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Łódź, 17.02.2015 r. 
 

 

      Szanowna Pani 

      prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska  

      Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

      ul. Krakowskie Przedmieście 15/ 17 

      00-071 Warszawa 
 
 
 

Dotyczy: Konsultacji publicznych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych. 
 
 
 

Stanowisko Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w sprawie Rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego Rozporządzenie z dnia 27 lipca 2011 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. 
 
 
 

 Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich negatywnie ocenia i stanowczo 

sprzeciwia się wprowadzeniu proponowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego zmian do Rozporządzenia. Uważamy je za rozwiązanie szkodliwe dla archeologii 

i pozostałych dziedzin nauki, których dotyczy Rozporządzenie, oraz dla zawodu archeologa, 

konserwatora i innych. 

 Za szczególnie szkodliwy uważamy cel wprowadzenia tych zmian, tj. "ułatwianie 

przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej" - bez analizy skutków tych działań dla 

zabytków, w tym zabytków archeologicznych. A skutkiem jest potencjalne zagrożenie 

zniszczeniem zabytków, ponieważ znacząco osłabiony zostanie nadzór naukowy 

i administracyjny nad działaniami prowadzonymi przy zabytkach i w ich otoczeniu. 

 Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym także zabytków archeologicznych, jest 

niezwykle trudną i skomplikowaną dziedziną, w której trzeba pogodzić oczekiwania społeczne 

w kwestiach dostępu do zabytków i ograniczeń związanych z ich użytkowaniem. Należy je także 

godzić z celami nauk, których podmiotem działania są zabytki, a także z prawami 

i ograniczeniami osób, które zawodowo zajmują się zabytkami. Zdajemy sobie sprawę, 

że zależności te funkcjonują w określonym czasie i przestrzeni i mają wpływ na wiele dziedzin 

życia społeczno-gospodarczego. Aby w jak największym stopniu zniwelować
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antagonizmy, należy opracować system ochrony zabytków, który uwzględniałby interesy 

wszystkich stron. A tego w naszym kraju nie ma. Działania dotychczasowe mają charakter 

doraźny i spowodowały rozmontowywanie wypracowanych rozwiązań dla realizacji bieżących 

celów, znoszących z Państwa konstytucyjny obowiązek strzeżenia dziedzictwa narodowego 

(Art. 5 Konstytucji RP). 

 Zatem przypominamy również, że zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej, "Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem 

narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą 

działalnością, w szczególności w zakresie", między innymi, "l) podtrzymywania 

i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej" oraz "2) ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami"  

 W tym kontekście, przedstawiony projekt zmian Rozporządzenia świadczy o tym, 

że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w części odnoszącej się do "Dziedzictwa 

Narodowego" nie wykonuje zadań, do których realizacji zostało powołane. 

 Naszym zdaniem zmiany, zaproponowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, naruszają także postanowienia Art. 3 pkt. ii Europejskiej Konwencji o ochronie 

dziedzictwa archeologicznego, zgodnie z którym "w celu zachowania dziedzictwa 

archeologicznego oraz zagwarantowania naukowej rzetelności archeologicznych prac 

badawczych każda Strona zobowiązuje się", między innymi "zapewnić, aby wykopaliska i inne 

potencjalnie szkodliwe techniki były wykonywane jedynie przez ·wykwalifikowane, specjalnie 

upoważnione osoby". 

 Bowiem efektem przeprowadzenia tej nowelizacji będzie przekazanie losów zabytków 

wyłącznie w ręce amatorów - inwestorów. To oni będą oceniali, czy dana osoba posiada 

kwalifikacje do wykonywania badań lub prac specjalistycznych; zgodnie z tą propozycją, nie 

będą nawet musieli podawać personaliów tej osoby wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 

Także to w ich ręce, a nie specjalistów, złożony zostanie los dokumentacji z badań. Pośrednio 

będą mieli wpływ na standardy prowadzonych prac i badań, ponieważ brak kadr w urzędach 

konserwatorskich w większości przypadków uniemożliwi kontrolowanie inwestycji i badań. 

Skutkiem wprowadzenia tej regulacji będzie utrata kontroli przez wojewódzkich 

konserwatorów zabytków nad tym, kto tak naprawdę odpowiada pod względem merytorycznym 

za wykonanie badań. 

 W uzasadnieniu projektu napisano, że "w obecnym stanie prawnym, już po 

przeprowadzeniu postępowania (o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia 

wykonawcy), które angażuje czas i środki finansowe, może okazać się, że przedmiot 

zamówienia nie może być zrealizowany". 

 Stwierdzenie to nie odpowiada prawdzie, ponieważ obecnie kwestię tę reguluje § 11 

Rozporządzenia, zgodnie z którym wnioskodawca, który musi stosować Prawo zamówień 

publicznych przy wyłanianiu wykonawcy badań (prac), najpierw występuje do 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o zatwierdzenie programu badań (projektu) i składa 

oświadczenie, że wykonawcę wyłoni w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Po zatwierdzeniu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków programu badań (projektu) 

w drodze postanowienia, wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawcy i wskazuje osobę, która 

ma prowadzić badania (prace) wraz z potwierdzeniem wymaganych kwalifikacji. Na tej 
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podstawie wojewódzki konserwator zabytków wydaje pozwolenie na prowadzenie badań (prac) 

w formie decyzji administracyjnej, przy czym po wydaniu postanowienia o zatwierdzeniu 

programu badań (projektu) wojewódzki konserwator zabytków może odmówić wydania 

pozwolenia jedynie w przypadku, gdy osoba wskazana jako wykonawca badań (prac) nie posiada 

wymaganych kwalifikacji. 

 Czyli w praktyce, już po zatwierdzeniu programu badań/projektu (wydaniu 

postanowienia) przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, wnioskodawca ma gwarancję, że 

otrzyma pozwolenie na prowadzenie badań (prac) i może wszczynać procedury związane 

z wyborem wykonawcy. Po wybraniu wykonawcy wojewódzki konserwator zabytków musi 

udzielić pozwolenia, chyba że wybrany wykonawca nie posiada wymaganych kwalifikacji. 

 Zatem regulacja ta jest wystarczająca - zabezpiecza zarówno interesy inwestorów, jak 

i osób zajmujących się badaniem i ochroną zabytków. 

 Dlatego ze względu na ważny interes społeczny, wnosimy o odrzucenie w całości 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego Rozporządzenie 

z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. 

 Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich po raz kolejny deklaruje Ministerstwu 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego współpracę w działaniach na rzecz ochrony zabytków, 

zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi i podpisanymi przez nasz kraj konwencjami 

międzynarodowymi. 

 

 

      Z poważaniem 

      w imieniu Zarządu Głównego


