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W preambule Konstytucji RP zawarto zobowiązanie do zachowania dziedzictwa narodo-
wego i przekazywania go kolejnym pokoleniom. Nie jest to możliwe bez ochrony zabytków, 
wyjątkowych ze względu na ich wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Kontrole 
NIK przyczyniły się do ocalenia budynków dawnej Stoczni Gdańskiej, miejsca wyda-
rzeń, które zmieniły losy państw naszej części Europy. Dzięki poczy nionym ustaleniom 
będzie można zapewnić lepszą ochronę zabytków, także w sytuacji różnych zagrożeń.

ŁUKASZ RÓG

Ochrona zabytków  
w województwie pomorskim

Tereny postoczniowe, rejestry zabytków i działania na wypadek zagrożeń

Wprowadzenie 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi-
ła w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków w Gdańsku (WUOZ) dwie 
kontrole doraźne: skargową oraz spraw-
dzającą, którymi objęto lata 2013–20161. 
Jedną z głównych przyczyn podjęcia kon-
troli skargowej były przekazane NIK in-
formacje, które dotyczyły m.in. rozbiórki 
historycznych budynków znajdujących się 
na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej (te-
reny postoczniowe). 

W historii Polski Stocznia Gdańska, 
jako kolebka NSZZ „Solidarność” zajmuje 
szczególne miejsce. Przypomnieć należy, 
że 17 sierpnia 1980 r. Międzyzakładowy 

1 Kontrola skargowa obejmowała lata 2013–2014, a sprawdzająca 2015–2016. Wyniki kontroli zostały zaprezentowa-
ne w informacji Ochrona zabytków przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. nr ewid. 41/2017/
K17/001/KNO.

Komitet Strajkowy ogłosił listę 21 postu-
latów, które zostały uwzględnione w hi-
storycznym porozumieniu podpisanym 
31 sierpnia 1980 r. w tzw. Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej. 

Tablice, na których spisano 21 postu-
latów, są uznane przez Międzynarodowy 
Komitet Doradczy Programu UNESCO 
„Pamięć Świata” za jeden z najważniejszych 
dokumentów XX wieku, świadectwo wy-
darzeń mających przełomowy wpływ na 
zmiany polityczne, ustrojowe i gospodarcze 
państw bloku socjalistycznego, których 
kolebką była Stocznia. 

Dodatkowo, w październiku 2003 r. wpi-
sano je na Światową Listę Dziedzictwa 
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Kulturowego UNESCO, natomiast w grud-
niu 2014 r. trzy obiekty znajdujące się na te-
renie dawnej Stoczni Gdańskiej: Sala BHP, 
Brama nr 2 oraz plac Solidarności z po-
mnikiem Poległych Stoczniowców grud-
nia 1970 r., a także Europejskie Centrum 
Solidarności zostały wyróżnione Znakiem 
Dziedzictwa Europejskiego2. 

Po przeprowadzeniu kontroli skargo-
wej NIK negatywnie oceniła działania 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków (PWKZ) oraz sfor-
mułowała wnioski pokontrolne, wnosząc 
m.in. o podjęcie z urzędu działań doty-
czących wpisania do rejestru zabytków 
obiektów położonych na terenie dawnej 
Stoczni Gdańskiej. 

Oprócz ochrony zabytków na terenach 
postoczniowych, przedmiotem zaintere-
sowania NIK w ramach kontroli skargowej 
były zagadnienia dotyczące: ochrony za-
bytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych; wywozu za grani-
cę „Sądu Ostatecznego” niderlandzkiego 
malarza Hansa Memlinga; rozbiórki pozo-
stałości spichlerza „Woli Łeb” oraz prowa-
dzenia rejestru zabytków. Kontrola spraw-
dzająca miała na celu weryfikację sposobu 

2 Działanie Unii Europejskiej ustanowione decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE 
z 16.11.2011 (Dz.Urz. UE L 303 z 22.11.2011, s.1). Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a i b ww. decyzji, celami ogól-
nymi tego działania ma być wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia 
przynależności do Unii, opartego na wspólnych wartościach oraz elementach europejskiej historii i dziedzic-
twa kulturowego, a także na uznaniu walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz pogłębienie dialogu 
międzykulturowego. Stosownie do art. 3 ust. 2 lit. a cyt. decyzji, jednym z celów pośrednich działania ma 
być podkreślenie symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy 
lub budowaniu Unii i nadanie im odpowiedniej rangi.

3 Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę ochrony zabytków jest ustawa z 23.7.2003 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm.; dalej: ustawa o ochronie 
zabytków), która określa przedmiot, zakres i formy ich ochrony oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia kra-
jowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, re-
stauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków (art. 1 
ustawy o ochronie zabytków).

wykonania wniosków sformułowanych po 
kontroli skargowej. 

Ochrona zabytków  
na terenach postoczniowych
Przepisy o ochronie zabytków3 definiu-
ją zabytek jako nieruchomość lub rzecz 
ruchomą, ich części lub zespoły, będące 
dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo 
minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową. 

Czy konkretna rzecz nieruchoma lub ru-
choma jest zabytkiem nie decyduje zatem 
objęcie jej formalną ochroną, lecz to, czy 
posiada określoną wartość. 

