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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Generalny Konserwator Zabytków;

wojewódzki konserwator zabytków;

wojewódzki urząd ochrony zabytków;

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1;

rozporządzenie Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych2 – uchylone z dniem 26 sierpnia
2011 r.;

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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
archeologicznych3 – uchylone z dniem 30 listopada 2015 r.;

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 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 i poszukiwań zabytków4 – uchylone z dniem 26 maja
2017 r.;

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca
2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo
na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków5;
rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu,
form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach6;

muzeum lub inna jednostka organizacyjna, które przechowują odkryte
zabytki archeologiczne będące własnością Skarbu Państwa;

działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego (art. 3 pkt 11 ustawy o ochronie zabytków);

1

2

3

4

5

6

Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm.

Dz. U. Nr 150, poz. 1579.

Dz. U. Nr 165, poz. 987, ze zm.

Dz. U. poz. 1789.

Dz. U. poz. 1265.

Dz. U. Nr 202, poz. 2073.

5

zabytek

zabytek
archeologiczny

ochrona zabytków
opieka
nad zabytkiem

6

nieruchomość lub rzecz ruchoma, 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 historyczną, artystyczną lub naukową
(art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków);

zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną
pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek
ruchomy, będący tym wytworem (art. 3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków);
działania podejmowane przez organy administracji publicznej, o których
mowa w art. 4 ustawy o ochronie zabytków;

opieka sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polegająca,
w szczególności, na zapewnieniu warunków, o których mowa w art. 5 ustawy
o ochronie zabytków.

1. WPROWADZENIE
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Ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w Polsce jest unormowana
w preambule oraz w art. 5 i 6 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.7, co jak
wskazuje się w literaturze, ma podkreślać wysoką rangę tych wartości8.

Obecnie całokształt problematyki ochrony zabytków w Polsce reguluje
ustawa o ochronie zabytków. Zasadniczymi zmianami wprowadzonymi
tą ustawą są rozróżnienie ochrony zabytków (działania administracyjne)
od opieki nad zabytkami (działania właścicielskie) oraz wprowadzenie definicji zabytku, którym mogą być wszelkie obiekty i przedmioty spełniające
legalną definicję. Ponadto ustawa (wraz z aktami wykonawczymi) reguluje
kwestie związane m.in. z: formami i sposobami ochrony zabytków, zagospodarowaniem zabytków, prowadzeniem badań, prac i robót oraz podejmowaniem innych działań przy zabytkach, nadzorem konserwatorskim, zasadami
finansowania opieki nad zabytkami, Krajowym programem ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami9, ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych oraz organizacją organów ochrony zabytków10.

Organami ochrony zabytków są: minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje GKZ oraz wojewoda, w imieniu którego
zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje WKZ11.

Do zadań GKZ należy m.in. sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków12. GKZ realizuje przypisane mu zadania przy pomocy Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego13. Wyspecjalizowanym podmiotem wspierającym działania GKZ w tym zakresie jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, państwowa instytucja kultury właściwa w zakresie ochrony zabytków.
Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może
powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw
z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, gminom i powiatom, a także związkom gmin i powiatów, położonym
na terenie województwa14.

7

Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.

9

Ustanowiony na lata 2014–2017 uchwałą nr 125/2014 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

8

A. Frankiewicz, Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w rozdziale I
Konstytucji RP „Przegląd Prawa i Administracji”, T. LXXXVIII, Wrocław 2012, s. 10–11; także
M. Chmaj, Konstytucyjne podstawy ochrony dóbr kultury, w: Prawna ochrona dóbr kultury,
T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2009, s. 27–28.

10 Źródło informacji: Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014–2017,
str. 9–10.

11 Art. 89 ustawy o ochronie zabytków.
12 Art. 90 ust. 2 pkt 7 o ochronie zabytków.

13 Zadania Departamentu Ochrony Zabytków zostały określone w § 29 zarządzenia z dnia
14 listopada 2017 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 75).
14 Art. 96 ust. 2 ustawy.
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Infografika nr 1
Organy ochrony zabytków w Polsce

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków.

Odkrycia archeologiczne są nieodłączną częścią projektów inwestycyjnych,
realizowanych np. w związku z budową dróg, rewitalizacją miast itp. Koszty
prowadzenia badań archeologicznych oraz ich dokumentacji ponosi osoba
fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty
budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego
konserwatora zabytków albo roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru
dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku
archeologicznego (art. 31 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków).

Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
jest przedstawienie przez wnioskodawcę (inwestora lub badacza archeologicznego) promesy jednostki organizacyjnej, która będzie przechowywała
zabytki z badań. Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa. Własność Skarbu Państwa
stanowią również przedmioty będące zabytkami archeologicznymi, pozyskane w wyniku poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju
urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
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WPROWADZENIE
Miejsce przechowywania zabytków archeologicznych odkrytych, przypadkowo znalezionych albo pozyskanych w wyniku badań archeologicznych
bądź poszukiwań określa wojewódzki konserwator zabytków, przekazując
je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum15. Koszty związane z przechowywaniem zabytków archeologicznych przekazanych w depozyt ponosi muzeum.

Procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia i przeprowadzeniem badań
archeologicznych oraz obowiązki, jakie badacz16 powinien wykonać po ich
zakończeniu, określa ustawa o ochronie zabytków oraz rozporządzenie
w sprawie prowadzenia badań archeologicznych.
Infografika nr 2
Etapy postępowania związane z planowaniem i przeprowadzaniem badań archeologicznych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie analizy stanu prawnego.

Kwestią zasadniczą jest definicja samego zabytku archeologicznego,
która na gruncie stosowania prawa wyznacza obszar badań archeologicznych i przesądza, jakiego rodzaju obiekty powinny być przechowywane
w ramach aktualnie obowiązujących przepisów. By dokonać identyfikacji zabytku archeologicznego, najpierw należy ustalić, czy spełnia kryteria
zabytku, tj. czy jest dziełem człowieka lub związany jest z jego działalnością i jest świadectwem minionej epoki, posiada wartość historyczną, artystyczną lub naukową oraz czy jego zachowanie leży w interesie społecznym.
15 Art. 35 ust. 3 ustawy.
16 Oznacza podmiot przeprowadzający badania archeologiczne, który uzyskał od WKZ pozwolenie
na ich prowadzenie.
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Jeśli tak, w dalszej kolejności należy ustalić, czy wypełnia też kryteria
określone w art. 3 pkt 4 ustawy, tj. czy jest powierzchniową, podziemną
lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka. O tym,
czy mamy do czynienia z zabytkiem archeologicznym, rozstrzyga nie
metryka powstania zabytku, lecz miejsce, w którym zabytek się znajdował i tzw. kontekst kulturowy, w ustawie określony jako nawarstwienia
kulturowe i znajdujące się w nich wytwory bądź ich ślady. Mimo wyodrębnienia definicji zabytku archeologicznego w ustawie, dość powszechnym stał się problem rozróżnienia zabytku zwykłego od archeologicznego
w sytuacji, gdy pochodzą one z czasów współczesnych i ze względu na uznaniowy charakter wartości historycznej czy artystycznej. W konsekwencji
definicje te są zbyt elastyczne i powodują kłopoty w stosowaniu prawa17.
W ostatnich latach liczba prowadzonych prac archeologicznych zwiększyła
się w związku z realizacją licznych inwestycji budowlanych (budowa dróg,
rewitalizacja miast, itp.)18. Realizując inwestycję, inwestor stanąć może
w obliczu następujących sytuacji:
−− w miejscu planowanej inwestycji zarejestrowane jest stanowisko archeologiczne;
−− podczas realizacji inwestycji natrafia na obiekty i zabytki archeologiczne;
−− istnieje przypuszczenie, że na terenie planowanej inwestycji może znajdować się stanowisko archeologiczne.

W rejonie inwestycji objętych ochroną konserwatorską, zgodnie z międzynarodowymi standardami, konieczne jest sprawowanie tzw. nadzoru
archeologicznego19. Gdy planowana inwestycja może kolidować ze znajdującym się w terenie stanowiskiem archeologicznymi, niezbędne są tzw.
ratownicze (wyprzedzające) badania archeologiczne. Badania ratownicze zawsze powiązane będą z procesem inwestycyjnym i na ogół towarzyszyć im będzie presja ze strony inwestora, zainteresowanego ich szybkim,
sprawnym i tanim przeprowadzeniem. Jest to więc oczywisty konflikt interesu publicznego, reprezentowanego przez WKZ jako organu administracji państwowej z interesem inwestora. Krajowe przepisy odzwierciedlają
europejskie standardy i uzależniają możliwość realizowania prac budowlanych przy zabytku od uzyskania pozwolenia wydawanego przez właściwego miejscowo WKZ. Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie
badań archeologicznych jest przedstawienie przez wnioskodawcę (inwestora lub badacza archeologicznego) tzw. promesy jednostki organizacyjnej, która będzie przechowywała zabytki z badań.
W warunkach ogłaszanych przetargów na realizację badań archeologicznych najwyżej oceniana jest cena usługi. Mniej istotne lub nie brane pod
uwagę są kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie archeologów. Wykonywanie zawodu archeologa w Polsce nie jest licencjonowane i nie ma żad-

17 Szerzej na ten temat w opinii naukowej pt. Uwarunkowania związane z ochroną i opieką nad
zabytkami archeologicznymi i wybrane problemy związane z ich magazynowaniem w innych krajach
UE opracowanej – na zlecenie NIK – przez dr. hab. Macieja Trzcińskiego, prof. Uniwersytetu
Wrocławskiego – załącznik nr 6.4 do niniejszej Informacji.
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18 Według danych przekazanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, rocznie
wydawanych jest około 5 tys. pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych.
19 Jest to również forma prowadzenia badań archeologicznych, choć nie reguluje tego wprost
definicja badań archeologicznych zawarta w art. 3 pkt 11 ustawy o ochronie zabytków.

WPROWADZENIE
nych podstaw prawnych pozwalających pozbawić możliwości wykonywania
tego zawodu kogoś, kto wykonuje go nierzetelnie i nieetycznie. Wątpliwości
budzić może kwestia właściwego wykonania dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych, zakonserwowania odkrytych zabytków oraz
ich magazynowania. Obowiązujący aktualnie załącznik do rozporządzenia
w sprawie prowadzenia badań archeologicznych z 2017 r. określa jedynie
elementy, które powinna zawierać dokumentacja przeprowadzonych badań
archeologicznych. Brakuje natomiast jakiejkolwiek podstawy prawnej określającej jak realizowane powinny być same badania i według jakich standardów powinny być przechowywane zabytki archeologiczne (konkretnych
wytycznych dotyczących m.in. temperatury i wilgotności pomieszczeń magazynowych, rodzaju zalecanych opakowań, metryk itp.). Niemniej istotny jest
też szybki przyrost liczby odkrywanych zabytków, w tym materiału masowego w powiązaniu z dostępnością powierzchni magazynowej.

Propozycje zasad sporządzania dokumentacji z badań archeologicznych
oraz magazynowania pozyskanych zabytków zostały przygotowane przez
międzynarodowy zespół specjalistów i opublikowane w opracowaniu Standard i przewodnik po najlepszych praktykach sporządzania i przechowywania dokumentacji badań archeologicznych oraz pozyskanych źródeł, o którym szerzej w załączniku 6.4 do niniejszej Informacji. Dokonanie przeglądu
już zaproponowanych rozwiązań i podjęcie dyskusji w gronie polskich
specjalistów, pozwoliłoby na dostosowanie propozycji do polskiej specyfiki
i warunków gospodarczych. W polskich warunkach funkcjonowały już Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań
ich wyników, przygotowane przez dawny Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Po zmianach rozporządzeń w sprawie prowadzenia
badań archeologicznych Standardy nie zostały zaktualizowane. Jedyne
aktualne wskazówki dotyczące opracowania dokumentacji z badań archeologicznych stanowią załącznik do tych rozporządzeń i mają bardzo ogólnikowy charakter. Szerzej na ten temat, w opinii naukowej stanowiącej
załącznik nr 6.4.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków, WKZ może przekazać zabytki archeologiczne w drodze decyzji w depozyt muzeum, za jego
zgodą. Stosownie do ust. 4, przekazanie zabytków archeologicznych może
nastąpić, gdy jednostka ta zapewni: 1) ich trwałe przechowanie; 2) przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich;
3) udostępnianie tych zabytków w celach naukowych. Możliwości skutecznego egzekwowania usunięcia uchybień w zakresie przechowywania zabytków archeologicznych w innych niż muzea instytucjach są jednak ograniczone. WKZ może zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków
wydać decyzję o cofnięciu oddania w depozyt zabytków archeologicznych,
jeżeli muzeum lub inna jednostka organizacyjna nie zapewnia ww. warunków, jednak standardy gromadzenia, ewidencjonowania, inwentaryzowania i dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa zabytkom archeologicznym
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WPROWADZENIE
uregulowano prawnie20 wyłącznie w muzeach. Regulacji tych nie można
zatem odnieść do zabytków przechowywanych w innych, niż muzea, jednostkach organizacyjnych.

Odrębnym problemem jest też powierzony WKZ nadzór nad przebiegiem
badań archeologicznych oraz egzekwowanie tego, gdzie i w jakim stanie
znajdują się odkrywane podczas badań archeologicznych zabytki.

W zdecydowanej większości krajów europejskich Europy Zachodniej
i Środkowej funkcjonuje spójny model, w którym przyjęto, że właścicielem zabytków archeologicznych jest państwo21 i to zadaniem państwa jest
zapewnienie ochrony tym zabytkom. Pokrycie kosztów konserwacji i magazynowania jest zatem obowiązkiem państwa. Takie standardy przyjęto m.in.
w Niemczech, Francji, Holandii, Ukrainie, Republice Czeskiej i na Słowacji.
W przypadku ratowniczych badań archeologicznych powszechnie przyjęto
zasadę: kto niszczy, ten płaci, inaczej deweloper płaci. Finansowanie to nie
dotyczy jednak docelowego magazynowania odkrytych zabytków, które
co do zasady jest obowiązkiem państwa jako właściciela tychże zabytków22.

Według stanu na dzień 7 lutego 2018 r., w Państwowym Rejestrze Muzeów
figurowało ich 129, z czego dwa muzea – z adnotacją o ich wykreśleniu.
Dla 56 z nich organizatorem był samorząd województwa, dla 11 – samorząd powiatowy, dla 26 – samorząd gminny, dwa zorganizowane były przez
samorząd różnego szczebla, a trzy zorganizowały odpowiednio: osoby prywatne, Uniwersytet Jagielloński i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
Dla pozostałych organizatorem lub współorganizatorem był MKiDN. Jedno
Muzeum rejestrowe zorganizował MON.
Na dzień 21 lutego 2018 r., w opublikowanym na stronach Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykazie muzeów ujawniono 738 jednostek, w tym: 20 państwowych, 12 kościelnych, 321 samorządowych,
364 prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, 11 współprowadzonych,
wpisanych do rejestru prowadzonego przez MKiDN oraz 10 współprowadzonych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego.

Nie są dostępne żadne statystyki dotyczące innych jednostek organizacyjnych, które przyjęły lub zadeklarowały przyjęcie w depozyt zabytków
archeologicznych.

20 Rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed
pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów
oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U.
Nr 229, poz. 1528), dalej: rozporządzenie w sprawie zabezpieczania zbiorów z 2008 r. oraz
rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie
zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem
grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240), dalej: rozporządzenie w sprawie
zabezpieczania zbiorów z 2014 r.
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21 Wyjątek stanowią regulacje dotyczące Wysp Brytyjskich.
22 Szerzej na ten temat, w opinii naukowej – załącznik nr 6.4 do Informacji.

2. OCENA OGÓLNA
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie funkcjonowanie w Polsce
systemu ochrony i opieki nad stanowiącymi własność Skarbu Państwa
zabytkami archeologicznymi, pozyskanymi w wyniku badań związanych
z realizacją inwestycji budowlanych w latach 2013–2017 (wrzesień).
Zakres i formy ochrony zabytków archeologicznych realizowane przez
większość objętych kontrolą WKZ oraz muzea23 przechowujące zabytki
archeologiczne, nie gwarantowały prawidłowej ochrony i opieki nad
zabytkami. Miało to istotne znaczenie w kontekście corocznego wzrostu
liczby wydawanych zezwoleń na prowadzenie badań archeologicznych
oraz odkrywanych zabytków.
1. Wojewodowie przekazywali WKZ środki finansowe na realizację zadań
z zakresu ochrony zabytków archeologicznych. Struktura organizacyjna
WUOZ24 była zgodna z przepisami25. We wszystkich WUOZ przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników zaliczanych do korpusu służby cywilnej było
niższe od planowanego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej było niższe od analogicznego wynagrodzenia wypłaconego w danej części budżetu państwa 85/województwo.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych bezpośrednio z ochroną
zabytków archeologicznych stanowili od 8% do 15% ogółem zatrudnionych
w danym WUOZ.

Większość skontrolowanych muzeów zapewniła prawne i organizacyjne
warunki zachowania trwałości zabytków archeologicznych odkrytych
w związku z realizacją inwestycji budowlanych. Prawie wszystkie z nich, zgodnie ze statutem, gromadziły zbiory archeologiczne oraz posiadały wykwalifikowaną kadrę. Większość muzeów sygnalizowała istotne problemy związane z finansowaniem kosztów przechowywania i konserwacji otrzymanych
w depozyt zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa. Budżet państwa
tylko w niewielkim zakresie partycypował w finansowaniu tych kosztów.

We wszystkich skontrolowanych muzeach stwierdzono nieprawidłowości26
związane z niezapewnieniem bezpieczeństwa zabytkom archeologicznym,
w tym dotyczące: wdrożenia Instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji,
analizy stanu zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem oraz planów ochrony muzeum.

Wszyscy WKZ wywiązali się z obowiązku i w latach 2005–2007 opracowali
wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. W połowie muzeów nie opracowano lub nie uzgodniono
z WKZ planu ochrony zabytków, albo nie dokonano ich aktualizacji.

2. Wnioski składane przez inwestorów o wydanie przez WKZ pozwolenia
na prowadzenie badań archeologicznych, świadczyły o uwzględnianiu zadań
w zakresie ochrony zabytków przy realizacji inwestycji budowlanych.
W latach 2013–2017 (do 30 września) objęci kontrolą wojewódzcy konserwatorzy zabytków wydali27 26 129 decyzji pozwalających na prowadzenie badań
archeologicznych, w związku z realizacją inwestycji budowlanych.

System ochrony
zabytków
archeologicznych
nie funkcjonował
prawidłowo

Większości jednostkom
zapewniono warunki
prawne, organizacyjne
i finansowe
gwarantujące trwałe
zachowanie zabytków
archeologicznych

Niewielkie wsparcie
finansowe z budżetu
państwa

Inwestorzy uwzględniali
przy realizacji inwestycji
zadania ochronne
zabytków

23 Ilekroć w Informacji mowa jest o muzeach, należy przez to rozumieć muzeum lub objęty kontrolą
ośrodek kultury, który przyjął w depozyt zabytki archeologiczne, chyba że z treści niniejszej
Informacji wynika inaczej.

24 Objętych kontrolą NIK.
25 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich
urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz. 706).

26 Wskazane nieprawidłowości, poza dotyczącymi instrukcji przeciwpożarowych i planu ochrony
za wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, nie odnoszą się do skontrolowanych
ośrodków kultury, bowiem obowiązujące przepisy w tym zakresie nie mają do nich zastosowania.

27 Według danych przekazanych przez WKZ.
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OCENA OGÓLNA
GKZ i wojewodowie
sprawowali
niewystarczający nadzór
nad działalnością WKZ

WKZ nie egzekwowali
od badaczy obowiązków
określonych
w pozwoleniach
na prowadzenie badań

WKZ oraz muzea
nie posiadali pełnej
wiedzy o liczbie
odkrytych zabytków
i miejscu ich
przechowywania

WKZ nie uczestniczyli
w przekazywaniu
muzeom w depozyt
odkrytych zabytków
Sprawozdania K-02
nie odzwierciedlały
faktycznej liczby
zabytków w depozycie
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3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony zabytków archeologicznych
ze strony Generalnego Konserwatora Zabytków oraz wojewodów był niewystarczający, gdyż organy te nie kontrolowały realizacji przez WKZ zadań dotyczących ochrony zabytków archeologicznych.

Działania podejmowane przez skontrolowanych WKZ były nieskuteczne
i nie zapewniały właściwej ochrony zabytkom archeologicznym odkrytym
w związku z realizacją inwestycji budowlanych. Większość WKZ nie planowało
oraz nie wykonywało, w ramach sprawowania nadzoru konserwatorskiego,
kontroli w celu sprawdzenia zgodności badań archeologicznych prowadzonych przez badaczy, z ich zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu
na prowadzenie takich badań. Nie sprawowali również kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez podmioty, które przyjęły zabytki w depozyt. W konsekwencji WKZ
nie posiadali pełnej wiedzy o czasie i miejscu pozyskania zabytków, ich liczbie
oraz sposobie ich przekazania i miejscu przechowywania28. Nieprawidłowości
stwierdzono we wszystkich WUOZ.

WKZ nie podejmowali wobec badaczy działań w celu wyegzekwowania, określonych w pozwoleniach, obowiązków przekazania im dokumentacji przebiegu badań archeologicznych (z 23% badań), inwentaryzacji polowej zabytków (27% badań) oraz pozyskanych zabytków (73%). Przekazanie w depozyt muzeum zabytków archeologicznych odkrytych podczas badań nie było
poprzedzone wydaniem29 przez WKZ decyzji w tym zakresie (29%). Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w WUOZ nie było możliwe ustalenie, czy
po zakończeniu badań archeologicznych WKZ wydali decyzję o przekazaniu
pozyskanych zabytków w depozyt (5%).
Przedstawiciele pięciu WKZ byli stroną przekazującą w depozyt muzeum
odkryte zabytki tylko w przypadku co piątego badania archeologicznego.
Ponadto WKZ nie posiadali pełnej wiedzy o przekazaniu zabytków z ponad
65% badań archeologicznych, podczas których pozyskano zabytki, gdyż zgromadzona przez nich dokumentacja nie zawierała protokolarnego potwierdzenia przekazania zabytków w depozyt, a jeśli je przekazano, to nie było możliwe
ustalenie, kiedy i komu przekazano zabytki, w tym bez wydania decyzji określającej miejsce ich przechowywania.

Ponad połowa skontrolowanych muzeów przyjmowała zabytki archeologiczne
bezpośrednio od firm archeologicznych bez protokolarnego udokumentowania faktu ich przyjęcia, pomimo że właściwy WKZ nie wydał decyzji określającej miejsce ich przechowywania. Tylko w nielicznych jednostkach, w procesie
przekazania zabytków uczestniczył WKZ.

Blisko 1/3 muzeów nie była w stanie określić liczby zabytków archeologicznych przyjętych w depozyt, ponieważ nie ewidencjonowała ich w księdze
depozytów, a w trzech z nich wpisy w księdze depozytów prezentowały liczbę
decyzji WKZ, zamiast liczby przyjętych zabytków. W konsekwencji Sprawozdania z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej K-02 sporządzone przez
88% muzeów, nie odzwierciedlały liczby zabytków archeologicznych przyjętych w depozyt zgodnej ze stanem faktycznym. Ponadto w 10 muzeach nie przeprowadzono30 komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów archeologicznych przyjętych w depozyt.

28 W każdym skontrolowanym WUOZ, szczegółową kontrolą objęto po 40 spraw.
29 Do czasu zakończenia kontroli NIK.
30 Do czasu kontroli NIK.

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Struktura organizacyjna (wydziały i stanowiska) skontrolowanych WUOZ
była zgodna z § 2 ust. 1 Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków31. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach związanych z ochroną zabytków archeologicznych posiadali aktualne zakresy czynności, odzwierciedlające wykonywane
zadania. Zadania te odpowiadały określonym w regulaminie organizacyjnym danego urzędu.
[str. 26 ]

WUOZ posiadały zgodną
z przepisami strukturę
organizacyjną

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikom objętych
kontrolą WUOZ w porównaniu z analogicznym wynagrodzeniem obliczonym dla danej części budżetu państwa (cz. 85/województwo) było znacznie zróżnicowane i wynosiło: w Grupie 01 – od 100,4% (WUOZ w Lublinie)
do 192% (WUOZ w Kielcach) oraz w Grupie 03 – od 81% (WUOZ we Wrocławiu) do 113% (WUOZ w Kielcach).
[str. 29–31]

Poziom wynagrodzeń
pracowników Grupy 03
w większości WUOZ
było niższe od przeciętnego
wynagrodzenia w danej części
budżetowej – województwo

Szczegółową kontrolą objęto dokumentację 320 spraw prowadzonych
w ośmiu WUOZ w latach 2013–2017 (wrzesień), w związku z wydaniem
przez WKZ pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych.
Zabytki archeologiczne (ruchome) odkryto podczas 262 badań archeologicznych (prowadzonych na podstawie 82% wydanych pozwoleń). Według inwentaryzacji polowej, przekazanej WKZ przez badaczy, ze 190 badań archeologicznych (73% spośród 262 badań) odkryto 297 003 zabytki archeologiczne,
w tym 13 622 wydzielone oraz 283 381 masowe.
[str. 34–35]

Efekty odkryć zabytków
archeologicznych

W latach 2013–2017 (wrzesień) przeciętne zatrudnienie w WUOZ
(w przeliczeniu na pełen etat) wyniosło od 25,55 etatów (WUOZ w Kielcach)
do 64,67 etatów (WUOZ w Poznaniu), w tym według statusu zatrudnienia
– w grupie 03 (członkowie korpusu służby cywilnej) – od 23,50 etatów (WUOZ
w Kielcach) do 56,86 etatów (WUOZ w Poznaniu). W siedmiu spośród skontrolowanych WUOZ przeciętne zatrudnienie (wykonane) było niższe od planowanego – od 3% (WUOZ w Krakowie) do 12% (WUOZ w Kielcach).
Przeciętne zatrudnienie na stanowiskach związanych bezpośrednio
z ochroną zabytków archeologicznych wyniosło od 3,50 etatów (WUOZ
w Białystoku) do 9,00 etatów (WUOZ w Poznaniu), a jego udział w liczbie etatów ogółem w danym WUOZ wynosił od 8% (WUOZ w Krakowie)
do 15% (WUOZ w Kielcach).
[str. 27–29]

Przeciętne zatrudnienie
(wykonane)
było niższe
od planowanego w siedmiu
skontrolowanych WUOZ

Działalność WKZ dotycząca ochrony zabytków archeologicznych, w tym
odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych, nie była kontrolowana przez Generalnego Konserwatora Zabytków, w ramach sprawowania nadzoru. Zadania w tym zakresie określa art. 90 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy
o ochronie zabytków.
Także wojewodowie, będący organem ochrony zabytków, w których imieniu zadania i kompetencje wykonują WKZ, nie kontrolowali ich działalności.

[str. 32–33]

Działalność WKZ,
w zakresie objętym
kontrolą NIK, nie była
przedmiotem nadzoru
ze strony GKZ
i wojewody

W latach 2013–2017 (do 30 września) objęci kontrolą wojewódzcy konserwatorzy zabytków wydali32 26 129 decyzji pozwalających na prowadzenie badań archeologicznych, w związku z realizacją inwestycji budowlanych,

Wzrostowa tendencja
wydawanych decyzji
pozwalających
na prowadzenie badań

31 Dz. U. Nr 75, poz. 706.
32 Według danych przekazanych przez WKZ.
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Określanie
przez WKZ
obowiązków
w pozwoleniach
na prowadzenie badań

Nieegzekwowanie
obowiązku przekazania
dokumentacji przebiegu
badań archeologicznych
i opracowania
ich wyników

Nieegzekwowanie
obowiązku przekazania
inwentaryzacji polowej
pozyskanych zabytków
i ich dokumentacji
Nieegzekwowanie
obowiązku przekazania
pozyskanych zabytków

z tego: w 2013 r. – 4465, w 2014 r. – 5313, w 2015 r. – 5374, w 2016 r. – 5987
i w 2017 r. – 4990. Dane powyższe wskazują na tendencję wzrostową liczby
wydawanych pozwoleń. W tym samym okresie WKZ33 wydali 734 decyzje
o przekazaniu pozyskanych zabytków w depozyt muzeum: w 2013 r. – 108,
w 2014 r. – 190, w 2015 r. – 136, w 2016 r. – 131 i w 2017 r. – 172, co stanowiło
od 2% do 4% w porównaniu do liczby wydanych pozwoleń. 
[str. 35–37]

WKZ na podstawie przepisów rozporządzeń w sprawie prowadzenia badań
archeologicznych34 określili w pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych obowiązki badaczy dotyczące przekazania: dokumentacji przebiegu badań archeologicznych i opracowanych ich wyników oraz inwentaryzacji polowej zabytków w terminie sześciu miesięcy od zakończenia
badań oraz pozyskanych zabytków – w terminie trzech lat.

Z nałożonych obowiązków w najszerszym zakresie wywiązali się badacze
objęci właściwością Dolnośląskiego WKZ, którzy w przewidzianym terminie przekazali: dokumentację przebiegu i wyniki badań archeologicznych
z 98% badań, inwentaryzację polową pozyskanych zabytków i ich dokumentację – z 88% badań oraz pozyskane zabytki – z 92%. W najmniejszym
stopniu z obowiązków wywiązali się badacze, którzy Małopolskiemu WKZ
przekazali ww. dokumentację z odpowiednio 60% i 51% badań oraz nie
przekazali żadnych zabytków z badań archeologicznych.
[str. 37–39]

Wszyscy objęci kontrolą WKZ nierzetelnie wykonywali swoje obowiązki,
ponieważ nie podejmowali skutecznych działań mających na celu wyegzekwowanie od badaczy, którzy przeprowadzili 72 badania35, określonego
w pozwoleniach obowiązku przekazania w wymaganym terminie dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania ich wyników. W efekcie badacze nie wywiązali się z powyższego obowiązku albo
zrealizowali go po upływie od siedmiu do 62 miesięcy od terminu ważności
pozwolenia na prowadzenie badań (tj. zakończenia badań). [str. 40–41]

Siedmiu WKZ36 nierzetelnie egzekwowało od badaczy, którzy przeprowadzili 71 badań37, obowiązek (przewidziany w pozwoleniach) terminowego
przekazania inwentaryzacji polowej zabytków. Badacze wywiązali się z tego
obowiązku po upływie od siedmiu do ponad 60 miesięcy od terminu ważności pozwolenia na prowadzenie badań.
[str. 41–42]
WKZ nierzetelnie wykonywali swoje obowiązki i nie podejmowali żadnych
działań wobec badaczy, którzy przeprowadzili 190 badań38 i nie wywiązali się z nałożonego pozwoleniem obowiązku przekazania zabytków w terminie trzech lat od dnia zakończenia badań albo zrealizowali obowiązek

33 Dane uwzględniają decyzje wydane przez sześciu objętych kontrolą WKZ, którzy takie decyzje
wydawali.

34 § 5 ust. 6 pkt 5–7 rozporządzenia z 2004 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych,
§ 20 ust. 3 pkt 6–8 rozporządzenia z 2011 r. oraz § 19 ust. 6 pkt 6–8 rozporządzenia z 2015 r.
35 Stanowiło to 22% z 320 badań objętych kontrolą.
36 Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono w WUOZ w Olsztynie.
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37 Stanowiło to 27% z 262 badań, podczas których odkryto zabytki.
38 Stanowiło to 73% spośród 262 badań.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
po tym terminie, nawet po upływie ponad pięć lat. Zabytki pochodzące
ze znacznej większości badań, badacze przekazali bezpośrednio do muzeów
lub innych jednostek organizacyjnych, z pominięciem WKZ. [str. 42–44]

Siedmiu objętych kontrolą WKZ39 nie posiadało pełnej dokumentacji
potwierdzającej czas, miejsce, liczbę pozyskanych zabytków i sposób ich
przekazania muzeum oraz czy zabytki pozostawały u badacza po zakończeniu badań. W związku z tym nie było możliwe ustalenie wszystkich przypadków, w których WKZ dopuścili do przekazania zabytków bez wydania
decyzji określającej miejsce ich przechowywania, o której mowa w art. 35
ust. 3 ustawy o ochronie zabytków. WKZ wydali łącznie 172 decyzje (66%
objętych kontrolą badań, podczas których odkryto zabytki) o przekazaniu
w depozyt 205 804 zabytków archeologicznych, w tym 3162 wydzielonych
oraz 202 642 masowych. WKZ nie wywiązali się z obowiązku i nie wydali40
decyzji o przekazaniu w depozyt zabytków z 76 badań (29%), pomimo
że muzea przyjęły zabytki w depozyt.
Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w WUOZ nie było możliwe ustalenie, czy po zakończeniu 14 badań archeologicznych (5%) WKZ wydali
decyzję o przekazaniu pozyskanych zabytków w depozyt.
[str. 44–46]

Dopuszczenie
do przekazania zabytków
bez wydania decyzji
określającej miejsce ich
przechowywania

Wszyscy objęci kontrolą WKZ wywiązali się z obowiązku określonego w art. 91
ust. 4 pkt 7 ustawy o ochronie zabytków i w 2005 r. opracowali wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych. Plany uzgodniono z właściwym wojewodą oraz z Szefem
Obrony Cywilnej Kraju. Plany, za wyjątkiem opracowanego przez Małopolskiego WKZ, zawierały elementy określone w pkt 8 ust. 1 Instrukcji, stanowiącej załącznik do rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków)45.

[str. 52–54]

Wojewódzkie plany
ochrony zabytków
na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji
kryzysowych

Dokumentacja 41 176 badań archeologicznych42 zgromadzona przez WKZ
była nierzetelna, gdyż nie zawierała żadnego dokumentu (protokołu)
potwierdzającego przekazanie zabytków w depozyt muzeum. Uniemożliwiło to ustalenie, czy i kiedy przekazano zabytki.
Dokumentacja pozostałych 86 badań (33%) zawierała protokoły przekazania-przyjęcia zabytków w depozyt, które sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie ewidencjonowania.
Przedstawiciele pięciu WKZ43 byli stroną przekazującą w depozyt zabytki
pochodzące z 53 badań 44, a zabytki pozyskane podczas pozostałych
33 badań (13%) zostały przekazane w depozyt do muzeum, bez udziału
przedstawiciela WKZ, bezpośrednio przez badaczy przeprowadzających
badania.
[str. 46–48]

WKZ nie zawsze
sporządzali protokoły
w przypadku, gdy byli
stroną przekazującą
zabytki w depozyt

39 Za wyjątkiem Dolnośląskiego WKZ, który przekazał zabytki ze wszystkich 25 badań objętych
kontrolą.
40 Do czasu zakończenia kontroli NIK.
41 Przedłożona przez WKZ podczas kontroli.

42 Stanowiło to 67% z 262 badań, podczas których pozyskano zabytki.
43 WKZ: Dolnośląski, Lubelski, Podlaski, Świętokrzyski, Wielkopolski.

44 Stanowiło to 20% z 262 badań.
45 Dz. U. Nr 212, poz. 2153.
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Brak procedur
wykonywania kontroli

Tylko niektórzy skontrolowani WKZ określili procedury regulujące wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami. Małopolski i Świętokrzyski WKZ opracowali, w ramach systemu kontroli zarządczej, m.in. procedurę realizacji
zadań konserwatorskich i wydawania pozwoleń konserwatorskich.

Czterech WKZ46 ograniczyło się do uregulowania tych zagadnień w regulaminie organizacyjnym WUOZ oraz w zakresach czynności pracowników.

