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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/29/2018 z dnia 15.03.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

Jednostka  
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, 

ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz (dalej Starostwo) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Gabryelski - Starosta Międzyrzecki od dnia 27 listopada 2006 r. 
(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1, że Powiat Międzyrzecki (dalej Powiat) w latach 2016-20182 
nie w pełni rzetelnie realizował zadania z zakresu ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. 

Zaniechano bowiem uaktualnienia i dostosowania do obowiązujących wymogów 
kluczowego dla realizacji zadań w tym obszarze dokumentu planistycznego, tj. powiatowego 
planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, a także nie opracowano planów 
jednostkowych dla zabytków stanowiących własność Powiatu. Powiat nie dysponował 
również kompletnymi i aktualnymi informacjami o zabytkach zlokalizowanych na obszarze 
Powiatu, co może utrudniać prowadzenie skutecznych działań na rzecz ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami.  

Powiat do końca 2017 r. posiadał powiatowy program opieki nad zabytkami, a aktualnie jest 
w trakcie opiniowania programu na kolejne lata. 

Poprawy wymaga również przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy Prawo 
budowlane w odniesieniu zabytków stanowiących własność Powiatu. Zaniedbania w tym 
obszarze (brak przeglądu okresowego, zaniechanie realizacji części zaleceń pokontrolnych) 
może bowiem skutkować dalszą degradacją posiadanych zabytków oraz nie sprzyjać 
skutecznej ochronie zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

W okresie objętym kontrolą nie doszło do sytuacji kryzysowych skutkujących uszkodzeniem 
lub stratami w zabytkach stanowiących własność Powiatu. 

 

                                                      
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. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Powiat zamieszkany był przez 58.249 osób3. W skład Powiatu wchodziły trzy gminy 
miejsko-wiejskie: Międzyrzecz, Skwierzyna i Trzciel oraz trzy gminy wiejskie: Bledzew, 
Przytoczna i Pszczew. 

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym4 do zadań samorządu powiatowego należą określone ustawami 
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury oraz ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami. 

1.1. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych 
i Promocji5 do zakresu zadań ww. wydziału przypisano m.in. prowadzenie zadań z zakresu 
kultury, w tym: 

a) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz 
tworzeniem powiatowych instytucji kultury, 

b) realizowanie zadań zawartych w programie opieki nad zabytkami, 

c) prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury, 

d) wspieranie działań społecznych opiekunów zabytków, 

e) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów, 

f) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury, 

g) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów, 

h) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla jednostek kultury 
prowadzonych przez Powiat oraz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. 

Natomiast do zadań i obowiązków stanowiska ds. zarządzania kryzysowego należy 
w szczególności zbieranie i analizowanie informacji o zagrożeniach, opracowanie planu 
zarządzania kryzysowego oraz opracowanie i aktualizacji planu obrony cywilnej i planu 
bezpośredniej ochrony przez powodzią. 

W zakresie obowiązków i odpowiedzialności inspektora pracownika na stanowisku ds. 
oświaty w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji z 20 listopada 2013 r. wpisano 
ponadto kontrole wykorzystania dotacji celowych i podmiotowych, planowanie, prowadzenie 
i realizacja budżetu w zakresie m.in. kultury oraz nadzór nad działalnością Muzeum 
w Międzyrzeczu. 

W trakcie kontroli NIK, tj. w dniu 23 marca 2018 r. Starosta Międzyrzecki uaktualnił zakres 
obowiązków i odpowiedzialności ww. pracownika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych 
i Promocji i wykreślił zadanie dotyczące nadzoru nad działalnością Muzeum 
w Międzyrzeczu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-9, 11-26, 27-28, 29-31, 217-219) 

Starosta Międzyrzecki wyjaśnił m.in., że inicjatorem zmiany z 23 marca 2018 r. była 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji. Po wykreśleniu tego 
obowiązku z zakresu pracownicy i wobec braku przypisania nadzoru nad działalnością 
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej innemu pracownikowi, obecnie nadzór ten należy do 
Naczelnika tego wydziału. Zgodnie z zarządzeniem nr 58/2015 z 15 września 2015 r. 
powyższe wynika z zadań wydziału (§ 1 pkt 2 ppkt 1, 3, 7 i 12 regulaminu wewnętrznego) 

oraz z regulaminu organizacyjnego Starostwa z 13 listopada 2015 r. (§15 ust. 1 lit. e). 

(dowód: akta kontroli str. 586-589) 

Ponadto ustalono, że:  

                                                      
3 http://www.polskawliczbach.pl/powiat_miedzyrzecki, w oparciu o dane GUS. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm. 
5 Zarządzenie nr 58.2015 Starosty Międzyrzeckiego z 15 września 2015 r. 
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– żadnemu z pracowników Starostwa nie przypisano zadań w zakresie sporządzenia 
i aktualizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa w przepisie 
art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami6 
(dalej u.o.z.); a także opracowania i realizacji planów (powiatowego i jednostkowych dla 
zabytków będących w posiadaniu Powiatu) 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 kryzysowych7 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
ochrony zabytków); 

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

(dowód: akta kontroli str. 4-10, 11-26, 604-607A, 1179-1187) 

1.2. Starostwo nie zatrudnia Powiatowego Konserwatora Zabytków, a pracownicy Starostwa 
nie posiadali wykształcenia kierunkowego dotyczącego problematyki związanej z ochroną 
zabytków oraz nie uczestniczyli w szkoleniach z tego obszaru. 

(dowód: akta kontroli str. 528, 606-607) 

Starosta Międzyrzecki wyjaśnił, że w zakresie realizacji zadań ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami nie rozważał powołania stanowiska powiatowego konserwatora zabytków. 
Wojewódzki konserwator zabytków nigdy nie wnioskował do Wojewody o utworzenie 
takiego stanowiska dla powiatu. 

 (dowód: akta kontroli str. 604-607) 

1.3. W Powiecie funkcjonował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego8 (dalej PZZK 
lub Zespół)9, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym10, natomiast nie utworzono powiatowego centrum zarządzania 
kryzysowego (dalej PCZK), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 608-623, 1179-1187) 

1.4. W okresie objętym kontrolą Starosta nie dysponował pełnymi i aktualnymi informacjami 
o zabytkach zlokalizowanych na obszarze Powiatu. Starosta nie posiadał aktualnych 
i kompletnych informacji o zabytkach zawartych w gminnych ewidencjach zabytków (GEZ) 
gmin zlokalizowanych na obszarze Powiatu – część z gmin nie utworzyła dotychczas GEZ11. 

Stosownie do przepisu art. 21 u.o.z. ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania 
programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. 

Dostęp do rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków Powiat zapewnia sobie poprzez 
stronę internetową LWKZ12. 

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. na terenie Powiatu jest 340 zabytków nieruchomych. 
W stosunku do stanu na koniec 2016 r. liczba zabytków zwiększyła się o 43, a w stosunku 
do stanu na koniec 2015 r. o 48.  

Powiat nie posiadał informacji, ile ze 34013 zabytków nieruchomych wpisanych jest do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

                                                      
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
7 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
8 Zakres zadań Zespołu określa art. 4 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 6 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 
9 Zarządzenie Starosty Międzyrzeckiego nr 3.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. Zespół Powiatowy jako struktura 

organizacyjna odpowiedzialna za zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania przez Starostę 
działaniami prowadzonymi w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciu na obszarze 
Powiatu Międzyrzeckiego.  

10 Dz. U. z 2017 r. poz. 209, ze zm. 
11 Powiat posiada ewidencje zabytków z czterech Gmin: Skwierzyna, Trzciel, Pszczew i Bledzew. Brak GEZ 

z Gmin: Międzyrzecz i Przytoczna. 
12 Rejestr i ewidencja zabytków. Wykazy rejestru zabytków nieruchomych  zostały zamieszczone w celach 
informacyjnych. W celu upewnienia się, czy dany obiekt jest wpisany do rejestru zabytków należy skontaktować 
się z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Na stronie dostępny jest:  
- Rejestr zabytków - miasto Zielona Góra, 
- Rejestr zabytków nieruchomych  województwa lubuskiego opracowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa 

http://bip.carbomedia.net/index.php?id=91
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/31.12.2014/LBS-rej.pdf
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Starosta nie dysponował informacjami o zabytkach ruchomych i o stanowiskach 
archeologicznych zlokalizowanych na terenie Powiatu. 