Ochrona polega, w szczególności, na po-
dejmowaniu przez organy administracji 
publicznej działań mających na celu: za-
pewnienie warunków prawnych, organi-
zacyjnych i finansowych umożliwiających 
trwałe zachowanie zabytków oraz ich za-
gospodarowanie i utrzymanie; zapobiega-
nie zagrożeniom mogącym spowodować 
uszczerbek dla ich wartości; udaremnia-
nie niszczenia i niewłaściwego korzystania 
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z zabytków; przeciwdziałanie kradzieży, 
zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi za 
granicę; kontrolę stanu zachowania i prze-
znaczenia zabytków; uwzględnianie zadań 
ochronnych w planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz przy kształto-
waniu środowiska4.

Kontrola skargowa wykazała, że tylko 
niewielka część historycznych obiektów 
znajdujących się na terenach postocz-
niowych została objęta ochroną praw-
ną. Decyzją PWKZ z grudnia 1999 r. 
w sprawie wpisania dóbr kultury do re-
jestru zabytków umieszczono w nim: plac 
Solidarności wraz z pomnikiem Poległych 
Stoczniowców grudnia 1970 r., murem 
wzdłuż północnej pierzei placu oraz dawną 
bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz dawny 
magazyn torped (tzw. Sala BHP). 

Ponadto na podstawie zapisów miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonych we wrze-
śniu 2004 r. ochroną objęto 10 histo-
rycznych budynków o wartościach kul-
turowych.

Zaznaczyć należy, że sprawa ochrony 
zabytków na terenach postoczniowych 
była przedmiotem interpelacji posel-
skiej5, skierowanej do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w której wska-
zano na brak działań służących należytemu 
zabezpieczeniu terenów postoczniowych. 

4 Art. 4 ustawy o ochronie zabytków.
5 Interpelacja nr 21525, złożona przez posła na Sejm RP Macieja Łopińskiego.
6 Uznanie za pomnik historii jest jedną z pięciu ustawowych form ochrony zabytków; Prezydent Rzeczypospo-

litej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 
rozporządzenia, może uznać za pomnik historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy 
o szczególnej wartości dla kultury, określając jego granice.

7 Pozwolenia na rozbiórkę były wydawane w Referacie Decyzji Administracyjnych Wydziału Urbanistyki,  
Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W odpowiedzi na powyższą interpelację 
sekretarz stanu w MKiDN wyjaśnił m.in., 
że zarówno tereny te, jak i wiele obiek-
tów związanych z działalnością Stoczni 
Gdańskiej i jej poprzedniczek są objęte 
ustawowymi formami ochrony zabyt-
ków, w tym bardzo istotnymi zapisami 
w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego, a ewentualne uznanie 
terenów postoczniowych w Gdańsku za 
pomnik historii6, oprócz przydania pre-
stiżu miejscu ważnemu dla historii Polski, 
w żadnym stopniu nie miałoby wpływu 
na polepszenie warunków ochrony kon-
serwatorskiej. Stwierdził również, iż nie 
są podejmowane działania mające na celu 
uznanie terenów postoczniowych za po-
mnik historii.

Jak wykazała kontrola skargowa, w okre-
sie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 
2014 r. zostały wydane pozwolenia na roz-
biórkę 28 znajdujących się tam budynków. 
Natomiast w przypadku 11 dokonano zgło-
szenia o zamierzonej rozbiórce. Organem 
właściwym w powyższych sprawach był 
Prezydent Miasta Gdańska7. 

Należy zaznaczyć, że w lipcu 2011 r. 
Wojewoda Pomorski zawarł porozu-
mienie z władzami Gdańska w spra-
wie prowadzenia spraw z zakresu wła-
ściwości Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez 
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miasto Gdańsk8. W imieniu prezydenta 
miał je prowadzić Miejski Konserwator 
Zabytków (działający w strukturze or-
ganizacyjnej Urzędu Miasta Gdańska 
w ramach wyodrębnionego stanowiska). 
Do jego właściwości należało m.in. wy-
dawanie pozwoleń na prowadzenie robót 
budowlanych w otoczeniu obszarów za-
bytkowych. Stosownie do § 8 ust. 1 po-
rozumienia kontrolę nad prawidłowym 
wykonywaniem powierzonych zadań 
sprawował PWKZ w imieniu Wojewody 
Pomorskiego. Kontrola skargowa wyka-
zała jednak, że organ ten nie badał wyko-
nania zadań powierzonych Miejskiemu 
Konserwatorowi Zabytków dotyczących 
ochrony obszaru dawnej Stoczni Gdańskiej 
i zabytków znajdujących się na terenach 
postoczniowych9. Wydaje się oczywiste, 
iż przyjęcie przez PWKZ założenia, że nie 
ma on obowiązku podejmować żadnych 
działań, ponieważ kompetencje posiada 
Miejski Konserwator Zabytków, było nie-
właściwe. Należy zaznaczyć, że w świetle 
obowiązujących przepisów prawa organem 
ochrony zabytków nie jest miejski konser-
wator zabytków, lecz wojewoda, w imie-
niu którego zadania i kompetencje w tym 

8 Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 111 poz. 2321. Wcześniej obowiązywało porozumienie pomiędzy Wojewodą 
Pomorskim a miastem Gdańsk z 5.1. 2004 (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 7 poz. 110).

9 Niewystarczający nadzór PWKZ nad Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony obszarów 
dawnej Stoczni Gdańskiej stwierdzono także w wyniku kontroli przeprowadzonej w WUOZ w 2014 r. z upo-
ważnienia Generalnego Konserwatora Zabytków. W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do PWKZ 
Generalny Konserwator Zabytków wniósł o „prowadzenie stałego i aktywnego monitoringu działań Miejskie-
go Konserwatora Zabytków w Gdańsku w zakresie sprawowanej przez niego ochrony terenu, historycznej 
zabudowy i infrastruktury dawnej Stoczni w Gdańsku”.

