacji ustawowych zadań gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 481-484) 

Natomiast referent ds. promocji i świetlic wiejskich w związku z realizacją zadania - 
tworzenie Gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Łagów wskazał m.in., na następujące 
działania: 

 I. Działania zmierzające do poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego: 

                                                      
41 Brak daty sporządzenia. 
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 informowanie właścicieli obiektów zabytkowych o możliwościach pozyskania środków 
na odnowę zabytków; 

 aktywne zachęcanie sektora prywatnego do zagospodarowania obiektów 
zabytkowych; 

 udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków a  nie stanowiących własności Gminy; 

 podjęcie próby rozwiązania problemu nieczynnych cmentarzy ewangelickich na terenie 
gminy; 

 w tworzonych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnienie docelowych 
funkcji cmentarzy poprzez wyszczególnienie, które pozostaną cmentarzami - objęte 
zostaną ewentualnym programem rewitalizacji, a które stanowić będą tereny zielone 
z możliwością utworzenia miejsc pamięci lub lapidarium, oznakowanie miejsc. 

II. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 
z opieką nad zabytkami: 

 - wspieranie inicjatyw związanych z obsługą ruchu turystycznego, 

 promocja szkolnictwa zawodowego w zakresie konserwacji zabytków i zawodów 
zanikających, np. kamieniarstwo, snycerstwo, kowalstwo, ludwisarstwo, 

 prowadzenie prac porządkowych przy zabytkowych założeniach zieleni (parki, 
cmentarze) w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych, 

 współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób bezrobotnych w rzemiosłach 
związanych z tradycyjną sztuką budowlaną. 

 III.  Instrumentarium realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 

Instrumenty społeczne: 

 uzyskanie poparcia lokalnej społeczności dla programu poprzez sprawną komunikację, 

 edukacja i tworzenie świadomości potrzeby istnienia i ochrony dziedzictwa 
kulturowego w lokalnej społeczności, 

 współpraca z organizacjami społecznymi. 

Koordynacja i kontrola 

 gromadzenie stale aktualizowanej wiedzy o stanie zachowania obiektów, 
prowadzonych pracach remontowych i konserwatorskich, 

 utworzenie w ramach organizacyjnych Urzędu Gminy w Łagowie zespołu 
koordynującego realizację poszczególnych zadań wynikających z ustaleń programu 
opieki nad zabytkami, 

 wewnętrzne okresowe sprawozdania z realizacji niniejszego programu.  

(dowód: akta kontroli str. 971) 
 

Ustalono, że w latach 2016-201842 nie wykorzystano środków z rezerwy celowej na zdania 
z zakresu zarządzania kryzysowego wynoszącej odpowiednio w roku 2016 - 36.700 zł, 
w 2017 r. - 50.000 zł i 2018 - 52.000 tys. zł, z uwagi na brak zadań uprawniających do 
wykorzystania rezerwy. 

(dowód: akta kontroli str. 955) 

 

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

Zgodnie z regulaminem Gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, do jego zadań należy 
m.in. nadzorowanie procesu szacowania szkód oraz opiniowanie wniosków organów 
i instytucji o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej na usunięcie strat i szkód 
wywołanych klęską żywiołową lub zdarzeniem o znamionach klęski żywiołowej (§ 4 ust. 3 

regulaminu). 

                                                      
42 Wg stanu na 15 czerwca 2018 r. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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Pomimo posiadanej wiedzy o występującym zniszczeniu i uszkodzeniu dachu43 obiektu 
zabytkowego (Zamku Joannitów) w Łagowie spowodowanym przez orkan Ksawery 
w październiku 2017 r. Gmina nie poinformowała LWKZ o stratach, podjętych działaniach 
lub ewentualnej potrzebnej pomocy, mimo obowiązku wynikającego z rozporządzenia 
w sprawie ochrony zabytków w przypadku sytuacji kryzysowych, o działaniach w zakresie 
podwyższenia gotowości, reagowania i zabezpieczenia, dokumentowania w ramach 
współpracy z instytucjami, w tym m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków, stosownie 
do § 1 ust 6 ww. rozporządzenia. 