Niekontrolowanie
prawidłowości
prowadzenia badań
archeologicznych

Nieprzeprowadzanie
kontroli w muzeach
i innych jednostkach
organizacyjnych,
którym przekazano
w depozyt zabytki

Zabytki przyjmowano
bez wymaganej
decyzji WKZ

Brak protokołów
przyjęcia zabytków
i dokumentacji z badań
archeologicznych

Lubelski oraz Dolnośląski WKZ nie wskazali powyższych obowiązków
zarówno dla komórek organizacyjnych WUOZ, jak również w zakresach
czynności pracowników.
[str. 54–56]

Połowa spośród skontrolowanych WKZ nierzetelnie realizowała zadanie
przewidziane w art. 91 ust. 4 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków dotyczące
sprawowania nadzoru nad prawidłowością prowadzenia badań archeologicznych i nie wykonywała kontroli na podstawie art. 38 ust. 1 i 3 pkt 3
ustawy o ochronie zabytków, których przedmiotem byłoby sprawdzenie
zgodności badań archeologicznych, prowadzonych przez badaczy, z ich
zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu na prowadzenie
takich badań. Czterech WKZ47 przeprowadziło niewielką liczbę kontroli.
Jako powód nieprowadzenia kontroli wskazywane były niedobory kadrowe
w WUOZ.
[str. 56–57]

Sześciu skontrolowanych WKZ nierzetelnie wywiązywało się z obowiązku
określonego w art. 91 ust. 4 pkt 6 ustawy o ochronie zabytków i nie przeprowadzało kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez podmioty, które przyjęły
zabytki w depozyt, zgodnie z uprawnieniem określonym w art. 38 ust. 3
pkt 2 ustawy. Niewielką liczbę kontroli zaplanował i przeprowadził Wielkopolski WKZ (11 kontroli). Nieplanowane kontrole przeprowadził tylko
Dolnośląski WKZ (dwie kontrole) oraz Delegatura WUOZ w Tarnobrzegu
(siedem kontroli).
[str. 57–58]

Dziewięć z 17 skontrolowanych muzeów48 przyjmowało zabytki archeologiczne bezpośrednio od firm archeologicznych, bez decyzji wydanej przez
właściwego WKZ o ich przekazaniu w depozyt. Taki nieuregulowany status
posiadania zabytków w skrajnym przypadku trwał nawet 10 lat. Przez ten
czas zabytki nie mogły być ewidencjonowane i wykazywane w sprawozdaniach statystycznych GUS.
[str. 59–62]
Dziewięć skontrolowanych muzeów (53%) nie zawsze dokumentowało
fakt przyjęcia zabytków od firm prowadzących badania archeologiczne, a w
dwóch muzeach nie sporządzano protokołów przyjęcia zabytków. W efekcie nie było możliwe ustalenie daty i liczby przyjętych zabytków oraz zwe-

46 Podkarpacki, Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski.
47 Dolnośląski, Małopolski, Warmińsko-Mazurski i Wielkopolski.
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48 W niniejszej informacji wykorzystano także wyniki kontroli rozpoznawczej R/16/004
Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych,
przeprowadzonej w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim
i w Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz kontroli doraźnej I/17/009 Ochrona przez Muzeum
Regionalne PTTK w Olkuszu zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji
budowlanych.
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ryfikowanie liczby zabytków przyjmowanej od badacza z liczbą zabytków
przekazanych przez WKZ w drodze decyzji. Tylko w nielicznych muzeach,
w procesie przekazania zabytków, uczestniczył właściwy WKZ. Oderwanie
zabytków od kontekstu ich odkrycia uniemożliwia korzystanie z tych zbiorów do celów naukowych.
[str. 62–64]

Prawie 30% skontrolowanych muzeów nie ewidencjonowało w księdze
depozytów przyjętych w depozyt zabytków. W pięciu muzeach w księdze
depozytów, zamiast zabytków ewidencjonowano decyzje WKZ o ich przekazaniu w depozyt albo łączną liczbę zabytków pochodzących ze stanowiska archeologicznego lub też w księdze nie zawarto wszystkich wymaganych danych.
W 10 Z 1349 skontrolowanych muzeów dla zabytków masowych nie zakładano kart ewidencyjnych, a dwie jednostki obowiązek ten scedowały
na firmy archeologiczne. Większość dyrektorów muzeów wskazywała
na potrzebę dookreślenia w obowiązujących przepisach sposobu ewidencjonowania tzw. materiału masowego.
[str. 65–67]

W ośmiu muzeach (47% jednostek objętych kontrolą), które posiadały
zabytki na początku kontrolowanego okresu, w związku z brakiem lub nieprawidłowym ich ewidencjonowaniem, nie było możliwe wskazanie ich
liczby, w tym przyjętych w depozyt i przejętych na własność. W pozostałych dziewięciu jednostkach łączna liczba przyjętych zabytków archeologicznych na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiła ponad 1320,2 tys., w tym
217,3 tys. przechowywano w depozycie, a 1102,8 tys. muzea przejęły
na własność. Podanie zbiorczych danych o liczbie zabytków masowych nie
było możliwe.

Nieewidencjonowanie
lub nieprawidłowe
ewidencjonowanie
zabytków
archeologicznych

Problem z określeniem
liczby przyjętych
i przechowywanych
zabytków
archeologicznych

Tylko w jednym muzeum dane w sprawozdaniu K-02 były zgodne ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją zabytków archeologicznych, przyjętych w depozyt i przejętych na własność.

Zgodnie z aktualnym objaśnieniem do ww. formularza K-02 na 2017 r.,
w dziale 2 należy wykazać muzealia, tj. zabytki policzalne, wydzielone,
które wpisano do inwentarza muzealiów. Oznacza to, że stanowiące własność Skarbu Państwa zabytki przyjęte przez muzeum w depozyt, które
muzealiami nie są i które podlegają ewidencjonowaniu w księdze depozytów, nie będą objęte sprawozdawczością GUS.
[str. 67–69]
Tylko w siedmiu skontrolowanych muzeach rozpoczęto lub przeprowadzono pełną inwentaryzację zbiorów archeologicznych, zarówno
posiadanych w depozycie, jak i przyjętych na własność. W powiązaniu

Inwentaryzacja zbiorów

z nieewidencjonowaniem zabytków lub niedokumentowaniem faktu ich
przyjęcia, brak inwentaryzacji uniemożliwiał ustalenie faktycznej liczby
przyjętych zabytków.
[str. 69–71]

49 W dwóch jednostkach (w ramach kontroli R/16/004) nie było to przedmiotem badania, pozostałe
dwie jednostki nie posiadały zaewidencjonowanych zabytków masowych.
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Brak informacji zwrotnej
po wydaniu promesy

Finansowanie działalności
kontrolowanych
jednostek

Kontrole warunków
przechowywania
depozytów

Zróżnicowane warunki
przechowywania
zabytków
archeologicznych
i dostępność przestrzeni
magazynowych

Bezpieczeństwo fizyczne
na ogół zapewniono, ale
instrukcje p.poż.
nie zawsze były aktualne

Dyrektorzy prawie wszystkich muzeów wydawali tzw. promesy, tj. dokumenty niezbędne dla uzyskania pozwolenia na prowadzenie przez badaczy badań archeologicznych50. Dyrektorzy muzeów, którzy wydawali promesy, w większości (dotyczyło to 78% promes) nie otrzymywali informacji
zwrotnej o tym, czy badania się zakończyły i pozyskano zabytki, a nawet
– czy upłynął już termin naukowego opracowania wyników badań i przekazania zabytków ruchomych. Zaledwie w odniesieniu do 10% wydanych
promes, zabytki trafiły do muzeum deklarującego ich przyjęcie.
								
[str. 71–73]

Głównym źródłem finansowania wszystkich skontrolowanych muzeów
była dotacja podmiotowa od organizatora. Przekazywane kwoty stanowiły
od 66% do 84% przychodów tych jednostek. Niemal połowa skontrolowanych muzeów, jak wskazywali dyrektorzy, dysponowała środkami, które
nie pokrywały potrzeb w zakresie konserwacji, zapewnienia odpowiednich
warunków przechowywania, a także ochrony powierzonych zbiorów stanowiących własność Skarbu Państwa. Wyodrębnienie kwot, jakie przeznaczano wyłącznie na przechowywane w depozycie zabytki archeologiczne
nie było możliwe.
[str. 75–76]
Większość skontrolowanych muzeów (88%) nie była kontrolowana przez
WKZ w zakresie zapewnienia warunków przechowywania zabytków archeologicznych stanowiących własność Skarbu Państwa w depozyt. Nieliczne
kontrole przeprowadzone przez organizatorów muzeów (29%) nie dotyczyły kwestii bezpieczeństwa i warunków przechowywania zbiorów archeologicznych.
[str. 76–77]

Większość muzeów dysponowała profesjonalnymi przestrzeniami magazynowymi, m.in. wyposażonymi w przesuwne metalowe regały. Były też
takie, które przechowywały zabytki na podłodze. Jedynie nieliczne magazyny wyposażone były w urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności,
a w 29% jednostek zabytki przechowywane były także w nieogrzewanych
pomieszczeniach. Tylko dwa muzea nie posiadały możliwości przyjmowania w depozyt kolejnych zabytków, przy czym ich dyrektorzy czynili starania o zwiększenie powierzchni magazynowych. Pozostałe muzea miały
możliwość przyjmowania zabytków archeologicznych, jednak w bardzo
zróżnicowanym stopniu – posiadały od 3 m3 do 1063 m3 wolnej do zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
[str. 78–81]

Bezpieczeństwo fizyczne zbiorów zapewniała wewnętrzna służba ochrony
lub wyspecjalizowana zewnętrzna firma ochroniarska. Chociaż większość skontrolowanych muzeów (71%) posiadała prawidłowo opracowane instrukcje
p.poż., to w pozostałych nie zawierały one wszystkich wymaganych elementów.
Ponadto 29% muzeów nie dokonało aktualizacji instrukcji lub nie dostosowało jej do wymogów rozporządzenia w sprawie zabezpieczania zbiorów
z 2014 r.
[str. 81–82]
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50 Zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań archeologicznych z 2011 r.
oraz § 9 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań archeologicznych z 2015 r.
i 2017 r., do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych dołącza się
m.in. dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia
zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
W 12 z 15 skontrolowanych muzeów (80%) instrukcja ewakuacji zbiorów
nie została opracowana, a w pozostałych trzech – wprowadzono ją z opóźnieniem. W dwóch skontrolowanych ośrodkach kultury nie było wymogu
opracowania odrębnej instrukcji – stanowiła ona element planu ochrony.

W sześciu muzeach (35%) nie sporządzono planu ochrony muzeum51
lub sporządzono go nie dla wszystkich obiektów, w których przechowywano zbiory. Pięć muzeów (33%) nie dostosowało też planów do wymogów
rozporządzenia w sprawie zabezpieczania zbiorów z 2014 r. lub dostosowało je z opóźnieniem.
Tylko jedno muzeum prawidłowo wywiązało się z obowiązku przeprowadzenia corocznej analizy stanu zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą
i innym niebezpieczeństwem. W ośrodkach kultury analizy takie nie były
prowadzone (obowiązujące przepisy nie przewidują takiego obowiązku).

[str. 82–84]
W większości skontrolowanych muzeów (70%) opracowano i uzgodniono
z WKZ plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych. Planu nie opracowano w dwóch muzeach i jednym ośrodku,
a w dwóch kolejnych muzeach nie został on uzgodniony z WKZ. Ponadto
29% muzeów nie dokonało jego aktualizacji.
[str. 84–85]

51 O którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie zabezpieczania zbiorów z 2008 r. i w § 27
rozporządzenia w sprawie zabezpieczania zbiorów z 2014 r.

Brak lub uchybienia
w dokumentacji
wymaganej przepisami
rozporządzenia
w sprawie zabezpieczania
z 2008 r. i 2014 r.

Plan ochrony
zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych
opracowano
w większości jednostek
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4. WNIOSKI
Obowiązujące przepisy w zasadzie dość precyzyjnie regulują i przypisują
zadania związane z ochroną i opieką nad stanowiącymi własność Skarbu
Państwa zabytkami archeologicznymi, odkrytymi w związku z realizacją
inwestycji budowlanych. Każdy kolejny etap: od odkrycia zabytku, poprzez
jego opisanie, wstępne zakonserwowanie, zbadanie i naukowe opracowanie, a następnie przekazanie właściwym służbom konserwatorskim,
aż po jego zdeponowanie w muzeum lub innej jednostce organizacyjnej
jest uregulowany w ustawie o ochronie zabytków, ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach52 i rozporządzeniach wykonawczych. Funkcjonująca praktyka pokazuje jednak, że przepisy te, zwłaszcza w sytuacji rosnącej
liczby inwestycji budowlanych i ilości odkrywanego materiału archeologicznego nie są dostosowane do specyfiki zabytków archeologicznych,
w tym tzw. zabytku masowego53. Ich nieadekwatność powoduje, że nałożone przepisami zadania dotyczące postępowania z zabytkami nie są realizowane przez firmy archeologiczne wykonujące badania, WKZ oraz dyrektorów jednostek przyjmujących zabytki w depozyt. Literalne przestrzeganie
przepisów skutkowałoby koniecznością ewidencjonowania i tworzenia kart
ewidencyjnych dla każdego fragmentu ceramiki, co w sytuacji, rosnącej
liczby zabytków masowych (mierzonych nieraz w tonach) oraz ich niskiej
wartości naukowej nie wydaje się zasadne, zwłaszcza, że jest to zajęcie bardzo pracochłonne. Z kolei obowiązek przekazania zabytków WKZ przez
firmy archeologiczne po zakończeniu prowadzonych badań, z powodu braku
powierzchni magazynowych i możliwości, choć czasowego przechowania
dużych ilości materiału archeologicznego, w świetle ustaleń kontroli okazał
się niewykonalny i przez to nieprzestrzegany. W konsekwencji – zaprojektowany system ochrony i opieki oraz nadzoru nad poszczególnymi jego uczestnikami jest nieskuteczny, a zabytki archeologiczne nie są należycie chronione.

Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
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Zdaniem NIK skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, uzasadniają
podjęcie działań w celu zwiększenia poziomu ochrony zabytków archeologicznych, w tym pozyskiwanych podczas prowadzonych badań archeologicznych i opieki nad tymi zabytkami po ich przekazaniu w depozyt
muzeum lub innej jednostce organizacyjnej. W związku z tym NIK wskazuje na potrzebę:
1)  Wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia
30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach, polegającej na określeniu modelu ewidencjonowania zabytków dostosowanego do specyfiki zabytków archeologicznych, w tym doprecyzowanie zasad ewidencjonowania tzw. zabytków
masowych i zakładania dla nich kart ewidencyjnych. Ustalenia kontroli potwierdziły, że przepisy dotyczące obowiązkowej ewidencji nie
są dostosowane do specyfiki zabytków masowych i ich rosnącej ilości.
Na potrzebę określenia modelu ewidencjonowania tych zabytków wskazywali także dyrektorzy kontrolowanych jednostek.

52 Dz. U. z 2017 r. poz. 972, ze zm.
53 Zabytek masowy nie posiada legalnej definicji. Ilekroć o nim mowa, należy przez to rozumieć
z reguły drobne, fragmentaryczne pozostałości naczyń glinianych, polepy, kamieni, kości
zwierzęcych, dla których nie jest możliwe ustalenie do ilu przedmiotów (zwierząt) należą.

WNIOSKI
2) D
 okonania oceny zasadności uregulowania prawnego pozwalającego
na przekazywanie zabytków w depozyt tzw. innym jednostkom organizacyjnym lub nałożenie na nie obowiązków tożsamych z wymogami
stawianymi muzeom. Muzea przyjmujące zabytki w depozyt muszą spełnić wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie ewidencjonowania
i rozporządzeniu w sprawie zabezpieczania zbiorów. Przepisy te nie mają
jednak zastosowania do tzw. innych jednostek organizacyjnych, mimo
że również przyjmują one w depozyt zabytki archeologiczne. Ustalenia
kontroli wykazały, że jednostki te nie sporządzały np. instrukcji ewakuacji zbiorów lub nie prowadziły analiz stanu zabezpieczeń, gdyż nie
były zobligowane do spełnienia wymogów dotyczących prawidłowego ewidencjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa zbiorom. W konsekwencji, możliwości wyeliminowania uchybień w zakresie przechowywania zabytków archeologicznych w innych niż muzea instytucjach
były ograniczone.

Ponadto, dla usprawnienia systemu ochrony i opieki nad zabytkami, NIK
proponuje:

1)	 Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego, którego celem
byłoby wspomaganie wykonywania zadań i obowiązków przez organy
zobowiązane do ochrony zabytków archeologicznych, w szczególności
przez WKZ, w związku z wydawaniem pozwoleń na prowadzenie badań
archeologicznych.

Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Wprowadzenie takiego systemu przyczyniłoby się do zapewnienia stosowania przez właściwe organy jednolitych procedur m.in. w zakresie:
a) bieżącego zarządzania, ewidencjonowania, monitorowania i archiwizowania dokumentacji spraw; b) przekazywania zabytków w depozyt; c) planowania i wykonywania kontroli przestrzegania i stosowania
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez
wykonawców badań archeologicznych oraz muzea i inne jednostki organizacyjne, którym przekazano w depozyt zabytki archeologiczne.

2)	 Opracowanie i wdrożenie zasad sporządzania dokumentacji z badań
archeologicznych i magazynowania pozyskanych zabytków. Przyczyni
się to do zapewnienia właściwej jakości badań archeologicznych i tworzonej dokumentacji oraz właściwych warunków przechowywania zbiorów. Ustalenia kontroli wykazały, że jakość dokumentacji jest punktem
wyjścia do prawidłowej realizacji zadań związanych z ewidencjonowaniem i inwentaryzowaniem zabytków archeologicznych oraz zapewnieniem im opieki i ochrony, zarówno przez WKZ, jak i jednostkę, która
przyjęła je w depozyt. Ponadto brakuje jednorodnych kryteriów określających warunki pakowania, metrykowania i przechowywania zabytków, co, jak wynika z ustaleń kontroli, skutkuje ich przechowywaniem
w pudełkach po żywności, chemii gospodarczej, czy plastikowych workach po produktach spożywczych.

3) 	Przeanalizowanie możliwości wspierania ze środków budżetu państwa
finansowania podmiotów samorządowych, dotyczącego m.in. utrzymania i zarządzania magazynami (składnicami) lub budowy nowych obiektów, w których są (lub byłyby) przechowywane w depozycie zabytki
archeologiczne, stanowiące własność Skarbu Państwa. Z ustaleń kontroli
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Statystycznego
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Konserwator
Zabytków

wynika, że dyrektorzy jednostek samorządowych, które przyjęły zabytki w depozyt, wskazywali na trudności finansowe związane z zapewnieniem tym zabytkom konserwacji lub odpowiednich warunków przechowywania oraz na niezapewnienie finansowania tych zadań z budżetu
państwa. Analiza rozwiązań przyjętych w innych krajach europejskich
(por. opinia naukowa54 – zał. 6.4.), wskazuje natomiast, że ciężar budowy magazynów (docelowych, długoterminowych) oraz koszty ich funkcjonowania są pokrywane przez państwo.

4) 	Wprowadzenie zmian w objaśnieniu do Sprawozdania K-02, w celu zapewnienia rzetelnego prezentowania danych, w tym także o zabytkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przekazanych jednostkom w depozyt.
Zgodnie z aktualnym objaśnieniem, w dziale 2 należy wykazać muzealia,
tj. zabytki policzalne, wydzielone, które wpisano do inwentarza muzealiów (księga inwentarzowa). Oznacza to, że w sprawozdawczości GUS
mogą nie być uwzględniane wydzielone zabytki archeologiczne stanowiące własność Skarbu Państwa i przyjęte w depozyt muzeum, ponieważ
podlegają one ewidencjonowaniu w księdze depozytów, a nie w księdze
inwentarzowej, gdyż zabytki takie nie są muzealiami55.

5) 	W związku z ustaleniami kontroli NIK wskazuje na potrzebę wzmożenia
nadzoru nad działalnością WKZ, w szczególności w odniesieniu do realizacji zadań związanych z badaniami archeologicznymi i pozyskiwanymi
podczas ich prowadzenia zabytkami, w tym poprzez:
a) w
 ykonywanie nadzoru przez Generalnego Konserwatora Zabytków
nad działalnością WKZ w zakresie prawidłowego wykonywania zadań
dotyczących:

– w ydawania, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień
i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków oraz w przepisach odrębnych.
– sprawowania nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań
archeologicznych; organizowania i prowadzenia kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

– opracowywania wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacji
działań przy realizacji tych planów,

Wojewodowie
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– w szczególności w odniesieniu do zadań związanych z badaniami archeologicznymi i pozyskiwanymi podczas ich prowadzenia zabytkami;

b) podejmowanie przez wojewodów w większym zakresie kontroli WKZ,
dotyczących realizacji ww. zadań.

54 Opinia została sporządzona – na zlecenie NIK – przez dr. hab. Macieja Trzcińskiego,
prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

55 Zgodnie z art. 21 ustawy o muzeach, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące
własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów.

WNIOSKI
Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania pod adresem kierowników skontrolowanych jednostek wniosków pokontrolnych56 w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym m.in. dotyczących:
1) Podjęcia działań w celu zapewnienia przekazywania zabytków w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej po uprzednim wydaniu
przez WKZ decyzji, wskazującej miejsce ich przechowywania.

Wojewódzcy
Konserwatorzy
Zabytków

2) 	Sporządzania protokołu potwierdzającego przekazanie przez WKZ
zabytków w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej;

3) 	Egzekwowania od badaczy obowiązku przekazywania do WKZ, w terminach określonych w pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych, dokumentacji przebiegu badań i opracowania ich wyników,
inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji oraz
pozyskanych zabytków.

4) Przeprowadzania kontroli przestrzegania przez podmioty wykonujące badania archeologiczne zakresu badań lub warunków określonych
w pozwoleniu na prowadzenie takich badań oraz dokumentowania ich
w formie protokołu.

5) 	Wykonywania kontroli mających na celu dokonanie oceny stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków archeologicznych przekazanych w depozyt muzeom i innym jednostkom organizacyjnym.

6) 	Zapewnienia funkcjonowania w pełni skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej w zakresie ochrony zabytków archeologicznych odkrytych
w związku z realizacją inwestycji budowlanych oraz opieki nad tymi
zabytkami.

1) 	Uregulowania statusu posiadania dotychczas przyjętych zabytków archeologicznych i przyjmowania ich w depozyt wyłącznie na podstawie stosownych decyzji WKZ.

Dyrektorzy muzeów
i miejskich ośrodków
kultury

2) 	Rzetelnego dokumentowania faktu przyjęcia zabytków archeologicznych,
ewidencjonowania ich zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie
ewidencjonowania i prawidłowego sporządzania sprawozdań K-02.

3) Pozyskania brakującej dokumentacji badań archeologicznych i objęcia
komisyjną kontrolą zgodności wpisów wszystkich przyjętych w depozyt zabytków archeologicznych.

4) 	Sporządzania i aktualizowania wszystkich wymaganych przepisami
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia dokumentów.

56 W tym: do WKZ – 51 wniosków, do dyrektorów muzeów i ośrodków kultury – 93 wnioski.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Prawne i organizacyjne warunki realizacji zadań przez WKZ
Wojewodowie zapewnili finansowanie umożliwiające WKZ prawidłową
realizację zadań z zakresu ochrony zabytków archeologicznych. Struktura
organizacyjna WUOZ57 była zgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie
organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych bezpośrednio z ochroną zabytków archeologicznych stanowili od 8% do 15% ogółem zatrudnionych w danym WUOZ.
We wszystkich ośmiu WUOZ występowały rezerwy etatowe w Grupie 03
– członkowie korpusu służby cywilnej, ponieważ przeciętne zatrudnienie
(wykonane) było niższe od planowanego.
We wszystkich skontrolowanych WUOZ w pełnym zakresie wykorzystano
środki na wynagrodzenia zaplanowane w poszczególnych latach 2013– 2017
(wrzesień). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie zatrudnionych członków
korpusu służby cywilnej było niższe od analogicznego wynagrodzenia wypłaconego w danej części budżetu państwa 85/województwo.

Podstawa i cel działania
wojewódzkiego urzędu
ochrony zabytków

Zarówno GKZ jak i wojewodowie nie kontrolowali działalności WKZ
w zakresie realizacji zadań ochrony ruchomych zabytków archeologicznych,
odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych.

WUOZ58 działa na podstawie m.in. przepisów ustawy o ochronie zabytków oraz rozporządzenia w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów
ochrony zabytków.

Wojewódzki konserwator zabytków realizuje zadania dotyczące m.in.: sprawowania nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań archeologicznych, organizuje i prowadzi kontrole w zakresie ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, opracowuje wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, a także sprawuje merytoryczny nadzór nad sprawami prowadzonymi przez pracowników WUOZ.
5.1.1. Organizacja wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków

Struktura organizacyjna
wojewódzkiego urzędu
ochrony zabytków
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Struktura organizacyjna (wydziały i stanowiska) skontrolowanych WUOZ
była zgodna z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji wojewódzkich
urzędów ochrony zabytków.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z ochroną zabytków
archeologicznych posiadali aktualne zakresy czynności, odzwierciedlające
wykonywane zadania. Zadania przydzielone pracownikom w zakresach
czynności były zgodne z określonymi w regulaminie organizacyjnym
danego Urzędu.

57 Objętym kontrolą NIK.
58 Państwowa jednostka budżetowa wchodząca w skład zespolonej administracji rządowej
w województwie.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W latach 2013–201759 przeciętne zatrudnienie w WUOZ60 wyniosło ogółem:
od 25,55 etatów (WUOZ w Kielcach) do 64,67 etatów (WUOZ w Poznaniu),
w tym według statusu zatrudnienia61: w grupie 01 (osoby nieobjęte
mnożnikowym systemem wynagrodzeń) – od 2,05 etatów (WUOZ w Kielcach)
do 9,64 etatów (WUOZ w Krakowie) oraz w grupie 03 (członkowie korpusu
służby cywilnej)– od 23,50 etatów (WUOZ w Kielcach) do 56,86 etatów
(WUOZ w Poznaniu).

Przeciętne zatrudnienie
– według statusu (grup)

Wykres nr 1
Przeciętne zatrudnienie w WUOZ w latach 2013–2017 (wrzesień) według statusu
zatrudnienia (w przeliczeniu na pełny etat)
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków

OLSZTYN
WROCŁAW
POZNAŃ
PRZEMYŚL

Grupa 03

5,60

BIAŁYSTOK
LUBLIN
KIELCE

29,75

8,29

55,71

7,81

56,86

6,01

43,48
9,64

KRAKÓW

3,62

47,68
25,28

7,34
2,05

Grupa 01

48,27
23,50

Liczba etatów
(według statusu zatrudnienia)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Przeciętne zatrudnienie (wykonane) w latach 2013–2017 (wrzesień)
w siedmiu spośród skontrolowanych WUOZ było niższe od planowanego
– od 3% (WUOZ w Krakowie) do 12% (WUOZ w Kielcach).
Tylko w WUOZ w Przemyślu przeciętne zatrudnienie (wykonane) było wyższe od planowanego o 1%, na co wpływ miało wyższe wykonanie o 20,2%
w grupie 01 (osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń). Do tej
grupy zaliczane są m.in. etaty wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz
jego zastępcy.
Natomiast w grupie 03 (członkowie korpusu służby cywilnej) wykonane
zatrudnienie wyniosło 88,7% planowanego.

59 Na koniec trzeciego kwartału.
60 W przeliczeniu na jeden etat, wraz z zatrudnieniem w delegaturach podległych ośmiu
skontrolowanym WUOZ.

61 Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia
2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, ze zm.).

Przeciętne zatrudnienie
– planowane i wykonane
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Wykres nr 2
Przeciętne wykonane w latach 2013–2017 (wrzesień) zatrudnienie (ogółem) w porównaniu
do planowanego

Wykonanie/plan

88%
KIELCE

96%

97%

BIAŁYSTOK

KRAKÓW

mediana = 96%

101%

97%

90%
LUBLIN

PRZEMYŚL

POZNAŃ

92%

WROCŁAW

96%

OLSZTYN

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

We wszystkich ośmiu WUOZ przeciętne zatrudnienie (wykonane) w Grupie 03 – członkowie korpusu służby cywilnej było niższe od planowanego.
Wskaźnik wykonania wyniósł w: WUOZ w Kielcach – 87%, WUOZ w Lublinie – 91%, WUOZ w Krakowie – 93%, WUOZ we Wrocławiu – 95%, WUOZ
w Białymstoku – 97%, WUOZ w Poznaniu i Olsztynie – 98% oraz WUOZ
w Przemyślu – 99%.
Analogiczny wskaźnik wykonania zatrudnienia w Grupie 01 – osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń wyniósł w: WUOZ w Krakowie
oraz w Przemyślu – 120%, WUOZ w Kielcach – 102%, WUOZ w Białymstoku
– 91%, WUOZ w Olsztynie – 90%, WUOZ w Poznaniu – 87%, WUOZ w Lublinie – 82% oraz WUOZ we Wrocławiu – 75%.

Przeciętne zatrudnienie na stanowiskach związanych bezpośrednio
z ochroną zabytków archeologicznych wyniosło od 3,50 etatów (WUOZ
w Białystoku) do 9,00 etatów (WUOZ w Poznaniu), a jego udział w liczbie etatów ogółem w danym WUOZ wynosił od 8% (WUOZ w Krakowie)
do 15% (WUOZ w Kielcach).

Wykres nr 3
Udział etatów związanych z zabytkami archeologicznymi w strukturze zatrudnienia WUOZ
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków

15%

KIELCE

14%

OLSZTYN

14%

POZNAŃ

12%

BIAŁYSTOK

11%

WROCŁAW
LUBLIN

9%

PRZEMYŚL

9%

KRAKÓW
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8%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Większość objętych kontrolą WKZ (poza Podkarpackim WKZ) wskazywała
na niewystarczające zasoby kadrowe i środki finansowe, które – ich zdaniem
– uniemożliwiają pełną realizację zadań objętych niniejszą kontrolą NIK.

Niewystarczające zasoby
kadrowe niekorzystnie
wpływają na realizację
zadań

Przykłady

W ocenie Lubelskiego WKZ, odczuwalny jest niedobór zatrudnienia na stanowiskach archeologów, gdyż w związku ze zwiększeniem się liczby inwestycji
budowlanych (w tym drogowych) przy ich realizacji dochodzi często do odkrycia ruchomych zabytków archeologicznych. (…) Planowana wielkość etatów
wykazywana w sprawozdaniu Rb-70 nie była ustalana przez Lubelskiego WKZ,
lecz przez generalnego konserwatora zabytków, a następnie przez służby wojewody i w takiej wielkości od wielu lat wpisywana jest do tego sprawozdania.
Pojedynczy pracownik odpowiedzialny w WUOZ we Wrocławiu za realizację
spraw z zakresu ochrony zabytków archeologicznych, zajmował się w ciągu
roku średnio od 1389 do 1791 sprawami62.

Podkarpacki WKZ wyjaśniła, iż wystarczające jest zatrudnienie na stanowiskach archeologicznych, natomiast niewystarczające i niedające satysfakcji
realizacji zadań – zatrudnienie na pozostałych stanowiskach.

NIK zauważa, że niewystarczające zasoby kadrowe mogą sprzyjać powstawaniu
zjawiska nadmiernego koncentrowania kompetencji powierzonych jednej osobie, a w konsekwencji – dowolności w załatwianiu spraw przez pracowników
zatrudnionych w WUOZ i podległych delegaturach, w szczególności zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z zabytkami archeologicznymi.

Niewystarczające
zasoby kadrowe
– czynnik mogący
sprzyjać nadmiernemu
koncentrowaniu
kompetencji

Przykłady

W WUOZ w Olsztynie kompetencje związane m.in. z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach objętych niniejszą kontrola NIK, powierzono jednemu pracownikowi.

Wielkopolski WKZ, mając na uwadze potrzebę przeciwdziałania dowolności
w załatwianiu spraw przez pracowników WUOZ, w tym zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z zabytkami archeologicznymi, w 2016 r.
wycofał upoważnienia do podpisywania decyzji i pozwoleń, wydane w 2011 r.
dwóm pracownikom Delegatur WUOZ (zatrudnionym w inspekcji archeologicznej), którzy wcześniej przygotowywali zarówno projekty decyzji administracyjnych (pozwoleń), jak i byli upoważnieni do ich podpisywania.

We wszystkich skontrolowanych WUOZ w pełnym zakresie wykorzystano
środki na wynagrodzenia zaplanowane w poszczególnych latach 2013–2017
(wrzesień). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie63 wyliczone dla skontrolowanych ośmiu WUOZ za cały okres objęty kontrolą wyniosło:
− w Grupie 01 – 4642 zł i było wyższe o 1061 zł (tj. o 30%) od przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia wyliczonego (w tej Grupie) dla wszystkich
ośmiu części budżetowych 85/województwo, które wyniosło 3580 zł;

62 W latach objętych kontrolą zarejestrowano łącznie 61 882 sprawy.
63 W przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego pracownika i obejmujące: § 401 Wynagrodzenia
osobowe pracowników, § 402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 404
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wysokość przeciętnego
wynagrodzenie
w WUOZ i w danej
części budżetowej
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Wykres nr 4
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Grupy 01 w porównaniu do przeciętnego
wynagrodzenia uzyskanego w danej części budżetu państwa 85/województwo (złotych)

Część budżetowa 85/województwo

WUOZ

6 591
5 163
3 435

3 417

KIELCE

3 405

4 764
3 655

3 392

3 589

5292
4 240

3 994

3 442

3 302

4 998
3 099

LUBLIN BIAŁYSTOK KRAKÓW PRZEMYŚL POZNAŃ WROCŁAW OLSZTYN

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

w Grupie 03 – 3899 zł i było niższe o 271 zł (tj. o 4%) od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyliczonego (w tej Grupie) dla wszystkich ośmiu
części budżetowych 85/województwo, które wyniosło 4171 zł.

Wykres nr 5
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Grupy 03 w porównaniu do przeciętnego
wynagrodzenia uzyskanego w danej części budżetu państwa 85/województwo (złotych)
WUOZ

4 208

4 285

Część budżetowa 85/województwo
4 259

4 005

4 534

KIELCE

4 172

4 365

4 301
3 767

4 222

3 950

3 807

3 644

3 781

LUBLIN

BIAŁYSTOK

KRAKÓW

PRZEMYŚL

POZNAŃ

3 493

3 764

WROCŁAW

OLSZTYN

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Relacja przeciętnego
wynagrodzenie
w WUOZ
do wynagrodzenia
w części budżetowej
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Występowało znaczne zróżnicowanie pomiędzy przeciętnym miesięcznym
wynagrodzeniem wypłaconym pracownikom poszczególnych skontrolowanych WUOZ, a analogicznym wynagrodzeniem obliczonym dla danej części
budżetu państwa 85/województwo. I tak: w Grupie 01 – od 100,4% (WUOZ
w Lublinie) do 192% (WUOZ w Kielcach) oraz w Grupie 03 – od 81%
(WUOZ we Wrocławiu) do 113% (WUOZ w Kielcach).
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Wykres nr 6
Przeciętne wynagrodzenie pracowników WUOZ w porównaniu do przeciętnego
wynagrodzenia uzyskanego w danej części budżetu państwa 85/województwo
Grupa 03

192%
155%

152%

124%

100,4%
113%

KIELCE

102%

100,3%

LUBLIN

Grupa 01

92%

BIAŁYSTOK

90%

KRAKÓW

87%

PRZEMYŚL

87%

POZNAŃ

121%

81%

WROCŁAW

106%
100,3%

OLSZTYN

Przeciętne wynagrodzenie w danej części budżetu państwa 85/województwo = 100%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

NIK zauważa, że w WUOZ wykorzystano w całości zaplanowane środki
na wynagrodzenia – przy jednoczesnym niższym od planowanego poziomie zatrudnienia w danej części budżetu państwa 85/województwo. Dotyczyło to w szczególności pracowników z Grupy 03.
5.1.2. Przekazywanie zadań organom samorządu terytorialnego
na podstawie Porozumienia

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków, wojewoda, na wniosek WKZ, może powierzyć w drodze porozumienia prowadzenie niektórych
spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, gminom i powiatom, a także związkom gmin i powiatów, położonym na terenie województwa.

Podstawa prawna
powierzania części zadań
samorządom

Badania kontrolne w tym zakresie były realizowane w ramach kontroli prowadzonych w siedmiu WUOZ64. W latach objętych kontrolą obowiązywało
16 Porozumień65, na których podstawie samorządy utworzyły stanowiska
powiatowych lub miejskich konserwatorów zabytków. Do czasu zakończenia kontroli NIK trzy Porozumienia zostały rozwiązane66. Wszystkie Porozumienia zawierały zapisy gwarantujące WKZ prawo do przeprowadzana
kontroli w zakresie realizacji warunków określonych w Porozumieniach.
Tylko Porozumienia zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim i Prezydentem Miasta Krakowa, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i Prezydentem Miasta Elbląg oraz Wojewodą Podlaskim i Prezydentem Miasta Suwałki
zawierały zapisy dotyczące ochrony zabytków nieruchomych i archeologicznych położonych w granicach tych miast.

