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DECYZJA NR 4/Ka/2018
Na podstawie art. 107d ust. 1, 5 ustawy z dni

zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.
1960 roku Kodeks postępowania administracyjn:

lipca 2003 r. o ochronie zabytkówi opiece nad
2067) wv związkuz art. 104 ustawy Z dnia 14 czerwca
o (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096) po

nego w sprawie nałożenia karyprzeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administrac;
pieniężnej

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

nakłada na Parafię Rzymskokatolicką pw.św. Stanisława Biskupa Męczennika wTrzcinicyz siedzibą
przy ul. Jana Pawła Il 14, 63-620 Trzcinica karę pieniężną w wysokości 20 000 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych) z powodu wykonania bcz wymaganego pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków prac konserwatorskich i rostauratorskich przy ołtarzu głównym. rzeźbie św.
Stanisława BMzretabulum ołtarza głównego i rzeźbie św. Jadwigi Śląskiej z retabulum ołtarza

głównego wpisanych do rejestru zabytkówma podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora
Za jest'u 229/B.

Karę administracyjną należy uiścić na _rachunek_Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków nr
61 1130 1017 0000 0389 4420 0003 w terminie 14 dni od dnia. tórym decyzja o jej nałożeniustała
się ostateczna. Wtytule przelewu należy podać numer decyzji i nazwę zabytku, którego decyzja
dotyczy.

Od zaległej administracyjnej kary pieniężnej nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych.

zasadnienie

Zabytkowy klasycystyczny ołtarz główny datowany na połowę XIX wieku wraz z dwoma
wczesnobarokowymi rzeźbami: św. Jadwigi Śląskiejiśw. Stanisława Biskupa Męczennika z retabulum
ołtarza głównego datowanymi na początek XVII wieku stanowią elementy zabytkowego wystroju
i wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika wTrzcinicy, gm.
Trzcinica, pow. kępiński wpisane do rejestru zabytków ostateczną decyzją

—
Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w Poznaniu z 24 maja 1972 pod numerem rejestru 229/B — pozycja 1

w załączniku nr 1. Wobec powyższego zabytki te podlega ścisłej ochronie prawnej na podstawie art. 6
ust 1 pkt 2 lit. a w związkuzart. 7 ust. 1 ustawyz dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067). Właścicielem przedmiotowych zabytków
jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika wTrzcinicy z siedzibą przy ul.

Jana PawłaII 14, 63-620 Trzcinica.
Dnia 22 oraz 28 sierpnia 2018 r. do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu wpłynęły pisemne
zawiadomienia od nieustalonego adresata (pismo z 22. 08. 2018 r.) oraz od Marii Nowak (pismo z 28.

08. 2018 r.) w sprawie — budzących zastrzeżenia ww. adresatów pism — prowadzonych prac



konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań we wnętrzu zabytkowego
kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Trzcinicy, gm. Trzcinica, pow
kępiński,

W toku podjętych przez organ ochrony zabytków działań pismem z dnia 30sierpnia 2018 r.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu poinformował Parafię
Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Trzcinicy o przeprowadzeniu dowodu

ędzin w dniu 7 września 2018 r. Z przeprowadzonych w ww. terminie oględzin z udziałem
przedstawicieli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika wTrzcinicy sporządzony został protokół

w treści którego ustalono m.in., iż ołtarz główny we wnętrzu kościoła został poddany nieprofesjonalnie
prowadzonym zabiegomrestauratorskim, obejmującympokrycie jego powierzchni kolejnymi, wtórnymi
warstwami malarskimi. Ponadto stwierdzono, iż brzk w ołtarzu głównym dwóch rze: . Jadwigi
Śląskiej i św. Stanisława Biskupa Męczennika, które zgodnie z oświadczeniem proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Trzcinicy trafiły do pracowni
konserwatorskiej Pani Justyny Kudli z Raciborza celem oczyszczenia. Ustalono, iż ww. prace
obcjmujące odmalowanie zabytkowego ołtarza głównego oraz oczyszczenie zabytkowych rzeźb św.