10 Art. 89 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków. 
11 Art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. 
12 Instytucja kultury, której organizatorami są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasto Gdańsk 

oraz województwo pomorskie.
13 Należy zaznaczyć, że autorom opracowania nie została przez właścicieli udostępniona część obiektów znaj-

dujących się na terenach postoczniowych.

zakresie wykonuje wojewódzki konser-
wator zabytków10, a do jego ustawowych 
zadań i kompetencji należy m.in. prowa-
dzenie kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami11.

Kontrola skargowa wykazała, że w wy-
niku prac prowadzonych od 2013 r., do-
piero w lutym 2014 r. została sporządzo-
na – na zlecenie Europejskiego Centrum 
Solidarności w Gdańsku12 – „Ewidencja 
obiektów dawnej Stoczni Gdańskiej”, bę-
dąca pierwszym kompleksowym opraco-
waniem ewidencyjnym obiektów o war-
tościach kulturowych dla tego obszaru. 
W wyniku prac udokumentowano istnie-
nie 290 obiektów o wartościach kultu-
rowych, w tym 92 budynków, 67 urzą-
dzeń, 116 elementów zagospodarowania 
i 15 reliktów13. Zaznaczono przy tym, że 
ewidencja obiektów kulturowych dla da-
nego obszaru, rozumiana jako sporządza-
nie dokumentacji, jest procesem ciągłym 
i nigdy nie zostanie definitywnie zakończo-
na, co oznacza konieczność jej aktualizacji, 
biorąc pod uwagę zarówno uzupełnianie 
o nowe obiekty, jak i zmieniający się stan 
już w niej ujętych. W marcu 2014 r. PWKZ 
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włączył do wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków 235 spośród 290 obiektów ujętych 
w tym opracowaniu. 

Spółki posiadające prawa do terenów 
postoczniowych wezwały PWKZ do usu-
nięcia naruszenia prawa polegającego na 
włączeniu do wojewódzkiej ewidencji za-
bytków m.in. nieruchomości stanowiących 
ich własność. 

W odpowiedzi PWKZ wyłączył z woje-
wódzkiej ewidencji część obiektów, jed-
nakże spółki posiadające prawa do tere-
nów postoczniowych wniosły w kwietniu 
i maju 2014 r. skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gdańsku na 
wpisanie przez PWKZ do tego zbioru po-
zostałych zabytków, które nie zostały wy-
łączone w wyniku wezwań do usunięcia 
naruszenia prawa. W październiku 2014 r. 
wszystkie skargi oddalono, co skutkowa-
ło skargami kasacyjnymi do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
który w październiku 2016 r. je oddalił. 
Ostatecznie, w wyniku uchylenia decyzji 
o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków części obiektów, pozostało w niej 
65 obiektów z terenów postoczniowych. 

14 Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków.
15 Pod numerem rejestru A-1936.
16 21 obiektów w granicach działek 150, 151/4, 151/5, 151/6, 1517, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 

151/13, 151/14, 151/15 i 151/16 w obr. ew. 068 wraz z budynkami: dyrekcji stoczni (128A), dawnej kuźni 
(66A), dawnej hartowni (50A), dawnej remizy straży pożarnej (150A), dawnej kotlarni i warsztatu (34A), 
dawnej modelarni, warsztatu i hal produkcyjnych (47A), dawnej hali warsztatowej (75A), dawnej narzę-
dziowni (49A), dawnej ślusarni (42A), dawnej stolarni i warsztatu linowego – następnie formierni (38A), 
dawnej hali produkcyjnej oprzyrządowania (40A), dawnej kotlarni i hali produkcyjnej (35A), dawnej hali 
silników spalinowych (28A), dawnej hali prefabrykacji wyposażenia i ślusarni (43A) dawnej kuźni i warsz-
tatu ślusarskiego (36A), dawnego magazynu mebli – budynku biurowego (151A), stacji elektrycznej A11 
(392A), podstacji elektrycznej A1 (393A), dawnej hali prefabrykacji wyposażenia (41A), schronu przeciw-
lotniczego – wraz z gruntem po obrysie murów, basenem dokowym, dwoma pochylniami półdokowymi A1 
i A2, trzema żurawiami, (oznaczonymi numerami inwentarzowymi 7, 55 i 61), placem pomiędzy budynkami 
dawanej dyrekcji stoczni i dawnej remizy straży pożarnej oraz nazwami ulic: Kooperantów, Narzędziowców, 
Odlewników, Krótka, Dokowa i nazwami własnymi: Basen Dokowy, Nabrzeże Poremontowe.

Otworzyło to możliwość ujęcia ich w gmin-
nej ewidencji zabytków, co z kolei powo-
duje konieczność uwzględniania ochro-
ny w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
oraz w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego14. Wydaje się jed-
nak, że właśnie wpis do rejestru zabytków 
jest najłatwiejszą do realizacji, a zarazem 
najskuteczniejszą formą ochrony takich 
obiektów. Dlatego po przeprowadzeniu 
kontroli skargowej sformułowano stosow-
ny wniosek. 