64 Wojewoda świętokrzyski nie zawierał z jednostkami samorządu terytorialnego przedmiotowych
Porozumień.
65 Porozumienia podpisano z powiatami: poznańskim i szamotulskim oraz gminami miejskimi:
Wrocław, Lublin, Olkusz, Zakopane, Kraków, Krosno, Suwałki, Białystok, Elbląg, Olsztyn, Poznań,
Gniezno, Ostrów Wielkopolski, Leszno.
66 Porozumienia rozwiązano z gminami miejskimi: Elbląg, Olsztyn oraz Zakopane (ponowne
Porozumienie z gminą Zakopane podpisano 3 stycznia 2017 r.).
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W pozostałych Porozumieniach sprawy związane z ochroną zabytków
archeologicznych zostały wyłączone z kompetencji samorządowych konserwatorów zabytków. Najważniejsze wyłączenia dotyczyły m.in.: prac archeologicznych i wykopaliskowych oraz poszukiwania ukrytych lub porzuconych archeologicznych zabytków ruchomych.
5.1.3. Nadzór nad działalnością WKZ

Niekontrolowanie
WKZ w zakresie
przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony
zabytków

Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zabytków do zadań wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ) należy organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W latach 2013–2017 (wrzesień) GKZ nie przeprowadzał w WUOZ (skontrolowanych przez NIK) kontroli, których przedmiotem byłaby działalność dotycząca ochrony ruchomych zabytków archeologicznych odkrytych
w związku z realizacją inwestycji budowlanych.

Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowała, że (…) powodem nieprzeprowadzania
przez GKZ kontroli realizacji przez wojewódzkich konserwatorów zabytków
zadań dotyczących ochrony zabytków archeologicznych był brak odpowiednich, faktycznych i prawnych możliwości oddziaływania na funkcjonowanie
organów administracji zespolonej.

Zdaniem NIK uprawnienie do przeprowadzenia kontroli w WUOZ, w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, wynika z ww. art. 90 ust. 2 pkt 6 ustawy.
NIK zauważa, że przedstawiciele Ministerstwa przeprowadzili dwie kontrole dotyczące zabytków, w tym: w 2013 r. w WUOZ w Białymstoku, której przedmiotem była prawidłowość działań Podlaskiego WKZ – w zakresie ochrony zabytków nieruchomych i dokonywania wpisów do rejestru
zabytków oraz w 2016 r. w WUOZ w Kielcach – w zakresie prawidłowości
ochrony wpisanego do rejestru zabytków dworu w miejscowości Ślęcin.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 7 ustawy do zadań wykonywanych przez GKZ
należy sprawowanie nadzoru nad działalnością WKZ.
Przykłady

Podkarpacki WKZ wyjaśniła, że (…) współpraca z GKZ polegała na udzielaniu
odpowiedzi na pisma (w 2013 r. – cztery pisma, w 2015 r. – dziewięć, w 2016 r.
– 12, a do 30 września 2017 r. – sześć). Korespondencja dotyczyła m.in. rejestru
zabytków, nagród za znaleziska, przepisów Archeologicznego Zdjęcia Polski oraz
spraw związanych z ekshumacją i ochroną cmentarzy wojennych.
Podlaski WKZ wyjaśnił, że (…) nadzór GKZ sprawowany był w formie kontroli
instancyjnej, np. w ramach rozpatrywania odwołań, zażaleń lub skarg.
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Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków poinformowała, że (…) regulacje zawarte w art. 90 ustawy nie zapewniają GKZ środków nadzoru merytorycznego, a wiec możliwości oddziaływania, które niezbędne są do skutecznego realizowania kompetencji nadzorczych nad działalnością WKZ.
(…) Problem został dostrzeżony przez MKiDN i w ustawie z dnia 22 czerwca
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2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
niektórych innych ustaw67 z dniem 9 września 2017 r. GKZ może na podstawie art. 90 ust. 2 pkt 7b kontrolować działalność WKZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej68.
Także wojewodowie nie kontrolowali w powyższym zakresie działalności WUOZ, w szczególności dotyczącej wydawania decyzji zezwalających na prowadzenie badań archeologicznych oraz decyzji o przekazaniu
w depozyt odkrytych zabytków archeologicznych.

Nieprzeprowadzanie
przez wojewodów
kontroli w WUOZ
w zakresie ochrony
zabytków

Kontrole, które przeprowadzono w niewielkim zakresie, dotyczyły przede
wszystkim spraw finansowych, rozpatrywania skarg i wniosków.
Przykłady

Wojewoda Lubelski poinformował NIK, że (…) do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nie wpływały informacje czy dokumenty wskazujące
na potrzebę przeprowadzania w WUOZ kontroli w zakresie ochrony zabytków
archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych.
Wśród docierających informacji brak było takich, które mówiłyby o negatywnych zjawiskach czy zagrożeniach w ww. zakresie. Ponadto nie otrzymano skarg
na realizację przez WUOZ zadań.
Z informacji Wojewody wynika również, że w latach 2013–2017 (wrzesień) nie
podejmował współpracy z Generalnym Konserwatorem Zabytków, w zakresie
objętym niniejszą kontrolą NIK.
Wojewoda Podlaski wyjaśnił, że jego nadzór nad działalnością WUOZ sprawowany był poprzez kontrole realizowane przez Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, które nie obejmowały realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków.

5.2. Wykonywanie przez WKZ zadań ochronnych
zabytków archeologicznych

Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości przy rozpatrywaniu przez
WKZ wniosków i wydawaniu decyzji pozwalających na prowadzenie badań
archeologicznych w 260 sprawach, co stanowiło 81% spośród 320 badań
objętych kontrolą. WKZ pozytywnie rozpatrzyli wnioski i wydali pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

Pomimo że wszyscy skontrolowani WKZ określili w pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych obowiązki, podlegające wykonaniu przez
badacza-archeologa przeprowadzającego badania lub przez podmiot, który
uzyskał pozwolenie oraz terminy ich realizacji, to w niewystarczającym
stopniu podejmowali działania w celu wyegzekwowania tych obowiązków.
Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich WUOZ i dotyczyły średnio
od 8% do 63%69 spraw objętych kontrolą, w tym nieprzekazania WKZ:

67 Dz. U. poz. 1595.
68 Dz. U. poz. 1092.

69 Mediana (wartość środkowa, wartość średnia, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa
liczba obserwacji) opisująca skalę nieprawidłowości (wyliczona dla ośmiu WKZ) wyniosła 38%
spraw objętych szczegółową kontrolą.
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a) dokumentacji przebiegu badań archeologicznych – z 22% badań objętych
kontrolą; b) inwentaryzacji polowej zabytków – z 27% badań; c) pozyskanych zabytków z – 73% badań.

Większość WKZ nie posiadała pełnej dokumentacji potwierdzającej czas,
miejsce oraz liczbę pozyskanych zabytków i sposób ich przekazania
muzeom, co uniemożliwiło ustalenie wszystkich przypadków, w których
WKZ dopuścili do przekazania zabytków bez wydania decyzji określającej
miejsce ich przechowywania, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków. WKZ nie wydali70 decyzji o przekazaniu w depozyt zabytków
z 76 badań (29% spośród badań, podczas których odkryto zabytki).

Dokumentacja WKZ dotycząca 176 badań archeologicznych, podczas których pozyskano zabytki (67% objętych kontrolą), nie zawierała żadnego
dokumentu potwierdzającego protokolarne przekazanie-przyjęcie zabytków. Uniemożliwiło to ustalenie (podczas kontroli NIK), czy i kiedy przekazano zabytki, a w konsekwencji niemożliwe było zbadanie, w ilu przypadkach kontrolowany WKZ dopuścił do przekazania zabytków muzeum bez
wydania decyzji określającej miejsce ich przechowywania.
Wszyscy objęci kontrolą wojewódzcy konserwatorzy zabytków wywiązali się z obowiązku i w latach 2005–2007 opracowali wojewódzkie plany
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Zakres szczegółowej
kontroli wybranej próby
badań archeologicznych
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Plany uzgodniono z właściwym wojewodą oraz z Szefem Obrony Cywilnej
Kraju. Nieprawidłowości, dotyczące nieaktualizowania planu lub nieuzgadniania aktualizacji z ww. organami, stwierdzono w czterech WUOZ.

Szczegółową kontrolą objęto dokumentację 320 spraw71 (dalej: sprawy lub
badania archeologiczne) prowadzonych w ośmiu WUOZ w latach 2013–2017
(wrzesień), w związku z wydaniem przez WKZ pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości
wykonywania przez WKZ zadań określonych przepisami prawa, istotnych
z punktu widzenia przedmiotu kontroli, obejmujących m.in.:
−− wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych;
−− podejmowanie działań w celu wyegzekwowania od badaczy72 obowiązków określonych w pozwoleniach na prowadzenie badań;
−− wydawanie decyzji o przekazaniu zabytków archeologicznych (ruchomych), odkrytych w związku z tymi badaniami, w depozyt muzeom lub
innym jednostkom organizacyjnym.

70 Do czasu zakończenia kontroli NIK.
71 W każdym z ośmiu skontrolowanych WUOZ wybrano (przy udziale pracownika WUOZ)
po 40 spraw, stosując metodę doboru celowego (według osądu kontrolerów), co stanowiło 1,22%
ogółem wydanych pozwoleń. Na wybrane sprawy składały się m.in. następujące dokumenty:
wnioski o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wraz z załącznikami, wydane decyzje
(pozwolenia) na przeprowadzenie badań, dokumentacja z przeprowadzonych badań, dokumentacja
z prowadzonego przez WUOZ nadzoru nad badaniami, decyzje o przekazaniu odkrytych zabytków
w depozyt muzeum lub innej jednostce, protokoły przekazania-przyjęcia zabytków w depozyt oraz
inne dokumenty przypisane do danej sprawy, jeśli takie znajdowały się w aktach.
72 Oznacza podmiot przeprowadzający badania archeologiczne, który uzyskał od WKZ pozwolenie
na ich prowadzenie.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Zabytki archeologiczne (ruchome) odkryto podczas 262 badań archeologicznych, co w porównaniu do objętych badaniem 320 pozwoleń na ich prowadzenie, stanowiło 82%.
Badacze przekazali do WKZ inwentaryzację polową zabytków ze 190 badań
archeologicznych (73% spośród 262 badań), obejmującą 297 003 zabytki
archeologiczne, w tym 13 622 wydzielone oraz 283 381 masowe.

Efekty badań
archeologicznych

Wykres nr 7
Liczba zabytków odkrytych podczas 190 badań archeologicznych, spośród 320 badań
objętych szczegółową kontrolą (według danych inwentaryzacji polowej)
zabytki wydzielone

25 813
4 287

650

zabytki masowe

98 358
7 484

244

8 689

413

2 163

33 353

35 382

70 015

9 327
396

420

9
WROCŁAW PRZEMYŚL

POZNAŃ
OLSZTYN
LUBLIN
KRAKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

KIELCE

BIAŁYSTOK

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

5.2.1. Wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków, prowadzenie
badań archeologicznych wymaga pozwolenia WKZ. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na wniosek osoby fizycznej
lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiązaniowego (ust. 6).

Liczba wydanych
pozwoleń

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzeń z 2011 r., 2015 r. i 2017 r. w sprawie
prowadzenia badań archeologicznych, wniosek o wydanie pozwolenia
na prowadzenie badań archeologicznych należy złożyć do WKZ właściwego
dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku.

W związku z realizacją inwestycji budowlanych w latach 2013–2017
(do 30 września) objęci kontrolą WKZ wydali ogółem 26 129 decyzji zezwalających na prowadzenie badań archeologicznych.
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Wykres nr 8
Liczba decyzji wydanych przez WKZ (na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie
zabytków) zezwalających na prowadzenie badań archeologicznych
5 987
5 313

5 374

4 213

4 283

887

1 023

1 008

1 073

85

77

83

82

56

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.
(do 30 IX)

4 990

4 465
4 832

4 068

3 493

Ogółem, w tym:
badania wykopaliskowych

866

nadzór archeologiczny
badania weryfikacyjne

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Liczba decyzji wydanych przez poszczególnych WKZ była znacznie zróżnicowana – od 209 pozwoleń (Podlaski WKZ) do 11 611 (Dolnośląski WKZ).

Na podstawie ww. danych można prognozować, że liczba wydawanych
pozwoleń utrzyma się, co najmniej na dotychczasowym poziomie, z tendencją wzrostu. W konsekwencji można również przyjąć, że podobny trend
wystąpi w odniesieniu do liczby wydawanych decyzji o przekazaniu zabytków w depozyt.
Wykres nr 9
Liczba decyzji zezwalających na prowadzenie badań archeologicznych wydanych
przez poszczególnych WKZ
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków

11 611

WROCŁAW

8 238

POZNAŃ

2 425

KRAKÓW

1 250

OLSZTYN

1 120

LUBLIN
KIELCE

693

PRZEMYŚL

583

BIAŁYSTOK

209

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Nie stwierdzono nieprawidłowości przy rozpatrywaniu przez WKZ wniosków i wydawaniu decyzji pozwalających na prowadzenie badań archeologicznych w 260 sprawach, co stanowiło 81% spośród 320 badań objętych kontrolą. WKZ pozytywnie rozpatrzyli wnioski i wydali pozwolenia
na prowadzenie badań archeologicznych. Dokumentacje poszczególnych
spraw zawierały wymagane dokumenty, określone w szczególności w rozporządzeniach w sprawie prowadzenia badań archeologicznych: w § 3
ust. 1 pkt 1–2, 4–5 i § 3 ust. 4 pkt 3 z 2004 r., § 9 ust. 1 pkt 1–4, ust. 5 pkt 1 i 4
z 2011 r., § 9 ust. 1 pkt 1–4, ust. 5 pkt 1 i ust. 6 pkt 5 z 2015 r. i 2017 r.

Wydawanie pozwoleń
na prowadzenie badań
archeologicznych,
pomimo występowania
formalnych braków
w złożonych wnioskach

Nieprawidłowości stwierdzono przy rozpatrywaniu wniosków i wydawaniu decyzji przez WKZ: Świętokrzyskiego i Podlaskiego (po 21 wniosków,
tj. 53% objętych kontrolą) oraz Małopolskiego (18 wniosków – 45%).
W żadnym z przypadków, w których stwierdzono braki formalne (wnioski nie zawierały wymaganych dokumentów, przede wszystkim dokumentu
potwierdzającego gotowość muzeum do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych), WKZ nie
wzywali wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku.
Przykład

Podlaski WKZ wyjaśnił powyższe nieprawidłowości, m.in. przeoczeniem
pracowników rozpatrujących wnioski i przygotowujących dokumentację dla
potrzeb wydania pozwolenia.

W żadnej ze zbadanych 320 spraw, przed wydaniem pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, WKZ nie weryfikowali załączonej do wniosku deklaracji muzeum potwierdzającego gotowość przyjęcia zabytków
w depozyt, w tym – czy podmioty te zapewniają warunki, o których mowa
w art. 35 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków.
Przykład

Podlaski WKZ wyjaśnił: (…) nie dokonywano takiej weryfikacji, gdyż nie zobowiązywały do tego przepisy. Zabytki przekazywane były w zdecydowanej większości przypadków do: Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży i Muzeum Okręgowego w Suwałkach, które zapewniały
warunki określone w art. 35 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków (wiedza w tym
zakresie wynikała z faktu, że pracownicy WUOZ w Białystoku byli wcześniej lub
w okresie objętym kontrolą pracownikami tych muzeów).

5.2.2. Obowiązki określone przez WKZ w pozwoleniu na prowadzenie
badań archeologicznych
Objęci kontrolą WKZ, zgodnie z § 5 ust. 6 pkt 5-7 rozporządzenia z 2004 r.
w sprawie prowadzenia badań archeologicznych, § 20 ust. 3 pkt 6–8 rozporządzenia z 2011 r. oraz § 19 ust. 6 pkt 6–8 rozporządzenia z 2015 r.,
w pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych, określili poniższe
obowiązki i terminy, podlegające wykonaniu przez badacza-archeologa
przeprowadzającego badania lub przez podmiot, który uzyskał pozwolenie.

Obowiązki i terminy
ich wykonania
przez badaczy
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Infografika nr 3
Obowiązki oraz terminy ich wykonania przez badacza – archeologa, w związku z odkryciem
zabytków podczas badań archeologicznych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie analizy stanu prawnego.

Badacze-archeolodzy prowadzący badania archeologiczne w różnym stopniu wywiązali się z powyższych obowiązków, określonych przez objętych
kontrolą WKZ w pozwoleniu na prowadzenie badań.
Wykres nr 10
Wywiązanie się przez badaczy-archeologów z obowiązków określonych w pozwoleniu
na prowadzenie badań archeologicznych (liczba badań w ujęciu nominalnym)
inwentaryzacja polowa zabytków
dokumentacja przebiegu i wyników badań
zabytki
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Najwyższy odsetek badaczy, którzy wywiązali się z obowiązków określonych w pozwoleniu, stwierdzono w WUOZ we Wrocławiu. Badacze przekazali Dolnośląskiemu WKZ:
−− dokumentację przebiegu i opracowania wyników badań archeologicznych – z 98% badań, na przeprowadzenie których wydano pozwolenie;
−− inwentaryzację polową pozyskanych zabytków i ich dokumentacji
– z 88% badań, podczas których odkryto zabytki;
−− pozyskane zabytki – z 92% badań.
Natomiast do WUOZ w Krakowie badacze przekazali dokumentację przebiegu i opracowania wyników badań archeologicznych z 60% badań oraz
inwentaryzację polową pozyskanych zabytków i ich dokumentacji – z 53%
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badań, podczas których odkryto zabytki. Pomimo obowiązku określonego
w pozwoleniu na prowadzenie badań, badacze nie przekazali Małopolskiemu WKZ zabytków z żadnego badania, objętego kontrolą.
Wykres nr 11
Wywiązanie się przez badaczy-archeologów z ww. obowiązków określonych w pozwoleniu
na prowadzenie badań archeologicznych (wartość przeciętna w ujęciu procentowym
do ogółem wydanych pozwoleń na prowadzenie badań oraz badań, podczas których
odkryto zabytki)73

Badacze wywiązali się z obowiązków określonych w pozwoleniu
WKZ nie podejmował działań w celu wyegzekwowania obowiązków
mediana nieprawidłowości = 38%

92%
74%

66%

65%

60%

50%
50%

8%

26%
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BIAŁYSTOK

34%

35%
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40%
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LUBLIN
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37%
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie analizy stanu prawnego oraz wyników kontroli.

Szczegółowa kontrola dokumentacji 320 spraw wykazała, że w działalności
wszystkich objętych kontrolą WKZ wystąpiły nieprawidłowości o charakterze zasadniczym74, które w istotny sposób wpływały na realizację przez
WKZ zadań objętych kontrolą.

Większość spośród objętych kontrolą WKZ w niewystarczającym stopniu
podejmowała działania w celu wyegzekwowania od badaczy wywiązania
się z obowiązków określonych w pozwoleniu na prowadzenie badań. Efektem niepodejmowania takich działań było niewywiązanie się przez badaczy
z nałożonych obowiązków albo zrealizowanie tych obowiązków po terminie wskazanym w pozwoleniu na prowadzenie badania. Nieprawidłowości
dotyczyły od 8% do 63% spraw objętych kontrolą.
Najwięcej przypadków niepodejmowania skutecznych działań, w celu
wyegzekwowania od badaczy obowiązków określonych w pozwoleniu
na prowadzenie badań, dotyczyło obowiązku przekazania WKZ zabytków
pozyskanych podczas badań. Zdaniem NIK, ustalenia kontroli mogą wskazywać na tolerowanie przez WKZ niewywiązywania się przez badaczy z nałożonych obowiązków.
73 Wielkości procentowe prezentowane na Wykresie zostały wyliczone, jako przeciętne wartości
wywiązania się przez badaczy z poszczególnych obowiązków określonych w pozwoleniu
na prowadzenie badań, tj. dotyczące przekazania WKZ: dokumentacji przebiegu i opracowania
wyników badań archeologicznych, inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich
dokumentacji oraz pozyskanych zabytków.

74 Oceniając kontrolowaną działalność WKZ przyjęto próg istotności (ze względu na charakter)
– 5% spraw spośród objętych badaniem.
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Niepodejmowanie
skutecznych działań
wobec badaczy
niewywiązujących się
z obowiązku przekazania
dokumentacji przebiegu
i opracowania wyników
badań archeologicznych

Badacze przeprowadzający badania archeologiczne przekazali WKZ, w terminie 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, dokumentację przebiegu oraz
opracowane wyniki 248 badań przeprowadzonych na podstawie 77% ogółem wydanych pozwoleń na prowadzenie badań.

Obowiązek w powyższym zakresie, WKZ określili w pozwoleniach na prowadzenie badań, zgodnie z § 5 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia z 2004 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych, § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia
z 2011 r. oraz zgodnie z § 19 ust. 6 pkt 6 rozporządzenia z 2015 r.

Wobec badaczy, którzy przeprowadzili pozostałe 72 badania (22%), wszyscy skontrolowani WKZ nie podejmowali skutecznych działań mających
na celu wyegzekwowanie określonego w pozwoleniach obowiązku przekazania, w wymaganym terminie, dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań. Efektem niepodejmowania takich działań było niewywiązanie się przez badaczy z nałożonych
obowiązków albo zrealizowanie tych obowiązków po terminie wskazanym
w pozwoleniu na prowadzenie badania. Badacze przekazali WKZ ww. dokumentację i wyniki badań po upływie od siedmiu do 62 miesięcy od terminu
ważności pozwolenia na prowadzenie badań (tj. zakończenia badań).
Najwyższy odsetek75 przypadków niepodejmowania działań mających
na celu wyegzekwowanie od badaczy powyższego obowiązku, w terminie
określonym w pozwoleniu na prowadzenie badań, dotyczył sześciu WKZ.
Infografika nr 4
Nieegzekwowanie od badaczy obowiązku przekazania dokumentacji przebiegu badań
i opracowania ich wyniku

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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75 Nieprawidłowości dotyczyły więcej niż 5% spraw spośród 40 objętych kontrolą w każdym WUOZ.
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Na przykład dokumentację i wyniki badań badacze przekazali po terminie
ważności pozwolenia na ich prowadzenie, m.in.:
−− Lubelskiemu WKZ – z 14 badań – po upływie od siedmiu do 62 miesięcy od terminu ważności pozwolenia na prowadzenie badań. Z dwóch
innych badań nie przekazano dokumentacji, pomimo upływu do czasu
zakończenia kontroli NIK, ponad 29 i ponad 27 miesięcy od daty ważności pozwoleń na prowadzenie tych badań;
−− Małopolskiemu WKZ – z 11 badań – po upływie od 12 do 49 miesięcy
przekazano tylko część dokumentacji, z czego w trzech sprawach dokumentacja została przekazana w trakcie kontroli NIK;
−− Podkarpackiemu WKZ – z 9 badań – po upływie od siedmiu do 20
miesięcy;
−− Podlaskiemu WKZ – z 12 badań po upływie od dwóch do 15 miesięcy.
W kolejnych czterech sprawach Urząd nie posiadał danych o dacie złożenia dokumentacji. W trzech sprawach, w których upłynęło ponad cztery lata od terminu ważności pozwoleń, brak było takiej dokumentacji.
Przykład

Podlaski WKZ wyjaśnił: (…) W sytuacjach nieterminowego przekazywania
dokumentacji albo materiału zabytkowego stosowano ponaglenia telefoniczne,
których nie dokumentowano, głównie z powodu braku czasu związanego z natłokiem innych spraw.

Pozostali WKZ, tj. Dolnośląski i Warmińsko-Mazurski, nie podejmowali
działań w celu wyegzekwowania ww. obowiązków, w terminie określonym
w pozwoleniu, wobec mniej niż 5% badań objętych kontrolą.

Badacze przeprowadzający badania archeologiczne na podstawie zezwoleń
przekazali WKZ, w terminie 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, inwentaryzację polową pozyskanych zabytków i ich dokumentację dotyczącą 190
badań, co stanowiło 73% ogółem badań, podczas których odkryto zabytki.
Obowiązek w powyższym zakresie WKZ określili w pozwoleniach na prowadzenie badań, zgodnie z § 5 ust. 6 pkt 7 rozporządzenia z 2004 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych, § 20 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia
z 2011 r. oraz zgodnie z § 19 ust. 6 pkt 8 rozporządzenia z 2015 r. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono w badanej próbie 40
spraw prowadzonych w WUOZ w Olsztynie.

Niepodejmowanie
skutecznych działań
wobec badaczy
niewywiązujących się
z obowiązku przekazania
inwentaryzacji polowej
pozyskanych zabytków
i ich dokumentacji

Wobec badaczy, którzy przeprowadzili pozostałe 71 badań (27%), WKZ
nie podejmowali działań mających na celu wyegzekwowanie ww. obowiązku. Badacze wywiązali się z tego obowiązku po upływie od siedmiu
do ponad 60 miesięcy od terminu ważności pozwolenia na prowadzenie
badań (tj. zakończenia badań).
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Infografika nr 5
Nieegzekwowanie od badaczy obowiązku przekazania inwentaryzacji polowej pozyskanych
zabytków i ich dokumentacji

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Przykład
Małopolski WKZ nie wyegzekwował od podmiotów prowadzących badania
archeologiczne przekazania inwentaryzacji polowej zabytków pozyskanych
podczas 17 badań (49%).

Badacze nie przekazali Podlaskiemu WKZ, w terminie określonym w pozwoleniu na prowadzenie badań, inwentaryzacji polowej zabytków pozyskanych
podczas 15 badań (43% z 35 badań, podczas których odkryto zabytki).

Niepodejmowanie
skutecznych działań
w celu wyegzekwowania
od badaczy obowiązku
przekazania pozyskanych
zabytków
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Świętokrzyski WKZ nie podejmował (do czasu zakończenia kontroli NIK)
działań wobec badaczy, którzy nie przekazali inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków z pięciu badań (14%), pomimo iż od daty ważności pozwoleń
na prowadzenie badań archeologicznych upłynęło od ponad sześciu miesięcy
do ponad 47 miesięcy. W przypadku siedmiu badań (19% objętych kontrolą),
inwentaryzację polową pozyskanych zabytków i ich dokumentację badacze
przekazali po upływie od ponad sześciu do ponad 60 miesięcy od daty ważności pozwolenia na prowadzenie badań.

Badacze przeprowadzający badania archeologiczne na podstawie pozwoleń przekazali WKZ, w terminie trzech lat od dnia ich zakończenia, zabytki
pozyskane z 72 badań, co stanowiło 27% spośród 262 badań objętych kontrolą, podczas których odkryto zabytki.
Powyższy obowiązek określili wszyscy objęci kontrolą WKZ w pozwoleniach na prowadzenie badań, zgodnie z § 5 ust. 6 pkt 6 rozporządzenia
z 2004 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych, § 20 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia z 2011 r. oraz zgodnie z § 19 ust. 6 pkt 7 rozporządzenia z 2015 r.
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W przypadku zdecydowanej większości badań objętych kontrolą badacze
przekazywali zabytki bezpośrednio do muzeów, z pominięciem WKZ.

Pomimo upływu 3-letniego terminu określonego w pozwoleniu, WKZ nie
podejmowali żadnych działań wobec badaczy, którzy przeprowadzili pozostałe 190 badań (73%) i nie wywiązali się z nałożonego obowiązku albo
zrealizowali obowiązek po terminie wskazanym w pozwoleniu.
Infografika nr 6
Nieegzekwowanie od badaczy obowiązku przekazania zabytków

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Przykład
Małopolski WKZ nie wyegzekwował przekazania zabytków pozyskanych z 35
badań archeologicznych (100% objętych badaniem). Badacze przekazywali
zabytki bezpośrednio do muzeów bez udziału przedstawiciela WUOZ;
Podkarpacki i Warmińsko-Mazurski WKZ nie egzekwowali od badaczy przekazania zabytków odnośnie odpowiednio 36 i 33 badań, tj. wszystkich objętych kontrolą;

Świętokrzyski WKZ nie podejmował wobec badaczy, którzy przeprowadzili
23 badania archeologiczne (62% spośród 37 badań, podczas których odkryto
zabytki), działań w celu wyegzekwowania przekazania zabytków, w terminie
trzech lat od zakończenia badań;

Lubelski WKZ nie wyegzekwował przekazania zabytków pozyskanych podczas 19 badań archeologicznych, pomimo że od ich zakończenia upłynęło76
ponad trzy lata. W przypadku 17 badań badacze nie przekazali 571 zabytków wydzielonych i 19 297 masowych77 albo przekazali zabytki bezpośrednio

76 Do czasu zakończenia kontroli NIK.
77 Według danych z protokołów przekazania-przyjęcia lub według danych wykazanych
w inwentaryzacji polowej przekazanej do Lubelskiego WKZ.
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do muzeów lub innych jednostek organizacyjnych bez udziału przedstawiciela WUOZ w Lublinie. Badacze nie przekazali 1310 zabytków wydzielonych
i 43 606 masowych pochodzących z dwóch badań, pozostawiając je we własnych pracowniach.

Stwierdzono przypadki, w których WKZ nie podejmowali działań przez
ponad pięć lat od terminu ważności pozwolenia na prowadzenie badań
(tj. zakończenia badań).
Przykład

Lubelski WKZ nie podejmował działań wobec badacza, który przez ponad pięć
lat od dnia zakończenia badań (15 października 2008 r.) nie przekazał ponad
3,7 tys. zabytków masowych. Badacz przekazał zabytki dopiero 10 stycznia
2014 r.

Lubelski WKZ, jako przyczyny powstałych zaniedbań wskazał na brak procedury ustalającej pracownikom WUOZ w Lublinie sposób postępowania
od momentu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań
do momentu przekazania zabytków w depozyt muzeum. Zadeklarował,
że w 2018 r. powyższe sprawy zostaną pozytywnie zakończone.

5.2.3. Przekazywanie zabytków w depozyt
Dopuszczenie
przez WKZ
do przekazania zabytków
pochodzących z badań
bez wydania decyzji
określającej miejsce
ich przechowywania

Większość objętych kontrolą WKZ nie posiadała pełnej dokumentacji
potwierdzającej czas, miejsce oraz liczbę pozyskanych zabytków i sposób ich
przekazania muzeum, co uniemożliwiło ustalenie wszystkich przypadków,
w których WKZ dopuścili do przekazania zabytków bez wydania decyzji określającej miejsce ich przechowywania, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy
o ochronie zabytków. Przepis ten stanowi, że miejsce przechowywania zabytków,
m.in. odkrytych w wyniku badań archeologicznych, określa wojewódzki konserwator zabytków przekazując je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum.
Poniżej zaprezentowano dane, które były możliwe do ustalenia oraz przykłady z nimi związane.
Przykład

Małopolski WKZ nie posiadał informacji, czy zabytki pozyskane podczas 22
badań archeologicznych (63% objętych kontrolą) znajdowały się w pracowni
badacza przeprowadzającego badania czy zostały przekazane do muzeum.

WKZ wydali łącznie 172 decyzji (66% spośród 262 badań, podczas których
odkryto zabytki), o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków, o przekazaniu w depozyt muzeum 205 804 zabytków archeologicznych, w tym 3162 wydzielonych oraz 202 642 masowych.

WKZ nie wydali78 decyzji o przekazaniu w depozyt zabytków z 76 badań
(29% spośród badań, podczas których odkryto zabytki), w tym: Warmińsko-Mazurski WKZ – z 22 badań (67%), Świętokrzyski WKZ – z ośmiu
badań (22%), Małopolski WKZ – z 22 badań (63%), Lubelski WKZ – z ośmiu
badań (22%), Podlaski WKZ – z dwóch badań79 (6%), Podkarpacki WKZ
– z dwóch badań (6%), Wielkopolski WKZ – z 12 badań (50%).
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78 Do czasu zakończenia kontroli NIK.
79 Wydano dwie decyzje o przekazaniu odkrytych zabytków archeologicznych muzeom
bezpośrednio na własność, nie poprzedzając ich decyzjami o przekazaniu zabytków w depozyt.
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Na podstawie zgromadzonej w WUOZ dokumentacji nie było możliwe ustalenie, czy po zakończeniu 14 badań archeologicznych (5% spośród 262 badań)
WKZ wydali decyzję o przekazaniu pozyskanych zabytków w depozyt.
Dolnośląski WKZ wydał decyzje o przekazaniu w depozyt muzeum zabytków pozyskanych ze wszystkich 25 badań (100%).
Skontrolowani WKZ byli stroną przekazującą w depozyt zabytki odkryte
podczas 53 badań archeologicznych (30% spośród 172 decyzji).

W przypadku 95 badań archeologicznych (36%) zabytki przekazali badacze
bezpośrednio do muzeum, a ich przyjęcie nastąpiło bez wydania lub przed
wydaniem przez WKZ decyzji o ich przekazaniu w depozyt.

Pozyskane zabytki WKZ przekazywali w depozyt podmiotom, które
– na etapie składania wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań
archeologicznych – potwierdziły gotowość do przyjęcia zabytków. Stwierdzono
jedynie kilkanaście odstępstw od tej zasady (poniżej 5% objętych kontrolą).

Na przykład, do przekazania zabytków archeologicznych, bez wydania lub
przed wydaniem decyzji określającej miejsce ich przechowywania, dopuścili:
Przykłady

Lubelski WKZ, który decyzje o przekazaniu w depozyt 57 578 zabytków,
w tym 688 wydzielonych i 56 890 masowych, odkrytych podczas 15 badań
(41% spośród 37 badań objętych kontrolą), wydał po upływie od dwóch
do 133 dni od dnia przyjęcia zabytków przez muzea.
Przekazanie zabytków w depozyt z pozostałych 22 badań (59%) nastąpiło
na podstawie wydanych decyzji.
Lubelski WKZ wyjaśnił: (…) przekazanie zabytków w depozyt przed wydaniem
decyzji określającej miejsce ich przechowywania, wynikało z faktu, iż w WUOZ
w Lublinie nie określono procedur postępowania w tym zakresie.

Świętokrzyski WKZ dopuścił do przekazania do muzeum zabytków odkrytych
podczas ośmiu badań (22% spośród 37 badań, podczas których pozyskano
zabytki), bez wydania wcześniej decyzji określającej miejsce ich przechowywania. ŚWKZ wydał decyzje o oddaniu w depozyt po upływie od 11 do 53 miesięcy od dnia przyjęcia zabytków przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim i Muzeum Regionalne w Pińczowie.
Decyzje o przekazaniu 4296 zabytków z 17 badań (68%) Dolnośląski WKZ
wydał po upływie od 21 do 107 dni od dnia przyjęcia zabytków przez muzea.

Podkarpacki WKZ wydała decyzje o przekazaniu w depozyt zabytków pochodzących z 10 badań (28%) od siedmiu do 67 miesięcy po otrzymaniu inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków.

WKZ stosowali zróżnicowane praktyki związane z przekazywaniem zabytków archeologicznych w depozyt muzeum.
Przykłady

Zgodnie z procedurą stosowaną przez WUOZ we Wrocławiu, tego samego dnia
w siedzibie muzeum badacz przekazywał zabytki archeologiczne pracownikowi WUOZ (tę część protokołu podpisywali badacz i przedstawiciel Dolnośląskiego WKZ), a następnie zabytki w depozyt muzeum przekazywał przed-

45

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
stawiciel Dolnośląskiego WKZ (tę część protokołu podpisywali przedstawiciele
WKZ i muzeum). Z czynności tych sporządzano trójstronny protokół przekazania-przyjęcia.