W toku kontroli NIK, Starostwo pozyskało od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (dalej: LWKZ) informację, że w rejestrze zabytków znajduje się odpowiednio: 257 
zabytków nieruchomych, 31 zabytków ruchomych oraz 12 zabytków archeologicznych14 
zlokalizowanych w Powiecie. 

Powiat był właścicielem dwóch zabytków rejestrowych - nieruchomości, tj.: 

 Zespół zamkowy w Międzyrzeczu, w skład, którego wchodzą następujące obiekty: 
Zamek, Muzeum (dawne starostwo z oficyną), park, karczma dworska oraz budynek 
bramny - wpis do rejestru pod nr KOK-I-256/79. Obecnie w dyspozycji powiatowej 
instytucji kultury - Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego; 

 Dawna Willa fabrykancka - wpis do rejestru pod nr L-185/A., obecnie Szkoła 
w dyspozycji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Międzyrzeczu. 

Powiat nie posiadał zabytków ruchomych, a sprawa umiejscowienia stanowiska 
archeologicznego15 jest w trakcie wyjaśniania od lipca 2006 r. z LWKZ. Pismem z 18 
kwietnia 2018 r. Starosta stwierdził m.in., że nadal w ewidencji gruntów dla działki nr 388/1 
położonej w obrębie Świdwowiec, Gmina Trzciel jest ujawniony wpis stanowiska 
archeologicznego nr 1 (AZP-53-17/1) grodziska średniowiecznego przypisanego do tej 
nieruchomości w księdze C rejestru zabytków województwa lubuskiego pod nr L-45/C. 
Starosta poinformował, że grodzisko znajduje się na sąsiedniej działce nr 388/2 i wniósł 
o cofnięcie zawiadomienia z sierpnia 2004 r. o wpisie tego stanowiska do rejestru zabytków 
oraz o doprowadzenie wpisów do stanu zgodnego ze stanem faktycznym. 

Do zakończenia kontroli NIK brak jest informacji w tym zakresie od LWKZ.  

 (dowód: akta kontroli str. 170-171, 174, 641-666, 805-839, 851-856, 1030-1035, 1038-1048, 1179-
1187) 

Starosta wyjaśnił, że rejestr zabytków i ewidencja zabytków znajduje się w Wydziale 
Architektury i Budownictwa. Powiat dysponuje danymi źródłowymi od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Wydział posiada także wydruk ze strony internetowej Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. Rejestr dotyczy 
zabytków nieruchomych powiatu międzyrzeckiego. Starostwo Powiatowe udostępnia 
zainteresowanym wydruki. Ponadto zabytki nieruchome i ruchome zostały ujęte 
w Powiatowym Planie Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych i są dostępne dla każdego zainteresowanego. Rejestr zabytków posiada 
również Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji. Do tej pory nie było 
zainteresowania petentów danymi dotyczącymi rejestru zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 550-553) 

1.5. 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. 142, 1050) 

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

1. W Powiecie 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 Powiatowi zadań 
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym w szczególności ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

                                                                                                                                       
13 Informacja na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.  
14 Pismo LWKZ RZD-G.5135.69.2018 z 28 maja 2018 r. 
15 Z decyzji z 1982 r. wynika m.in., że grodzisko średniowieczne (stanowisko I) zajmuje powierzchnię 24x21 m 

i jest położone około 500 m na płn-zach od mostu przez rzekę Obra na jej prawym brzegu, a osada 
wielokulturowa (grodzisko II) zajmuje powierzchnię ok. 30 arów, przylega od strony płn-zach i nie jest wpisana 
do rejestru.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli str. 4-10, 11-26, 1179-1187) 

Starosta wyjaśnił, że faktem jest, że te zadania nie są wprost przypisane do tych komórek 
organizacyjnych. Wydaje mi się jednak, że pomimo tego regulacje te są wystarczające. 
Świadczy o tym chociażby praktyka. Programem ochrony zabytków zajmuje się Wydziału 
Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, a planem ochrony zabytków Stanowisko ds. 
zarzadzania kryzysowego. 

Zgodnie z § 13 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu 
określonego w załączniku do uchwały Nr 104.2015 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 
2015 r. szczegółowe zadania komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1-9  
i pkt 13 określają ich regulaminy wewnętrzne zatwierdzone w drodze mojego zarządzenia. 
Dla Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji zadania te zostały określone 
w zarządzeniu Nr 58.2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego 
Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji. W § 1 pkt 2 określono zadania z zakresu 
kultury, w tym w ppkt 2-5, 7-8, 11-12 oraz 15 wynikających bezpośrednio lub pośrednio 
z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie zaznaczam, że 
katalog tych zadań nie jest katalogiem zamkniętym, co wynika z tytułu § 1 o brzmieniu: „§ 1. 
Do zadań Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji należy w szczególności:” oraz 
pkt 2 o brzmieniu: „2. Prowadzenie zadań z zakresu kultury w tym,”. Ponadto w § 15 ust. 1 
lit. e regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu wskazano 
stanowiska pracy w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji (Naczelnik 
i pracownicy), na które nałożono obowiązki w zakresie kontroli finansowej, w tym dotyczące 
zadań z zakresu kultury, a więc wyżej wymienionych zadań w zarządzeniu Nr 58.2015 
z dnia 15 września 2015 r. Regulacja ta nie obejmuje jednak zadań w tym zakresie na 
wypadek sytuacji kryzysowych. Wszystkie zadania w tym zakresie są przypisane dla 
Stanowiska ds. zarzadzania kryzysowego, choć także w podobnym katalogu zawartym w § 
10 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu. 

 (dowód: akta kontroli str. 798-801) 

Z przywołanych wyżej uregulowań organizacyjnych i zakresu działania wydziału oraz 
pracowników nie wynika jednoznacznie obowiązek w zakresie np. sporządzenia programu 
opieki nad zabytkami czy planu ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych.  Zdaniem NIK 
brak jednoznacznego przypisania zakresu i odpowiedzialności poszczególnym wydziałom 
czy pracownikom odnośnie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami spowodowało, że mimo obowiązku do dnia dzisiejszego 
w Starostwie nie zaktualizowano powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych, a Powiat aktualnie nie dysponuje powiatowym programem opieki nad 
zabytkami. 

2. Wbrew wymogom określonym w art. 18 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
w Powiecie nie utworzono Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego, tj. kluczowej 
komórki (jednostki) organizacyjnej w zapewnieniu całodobowego przepływu informacji na 
potrzeby zarządzania kryzysowego. 

(dowód: akta kontroli str. 608-640, 1179-1187) 

Starosta wyjaśnił, że Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego nie utworzono ze 
względu na ograniczenia finansowe. Jego brak nie powodował negatywnych skutków 
w funkcjonowaniu urzędu. 

W latach 2016-2017 centrum zarządzania kryzysowego funkcjonowało w godzinach pracy 
natomiast po godzinach pracy i w dniach wolnych informacje o zagrożeniach kierowane były 
do KP PSP i KP Policji. Jednostki te informacje o zagrożeniu przekazywały do 
podinspektora zarządzania kryzysowego starostwa i Starosty Międzyrzeckiego. Po 
otrzymaniu informacji podejmowano stosowane decyzje. 

Zadania całodobowego alarmowania członków PZZK w przypadku zaistnienia sytuacji 
kryzysowej wykonywał podinspektor zarządzania kryzysowego. Nie było potrzeby pełnienia 
całodobowych dyżurów w związku z czym ww. osoba nie korzystała z dni wolnych od pracy 
oraz dodatku finansowego z tego tytułu. 

(dowód: akta kontroli str. 604-607A, 840-850, 893A-893D) 
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W Starostwie nierzetelnie przypisano obowiązki związane z organizacją ochrony zabytków 
i opieką nad zabytkami na terenie Powiatu, w tym w szczególności na wypadek sytuacji 
kryzysowych. Nie określono bowiem komórek właściwych do realizacji przypisanych 
Powiatowi zadań w tym obszarze.  

Starosta nie dysponował również pełnymi i aktualnymi informacjami o zabytkach 
zlokalizowanych na obszarze Powiatu, co może utrudniać prowadzenie skutecznych działań 
na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 

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

2.1. Powiat posiadał opracowany własnymi siłami, uzgodniony i zatwierdzony w lipcu 2006 
r. Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

Plan ten od 2006 r. nie był aktualizowany. Z ww. planu wynika, że do rejestru zabytków 
wpisane są 24 obiekty, w tym na terenie miasta 6 obiektów zabytkowych i na terenach 
wiejskich 18 zabytków. Wszystkie 24 zabytki ujęte zostały w wykazie i podlegają 
zabezpieczeniu w razie sytuacji kryzysowych lub na wypadek konfliktu zbrojnego. Na 
terenie Gminy Międzyrzecz w ww. planie ujęto 9 zabytków16, na terenie Gminy Skwierzyna - 
3 zabytki17, na terenie Gminy Trzciel - 2 zabytki18, na terenie Gminy Przytoczna - 4 zabytki19, 
na terenie Gminy Bledzew - 4 zabytki20 oraz na terenie Gminy Pszczew - 2 zabytki21.  