Jadwigi Śląskiej i św. Stanisława Biskupa Męczennika wykonane zostały bez wymaganego prawem
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zgodnie z art. 36-ust. I pkt 1 ustawyz dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity: Dz. z 2018 r. 2067) prowadzenie prac konserwatorskichi restauratorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków wydanegow trybie decyzji administracyjnej.

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku oględzin przeprowadzonych wdniu 7 września 2018 r.
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 11 września 2018 r. wydał decyzję
wstrzymującą prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym i rzeźbach z ołtarza
głównego: św. Jadwigi i św. Stanisława, należące do wyposażenia kościoła parafialnego pw. św.

Stanisława BM _w Trzcinicy z uwagi na fakt wykonywania ich bcz wymaganego pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytkó

Jednocześnie w dniu 11 września 2018 r. wszczęte zostało — przez tut. organ — z urzędu
postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za podjęcie przez Parafię
Rzymskokatolicką pw. Stanisława BM w Trzcinicyz siedzibą przy ul. Jana Pawła II 14, 63-620
Trzcinica, bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków działań, o których mowawarl. 36
ust. I pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2017 r.,
poz. 2187 ze zm.), to jest prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku: 1. ołtarz główny; 2.
rzeźba św.Stanisława; 3. rzeźba św. Jadwigi — elementy należące do wyposażenia kościoła parafialnego
pw. św. Stanisława BMwTrzcinicy, gm. Trzcinica, pow. kępiński — wpisane do rejestru zabytkówpod

229/B decyzją z dnia 24.05.1972 roku (poz. 1 zał. nr 1 do decyzji—ołtarz główny
z rzeźbami ołtarzowymi św. Jadwigi i św. Stanisława). Także w dniu 11 września 2018 r.
postanowieniem nr 470/2018 tut. organ dopuścił dowód wpostaci protokołu z oględzin wnętrza kościoła
parafialnego pw. św. Stanisława BM wTrzcinicy przeprowadzonych w dniu 7 września 2018 r.

Zarówno ww. zawiadomienie oraz postanowienie zostały skutecznie doręczone Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Trzcinicyz siedzibą przyul. Jana Pawła
II 14, 63-620 Trzcinica w dniu 13 września 2018 r.

Pismemz 28 września 2018 r. strona została poinformowana o możliwości wypowiedzeniasię co
do zebranego materiału dowodowego. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego zostało
skutecznie doręczone Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Trzcinicy
z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 14, 63-620 Trzcinicawdniu 10 października 2018 r.

Zgodnie z art. 107d ustawyo ochronie zabytków i opiece nad zabytkami kto podejmuje działania,
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków,
podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000zł

Zgodnie z art. 189d k.p.a, wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji
publicznej bierze pod uwagę następujące okoliczności



1) wagę i okoliczności naruszenia pra potrzebę ochrony życia lub zdrowia
ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub
wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszenia:
częstotliwość niedopołniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego
rodzaju co niedopełnicnic obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie któr
nałożona kara;

uprzednie ukaranie za to samo zachowanie. za przestępstwo, przestępstwo skarbowe,
wykroczenie lub wykroczenie skarbowe;

4) stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieni
powstania naruszenia prawa;

5) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięciaskutków naruszenia prawa;
6) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub) straty, której uniknęła:
7) w przypadku osoby fizycznej — warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna

jest nakładana.
Wskazane wyżej dyrektywy wymiaru kary znajdą zastosowanie w odniesieniu do kar pieniężnych.

w których ustawodawca określił wysokość kary w sposób „widełkowy”,
tj. w przedziałach „od-do”.

a więc przyznając organowi pewną swobodę w jej ustaleniu. W taki właśnie sposób uregulowanezostały
vstkich kar pieniężnych nakładanych przez organy ochrony zabytków na podstawie

przepisów ustawyo ochronie zabytkówiopieki nad zabytkami.
Zabytkowe obiekty będące przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnegowsprawie

nałożenia kary pieniężnej to:
1) Oktarz główny o stylistyce klasycyzującej około połowy XIX wieku integralnie połączony