Przewodniczący Zespołu zarządzania kryzysowego44 nie wystąpił do Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z informacją o skali zniszczeń oraz z wnioskiem 
o pomoc w zakresie sił i  środków, podczas gdy do zadań zespołu należy m.in., utrzymanie 
gotowości sił i środków przewidzianych do działania, dokumentowanie działań, 
przygotowanie wniosków i propozycji, współdziałanie z podmiotami w zakresie 
wykorzystania sił i środków w  działaniach oraz nadzór merytoryczny nad prowadzeniem 
działalności zapobiegawczej i odbudową (§§ 4, 5 i 7 regulaminu). 
 

Pomimo posiadanej przez Gminę wiedzy o uszkodzeniu dachu obiektu zabytkowego 
spowodowanym przez orkan Ksawery w październiku 2017 r. Gmina, mimo obowiązku 
wynikającego art. 28 ust. 1 pkt 1 u.o.z., nie zawiadomiła LWKZ 

(dowód: akta kontroli str. 502-506, 842-862, 1004-1012) 

Wójt wyjaśnił, że bezpośrednio po zdarzeniu jako przewodniczący Zespołu zarządzania 
kryzysowego nie wystąpił tylko do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z informacją o skali zniszczeń (powiadomiono Starostę Świebodzińskiego i Wojewodę 
Lubuskiego). Po wydarzeniu z 5 października 2017 roku nie powiadomiono, w ramach 
współpracy z instytucjami, wojewódzkiego konserwatora zabytków, gdyż nie opracowano 
wówczas stosownych procedur do gminnego planu zarządzania kryzysowego w zakresie 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. Obecnie Gmina Łagów, m.in. na 
podstawie uwag i wniosków pokontrolnych, dokona uporządkowania procedur. 

(dowód: akta kontroli str. 944-946) 

Dopiero w trakcie kontroli NIK, na wniosek LWKZ z 7 maja 2018 r. Gmina udzieliła 
informacji o podjętych akcjach ratowniczych, stratach i szkodach w zabytkach. 

(dowód: akta kontroli str. 948-952) 
 

W związku z informacjami o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych Gmina nie 
powiadomiła zarządców (administratorów) zabytków będących w posiadaniu Gminy  
o zagrożeniach (ryzykach) związanych w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych oraz nie 
podejmował innych przedsięwzięć zapobiegawczych i zabezpieczających, a o uszkodzeniu 
zabytku nie został poinformowany LWKZ. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagę 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 Kontroli45, wnosi o: 

1. Dokonanie przeglądu i aktualizacji przypisania zadań i obowiązków komórkom 
i pracownikom Gminy w zakresie realizacji w Gminie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami w celu zapewnienia kompleksowej i spójnej realizacji zadań w tym zakresie. 

2. Podjęcie działań niezbędnych do skutecznego zakończenia prac nad utworzeniem 
gminnej ewidencji zabytków. 

3. Zakończenie prac nad sporządzeniem gminnego programu opieki nad zabytkami 
stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

                                                      
43 Podczas huraganu doszło do rozszczelnienia dachówek, ich osunięcia, powstały wyrwy i ubytki. 
44 Wójt Gminy Łagów. 
45 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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4. Opracowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych (gminnego i jednostkowych dla zabytków stanowiących własność Gminy) 
stosownie do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.  

5. Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o każdym fakcie uszkodzenia 
lub zniszczenia zabytku stanowiącego własność Gminy. 

6. Zwiększenie nadzoru nad gminnymi zabytkami, które oddano w trwały zarząd, 
wydzierżawiono lub oddano w administrowanie, w szczególności poprzez zapewnienie 
realizacji przez użytkowników tych obiektów obowiązków: 

a) opracowania i przedłożenia jednostkowych planów ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (dla posiadanych zabytkowych); 

b) założenie książek obiektu budowlanego i przeprowadzenia obowiązkowych 
okresowych kontroli (przeglądy roczne i pięcioletnie) obiektów i stanu 
technicznego gminnych zabytków stanowiących obiekty budowlane 

c) opracowania i aktualizację instrukcji ochrony przeciwpożarowej dla tych obiektów. 

 

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 
uwagi 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 11 lipca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa  Dariusz Obierzyński  

główny specjalista kontroli państwowej  

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 
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zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
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wykorzystania uwagi i 
wykonania wniosków  