Warmińsko-Mazurski WKZ wyjaśnił: (…) o przekazanie zabytków w depozyt powinno wystąpić muzeum po ich przejęciu. Dodał, że (…) pracownicy WUOZ
w Olsztynie nie brali udziału w czynnościach przekazywania zabytków w depozyt.
Warmińsko-Mazurski WKZ nie określił miejsca przechowywania i nie wydał
decyzji o przekazaniu w depozyt muzeum dla żadnego z 9102 zabytków archeologicznych (wydzielonych – 413, masowych – 8689) pozyskanych podczas
22 badań (67% spośród 33 objętych kontrolą). Podmioty te weszły w posiadanie zabytków w wyniku ich przekazania przez badaczy prowadzących badania
archeologiczne.
Małopolski WKZ wyjaśnił: (…) w WUOZ w Krakowie przyjęto zasadę, że decyzję
o przekazaniu w depozyt wydaje się na wniosek placówki przyjmującej zabytki
ruchome bądź po przekazaniu przez inwestora zabytków, zgodnie z zapisami
warunków pozwolenia.

Poniższe przykłady świadczą o niekonsekwentnym stosowaniu tych zasad
przez Małopolskiego WKZ.
Protokolarne przekazanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie zabytków pochodzących z trzech badań archeologicznych nastąpiło przed
wydaniem przez Małopolskiego WKZ decyzji o ich przekazaniu w depozyt.
WKZ wydał decyzje w tych sprawach po upływie od 510 do 1682 dni od przekazania zabytków.
Natomiast w przypadku innych pięciu badań zabytki przekazano muzeom
po wydaniu decyzji o przekazaniu w depozyt, określającej miejsce przechowywania zabytków. Przekazanie zabytków w depozyt nastąpiło po upływie od 11
do 893 dni od wydania decyzji.

5.2.4. Dokumentowanie przekazywania zabytków w depozyt

Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji badań archeologicznych, zawierającej m.in. 86 protokołów przekazania-przyjęcia zabytków
w depozyt (33% z 262 badań archeologicznych, podczas których pozyskano
zabytki) ustalono, że przedstawiciele pięciu WKZ80 byli stroną przekazującą w depozyt muzeum zabytki pozyskane z 53 badań (20%). Z protokołów dotyczących pozostałych 33 badań wynika, że stroną przekazującą
zabytki, bez udziału przedstawiciela WKZ, byli badacze-archeolodzy przeprowadzający badania.

Niesporządzenie
przez WKZ
protokołu przekazania
w depozyt
zabytków odkrytych
podczas badań
archeologicznych
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Dokumentacja pozostałych objętych kontrolą 176 badań archeologicznych,
podczas których pozyskano zabytki (67%), nie zawierała żadnego dokumentu potwierdzającego przekazanie zabytków.

Brak takiego dokumentu uniemożliwiał ustalenie (podczas kontroli NIK),
czy i kiedy przekazano zabytki, a w konsekwencji niemożliwe było zbadanie, w ilu przypadkach kontrolowany WKZ dopuścił do przekazania zabytków muzeum bez wydania decyzji określającej miejsce ich przechowywania, wymaganej art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków.

80 WKZ: Dolnośląski, Lubelski, Podlaski, Świętokrzyski, Wielkopolski.
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Przykłady
Zgromadzona przez Lubelskiego WKZ dokumentacja z 17 badań (46% spośród 37 badań, podczas których pozyskano zabytki) nie zawierała protokołu
dokumentującego przekazanie przez LWKZ lub badacza, w depozyt muzeum
ponad 8,2 tys. zabytków (wydzielonych i masowych). Ponadto przedstawiciel
Lubelskiego WKZ uczestniczący w przekazaniu w depozyt muzeum lub innej
jednostce organizacyjnej, ponad 4,6 tys. zabytków pozyskanych podczas siedmiu badań (19%), nie sporządził z tej czynności protokołu przekazania.
Lubelski WKZ wyjaśnił: (…) niesporządzenie protokołu z przekazania zabytków
w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej wynikało z faktu, iż LWKZ
nie określił procedur postępowania w tym zakresie oraz z nadmiaru obowiązków
przydzielonych archeologom zatrudnionym w WUOZ w Lublinie.
Podlaski WKZ wyjaśnił: (…) przyjęto praktykę, że decyzja o przekazaniu zabytków w depozyt muzeum jest wystarczająca. (…) W sprawach, w których przekazanie zabytków w depozyt muzeum nie udokumentowano protokołem, weryfikowano liczbę przekazywanych w depozyt zabytków na podstawie inwentarza
zabytków stanowiącego załącznik do decyzji o przekazaniu zabytków w depozyt.
Protokołów przekazania-przyjęcia zabytków archeologicznych w depozyt
muzeów nie sporządzono w przypadku 17 z 35 zbadanych spraw.

Małopolski i Podkarpacki WKZ w złożonych wyjaśnieniach stwierdzili m.in.,
że przepisy o ochronie zabytków nie określają trybu przekazywania zabytków w depozyt, a w szczególności z przepisów tych nie wynika obowiązek
przekazywania zabytków w depozyt przez przedstawiciela WKZ.
Przykład

W prowadzonej przez WUOZ w Krakowie dokumentacji 34 badań archeologicznych protokoły przekazania-przyjęcia zabytków w depozyt muzeum znajdowały się w aktach 12 badań, w których wydano decyzje o przekazaniu zabytków w depozyt. W czynnościach przekazania tych zabytków w depozyt nie
uczestniczył pracownik WUOZ.

Małopolski WKZ wyjaśnił: (…) udział pracownika WUOZ nie wynika bezpośrednio
z przepisów ustawowych. Nie ma obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Urzędu
w przekazaniu zabytków do muzeum przez wykonawcę badań archeologicznych.
Ze zgromadzonej w WUOZ w Przemyślu dokumentacji 36 badań (100% objętych kontrolą) wynika, że Podkarpacki WKZ nie uczestniczył w czynnościach
przekazania w depozyt siedmiu muzeom 26 463 zabytków (wydzielonych
– 650, masowych – 25 813).
Zastępca Podkarpackiego WKZ wyjaśnił: (…) w związku z nieopracowaniem
procedur pracownicy WUOZ nie uczestniczyli w przekazywaniu zabytków
w depozyt ani nie sporządzali protokołów potwierdzających przekazanie zabytków w depozyt.
Podkarpacki WKZ wyjaśniła, iż przepisy ustawy o ochronie zabytków jak
i przepisy wykonawcze nie określają trybu postępowania w zakresie przekazywania zabytków odkrytych w trakcie badań archeologicznych w depozyt
do muzeum lub innej jednostce organizacyjnej. Utrwalona praktyka w tym zakresie przewiduje, że odkryte w trakcie badań archeologicznych zabytki, podmiot
wykonujący badania przekazuje bezpośrednio do muzeum wskazanego we wniosku o pozwolenie na badania.
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NIK nie podziela argumentacji przedstawionej w powyższych wyjaśnieniach, że przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie regulują
zagadnień związanych z przekazywaniem zabytków w depozyt, ponieważ:
−− ww. WKZ określili w pozwoleniach na prowadzenie badań obowiązek przekazania im przez badaczy pozyskanych podczas badań zabytków, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia z 2011 r. w sprawie
prowadzenia badań archeologicznych oraz zgodnie z § 19 ust. 6 pkt 7
rozporządzenia z 2015 r.;
−− miejsce przechowywania zabytków, m.in. odkrytych w wyniku badań
archeologicznych, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków,
określa wojewódzki konserwator zabytków, przekazując je, w drodze
decyzji, w depozyt muzeum;
−− zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie ewidencjonowania zabytków, przekazywanie zabytków do zbiorów muzealnych
dokumentuje się protokołem przyjęcia, potwierdzającym wolę przekazania-przyjęcia przez przedstawicieli stron.

5.2.5. Zabytki przechowywane w obiektach należących do WUOZ
Obiekty i pomieszczenia
użytkowane
przez WUOZ
miejscem
przechowywania
zabytków
archeologicznych

W siedzibach WUOZ w Białymstoku, Lublinie, Olsztynie i Kielcach przechowywano zabytkowy materiał archeologiczny, pochodzący z badań przeprowadzonych przed okresem objętym kontrolą. Na przykład:
−− w siedzibie WUOZ w Białymstoku przechowywano od marca 2012 r.
163 pozycje inwentarzowe zabytków masowych (m.in. monety, gwoździe,
okucia, sprzączki) odkryte w 2005 r. w związku z rozbudową Urzędu
Gminy w Boćkach oraz materiały odkryte w 2011 r. w ramach ratowniczych badań archeologicznych w obrębie inwestycji pn. Przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi S8 na odcinku Jeżewo–Białystok;

−− w WUOZ w Lublinie przechowywano od lutego 2003 r.81 masowe zabytki archeologiczne pochodzące z ponad 13 tys. stanowisk;

−− na poddaszu byłej siedziby WUOZ w Kielcach82 przechowywane
były zabytki archeologiczne pochodzące z badań przeprowadzonych
m.in. w latach: 1960, 1977, 1980, 1989–1990, 1998, 2000–2002 oraz zabytki przekazywane sukcesywnie od lat 80. XX w. przez autorów badań ewidencyjnych przeprowadzonych w ramach krajowego programu AZP83
dla województwa świętokrzyskiego. Poddasze nie posiadało instalacji
zapewniającej utrzymywanie odpowiedniej wilgotności i temperatury
dla przechowywanych zabytków. Zbiór zabytków oszacowano na około
65 m3. Do czasu zakończenia kontroli NIK, nie przeprowadzono inwentaryzacji ww. zbioru zabytków.

81 Zabytki zostały przejęte z magazynu w Kolonii Bortatycze po byłym Wojewódzkim Ośrodku
Archeologiczno-Konserwatorskim w Zamościu.
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82 Od grudnia 2017 r. WUOZ zmienił siedzibę.
83 Archeologiczne Zdjęcie Polski.
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Zdjęcia nr 1, 2, 3
Poddasze byłej siedziby WUOZ w Kielcach – miejsce przechowywania materiału archeologicznego pozyskanego z badań

Źródło: Materiały kontrolne NIK wykonane w dniu 18 października 2017 r. podczas oględzin w ramach czynności kontrolnych w WUOZ.

Do czasu zakończenia kontroli NIK, żaden z WKZ nie podejmował działań
mających na celu przekazanie tych zabytków w depozyt muzeum.
Przykłady

Podlaski WKZ wyjaśnił, że materiały archeologiczne pozostały w siedzibie
WUOZ, gdyż (…) przekazanie zabytków zostało wstrzymane, a następnie o nich
zapomniano. Natomiast w wyniku przeoczenia nie przekazano materiałów
od jednego spośród dwóch wykonawców badań z 2011 r.

Świętokrzyski WKZ wyjaśniła, że w jej ocenie (…) przyczyną nieprzekazania
dotychczas zabytków archeologicznych zgromadzonych na poddaszu budynku
WUOZ (…) był brak podejmowania skutecznych działań w tym zakresie przez
byłego ŚWKZ w Kielcach. (…) O wielkości zbioru zabytków zgromadzonego
na poddaszu budynku (…) dowiedziałam się dopiero w październiku 2017 r.
w czasie trwania kontroli NIK.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli WKZ powinni podejmować działania mające
na celu przekazanie zabytkowego materiału archeologicznego, przechowywanego w pomieszczeniach lub obiektach należących do siedzib WUOZ, w depozyt
muzeum, które zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków zapewni ich
trwałe przechowanie, przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich oraz udostępnią te zabytki w celach naukowych.
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5.2.6. Rejestr zabytków archeologicznych – księga typu „C”
WKZ prawidłowo
prowadzili
rejestr zabytków
archeologicznych
– księga typu „C”

Na terenie województw, objętych właściwością skontrolowanych WKZ,
w latach 2013–2017 (wrzesień) nie odkryto podczas prowadzenia inwestycji budowlanych zabytków archeologicznych podlegających obowiązkowi wpisania do rejestru zabytków archeologicznych (księga typu „C”).

Wszyscy objęci kontrolą WKZ, zgodnie z obowiązkiem określonym
w art. 91 ust. 4 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja
2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem84, prowadzili księgi
typu „C”, które zawierały wpisy o ogółem 3462 zabytkach oraz zbiory kart
ewidencyjnych zabytków archeologicznych – ogółem 132 242 kart85.
Księgi typu „C” zawierały od 90 wpisów (WUOZ w Przemyślu) do 1480
(WUOZ we Wrocławiu).
Infografika nr 7
Liczba wypisów w ksiegach typu „C” prowadzonych przez poszczególne WUOZ

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Księgi typu „C” zawierały rubryki, których tytuły zgodne były z określonymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków. Wpisów w księgach dokonano zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia.
Stosownie do wymogu § 2 ust. 3 rozporządzenia, dla księgi typu „C” prowadzono – zarówno w tradycyjnej formie rękopisu–zeszytu (np. w WUOZ
we Wrocławiu), jak i elektronicznej – alfabetyczny skorowidz miejscowości
z wykazem zabytków znajdujących się na ich terenie.
Księgi typu „C” prowadzone w WUOZ w Krakowie oraz w Białymstoku nie
odzwierciedlały rzeczywistej liczby archeologicznych zabytków rejestrowych w tych województwach, ponieważ nie przeniesiono do ksiąg wpisów
wszystkich zabytków archeologicznych ujętych w dawnych księgach rejestro-
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84 Dz. U. Nr 113, poz. 661, dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków.
85 Dane uwzględniają liczbę kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych zgromadzonych
w zbiorach prowadzonych przez siedem WUOZ objętych kontrolą. Wielkopolski WKZ nie posiadał
(podczas kontroli NIK) pełnych danych o liczbie kart zgromadzonych w zbiorze WUOZ w Poznaniu.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
wych86. Na przykład na dzień 29 grudnia 2017 r. księga zabytków dla województwa małopolskiego obejmowała zaledwie pięć wpisów, zamiast 488,
a w księdze prowadzonej dla zabytków województwa podlaskiego (dla byłych
województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego) ujęto 107 z 273
zabytków archeologicznych. WKZ wyjaśniali, że powodem występowania zaległości w powyższym zakresie były ograniczenia kadrowe w WUOZ. Ponadto:
Przykłady

Małopolski WKZ wyjaśnił: (…) Księgi typu „C” zostały wprowadzone dopiero
w 2000 r. Wcześniej zabytki archeologiczne były wpisywane do księgi A.
Od 1991 r. do czasu zmiany ustawy w 2003 r. ochroną zabytków w mieście Krakowie na mocy porozumienia zajmowało się Muzeum Archeologiczne w Krakowie. W 2004 r. Muzeum przekazało do WUOZ rejestr zabytków.
Zastępca Podlaskiego WKZ wyjaśnił: (…) Prowadzenie ksiąg rejestrów i postępowań w sprawie wpisów do rejestru jest jednym z wielu zadań Wydziału Rejestru i Dokumentacji.

Wszystkie objęte kontrolą WUOZ prowadziły karty ewidencyjne dla zabytków wpisanych w ww. księdze typu „C” zabytków i/lub stanowisk archeologicznych.
Liczebność zbioru kart ewidencyjnych wynosiła od 9 465 (WUOZ w Olsztynie) do 41 115 (WUOZ w Lublinie).

WKZ
prawidłowo prowadzili
karty ewidencyjne
dla zabytków
archeologicznych

Infografika nr 8
Liczebność kart ewidencyjnych zabytków i stanowisk archeologicznych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Badaniami kontrolnymi w zakresie prawidłowego prowadzenia zbioru kart
ewidencyjnych zabytków i stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków (spośród kart tworzących zbiór wg stanu na dzień 1 września 2017 r.), objęto po 30 kart87 ewidencyjnych w każdym objętym kontrolą WUOZ. Stwierdzono, że zgromadzone karty ewidencyjne:
−− zawierały rubryki określone w § 12 ust. 1–17 rozporządzenia w sprawie
prowadzenia rejestru zabytków;
86 Do czasu zakończenia kontroli NIK.
87 W tym po 15 kart wybranych losowo z zastosowaniem interwału oraz dobranych celowo – według
osądu kontrolera.
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Niepełny
i nieuporządkowany
zbiór kart w WUOZ
w Poznaniu

−− były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia i zostały włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
−− zbiory kart ewidencyjnych prowadzono w sposób uporządkowany,
za wyjątkiem zbioru prowadzonego w WUOZ w Poznaniu.
Przykład

Wielkopolski WKZ nie posiadał pełnych danych dotyczących liczby kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych. Zbiór kart ewidencyjnych zabytków
archeologicznych, znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego,
stanowiący wojewódzką ewidencję zabytków, był nieuporządkowany. Karty nie
posiadały indywidualnej numeracji, co uniemożliwiało ustalenie ile kart ewidencyjnych zabytków wpisanych i niewpisanych do rejestru zabytków zostało
włączonych do ewidencji zabytków.
Kierownik Wydziału w WUOZ w Poznaniu wyjaśnił: (…) W chwili obecnej Wielkopolski WKZ jest na etapie opracowania zasad włączania kart ewidencyjnych
do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

5.2.7. Wojewódzki plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Opracowanie
i uzgodnienie
wojewódzkiego planu
ochrony zabytków

Wszyscy objęci kontrolą wojewódzcy konserwatorzy zabytków wywiązali
się z obowiązku określonego w art. 91 ust. 4 pkt 7 ustawy o ochronie zabytków i w latach 2005–2007 opracowali wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Plany uzgodniono z właściwym wojewodą oraz z Szefem Obrony Cywilnej Kraju.
Wojewódzkie plany ochrony zabytków zawierały elementy określone
w pkt 8 ust. 1 Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.

Niezapewnienie
przez Małopolskiego
WKZ wymaganej
kompletności
wojewódzkiego planu
ochrony zabytków

Wyjątek stanowił opracowany przez Małopolskiego WKZ Plan ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w województwie małopolskim, w którym brak było niektórych wymaganych elementów lub niektóre jego elementy nie zawierały wszystkich danych.
Na przykład:
−− wykaz zabytków nieruchomych, zawierający ważniejsze elementy podlegające zabezpieczeniu i sposoby zabezpieczeń oraz dane dotyczące
realizacji prac, był niekompletny (pkt 8 ust. 1 lit c ww. Instrukcji);
−− Plan nie zawierał wykazu jednostek, które przewidują rozśrodkowanie
lub ewakuację zabytków ruchomych (pkt 8 ust. 1 lit d);
−− brakowało danych dotyczących rodzajów i liczby zabytków ruchomych
podlegających rozśrodkowaniu i ewakuacji, trasy ich przewozu i miejsca
ukrycia, sumarycznego ciężaru i objętości, nakładów pracy podczas pakowania, przejazdu i ukrycia oraz ładowności środków transportu, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Instrukcji (pkt 8 ust. 1 lit. e).
Przykład
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Emerytowany inspektor do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktów
zbrojnych i sytuacji kryzysowych w WUOZ w Krakowie wyjaśnił: (…) Plan został
tak opracowany, aby uniknąć konieczności corocznej aktualizacji takich zapisów,
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jak dane osobowe, dane teleadresowe, ciężar zabytków przewidzianych do przemieszczenia, lub ich objętość w m3 itp. zapisów mogących ulegać zmianie.

Małopolski WKZ wydał polecenie nowozatrudnionemu pracownikowi dokonania, w terminie do końca I kwartału 2018 r., aktualizacji wojewódzkiego
planu ochrony zabytków.

Podlaski i Świętokrzyski WKZ nie wywiązali się z obowiązku, określonego w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, i nie dokonywali corocznej aktualizacji wojewódzkiego planu ochrony zabytków.
Świętokrzyski WKZ nie zaktualizował planu według stanu na 31 grudnia
odpowiednio 2015 r. i 2016 r., a Podlaski WKZ przeprowadził jedyną aktualizację w 2006 r., pomimo że w latach 2005–2017 (wrzesień) do rejestru
zabytków województwa podlaskiego wpisano nowe zabytki nieruchome,
bądź skreślano zabytki.

Nieaktualizowanie
planu ochrony

Przykłady

Podlaski WKZ wyjaśnił: (…) corocznie przed przekazaniem informacji o braku
zmian w planie, przeprowadza się analizę potrzeby jego aktualizacji. W latach
2005–2017 (wrzesień) pomimo wpisania do rejestru zabytków województwa
podlaskiego nowych zabytków nieruchomych bądź skreślenia z rejestru takich
zabytków, organizacja i sposób ochrony zabytków nie uległa zmianom.

Inspektor ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w WUOZ w Kielcach wyjaśniła: (…) Bezpośrednią przyczyną niedokonania aktualizacji wojewódzkiego planu ochrony zabytków (…) była opieszałość i zaniedbanie obowiązku sporządzenia planów ochrony zabytków (lub ich
aktualizacji) przez gminy, a w wyniku tego również przez powiaty.

Natomiast Zastępca Warmińsko-Mazurskiego WKZ wyjaśnił, że jego
zdaniem (…) plan wojewódzki jest na tyle ogólny, że nie ma obowiązku jego
corocznej aktualizacji. (…) Plan był co roku analizowany pod kątem potrzeby
jego aktualizacji, jednakże czynności te nie zostały udokumentowane z uwagi
na brak przepisów o tym stanowiących.
Dolnośląski i Wielkopolski WKZ każdorazowo aktualizowali plan w uzgodnieniu z wojewodą oraz Szefem Obrony Cywilnej Kraju.
Przykład

Dolnośląski WKZ czterokrotnie aktualizował plan w latach 2013–2016, każdorazowo w uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim i Szefem Obrony Cywilnej
Kraju. Także w 2015 r., kiedy opracowano nowy Wojewódzki Plan Reagowania Kryzysowego, którego integralną częścią jest plan ochrony, przekazano go
do uzgodnienia ww. organom.

Lubelski oraz Podkarpacki WKZ, aktualizując w latach 2013–2017 (wrzesień) wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, nie uzgodnili wprowadzonych zmian z właściwymi wojewodami, a także z Szefem Obrony Cywilnej Kraju.

Nieuzgadnianie
aktualizacji planu
z Szefem Obrony
Cywilnej Kraju
i wojewodą

Przykład

Podkarpacki WKZ wyjaśniła, że aktualizując w latach 2013–2017 (wrzesień)
Plan Ochrony Zabytków Województwa Podkarpackiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych nie uzgodniła wprowadzonych zmian
z Wojewodą Podkarpackim i z Szefem Obrony Cywilnej Kraju, gdyż – w jej ocenie
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– określony w § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków obowiązek
uzgadniania Planu z wojewodą i Szefem Obrony Cywilnej Kraju odnosi się
do etapu opracowania jego pierwotnej wersji i nie nakłada obowiązku uzgadniania z tymi organami, w przypadku dokonywania corocznej aktualizacji Planu.

Niepełna wiedza
WKZ o podmiotach
zobowiązanych
do opracowania
i aktualizowania planu

NIK nie podziela takiej argumentacji, bowiem plany ochrony zabytków
są integralną częścią planów obrony cywilnej i podlegają corocznej aktualizacji, w uzgodnieniu z wojewodą i Szefem Obrony Cywilnej Kraju, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia
roku poprzedniego. Należy przyjąć, że wojewoda oraz Szef Obrony Cywilnej Kraju powinni posiadać aktualny i uzgodniony z nimi wojewódzki plan
ochrony zabytków.
Nie wszyscy skontrolowani WKZ posiadali pełną wiedzę o liczbie podmiotów z terenu danego województwa, które były zobowiązane do opracowania i corocznego aktualizowania planu ochrony zabytków. Ewidencję lub
wykaz takich podmiotów prowadzili Dolnośląski, Lubelski, Podkarpacki,
Podlaski, Świętokrzyski oraz Wielkopolski WKZ. Natomiast Małopolski
oraz Warmińsko-Mazurski WKZ nie prowadzili takiej ewidencji, ponieważ
– jak wyjaśnili – (…) zgodnie z przepisami prawa nie mają takiego obowiązku.

W ocenie NIK, nieposiadanie przez WKZ pełnej wiedzy o podmiotach, które
były zobowiązane do opracowania planów ochrony zabytków nie mogło
zagwarantować opracowania wojewódzkiego planu ochrony zabytków,
który zapewniłby wszystkim zabytkom zlokalizowanym na terenie danego
województwa właściwą ochronę na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych oraz zapewniłby właściwą koordynację działań przy realizacji takiego planu.

5.3. Nadzór sprawowany przez WKZ w zakresie ochrony
zabytków archeologicznych88

W większości skontrolowani WKZ nie określili (w ramach systemu kontroli zarządczej) procedur regulujących wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przez badaczy oraz muzea, którym przekazano w depozyt
zabytki archeologiczne, przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami.
Dwóch spośród skontrolowanych WKZ określiło procedury regulujące
wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Czterech WKZ ograniczyło
działania do uregulowania ww. zagadnień w regulaminie organizacyjnym
WUOZ oraz w zakresach czynności pracowników, a pozostałych dwóch
– nie określiło obowiązków w powyższym zakresie.
Większość WKZ nie planowała oraz nie wykonywała w ramach sprawowania nadzoru konserwatorskiego, kontroli sprawdzenia zgodności badań
archeologicznych prowadzonych przez badaczy, z ich zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu na prowadzenie takich badań oraz kon54

88 Prezentowane wyniki kontroli dotyczą ustaleń przeprowadzonych na próbie 320 dokumentacji
badań archeologicznych (po 40 w każdym z WUOZ).
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troli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami przez muzea. Trzech WKZ przeprowadziło w muzeach niewielką liczbę kontroli – ogółem 20.

Do zadań wykonywanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
określonych art. 91 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy o ochronie zabytków należy sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia m.in. badań archeologicznych oraz organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami.

Obowiązki WKZ
dotyczące wykonywania
kontroli i nadzoru

WKZ lub działający z jego upoważnienia pracownicy wojewódzkiego
urzędu ochrony zabytków prowadzą, na podstawie imiennego upoważnienia, kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony
zabytków (art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków). Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków lub
działający z jego upoważnienia pracownicy wojewódzkiego urzędu ochrony
zabytków są uprawnieni m.in. do oceny stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków znajdujących się w muzeach (zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy).

Procedury wykonywania
kontroli

5.3.1. Procedury wykonywania kontroli

Wprowadzając system kontroli zarządczej w WUOZ nie wszyscy skontrolowani WKZ określili procedury regulujące wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami, w tym w ramach sprawowania nadzoru konserwatorskiego,
których przedmiotem byłoby sprawdzenie zgodności badań archeologicznych prowadzonych przez badaczy z ich zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu na prowadzenie takich badań oraz kontroli w celu dokonania
oceny stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia
zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych
i przekazanych w depozyt muzeom i innym jednostkom organizacyjnym.

Nieokreślenie procedur
wykonywania kontroli

Regulacje w powyższym zakresie wprowadzili – w ramach systemu kontroli zarządczej w WUOZ – Małopolski oraz Świętokrzyski WKZ. Określono m.in.: a) Procedurę wydawania pozwoleń konserwatorskich (określała
m.in. obowiązek ustalenia kompletności załączników wymaganych
do wniosku, a w przypadku stwierdzenia braków – wystąpienia o ich uzupełnienie, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez wnioskodawcę
pisma WKZ, pod rygorem nierozpatrzenia wniosku); b) Procedurę prowadzenia czynności kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków objętych prawną formą ochrony przez ich dysponentów (osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne).
Część WKZ (Podkarpacki, Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski), ograniczyła swe działania do uregulowania ww. zagadnień w regulaminie organizacyjnym WUOZ oraz w zakresach czynności pracowników,
uzasadniając to m.in. w następujący sposób:
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Przykłady
Podkarpacki WKZ wyjaśniła, iż – podczas sprawdzania przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami – pracownicy
WUOZ kierowali się przepisami ustawy o ochronie zabytków, a także opracowanymi w 2010 r. przez KOBiDZ89 wytycznymi pt. Standardy metodyczne
i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań ich wyników.

Warmińsko-Mazurski WKZ wyjaśnił, że (…) nie ma obowiązku wprowadzenia
odrębnych procedur niż te ustawowo przyjęte.
Nieokreślenie
w regulaminie
organizacyjnym
i zakresach czynności
pracowników
obowiązków z zakresu
wykonywania kontroli

Lubelski oraz Dolnośląski WKZ nie określili obowiązków w powyższym
zakresie zarówno dla komórek organizacyjnych WUOZ, jak również w zakresach czynności pracowników.
Przykłady

Lubelski WKZ nie wskazał przyczyn nieokreślenia tych obowiązków w regulaminie organizacyjnym i w zakresach czynności pracowników.

Dolnośląski WKZ wyjaśnił: (…) przedstawiciele WUOZ przebywają w każdym
z muzeów i jednostek, którym przekazują w depozyt zabytki. Przy tej okazji mają
możliwość sprawdzenia, czy jednostki zapewniają warunki trwałego przechowywania, przeprowadzenia inwentaryzacji i prac konserwatorskich, udostępniania
do celów naukowych zabytków przekazanych w depozyt. Weryfikacja spełnienia
warunków przeprowadzana jest wobec tych jednostek, które pojawiają się jako
nowy depozytariusz zabytków, w związku z powyższym nie zachodzi potrzeba
planowania takich kontroli.

Nieprzeprowadzanie
kontroli zgodności
prowadzonych badań
archeologicznych
z warunkami
określonymi
w pozwoleniu

Niedobory kadrowe
w WUOZ – przyczyną
niewykonywania kontroli
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5.3.2. Sprawdzanie przestrzegania przez podmioty wykonujące
badania archeologiczne warunków określonych w pozwoleniu
na prowadzenie takich badań
Połowa spośród skontrolowanych WKZ nie planowała oraz nie wykonywała
kontroli, na podstawie art. 38 ust. 1 i 3 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków,
w ramach sprawowania nadzoru konserwatorskiego, których przedmiotem byłoby sprawdzenie zgodności badań archeologicznych prowadzonych
przez badaczy, z ich zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu
na prowadzenie takich badań.
Pomimo nieplanowania przeprowadzenia kontroli w powyższym zakresie,
czterech WKZ przeprowadziło kontrole: Dolnośląski – 14 kontroli (co stanowiło 35% spośród 40 spraw objętych szczegółową kontrolą NIK), Małopolski – 23 (58%), Warmińsko-Mazurski – cztery (10%), Wielkopolski
– trzy (8%).
Najczęstszym powodem nieprowadzenia kontroli, wskazywanym w wyjaśnieniach przez pozostałych WKZ (Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego), były m.in. niedobory kadrowe w WUOZ oraz znaczna liczba
prac związanych z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie badań.

89 Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (od 1 stycznia 2011 r. – Narodowy Instytut
Dziedzictwa w Warszawie).
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Przykład
Wielkopolski WKZ wyjaśnił, że dopiero w listopadzie 2017 r., tj. w trakcie
kontroli NIK, przeprowadzonych zostało osiem takich kontroli, przy czym
w trzech z nich nie udokumentowano prawidłowo czynności kontrolnych, gdyż
nie wykonano dokumentacji fotograficznej przedmiotów będących zabytkami
archeologicznymi pozyskanymi w podczas badań archeologicznych.

5.3.3. Kontrolowanie przestrzegania i stosowania przez muzea
i inne jednostki organizacyjne przepisów dotyczących ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami90
Sześciu spośród skontrolowanych WKZ nie planowała oraz nie wykonywała
kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez muzea lub inne jednostki organizacyjne,
którym przekazano w depozyt zabytki archeologiczne.

Obowiązek organizowania i prowadzenia kontroli w powyższym zakresie
został określony w art. 91 ust. 4 pkt 6 ustawy o ochronie zabytków.

Niekontrolowanie
muzeów i innych
podmiotów, którym
przekazano w depozyt
zabytki archeologiczne

Ponadto trzech91 (37%) ze skontrolowanych WKZ nie określiło i nie przydzieliło pracownikom w zakresach czynności obowiązków dotyczących planowania i organizacji kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Przykład

Żaden z pracowników WUOZ w Krakowie nie został wyznaczony do prowadzenia kontroli muzeów i innych jednostek organizacyjnych. Małopolski WKZ
wyjaśnił, że głównym powodem tego stanu rzeczy jest przeciążenie bieżącymi
sprawami pracowników merytorycznych zajmujących się sprawami archeologicznymi.

Niewielką liczbę kontroli w muzeach lub innych jednostkach organizacyjnych, którym przekazano w depozyt zabytki archeologiczne zaplanowali
i przeprowadzili: Wielkopolski WKZ – 11 kontroli w sześciu muzeach, spośród 11 muzeów, którym przekazano w depozyt zabytki (w pozostałych
czterech muzeach kontroli nie przeprowadzano, pomimo że muzea te przyjmowały zabytki archeologiczne w depozyt). Siedem nieplanowanych kontroli w muzeach przeprowadził Podkarpacki WKZ (Delegatura WUOZ
w Tarnobrzegu) oraz dwie kontrole (po jednej w 2014 r. oraz 2015 r.) przeprowadzili upoważnieni przedstawiciele Dolnośląskiego WKZ.
Najczęstszym powodem nieprowadzenia kontroli, wskazywanym przez
większość WKZ w wyjaśnieniach, były niedobory kadrowe w WUOZ.
Przykłady

Warmińsko-Mazurski WKZ wyjaśnił, że w WUOZ brakuje wykwalifikowanej
kadry, która byłaby w stanie zweryfikować prawidłowość działania muzeów
i innych jednostek organizacyjnych posiadających w swych zbiorach zabytki
archeologiczne.
90 Prezentowane wyniki kontroli dotyczą ustaleń przeprowadzonych na próbie 320 dokumentacji
badań archeologicznych (po 40 w każdym z WUOZ).
91 Dolnośląski WKZ, Małopolski WKZ, Lubelski WKZ.

Niedobory kadrowe
w WUOZ, wskazywane
przez WKZ, jako
główna przyczyna
niekontrolowania
muzeów i innych
podmiotów
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Małopolski WKZ wyjaśnił: (…) Pracownicy WUOZ w Krakowie przy różnych
okazjach (takich jak odbiory, wizytacje itp.) mają możliwość zapoznania się
z warunkami panującymi w muzeach. Można stwierdzić, że – pomimo braku
formalnych protokołów – Urząd dysponuje wiedzą w zakresie sposobów przechowywania zabytków.

Inne powody nieprowadzenia kontroli wskazywane przez WKZ w wyjaśnieniach, to:
Przykłady

Lubelski WKZ: (…) trzeba stwierdzić, że przeprowadzanie kontroli spowodowałoby i tak niechęć muzeów do przyjmowania zabytków (…).

Podkarpacki WKZ: (…) generalnie w przypadku placówek muzealnych kontroli nie przeprowadzano, ponieważ muzea wystawiały promesy o gotowości
przyjęcia zabytków archeologicznych do swoich zbiorów. Zgodnie z ustawą
o muzeach, placówki te miały zapewnić odpowiednie warunki do ich gromadzenia, inwentaryzowania, przechowywania i udostępniania zabytków
w celach naukowych.

Zastępca Podlaskiego WKZ, któremu przypisano realizację zadań dotyczących planowania i organizacji kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami wyjaśnił: (…) przekazywaniem zabytków archeologicznych
w depozyt zajmują się pracownicy (WUOZ i podległych delegatur), którzy byli
lub są wieloletnimi pracownikami tych placówek muzealnych i znane są im
warunki, w jakich przechowywane są zbiory.
Nieposiadanie należytej
wiedzy o faktycznej
liczbie zabytków
archeologicznych
– jako możliwy skutek
niekontrolowania
muzeów i innych
podmiotów

W ocenie NIK kontakty robocze pracowników WUOZ z muzeami i innymi
jednostkami organizacyjnymi nie mogą zastąpić wypełniania ustawowego
obowiązku przeprowadzania kontroli sprawdzenia, czy podmioty te spełniają warunki określone w art. 35 ust. 4 ustawy o zabytkach, tj. zapewniają: trwałe przechowanie zabytków, przeprowadzenie inwentaryzacji
i odpowiednich prac konserwatorskich oraz udostępnianie tych zabytków
w celach naukowych. Ponadto niewykonywanie kontroli przestrzegania
i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez muzea lub inne jednostki organizacyjne, którym przekazano
w depozyt zabytki archeologiczne, może skutkować brakiem należytej wiedzy WKZ, co do faktycznej liczby przechowywanych w muzeach zabytków
archeologicznych stanowiących własność Skarbu Państwa.
5.3.4. Kontrola zarządcza w WUOZ dotycząca realizacji zadań
w zakresie ochrony zabytków archeologicznych

Niezapewnienie
kontroli zarządczej
– przyczyną
stwierdzonych
nieprawidłowości

Zdaniem NIK stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości świadczą,
że objęci kontrolą WKZ w większości nie zapewnili funkcjonowania w pełni
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej dotyczącej ochrony zabytków
archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych
oraz opieki nad tymi zabytkami.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół
działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób
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m.in. zgodny z prawem i efektywny. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie zgodności działalności jednostki z przepisami prawa i procedurami
wewnętrznymi oraz skuteczności i efektywności działania.
Stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków WKZ.