2 architekturą kościoła poprzez adaptację ściany zamykającej prezbiterium na retabulum
z centralnie umieszczoną niszą w kształcie pionowego prostokąta zamkniętego łukiem pełnym.
W niszy umieszczony rzeźbiony krucyfiks z 2. poł. XVIII wieku. Dolna — właściwa — część
ołtarza głównego wykonana z drewna w wykorzystaniem technik stolarskich. snycerskich wraz
z elementami polichromii i złoceń. Ołtarz architektoniczny, na rzucie delikatnego łuku
z bramkami po bokach oraz centralnie umieszczoną mensą sarkofagową wraz z —

umieszczonym na niej — rozbudowanym, architektonicznym tabernakulum. Tylna ściana ołtarza
artykułowana pilastrami oraz dekorowana prostokątnym płycinami wypełnionymi motywami
ormamentalnymi i rzeźbionymi uskrzydlonymi głowami aniołów. Drewniana część ołtarza
zwieńczona odcinkiem niskiego belkowania, na którym — na osi pilastrów—ustawione zostały
rzeźbyśw. Jadwigi Śląskiej, św. Stanisława Biskupa Męczennika (po bokach niszy na ścianie
prezbiterium) oraz rzeźby dwóch aniołów (przy ścianach bocznych prezbiterium). Na
belkowaniu — pomiędzy rzeźbionymi postaciami świętych i aniołów oraz w centrum retabulum
— umieszczono snycersko opracowane, złocone, omamentalne elementy dekoracyjne
z dominującym motywem muszli.

2) Rzeźba pełnoplastyczna przedstawiająca postać św. Stanisława Biskupa Męczennika (patron
kościoła i parafii) wykonana przez artystę reprezentującego śląski warsztat barokowej rzeźby
z początku XVII wieku. Figura mierząca ok. 170 cm wysokości ukazująca postać św.
Stanisława wpozycji stojącej, w kontrapoście, w typowej dla ikonografii tej postaci liturgicznej
szacie biskupiej (rokieta, kapa, infuła, pastorał) ze schematycznym układem rąk
(Glogosławieństwo, podtrzymanie pastorału) oraz stopami wspartymi na podstawie wformie
obłoków.

3) Rzeźba pełnoplastyczna przedstawiająca postać św. Jadwigi Śląskiej wykonana przez artystę
reprezentującego śląski warsztat barokowejrzeźby z początku XVII wieku. Figura mierząca ok.
170 em wysokości ukazująca postać św. Jadwigi w pozycji stojącej, w kontrapoście, w typowej
dla ikonografii tej postaci liturgicznej szacie książęcej (długa suknia przewiązanaw pasie, długi
płaszcz spięty pod szyją. welon korona) rokieta, kapa, infuła, pastorał) ze schematycznym
układem rąk, z dłońmi w których pierwotnie umieszczone — obecnie brakujące — atrybuty
(figurka kościoła, berło) oraz stopami wspartymi na podstawie wformie obłoków.

w szczególnoś

3

do



W stosunku do nieprofesjonalnie przeprowadzonych prac o charakterze konserwatorskim
i restauratorskim przy zabytkowym oliarzu głównym substancji powstał uszczerbek polegający na
dodaniu kolejnej wtórnej warstwy farby olejnej na powierzchnię ołtarza głównego, zamiast usunięcia
wtórnychwarstwfarby olejnej, które wpływają w sposób niekorzystny zarówno na stan zachowania
substancji zabytkowej (brak możliwości monitorowania stopnia zachowania i uszkodzeń drewnianych
elementów konstrukcyjnychi dekoracyjnych oiarza), jak i maestetykę ołtarza, Ponadto ww. działania
przy zabytku utrwalają w świadomości społecznej wtómy wygląd zabytkowego oltarza
i nieprofesjonalny sposób prowadzenia prac restauratorskich przy zabytku. Jednocześnie należy
podkreślić, są to działania odwracalne i powstała obecnie nieprawidłowość - podczas właściwie
przeprowadzonychprac konserwatorsko-restauratorskich — będzie mogła być usunięta.