Plan ten nie był corocznie aktualizowany, do czego zobowiązywał przepis § 5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. Ponadto Plan nie spełniał wszystkich 
wymogów określonych w Instrukcji stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie 
ochrony zabytków. Nie identyfikowano i nie dokumentowano potencjalnych zagrożeń i ryzyk 
dla zabytków. 

Powiat nie szacował kompleksowo potrzeb dotyczących niezbędnych nakładów 
finansowych na prace przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Powiatu, w tym 
w szczególności dotyczących ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych.  

Plan ochrony zabytków nie był udostępniany innym podmiotom (np. j.s.t., jednostkom 
organizacyjnym posiadającym zabytki, właściwym służbom - Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej) w szczególności w celu ułatwienia opracowania lub dostosowania przez te 
podmioty własnych planów ochrony zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 33-54, 55, 553, 604-607, 1050, 1179-1187) 

Z wyjaśnień Starosty wynika m.in, że brak aktualizacji planu wynikał z przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1036-1037) 

W dokumentach strategiczno-planistycznych Powiatu, problematyka ochrony zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych nie była uwzględniana.  

Ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Międzyrzeckiego22 wynika m.in., że 
o historii powiatu świadczą dzieje grodów np. w Międzyrzeczu i Skwierzynie oraz 
zachowane zabytki sakralne np. Sanktuarium Maryjne w Rokitnie czy klasztor Cystersów w 
Bledzewie. Na ślady zabytków wskazano m.in. w m. Trzciel (kościół romański, kościoły 
neogotyckie, cmentarz, domy szachulcowe czy kompleks parkowo-pałacowy w Łagowcu) 
oraz w m. Pszczew (kościół w stylu późnorenesansowym z barokową plebanią, ślady po 
grodzisku - prawdopodobnie siedziba archidiakona czy pałac - dawny dwór biskupi. 

                                                      
16 Pałac w Bobowicku, - dwór w Gorzycy, - kościół w Gorzycy, kościół w m. Święty Wojciech, kościół w m. 
Wysoka, zespół szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu-Obrzyce, relikty kolegium Jezuitów w Międzyrzeczu, 
ratusz w Międzyrzeczu, i - dawna synagoga w Międzyrzeczu. 
17 Kościół parafialny w Skwierzynie, cmentarz żydowski w Skwierzynie i pałac w m. Wiejce. 
18 Kościół parafialny w Chociszewie i dwór w m. Stary dwór. 
19 Kościół w Chełmsku, Kościół w Goraju, Kościół w Krobielewie i kościół w Rokitnie. 
20 Kościół w Bledzewie i kościół w Nowej Wsi. 
21 Kościół i plebania w Pszczewie. 
22 Uchwała nr XX/147/04 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 30 czerwca 2004 r.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 723-737) 

2.2. W Powiecie opracowano Plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na 
okres 3 lat, tj. od 2016 do 2018 r., określający m.in. program zagospodarowania 
nieruchomości, do czego zobowiązywał przepis art. 25 ust. 2a w zw. z art. 25b ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami23. 

(dowód: akta kontroli str. 893-911) 

2.3. Powiat posiada, oprócz swojego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych, następujące gminne plany: 
- plan Gminy Międzyrzecz, sporządzony w maju 2006 r., 
- plan Gminy Bledzew, sporządzony w lutym 2006 r., 
- plan Gminy Trzciel, sporządzony w maju 2005 r., 
- plan Gminy Przytoczna, sporządzony w grudniu 2006 r., brak uzgodnienia z LWKZ. 
W trakcie kontroli NIK przedłożono sporządzony w lipcu 2006 r., ale nieuzgodniony z LWKZ 
plan Gminy Pszczew oraz plan Gminy Skwierzyna z 2014 r. Z informacji uzyskanych od 
dyrektora Muzeum24 oraz dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego25 
wynika, że nie posiadają takich planów, o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia. 
Wszystkie ww. plany nie były corocznie aktualizowane, pomimo obowiązku wynikającego 
z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków oraz nie spełniały wymogów 
określonych w Instrukcji stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony 
zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 228-243, 244-527,554-585, 604-607A, 676-688, 689-696, 699-712, 713-
722, 857-892) 

Z wyjaśnień Starosty wynika, m.in., że: „Z powodu przeoczeń oraz braku całkowitej 
wiedzy.”, w ramach kontroli i nadzoru nie podjęto skutecznych działań w celu otrzymania 
wszystkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
oraz ich corocznych aktualizacji. 

Ponadto Starosta stwierdził, że faktem są te niezgodności z przepisami, jednakże był 
przekonany, że plany są poprawne gdyż były uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. A brak daty wpływu planów wyjaśnił, osobistym ich dostarczeniem na stanowisko 
zarządzania kryzysowego przez pracowników gmin. W przyszłości takie dokumenty będą 
kierowane przez sekretariat. 

(dowód: akta kontroli str. 840-850) 

2.4. Z informacji uzyskanych od dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
oraz dyrektora Muzeum wynika, że dla będących w ich w dyspozycji zabytków stanowiących 
własność Powiatu nie opracowano planów ochrony zabytku na wypadek sytuacji 
kryzysowych, o których mowa w przepisie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony 
zabytków (plany jednostkowe). 

(dowód: akta kontroli str. 228-243, 244-527) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące dokumenty z zakresu obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego: 

1. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Międzyrzeckiego - wprowadzony Zarządzeniem Nr 
37.2014 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.; 

2. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego - sporządzony przez Starostę 
Międzyrzeckiego w 2016 r., zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego. 

Analiza ww. dokumentów wykazała, że w dokumentach tych ujęto zagadnienia dotyczące 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych oraz jego oznakowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 912-977, 978-1027) 

                                                      
23 Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm. 
24 Zabytek będący własnością Powiatu - Zespół zamkowy w Międzyrzeczu: Zamek, Muzeum (dawne starostwo 

z oficyną), park oraz budynek bramny - wpis do rejestru pod nr KOK-I-256/79. 
25 Zabytek będący własnością Powiatu - Dawna Willa fabrykancka, obecnie Szkoła Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w  Międzyrzeczu - wpis do rejestru pod nr L-185/A. 
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2.5. Uchwałą nr XLIII.251.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 lutego 2014 r. 
przyjęto Program opieki nad zabytkami Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014-2017. Przed 
przystąpieniem do realizacji ww. zadania Powiat skierował pismo26 m.in. do wójtów 
i burmistrzów, dyrektora muzeum, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, 
dyrektorów szkół, nadleśnictwa, agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz 
powiatowego zespołu doradztwa rolniczego z prośbą o spotkanie odnośnie poczucia 
odpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe. Informacja o planowanym 
sporządzeniu Programu ukazała się w prasie, została umieszczona na stronie BIP 
Starostwa oraz na Międzyrzeckim Portalu Informacyjnym w dniu 10 października 2013 r.27 

W Programie nie określano stanu zachowania i zabezpieczenia zabytków nieruchomych na 
obszarze Powiatu, nie zawarto zapisów dotyczących m.in.: konieczności poniesienia 
nakładów na remonty kapitalne lub zabezpieczające zabytków, a potrzeby w tym zakresie 
nie zostały zwymiarowane, nie określono źródeł finansowania powyższych prac, podmiotów 
uprawnionych do korzystania z pomocy finansowej i zasad jej przyznawania, nie zakładano 
również finansowania prac i robót ze środków Powiatu. Program nie określał warunków 
współpracy z właścicielami zabytków, eliminujące sytuacje konfliktowe (w tym w 
szczególności związane z przedsięwzięciami związanymi z ochroną zabytków na wypadek i 
w sytuacjach kryzysowych) związane z wykorzystaniem tych zabytków. 