Kontrola sprawdzająca wykazała, że 
w marcu 2016 r. zostało wszczęte z urzędu 
postępowanie administracyjne w sprawie 
wpisania do rejestru zabytków wojewódz-
twa pomorskiego obiektów położonych 
na terenach postoczniowych (chodziło 
o zespół zabudowy d. Stoczni Cesarskiej 
w Gdańsku). Po przeprowadzeniu postę-
powania, w listopadzie 2016 r. PWKZ 
wydał decyzję w sprawie wpisania do re-
jestru zabytków województwa pomorskie-
go15 historycznego zespołu budowlanego 
Stoczni Gdańskiej od okresu funkcjonowa-
nia Stoczni Cesarskiej do 1989 r.16 i nadał 
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jej rygor natychmiastowej wykonalności. 
Pełnomocnik spółki posiadającej prawa 
do terenów, na których znajdują się ob-
jęte wpisem obiekty, zaskarżył decyzję 
w całości, wnosząc o usunięcie z wpisu 
czterech z nich, ewentualnie o uchylenie 
decyzji w całości i przekazanie sprawy do 
ponownego rozpoznania, a także o uchyle-
nie rygoru natychmiastowej wykonalności. 
Po rozpatrzeniu odwołania, w kwietniu 
2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego uchylił zaskarżoną decyzję 
w całości i przekazał sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia przez organ pierw-
szej instancji. Minister wskazał m.in., że 
PWKZ powinien jednoznacznie określić 
przedmiot postępowania i stan faktycz-
ny, odnieść się w uzasadnieniu decyzji do 
całego zebranego materiału dowodowe-
go, a także przygotować rozstrzygnięcie 
w sposób niebudzący wątpliwości co do 
interpretacji. Organ pierwszej instancji 
powinien podać, które działki ewidencyjne 
obejmuje ochroną konserwatorską w ca-
łości, a które jedynie w części17, a obszar 
zabytku zostać precyzyjnie oznaczony na 
załączniku graficznym, aby była możliwa 
jego jednoznaczna interpretacja18.

Wyniki obu kontroli doraźnych ‒ skargo-
wej i sprawdzającej ‒ wskazały na potrzebę 

17 W decyzji Ministra wskazano m.in., że na podstawie decyzji konserwatora zabytków nie można ustalić, czy nierucho-
mość gruntowa – działki ewidencyjne nr 151/14 i 151/16 podlegają ochronie w całości, czy jedynie we fragmencie.

18 Zgodnie z decyzją Ministra, w wypadku gdy nie jest możliwe poprowadzenie granicy [obszaru objętego 
ochroną] wzdłuż trwałych i łatwych do zidentyfikowania elementów (np. ściana budynku, granica działki 
ewidencyjnej) należy oznaczyć obszar obejmowany ochroną w inny precyzyjny i niebudzący wątpliwości 
sposób, wykorzystując np. do tego celu mapę geodezyjną.

19 Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8.10.2007, sygn. akt K 20/07 (Dz.U. nr 192, poz. 1394), 
ograniczenia własności zabytków są dopuszczalne w celu ochrony szczególnej wolności innych osób, tj. wol-
ności do korzystania z dóbr kultury; aby ta wolność mogła być realizowana niezbędne są działania władz 
publicznych mające na celu ochronę zabytków.

20 Dz.U. nr 212, poz. 2153; dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków.

współpracy władz publicznych w celu za-
chowania najcenniejszych obiektów na 
terenach postoczniowych, przy posza-
nowaniu słusznych interesów właścicieli 
tych terenów, związanych z konstytucyjną 
ochroną prawa własności19. 

Niewątpliwie najstotniejsza rola przypa-
da tu PWKZ. W związku z powyższym, 
Najwyższa Izba Kontroli uznała, iż koniecz-
ne jest, aby PWKZ wyeliminował uchy-
bienia wskazane przez Ministra i zapewnił 
objęcie prawną ochroną najcenniejszych 
obiektów położonych na terenach postocz-
niowych przez wpisanie ich do rejestru 
zabytków. Można to uznać za właściwą 
realizację przez organy administracji pu-
blicznej obowiązku stania na straży dzie-
dzictwa narodowego.

Ochrona zabytków w czasie 
wojny i sytuacji kryzysowych
Przepisy o ochronie zabytków nakładają 
na konserwatorów wojewódzkich określo-
ne obowiązki na wypadek sytuacji nad-
zwyczajnych. Określa je rozporządzenie 
Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie organizacji i sposobu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych20. Stosownie do §1 
ust. 1 rozporządzenia, ochrona zabytków 
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polega wówczas na planowaniu, przygo-
towaniu i realizacji przedsięwzięć zapo-
biegawczych, dokumentacyjnych, zabez-
pieczających, ratowniczych i konserwa-
torskich, mających na celu uratowanie ich 
przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
zaginięciem. Realizuje się je m.in. przez 
zapobieganie i prowadzenie prac przygo-
towawczych w czasie poprzedzającym wy-
stąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji 
kryzysowej, co obejmuje w szczególności 
opracowanie stosownych planów oraz ich 
aktualizację21. Na wojewódzkim konserwa-
torze zabytków ciąży obowiązek opracowa-
nia, w uzgodnieniu z wojewodą i Szefem 
Obrony Cywilnej Kraju corocznej aktuali-
zacji (do 31 marca każdego roku, według 
stanu na 31 grudnia roku poprzedniego), 
wojewódzkiego planu ochrony zabytków. 
Oprócz zadań, których wykonanie zależy 
tylko od konserwatorów zabytków, do ich 
kompetencji należy również uzgadnianie 
planów ochrony zabytków, których sporzą-
dzanie należy do obowiązków jednostek 
organizacyjnych – gmin i powiatów22 po-
siadających zabytki. Plany ochrony zabyt-
ków są integralną częścią planów obrony 
cywilnej23. 