5.4. Ochrona zabytków archeologicznych w muzeach
i ośrodkach kultury

Kontrolą objęto łącznie 17 jednostek, w tym 15 muzeów i dwa ośrodki kultury, do których w kontrolowanym okresie właściwy WKZ przekazywał
w depozyt zabytki archeologiczne pochodzące z badań związanych z realizacją inwestycji budowlanych.
Dwa muzea spośród skontrolowanych zostały utworzone wspólnie przez
MKiDN oraz samorząd województwa. Dla pięciu muzeów organizatorem
było województwo, dla dwóch – powiat, dla siedmiu jednostek (w tym
dwóch ośrodków kultury) – miasto, a jedno muzeum zorganizował Oddział
PTTK w Olkuszu.

W większości spośród 15 muzeów i dwóch ośrodków kultury przyjmowano
zabytki archeologiczne bezpośrednio od firm archeologicznych, pomimo
że właściwy WKZ nie wydał decyzji określającej miejsce ich przechowywania. Tylko w nielicznych jednostkach stwierdzono, że w procesie przekazania zabytków uczestniczył przedstawiciel właściwego WKZ.

Siedem spośród ww. jednostek nie zawsze dokumentowało fakt przyjęcia
w depozyt zabytków archeologicznych, co m.in. uniemożliwiło (w trakcie
kontroli) zweryfikowanie liczby zabytków przyjętych od badacza, z liczbą
zabytków wskazanych w decyzji WKZ. Blisko 1/3 ww. podmiotów nie ewidencjonowała w księdze depozytów przyjętych w depozyt zabytków archeologicznych, a w trzech muzeach wpisy w księdze depozytów prezentowały
liczbę decyzji WKZ, zamiast liczby zabytków przyjętych w depozyt.

Niemal połowa skontrolowanych jednostek (47%) nie potrafiła określić
liczby zabytków przyjętych w depozyt. Tylko w jednym muzeum możliwe
było wskazanie, na podstawie danych w rocznych sprawozdaniach K-02,
liczby zabytków archeologicznych przyjętych w depozyt zgodnej ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją. Jeden z ośrodków kultury, który
przyjął zabytki archeologiczne, w ogóle nie składał sprawozdań K-02, mimo
iż jako instytucja paramuzealna był do tego zobowiązany.
W 10 muzeach do czasu kontroli NIK nie przeprowadzono komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym
zbiorów archeologicznych przyjętych w depozyt.
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5.4.1. Przyjmowanie zabytków do muzeum
Muzea i ośrodki kultury
przyjmowały zabytki
nie mając ku temu
podstawy prawnej

Zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zabytków, zabytki archeologiczne
odkryte, przypadkowo znalezione albo pozyskane w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa. Miejsce przechowywania zabytków archeologicznych określa WKZ, przekazując je, w drodze
decyzji, w depozyt muzeum, za jego zgodą. Co do zasady, najczęściej jest
to ta jednostka, która deklarowała wolę przyjęcia zabytków, udzielając stosownej promesy na etapie wnioskowania do WKZ przez firmę archeologiczną o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
Jednak to, gdzie ostatecznie pozyskane zabytki archeologiczne trafią, pozostaje wyłączną kompetencją WKZ. Jednostka, która takie zabytki otrzyma
i przyjmie w depozyt musi zapewnić ich trwałe przechowywanie, przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich oraz
udostępnianie tych zabytków w celach naukowych. Na wniosek dyrektora
muzeum zabytki archeologiczne mogą być na podstawie decyzji WKZ przekazane na własność muzeum. WKZ może wydać decyzję o cofnięciu oddania w depozyt zabytków archeologicznych, jeżeli muzeum nie zapewnia ww.
warunków.

Dziewięć z 17 kontrolowanych muzeów i ośrodków kultury przyjmowało
zabytki archeologiczne bezpośrednio od firm archeologicznych, bez uprzednio wydanej decyzji właściwego WKZ o ich przekazaniu w depozyt. Taki
nieuregulowany status posiadania zabytków w nieformalnym depozycie
trwał w skrajnym przypadku nawet 10 lat. Nie wszystkie kontrolowane
jednostki podjęły działania zmierzające do jego uregulowania, część z nich
podjęła je dopiero w trakcie kontroli NIK lub w ramach realizacji sformułowanych przez NIK wniosków pokontrolnych, a pozostałe podejmowały
z opóźnieniem.

Wykres nr 12
Zabytki przyjęte przez kontrolowane jednostki bez decyzji WKZ (sztuk)
Muzeum PTTK w Olkuszu
MH-A w Ostrowcu Św.

84 271

1 008

MA-H w Głogowie

16 297

MPPP w Gnieźnie
MGOK w Muszynie

72 279
1 537

Mueum w Ostródzie

14 440

MP-M w Łomży

19 570

MO w Rzeszowie

19 533

MN w Kielcach

339

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Wykres nr 13
Zabytki wydzielone przyjęte przez kontrolowane jednostki bez decyzji WKZ (sztuk)

Muzeum PTTK w Olkuszu
MH-A w Ostrowcu Św.

7 310
37

MA-H w Głogowie
MPPP w Gnieźnie
MGOK w Muszynie
Mueum w Ostródzie
MP-M w Łomży
MO w Rzeszowie
MN w Kielcach

558

10 775

319
103
11
291
128

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Łączna liczba zabytków archeologicznych, które kontrolowane jednostki
przyjęły bez stosownej decyzji WKZ, wyniosła 224 369 sztuk, w tym 18 540
stanowiły zabytki wydzielone. Jest to liczba zabytków, których do czasu uregulowania statusu ich posiadania w jednostce nie ewidencjonowano w księdze depozytów ani nie wykazywano w sprawozdaniu K-02.
Przykłady

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (dalej: Muzeum w Rzeszowie) przyjęło
19 533 zabytków archeologicznych przed uzyskaniem decyzji WKZ o ich przekazaniu. Do czasu uregulowania statusu ich posiadania minęło nawet ponad pięć lat.
Kierownik Działu Archeologicznego wyjaśniła: (…) czas na opracowanie naukowe
wyników badań może przekroczyć przewidziany przez ustawodawcę termin
trzech lat z powodu zabiegów konserwatorskich, analiz specjalistycznych i chronologicznych. Innym powodem wydłużania się okresu przejęcia zabytków w depozyt może być postawa inwestora. Wniosek o przekazanie w depozyt do określonej
w promesie placówki muzealnej zabytków archeologicznych powinien zostać
złożony do WKZ przez inwestora. W praktyce, mimo wcześniejszych deklaracji, często działania takie nie mają miejsca.
W latach 2013–2016 Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie (dalej: MGOK
w Muszynie) przyjęło czterokrotnie łącznie 1537 zabytków archeologicznych,
pomimo braku stosownych decyzji Małopolskiego WKZ. Stosowane decyzje,
MWKZ wydał dopiero 1 grudnia 2017 r., tj. w trakcie kontroli NIK, na wniosek
Dyrektor MGOK. Dyrektor MGOK wyjaśniła: (…) nie otrzymując żadnych informacji od Konserwatora Zabytków uznano powyższą sytuację za akcept milczący i dlatego w dobrej wierze i dla dobra zabytków zostały one przyjęte (…).

W Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (dalej: Muzeum
w Gnieźnie) status posiadania zabytków archeologicznych, pozyskanych
w wyniku badań archeologicznych prowadzonych w latach 1999–2012, uregulowano dopiero w 2013 r. Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że zwłoka w wystąpieniu o przekazanie tych materiałów wynikała z przeoczenia wprowadzonej
nowej procedury przyjmowania materiału zabytkowego do zbiorów muzealnych. Oznacza to, że od dnia wejścia w życie ustawy o ochronie zabytków wprowadzającej instytucję depozytu zabytków (tj. od 17 listopada 2003 r.), przez niemal
10 lat, status posiadania przechowywanych zabytków pozostawał nieuregulowany.
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W Muzeum Archeologiczno–Historycznym w Głogowie (dalej: Muzeum
w Głogowie) każda ze 152 decyzji WKZ z lat 2013–2017, na podstawie których przyjęto 11 419 zabytków archeologicznych została wydana od jednego
do 60 miesięcy po sporządzeniu Protokołu Kontroli Zabytków przed rozpoczęciem procedury depozytowej. Ponadto, według stanu na dzień 30 września
2017 r. na podstawie ww. protokołu, ale bez decyzji właściwego WKZ przyjęto
4878 zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji
budowlanych. Dyrektor Muzeum wskazał, że pracownicy Muzeum znają obowiązujące przepisy, jednak ze względu na dobro zabytków są one przyjmowane
bez decyzji administracyjnej. Jak podkreślił: (…) Muzeum wielokrotnie zwracało się do WKZ o uczestnictwo w przejmowaniu zabytków.

Faktyczne przyjęcie
zabytków do muzeum
często nie było
dokumentowane

Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu (dalej: Muzeum PTTK w Olkuszu),
począwszy od 2010 r., przyjęło około 80–85 tys. zabytków archeologicznych.
Status ich posiadania pozostaje nieuregulowany.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, przekazywanie
zabytków do zbiorów muzealnych dokumentuje się protokołem przyjęcia,
potwierdzającym wolę przekazania-przyjęcia przez przedstawicieli stron.

W siedmiu92 skontrolowanych jednostkach nie zawsze dokumentowano
fakt przyjęcia zabytków archeologicznych od firm przeprowadzających
badania archeologiczne. Ponadto w dwóch muzeach (Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu, dalej: Muzeum w Jarosławiu i Muzeum PTTK
w Olkuszu) wymaganych protokołów nie sporządzano w ogóle. W konsekwencji nie było możliwe ustalenie faktycznej daty ani liczby przyjętych
zabytków archeologicznych. Nie było także wiadomo, kto te zabytki przekazywał oraz kto je przyjmował. Rzeczywista skala przyjmowania zabytków
bez wydanej decyzji, w sytuacji braku możliwości ustalenia daty faktycznego przyjęcia może być zatem dużo większa. Brak protokołów uniemożliwiał także dokonanie weryfikacji liczby zabytków faktycznie przyjmowanych od badacza z liczbą zabytków przekazanych w drodze decyzji przez
WKZ. Ustalenia kontroli w jednostkach, które sporządzały wymagane protokoły, wykazały, że takie rozbieżności się zdarzały.
Przykład

Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Olkuszu, w imieniu organizatora Muzeum,
poinformowała firmę prowadzącą badania archeologiczne, że do czasu formalnego przekazania Muzeum nie bierze odpowiedzialności za kompletność zabytków. Jednocześnie, jako kustosz Muzeum, wyjaśniła, że w jej ocenie, z powodu
braku protokołów, formalne przyjęcie tych zabytków nigdy nie nastąpiło. Nie
była też w stanie wskazać liczby przechowywanych w Muzeum zabytków.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
(dalej: Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim) przyjęło od podmiotów
prowadzących badania archeologiczne łącznie 34 opakowania zawierające 50 wydzielonych zabytków i sześć zawierających próbki pochodzące
z dwóch odrębnych badań archeologicznych. Ww. zabytki przyjęto bez
jakiejkolwiek dokumentacji (decyzji WKZ, inwentarza zabytków, protokołu
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92 Muzeum w Rzeszowie, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, MGOK w Muszynie, Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum w Gnieźnie, Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum
Lubelskie w Lublinie.
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przyjęcia), a ujawniono je dopiero w wyniku sporządzonego w trakcie kontroli NIK wykazu zabytków oraz przeprowadzonych oględzin. W Muzeum
w Ostrowcu Świętokrzyskim fakt przyjęcia zabytków w większości przypadków potwierdzono w formie protokołów, które jednak nierzetelnie
dokumentowały stan faktyczny. W jednym z protokołów przyjęcia wystąpiła rozbieżność pomiędzy datą przekazania zabytków a wskazaną w tym
protokole datą ich przyjęcia, a protokół opatrzono podpisami tylko jednej
ze stron.

Protokół przyjęcia spełnia jeszcze jedną ważną rolę – rzetelnie sporządzony,
zapewnia przejrzystość tego procesu i daje pełną informację na temat tego
co, kiedy, przez kogo i komu zostało przekazane. W kontrolowanych jednostkach stwierdzono jednak pojedyncze przypadki niezapewnienia takiej
przejrzystości w procesie przyjmowania zabytków. Zamiast protokołów
sporządzano jednostronnie podpisane notatki, zdarzało się, że przedstawiciele strony przekazującej i przyjmującej byli powiązani rodzinnie lub
zawodowo. Dyrektorzy tych jednostek nie zapewnili także udziału w procesie przekazania zabytków choćby jeszcze jednego przedstawiciela muzeum,
np. głównego inwentaryzatora.

Przyjmowanie zabytków
nie zawsze transparentne

Przykłady

W Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim jedynymi przedstawicielami stron
(badacza i muzeum) byli małżonkowie i to oni wzajemnie potwierdzili sobie
fakt przekazania i przyjęcia zabytków.

Jedyny, zatrudniony w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży (dalej:
Muzeum w Łomży) (na ½ etatu) archeolog był jednocześnie pracownikiem
WUOZ w Białymstoku. Pomimo tego Muzeum nie zadbało o wdrożenie transparentnych procedur dotyczących przyjmowania zabytków w depozyt. Stwierdzono przypadek jednostronnego potwierdzenia przyjęcia zabytków przez
ww. pracownika muzeum.
W Muzeum PTTK w Olkuszu, Prezes Zarządu Oddziału PTTK, który jako organizator muzeum sprawuje nad nim nadzór, jest jednocześnie kustoszem i jedynym pracownikiem tego muzeum.

Tylko w nielicznych jednostkach stwierdzono, że w procesie przekazania
zabytków uczestniczył przedstawiciel właściwego WKZ. Tymczasem, zgodnie z formułowanymi przez samych WKZ warunkami prowadzenia badań93,
zabytki archeologiczne, w terminie trzech lat od zakończenia badań powinny
zostać przekazane wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
Przykład

Kierownik Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych
Muzeum w Głogowie wyjaśniła: (…) po uzyskaniu informacji od wykonawcy
badań archeologicznych o gotowości do przekazania zabytków, każdorazowo
występowano do właściwego WKZ o oddelegowanie jego przedstawiciela. Naj
93 Na podstawie § 19 ust. 6 pkt 11 rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań archeologicznych
z 2017 r., a poprzednio na podstawie § 20 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie prowadzenia
badań archeologicznych z 2011 r. i § 19 ust. 6 pkt 11 rozporządzenia w sprawie prowadzenia
badań archeologicznych z 2015 r.
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Brak dokumentacji
z przeprowadzonych
badań archeologicznych

częściej jednak pisma te pozostawały bez odzewu ze strony WKZ. Tylko placówka wrocławska oraz legnicka Dolnośląskiego WKZ wysyłały swoich przedstawicieli do komisyjnego sprawdzenia przyjętych zabytków.

Dokumentacja badań archeologicznych jest jedyną formą utrwalenia stanu
zachowania stanowisk archeologicznych, zrealizowanych procedur badawczych i poszczególnych etapów prowadzonych prac. W efekcie przeprowadzonych badań wyprzedzających inwestycję, stanowisko archeologiczne
ulega nieodwracalnemu zniszczeniu a opisane w dokumentacji dane stanowią odtąd jedyne źródło wiedzy. Celem prowadzenia tej dokumentacji
jest umożliwienie odtworzenia układu nawarstwień, obiektów i zabytków
ruchomych. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, jest ona jedną z obowiązkowych form ewidencjonowania zabytków przechowywanych w muzeach.

Pięć kontrolowanych jednostek: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
(dalej:) MOK w Olkuszu, Muzeum w Ostródzie, Muzeum w Gnieźnie,
Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim i Muzeum PTTK w Olkuszu nie
posiadało dokumentacji z badań archeologicznych dla wszystkich inwestycji,
z których pozyskano zabytki archeologiczne, a w jednej (MGOK w Muszynie)
odnaleziono dokumentację dopiero w trakcie kontroli NIK. Ruchome zabytki
same w sobie posiadają niewielki potencjał informacyjny i wartość naukową,
a oderwanie zabytków od kontekstu ich odkrycia istotnie utrudnia a często
uniemożliwia, korzystanie z tych zbiorów do celów naukowych.

Ponadto w pięciu jednostkach: Muzeum w Rzeszowie, Muzeum w Ostródzie, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (dalej: Muzeum w Przemyślu), MGOK w Muszynie i Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim) ustalono, że muzea przyjmowały inwentarze zabytków niezgodne z zasadami
określonymi w załączniku do rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań
archeologicznych z 2011 r. i 2015 r. W części II tego załącznika określono
elementy, które zwiera dokumentacja badań archeologicznych, wskazując,
że dokumentacja badań archeologicznych składa się m.in. z inwentarza
zabytków wydzielonych i inwentarza zabytków masowych. W inwentarzach
przyjmowanych przez ww. muzea znajdowały się zarówno zabytki masowe,
jak i wydzielone. W tej sytuacji zadanie ewentualnego wydzielenia cennych
i unikatowych zabytków spoczywa na pracownikach muzeum, choć zadanie
to powinno zostać zrealizowane najpóźniej na etapie naukowego opracowania zbiorów przez archeologa.
Przykłady

Kierownik Działu Archeologicznego Muzeum w Rzeszowie wyjaśniła: nie
zawsze decyzje osoby prowadzącej badania i sporządzającej polową księgę wpływów, są w pełni zrozumiałe i uzasadnione.
Muzeum w Ostródzie, na podstawie dwóch decyzji WKZ, przyjęło w depozyt zabytki archeologiczne wyszczególnione w inwentarzach, których forma nie
pozwalała w żaden sposób na ustalenie liczby zabytków wydzielonych i masowych.
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5.4.2. Ewidencjonowanie zabytków w muzeach
Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania,
zabytki przechowywane w muzeach są ewidencjonowane, a dokumentacja ewidencyjna powinna być zgodna ze stanem faktycznym. Ewidencjonowanie polega na wpisie dokonanym m.in. w księdze depozytów, pozwalającym zidentyfikować każdy ze znajdujących się w muzeum zabytków.

Nieewidencjonowanie
zabytków w księdze
depozytów

Pięć skontrolowanych muzeów: Muzeum Narodowe w Kielcach (dalej:
Muzeum w Kielcach), Muzeum w Rzeszowie, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu (dalej: Muzeum w Elblągu), Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu (dalej: Muzeum w Poznaniu) i Muzeum
w Ostrowcu Świętokrzyskim nie ewidencjonowało przyjętych w depozyt
zabytków archeologicznych w księdze depozytów.
Przykłady

Odpowiedzialna za prowadzenie Księgi depozytów główna inwentaryzator
Muzeum w Rzeszowie wyjaśniła: (…) biorąc pod uwagę krótki czas, w którym
status prawny tych samych zabytków archeologicznych ulega zmianie (z depozytu na własność), można stwierdzić brak racjonalności w działaniach tworzenia, a właściwie mnożenia dokumentacji ewidencyjnej (…).

Do Księgi Depozytów prowadzonej w Muzeum w Poznaniu nie wpisano żadnego z zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji
budowalnych, przekazanych w latach 2013–2017 (do 30 września) w depozyt
przez WKZ. W ośmiu przypadkach przekazanie zabytków nastąpiło po wydaniu
decyzji o ich przekazaniu w depozyt, a przed wydaniem decyzji o ich przekazaniu na własność Muzeum. W przypadku zabytków przekazanych w depozyt
na podstawie 20 decyzji, faktyczne ich przyjęcie do muzeum nastąpiło dopiero
po wydaniu przez WKZ decyzji o ich przekazaniu na własność muzeum. Zatem
w okresie po wydaniu decyzji o przekazaniu w depozyt, zabytki znajdowały się
nadal w magazynach badaczy. Kierownik Działu Głównego Inwentaryzatora
Muzealiów wyjaśniła, że w ten sposób (…) unika się konieczności przepisywania
zapisów z księgi depozytów do księgi inwentarzowej muzealiów.

W pięciu kolejnych objętych kontrolą muzeach ustalono, że zabytki były
ewidencjonowane nieprawidłowo. W muzeach: Muzeum Podlaskim
w Białymstoku (dalej: Muzeum w Białymstoku), Muzeum w Jarosławiu,
Muzeum Lubelskim w Lublinie (dalej: Muzeum w Białymstoku), w księdze depozytów, zamiast przyjętych zabytków archeologicznych, ewidencjonowano decyzje WKZ o ich przekazaniu w depozyt. W Muzeum w Łomży
w księdze depozytów zaewidencjonowano zbiorczo łączną liczbę zabytków pochodzących ze stanowiska archeologicznego, przekazanych decyzją
właściwego WKZ. W Muzeum w Ostródzie wpisy nie zawierały natomiast
wszystkich wymaganych przepisami rozporządzenia danych, tj. np. daty
otrzymania, stanu zachowania.

Nieprawidłowe
ewidencjonowanie
zabytków w księdze
depozytów

Przykład

Dyrektor Muzeum w Jarosławiu wyjaśnił, że ten sposób pozwalał na zaewidencjonowanie wszystkich przekazywanych w znaczących ilościach, zabytków
z badań. W dziale archeologii zatrudniony jest jeden archeolog, na którym spoczął
obowiązek przyjmowania tysięcy zabytków z badań na autostradzie i z mniejszych
inwestycji oraz inne obowiązki.
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Nieprawidłowe
ewidencjonowanie
zabytków w księdze
inwentarzowej

Karty ewidencyjne

Zaledwie pięć jednostek prawidłowo ewidencjonowało w księdze depozytów przyjęte w depozyt na podstawie decyzji WKZ zabytki archeologiczne. W trzech
muzeach, wbrew obowiązującym przepisom, prowadzono natomiast kilka
ksiąg depozytów.

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, do obowiązkowej dokumentacji ewidencyjnej zalicza się także inwentarz muzealiów. W § 3 ww. rozporządzenia wskazano jakie dane identyfikacyjne
zabytku muszą obowiązkowo znaleźć się w księdze inwentarzowej.

Spośród 11 muzeów, które przyjęte w depozyt zabytki archeologiczne
przejmowały na własność w trzech stwierdzono nieprawidłowe ewidencjonowanie zabytków w księdze inwentarzowej. Nieprawidłowości dotyczyły
ewidencjonowania w inwentarzu zabytków niebędących jeszcze własnością muzeum (Muzeum w Rzeszowie i Muzeum w Gnieźnie), dokonywanie
poprawek w sposób niezgodny z wymogami rozporządzenia, tj. bez podpisu
osoby upoważnionej (Muzeum w Rzeszowie) oraz dokonywania wpisów
pod pozycją inwentarzową całego stanowiska archeologicznego (Muzeum
w Poznaniu). W konsekwencji tej ostatniej nieprawidłowości, w ramach
jednej pozycji „inwentarzowej” funkcjonowało od kilku do kilku tysięcy
pozycji „katalogowych”, a pozycja „chronologiczno-inwentarzowa” obejmowała zarówno zabytki wydzielone, jak i masowe.
Stosownie do § 7 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, dla każdego zabytku pozyskiwanego przez muzeum powinna zostać założona
karta ewidencyjna zawierająca dane identyfikacyjne określone w § 3 ust. 1,
informację o miejscu przechowywania i dokumentację wizualną oraz informację o wartości obiektu w dniu sporządzenia karty.

W Muzeum Archeologicznym w Krakowie (dalej: Muzeum w Krakowie)
zakładano karty ewidencyjne dla zabytków wydzielonych i masowych.
Część jednostek94 jako warunek przyjęcia zabytków archeologicznych
od badacza formułowała obowiązek sporządzenia kart ewidencyjnych.
W 10 muzeach, które posiadały zaewidencjonowane zabytki masowe,
dla zabytków tych nie były zakładane karty ewidencyjne.
Przykład

Muzeum w Łomży wykonywanie kart ewidencyjnych zabytków wydzielonych
przez archeologa prowadzącego badania narzuciło w opracowanych wytycznych. W ramach tych wytycznych, jak dodał Dyrektor, możliwe byłoby określenie także konieczności wykonywania kart dla zabytków masowych, ale nie
wynika to z obowiązujących przepisów, (…) wydłużyłoby to badania i czas
opracowywania materiału. Uwarunkowaniem w Muzeum jest również obsada
merytoryczna działu archeologii, pracownik jest zatrudniony na ½ etatu.

Jednostki, które warunków takich nie sformułowały95, wykonywały dokumentację we własnym zakresie. Z powodu możliwości kadrowych, obowiązek ten dla zabytków masowych nie był przestrzegany. Wskazywano jednak
także na charakter i specyfikę materiału masowego i konieczność określenia sposobu jego ewidencjonowania w przepisach wykonawczych.
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94 Muzeum w Rzeszowie i Muzeum w Poznaniu.
95 Muzeum w Kielcach, Muzeum w Białymstoku, Muzeum w Elblągu, Muzeum w Ostródzie, Muzeum
w Jarosławiu, Muzeum w Przemyślu, Muzeum w Gnieźnie, Muzeum w Głogowie.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Przykład
W Muzeum w Kielcach materiał masowy uznano za niewłaściwy do wpisania do Księgi inwentarzowej ze względu na zły stan zachowania i małą wartość
merytoryczną. Dyrektor wyjaśnił: (…) nie ma żadnego przepisu, który nakazywałby zakładanie kart ewidencyjnych materiałom pomocniczym.

W Muzeum w Białymstoku jako przyczyny braku kart dla zabytków przyjętych w depozyt wskazano: 1) krótki okres w jakim materiały te znajdują się
w zasobach Muzeum na prawach depozytu; 2) informacje z danymi zawarte
są w sprawozdaniach i/lub opracowaniach przekazywanych do Muzeum przez
WKZ a ich umieszczanie na oddzielnych kartach powielałoby posiadane informacje; 3) PWKZ nie wymaga tego typu dokumentacji.

Dyrektor Muzeum w Elblągu wyjaśniła, że materiał masowy ma jedynie wartości poznawcze i należy traktować go jako uzupełniające źródło naukowe. Nie
prowadzi się kart ewidencyjnych zabytków masowych, ponieważ stanowią one
fragmentaryczne pozostałości przedmiotów, którym przed wykonaniem prac
konserwatorskich zazwyczaj nie można przypisać żadnej proweniencji i treści
wymaganych w karcie ewidencyjnej.
W Muzeum w Gnieźnie nie zakładano kart ewidencyjnych dla zabytków masowych ze względu na ich charakter, tzn. ogromną ilość mierzoną przynajmniej
w dziesiątkach tysięcy sztuk, małą wartość poznawczą, historyczną i materialną oraz ułamkowy stan zachowania. Dyrektor wskazał również na potrzebę
dookreślenia w stosownym rozporządzeniu sposobu ewidencjonowania materiału
masowego tak, by nie było wątpliwości co do wytwarzania kart ewidencyjnych.

5.4.3. Sprawozdania K-02 z działalności muzealnej

Nieewidencjonowanie lub niewłaściwe ewidencjonowanie zabytków
w księgach miało daleko idące konsekwencje. Niemal połowa skontrolowanych jednostek (47%) nie była w stanie wskazać wyjściowej liczby
zabytków przyjętych dotychczas do muzeum, w tym przejętych w depozyt
według stanu na początek kontrolowanego okresu.

Brak możliwości
podania wyjściowych
danych statystycznych
o zgromadzonych
zabytkach

Przykłady

W Muzeum w Łomży przed 1 stycznia 2013 r. w księdze depozytowej nie
wykazywano liczby zabytków (nie liczono ich), a jedynie liczbę opakowań,
w których przyjmowano te zabytki.
Z powodu przyjętego modelu ewidencjonowania w Muzeum w Poznaniu,
również nie było możliwe określenie wyjściowych danych statystycznych.
W ramach jednej pozycji inwentarzowej funkcjonowało od kilku do kilku
tysięcy pozycji katalogowych, na które składały się zabytki wydzielone
i materiał masowy.

W pozostałych dziewięciu skontrolowanych jednostkach łączna liczba
przyjętych zabytków archeologicznych na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiła ponad 1320,2 tys., w tym 217,3 tys. przechowywano w depozycie,
a 1102,8 tys. muzea przejęły na własność. Nie są to jednak dane precyzyjne.
Przykład

Ogólna liczba zabytków podana przez dyrektora Muzeum w Ostródzie nie
uwzględniała zabytków przyjętych w depozyt na podstawie dwóch decyzji,
bowiem w inwentarzach materiału zabytkowego przekazywane zabytki określono w sposób uniemożliwiający wskazanie konkretnych ilości, np. jedna
torebka, trzy pudełka.
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Z kolei w odrębnym magazynie Muzeum w Przemyślu przechowywano
około 135 tys. sztuk masowych materiałów kostnych i ceramicznych pochodzących z badań z lat 60.–80. XX w.
Z danych wskazanych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie96 wynika, że do złożenia sprawozdań za 2016 r. zobowiązane były 1142
jednostki, a złożyło je 977 (85%).

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie wyjaśniła, że w formularzu
K-02 za 2017 r., dla działu 2 doprecyzowane zostały objaśnienia dotyczące
archeologicznych zbiorów muzealnych (…) tam, gdzie wymagane są wartości
w sztukach należy podać wyłącznie liczbę zabytków, które zostały zakwalifikowane jako muzealia (policzalne, wydzielone, które wpisano do inwentarza
muzealiów). W zestawieniu nie należy ujmować materiału masowego, tj. licznych fragmentów nieokreślonej liczby przedmiotów, obiektów o nietrwałym
charakterze, fragmentów kości zwierzęcych, polepy itp. (wpisywanych zwykle do rejestrów pomocniczych i ujmowanych w nich często w kilogramach).

Brak rzetelnych
sprawozdań o liczbie
przyjmowanych
zabytków

Zgodnie z aktualnym objaśnieniem, w dziale 2 należy wykazać muzealia,
tj. zabytki policzalne, wydzielone, które wpisano do inwentarza muzealiów.
Oznacza to, że stanowiące własność Skarbu Państwa wydzielone zabytki
przyjęte w depozyt, które polegają ewidencjonowaniu w księdze depozytów, a nie w księdze inwentarzowej i które muzealiami nie są, nie będą podlegały sprawozdawczości GUS.
Z powodu zróżnicowanego sposobu ujmowania zabytków masowych
w ewidencji muzeów nie było możliwe podanie zbiorczych danych o liczbie
zabytków masowych. Większość jednostek, które ewidencjonowały materiał masowy, ewidencjonowała zabytki w sztukach – według załączonego
inwentarza zabytków. Muzeum w Elblągu wskazało natomiast, że w swych
zasobach posiada około 10 ton materiału masowego.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej97, podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do (…) przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej
wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz w formacie udostępnionym zgodnie z art. 18a ust. 3 (mającym
zastosowanie po raz pierwszy do programu badań statystycznych na rok
2018). Program badań statystycznych określany jest corocznie rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej98. W programie tym, w sekcji nr 1.28 Kultura, muzeum
i jednostki o charakterze paramuzealnym zobowiązano do obowiązkowego
składania Sprawozdań z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej na formularzu Sprawozdania K-02 we wskazanych w rozporządzeniu terminach.
96 Urząd ten specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki
publicznej jako całości m.in. w obszarze kultura.
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97 Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, ze zm.
98 Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, ze zm.), rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2013 r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159,
ze zm.); rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330, ze zm.); rozporządzenie z dnia 21 lipca
2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U.
poz. 1304, ze zm.); rozporządzenie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, ze zm.).
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Infografika nr 9
Przyczyny braku rzetelnej informacji o liczbie zabytków w Polsce

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Na podstawie rocznych sprawozdań K-02 tylko w Muzeum w Przemyślu
możliwe było wskazanie, zgodnej ze stanem faktycznym i prowadzoną
ewidencją, liczby zabytków archeologicznych przyjętych w depozyt. Kontrola wykazała także, że jeden z ośrodków kultury, który przyjął zabytki
archeologiczne, w ogóle nie składał sprawozdań K-02, mimo iż jako instytucja paramuzealna był do tego zobowiązany. Wszystkie pozostałe skontrolowane jednostki – wskutek przyjmowania zabytków bez decyzji właściwego WKZ, ich nieewidencjonowania lub błędnego ewidencjonowania
– nie prezentowały w ww. sprawozdaniach rzetelnego stanu faktycznego
w zakresie posiadanych zabytków. W konsekwencji zbiorcze dane statystyczne, opracowane przez Urząd Statystyczny w Krakowie w oparciu
o ww. sprawozdania, nie dawały rzetelnej odpowiedzi na pytanie o liczbę
zabytków archeologicznych przyjętych przez jednostki w depozyt oraz
na własność muzeów w Polsce.

5.4.4. Komisyjna kontrola zgodności wpisów (Inwentaryzacja)
depozytów
Zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, komisyjna
kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym
zbiorów powinna odbywać się co pięć lat od daty zakończenia poprzedniej
kontroli. Organizator muzeum może przedłużyć ten okres do 10 lat.

Nieprzeprowadzanie
inwentaryzacji
depozytów

Siedem skontrolowanych jednostek rozpoczęło lub przeprowadziło pełną
inwentaryzację zbiorów archeologicznych, zarówno tych posiadanych
w depozycie, jak i przyjętych na własność. Ze zinwentaryzowaniem zbiorów
problemu nie miały ośrodki kultury, które tych zabytków przyjęły niewiele.

W pozostałych 10 muzeach komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów archeologicznych
przyjętych w depozyt nigdy nie miała miejsca. Wymóg przeprowadzania
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komisyjnej kontroli zgodności wpisów wynika jednak nie tylko z cytowanych wyżej przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania.
Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków, przekazanie zabytków w depozyt może nastąpić jeżeli jednostka organizacyjna zapewni
m.in. przeprowadzenie ich inwentaryzacji. Spośród ww. 10 muzeów pięć
(Muzeum w Elblągu, Muzeum w Jarosławiu, Muzeum w Przemyślu,
Muzeum w Poznaniu i Muzeum w Lublinie) nie przeprowadziło także
inwentaryzacji zbiorów archeologicznych przyjętych na własność.

W kontekście opisanych wyżej nieprawidłowości związanych z nieewidencjonowaniem zabytków lub niedokumentowaniem faktu ich przyjęcia, brak
inwentaryzacji przyczynił się do niemożności ustalenia faktycznej liczby
zabytków, które przyjęto do muzeum. Choć niemal wszystkie kontrolowane jednostki posiadały specjalizację archeologiczną i wykwalifikowaną
kadrę, to nałożone na muzealników ww. obowiązki, w sytuacji wieloletnich zaniedbań, spowodowały narastanie zaległości i brak wiedzy o posiadanych zasobach. Muzealnictwo archeologiczne posiada własną specyfikę
– większość materiału zabytkowego to tzw. materiał masowy. Są to, często bardzo liczne i drobne fragmenty ceramiki, a także polepa, żużel, kości
zwierzęce itp. Nie mają one walorów estetycznych czy wystawienniczych
– są raczej nośnikiem wartości naukowych. Zabytki wydzielone – cenniejsze, bo rzadsze, o wysokiej wartości materialnej i nadające się do eksponowania, stanowiły tylko ułamek odkrytych zasobów. Wszystkie te czynności
związane z ewidencjonowaniem, konserwacją, inwentaryzacją, ewentualnie
opracowaniem naukowym zbiorów są pracochłonne i odbywają się w sytuacji ograniczonych zasobów kadrowych i kosztem realizacji innych zadań
(edukacyjnych, wystawienniczych, promocyjnych).
Infografika nr 10
Przyczyny braku inwentaryzacji zbiorów archeologicznych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyjaśnień dyrektorów kontrolowanych muzeów.
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W MOK w Olkuszu 205 wydzielonych i cennych zabytków przechowywano w kasie pancernej. MOK przyjął zabytki w depozyt, na podstawie
decyzji Małopolskiego WKZ, pomimo że nie spełniał warunków określonych w decyzji dotyczących ich konserwacji i ekspozycji oraz posiadania
odpowiedniego zaplecza naukowego ani wykwalifikowanej w dziedzinie
archeologii kadry. Dyrektor MOK nie odwoływała się od tej decyzji, ale też
na takie przekazanie nie wyraziła pisemnej zgody.