Zgodnie za art. 87 ust. 5 u.o.z. z realizacji Programu złożone sprawozdania za lata 2014-
2015 i 2016-2017, lecz nie były one zgodne z wytycznymi zawartymi w  Programie. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie, monitoring i ewaluacja realizacji Programu 
wśród podstawowych danych niezbędnych dla realizacji prawidłowego procesu monitoringu 
bieżącego jego realizacji przewiduje się ocenę w okresach półrocznych następujących 
danych: 

- ilość i jakość działań na rzecz realizacji poszczególnych celów, 

- ilość przydzielonych dotacji, jakość ich realizacji oraz poziom w stosunku do okresów 
wcześniejszych, 

- ocena merytorycznego charakteru zrealizowanych projektów, 

- ilość i jakość oferty skierowanej do potencjalnych podmiotów współpracy w zakresie 
realizacji Programu, 

- poziom i zakres merytoryczny współpracy międzyinstytucjonalnej, 

- monitoring zmian rzeczywistych na tle wykorzystania instrumentów i narzędzi wdrażania 
wobec konkretnych obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu. 

W trakcie kontroli NIK przygotowano projekt Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Międzyrzeckiego na lata 2018-2021, który został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu w dniu 25 kwietnia 2018 r. a następnie w dniu 2 maja 2018 r. został przesłany do 
zaopiniowania Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. 

Pismem z 1 czerwca 2018 r. Kierownik Delegatury LWKZ poinformował, że ze względu na 
konieczność wnikliwej analizy przedłożonego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Międzyrzeckiego na lata 2018-2021, sprawa zostanie załatwiona do 29 czerwca 2018 r., 
a pismem 21 czerwca 2018 r. wydłużono termin do 31 sierpnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 88-98, 100-138, 177-191, 192-196, 804, 1052-1057,1112-1113, 1114-1165) 

Sporządzenie Programu opieki nad zbytkami na lata 2014-2017 zostało zlecone w dniu 
7 listopada 2013 r. do wykonania na podstawie umowy o dzieło z terminem realizacji 
do 20 grudnia 2013 r., a koszt zadania uzgodniono na kwotę brutto 3.000 zł. 

                                                      
26 Pismo ES.411.1.2013.HP z 15 października 2013 r.  
27 Na sugestie i propozycje oraz informacje mogące mieć znaczenie przy opracowywaniu programu na lata 2014 

-2018 wyznaczono termin do końca listopada 2013 r. 
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Natomiast aktualizacja i przygotowanie Programu opieki nad zabytkami Powiatu 
Międzyrzeckiego na lata 2018-2021 zlecona została 4 kwietnia 2018 r. za kwotę brutto 
2.000 zł.28   

(dowód: akta kontroli str. 157-161) 

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

1. Mimo obowiązku (corocznej aktualizacji) wynikającego z § 5 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie ochrony zabytków, obowiązujący od 2006 r. Powiatowy plan ochrony zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych nie był dotychczas aktualizowany. 
Ponadto wbrew przepisom ww. rozporządzenia posiadany przez Starostwo plan nie zawiera 
m.in. odpowiednio do przewidywanych i realnych zagrożeń oraz kierunków działań, 
opracowań w szczególności w zakresie pożaru, powodzi, wichury, katastrofy budowlanej, 
awarii technicznej, chemicznej, demonstracji, rabunku lub wandalizmu, ataku i konfliktu 
zbrojnego. 

(dowód: akta kontroli str. 33-54, 171, 174, 1179-1187) 

Z wyjaśnień Starosty Międzyrzeckiego wynika m.in., że nie podejmowano przez 
przeoczenie działań w zakresie aktualizacji planu. Nikt nie oczekiwał aktualizacji tych 
planów. Pierwotny plan w 2006 r. został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków i Wojewodą Lubuskim. Nie aktualizowano planu z powodu braku występowania 
zagrożeń. 

Zdaniem Starosty Powiatowy Plan Ochrony Zabytków nie spełnia określonych wymogów, 
ale był uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który nie miał do niego 
zastrzeżeń. Plan nie był przekazywany podległym jednostkom organizacyjnym 
posiadającym zabytki oraz właściwym służbom. Dane z Powiatowego Planu Ochrony 
Zabytków zostały przekazane do gmin. Poza tymi działaniami nie odnotowano 
zainteresowania tym planem przez inne podmioty. 

Jednocześnie Starosta zadeklarował podjęcie działań w celu opracowania nowego planu, 
który będzie spełniał obowiązujące wymogi. 

(dowód: akta kontroli str. 550-553, 1036-1037) 

2. W Programie opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 nie określano warunków 
współpracy z właścicielami zabytków, eliminujące sytuacje konfliktowe (w tym 
w szczególności związane z przedsięwzięciami związanymi z ochroną zabytków na 
wypadek i w sytuacjach kryzysowych) związane z wykorzystaniem tych zabytków, o których 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 6 u.o.z. 

 (dowód: akta kontroli str. 101-138, 1179-1187) 

Starosta wyjaśnił m.in., że w Programie nie określono stanu zachowania i zabezpieczenia 
zabytków nieruchomych oraz warunków współpracy z właścicielami zabytków, ponieważ 
właściciele nie są zainteresowani współpracą, a niektórzy są nam nieznani. 

(dowód: akta kontroli str. 604-607) 

Pismem z 11 czerwca 2018 r. Starosta przesłał do LWKZ uzupełniony o kwestie współpracy 
z właścicielami zabytków program opieki nad zabytkami na lata 2018-2021. 

Pismem z 21 czerwca 2018 r. LWKZ poinformował o zaopiniowaniu programu w terminie do 
31 sierpnia 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1057-1110, 1112-1113) 

3. Stosownie do art. 87 ust. 5 u.o.z., sporządzone zostały sprawozdania z realizacji 
Programu opieki nad zabytkami za lata 2014-2015 i 2016-2017, ale nie były one zgodne 
z wytycznymi zawartymi w  Programie na lata 2014-2017. 
W sprawozdaniach z Programu, w części monitoring i ewaluacja realizacji Programu wśród 
podstawowych danych niezbędnych dla realizacji prawidłowego procesu monitoringu 
bieżącego jego realizacji przewiduje się ocenę w okresach półrocznych następujących 
spraw: 

                                                      
28 Umowa o dzieło nr ES.2151.1.2018.KH. Termin realizacji do 30 kwietnia 2018 r. Projekt programu został 

pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- ilość i jakość działań na rzecz realizacji poszczególnych celów, 

- ilość przydzielonych dotacji, jakość ich realizacji oraz poziom w stosunku do okresów 
wcześniejszych, 

- ocena merytorycznego charakteru zrealizowanych projektów, 

- ilość i jakość oferty skierowanej do potencjalnych podmiotów współpracy w zakresie 
realizacji Programu, 

- poziom i zakres merytoryczny współpracy międzyinstytucjonalnej, 

- monitoring zmian rzeczywistych na tle wykorzystania instrumentów i narzędzi wdrażania 
wobec konkretnych obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu. 

Danych ww. zakresie brak było w sprawozdaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 101-138, 1179-1187) 

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji wynika m.in., że 
złożone sprawozdania za lata 2014-2015 i 2016-2017 zostały przygotowane przez podległe 
jednostki a zbiorczą informację przygotował wydział Edukacji, Spraw Społecznych  
i Promocji. 
W sprawozdaniach ustosunkowano się do zadań zrealizowanych a nie tych wynikających 
z Programu i nie zostało to tak ”literalnie” przedstawione. Sprawozdania zawierają wiele 
informacji, które odzwierciedlają zrealizowane zadania, lecz nie w taki sposób jak zapisano 
w uchwalonym Programie opieki nad zabytkami. Postaramy się, aby powyższe zapisy były 
brane pod uwagę przy następnych sprawozdaniach. 

 (dowód: akta kontroli str. 738-740) 

W Powiecie nie przeprowadzono analiz i nie diagnozowano problemów dotyczących 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, a także nie szacowano koniecznych 
nakładów na realizację zadań w tym zakresie, jak również nie określano warunków 
współpracy z właścicielami zabytków. 

Wbrew obowiązującym wymogom prawa nie uaktualniono Powiatowego planu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz nie opracowano ww. 
planów dla zabytków stanowiących własność Powiatu.  

Zaniechanie realizacji tych obowiązków – niezależnie od naruszenia obowiązującego prawa 
– może nie gwarantować skutecznej ochrony zabytków na wypadek wystąpienia sytuacji 
kryzysowych.  

Powiat do końca 2017 r. dysponował Powiatowym programem opieki nad zabytkami, a 
aktualnie jest w trakcie opracowania takiego Programu na kolejny okres. 