Po kontroli skargowej NIK negatywnie 
oceniła organizację ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych na terenie województwa 

21 § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. 
22 § 4 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.
23 § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.
24 Polska jest jednym z krajów najbardziej doświadczonych utratą narodowego dziedzictwa kulturowego w wy-

niku obu wojen światowych.
25 § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków stanowi, że organy administracji publicznej zapew-

niają przygotowanie i realizację przewidzianych działań w zakresie ochrony zabytków, na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zgodnie z posiadaną właściwością.

pomorskiego. Uzasadnieniem takiej oceny 
było nieaktualizowanie „Planu ochrony 
zabytków województwa pomorskiego” 
od czasu jego opracowania w 2005 r., co 
zwiększa ryzyko utraty dóbr kultury, któ-
rych ochrona jest jednym z zadań obrony 
cywilnej24. Ponadto Plan nie został uzgod-
niony z Wojewodą Pomorskim, co należy 
jednak uznać za uchybienie o charakterze 
formalnym.

Znacznie istotniejsza jest inna kwestia 
– mimo że stosownych planów nie uzgod-
niła i nie przekazała większość gmin i po-
wiatów, a także jednostek organizacyjnych 
posiadających zabytki, PWKZ nie podej-
mował skutecznych działań w tej sprawie25. 
Jedyną jego aktywnością było wystąpienie 
w styczniu 2013 r. do 19 powiatów i miast 
na prawach powiatu z terenu województwa 
z prośbą o nadzór nad aktualizacją planu 
ochrony zabytków powiatu oraz nadesłanie 
ich do 31 marca 2013 r. do WUOZ w celu 
uzgodnienia. Prośba ta nie odniosła jed-
nak skutku.

Należy podkreślić, iż podczas kontro-
li (skargowej) PWKZ podniósł problem 
braku instrumentów prawnych do skutecz-
nego egzekwowania przez wójtów (bur-
mistrzów, prezydentów) oraz starostów 
realizacji ich obowiązków polegających na 
opracowywaniu, uzgadnianiu i przekazy-
waniu PWKZ planów ochrony zabytków, 
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z czym należy się zgodzić. Jednak nie może 
to usprawiedliwiać bezczynności organu 
ochrony zabytków.

Kontrola sprawdzająca wykazała, że 
w 2015 r. został opracowany nowy woje-
wódzki plan ochrony zabytków, który zo-
stał uzgodniony z Wojewodą Pomorskim 
i Sze fem Obrony Cywilnej Kraju. Jednakże 
nie zawierał wszystkich elementów wy-
maganych przepisami prawa26, a jego eg-
zemplarz nie został, do czasu zakończenia 
czynności kontrolnych, przekazany mi-
nistrowi właściwemu do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego27 (na-
stąpiło to jednak przed wysłaniem wystą-
pienia pokontrolnego). 

Z ustaleń kontroli sprawdzającej wy-
nika ponadto, że w 2016 r., po kontroli 
skargowej, drogą elektroniczną zostało 
skierowane pismo do wszystkich jedno-
stek samorządu terytorialnego (JST), 
które nie opracowały planów ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbroj-
nego i sytuacji kryzysowych, przypomi-
nające o konieczności realizacji tego obo-
wiązku. Dodatkowo WUOZ prowadził 
z ich pracownikami rozmowy telefoniczne 
w tej sprawie. Efekty były jednak ogra-
niczone– plany uzgodniło z PWKZ sześć 
jednostek organizacyjnych posiadających 
zabytki i 32 samorządy. W odpowiedzi 
na wspomniane pisma, JST przesłały do 

26 W części „Dane dotyczące rodzajów liczby zabytków ruchomych podlegających rozśrodkowaniu i ewakuacji” 
nie wskazano: rodzajów i liczby zabytków ruchomych podlegających rozśrodkowaniu i ewakuacji, tras ich 
przewozu i miejsc ukrycia (wskazano jedynie, że wydzielone zbiory planuje się rozśrodkować w obiektach 
usytuowanych na terenie określonych powiatów), sumarycznego ciężaru i objętości, nakładów pracy pod-
czas pakowania, przejazdu i ukrycia oraz ładowności środków transportu. Było to niezgodne z Instrukcją 
przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 
stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków

27 Było to niezgodne z § 5 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.

WUOZ wyjaśnienia przyczyn nieuzgod-
nienia planów oraz składały deklaracje 
ze wskazaniem przybliżonego terminu 
realizacji tego obowiązku. Jak wykazała 
kontrola sprawdzająca, według stanu na 
31 grudnia 2016 r. uzgodnione z PWKZ 
plany ochrony zabytków miało jedy-
nie 58 (spośród 143) gmin i powiatów 
oraz 128 jednostek organizacyjnych po-
siadających zabytki (spośród 916). 

Główną przyczyną tego stanu rzeczy 
jest, jak się wydaje, brak sankcji za nie-
sporządzenie oraz nieuzgodnienie planów 
i nieposiadanie przez wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków narzędzi prawnych 
pozwalających im na skuteczne wyegze-
kwowanie obowiązków w tej dziedzinie. 
Brak uzgodnionych planów ochrony za-
bytków może skutkować nieodpowiednią 
ich ochroną w wypadkach wystąpienia 
zagrożeń. 

Biorąc pod uwagę wyniki obu kontroli 
w województwie pomorskim, NIK uzna-
ła, że zachodzi duże prawdopodobień-
stwo, iż podobnie wygląda sytuacja na 
terenie innych województw. W związku 
z powyższym zachodzi potrzeba pod-
jęcia przez ministra stosownych dzia-
łań, w celu zmian legislacyjnych, które 
umożliwiłyby wprowadzenie instrumen-
tu pozwalającego na skuteczne egzekwo-
wanie od gmin i powiatów obowiązku 
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opracowania i uzgodnienia z wojewódz-
kimi konserwatorami zabytków planów 
ich ochrony.