Skrajne przypadki
braku odpowiedzialności
za mienie
Skarbu Państwa

Przykład

Dyrektor MOK w Olkuszu wyjaśniła, że (…) ośrodek otrzymał zabytki w stanie świadczącym o poddawaniu ich doraźnej konserwacji, bez dokumentacji
z badań archeologicznych. W MOK nie konserwowano zabytków, gdyż (…) brak
było odpowiedniego zaplecza, aby to zrobić. Jej zdaniem konserwacja zabytków
nie jest jej zadaniem. Odnośnie eksponowania zabytków wyjaśniła: nie posiadamy warunków do bezpiecznego eksponowania tych zabytków. Odnosząc się
do braku zaplecza naukowego stwierdziła: w MOK nie ma takiego zaplecza.

Zabytki pochodzące z tej samej inwestycji, lecz przyjęte do Muzeum PTTK
w Olkuszu bez decyzji, na podstawie umowy z inwestorem, nie zostały
nigdzie zaewidencjonowane, nie sporządzono protokołu ich przyjęcia,
a kustosz i jednocześnie jedyny pracownik tego Muzeum nie potrafiła wskazać, ile tych zabytków jest. W Muzeum nigdy nie dokonywano ich konserwacji ani nie udostępniano ich do celów naukowych (zabytki przyjęto bez
dokumentacji). Warunki ich przechowywania nie gwarantowały minimum
bezpieczeństwa: zabytki złożone były na podłodze strychu budynku Muzeum.
Strych nie był w żaden sposób zabezpieczony (jedynie zamykany na klucz).
Pomieszczenie było nieogrzewane, nie było w nim termometru i gaśnicy.
Przykład

Kustosz Muzeum PTTK w Olkuszu wyjaśniła, iż Muzeum nie zatrudnia
wykwalifikowanej kadry mogącej zapewnić zbiorom archeologicznym właściwą opiekę z powodu ograniczonych środków finansowych. W jej ocenie,
mimo iż przechowuje około 80–85 tys. zabytków, nigdy nie nastąpiło ich formalne przejęcie. Poinformowała także, że do czasu formalnego przekazania,
Muzeum nie bierze odpowiedzialności za ich kompletność.

Zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań
archeologicznych z 2011 r. oraz § 9 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań archeologicznych z 2015 r. i 2017 r., do wniosku
o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych dołącza się
m.in. dokument potwierdzający gotowość muzeum do przyjęcia zabytków
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych.

Firmy prowadzące badania archeologiczne, by wypełnić ten wymóg i uzyskać stosowne pozwolenie, zwracały się do dyrektorów kontrolowanych
placówek o wystawienie promesy przyjęcia zabytków archeologicznych.
Dyrektorzy tych jednostek takie promesy wydawali, jednak w większości przypadków nie otrzymali informacji zwrotnej o tym, czy badania się
zakończyły, czy pozyskano jakiekolwiek zabytki, a nawet – czy upłynął
termin naukowego opracowania wyników badań i przekazania zabytków
do muzeum. W nielicznych tylko przypadkach, pomimo setek wydawa-

Wydana promesa
i brak informacji zwrotnej
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nych promes, zabytki trafiały do muzeum deklarującego wolę ich przyjęcia.
Ani dyrektorzy muzeów lub ośrodków kultury, ani wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie monitorowali tego, co dzieje się zabytkami z pozostałych inwestycji. Powyższy brak wiedzy uniemożliwiał zaplanowanie sposobu zagospodarowania wolnych przestrzeni magazynowych, zapewnienia
finansowania opieki nad zabytkami, które po ich zakończeniu przekazane
miały zostać w depozyt oraz uniemożliwiał nadzór i opiekę nad zabytkami.
Samo wydanie promesy jest już działaniem w warunkach niepewności,
ponieważ nie jest możliwe przewidzenie, czy i jaka liczba zabytków może
zostać pozyskana w ramach danej inwestycji.

Dyrektor muzeum, który wyraził zgodę na przyjęcie zabytków na ogół
nie otrzymywał do wiadomości wydanego przez WKZ pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. W pozwoleniu tym, WKZ korzystając
z możliwości określenia warunków, o których mowa w § 19 ust. 6 pkt 6 i 7
rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań archeologicznych z 2017 r.99,
wskazywał obowiązek przekazania w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia badań dokumentacji ich przebiegu100 oraz w ciągu trzech lat – przekazania WKZ pozyskanych zabytków. Zatem już po upływie sześciu miesięcy
od zakończenia badań archeologicznych, przy założeniu, że badacz wywiązał się z tych warunków, możliwe jest określenie czy i jaką liczbę zabytków ruchomych odkryto w wyniku badań. Na ich opracowanie i przekazanie badacze mają jeszcze dwa i pół roku i jest to czas, który umożliwiłby
dyrektorom muzeów na przygotowanie się pod względem logistycznym
i finansowym do ich przyjęcia. Ukształtowana praktyka sprawiła jednak,
że muzea nie mają możliwości odpowiedniego zaplanowania działań dotyczących postępowania z zabytkami, na przyjęcie których wyraziły zgodę.
Wykres nr 14
Liczba promes wydanych przez kontrolowane muzea i ośrodki kultury
MA-H w Głogowie
MA w Poznaniu
MPPP w Gnieźnie
MO w Rzeszowie
Muzeum w Przemyślu
Muzeum w Ostródzie
MP-M w Łomży
Muzeum w Jarosławiu
Muzeum Podlaskie
Muzeum w Elblągu
Muzeum Lubelskie
MN w Kielcach
MA w Krakowie
MGOK Muszyna
Muzeum H-A w Ostrowcu Św.
Muzeum PTTK w Olkuszu
MOK w Olkuszu

9
9
4
3
2
1
0

116
103
80
77
71
59
44

597
596

777

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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99 Poprzednio § 19 ust. 6 pkt 6 i 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań archeologicznych
z 2015 r. i § 20 ust. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań archeologicznych
z 2011 r.

100 Oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację
i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć.
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Spośród skontrolowanych muzeów 16 wyraziło gotowość przyjęcia zabytków archeologicznych i udzieliło 2547 promes. Liczba promes była zróżnicowana – od jednej (Muzeum PTTK w Olkuszu) do 777 promes (Muzeum
w Głogowie). Najwięcej zgód na przyjęcie zabytków wydały muzea w: Głogowie, Poznaniu i Rzeszowie. Przekazanie pozyskanych zabytków ruchomych było związane z 248 (10%) promesami, zaś przekazanie samej dokumentacji w sytuacji braku odkrycia materiału ruchomego – z 204 (8%).
Dziesięć skontrolowanych muzeów nie posiadało informacji o efektach
badań archeologicznych (bezpośrednio po ich zakończeniu), tj. czy odkryto
zabytki, co umożliwiałoby muzeum przygotowanie się do ich przyjęcia.
Dotyczyło to 1990 promes (tj. 78% udzielonych).

Ponadto cztery skontrolowane jednostki przyjmowały zabytki pochodzące
z badań archeologicznych związanych z realizacją inwestycji budowlanych,
mimo że nie wydawały uprzednio zgody na ich przyjęcie. Wśród skontrolowanych jednostek były i takie, które konsekwentnie nie wyrażały zgody
na przyjęcie zabytków archeologicznych.
Dyrektor Muzeum w Elblągu z powodu braku środków od kilku lat nie wyraża
zgody na przyjmowanie w depozyt zabytków archeologicznych.
W kontrolowanym okresie przyjmowano jedynie dokumentację z badań archeologicznych, z których nie pozyskano materiału ruchomego.

W latach 2013–2014 (do 30 listopada) w 202 przypadkach101 Muzeum
w Głogowie nie posiadało wiedzy o rezultatach prowadzonych badań, mimo
że upłynęło co najmniej trzy lata od daty złożenia wniosku, kiedy to – zgodnie z umową zawieraną między Muzeum a wnioskującym – możliwe było
złożenie depozytu. W złożonych wyjaśnieniach Kierownik Ośrodka Studyjno-Magazynowego w Muzeum w Głogowie stwierdziła, że za wskazany okres wysłano 15 wezwań o przekazanie zabytków i dokumentacji,
a zaległości te są przedmiotem wewnętrznych postępowań. W dalszej części wyjaśnień podała także, że w latach 2013–2016 wysłano 380 takich
wezwań, lecz ich skuteczność jest niewielka. Powodem tego był brak nadzoru i reakcji ze strony WKZ sprawujących nadzór właścicielski nad zabytkami archeologicznymi, w tym nieegzekwowanie od wykonawców badań
ustawowego, trzyletniego terminu na przekazanie zabytków. Kierownik
zwróciła również uwagę, że niewywiązywanie się z tego obowiązku przez
konkretnych archeologów nie przeszkadza im w otrzymywaniu pozwoleń
na kolejne badania archeologiczne.

5.5. Prawne, organizacyjne, finansowe warunki zachowania
trwałości zabytków w muzeach

W większości skontrolowanych muzeów i ośrodków kultury zapewniono prawne i organizacyjne warunki zachowania trwałości zabytków
archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych. Prawie wszystkie jednostki, zgodnie ze statutem, gromadziły zbiory
archeologiczne, posiadały też wykwalifikowaną kadrę. Dostępne źródła
101 W 2013 r. – 61 i 141 w 2014 r.
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finansowania działalności muzeum (ośrodka) nie zawsze pozwalały jednak
prawidłowo realizować te obowiązki. Nieliczne muzea przejawiały inicjatywę w pozyskiwaniu środków na naukowe opracowanie wyników badań
archeologicznych lub ochronę zabytków archeologicznych. Poziom bezpieczeństwa w wymiarze organizacyjnym (posiadanie wymaganych przepisami opracowań i dokumentów) i fizycznym (faktycznym) był bardzo zróżnicowany i budził zastrzeżenia.
5.5.1. Organizacja i kwalifikacje pracowników
Większość jednostek
gromadziła zbiory
archeologiczne
i dysponowała kadrą
merytoryczną

Tylko w dwóch skontrolowanych jednostkach (MOK w Olkuszu i Muzeum
PTTK w Olkuszu) statut nie przewidywał gromadzenia zbiorów archeologicznych, a jednostki te nie posiadały wykwalifikowanej w dziedzinie archeologii kadry merytorycznej. Pracownik merytoryczny MGOK w Muszynie
nie posiadał wprawdzie wykształcenia w dziedzinie archeologii, ale
ukończył kierunki historia sztuki i ochrona dób kultury. W pozostałych
jednostkach, w celu zapewnienia właściwej opieki zbiorom archeologicznym, dyrektorzy zatrudniali kadrę z co najmniej wyższym wykształceniem
w dziedzinie archeologii.

Dziewięć objętych kontrolą jednostek posiadało wewnętrzne procedury
regulujące kwestie pozyskiwania i przyjmowania zabytków archeologicznych do zbiorów, dziewięć posiadało także procedury regulujące kwestie
ewidencjonowania zabytków archeologicznych.

W procedurach dotyczących przyjmowania zabytków najczęściej określano wymogi, jakie firma archeologiczna powinna spełnić, przekazując
zabytki po zakończeniu badań. W ten sposób jednostki starały się zapewnić pewien standard dokumentacji oraz zabezpieczenia zabytków (miały
one być np. umyte, osuszone, poddane wstępnej konserwacji, spakowane
i opisane według konkretnego schematu). Opracowanie i przestrzeganie
tych reguł przez pracowników muzeów i ośrodków kultury zmniejszało
ryzyko otrzymania zabytków w stanie wymagającym podejmowania działań je zabezpieczających. Ponadto zapewniało dostęp do pełnej dokumentacji z badań archeologicznych, co umożliwiało następnie korzystanie z materiału zabytkowego do celów naukowych.
Przykłady

Muzeum w Kielcach, które takich procedur nie określiło, otrzymało od firm
archeologicznych zabytki skorodowane i zabrudzone, co wymagało podjęcia
czasochłonnych działań konserwatorskich.
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W Muzeum w Poznaniu, z jednej strony, procedura uporządkowała zasady
dotyczące przekazywanej do muzeum pełnej dokumentacji z badań archeologicznych, z drugiej – wprowadziła zasadę, zgodnie z którą, faktyczne przekazanie zabytków mogło nastąpić dopiero po uzyskaniu przez muzeum decyzji WKZ o przekazaniu zabytków na własność. W konsekwencji, w okresie
w którym zgodnie z decyzją WKZ zabytki powinny znajdować się w depozycie muzeum, faktycznie były w posiadaniu badaczy. Stan ten na ogół nie trwał
długo, jednak jako powód stosowania takiej praktyki, wskazano, że większość
firm nie miała warunków do przechowywania materiałów nagromadzonych
w wyniku badań wykopaliskowych.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.5.2. Źródła finansowania działalności
Głównym źródłem finansowania wszystkich skontrolowanych jednostek była
dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora muzeum (ośrodka kultury). Przekazywane kwoty dotacji podmiotowych były istotnie zróżnicowane.

Zróżnicowane
kwoty dotacji

W dwóch muzeach, których organizatorami byli MKiDN i samorząd
województwa, dotacje te stanowiły w kontrolowanych latach od 50%
do 89% wszystkich przychodów i były to kwoty od 6,2 mln zł do 8,5 mln zł
rocznie. W muzeach, których organizatorem był samorząd województwa, dotacje te stanowiły 61–88% przychodów i wynosiły od 2,7 mln zł
do nawet 7,3 mln zł rocznie. Muzea utworzone przez powiat, otrzymywały
od 769 tys. zł do 1,3 mln zł rocznie. Otrzymywane kwoty stanowiły 59–88%
wszystkich przychodów tych jednostek. Muzea utworzone przez gminy
miejskie otrzymywały od 267 tys. zł do nawet 5,1 mln zł rocznie. Dotacje
stanowiły od 13% do 93% ogółu przychodów. Ośrodki kultury otrzymywały od 697 tys. zł do 2,7 mln zł rocznie. Dotacje podmiotowe organizatora
stanowiły 66–84% przychodów tych jednostek.

Wśród innych źródeł finansowania działalności statutowej kontrolowanych
jednostek wystąpiły ponadto: dotacje celowe, środki własne (ze sprzedaży
biletów, z tytułu realizacji usług, tj. np. badań archeologicznych, usług konserwacji), środki z Unii Europejskiej, środki pochodzące ze sponsoringu.
Tylko Muzeum w Poznaniu i Muzeum w Głogowie pozyskały dodatkowe
środki na prowadzenie badań archeologicznych. Ponadto Muzeum w Poznaniu i Muzeum w Rzeszowie pozyskały dodatkowe środki na opracowanie
wyników badań archeologicznych wraz z ich publikacją. Z kolei Muzeum
w Elblągu pozyskało znaczące środki z budżetu UE na realizację dwóch projektów (jeden z nich aktualnie w toku).

Dyrektorzy ośmiu skontrolowanych muzeów102 sygnalizowali, że otrzymywane środki nie pokrywają potrzeb w zakresie konserwacji, zabezpieczenia a także ochrony powierzonych zbiorów stanowiących własność Skarbu
Państwa.

Niewystarczające
środki na konserwację
zabytków
archeologicznych

Przykłady

Pozyskiwane przez Muzeum Podlaskie środki finansowe na przechowywanie
zabytków archeologicznych w latach ubiegłych nie były wystarczające. Najpilniejszą potrzebą jest pozyskanie nowych przestrzeni magazynowych. W 2017 r.
Muzeum zakupiło pomieszczenia na magazyn, lecz obiekt ten wymaga przeprowadzenia prac budowlanych i zakupu wyposażenia. Na dzień dzisiejszy
Muzeum nie posiada potwierdzonej pisemnie deklaracji, ani zapewnionych
środków z budżetu województwa.

Bolączką Muzeum w Łomży jest brak środków na pozyskiwanie muzealiów
i ich konserwację. Dyrektor wyjaśnił: (…) Muzeum nie może sobie pozwolić
na zlecanie specjalistycznych konserwacji. Muzeum zatrudniania na ½ etatu
konserwatora, który realizuje zadania w zakresie konserwacji ratowniczej, bieżącej. Zakupy środków, narzędzi i materiałów są jednak niewielkie w porównaniu do potrzeb.

102 Muzeum w Rzeszowie, Muzeum Podlaskie, Muzeum w Łomży, Muzeum w Elblągu, Muzeum
w Jarosławiu, Muzeum w Przemyślu, Muzeum w Krakowie, Muzeum w Głogowie.
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Muzeum w Elblągu od kilku lat nie wyraża zgody na przyjmowanie depozytów archeologicznych, ponieważ ze względów finansowych nie ma możliwości
zapewnienia właściwych warunków ich przechowywania.
Dyrektor Muzeum w Jarosławiu wyjaśnił, że w latach 2013–2017 nie ponoszono wydatków na magazynowanie, konserwację i ochronę zabytków archeologicznych z powodu niskiej dotacji organizatora.

W Muzeum w Głogowie, szacunkowe koszty magazynowania, konserwacji
i ochrony zabytków archeologicznych znajdujących się w depozycie Muzeum
w skali roku wynosiły 311 tys. zł. Jak wynika z wyjaśnień, uzyskiwane środki
zewnętrzne nie zapewniały pokrycia potrzeb Muzeum związanych z realizacją
tych zadań, Uzyskanie rokrocznie dodatkowych środków w szacunkowej wysokości 110 tys. zł zapewniłoby właściwy poziom finansowania.

Wyjaśnienia dyrektorów kontrolowanych jednostek potwierdzają,
iż zwłaszcza muzea samorządowe nie są w stanie w pełni udźwignąć
kosztów związanych z przechowywaniem, konserwacją i zapewnieniem
odpowiednich warunków przechowywania zabytków archeologicznych,
stanowiących własność Skarbu Państwa, które otrzymały w depozyt.
We wszystkich objętych analizą krajach europejskich ciężar budowy magazynów (docelowych, długoterminowych) i koszty ich funkcjonowania
pokrywa państwo. Stąd, zaprezentowana w opinii biegłego, stanowiącej
załącznik nr 6.4 do niniejszej informacji, i tam szerzej opisana propozycja
budowy kilku magazynów-składnic, gotowych rozwiązać problem zabytków już pozyskanych i zabezpieczyć przestrzeń dla tych, które dopiero
zostaną odkryte. Powinna przy tym obowiązywać zasada rejonizacji magazynowanych zabytków.
5.5.3. Kontrolowanie działalności muzeum (ośrodka kultury)

WKZ nie kontrolowali
większości muzeów
przechowujących
depozyty archeologiczne
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Zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków, przy wykonywaniu
kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami WKZ lub działający z jego upoważnienia
pracownicy WUOZ są uprawnieni m.in. do oceny stanu zachowania,
warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków znajdujących się
w muzeach. WKZ może wydać decyzję o cofnięciu oddania w depozyt
zabytków archeologicznych, jeżeli muzeum nie zapewnia warunków,
o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków.
Tylko w dwóch kontrolowanych jednostkach (MGOK w Muszynie i Muzeum
PTTK w Olkuszu) WKZ przeprowadził taką kontrolę, przy czym w MGOK
w Muszynie oględziny warunków przechowywania depozytów odbyły się
w trakcie kontroli NIK. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości w Muzeum
PTTK w Olkuszu, do czasu zakończenia kontroli, WKZ nie wydał żadnych
zaleceń. W pozostałych jednostkach (88%) kontrole takie nie były
prowadzone.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o muzeach, podmioty tworzące muzea, czyli
ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, jednostki samorządu
terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, są obowiązane: 1) zapewnić środki
potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum; 2) zapewnić bezpieczeństwo
zgromadzonym zbiorom; 3) sprawować nadzór nad muzeum.
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Organizatorzy w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzili kontrole
w pięciu jednostkach (29%). Żadna z nich nie dotyczyła jednak kwestii
bezpieczeństwa i warunków przechowywania zbiorów archeologicznych.
5.5.4. Stan techniczny obiektów

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca
jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego książkę obiektu budowlanego. Książka stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu
technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu
budowlanego. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, protokoły z kontroli obiektu
budowlanego, (…) są dołączone do książki obiektu budowlanego.

Większość jednostek
poddawała obiekty
cyklicznym okresowym
kontrolom

Wszystkie skontrolowane jednostki, które dysponowały własnym obiektem
służącym przechowywaniu lub ekspozycji zbiorów archeologicznych, prowadziły ww. książki obiektów.

Muzeum PTTK w Olkuszu mieściło się w budynku, dla którego właściciel
nie prowadził książki obiektu i który nie był poddawany żadnym okresowym kontrolom stanu technicznego ani kontrolom organu nadzoru budowalnego, czy straży pożarnej. Dyrektorzy pozostałych jednostek (Muzeum
Podlaskie, Muzeum w Jarosławiu) nie posiadali wiedzy o stanie technicznym, kontrolach okresowych i zabezpieczeniach przeciwpożarowych tych
obiektów lub pozyskali ją dopiero w trakcie kontroli NIK od administratorów obiektów.

W czterech jednostkach103 stwierdzono, że nie wszystkie obiekty poddawano okresowym rocznym kontrolom lub podawano je takim kontrolom
w niepełnym zakresie. Jako przyczynę na ogół wskazywano niedopatrzenie. Dyrektor Muzeum w Przemyślu wyjaśnił natomiast, że kontroli tych nie
przeprowadzono z powodu braku środków finansowych.
Pięć kontrolowanych jednostek nie zrealizowało sformułowanych zaleceń
wydawanych w trakcie prowadzonych przez straż pożarną i organy nadzoru budowlanego kontroli, w tym Muzeum w Kielcach nie zrealizowało
ich przez okres 10 lat, a Muzeum w Rzeszowie przez okres dziewięciu lat.

Nie wszystkie jednostki
wykonywały zalecenia
pokontrolne

Przykłady

Muzeum w Kielcach nie zrealizowało zalecenia dotyczącego wykonania
w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach SSP obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe w ochronie całkowitej. Dyrektor Muzeum
wyjaśnił, że przygotowano projekt SSP wraz z pozwoleniem na budowę,
a Muzeum corocznie występowało do Ministerstwa Kultury z wnioskami
o zabezpieczenie środków na realizację tego zadania. W 2015 r. wykonano
aktualizację projektu SSP i projekty sygnalizacji włamaniowej oraz telewizji dozorowej. W 2016 r. złożono do Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko projekt, który uwzględniał montaż instalacji zabezpieczających.
W dniu 26 maja 2017 r. została podpisana umowa z Ministerstwem Kultury
na realizację projektu.

103 Muzeum w Krakowie, MGOK w Muszynie, Muzeum w Głogowie, Muzeum w Przemyślu.
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Muzeum w Rzeszowie nie zrealizowało nałożonych w 2008 r. zaleceń PSP
w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa (zainstalowane oświetlenie ewakuacyjne i urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe nie spełniały norm,
a hydranty wewnętrzne nie obejmowały zasięgiem całej powierzchni chronionej budynku).

Brak realizacji zaleceń w obu ww. podmiotach tłumaczono brakiem wystarczających środków finansowych. NIK oceniła jednak, że brak środków nie
tłumaczy nieusunięcia uchybień – na finansowanie działalności Muzeum
pozyskuje również przychody własne. Tak długi okres był wystarczający
na wyasygnowanie odpowiednich środków finansowych, gdyż bezpieczeństwo osób i zbiorów powinno być priorytetem.

Zróżnicowane warunki
przechowywania
zabytków
archeologicznych
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W pozostałych trzech placówkach podjęto działania, które zmierzają do realizacji zaleceń pokontrolnych. W jednym z budynków wchodzących w skład
Muzeum w Elblągu, który zagrażał bezpieczeństwu osób i zbiorów rozpoczęto w bieżącym roku generalny remont. Muzeum w Przemyślu realizację zaleceń, z powodu niezgłoszenia się do przetargu żadnego wykonawcy,
zmuszone było odłożyć na I kwartał 2018 r. (uzyskano zapewnienie finansowania). Muzeum w Głogowie podjęło skuteczne działania zmierzające do realizacji zaleceń PSP (organizator podjął się przeprowadzenia
remontu) i uzyskało zgodę na przesunięcie terminu realizacji sformułowanych zaleceń do 31 grudnia 2019 r.

Warunki przechowywania zbiorów w skontrolowanych jednostkach
były zróżnicowane. Część jednostek dysponowała profesjonalnymi przestrzeniami magazynowymi, wyposażonymi w przesuwne metalowe
regały, a inne składowały je na regałach drewnianych. W trzech jednostkach (Muzeum w Elblągu, Muzeum w Ostródzie, Muzeum PTTK w Olkuszu) zabytki składowane były na podłodze. Pomieszczenia na ogół wyposażone były w gaśnice (nie było ich jedynie w MOK w Olkuszu i Muzeum
PTTK w Olkuszu), w większości magazynów zapewniono ogrzewanie
i wentylację. Cztery jednostki (Muzeum w Łomży, Muzeum w Ostródzie,
Muzeum w Poznaniu, Muzeum PTTK w Olkuszu) przechowywało zabytki
także w nieogrzewanych pomieszczeniach. Zabytki składowano najczęściej w papierowych kartonach, część z nich dodatkowo także w woreczkach strunowych lub opakowaniach foliowych, opisanych metryczką. Tylko
nieliczne magazyny (Muzeum w Kielcach, Muzeum w Krakowie, MGOK
w Muszynie, Muzeum w Gnieźnie, Muzeum w Głogowie oraz część magazynów Muzeum w Przemyślu i Muzeum w Poznaniu) wyposażone były
w urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności.
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Przykładowe warunki przechowywania prezentują poniższe materiały
z kontroli NIK.

Zdjęcie nr 4		
Zdjęcie nr 5
Materiał masowy w Muzeum w Elblągu		
Zabytki na poddaszu Muzeum w Ostródzie
(stan na dzień: 30.11.2017 r.)		
(stan na dzień: 07.11.2017 r.)
		

Zdjęcie nr 6		
Zdjęcie nr 7
Zabytki w Muzeum PTTK w Olkuszu		 Zabytki składowane w Muzeum w Głogowie
(stan na dzień: 05.01.2018 r.)		 (stan na dzień: 12.12.2017 r.)

Zdjęcie nr 8		
Zdjęcie nr 9
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu		 Zabytki w MOK w Olkuszu
(stan na dzień: 24.10.2017 r.)		 (stan na dzień: 10.11.2017 r.)

Źródło: Materiały własne NIK.

Na gruncie krajowych przepisów brakuje jednorodnych kryteriów określających warunki opakowywania, metrykowania i przechowywania
zabytków archeologicznych, stąd tak duża różnorodność w standardach,
zwłaszcza opakowań. Wciąż zdarza się, iż zabytki z badań archeologicznych
przechowywane są w opakowaniach zastępczych (pudełkach po sprzęcie
AGD, żywności, chemii gospodarczej, w pudełkach i plastikowych workach po produktach spożywczych). Dużym problemem wydaje się zatem
być uporządkowanie pewnych zaszłości chociażby w zakresie przepakowania zabytków oraz przeprowadzenia ich konserwacji. Propozycje zunifi-
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Wolne przestrzenie
magazynowe

kowanych standardów, które jednak pozostają niewiążącymi postulatami,
przygotował międzynarodowy zespół w opracowaniu Standard i przewodnik po najlepszych praktykach sporządzania i przechowywania dokumentacji
badań archeologicznych oraz pozyskanych źródeł. Jest to opracowanie aktualne i wskazujące dobre praktyki. Mimo różnic systemowych związanych
z przechowywaniem zabytków w krajach europejskich (administracyjno-prawnych i wynikających z rozbieżnego definiowania tego, czym jest zabytek archeologiczny), same standardy przechowywania wydają się być zbliżone. Szerzej na ten temat, w opinii biegłego stanowiącej załącznik nr 6.4
do niniejszej Informacji.
Tylko dwa muzea (Muzeum w Rzeszowie i w Ostródzie) nie posiadają
aktualnie dalszych możliwości przyjmowania zabytków archeologicznych
w depozyt. Dyrektor Muzeum w Ostródzie wystąpił jednak do organizatora o zabezpieczenie środków finansowych na zwiększenie powierzchni
magazynowych.

Muzeum w Rzeszowie administruje budynkiem spichlerza wchodzącego
w skład zabytkowego zespołu dworsko-pałacowego w Zgłobniu. Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że po przebudowie (roboty budowlane prowadzone
są od 2010 r.) ma on stać się regionalną składnicą zabytków archeologicznych. W efekcie tych prac Muzeum zyska ponad 262,6 m2 powierzchni
magazynowej oraz pomieszczenie o powierzchni 35,75 m2 do prowadzenia badań zgromadzonego materiału i przeprowadzania zabiegów konserwatorskich. Nakłady finansowe wymagane do zakończenie przebudowy104
Dyrektor określił na kwotę 935 tys. zł.

Z kolei MOK w Olkuszu przyjęcie zabytków przechowywanych w kasie
pancernej potraktował jako tymczasowe – w planach Burmistrza Miasta
i Gminy Olkusz jest bowiem utworzenie nowego muzeum, w którym kolejne
zabytki będą mogły zostać zdeponowane.
Pozostałe jednostki mają możliwość dalszego przyjmowania zabytków
archeologicznych, przy czym możliwości te są zróżnicowane.
Przykłady

Muzeum w Głogowie może przyjąć 515,6 m3, a po doposażeniu pomieszczeń
magazynowych dodatkowymi regałami o kubaturze 547,5 m3, nawet 1063,1 m3
zabytków.
Muzeum w Poznaniu może w swych pomieszczeniach umieścić jeszcze około
507m3 zabytków.
MA w Krakowie jest zdolne do przyjęcia około 300 m3 zabytków.

Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim dysponuje jednym niemal pustym
magazynem o powierzchni 173 m2 i kubaturze około 204 m3 wyposażonym
w urządzenia do ogrzewania i wentylacji, gaśnice, wyłącznik ppoż.

Dyrektor Muzeum Podlaskiego wskazał, że aktualne możliwości magazynowe wyczerpały się. Muzeum pozyskało jednak na własność pomieszczenia
magazynowe i po ich zagospodarowaniu, ok. 150 m² będzie przeznaczonych
na magazynowanie zabytków archeologicznych.
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104 Do zakończenia przebudowy zostały prace wykończeniowe, przyłącze gazowe, roboty
instalacyjne, wykonanie kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu wokół spichlerza,
a także zakup wyposażenia.
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Pozostałe jednostki mogły przyjąć od 3 do maksymalnie 32 m3 zabytków.

Problem magazynowania zabytków archeologicznych (zwłaszcza masowych) jest w krajach europejskich widoczny, ale nigdzie skala tego problemu nie jest tak duża, jak w Polsce. Masowość zabytku nie jest uzależniona od surowca, z jakiego został on wykonany, lecz powiązana jest
ze specyfiką historii danego regionu i intensywnością rozwijającego się
w danym miejscu osadnictwa. W polskich realiach największy problem
sprawiają ułamki ceramiki. Dominuje materiał pochodzący z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych, co w dużej mierze związane jest ze
specyfiką ratowniczych badań prowadzonych na terenach staromiejskich dużych miast. Na tle innych krajów europejskich, Polska ma z magazynowaniem masowego materiału zabytkowego największy problem,
a powodem tego stanu rzeczy jest niewystarczające zaplecze powierzchni
magazynowej. Te magazyny, które już funkcjonują są bowiem w stanie zaspokoić lokalne zapotrzebowania instytucji, które nimi zarządzają. Szerzej na ten
temat, w opinii stanowiącej załącznik nr 6.4 do niniejszej Informacji.
Ustalenia kontroli dotyczące wolnych przestrzeni magazynowych, w powiązaniu z liczbą wydanych promes, co do których dyrektorzy muzeów i innych
jednostek nie mają wiedzy o tym, na jakim etapie są badania archeologiczne, zdają się tę tezę potwierdzać.
5.5.5. Stan bezpieczeństwa fizycznego i przeciwpożarowego
w obiektach muzeum (ośrodka kultury)

Zgodnie z § 18 rozporządzenia w sprawie zabezpieczania zbiorów z 2014 r.,
ochrona fizyczna polega na: dozorze zbiorów; interwencji w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla zbiorów, w ramach posiadanych kompetencji;
obsłudze zabezpieczeń technicznych. Ochronę fizyczną wykonują: portier;
dozorca; opiekun ekspozycji, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
lub pracownik ochrony fizycznej105.

Bezpieczeństwo fizyczne
zbiorów na ogół zostało
zapewnione

Bezpieczeństwo fizyczne w czterech skontrolowanych muzeach zapewniała
powołana przez dyrektorów wewnętrzna służba ochrony. W 11 jednostkach,
ochronę powierzono wyspecjalizowanej zewnętrznej firmie ochroniarskiej,
a w jednym z muzeów – specjalnie zatrudnionym pracownikom odpowiedzialnym za nadzór nad zbiorami. Kontrola ujawniła także pojedyncze przypadki,
w których poziom zapewnianego bezpieczeństwa nie był wystarczający.
Przykład

W Muzeum PTTK w Olkuszu ochrona fizyczna była sprawowana przez jedynego pracownika tego muzeum wyłącznie w czasie pracy jednostki. Muzeum
to nie miało zawartej umowy z firmą ochroniarską, nie posiadało monitoringu
ani systemu sygnalizacji włamania i napadu.

W Muzeum Podlaskim w pomieszczeniach zajmowanych przez Dział
Archeologii w 2010 r. został zainstalowany system sygnalizacji włamania i napadu, który dotychczas nie został podłączony do stanowiska inter105 Będący pracownikami muzeum albo wykonujący zadania ochrony na rzecz przedsiębiorcy, który
uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
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Niemal w połowie
jednostek instrukcje
przeciwpożarowe były
niekompletne
lub nieaktualne

wencyjnego Alarmowego Centrum Odbiorczego. W konsekwencji pozbawiało to pomieszczenia zajmowane przez Dział Archeologii całodobowego
monitoringu, mimo że w Planie ochrony zatwierdzonym przez Dyrektora
Muzeum 30 grudnia 2015 r., podano, że jednostka ma zapewniony monitoring włamaniowo-napadowy przez całą dobę.

Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zabezpieczania zbiorów
z 2014 r., w muzeum powinna zostać opracowana i wdrożona instrukcja
bezpieczeństwa pożarowego. W § 6 ww. rozporządzenia określono elementy, które powinna ona zawierać. Zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów106, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich
zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego,
które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej

Większość skontrolowanych jednostek posiadała prawidłowo opracowane
instrukcje ppoż. W pięciu jednostkach (Muzeum Podlaskie, Muzeum
w Jarosławiu, Muzeum w Krakowie, Muzeum w Poznaniu i w MOK
w Olkuszu) instrukcje te nie zawierały wszystkich wymaganych przepisami elementów. Ponadto w pięciu muzeach107 stwierdzono, że instrukcja ta,
mimo iż zaistniały ku temu przesłanki, nie była aktualizowana lub nie dostosowano jej do wymogów rozporządzenia w sprawie zabezpieczania z 2014 r.
w określonym w tym rozporządzeniu terminie. Nie zawsze też dokumentowano brak potrzeby aktualizacji instrukcji w tzw. karcie aktualizacji.

Większość jednostek
nie opracowała instrukcji
ewakuacji zbiorów

Wymogi dotyczące
zabezpieczania zbiorów
nie mają zastosowania
do ośrodków kultury
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5.5.6. Przygotowanie zbiorów do ewakuacji
Zgodnie z § 30 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie zabezpieczania zbiorów
z 2014 r., ewakuację zbiorów realizuje się na podstawie instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji, którą należy aktualizować nie rzadziej niż
co dwa lata. W § 28 rozporządzenia określono ustalenia, które instrukcja
powinna zawierać. Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2015 r.
Zgodnie z § 34 rozporządzenia, dotychczas funkcjonujące plany ewakuacji
zbiorów zachowywały ważność do czasu opracowania instrukcji, nie dłużej
jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Zatem
instrukcję opracować należało najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. W 2017 r.
instrukcja powinna także podlegać już pierwszej aktualizacji.

Powyższej instrukcji nie opracowano w 12 z 15 muzeów (80%). Pozostałe trzy
muzea opracowały instrukcję z opóźnieniem, w tym Muzeum w Przemyślu
opracowało instrukcję przygotowania zbiorów do ewakuacji dopiero w październiku 2017 r. a Muzeum Lubelskie – z dziewięciomiesięcznym opóźnieniem.