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli zadeklarowano lub podjęto działania 
zmierzające do wyeliminowania tych nieprawidłowości  

  

3. Realizacja zaplanowanych działań na wypadek sytuacji 
kryzysowych 

3.1. W latach 2016-2017 zrealizowano następujące przedsięwzięcia dotyczące posiadanych 
przez Powiat zabytków wpisanych do rejestru zabytków: 

 Dawna Willa fabrykancka. Obecnie Szkoła Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego - nr rejestru L-185/A:  
a) w 2016 r. i 2017 r.: - remont piwnic za kwotę 116.797,77 zł. 
Prace te były prowadzone na podstawie pozwolenia wydanego przez LWKZ. 
 

 Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej - nr rejestru KOK-I-256/7929: 

a) w 2016 r. prowadzono remont schodów wejściowych do muzeum za kwotę 
15.000 zł. Prace te były prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem LWKZ. 

                                                      
29 Zespół zamkowy w Międzyrzeczu: Zamek, Muzeum (dawne starostwo z oficyną), park oraz budynek bramny. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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b) w 2017 r. wykonano remont dachu w XIX wiecznej części budynku wraz z kominem 
wentylacyjnym oraz lukarnami za kwotę 164.450,61 zł.30 Prace te były prowadzone 
w uzgodnieniu i pod nadzorem LWKZ. 

(dowód: akta kontroli str. 197-199, 228-243, 244-527, 741-745) 

W latach 2016-2017 Starostwo nie udzielało i nie otrzymywało bezpośrednio dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 172-173) 

3.2. Analiza sprawozdania z realizacji Programu za lata 2014-2017 oraz informacji 
przekazywanych do Powiatu przez jednostki samorządu terytorialnego o udzielonych 
dotacjach dla właścicieli zabytków położonych na terenie Powiatu wykazała, że w okresie 
objętym kontrolą zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia w zakresie wspierania 
prac konserwatorskich w ramach udzielanych dotacji przez: 

 Gminę Międzyrzecz 

– Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na wykonanie 
renowacji i konserwacji wieży w kwocie 50,0 tys. zł; 
– Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Międzyrzeczu na remont zabytkowych 
organów piszczałkowych – I etap w kwocie 50,0 tys. zł; 
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Międzyrzeczu na remont zabytkowych 
organów piszczałkowych – II etap w kwocie 50,0 tys. zł; 
- wspólnocie mieszkaniowej w Międzyrzeczu na prace polegające na remoncie dachu, 
wymianie tynków wraz z malowaniem oraz renowacji drzwi zewnętrznych do budynku 
z wymiana witryny w kwocie 50,0 tys. zł. 

 Gminę Pszczew  

– wymiana pokrycia dachowego i remont konstrukcji dachowej Domu Szewca w kwocie 
112,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 177-216) 

3.3. Oględziny dwóch (dawna Willa fabrykancka, Zespół zamkowy w Międzyrzeczu) 
zabytków (ogółem pięć obiektów) będących własnością Powiatu wykazały, że: 
- dla każdego z obiektów prowadzono książkę obiektu budowalnego,  

- w przypadkach jednego obiektu (Zamek) brak było przeprowadzonej kontroli okresowej 
pięcioletniej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane31, 

- każdy obiekt posiadał wymagane instrukcje przeciwpożarowe32, 

- jeden zabytek (dawna Willa fabrykancka) nie posiadał oznakowania wskazującego, iż 
obiekt podlega ochronie prawnej (uprawnienia Starosty wynikają z art. 12 ust. 1 u.o.z.), 

- każdy zabytek posiadał sygnalizację alarmową i system telewizji przemysłowej 
(monitoring), 

- każdy z obiektów był wyposażony w instalację odgromową, a także gaśnice (z ważnym 
przeglądem). 

W sprawie braku znaku informującego, że zabytek podlega ochronie Starosta wyjaśnił m.in., 
że zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez społecznych opiekunów zabytków na spotkaniu 
w 2016 roku wprowadzono do budżetu środki na zakup tabliczek, które w ilości 140 szt. (60 
szt. zakupiono w 2017 r. i 80 szt. w 2018 r.) są w posiadaniu wydziału Edukacji Spraw 
Społecznych i Promocji. Obecni trwają ustalenia z gminami, które zabytki oznakować 
w pierwszej kolejności. Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest 
zaplanowany do oznakowania. Zapis ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(art. 12 ust 1) mówi, że Starosta w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków może 
umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, 
iż zabytek ten podlega ochronie. 

                                                      
30 W tym 100.000 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 64.450,61 zł ze środków 

Muzeum.  
31 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
32 Instrukcje sporządzone w kwietniu 2018 r. i w lutym 2017 r. 
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Analiza stanu zabezpieczenia i zachowania zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
wykazała m.in.: 

1. Zespół zamkowy w Międzyrzeczu (obiekty): Zamek, Muzeum (dawne starostwo 
z oficyną), karczma dworska oraz budynek bramny - wpis do rejestru pod nr KOK-I-256/79. 
Obecnie Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej33. Oględziny wykazały: 

- budynek bramny - miejscami zniszczone obróbki blacharskie, miejscowe brak w elewacji, 
ubytki gzymsu nad przepustem bramnym; 
- budynek główny wraz z oficyną – w piwnicy zawilgocenie, posadzki, ściany piwnic, tynki 
wewnętrze ścian piwnic zwilgocone i zagrzybiałe. Konstrukcja dachu drewnianego i pokrycie 
dachu wymaga remontu. Pokrycie dachu jest nieszczelne z prześwitami. Uszkodzone 
stopienie schodów drewnianych. Tynki zewnętrze oraz schody z bloków kamiennych 
wymagają prac remontowych. Miejscowe ubytki spoin fundamentu kamiennego i tynku na 
ścianach zewnętrznych, uszkodzone gzymsy; 
- łącznik - wymieniono dach, ubytki tynku ścian i gzymsu, uszkodzenia cokołu, uszkodzone 
stopnie schodów zewnętrznych; 
- zamek - pokrycie dachu bastei wykonane z deszczułek, z licznymi ubytkami i szczelinami, 
widoczna erozja biologiczna, miejscowe wypłukanie spoin muru z cegły, 
- budynek karczmy dworskiej - miejscowe ubytki dachówek, szczeliny, widoczne ubytki 
tynku, w okolicach gzymsu, wybite szyby w dwóch oknach, zniszczone parapety, 
zawilgocona piwnica, tynki wewnętrze ścian budynku i piwnic są zwilgocone i zagrzybiałe, 
prowizoryczne zabezpieczenie otworu okiennego. 
Oprócz budynku karczmy dworskiej pozostała część zespołu zabytkowego położona jest na 
wyspie, a jedyna droga p.pożarowa do Muzeum, oficyny i Zamku dla jednostek straży 
pożarnej prowadzi przez teren prywatny i most drewniany nad kanałem doprowadzającym 
wodę z Paklicy do stawu i fosy. Przy moście ustawiono znak B-18 Zakaz wjazdu pojazdów 
o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15T. 
 
2. Dawna Willa fabrykancka, obecnie Szkoła Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego34. - wpis do rejestru pod nr L-185/A. Oględziny wykazały: 
przygotowania do wymiany uszkodzonego słupa więźby dachowej oraz wykonane 
częściowo naprawy placu. Elementy techniczne budynku wskazywały na konieczność 
naprawy lub wymiany okien krosnowych w lukarnach, wymianę tynków zewnętrznych 
w okolicach części okien, złuszczenie tynku i farby wewnątrz przy posadzce w części 
piwnicznej. Stwierdzono miejscowe ubytki tynku na zewnątrz i jego naprawy. Na 
powierzchni placu występowały częściowe jego uzupełnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 747-784, 785-797, 840-850) 

W sprawie podejmowanych i planowanych działań dotyczących poprawy stanu 
technicznego zabytku - Zespół zamkowy w Międzyrzeczu Starosta wyjaśnił m.in., że z 
dniem 1 stycznia 1999 roku Powiat Międzyrzecki jako jeden z dwóch w nowo powstałym 
województwie lubuskim powiatów (obok Powiatu Zielonogórskiego) otrzymał na utrzymanie 
Muzeum - Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, w którego skład wchodzi 
zabytkowy zespół zamkowy w Międzyrzeczu: Zamek, budynek bramny, budynek dawnego 
starostwa połączonego łącznikiem z budynkiem oficyny dworskiej, budynek dawnej karczmy 
dworskiej oraz ponad 5-hektarowy park krajobrazowy wraz z fosą, stawem i kanałami 
wodnymi. Ówczesne władze Powiatu Międzyrzeckiego zostały zaskoczone faktem 
otrzymaniem na utrzymanie tak ogromnego zespołu muzealnego, ponieważ zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami, w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju Muzeum 
w Międzyrzeczu miało być na utrzymaniu Ministra Kultury i Sztuki. Niestety w związku 
z nałożonym na Powiat Międzyrzecki obowiązkiem utrzymania Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej nie przyznano władzom powiatu zabezpieczenia w postaci jakiejkolwiek 
subwencji ze strony Ministra Kultury i Sztuki na bieżące utrzymanie tej jednostki kultury, nie 
mówiąc już o środkach na prace remontowo-konserwatorskie zespołu zabytkowego 