Sprawowanie 
nadzoru konserwatorskiego 
W ramach tego aspektu działalności PWKZ  
Izba zbadała także sprawę wywo zu za gra-
nicę „Sądu Ostatecznego” oraz rozbiórki 
spichlerza „Woli Łeb”. 

Tryptyk ołtarzowy niderlandzkiego mala-
rza Hansa Memlinga, namalowany w latach 
1467–1473, techniką mieszaną (tempera, 
olej na desce), znajdujący się obecnie w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Gdańsku 
(Muzeum)28, jest jednym z najcenniejszych 
zabytków w polskich zbiorach. 

Kontrola skargowa wykazała, że na wnio-
sek Muzeum, w lutym 2014 r., Pomorski 
Wojewódzki Konser wator Zabytków wydał 
wielokrotne pozwolenie indywidualne na 
czasowy wywóz „Sądu Ostatecznego”. 
Tryptyk planowano przetransportować 
na wystawę w Rzymie, która miała trwać 
od września 2014 r. do stycznia 2015 r. 

Pozwolenie zostało wydane na okres 
5 lat (do 2019 r.), jednakże bez wcześniej-
szego przeprowadzenia kontroli i analizy 
stanu jego zachowania29. PWKZ przed 
wydaniem pozwolenia nie skorzystał 

28 Informacja ze strony internetowej Muzeum: <http://mng.gda.pl>. 
29 Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków zabytki mogą być czasowo wywożone za granicę, je-

żeli pozwala na to ich stan zachowania, a osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu 
znajduje się zabytek, daje rękojmię, że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie przywieziony 
do kraju przed upływem terminu ważności pozwolenia.

30 Zgodnie z art. 60 ustawy o ochronie zabytków wojewódzki konserwator zabytków przy rozpatrywaniu wnio-
sków w sprawach wywozu zabytków lub innych przedmiotów za granicę może zasięgać opinii instytucji kul-
tury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami.

31 Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków (w obowiązującym wówczas brzmieniu) cofnięcie po-
zwolenia może nastąpić, jeżeli stan zachowania zabytku uległ pogorszeniu lub wyszły na jaw nowe fakty 
i okoliczności świadczące, że wnioskodawca nie daje rękojmi, o której mowa w art. 51 ust. 2.

również z możliwości zasięgnięcia opi-
nii instytucji kultury wyspecjalizowanych 
w opiece nad zabytkami30. Jak wykazała 
kontrola, dopiero w wyniku presji me-
dialnej przeprowadził wymaganą kon-
trolę stanu „Sądu Ostatecznego”. Wzięli 
w niej udział eksperci z Instytutu Historii 
Sztu ki Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Zakła du Konserwacji Malarstwa 
i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału 
Kon ser wacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
oraz Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki 
Związku Polskich Artystów Plastyków 
w Gdańsku. 

Oceniono wówczas m.in. stan zacho-
wania elementu obrazu (tzw. portret 
Portinariego) jako alarmująco zły, co jest 
przeciwskazaniem do jego transportowa-
nia. Pozwolenie na wywóz tryptyku za gra-
nicę w ogóle nie powinno zatem zostać wy-
dane. PWKZ cofnął je dopiero w związku 
ustaleniami kontroli we wrześniu 2014 r.31. 
Pierwotne zaniechanie przez PWKZ usta-
lenia, czy stan tryptyku pozwala na jego 
wywóz jest niedopuszczalne w wypadku 
zabytku tej klasy. 

Kolejna kwestia to sprawa rozbiórki 
spichlerza „Woli Łeb”, co było również 
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przedmiotem interpelacji poselskiej32. 
Objęto go ochroną z uwagi na położenie 
na terenie podlegającym ochronie jako 
pomnik historii, ustanowiony zarzą-
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej33. Sprawa rozbiórki „Wolego 
Łba” jest przykładem, że objęcie for-
malną ochroną nie gwarantuje zacho-
wania zabytku. 

Jak wykazała kontrola skargowa, 12 li-
stopada 2013 r. Pomorski Wojewódzki 
Konser wator Zabytków zezwolił na pro-
wadzenie robót budowlanych polegających 
na rozbiórce ściany zachodniej spichle-
rza „Woli Łeb”. Prowadziła ją  Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska jako inwestor 
zastępczy w związku z dwiema inwesty-
cjami: zabudową usługowo-mieszkalną 
z wbudowaniem w nią ścian północnej 
i zachodniej spichlerza „Woli Łeb” oraz mo-
dernizacją wejścia do portu wewnętrz-
nego w Gdańsku Etap II ‒ przebudowa 
szlaku wodnego na Motławie – przebu-
dowa nabrzeży rzeki Motławy na Wyspie 
Spichrzów – odcinek IX i X. 