W dwóch skontrolowanych ośrodkach kultury również nie opracowano
odrębnej instrukcji – stanowiła ona element planu ochrony. Tzw. innych jednostek organizacyjnych, mimo iż przyjmują zabytki archeologiczne w depozyt na takich samych, jak muzea zasadach, nie obowiązują jednak przepisy
rozporządzenia w sprawie zabezpieczania zbiorów.
106 Dz. U. Nr 109, poz. 719.
107 Muzeum w Kielcach, Muzeum w Łomży, Muzeum w Elblągu, Muzeum w Krakowie oraz Muzeum
PTTK w Olkuszu.
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5.5.7. Plan ochrony i analiza stanu zabezpieczenia obiektów
muzeum (ośrodka kultury)
Zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zabezpieczania zbiorów z 2008 r.
oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zabezpieczania zbiorów
z 2014 r., zabezpieczenie zbiorów przed kradzieżą i innym niebezpieczeństwem realizuje się na podstawie planu ochrony muzeum. W ww. przepisach wskazano elementy planu, które powinien zawierać. Przepisy rozporządzenia z 2014 r. weszły w życie 1 stycznia 2015 r., a przepisy przejściowe
zapewniły dyrektorom muzeów 12-miesięczy okres na dostosowanie opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów planów ochrony
muzeów oraz zabezpieczeń technicznych.

W większości muzeów
sporządzono plany
ochrony

Planu ochrony nie sporządzono w dwóch kontrolowanych muzeach
(Muzeum w Ostródzie i Muzeum PTTK w Olkuszu), a cztery kolejne
(Muzeum w Rzeszowie, Muzeum w Jarosławiu, Muzeum w Poznaniu
i Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim) nie sporządziły go dla wszystkich obiektów, w których przechowywano zbiory.

Trzy skontrolowane muzea (Muzeum w Rzeszowie, Muzeum w Krakowie i Muzeum w Głogowie) nie dostosowały planu ochrony do wymogów nowego rozporządzenia, a w dwóch (Muzeum w Kielcach i Muzeum
w Gnieźnie) nie dostosowano go w wymaganym terminie. Ponadto
w Muzeum Podlaskim nie zaktualizowano planu ochrony z 2007 r., mimo
zmian jakie zostały przeprowadzone w zabezpieczeniu zabytków przed
włamaniem i napadem.
Ww. rozporządzenia na muzea nakładały także obowiązek dokonywania
analizy stanu zabezpieczenia. Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie
zabezpieczania zbiorów z 2008 r. obowiązek ten spoczywał na dyrektorze
muzeum. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązek corocznej analizy stanu zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem wynika z § 15
rozporządzenia z 2014 r. w sprawie zabezpieczania. Analiza ta powinna
uwzględniać ustalenia dokonane w trakcie corocznych przeglądów stanu
zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym sprawdzenia kompletności kluczy, o których mowa w § 10. Przeglądu, z którego sporządza się protokół powinna dokonywać komisja powołana przez dyrektora muzeum.

Prawie żadne z muzeów
nie przeprowadziły analiz
stanu zabezpieczeń
lub przeprowadzały je
z naruszeniem przepisów

Tylko w Muzeum Lubelskim prawidłowo wywiązano się z ww. obowiązków.

W sześciu muzeach (Muzeum w Łomży, Muzeum w Jarosławiu, Muzeum
w Krakowie, Muzeum w Gnieźnie, Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum PTTK w Olkuszu) analiz stanu zabezpieczeń nie przeprowadzano w całym kontrolowanym okresie.

W Muzeum w Kielcach i Muzeum w Poznaniu przeglądy prowadzono
z naruszeniem ww. przepisów, bowiem nie powołano komisji do ich przeprowadzenia, a z przeglądów nie sporządzano protokołów. W Muzeum
w Ostródzie i Muzeum w Elblągu nie powołano komisji i nie przeprowadzano analiz stanu zabezpieczeń.
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W czterech muzeach analizy prowadzono jednak nie w każdym roku.
W Muzeum w Przemyślu analiz nie przeprowadzano w 2013 r. i 2014 r.,
w Muzeum w Głogowie – w latach 2013–2015. W Muzeum Podlaskim
nie powołano komisji i nie dokonano przeglądu w 2015 r., a w Muzeum
w Rzeszowie – w 2015 r.

W większości przypadków – jako przyczynę braku cyklicznych analiz stanu
zabezpieczeń – dyrektorzy wskazywali przeoczenie tego obowiązku.

W kontrolowanych ośrodkach kultury nie prowadzono takich analiz, ponieważ na tzw. inne jednostki organizacyjne przyjmujące zabytki archeologiczne
w depozyt obowiązujące przepisy nie nakładały takiego obowiązku.
5.5.8. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych
Większość jednostek
opracowała plan ochrony
zabytków na wypadek
konflikt zbrojnego
sytuacji kryzysowych

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, plan
ochrony zabytków jednostki organizacyjnej na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowuje kierownik jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki, w uzgodnieniu z WKZ, oraz przedstawia
do zatwierdzenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Stosownie do § 5 ust. 1 tego rozporządzenia, plany ochrony zabytków są integralną
częścią planów obrony cywilnej i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego.

W 12 z 17 skontrolowanych jednostek plany zostały opracowane i uzgodnione z WKZ. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych nie został opracowany w trzech skontrolowanych jednostkach (MOK w Olkuszu, Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim
i Muzeum PTTK w Olkuszu).
Ponadto w dwóch muzeach sporządzony plan nie został uzgodniony z WKZ.
Przykłady

W Muzeum w Ostródzie plan sporządzono dopiero 1 stycznia 2014 r.,
tj. ponad dziewięć lat po wejściu w życie rozporządzenia wprowadzającego
ten obowiązek i nie uzgodniono go z WKZ.

Plan ochrony zabytków ruchomych i zabytku nieruchomego MGOK w Muszynie z 2016 r. nie został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
ani nie był uzgadniany z WKZ. Ośrodek nie przedłożył także wcześniejszych
planów ochrony, które, jak wynika z wyjaśnień, zostały zwrócone opracowującemu cykliczną aktualizację planu.

Osiem spośród 12 jednostek, które opracowały plan ochrony zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, dokonywało jego
aktualizacji stosownie do potrzeb w tym zakresie. W Muzeum w Rzeszowie
nie wystąpiła konieczność aktualizacji planu, jednak brak takiej potrzeby
nie został udokumentowany w stosownej karcie aktualizacji. Pięć jednostek108 nie dokonywało aktualizacji planu.
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108 Muzeum w Kielcach, Muzeum Podlaskie, Muzeum w Ostródzie, Muzeum w Elblągu, Muzeum
w Poznaniu.
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Przykłady
W Muzeum Podlaskim plan nie podlegał aktualizacji, mimo że na przestrzeni
blisko 12 lat zaszły zmiany wymagające jej przeprowadzenia.

W Muzeum w Elblągu planu nie aktualizowano od 2005 r. Dyrektor Muzeum
wyjaśniła, że zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o muzeach, to organizator
muzeum jest obowiązany zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju
Muzeum i zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom. Jeżeli Muzeum
pozyska dodatkowe środki, zamierza nowy plan opracować.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Zakres podmiotowy
Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą
Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy zakres
i formy ochrony zabytków archeologicznych podejmowane przez organy
ochrony zabytków, muzea państwowe i samorządowe gromadzące zbiory
archeologiczne, oraz inne podmioty wskazane przez organy ochrony zabytków, jako właściwe do przechowywania zbiorów archeologicznych, gwarantują prawidłową opiekę nad zabytkami i ich przechowywanie?
Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe:

1) Czy zapewniono warunki prawne, organizacyjne i finansowe gwarantujące trwałe zachowanie zabytków archeologicznych pozyskiwanych
w związku z realizacją inwestycji budowlanych?
2) Czy w ramach realizacji inwestycji budowlanych uwzględniane były zadania ochronne zabytków, a jeśli nie – to czy były tego negatywne skutki?
3) C zy podejmowano stosowne i skuteczne działania mające na celu
ochronę zabytków archeologicznych?

Kontrolą objęto osiem wojewódzkich urzędów ochrony zabytków oraz
12 muzeów i dwa ośrodki kultury.
Kontrolę przeprowadzono w:

−− WUOZ, na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli109, z uwzględnieniem kryteriów:
legalności, rzetelności, celowości i gospodarności;
−− w muzeach oraz miejskich ośrodkach kultury, na podstawie art. 2 ust. 2
oraz art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności,
rzetelności i gospodarności.
2013–2017 (wrzesień)

W związku z kontrolą prowadzoną w WUOZ kontrolerzy występowali
do właściwego wojewody o udzielenie wyjaśnień w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad działalnością WKZ oraz do podmiotów, które prowadziły badania archeologiczne.

Jednostka NIK koordynująca kontrolę wystąpiła do Generalnego Konserwatora Zabytków o wyjaśnienie powodów nieprzeprowadzania, w ramach
sprawowania nadzoru nad działalnością WKZ, kontroli realizacji przez
WKZ zadań dotyczących ochrony zabytków archeologicznych, w tym odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych, określonych w szczególności w art. 91 ust. 4 pkt 4–6 ustawy o ochronie zabytków. Ponadto,
w związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonych w muzeach i miejskich ośrodkach kultury zwrócono się do Urzędu Statystycznego w Krakowie o informacje dotyczące m.in. sposobu: weryfikowania czy wszystkie
jednostki (muzea i instytucje paramuzealne), zobowiązane do składania sprawozdań K-02 faktycznie je złożyły, weryfikowania rzetelności lub
porównywalności prezentowanych w sprawozdaniach K-02 danych o liczbie
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109 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej: ustawą o NIK.
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przyjętych w depozyt zabytków archeologicznych, dbania o porównywalność i rzetelność zbiorczych sprawozdań sporządzanych na podstawie sprawozdań jednostkowych K-02.
W kontroli nie korzystano z udziału innych organów kontroli i inspekcji.

Kontrola podjęta z inicjatywy NIK, w związku z sugestią zgłoszoną przez
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, została przeprowadzona w okresie
od 4 września 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

Udział innych organów
kontroli na podstawie
art. 12 ustawy o NIK
Pozostałe informacje

W niniejszej Informacji wykorzystane zostały wyniki kontroli rozpoznawczej (R/16/004) przeprowadzonej w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale
2017 r. w dwóch muzeach (po jednym z terenu województw świętokrzyskiego i lubelskiego), a także kontroli doraźnej (I/17/009), przeprowadzonej w IV kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r. w jednym muzeum z terenu
województwa małopolskiego.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Muszynie stwierdzono nierzetelne sporządzenie Sprawozdań K-07 z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy za lata 2013–2015
na łączną kwotę 99 tys. zł.

Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych zgłosili WKZ w Krakowie110 Olsztynie i Przemyślu oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. Komisja Rozstrzygająca w NIK po ich rozpatrzeniu uwzględniła w całości pięć
zastrzeżeń, dwa uwzględniła w części oraz oddaliła 11.

Kierownicy skontrolowanych jednostek poinformowali właściwe delegatury NIK o podejmowanych działaniach dla realizacji wniosków pokontrolnych. Do czasu sporządzenia niniejszej Informacji111, Najwyższa Izba Kontroli została poinformowana o zrealizowaniu 74 wniosków (skierowanych
do WKZ-25 oraz do dyrektorów muzeów i MOK-49) oraz o podjętych działaniach na rzecz realizacji 63 wniosków (23 przez WKZ i 40 przez dyrektorów muzeów i MOK). Do realizacji pozostaje siedem wniosków (odpowiednio: trzy i cztery), głównie dotyczących działań długofalowych, których
wykonanie jest na bieżąco monitorowane przez delegatury NIK.

110 Odmowa rozpatrzenia zastrzeżeń – złożone po terminie.
111 Według stanu na dzień 24 lipca 2018 r.

Rozpatrzenie
zgłoszonych zastrzeżeń

Realizacja wniosków
pokontrolnych
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Wykaz jednostek
kontrolowanych
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112113114

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Białymstoku

Andrzej Nowakowski112

negatywna

Muzeum Podlaskie
w Białymstoku

Andrzej Lechowski

negatywna

3.

Muzeum
Północno-Mazowieckie
w Łomży

Jerzy Jastrzębski

negatywna

4.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Lublinie

Halina Landecka113
Dariusz Kopciowski

negatywna

5.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Kielcach

Janusz Cedro114
Anna Żak-Stobiecka

negatywna

6.

Muzeum
Narodowe
w Kielcach

Robert Kotowski

negatywna

7.

Muzeum
Okręgowe
w Rzeszowie

Bogdan Kaczmar

negatywna

8.

Miejski Ośrodek
Kultury w Olkuszu

Beata Soboń

opisowa

9.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Krakowie

Jan Janczykowski

negatywna

Muzeum
Archeologiczne
w Krakowie

Jacek Górski

opisowa

11.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Muszynie

Izabela Bajorek

opisowa

12.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Olsztynie

Barbara Zalewska115
Dariusz Barton

negatywna

Muzeum
Archeologiczno-Historyczne
w Elblągu

Maria Kasprzycka

opisowa

Muzeum
w Ostródzie

Marek Jankowski

negatywna

Lp.

1.

2.

Delegatura NIK
w Białymstoku

Delegatura NIK
w Kielcach

10.

13.

14.

Delegatura NIK
w Krakowie

Delegatura NIK
w Olsztynie

112 Od 1 września 2006 r., z wyłączeniem okresu od 1 lipca 2015 r. do 21 marca 2016 r. – stanowisko
to zajmował Piotr Firsowicz.
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113 Od 1 kwietnia 1991 r. do 23 lutego 2016 r.
114 Od 8 października 2002 r. do 27 czerwca 2016 r.
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Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Poznaniu

Aleksander Starzyński116
Jolanta Goszczyńska

opisowa

Muzeum
Archeologiczne
w Poznaniu

Marzena Szmyt

opisowa

17.

Muzeum
Początków
Państwa
Polskiego
w Gnieźnie

Michał Bogacki

opisowa

18.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
w Przemyślu

Grażyna Stojak117
Beata Kot

pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

Muzeum
Narodowe Ziemi
Przemyskiej
w Przemyślu

Jan Jarosz

pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

20.

Muzeum
– Kamienica
Orsettich
w Jarosławiu

Jarosław Orłowski

negatywna

21.

Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków
we Wrocławiu

Barbara Nowak-Obelinda

opisowa

22.

Muzeum
Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie
(w tym Ośrodek
Studyjno-Magazynowy
Zabytków
Archeologicznych
– Oddział
Muzeum)

Leszek Lenarczyk

opisowa

Lp.

15.

16.

19.

Delegatura NIK
w Poznaniu

Delegatura NIK
w Rzeszowie

Delegatura NIK
we Wrocławiu

115116117

115 Od 30 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2016 r.
116 Do 18 maja 2014 r.
117 Od 1 października 2008 r. do 1 kwietnia 2016 r.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Zakres i formy ochrony
zabytków

1.1. W ustawie o ochronie zabytków określono przedmiot, zakres i formy
ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach,
a także organizację organów ochrony zabytków (art. 1, 4 i 5 ustawy).

Zgodnie z art. 4 ustawy ochrona zabytków polega, w szczególności,
na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających
na celu:
−− zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych
umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
−− zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
−− udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
−− przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi
zabytków za granicę;
−− kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
−− uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.

Organy ochrony
zabytków
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Według art. 5 ustawy, opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
−− naukowego badania i dokumentowania zabytku;
−− prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
−− zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
−− korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego
wartości;
−− popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

1.2. Organami ochrony zabytków są (art. 89 ustawy o ochronie zabytków):
1) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie,
wykonuje GKZ;
2) wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje WKZ.
Do 27 listopada 2017 r. WKZ powoływał i odwoływał wojewoda, za zgodą
GKZ. Aktualnie WKZ wojewoda powołuje na wniosek GKZ wskazujący kandydata na to stanowisko (art. 91 ust. 1 ustawy).
Do zadań wykonywanych przez WKZ należy w szczególności (art. 91 ust. 4
ustawy):
1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami;
2) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów
finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
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3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;
4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń
w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;
5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością m.in. prowadzonych badań
archeologicznych;
6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami;
7) opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań
przy realizacji tych planów;
8) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
9) współpraca w sprawach ochrony zabytków z innymi organami administracji publicznej i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego (…).
WKZ, wchodzący w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, kieruje
WUOZ, który działa na podstawie regulaminu nadanego przez wojewodę
na wniosek WKZ.

Wojewoda, na wniosek WKZ, po zasięgnięciu opinii GKZ, może tworzyć
i likwidować delegatury WUOZ, określając w szczególności terytorialny
zakres działania i ich siedziby. Delegatura którą kieruje kierownik, wchodzi w skład WUOZ. Kierownik delegatury z upoważnienia WKZ, na terenie swojego działania prowadzi kontrole i sprawy, w tym, w szczególności, wydaje decyzje administracyjne. Od 28 listopada 2017 r. kierownika
delegatury powołuje i odwołuje WKZ na wniosek GKZ albo za jego zgodą
(art. 92 ust. 1–6).

Działając na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy o ochronie zabytków, Minister
Kultury wydał rozporządzenie w sprawie WUOZ, uwzględniając w szczególności stanowiska pracy oraz wydziały, których utworzenie w poszczególnych urzędach jest obowiązkowe.
W urzędach tworzy się stanowiska lub wydziały do wykonywania zadań,
w szczególności do spraw (§ 2 ust.1 rozporządzenia):
1) inspekcji zabytków nieruchomych;
2) inspekcji zabytków ruchomych;
3) inspekcji zabytków archeologicznych;
4) rejestru zabytków i dokumentacji zabytków;
5) ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
6) budżetu i finansów.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, w sprawach określonych w ustawie i w odrębnych przepisach organem pierwszej instancji jest
WKZ, a organem wyższego stopnia minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wojewoda na wniosek WKZ, może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, gminom i powiatom, a także związkom gmin
i powiatów, położonym na terenie województwa. Od 28 listopada 2017 r.,
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Rejestr zabytków

Zabytki archeologiczne
stanowią własność
Skarbu Państwa

sprawy te wojewoda na wniosek WKZ powierzyć może także związkom
powiatowo-gminnym albo związkom metropolitalnym, położonym na terenie województwa (art. 96 ust. 2 ustawy).

1.3. Przyjmując za punkt wyjścia opisane w ustawie o ochronie zabytków
formy ochrony zabytków, o statusie zabytku (w tym archeologicznego),
decyduje właściwy terytorialnie WKZ poprzez wpis obiektu (nieruchomości
lub zabytku ruchomego) do rejestru zabytków albo poprzez umieszczenie
go w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a w przypadku obiektów odkrytych przypadkowo bądź w trakcie prac budowlanych i ziemnych, w formie odrębnej decyzji określającej sposób postępowania z takim obiektem
lub przedmiotem. W art. 8–10 ustawy uregulowano sprawy prowadzenia
przez WKZ rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa.
Rejestr prowadzi się w formie odrębnych ksiąg dla zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych.

Zasady prowadzenia rejestru zabytków określa rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem118.
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, rejestr zabytków znajdujących się
na terenie województwa składa się z trzech kategorii ksiąg:
−− tzw. rejestru A – dla zabytków nieruchomych;
−− tzw. rejestru B – dla zabytków ruchomych;
−− tzw. rejestru C – dla zabytków archeologicznych.

1.4. W art. 32 ustawy o ochronie zabytków określono obowiązki, jakie prowadzący roboty budowlane lub ziemne powinien wykonać w przypadku,
gdy w trakcie ich prowadzenia odkrył przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo
znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa. Własność Skarbu Państwa stanowią również przedmioty będące zabytkami archeologicznymi, pozyskane w wyniku
poszukiwań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12.

Miejsce przechowywania zabytków archeologicznych odkrytych, przypadkowo znalezionych albo pozyskanych w wyniku badań archeologicznych
bądź poszukiwań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12, określa WKZ,
przekazując je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum lub innej jednostce
organizacyjnej, za jej zgodą (art. 35 ust. 3).

Przekazanie zabytków archeologicznych muzeum lub innej jednostce
organizacyjnej może nastąpić w przypadku, gdy jednostka ta zapewni: ich
trwałe przechowanie, przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich
prac konserwatorskich, udostępnianie tych zabytków w celach naukowych
(art. 35 ust. 4 pkt 1–3).
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118 Dz. U. Nr 113, poz. 661.

ZAŁĄCZNIKI
WKZ może wydać decyzję o cofnięciu oddania w depozyt zabytków archeologicznych, jeżeli muzeum lub inna jednostka organizacyjna nie zapewnia
tych warunków (art. 35 ust. 5).

Na wniosek dyrektora muzeum zabytki archeologiczne, będące w depozycie
tego muzeum, mogą być przekazane na jego własność na podstawie decyzji
WKZ (art. 35 ust. 6).

1.5. Prowadzenie badań archeologicznych wymaga pozwolenia WKZ
(art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków). Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków
archeologicznych, wydaje się również na wniosek osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzających prowadzić te badania lub poszukiwania (art. 36 ust. 6 i 7).
Zagadnienia związane z wnioskiem o wydanie, w okresie objętym kontrolą,
pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych zostały uregulowane w rozporządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z: 2011 r., 2015 r. oraz 2017 r. w sprawie prowadzenia
badań archeologicznych.
Dane, które powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych lub wymagane dokumenty załączane
do wniosku określał § 9 ust. 1 i 3–5 rozporządzenia z 2011 r. oraz § 9 ust. 1,
3, 5 i 6 rozporządzenia z 2015 r. i 2017 r. Do wniosku o wydanie pozwolenia
na prowadzenie badań archeologicznych dołącza się w szczególności dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej
do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia
badań archeologicznych.
W § 20 ust. 1 i 1b rozporządzenia z 2011 r., w § 19 ust. 1 i 3 rozporządzeń
z 2015 r. i 2017 r. określono wymagane elementy, które zawiera pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.
Ponadto, zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia
badań archeologicznych z 2011 r. oraz § 19 ust. 6 rozporządzeń z 2015 r.
i 2017 r., pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych mogło określać warunki polegające na obowiązku, m.in.:
−− zawiadomienia WKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych
w pozwoleniu badań archeologicznych;
−− prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej WKZ w terminie sześciu
miesięcy od dnia zakończenia tych badań;
−− prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania
ich WKZ w terminie trzech lat od dnia zakończenia badań archeologicznych;
−− prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania jej WKZ w terminie sześciu miesięcy od dnia
zakończenia badań archeologicznych;

Pozwolenie
na prowadzenie badań
archeologicznych
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−− sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania tego sprawozdania WKZ w terminie trzech tygodni
od dnia ich zakończenia;
−− opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania ich WKZ
w terminie trzech lat od dnia ich zakończenia;
−− dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych badań
archeologicznych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Uprawnienia kontrolne
WKZ

Przepisy karne

Załącznik do ww. rozporządzeń z 2011 r., 2015 r. i 2017 r. w sprawie prowadzenia badań archeologicznych określa elementy, które powinna zawierać
dokumentacja badań archeologicznych, w tym w szczególności kartę zabytku
archeologicznego, inwentarz: zabytków wydzielonych, zabytków masowych,
próbek, dokumentacji rysunkowej, dokumentacji fotograficznej.
1.6. WKZ lub działający z jego upoważnienia pracownicy WUOZ prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami (art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków). Przy wykonywaniu kontroli WKZ lub osoby, o których mowa w ust. 1,
są uprawnione do działań określonych w ust. 3 pkt 2–5 ustawy.
1.7. W rozdziale 11 ustawy o ochronie zabytków zawarto przepisy karne,
przewidujące odpowiedzialność karną m.in. za przestępstwa:
niszczenia lub uszkodzenia zabytku (art. 108 ust. 1 i 2);

Ponadto przepisy te przewidują odpowiedzialność za popełnienie wykroczeń, polegających m.in. na:

Definicja zabytku
archeologicznego i zasady
ewidencjonowania
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−− niezabezpieczeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku w należyty
sposób przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą
zabytku (art. 110 ust. 1);
−− uniemożliwieniu lub utrudnianiu dostępu do zabytku organowi ochrony
zabytków, wykonującemu uprawnienia wynikające z ustawy (art. 114);
−− prowadzeniu badań archeologicznych bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia;
−− niewykonaniu zaleceń pokontrolnych WKZ, o których mowa w art. 40
ust. 1 ustawy (art. 119).

1.8. Zgodnie z art. 3 pkt 1–4 ustawy o ochronie zabytków:
−− zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, 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 historyczną,
artystyczną lub naukową;
−− zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości,
o których mowa w definicji zabytku;
−− zabytek ruchomy – rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w definicji zabytku;
−− zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową,
podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem.
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Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność
muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów. W przypadku muzeum nieposiadającego osobowości prawnej, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność podmiotu, który utworzył muzeum, oraz
wpisane do inwentarza muzealiów (art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o muzeach).

Zasady ewidencji zabytków zostały określone w rozporządzeniu w sprawie
ewidencjonowania. Zabytki przechowywane w muzeach są ewidencjonowane, a dokumentacja ewidencyjna powinna być zgodna ze stanem faktycznym. Ewidencjonowanie polega na wpisie – pozwalającym zidentyfikować
każdy ze znajdujących się w muzeum zabytków – dokonanym odpowiednio
w następującej dokumentacji ewidencyjnej: karcie ewidencyjnej, inwentarzu muzealiów, prowadzonym w formie księgi inwentarzowej, księdze
depozytów, dokumentacji badań archeologicznych i innych badań terenowych (§ 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia).
Ewidencjonowanie zabytków w muzeach może być prowadzone w formie
elektronicznej (§ 1 ust. 3).

Zgodnie z § 11 rozporządzenia dotychczasowe księgi wpływów, kartoteki
magazynowe, księgi inwentarzowe, katalogi naukowe, księgi depozytów
oraz księgi ruchów zachowują ważność.

Wpisy do dokumentacji ewidencyjnej dokonywane są w sposób trwały
i czytelny. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zacieranie treści dokonywanych zapisów. Koniecznych poprawek dokonuje się czerwonym atramentem
i potwierdza podpisem osoby upoważnionej (§ 3 ust. 4).

Wpis w karcie ewidencyjnej, księdze inwentarzowej i księdze depozytów
powinien zawierać możliwe do ustalenia dane identyfikacyjne zabytku.
Księgi inwentarzowe i księgi depozytów powinny posiadać ponumerowane i przesznurowane karty, a końce sznurów opieczętowane. Liczbę kart
stwierdza dyrektor muzeum, umieszczając na okładce stosowną klauzulę
i podpis (§ 3 ust. 1 i 2). Muzealia wpisane do księgi inwentarzowej powinny
posiadać – w miarę możliwości – trwałe nieusuwalne oznakowanie
(§ 6 ust. 1). W zależności od wielkości i specyfiki zbiorów muzeum zakłada
się oddzielne księgi inwentarzowe albo dla osobnych rodzajów muzealiów,
albo według kryteriów tworzywa. Każdej księdze inwentarzowej nadaje
się symbol literowy (§ 4 ust. 1). W ciągu 60 dni od daty objęcia muzealiów
w posiadanie dokonuje się ich wpisu do księgi inwentarzowej (§ 4 ust. 3).
Każde z muzealiów wpisuje się do księgi inwentarzowej pod odrębnym
numerem (§ 5 ust. 1).

Komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów powinna odbywać się co pięć lat od daty zakończenia poprzedniej kontroli, chyba, że organizator przedłuży ten okres do 10 lat
(§ 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania zabytków).
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Zasady prowadzenia
działalności kulturalnej,
w tym muzealnej

1.9. Zgodnie z art. 14 ust. 1 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej119, instytucje kultury uzyskują
osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Z art. 2 ustawy wynika, że muzea
są jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej. Jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) organizują działalność kulturalną, tworząc
samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz muzeów.

Podmiot, który utworzył muzeum, jest obowiązany przekazać informacje
ww. ministrowi, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia utworzenia muzeum, a w przypadku ich zmiany – w terminie nie dłuższym niż
miesiąc od zmiany (art. 5b ustawy o muzeach).

Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku,
której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz
światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów (art. 1 ustawy o muzeach).
Ww. cele muzeum realizuje poprzez wykonywanie zadań wymienionych
w art. 2 ustawy o muzeach.

Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, j.s.t., osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej. Muzea utworzone przez organy
administracji rządowej są muzeami państwowymi, a muzea utworzone
albo przejęte przez j.s.t. – muzeami samorządowymi. Podmioty tworzące
muzea są obowiązane: zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju
muzeum, bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom oraz sprawować nadzór
nad muzeum (art. 5 ust. 1–4 ustawy o muzeach).
Muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot, który
je utworzył, uzgodnionego z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. Statut określa m.in.: nazwę, teren działania i siedzibę
muzeum, zakres działania, rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów i sposób uzyskiwania środków finansowych (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o muzeach).

Zabezpieczanie zbiorów
przed pożarem,
kradzieżą i innymi
niebezpieczeństwami
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Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
sprawuje nadzór nad muzeami i w tym celu może dokonywać kontroli ich
działalności (art. 8 ustawy o muzeach).

1.10. Zagadnienia związane z zabezpieczeniem zbiorów w muzeach przed
pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami zostały uregulowane
w rozporządzeniach z 2008 r. i 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia z 2014 r., zabezpieczanie zbiorów muzeum
119 Dz. U. z 2017 r. poz. 862, ze zm.
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przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą polega na:
−− niedopuszczeniu do sytuacji, w której zbiory mogą zostać utracone,
uszkodzone lub zniszczone w wyniku pożaru, kradzieży lub innego niebezpieczeństwa;
−− ochronie miejsca przechowywania i eksponowania zbiorów;
−− ochronie zbiorów w czasie transportu.
Podobne uregulowanie przewidziane było w § 1 rozporządzenia z 2008 r.
w sprawie zabezpieczania zbiorów.

1.11. Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie ochrony zabytków, zgodnie z którym ochrona ta polega
na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych,
dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich,
mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
zaginięciem (§ 1 ust. 1 rozporządzenia).

Zasady ochrony zbiorów
na wypadek konfliktu
zbrojnego

Organizację i sposób ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych, planuje się w jednostkach organizacyjnych posiadających zabytki oraz na poszczególnych stopniach administracji, ujmując
stan zasobu podlegającego ochronie, zagrożenia, zamiar działania, sposób
realizacji, niezbędne siły i środki oraz czas i koszty wykonania w sporządzanych w tym celu następujących dokumentach: planie ochrony zabytków jednostki organizacyjnej oraz w planach ochrony zabytków: gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i krajowym (§ 3 ust. 1).

Plan ochrony zabytków jednostki organizacyjnej opracowuje kierownik
tej jednostki posiadającej zabytki, w uzgodnieniu z WKZ, oraz przedstawia do zatwierdzenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Wojewódzki plan ochrony zabytków opracowuje WKZ, w uzgodnieniu z wojewodą i Szefem Obrony Cywilnej Kraju (§ 4 ust. 1 i 4).
Plany ochrony zabytków są integralną częścią planów obrony cywilnej
i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego
roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (§ 5 ust. 1).

Za organizację, koordynację współdziałania oraz kierowanie pracami przygotowawczymi w zakresie ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, są odpowiedzialni, działający w porozumieniu
z właściwymi organami obrony cywilnej, kierownicy jednostek organizacyjnych i organy sporządzające plany ochrony zabytków lub upoważnieni
przez nich pracownicy (§ 6 ust. 1).
1.12. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym m.in. samorządowe
instytucje kultury zobowiązane są do stosowania przepisów odnoszących
się do kontroli zarządczej. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy (art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków m.in. kierownika jednostki sektora finansów
publicznych (art. 69 ust. 1 pkt 3).

Kontrola zarządcza
w jednostkach sektora
finansów publicznych
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Minister Finansów poprzez wydanie standardów kontroli zarządczej120
nałożył określone, ogólne wymagania wobec systemów zarządzania funkcjonujących we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych, niezależnie od formy działalności, statusu prawnego, wielkości, struktury, itd.
W przepisach zostały wskazane ogólne wymogi, dotyczące poszczególnych
elementów kontroli zarządczej, możliwe do wykorzystania przez każdą
z jednostkę sektora finansów publicznych. Właściwie funkcjonująca kontrola
zarządcza ma sprawić, iż jednostka osiągnie postawione przed nią w danym
okresie cele i zadania, zarządzanie ryzykiem jest niezbędnym tego elementem.
Obowiązki dotyczące
stanu technicznego
obiektów

Istota kontroli zarządczej znacznie wychodzi poza obszary kompetencyjne
kontroli wewnętrznej, w tym finansowej.

1.13. Obowiązki właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych, odnośnie
utrzymania tych obiektów we właściwym stanie technicznym oraz przeprowadzania okresowych kontroli w tym zakresie, uregulowane zostały
w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy, właściciel
lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy.
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane
przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom na zasadach określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4–6 ustawy Prawo budowlane,
z wyłączeniem przypadków określonych w art. 62 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca
jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem
sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 (z wyłączeniem przypadków
wskazanych w art. 64 ust. 2), książkę obiektu budowlanego, stanowiącą
dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań
i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
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120 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF, Nr 15, poz. 84).
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972,

ze zm.).

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2213, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1068 ze zm.).

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2077).

8. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w spra-

wie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach
(Dz. U. Nr 202, poz. 2073).

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed
pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów
do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528);
uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r.

10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed
pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240).

11. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie orga-

nizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz. 706).

12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej,
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661).

13. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212,
poz. 2153).

14. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
(Dz. U. Nr 150, poz. 1579); uchylone z dniem 26 sierpnia 2011 r.
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15. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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 (Dz. U. Nr 165, poz. 987,
ze zm.); uchylone z dniem 30 listopada 2015 r.

16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

14 października 2015 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 i poszukiwań
zabytków (Dz. U. poz. 1789); uchylone z dniem 26 maja 2017 r.

17. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1265).

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1683).

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie

programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
(Dz. U. poz. 1391, ze zm.).

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie

programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014
(Dz. U. poz. 1159, ze zm.).

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie

programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
(Dz. U. poz. 1330, ze zm.).

23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie

programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
(Dz. U. poz. 1304, ze zm.).

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie

programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
(Dz. U. poz. 1426, ze zm.).

25. Uchwała Rady Ministrów nr 125/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014–2017 (https//www.premier.gov.pl/).

26. ABC zarządzania kolekcją muzealną (NIMOZ, Warszawa nr 3/2014

– http://nimoz.pl/pl/wydawnictwa/).
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27. ABC Dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa (NIMOZ, Warszawa nr 5/2015; http://nimoz.pl/pl/wydawnictwa/).
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6.4. Uwarunkowania związane z ochroną i opieką
nad zabytkami archeologicznymi i wybrane problemy
związane z magazynowaniem zabytków archeologicznych
w innych krajach UE – opinia naukowa121
Wprowadzenie

Maciej Trzciński122

Problem magazynowania zabytków archeologicznych ma bardzo zróżnicowany charakter. Kwestie techniczne dotyczące warunków, w jakich zabytki
powinny być przechowywane oraz standardów dotyczących ich wcześniejszej inwentaryzacji, konserwacji oraz opracowania naukowego, choć ważne,
nie są w istocie jedynym problemem Zasadniczą kwestią wydaje się być
definicja samego zabytku archeologicznego, która na gruncie stosowania
prawa wyznacza obszar badań archeologicznych, przesądzając jednocześnie
jakiego rodzaju obiekty powinny być przechowywane w ramach aktualnie
obowiązujących regulacji prawnych. Definicje te rzecz jasna zmieniają się
na przestrzeni dziesięcioleci, co ma związek z ewolucją samej nauki archeologii, stąd tak duża różnorodność materiału zabytkowego, który przechowywany jest w magazynach instytucji gromadzących zbiory archeologiczne.
Wśród polskich zbiorów archeologicznych znajdują się niekiedy np. okazy
paleontologiczne, zoologiczne, dość często również szczątki ludzkie, których na gruncie aktualnie obowiązującej w Polsce definicji nie można uznać
za zabytek archeologiczny itp. Trzeba w tym kontekście podkreślić, iż obok
instytucji kultury (przede wszystkim muzeów) zabytki archeologiczne gromadzone były i nadal są przez instytucje naukowo-badawcze (PAN, Instytuty Archeologii ośrodków akademickich na terenie całego kraju). W wielu
regionach Polski ciągłość funkcjonowania tych instytucji była niemal niezachwiana, tudzież obecni sukcesorzy przejęli z dobrodziejstwem inwentarza
zbiory gromadzone np. już od połowy XIX w.
Sytuacja ta, choć bardziej skomplikowana prawnie, dotyczy również placówek muzealnych na terenach tzw. Ziem Zachodnich. Zatem zasoby materiału archeologicznego zgromadzone w muzeach oraz innych instytucjach
będą miały bardzo zróżnicowany charakter.