                                                      
33 Na terenie Zespołu Zamkowego wyodrębniono m.in. budynki: - budynek główny z oficyną (podpiwniczony 
z częścią nadziemna i poddaszem) - ok. 1.423 m2 powierzchni użytkowej, - budynek bramny, parterowy 
i niepodpiwniczony - ok. 117 m2 powierzchni użytkowej, - karczma Dworska (częściowo podpiwniczony) - ok. 980 
m2 powierzchni użytkowej, - Zamek - ok. 352 m2 powierzchni użytkowej. 

34 Budynek użyteczności publicznej, ok. 741 m2 powierzchni użytkowej. 

http://znaki-drogowe.dlakierowcy.info/s/4089/77039-lista/241224-Znak-B-18-Zakaz-wjazdu-pojazdow-o-rzeczywistej-masie-calkowitej-ponad-t.htm
http://znaki-drogowe.dlakierowcy.info/s/4089/77039-lista/241224-Znak-B-18-Zakaz-wjazdu-pojazdow-o-rzeczywistej-masie-calkowitej-ponad-t.htm
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tworzącego Muzeum. Niestety przekazany z dniem 1 stycznia 1999 roku na utrzymanie 
Powiatu Międzyrzeckiego zespół zamkowy w Międzyrzeczu był w złym stanie. 
Natychmiastowych prac remontowo-konserwatorskich i utrzymaniowych wymagał Zamek 
oraz sieć kanałów przecinających park, w tym zamkowa fosa oraz łączące poszczególne 
części parku mosty (most prowadzący bezpośrednio do zamku groził zawaleniem). 
W pierwszej kolejności należało wykonać prace odtworzeniowe sieci kanałów zasilających 
zamkową fosę i samą fosę okalającą zamek wraz z koniecznością odtworzenia zgniłych 
zastawek wodnych. Te zbiorniki były w znacznym stopniu zamulone i porośnięte 
roślinnością w wyniku, czego utraciły swoją funkcję - nie dostarczały wody do zamkowej 
fosy, co bezpośrednio zagrażało zamkowym murom, ponieważ znikomy dopływ wody do 
fosy oraz zniszczone zastawki na zamkowej fosie, mające za zadanie utrzymanie 
odpowiedniego poziomu wody nie spełniały swojej funkcji. Taki stan wpływał na zaburzenie 
stosunków wodnych na zamkowej wyspie, co mogło spowodować obniżenie się poziomu 
gruntu i w konsekwencji zawalenie zamkowych murów pozbawionych naturalnego oparcia 
w gruncie. Zły, a wręcz tragiczny stan techniczny zamkowego mostu oraz pozostałych 
mostów wchodzących w skład wewnętrznych dróg nie pozwalał w razie sytuacji kryzysowej - 
pożaru, na dostęp do budynków muzealnych oraz zamkowego dziedzińca, nie mówiąc już 
o prowadzeniu jakichkolwiek prac remontowo-konserwatorskich przy budynkach 
muzealnych oraz na zamku. Najpilniejszym zadaniem związanym z ochroną i opieką 
w zakresie zapewnienia warunków finansowych umożliwiających trwałe zachowanie 
zespołu budynków wraz z parkiem wchodzących w skład zespołu zamkowego 
w Międzyrzeczu była obok remontu zamkowych murów konieczność odtworzenia sieci 
kanałów, fosy i zniszczonych zastawek wodnych wraz z remontami generalnymi mostów 
w tym z potrzebą całkowitej rozbiórki i budowy od podstaw zamkowego mostu. Prace te 
zostały zakończone w 2005 roku. Powiat Międzyrzecki wraz z władzami Muzeum z braku 
możliwości pokrycia tych kosztownych prac finansowych tylko ze środków własnych 
pozyskał na ten cel środki z Gminy Międzyrzecz oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Dopiero po wykonaniu tych prac można było przystąpić do kolejnego zadania, 
jakim była pilna potrzeba remontu wewnętrznych i zewnętrznych murów obwodowych 
zamku, łącznika, przypory zachodniej, wieży zamkowej i piwnicy renesansowej na zamku. 
W 2005 roku została wykonana dokumentacja i zostało uzyskane pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie budowlane na przeprowadzenie 
prac remontowo-konserwatorskich międzyrzeckiego zamku. Ze względu na ogromny koszt 
tych prac, który wraz z koniecznością wybudowania od podstaw zamkowego mostu wraz 
z przeprowadzeniem niezbędnych badań archeologicznych wyniósł ponad 3.000.000 zł, 
prace te rozpoczęły się w 2006 roku i zostały zakończone w 2014 roku. Ze względu na 
ogrom kosztów remontu zamku Powiat Międzyrzecki wraz z władzami Muzeum musiał 
szukać środków zewnętrznych. Środki na ten cel uzyskiwano z Gminy Międzyrzecz, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Unii Europejskiej. 

W międzyczasie tj. w 2008 roku w celu zapobieżenia zagrożeniom mogącym spowodować 
uszczerbek, udaremnieniu niszczenia oraz zabezpieczenia zabytku wraz z jego otoczeniem 
została wymieniona niespełniająca norm bezpieczeństwa instalacja elektryczna oraz zostały 
wykonane zabezpieczenia w postaci instalacji p.poż, instalacji antywłamaniowej i systemu 
telewizji przemysłowej w następujących zabytkowych obiektach: budynku głównym muzeum 
wraz z łącznikiem, budynku oficyny dworskiej, budynku bramnym. Łączny koszt 
wykonanych prac wyniósł 602.256 zł i został sfinansowany ze środków Powiatu 
Międzyrzeckiego, Gminy Międzyrzecz, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Należy również wspomnieć, że w 2000 roku władze Powiatu ze względu na bezpieczeństwo 
budynków sfinansowały wymianę niespełniającej norm bezpieczeństwa instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku głównym muzeum, łączniku, oficynie dworskiej oraz 
w budynku bramnym wraz z wymianą starych pieców na nowe gazowe. 

Zdając sobie sprawę z konieczności dalszych prac remontowo-konserwatorskich przy 
zabytkowych budynkach muzealnych w 2015 roku ze środków Gminy Międzyrzecz 
i Powiatu Międzyrzeckiego został wykonany pilny remont kominów wentylacyjnych na 
budynku głównym muzeum (koszt 56.000 zł) oraz została sfinansowana w całości ze 
środków Powiatu Międzyrzeckiego dokumentacja techniczna na remont dachu, lukarn, 



 

15 

schodów wejściowych, wymianę okien w lukarnach oraz ocieplenie dachu w budynku 
głównym muzeum wraz z XIX-wiecznym łącznikiem. Podobnie jak przy realizacji 
poprzednich zadań, ze względu na wysoki koszt zaplanowanych prac do wykonania 
wynoszący ponad 500.000 zł, władze Muzeum w porozumieniu z władzami Powiatu 
Międzyrzeckiego zmuszone są z obiektywnej przyczyny poszukiwać zewnętrznych środków 
finansowych na ten cel. Muzeum zostało zobligowane do złożenia wniosków na pozyskanie 
zewnętrznych środków finansowych do Gminy Międzyrzecz, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety 
z uwagi na ogrom potrzeb różnych właścicieli zabytkowych obiektów w woj. lubuskim 
i w Polsce, udało się pozyskać 100.000 zł jedynie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w 2017 roku. Począwszy od roku 2016 do roku 2017 wykonano prace 
remontowe na kwotę wynoszącą około 250.000 zł - tj. przeprowadzono remont dachu, 
lukarn wraz z wymianą okien i ociepleniem dachu w XIX-wiecznym łączniku oraz 
przeprowadzono remont schodów wejściowych do budynku głównego muzeum. W związku 
z tym w 2016 i 2017 roku, Powiat Międzyrzecki zwiększał w trakcie roku budżetowego 
dotację podmiotową na utrzymanie Muzeum, co umożliwiało dyrekcji Muzeum 
wykorzystanie wypracowanych środków własnych z biletów wstępu na wykonane w tych 
latach prace remontowe. 