Po przeprowadzeniu kontroli na miejscu 
rozbiórki PWKZ wydał w lutym 2014 r. 
decyzję o wstrzymaniu robót budowla-
nych, której nadał rygor natychmiasto-
wej wykonalności. Pomimo to prace były 
kontynuowane, co uzasadniano wystąpie-
niem zagrożenia katastrofą budowlaną. 
Jednocześnie decyzja o wstrzymaniu robót 
została zaskarżona do organu wyższej 

32 Interpelacja nr 25534, złożona przez posła na Sejm RP Macieja Łopińskiego.
33 Z 8.9.1994, M.P. nr 50 poz. 415. Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 15.2.1962 

o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. z 1983 r. nr 10 poz. 48, ze zm.). 
34 Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

instancji. W wyniku rozpatrzenia odwo-
łania, w maju 2014 r. Minister w uchylił 
zaskarżoną decyzję w całości i umorzył 
postępowanie organu pierwszej instancji. 
Powód: ze względu na całkowite rozebra-
nie spichlerza postępowanie w sprawie 
wstrzymania prac rozbiórkowych stało się 
bezprzedmiotowe. Jednocześnie, w ocenie 
Ministra, działania PWKZ w odniesieniu 
do pozostałości spichlerza „Woli Łeb” były 
niewystarczające i nie zapewniły jego sku-
tecznej ochrony. 

Główną przyczyną wystąpienia w spi-
chlerzu zagrożenia katastrofą budowlaną, 
prowadzącą do jego rozbiórki niezgodnie 
z udzielonym pozwoleniem, było nieza-
pewnienie prawidłowego nadzoru konser-
watorskiego nad kolejnością prac wykony-
wanych w ramach wspomnianych dwóch 
inwestycji. W trakcie przebudowy nabrze-
ża Motławy w sąsiedztwie spichlerza „Woli 
Łeb” w kwietniu 2013 r., którą poprze-
dziło wykonanie zaplanowanych prac za-
bezpieczających pozostałości spichlerza, 
doszło bowiem do spękania i wychylenia 
jego ściany zachodniej. 

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śród-
mieście prowadziła (z zawiadomienia 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Od-
dział w Gdańsku) czynności sprawdzają-
ce w sprawie ewentualnego przestępstwa 
zniszczenia zabytku34, jednakże w marcu 
2014 r. zostało wydane postanowienie o od-
mowie wszczęcia dochodzenia.
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Prowadzenie rejestru zabytków
Prowadzenie rejestru zabytków jest jed-
nym z ustawowych obowiązków woje-
wódzkich konserwatorów zabytków35. 
Sposób prowadzenia rejestru zabytków 
określa rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z maja 2011 r. 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, 
krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewiden-
cji zabytków oraz krajowego wykazu za-
bytków skradzionych lub wywiezionych za 
granicę niezgodnie z prawem36. Prowadzi 
się go w formie odrębnych ksiąg dla po-
szczególnych rodzajów zabytków: księgi 
„A” ‒ dla zabytków nieruchomych, księgi 
„B” ‒ dla zabytków ruchomych oraz księ-
gi „C” ‒ dla zabytków archeologicznych. 
Kontrola skargowa wykazała m.in., że 
PKWZ prowadził rejestr zabytków arche-
ologicznych niezgodnie z obowiązującymi 
wymogami. Nie utworzono bowiem księgi 
„C” (według wzoru określonego w załącz-
niku nr 1 do ww. rozporządzenia). Ponadto 
w rejestrze nie ujęto 91 zabytków z daw-
nego województwa słupskiego, zawierał 
on natomiast 16 z dawnego województwa 

35 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków (w brzmieniu po nowelizacji, która weszła w życie 
25.11.2016; przed nowelizacją art. 8 nie miał jednostek redakcyjnych w postaci ustępów), rejestr zabytków dla 
zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. W wyniku 
ww. nowelizacji dodano do art. 8 ust. 2, który stanowi, że rejestr zabytków prowadzi się w formie odrębnych 
ksiąg dla zabytków: nieruchomych; ruchomych; archeologicznych.

36 Dz.U. nr 113, poz. 661; dalej: rozporządzenie w sprawie rejestru zabytków.
37 Należy zaznaczyć, że na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Dyrektorem Muzeum 

Archeologicznego w Gdańsku z 2.1.2007 w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 19 poz. 481) Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku m.in. prowadziło wojewódzką ewidencję zabytków archeologicznych. Zgodnie 
z aneksem do. porozumienia z 4.4.2013 (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2771), porozumienie obowiązywało 
do 30.4.2013. W maju 2013 r. WUOZ przejął od Muzeum Archeologicznego w Gdańsku m.in. księgę rejestru 
zabytków archeologicznych o nazwie „Rejestr zabytków. Dział A Zabytki Nieruchome (Archeologia)” 
o wymiarach 46 cm (wysokość) na 26 cm (szerokość) zawierającą 201 arkuszy.

38 Określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestru zabytków.
39 Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestru zabytków.
40 Co było niezgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestru zabytków.

elbląskiego i trzy z dawnego wojewódz-
twa bydgoskiego. Również prowadzony 
w WUOZ elektroniczny rejestr zabytków 
archeologicznych, obejmujący 559 obiek-
tów, znajdował się w trakcie opracowywa-
nia i nie był kompletny37. 

Kontrola sprawdzająca wykazała, iż 
w WUOZ została założona, wymagana 
prawem, księga38 „C”. Stwierdzono ponad-
to, że dla każdej z ksiąg rejestru jest pro-
wadzony alfabetyczny skorowidz miejsco-
wości z wykazem zabytków znajdujących 
się na ich terenie39. Okazało się jednak, iż 
wpisy dokonywane były z naruszeniem 
niektórych wymogów. W tomie II księgi 
„A”, w wypadku trzech na 29 wpisów do-
konanych w latach 2015–2016 pierwotny 
wpis został zamazany korektorem, a na-
stępnie poprawiony. Wpisy w księdze do-
konywane były czarnym długopisem, za-
miast czarnym atramentem40. W księdze 
„C” w jednym wypadku nie było danych 
dotyczących wpisu do rejestru; w dwóch 
innych nie dokonano wpisów w rubryce 
„przedmiot ochrony”, w ośmiu rubryka 
„zakres ochrony” nie została wypełniona; 
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w rubryce „właściciel zabytku” nie poja-
wił się wpis w wypadku 45 pozycji; na-
tomiast w rubryce „użytkownik zabytku” 
brakowało wpisów w odniesieniu do 116 
pozycji; w jednym wypadku w numerze 
rejestru nie było zaś jakichkolwiek wpisów. 
Należy zaznaczyć, że możliwych uzupeł-
nień dokonano jeszcze w trakcie kontroli 
(sprawdzającej).