Wstosunku do nieprofesjonalnie przeprowadzonych prac o charakterze konserwatorskim
i restauratorskimprzy zabytkowych rzeźbach św. Jadwigi Śląskiej i św. StanisławaBiskupa. na skutek
braku nadzoru konserwatorskiego przez tut. organ doprowadzonodo sytuacji przeprowadzenia przy ww.
rzeźbach prac przez nieuprawnioną do tego osobę ij. nieposiadającą kwalifikacji określonych w an. 37a

ustawyz dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 2067). W efekcie zrealizowanych nieprofesjonalnie prac spowodowano istotny
uszczerbek w oryginalnej substancji zabytkowej. polegający na usunięciu historycznych warstw
malarskich przy polichromii naniesionej na rzeźbioną w drewnie powierzchnię rzeźb oraz. wykonano
nowe — wtórne — warstwy malarskie, bez możliwości stwierdzenia na podstawie badań
konserwatorskich, ich oryginalnej konfiguracji oraz materiałów (pigmentów, złoceń, srebrzeń itp.)
zastosowanych do jej wykonania. Uszczerbek ten ma charakter nieodwracalny, w konsekwencji czego
doszło do trwałej utraty elementu oryginalnie zachowanej substancji zabytkowej dzieł sztuki plastycznej
— z początku XVII stulecia będących przykładami sakralnej rzeźby śląskiej — stanowiących element
dziedzictwa narodowego.

Prace zostały wykonane w okresie od maja 2018 roku dowrześnia 2018 roku.
Wymierzając administracyjną karę pieniężną organ konserwatorski stwierdził, że niniejsze

naruszenie prawa polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich bez pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytkówbyło działaniem świadomym. Działanie to nie wpłynęło na

zagrożenie życia lub zdrowia oraz nie stworzyło takiego zagrożenia. Na skutek prowadzonych bez

pozwolenia prac naruszony został interes publiczny.
W trakcie postępowania ustalono podmiot odpowiedzialny za wykonanie bez wymaganego

pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków prac konserwatorskich i restauratorskich przy
oktarzu głównym, rzeźbie św. Stanisława BMzretabulum oltarza głównegoi rzeźbie św. Jadwigi
Śląskiej z retabulum ołtarza głównego wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z 24 maja 1972 pod numeremrejestru 229/B,

którym jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa MęczennikawTrzcinicy z siedzibą

przyul. Jana Pawła II 14, 63-620 Trzcinica reprezentowana przez aktualnego proboszcza ks. Wiesława

Cieplika.
Nie stwierdzono przyczynienia się innych podmiotów do powstania naruszenia prawa.
Podejmując prace przy zabytku bez wymaganego pozwolenia strona działała we własnym interesie,

a poddany pracom zabytek nie jest wykorzystywany w prowadzonej przez stronę działalności

handlowej.
Strona nie dopuściła się wcześniej naruszenia zakazu prac bez pozwolenia konserwatorskiego.
Nie stwierdzono, że za to samo zachowanie strona była już uprzednio ukarana.
Strona nie podjęła dobrowolnie żadnych działań w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa.
Nie stwierdzono okoliczności w postaci warunków osobistych strony wpływających na wymiar

Nie stwierdzono, że do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej.

W
sprawie nie wystąpiły okoliczności uzasadniające odstąpienie od nałożenia kary.
Z uwagi na samowolne prowadzenie prac bez wymaganego pozwolenia oraz warośćtych zabytków

organ uznał za słuszne i uzasadnione nałożenie na stronę w okolicznościach niniejszej sprawy kary

w ww. wysokoś



"Wobec powyższego ni podsta wie art. 107d ust. 1,5ustawy z dnia 23 Jipca 2003 roku © ochronie
zabyików i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.. poz. 2067)w zw. z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolit
poz. 2096) orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Odwołanie wnosi się za moim pośrednictwemwterminie 14 dni od dnia doręczenia
iniejszej decyzji. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa

do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z. dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

2. Zaleca się powiadomienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o dokonaniu zapłaty.

Zup. Wielkopofskiego Woj jewódzki
Konsersalry Zabytków e

Beata Mąki
Kierownik Degu goatury w Kaliszu

(D) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Trzcinicy,
ul. Jana Pawła II 14, 63-620 Trzcinica

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu,
ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

"Sprawę prowadzi:
"Tomasz Tala, tl. ($2) 75764 21 wew. 32; e-mail talarpoznan wuoz.gov.pl