Od pierwszych lat istnienia Powiatu Międzyrzeckiego, władze powiatu podejmowały 
działania w celu zdobywania niezbędnych środków finansowych na utrzymanie należących 
do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej zabytków. Jednakże z uwagi na ogrom skali potrzeb 
w  zakresie potrzeby ciągłych nakładów finansowych przerastających możliwości finansowe 
powiatu w zakresie wykonywania niezbędnych prac konserwatorsko-remontowych 
zabytkowych budynków należących do Muzeum, zdając sobie sprawę ze znaczenia dla 
polskiej kultury zespołu zamkowego w Międzyrzeczu, władze powiatu czyniły od lat starania 
o współprowadzenie Muzeum z innymi podmiotami, co znacznie powinno poprawić 
możliwości finansowe w zakresie zapewnienia niezbędnych środków na ochronę tego 
zespołu zamkowego. 

Ukoronowaniem działań Powiatu Międzyrzeckiego w zakresie zapewnienia warunków 
umożliwiających trwałe zachowanie zabytków należących do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im. Alfa Kowalskiego będzie podpisanie pod koniec miesiąca czerwca 2018 roku Umowy 
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wspólne prowadzenie tej instytucji kultury, 
co powinno skutkować w najbliższych latach znacznym zwiększeniem niezbędnych 
nakładów w zakresie ochrony i opieki zespołu zamkowego w Międzyrzeczu. 

(dowód: akta kontroli str. 840-850) 

3.4. W okresie objętym kontrolą obowiązywała uchwała Rady Powiatu Międzyrzeckiego 
z dnia 9 kwietnia 2013 roku35 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania 
dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego dla samorządowej instytucji 
kultury. 

W latach objętych kontrolą brak było uchwały o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, o której 
mowa w art. 81 ust. 1 u.o.z. 

W latach 2016-2017 bezpośrednio Powiat nie otrzymywał i nie udzielał dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. 

Powiat nie posiada oszacowanych potrzeb, co do kwoty nakładów finansowych 
niezbędnych na przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 143-148, 172-173, 604-607A) 

Z wyjaśnień Starosty w sprawie braku uchwały o udzielanie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane wynika m.in., że udzielanie dotacji 
na wyżej wymienione prace jest uzależnione od możliwości finansowych powiatu, a te 
poczynając od dnia przejęcia Muzeum Międzyrzeckiego i wydawania corocznie po kilkaset 
tysięcy złotych na utrzymanie Muzeum i pogarszania się stan obiektów zabytkowych, 
spowodowało brak możliwości przeznaczenia jakichkolwiek środków na inne zabytki. 

                                                      
35 Nr 33/2013.  
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(dowód: akta kontroli str. 798-801) 

Ze sprawdzania z wykonania budżetu za 2016 r. i 2017 r. wynika m.in., że w rozdziale 
92118 Muzea ze środków Powiatu przekazywana była do Muzeum dotacja podmiotowa na 
bieżącą działalność w wysokości po zmianach odpowiednio 600,0 tys. zł i 590,0 tys. zł. 

W informacji uzyskanej od dyrektora Muzeum wynika m.in., że Muzeum nie dostało dotacji 
celowych na parce konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne, a w związku ze 
zwiększoną w trakcie 2016 r. i 2017 r. dotacją podmiotową wykorzystało własne środki na 
parce remontowe. W 2016 r. wykonano remont schodów wejściowych do muzeum36 
a w 2017 r. wykonano remont części dachu37. 

(dowód: akta kontroli str. 222-225, 244-329) 

W okresie objętym kontrolą Powiat nie przeprowadzał kontroli powiatowej instytucji 
samorządowej - Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w zakresie sposobu 
wykorzystania przekazanych dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 536-544) 

Audytor wewnętrzny oświadczył, że zagadnienia dotyczące ochrony zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych nie były objęte planem kontroli i planem audytu. 

Starosta wyjaśnił, że bezpośrednio na ochronę zabytków nie wydaliśmy środków, jednak 
powiat wspierał finansowo powiatową osobę prawną, którą jest muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu. Ponadto Starosta wyjaśnił, że nie 
badano wydatkowania środków z uwagi, że zarówno w jednym jak i drugim roku prace 
remontowe zakończyły się po ukończeniu kontroli. W latach 2016-2017 Muzeum prace 
wykonało w ramach posiadanych środków własnych, a dochody ze sprzedaży usług 
w 2016 r. wyniosły 176.219,59 zł, a w 2017 r. 145.462,86 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 142, 552-553, 586-589) 

3.5. W dniu 27 listopada 2017 r. podpisany został List intencyjny38 w sprawie współdziałania 
na rzecz podjęcia prowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, jako 
wspólnej instytucji kultury. Z dokumentu wynika, że strony wyrażają wolę ścisłej współpracy 
w celu polepszenia warunków realizacji zadań statutowych Muzeum i zapewnienie 
warunków rozwoju i upowszechniania wiedzy na temat kultury i tradycji Ziemi 
Międzyrzeckiej. Strony deklarują wolę: prowadzenia Muzeum, jako wspólnej instytucji 
kultury, zawarcia nie później niż do 30 czerwca 2018 r. umowy o prowadzeniu wspólnej 
instytucji kultury, na czas określony - nie krótszy niż 10 lat. 

W umowie określone zostaną m.in., zasady współprowadzenia oraz określone zostaną 
proporcjonalnie możliwości zaangażowania finansowego we wspólne jego prowadzenie. 

W dniu 29 czerwca 2018 r. podpisana została umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej 
instytucji kultury Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, zgodnie z którą 
Minister i Powiat prowadzić będą jako wspólną samorządową instytucję kultury. Zgodnie 
z postanowieniami ww. umowy w 2018 r. dotacja podmiotowa dla Muzeum określona 
została w wysokości: Minister - 500 tys. zł, Powiat - 300 tys. zł, a od 1 stycznia 2019 r.: 
Minister - 1.000 tys. zł, Powiat - 300 tys. zł. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2028 r.   

(dowód: akta kontroli str. 802-803, 1166-1173) 

3.6. W okresie objętym kontrolą Powiat nie współpracował ze służbami, organami, 
instytucjami (np. LWKZ, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Nadzoru 
Budowlanego, organizacjami społecznymi) w zakresie i na rzecz ochrony zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych.  

Starostwo nie prowadziło 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 
kryzysowych. 

                                                      
36 Wynagrodzenie ryczałtowe 14.997,22 zł. 
37 Wynagrodzenie brutto 160.017,74 zł. 
38 Pomiędzy Powiatem Międzyrzeckim a Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  
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Przygotowano natomiast opracowanie poświęcone zabytkom zlokalizowanym w Powiecie 
pn. Katalog zabytków powiatu międzyrzeckiego. Umowa na ww. katalog podpisana została 
w dniu 19 lutego 2016 r. z terminem realizacji do 30 października 2016 r, wynagrodzenie 
określono w wysokości brutto 5.000 zł.39 

W okresie objętym kontrolą Starosta Międzyrzecki nie kierował zawiadomień do właściwych 
organów związanych z czynami karalnymi dotyczącymi zabytków – z uwagi na brak zdarzeń 
kwalifikujących się do zawiadomień. 

(dowód: akta kontroli str. 162-169, 1050) 

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

W przypadku jednego z zabytków stanowiących własność Powiatu (Zamek) brak było 
obowiązkowego przeglądu obiektu budowlanego, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 (co 
najmniej raz na 5 lat) ustawy Prawo budowlane. 

Zgodnie z przepisami ww. ustawy obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania 
poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli 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. 

(dowód: akta kontroli str. 244-527, 747-784, 1179-1187) 

Starosta wyjaśnił, że pomimo kontroli przeprowadzanych w powiatowych jednostkach 
organizacyjnych w ostatnich latach nie przewidziano w nich kontroli odnośnie 
obowiązkowych przeglądów obiektu budowlanego, w tym zabytku. Mając na uwadze ten 
brak w kolejnych kontrolach ich zakres będzie poszerzony o tę tematykę. 