Z kolei w tomie III księgi „B” jeden wpis 
(omyłkowy) został dokonany czarnym dłu-
gopisem, nigdzie nie wypełniono rubryki 
„użytkownik zabytku”. W dwóch wypad-
kach pierwotny wpis został zamazany ko-
rektorem, a następnie poprawiony. 

Powyższe nieprawidłowości miały je-
dynie charakter formalny, sformułowano 
jednak wniosek pokontrolny dotyczący 
zwiększenia nadzoru nad prowadzeniem 
rejestru zabytków. 

W wyniku kontroli sprawdzającej 
stwierdzono również pewne niedosko-
nałości w obszarze kontroli zarządczej. 
W WUOZ nie było regulacji wewnętrz-
nych, które określałyby, w jakim okresie od 
momentu, kiedy decyzja o wpisie stała się 
ostateczna, należy dokonać go w księdze 
rejestru41. NIK zwróciła uwagę, że uregu-
lowanie tej kwestii zwiększyłoby efektyw-
ność i skuteczność przepływu informacji 

41 Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestru zabytków wojewódzki konserwator zabytków dokonuje 
wpisu w księdze, jeżeli decyzja o wpisie zabytku do rejestru stała się ostateczna. Jednakże żaden przepis 
ww. rozporządzenia nie wskazuje, jaki czas od momentu, w którym decyzja o wpisie do rejestru zabytków 
stała się ostateczna, należy dokonać wpisu w rejestrze.

42 Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków 
informację o skreśleniu zabytku nieruchomego z rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

43 Art. 9 ust. 6 ustawy o ochronie zabytków stanowi, że na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków 
informację o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

44 Zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27.8.2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) 
jednym z celów kontroli zarządczej, co należy do obowiązków kierownika jednostki, jest zapewnienie efek-
tywności i skuteczności przepływu informacji.

w Urzędzie. W odpowiedzi na wystąpienie 
pokontrolne PWKZ wskazał, że kwestia 
ta została uregulowana. 

Inną sprawą było ogłaszanie informacji 
o wpisie i skreśleniu zabytku nieruchomego 
z rejestru. Kontrola skargowa wykazała, że 
pomimo usunięcia z rejestru zabytku ar-
cheologicznego, PWKZ nie złożył wniosku 
o ogłoszenie tej informacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego42. 

Natomiast z ustaleń kontroli spraw-
dzającej wynika, że w wypadku 17 decy-
zji o wpisie zabytków nieruchomych do 
rejestru (bądź zmianie decyzji o wpisie), 
wydanych w okresie od grudnia 2015 r. 
do grudnia 2016 r., wnioski o ogłoszenie 
informacji w tej sprawie zostały przesłane 
dopiero w lutym 2017 r. (w trakcie kontro-
li). Przepisy nie określają wprawdzie ter-
minu, w którym wojewódzki konserwator 
zabytków powinien przekazać organowi 
wydającemu wojewódzki dziennik urzę-
dowy informację o wpisie43, jednak rów-
nież i tu NIK zwróciła uwagę, że kwestia 
powinna zostać uregulowana w obowią-
zujących w WUOZ procedurach kontroli 
zarządczej44. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokon-
trolne PWKZ podał, że zostało to ure-
gulowane. 
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Podsumowanie
Ochrona dziedzictwa narodowego jest, 
zgodnie z art. 5 Konstytucji45, jedną z po-
winności władz publicznych, a w pream-
bule ustawy zasadniczej zawarto zobowią-
zanie przekazania przyszłym pokoleniom 
wszystkiego, co cenne z ponadtysiącletnie-
go dorobku. Składają się nań przede wszyst-
kim zabytki, jako świadectwa minionych 
epok lub zdarzeń, których zachowanie leży 
w interesie publicznym ze względu na po-
siadaną wartość historyczną, artystyczną 
lub naukową. Zachowanie dziedzictwa 
narodowego nie jest jednak możliwe bez 
działań organów władzy publicznej, w tym 
organów ochrony zabytków. 

Wyniki kontroli sprawdzającej wskazują, 
że kontrola skargowa, po której ‒ zgodnie 
z zaleceniem NIK ‒ zostało wszczęte po-
stępowanie zmierzające do objęcia ochroną 

45 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 (Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.).

prawną 21 najcenniejszych obiektów z te-
renów postoczniowych, przyczyniła się do 
lepszej ochrony narodowego dziedzictwa 
kulturowego. Wpłynęła też na działalność 
PWKZ, zwłaszcza jeśli chodzi o rzetel-
ność i poprawność prowadzenia rejestru 
zabytków. 

Zwrócenie uwagi Ministra na problemy 
związane z opracowywaniem i uzgadnia-
niem przez samorządy planów ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych, może przyczynić 
się również do zapobieżenia ich zniszczeniu 
lub utracie w sytuacji zagrożeń. 
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