(dowód: akta kontroli str. 840-850) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na zasadność prowadzenia dalszych prac 
zmierzających do poprawy stanu zabezpieczania i ochrony posiadanych zabytków, po 
uprzednim zdiagnozowaniu faktycznych potrzeb. Zaplanowanym i długofalowym działaniom 
w tym zakresie powinna sprzyjać – zadeklarowana w toku niniejszej kontroli – aktualizacja 
i dostosowanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych do 
obowiązujących wymogów.  
 

Działania Powiatu w zakresie poprawy stanu zachowania zabytków były ograniczone. 
Niewątpliwy wpływ na zakres i sposób realizacji zadań w tym obszarze (Powiat nie udzielał 
dotacji na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami) miały ograniczone 
możliwości finansowe Powiatu. 

Pozytywnie należy również ocenić, poza jednym przypadkiem, przestrzeganie obowiązków 
wynikających z ustawy Prawo budowlane względem posiadanych zabytków (obiektów 
budowlanych). 
 

4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych 
4.1. Z dokumentacji Starostwa wynika, że w okresie objętym kontrolą sytuacja kryzysowa 

(orkan „Ksawery” - 5 październik 2017 r.) doprowadziła do uszkodzenia ogółem 18 
budynków mieszkalnych, 22 budynków gospodarczych oraz jednego ogrodzenia, przy czym 
żaden z uszkodzonych obiektów nie był zabytkiem. 

 (dowód: akta kontroli str. 624-639) 

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

                                                      
39 Książka obejmuje m.in. następujący zakres tematyczny: uwarunkowania historyczne w procesie kształtowania 

i postrzegania lokalnego dziedzictwa kulturowego, dziedzictwo archeologiczne, zabytki sakralne, zabytkowe 
cmentarze oraz zabytki techniki i dziedzictwo militarne. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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– o godz. 14:34 w dniu 4 października 2017 r. o orkanie „Ksawery” - ostrzeżenie 
meteorologiczne Nr 52 - od godz. 14:00 do godz. 20:00 dnia 5 października 2017 r. 
przewidywany silny wiatr w porywach 115 km/h, lokalnie 130 km/h, z kierunków 
zachodnich. 

Pomimo otrzymanych informacji40 Starostwo nie powiadomiło zarządców (administratorów) 
zabytków stanowiących własność Powiatu o zagrożeniach (ryzykach) związanych 
w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych oraz nie podejmowało innych przedsięwzięć 
zapobiegawczych i zabezpieczających.  

(dowód: akta kontroli str. 1028, 1179-1187) 

Podinspektor do spraw zarządzania kryzysowego wyjaśnił, że w związku z tymi 
informacjami nie podejmowałem żadnych działań dotyczących posiadanych przez Powiat 
zabytków, w szczególności nie powiadamiałem o tym zarządców tych obiektów. Nie 
wiedziałem, że należy ich o tym powiadomić. 
W przypadku następnych tego typu ostrzeżeń każdorazowo będę powiadamiał zarządców 
zabytków o ryzykach i zagrożeniach związanych z prognozowanymi sytuacjami 
kryzysowymi. 

Starosta wyjaśnił, że informacji o zagrożeniach związanych z wystąpieniem sytuacji 
kryzysowych nie przekazywano do zarządców zabytków przez przeoczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 27-28, 1029, 1036-1037) 

Według informacji z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu 
w latach 2016-2018 (I kw.) przeprowadzono ogółem 27 interwencji w obiektach 
zabytkowych, z tego siedem dotyczyło pożarów i zadymień w tych obiektach, trzy 
uszkodzeń technicznych budynków (uszkodzony dach, zwisająca rynna) i jedna alarmu 
bombowego. 

Zdaniem Komendanta Powiatowej PSP do największych trudności i ograniczeń 
w sprawowaniu skutecznej ochrony nad zabytkami w sytuacjach kryzysowych należy 
zaliczyć brak możliwości bezpośredniego dostępu do obiektu poprzez bliski dojazd 
pojazdami pożarniczymi, które w związku ze swoimi gabarytami i wyposażeniem (drabiny, 
podnośniki) uniemożliwiają manewrowanie nimi w terenie, gdzie występuje zwarta 
zabudowa, ogrodzenia, wąskie bramy lub brak drogi pożarowej w sąsiedztwie budynku. 
Drugą istotną sprawą jest według Komendanta utrudniony dostęp do pomieszczeń, 
szczególnie wież i strychów, do których prowadzą najczęściej wąskie, drewniane i strome 
schody. 

(dowód: akta kontroli str. 531-533A) 

Według informacji z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu w latach 2016-2018 (I kw.) 
odnotowano dwa zdarzenia o charakterze kryminalnym dotyczącym prawdopodobnego 
podłożenia ładunku wybuchowego w obiektach zabytkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 529-530A) 

Z informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego wynika m.in., że we 
wskazanych latach (2016-2018) PINB zajął się jedynie sprawą nieodpowiedniego stanu 
technicznego budynku kuźni zlokalizowanej na działce nr 193 w Bukowcu. W związku ze 
stanem technicznym, który był bardzo zły i istniejącym zagrożeniem wystąpienia katastrofy 
budowlanej, organ po konsultacji z Delegaturą LWKZ i uzyskaniu jego zgody wydał decyzję 
nakazującą właścicielowi budynku całkowitą rozbiórkę przedmiotowej kuźni (zabytku). 

(dowód: akta kontroli str. 529-530, 531-533A, 534-535) 

Z wyjaśnień Starosty wynika m.in., że Starostwo Powiatowe o zaistniałych sytuacjach 
kryzysowych otrzymuje informacje od podległych służb (PSP, Policji, sanepidu, weterynarii). 
Generalnie w minionym okresie nie otrzymaliśmy informacji o sytuacji kryzysowej 
dotyczących ochrony zabytków. Zarówno PSP nie przekazywała wszystkich informacji 
dotyczących interwencji, jak również nie mieliśmy wiedzy o podłożonych ładunkach 
wybuchowych, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie przekazał informacji 
o kuźni w Bukowcu. 

(dowód: akta kontroli str. 840-850, 1036-1037) 

                                                      
40 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52 z 5.10.2017 r. 
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4.2. W okresie objętym kontrolą zaistniała sytuacja kryzysowa nie była przedmiotem analizy 
w celu wykorzystania jej do poprawy ochrony zabytków na wypadek i w sytuacjach 
kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 604-607A, 1050, 1179-1187) 

Starosta wyjaśnił, że nie było zdarzeń, które dotyczyły zabytków i nie podejmowano 
żadnych działań. 

(dowód: akta kontroli str. 604-607A) 

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

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

- brak sprzętu specjalistycznego, który na wypadek sytuacji kryzysowej będzie używany np. 
przez straż pożarną do innych niż ochrona zabytków celów. 

- brak przygotowania kierunkowego - wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji, 
korzysta z pomocy pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2013 
roku wydział nawiązał współpracę z historykiem Uniwersytetu Zielonogórskiego, który 
wspiera wydział wiedzą merytoryczną w tym zakresie i na umowę zlecenie opracowuje 
Program.  

(dowód: akta kontroli str. 550-553, 840-850) 

W budżecie Powiatu na obsługę zdarzeń z zakresu  zarządzania kryzysowego przewidziana 
jest kwota 0,5% zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, tj. w 2016 r. - 110.100 zł, 
w 2017 r. - 122.000 zł i 2018 (stan na 18.06) - 123.000 zł41. Środki te nie zostały 
wykorzystane z uwagi na brak zadań uprawniających do wykorzystania rezerwy. 

(dowód: akta kontroli str. 1111) 

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

W związku z informacjami o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych Powiat nie 
powiadamiał zarządców (administratorów) zabytków będących w posiadaniu Powiatu 
o zagrożeniach (ryzykach) związanych w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych oraz nie 
podejmował innych przedsięwzięć zapobiegawczych i zabezpieczających. 

Należy jednak zauważyć, że wskutek ww. sytuacji kryzysowych nie doszło do uszkodzeń 
zabytków należących do Powiatu. 

 

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 Kontroli42, wnosi o: 

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

2. Uaktualnienie i dostosowanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, a także opracowanie planów ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego dla zabytków stanowiących własność 
Powiatu (planów jednostkowych), stosownie do wymogów rozporządzenia w sprawie 
ochrony zabytków. 

3. Dokonanie przeglądu okresowego (5-letniego) stanu technicznego użytkowanego 
obiektu zabytkowego (Zamek) stosownie do wymogów ustawy Prawo budowlane. 

                                                      
41 Dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810. 
42 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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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 2018 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa  Dariusz Obierzyński  

główny specjalista kontroli państwowej  
 

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