Odrębną z punktu widzenia doktryny konserwatorskiej kwestią wydaje
się problem magazynowania zabytków archeologicznych pochodzących ze
współcześnie realizowanych badań archeologicznych. Trzeba przy tej okazji
zwrócić uwagę na dwie kwestie: 1/ zdiagnozowany już w poprzedniej dekadzie problem magazynowania tzw. materiału masowego (głównie ułamków ceramiki) 2/ rozwój nowych specjalizacji archeologicznych (np. archeologia czasów najnowszych), który powoduje konieczność przyjmowania
do zbiorów archeologicznych rzeczy o współczesnej metryce pochodzenia
(np. militaria z okresu II wojny światowej itp.).
121 Opinia została sporządzona na zlecenie NIK.
122 Autor jest pracownikiem naukowym, doktorem habilitowanym profesorem nadzwyczajnym
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownikiem Katedry
Kryminalistyki, autorem licznych publikacji oraz członkiem m.in. Stowarzyszenia Naukowego
Archeologów Polskich, POLSKI Komitet Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków.
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Chcąc dokonać szerszej analizy problematyki związanej z magazynowaniem zabytków archeologicznych w kontekście innych krajów europejskich
należy, choć wybiórczo przyjrzeć się jak definiowany jest zabytek archeologiczny oraz jak określony został jego status własnościowy.
Polska

Ochrona dziedzictwa archeologicznego w prawie polskim ma już wieloletnie tradycje. Istotę tego problemu dostrzeżono już w pierwszych niepodległościowych regulacjach prawnych, w których przedmiot ochrony
prawnej zdefiniowany został jako „Wykopaliska i znaleziska” przy czym
ustawodawca odnosił te pojęcia do jakbyśmy to dzisiaj określili zabytków
ruchomych, natomiast nieruchome zabytki stanowiły odrębną kategorię
–„zabytki nieruchome”

Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury
z 31.10.1918 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 36) Wykopaliska i znaleziska

Art. 23 Za zabytki tej kategorii są uważane:
a) wykopaliska, świadczące o dawnej kulturze (groby, pola urn i urny,
narzędzia kamienne, wyroby kruszcowe i szklane, tkaniny, ceramika,
monety, broń itp.);
b) znaleziska przypadkowe na powierzchni ziemi lub na dnie zbiorników
wody, mające cechy dawnej kultury, z rodzaju wyżej wymienionych, oraz
takie, jak skarby i archiwalia, ukryte w murach, puszkach, skrytkach itp.

Zabytki nieruchome

Art. 12 Za zabytki nieruchome w myśl ustawy niniejszej uznane być mogą:
a) jaskinie, grodziska (tzw. szwedzkie góry i okopy), kurhany, mogiły, usypiska, cmentarzyska, ślady osad nawodnych, głazy ze stopami, misami,
kryzami, podkowami, baby kamienne itp.
W dokumencie tym nie pojawia się jeszcze bezpośrednie odniesienie
do archeologii lub starożytności. Ustawodawca podejmuje tu jednak udaną
jak na tamte czasy próbę enumeratywnego wyliczenia najczęściej spotykanych obiektów archeologicznych zarówno ruchomych jak i nieruchomych.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 6 marca 1928 r.
o opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 29, poz. 265, ze zm.)

Art. 1 Zabytkiem w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest każdy
przedmiot tak nieruchomy, jak ruchomy, charakterystyczny dla pewnej
epoki, posiadający wartość artystyczną, kulturalną, historyczną, archeologiczną lub paleontologiczną stwierdzoną orzeczeniem władzy państwowej
i zasługujący wskutek tego na zachowanie.
Art. 2 Za zabytki mogą być w szczególności uznane:
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1) jaskinie i groby wraz z przedprożami, grodziska (horodyszcza „zamczyska”, pilkalnie, tzw. szwedzkie góry, okopy, szańce i wały, ślady osad lądowych i nawodnych, cmentarzyska szkieletowe i ciałopalne, „pola urnowe”
oraz poszczególne groby, kurhany, mogiły, kopce, kopalnie przedhistoryczne
(krzemienia, soli, bursztynu, miedzi, żelaza i barwników mineralnych);
piece garncarskie i piece do wytapiania metali, kręgi kamienne i kamienie
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ustawiane, figury kamienne przedhistoryczne (tzw. baby kamienne i posagi
bóstw) i głazy obrabiane (żarna, głazy ze znakami, ze stopami, misami, kryzami, podkowami, dołkami itp.);
2) wykopaliska i znaleziska przedhistoryczne i archeologiczne.

W tym akcie prawnym czytelna jest już pewna ewolucja. Po pierwsze wprowadzono wyraźny podział na zabytki ruchome i nieruchome. Określając
zabytkowy charakter przedmiotu ustawodawca jako jedną z cech wprowadza pojęcie wartości archeologicznej. Dokument ten posługuje się określeniem „wykopaliska i znaleziska przedhistoryczne” w kontekście przedmiotów ruchomych, zabytki nieruchome natomiast próbuje znów ustawodawca
podać enumeratywnie wyliczając, choć zastosowane określenie „w szczególności” dowodzi, iż miał od świadomość, iż wymieniona lista zabytków nie jest
zamkniętym zbiorem jedynie katalogiem charakterystycznych przykładów.
Ustawa dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury – Dz. U. Nr 98,
poz. 1150, ze zm.)

Art. 5 pkt 5) obiekty archeologiczne i paleontologiczne, jak ślady terenowe
pierwotnego osadnictwa i działalności człowieka, jaskinie, kopalnie pradziejowe, grodziska, cmentarzyska, kurhany oraz wszelkie wytwory dawnych kultur.

Art. 24 Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowią własność Państwa

Ograniczony mocno charakter regulacji przyjętych w tym akcie prawnym
nawiązuje do nazewnictwa utrwalonego w okresie międzywojennym, choć
pewnym novum jest wprowadzenie tu pojęcia „obiekt archeologiczny” oraz
powiązanie w tym akcie prawnym archeologii z paleontologią.
Ustawa dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)
Art. 3 pkt 1

Zabytek – 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 historyczną, artystyczną lub
naukową.
Art. 3 pkt 4

Zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową,
podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich
wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem;
Art 6 pkt 1 Ochronie podlegają zabytki nieruchome będące w szczególności:
pkt 3 zabytki archeologiczne będące w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
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Wprowadzone do powyższej ustawy pojęcie zabytku archeologicznego
uznać można za nowe rozwiązanie, które nie jest już kontynuacją poprzednich regulacji prawnych. Tu ustawodawca chciał w sposób bardziej wyrazisty dokonać charakterystyki tej kategorii obiektów wprowadzając niestosowane wcześniej pojęcie zabytku archeologicznego traktowanego jako rzecz
ruchomą oraz nieruchomość.
Zdefiniowany w art.3 pkt. 4 zabytek archeologiczny został potraktowany
jako kwalifikowana forma zabytku (zwykłego), którego definicja zwarta jest
w art. 3 pkt 1

Aby zatem dokonać identyfikacji zabytku archeologicznego trzeba najpierw
ustalić czy spełnia on kryteria zabytku , a więc czy jest dziełem człowieka
lub związany jest z jego działalnością i jest świadectwem minionej epoki,
posiada wartość historyczną, artystyczną lub naukową oraz czy jego zachowanie leży w interesie społecznym.

Jeśli rzecz ta spełnia ww. kryteria, można w dalszej kolejności ustalić czy wypełnia również kryteria określone w art. 3 pkt 4, a zatem czy
jest powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka. Wprowadzone do definicji pojęcia egzystencji i działalności człowieka wskazują, iż ustawodawca przede wszystkim
ochronie prawnej poddać chce wytwory aktywności człowieka. Trudno
jednoznacznie ocenić jak rozumieć samą egzystencję człowieka. Jeśli przyjęlibyśmy szerszą interpretacje to trzeba byłoby przyjąć, iż pozostałością
egzystencji człowieka mogą być jego szczątki, co jednak w praktycznym stosowaniu zważywszy na brak cezury chronologicznej definicji zabytku archeologicznego oraz charakter regulacji z zakresu bioetyki mogłoby uruchomić
szereg trudnych do rozwiązania w praktyce problemów (np. przechowywania w muzeach szczątków odkrywanych przez archeologów na pobojowiskach). Trzeba przy tej okazji dostrzec, iż ani Ustawa z dnia 21 listopada
1996 r. o muzeach ani towarzyszące jej akty wykonawcze w żaden sposób
nie określają tego, według jakich standardów w muzeach powinno się przechowywać oraz eksponować szczątki ludzkie. Dość oględnie do kwestii tej
odnosi się jedynie Kodeks Etyki ICOM dla muzeów123.

Rozstrzygające o tym czy mamy do czynienia z zabytkiem archeologicznym,
jest zatem nie jego metryka powstania ale miejsce, w którym się on znajdował, w tym kontekście ustawodawca podkreśla istotę tzw. kontekstu kulturowego takiego zabytku, używając określenia „nawarstwienia kulturowe
i znajdujące się w nich wytwory bądź ich ślady” Wymienione w art.6 pkt 1
nieruchome zabytki archeologiczne, stanowią egzemplifikacje najbardziej
charakterystycznych form z tej kategorii.

Nie ulega wątpliwości, iż intencją ustawodawcy było podjęcie skuteczniejszej ochrony dziedzictwa archeologicznego poprzez wprowadzenie specjalnej, wyróżniającej się kategorii zabytków, jakimi są zabytki archeologiczne,
które wcześniej nazywano „wykopaliskami i znaleziskami”, w XIX w. „starożytnościami”. Wyjątkowość tej kategorii zabytków powiązana jest z kontekstem w jakim się znajdują (w jakim zostały odkryte lub znalezione).
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123 Np. S. Waltoś, Kodeks Etyki ICOM dla muzealników, Warszawa 2009, str. 41.
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Mimo dobrych intencji praktyka stosowania od 2003 r. obu definicji dowodzi, iż dość powszechnie pojawia się problem rozróżnienia zabytku „zwykłego” od zabytku archeologicznego w sytuacji kiedy zabytki te pochodzą
z czasów współczesnych. Nieostre pojęcie: „świadectwo minionej epoki”,
jak również uznaniowy charakter wartości historycznej czy artystycznej
powoduje, iż definicje te są nazbyt elastyczne i powodują kłopoty w stosowaniu prawa.

Zarówno doktryna konserwatorska jak i tym bardziej praktyka nie wypracowały w tym zakresie jednolitej i konsekwentnej polityki. Tak oto na terenie jednego województwa za zabytek archeologiczny uznawana jest szafa
pancerna z przełomu XIX/XX w. tylko dlatego, że została zakopana w ziemi,
na terenie innego województwa odkrywane na pobojowisku zabytki
z okresu II wojny światowej traktowane są jako zabytki (zwykłe).
Tym niemniej dostrzec trzeba, iż koncepcja obowiązującej w Polsce definicji zabytku archeologicznego inspirowana była definicją Konwencji Maltańskiej i jej konstrukcja oraz cechy w dużej mierze pokrywają się z innym
rozwiązaniami stosowanymi w Europie.

Niestety definicja ta nie sprawdza się w polskiej rzeczywistości i wymaga
moim zdaniem zmiany polegającej na jej dookreśleniu poprzez wprowadzenie zapisu określającego wiek takiego zabytku. Zaznaczyć trzeba,
iż zarówno obowiązująca ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 35 ust.1) jak i jej poprzedniczka tj. Ustawa dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury, w sposób jednoznaczny określały, iż jedynym właścicielem zabytków archeologicznych jest Skarb Państwa.
Francja

Code du patrimoine – version consolidée au 11 juillet 2015 art. 510

Są uznane za elementy dziedzictwa archeologicznego (patrimoine archéologique) wszystkie pozostałości i inne ślady ludzkiej egzystencji, których
ochrona i badania, szczególnie przez wykopaliska i odkrycia, pozwalają prześledzić rozwój ludzkości i jej związek ze środowiskiem naturalnym.
We Francji obowiązującym terminem jest pojęcie dziedzictwa archeologicznego. Definicja jest prosta, przejrzysta, widać w niej wyraźne inspiracje Konwencją Maltańską.

Cechami charakterystycznymi, które mają ułatwić identyfikacje jest powiązanie z badaniami, wykopaliskami i znaleziskami, z których pochodzić mają
elementy dziedzictwa archeologicznego. Charakterystyczną cechą jest
tu ścisłe powiązanie archeologii ze środowiskiem naturalnym, co dotyczyć
będzie przede wszystkim nieruchomych zabytków.

Sytuacja prawa własności do zabytków archeologicznych ma złożony charakter, jeśli jednak idzie o zabytki pozyskane w wyniku prowadzonych
badań archeologicznych to ich właścicielem jest państwo.
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Republika Irlandii
National Monuments Act 1930 Section 2

Przedmiot archeologiczny (archaeological object) to: „Każda ruchomość
(rzecz ruchoma), czy to obrobiona, częściowo obrobiona lub nieobrobiona
(przez człowieka), które ze względu na wartość archeologiczną w niej
zawartą lub przez związek z jakimś irlandzkim historycznym wydarzeniem
lub osobą ma wartość znacznie większą od jej naturalnej (w tym artystycznej) wartości, a określenie to obejmuje szczątki starożytnych (dawnych) ludzi,
zwierząt lub roślin”.
Ustawodawca posługuje się tu pojęciem przedmiot archeologiczny (obiekt
archeologiczny) w rozumieniu rzeczy ruchomej. Właściwszym wydaje się
w związku z tym przyjęcie tłumaczenia „przedmiot” niż „obiekt”, ponieważ
w archeologii pojęcie obiektu archeologicznego odnosi się raczej do nieruchomości. Cechami charakterystycznymi dla przedmiotu archeologicznego
jest pojęcie wartości archeologicznej zawartej w takim przedmiocie oraz
ścisłe powiązanie takiego przedmiotu z historią Irlandii. Definicja ta jest
szeroka i odnosi się nie tylko do dawnych szczątków ludzkich jak również
do świata zwierząt lub roślin. W tym kontekście ustawodawca nie wprowadza cezury chronologicznej, posługując się ogólnym określeniem „dawnych”
i „starożytnych”. Zwłaszcza określenie „starożytne” wskazuje, iż przedmiotem ochrony nie są rzeczy współczesne, lecz bardziej powiązane z okresem starożytnym z drugiej jednak strony zastosowany w tej definicji zabieg
pozwalający uznać za przedmiot archeologiczny rzecz powiązaną z irlandzkim wydarzeniem historycznym lub osobą nie wyklucza uznania za taki
przedmiot rzeczy o nowożytnej lub wręcz współczesnej metryce. Jest
to zatem definicja dość elastyczna.
Właścicielem odkrywanych lub znajdowanych zabytków archeologicznych
jest Państwo.
Norwegia

Cultural Heritage Act, Act of 9 June 1978 No.50 Concerning the Cultural Heritage
§ 2 Zabytki, stanowiska oraz środowisko kulturowe-definicje (Monuments and sites and cultural environments-definitions)
Termin „archeologiczne i historyczne zabytki oraz stanowiska” jest tutaj
definiowany jako wszelkie ślady ludzkiej działalności w naszym fizycznym
środowisku, włączając miejsca związane z historycznymi wydarzeniami,
wierzeniami i tradycjami.
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Bardzo ogólna i syntetyczna, lecz w gruncie rzeczy trafna definicja. Ustawodawca nie poprzestaje jednak na tej definicji starając się wymienić enumeratywnie katalog zabytków poddanych szczególnej ochronie prawnej.
Co charakterystyczne wprowadzono tu cezurę chronologiczną w postaci
daty rocznej 1537. Analiza poniższego katalogu wyraźnie wskazuje, iż brak
jest w tym katalogu bezpośredniego wyodrębnienia zabytków archeologicznych jako specjalnej grupy zabytków. Tym niemniej określenie „stanowiska” odnieść można bez wątpienia do archeologii podobnie zresztą jak
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znaczna cześć wymienionych kategorii zabytków. Charakterystyczne jest
m.in. uwzględnienie w ramach ochrony prawnej kopalni, miejsca wydobycia rudy żelaza oraz miejsca wytwarzania węgla drzewnego i smoły.
§ 4 Zabytki i stanowiska, które są chronione automatycznie

Następujące zabytki i stanowiska wcześniejsze niż 1537 są automatycznie
chronione:
a. osady, jaskinie, naturalne schroniska skalne ze śladami życia i działalności
ludzi, domostwa, kościoły, domy i budynki wszelkiego typu oraz ich pozostałości lub części, sztuczne kopce wyznaczające granice dawnych wsi,
farmy, zabudowania mieszkalne, dziedzińce lub wszelkie inne grupy konstrukcji jak miejsca targowe, pozostałości miast i podobne pozostałości
b. stanowiska i pozostałości warsztatów i innych miejsc pracy wszelkiego
rodzaju, jak kamieniołomy i inne kopalnie, miejsca wydobycia rudy żelaza,
miejsca wytwarzania węgla drzewnego i smoły i inne ślady wytwórczości
rzemieślniczej lub przemysłowej
c. wszelkiego rodzaju ślady uprawy ziemi, jak kopce kamieni z oczyszczania pól, rowy, ślady orki, płoty i ogrodzenia oraz urządzenia do polowania,
rybołówstwa i chwytania zwierząt
d. wszelkiego rodzaju drogi i szlaki, czy to niebrukowane lub brukowane
kamieniami, moszczone drewnem lub innym materiałem, tamy i jazy,
mosty, brody, urządzenia portowe i stacje wymiany załogi, miejsca lądowania i pochylnie, miejsca cumowania promów i przewłoki oraz ich pozostałości, przeszkody na torach wodnych, oznaczenia dróg lądowych i wodnych
e. wszelkiego rodzaju konstrukcje obronne jak grodziska, okopy, wały, fosy,
fortyfikacje oraz ich pozostałości a także miejsca nadawania sygnałów,
kopce kamieni, itd
f. miejsca odbywania wieców, stanowiska kultowe, miejsca ofiar kultowych,
kopce, studnie, źródła i inne miejsca związane ze znaleziskami archeologicznymi, tradycjami, wierzeniami, legendami lub obyczajami
g. kamienie i wychodnie skalne z inskrypcjami lub przedstawieniami jak
inskrypcje runiczne, ryty i malowidła naskalne, cup-marks, żłobienia i inna
sztuka naskalna
h. stojące kamienie, krzyże i podobne zabytki (pomniki)
i. układy kamieni, bruki kamienne itd
j. wszelkiego rodzaju pochówki, pojedyncze lub w grupach, jak kurhany
ziemne (burial mounds) i kamienne (burial cairns), komory grobowe, groby
ciałopalne, pochówki w urnach, pochówki w trumnach, cmentarze przykościelne i ich ogrodzenia, oraz zabytki sepulkralne wszelkiego rodzaju.
To samo odnosi się do zabytków i stanowisk lapońskich należących do opisanych wyżej grup, które maja więcej niż 100 lat.
Właścicielem tych zabytków jest państwo.
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Republika Czeska
20/1987Sb. Zakon České národni rady ze dne. 30 března 1987, o statni
památkové péči(ve zneni zákona ČNR č.425/1990 Sb) – obowiązująca
ustawa
§ 23 (1)
Znaleziskiem archeologicznym jest rzecz (zbiór rzeczy – kolekcja), która jest
świadectwem albo pozostałością (reliktem) życia człowieka i jego czynności
(działalności) od jego początków do nowożytności a zachowała się (rzecz –
zabytek archeologiczny) z reguły pod ziemią.
Bardzo ogólny rodzaj definicji posługujący się pojęciem „znaleziska archeologicznego”. Ustawodawca nie wprowadza tu dosłownego podziału
na rzeczy ruchome i nieruchome, tym niemniej znalezisko traktowane jest
powszechnie jako rzecz ruchoma. Przesłanki, iż rzecz ta lub zbiór rzeczy
mogą być uznane za znalezisko archeologiczne to fakt, że mają one być
świadectwem życia człowieka i jego działalności. Brak tu konkretnej cezury
chronologicznej. Kolejną charakterystyczną cechą ma być fakt zachowania
takiego zabytku pod ziemią, choć użyte określenie „z reguły” określać ma,
iż relikty takie najczęściej znajdują się pod ziemią, co nie wyklucza jednak
odkrycia takich rzeczy pod wodą lub na powierzchni, choć tego ustawodawca wprost nie wyjaśnia.

Przygotowana została zmiana obowiązującej definicji, miała ona wejść
w życie w II połowie 2016 r. Niestety zaproponowane nowe rozwiązania
w tym m.in. wprowadzenie nowej definicji zabytku archeologicznego finalnie nie zostały uchwalone. Warto tym niemniej dostrzec kierunek proponowanych zmian, tym bardziej, iż zyskał on pełne poparcie czeskiego środowiska archeologicznego. W dalszym ciągu ustawodawca posługuje się
określeniem „znalezisko archeologiczne”, ale tym razem wprowadza do tej
definicji konkretną cezurę chronologiczną tj. znalezisko takie musi mieć
więcej niż 70 lat.
Uściślono również w tej definicji, iż znalezisko archeologiczne mogło zachować się zarówno pod ziemią jak i na jej powierzchni oraz pod wodą lub też
w ramach istniejących budowli.
Zákon ze dne 2016, (nie wszedł w życie)

o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně
památkového fondu) – projekt nowej ustawy
§ 2 ust.7
Ad. 1. Jako znalezisko archeologiczne (rozumiemy) materialną pozostałość
z życia i czynności (działalności) człowieka, który powstał przed (minimalnie) 70. laty, dziś już nie służy swojemu celowi a zachował się poza
okręgiem dzisiejszego życia, w ziemi, na jej powierzchni, pod wodą albo
w ramach istniejących budowli.
108

ZAŁĄCZNIKI
Niemcy
Federalistyczna struktura Niemiec jest przyczyną bardzo różnorodnego
systemu ochrony zabytków w tym kraju. Nie istnieje zatem ani jednolity
system ochrony dziedzictwa kultury ani tym bardziej jednolity system
prawny w tym zakresie. Kraje związkowe mając w tym zakresie konstytucyjnie im przyznaną swobodę stanowią własne regulacje prawne, tym niemniej ochrona zabytków należy do zadań państwa co oznacza, iż za utrzymanie, zabezpieczenie oraz badanie zabytków spoczywających w ziemi
odpowiedzialne są kraje związkowe. Różnie jednak rozstrzygane są tu
m.in. kwestie prawa własności do zabytku oraz w związku z mnogością
regulacji prawnych, różnie definiowany jest tu przedmiot ochrony prawnej (zabytek). Różnice te w przypadku Niemiec wynikają obok federacyjnego charakteru państwa z jego zróżnicowanej historii, co również w wielu
wypadkach zaważyło na obowiązujących dzisiaj definicjach.
Hamburg

Gesetz zum Neuerless des Denkmalschutzgesetzes und zur Anpassung
Weiterer Vorschriften vom 5 Aprili 2013 HAMBURGISCHES GESETZ
– UND VERORDNUNGSBLATT
Nr 14,19 April 2013

§ 4 Przedmiot ochrony zabytków
Według tej ustawy zabytki architektoniczne [budowlane, konstrukcyjne], zespoły,
zabytki sztuki ogrodniczej i zabytki ziemne są objęte ochroną jako zabytki.
To samo dotyczy zabytków ruchomych, których status o objęciu ich ochroną stał
się niepodważalny lub kiedy zarządzono natychmiastowe wykonanie.
(2) Zabytek architektoniczny to budowlane założenie lub części budowlanego założenia w myśl § 2 ustęp 1 Hamburgische Bauordnung z 14 grudnia
2005 r. (HmbGVBl. s. 525, 563), z ostatnią zmianą z 20 grudnia 2011 (HmbGVBl. s. 554), w aktualnie obowiązującej wersji, którego lub których zachowanie leży w publicznym interesie ze względu na historyczne, artystyczne,
lub naukowe znaczenie lub dla uchronienia charakterystycznych właściwości
obrazu miasta. Do zabytku architektonicznego należy także jego wyposażenie i jego wystrój, o ile tworzą z zabytkiem architektonicznym jedność o wartości zabytkowej.
(3) Zespół to pewna ilość założeń budowlanych włącznie z połączonymi
z nimi ulicami i placami, a także zieleńcami i powierzchniami niezabudowanymi oraz taflami wodnymi, których zachowanie leży w interesie publicznym
ze względów wymienionych w ustępie 2, a mianowicie również wtedy, gdy
żadna lub nie każda pojedyncza część zespołu stanowi zabytek. Do zespołu
należą także wyposażenie i wystrój jego części składowych, o ile tworzą one
wraz z częściami składowymi zespołu jedność o wartości zabytkowej.
(4) Zabytek sztuki ogrodniczej to zieleniec, ogród lub park, cmentarz, aleja
lub inne świadectwo kształtowania ogrodu i krajobrazu włącznie z taflami
wody i obszarami zalesionymi lub części tychże, których zachowanie leży
w interesie publicznym ze względów wymienionych w ustępie 2. Do zabytku
sztuki ogrodniczej należą także jego wyposażenie i jego wystrój, o ile tworzą one wraz z zabytkiem sztuki ogrodniczej jedność o wartości zabytkowej.
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(5) Zabytek ziemny (bodendenkmal) to pozostałość, rzecz ruchoma lub nieruchoma, która albo które świadczą o epokach i kulturach, stanowią jedno
z głównych źródeł naukowego poznania w odniesieniu do wykopalisk i znalezisk i których zachowanie leży w interesie publicznym ze względów wymienionych w ustępie 2.
(6) Zabytki ruchome to wszystkie rzeczy nie posiadające stałego miejsca, które
nie podpadają pod ustępy od 2 do 5 i których zachowanie leży w interesie
publicznym ze względów wymienionych w ustępie 2, szczególnie:
1. ruchome pojedyncze przedmioty,
2. zbiory i pozostałe całokształty ruchomych pojedynczych przedmiotów.
Ustawodawca określając zabytki archeologiczne posługuje się pojęciem
bodendenkmal (zabytek ziemny), wskazując tym samym na miejsce gdzie
zabytki tej kategorii jego zdaniem się znajdują (pod ziemią). Wprowadzono
tu podział na zabytki ruchome i nieruchome. Brak jest cezury chronologicznej, mowa jest natomiast o epokach i kulturach, jednak bez nawiązania
do szczegółów Konstrukcja tej definicji odsyła czytelnika do ustępu 2, stąd
też w tym przypadku zaistniała konieczność przywołanie innych przepisów.
Meklenburgia

Denkmalschutzgesetz (DSchGM-V) In der Fassung der Bekanntmachung vom 6 Januar 1998
Fundstelle:GVOBI, M-V 1998, s.12
Mecklenburg-Vorpommern
&2

(1) W świetle tej ustawy zabytkami są rzeczy, większe ilości rzeczy i części
rzeczy, które należy zachować ze względu na interes publiczny, jeśli rzeczy
mają znaczenie dla historii człowieka, miast i osad lub dla rozwoju warunków pracy i warunków gospodarczych oraz istnieją artystyczne, naukowe,
historyczne, folklorystyczne lub urbanistyczne powody dla ich zachowania
i wykorzystania.
(2) Zabytki architektoniczne [budowlane, konstrukcyjne] to zabytki, które
składają się z założeń architektonicznych lub części założeń architektonicznych. Tak samo należy traktować ogrody, cmentarze i parki, a także inne
ukształtowane przez człowieka części krajobrazu, jeśli spełniają założenia
ustępu 1. Historyczne elementy wystroju należy traktować tak jak zabytki
architektoniczne, o ile tworzą z zabytkiem architektonicznym całość o wartości zabytkowej.
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(3) Obręby zabytkowe to grupy założeń architektonicznych, które z wymienionych w ustępie 1 powodów są warte zachowania, niezależnie od tego, czy
pojedyncze założenia architektoniczne są same w sobie zabytkami architektonicznymi. Obręby zabytkowe mogą być zarysem [rzutem poziomym] miasta,
obrazem miasta lub miejsca, sylwetką miejsca, częścią miasta, jego kwartałem, osiedlem, grupą domostw, siecią ulic, całościowym założeniem budowlanym, miejscami produkcji i pojedynczymi budowlami, a także ich najbliższym
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otoczeniem, o ile mają one znaczenie dla obrazu całościowego. Wraz z obrębem zabytkowym ochronie podlegać będzie zewnętrzny obraz całościowy.
(4) Zabytki ruchome to wszystkie zabytki, które nie są przypisane do miejsca.
(5) Zabytki ziemne to zabytki ruchome i nieruchome, które znajdują się lub
znajdowały się w ziemi, w bagnach, a także w wodzie. Za zabytki ziemne
uważa się także:
– świadectwa ludzkiego życia w przeszłości i powiązanego z nim życia
zwierząt i roślin,
– zmiany i przebarwienia w naturalnym obrazie ziemi, które zostały
spowodowane poprzez nie dające rozpoznać się samodzielne zabytki
ziemne, o ile spełniają one przesłanki ustępu 1.
(6) Odnośnie dóbr archiwalnych przepisy tej ustawy nie znajdują zastosowania.
Również w tym akcie prawnym ustawodawca posługuje się określeniem
„zabytek ziemny” odnosząc go do zabytku archeologicznego. Wprowadzono tu podział na zabytki ruchome i nieruchome. Ustawodawca wskazuje
na typowe dla tej kategorii zabytków ich oryginalne położenie tj. pod ziemią, pod wodą i co ciekawe w bagnie. Brak cezury chronologicznej. W definicji tej znajdujemy odesłanie do ust. 1, gdzie ustawodawca podaje ogólną
definicję zabytku.
Saksonia

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat
Sachsem (Sächsisches Denkmalschutzgesetz-SächsDSchG)vom 3 Marz
1993
Sächsisches Denkmalschutzgesetz
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen
(Sächsisches Denkmalschutzgesetz – SächsDSchG)
§ 2 Przedmiot ochrony zabytków
(1) W świetle tej ustawy zabytki kultury to wytworzone przez ludzi rzeczy,
całokształt rzeczy, części i ślady rzeczy włącznie z ich naturalnym podłożem,
których zachowanie leży w interesie publicznym ze względu na ich historyczne, artystyczne, naukowe, urbanistyczne lub krajobrazowe znaczenie.
(2) Do zabytków kultury należą też akcesoria [wyposażenie, osprzęt] i drugorzędne [podrzędne] instalacje [założenia] o ile tworzą z główną rzeczą jedność o wartości zabytku.
(3) Przedmiotem ochrony zabytków są także
1. otoczenie zabytku kultury, o ile posiada ono poważne znaczenie dla jego
trwałości [istnienia] lub jego wyglądu,
2.obszary objęte ochroną zbytków (§ 21), obszary objęte ochroną wykopalisk
(§ 22) i rezerwaty archeologiczne (§ 23),
3. szczątki ludzkie i innych istot żywych, które znajdują się w historycznych
grobach lub osiedlach.
(4) Przedmiotem ochrony zabytków mogą być także miejsca wydarzeń historycznych
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(5) W świetle tej ustawy zabytkami kultury są szczególnie
a) budowle,
b) osiedla lub części miejscowości, widok ulic lub placów lub wygląd miejsc
o szczególnym znaczeniu urbanistycznym lub folklorystycznym,
c) dzieła dotyczące aranżacji ogrodów lub krajobrazów, historyczne formy
krajobrazowe jak błonie wiejskie, krajobrazy z hałdami,
d) dzieła związane z historią produkcji i komunikacji,
e) miejsca i przedmioty tworzące instalacje lub systemy naukowe,
f) menhiry,
g) nieruchome i ruchome archeologiczne świadectwa rzeczowe , takie jak
pozostałości osiedli i umocnień, grobowców, jaskiń, opuszczonych domostw,
miejsc kultu i zgromadzeń, a także inne pozostałości przedmiotów i budowli,
h) dzieła sztuk pięknych i rzemiosła artystycznego,
i) zbiory.
W Saksonii zabytki archeologiczne nazwane zostały archeologicznymi świadectwami rzeczowymi z podziałem na nieruchome i ruchome. Ustawodawca
nie podaje wprost ich definicji wskazując jedynie przykłady takich świadectw.
Można przyjąć, iż: archeologiczne świadectwa rzeczowe muszą wypełniać
ogólne kryteria zabytków kultury, których definicje określa ust.1.Brak jest
tu cezury chronologicznej.

Warto dostrzec, iż w tej regulacji funkcjonują jeszcze określenia „wykopaliska“ oraz „rezerwaty archeologiczne“, które to terminy nie zostały
jednak zdefiniowane. Jest to dość niekonsekwentna i nieostra regulacja
bowiem ustawodawca wymienia m.in wcześniej „szczątki ludzkie i innych
istot żywych, które znajdują się w historycznych grobach lub osiedlach.”
jak również megalityczne budowle „menhiry”, które pozostają poza definicją „archeologicznych świadectw rzeczowych”. To dość zaskakujący
zabieg bowiem obie z wyżej wymienionych kategorii w nauce archeologii
powszechnie uznawane są za zabytki archeologiczne.
W przypadku opisanych powyżej przykładów właścicielem zabytków
archeologicznych (bodendenkmal) jest Land.
Wielka Brytania

Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979 section 61
Zabytek (zabytek)

(a)jakikolwiek budynek, budowla lub dzieło, czy to położony nad lub pod
powierzchnią ziemi, jakakolwiek jaskinia lub wyrobisko; (b) jakiekolwiek stanowisko zawierające szczątki takiego budynku, budowli lub dzieła lub albo
jakiejkolwiek jaskini lub wyrobiska; i (c) jakiekolwiek stanowisko zawierające lub zawierające szczątki jakiegokolwiek pojazdu, jednostki pływającej,
statku powietrznego lub innego obiektu ruchomego lub jego części które ani
nie stanowi, ani nie tworzy części jakiegokolwiek dzieła, która jest zabytkiem
według paragrafu (a) powyżej.
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Zabytek przeszłości (ancient monument)
(a) jakikolwiek zabytek wpisany do rejestru zabytków; i
(b) jakikolwiek inny zabytek, który w opinii Sekretarza Stanu ma wartość społeczną ze względu na historyczne, architektoniczne, tradycyjne, artystyczne
lub archeologiczne wartości z nim związane.
Ustawodawca posłużył się tu pojęciem zabytek przeszłości wskazując jako
jeden z wyróżników charakteryzujących taki zabytek koniecznością posiadania szeregu wartości, w tym wartości archeologicznej. Przepis ten wskazuje na pewną swobodę i uznaniowość w określaniu ww. definicji przez
Sekretarza Stanu. Wydaje się, iż cechy zabytku archeologicznego wskazują
również niektóre elementy określone w definicji zabytku zwłaszcza te określone w pkt a i b. Brak cezury chronologicznej.
Definicja ta ma zatem nieco hybrydowy charakter.

Ponieważ dość często brytyjski system ochrony zabytków archeologicznych
przywoływany jest w Polsce jako wzór godny recepcji, nie wdając się w analizę funkcjonowania całego systemu zwrócić trzeba uwagę, iż w systemie
tym istotne miejsce odgrywa definicja skarbu (treasure). Definicja ta nie
może być uznawana jako synonim pojęcia zabytku archeologicznego (w tym
wypadku zabytku przeszłości). Tym niemniej bardzo konkretnie wskazane
cechy rzeczy mieszczących się w kategorii definicji (treasure) ewidentnie
posiadają cechy typowych ruchomych zabytków archeologicznych. Stąd też
za zasadne uznano przywołanie w pełnym brzemieniu tej definicji. W tym
wypadku ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zarówno cezury
chronologicznej jak również na wskazanie surowca z jakiego została wykonana rzecz, którą będzie można uznać za skarb.
The Treasure Act (1996)

1. S
 karbem (Treasure) jest:
moneta: dowolny środek wymiany, który był lub według uzasadnionego przypuszczenia mógł być przeznaczony do użycia w charakterze lub zamiast pieniądza.
Przedmiot prehistoryczny - wykonany do epoki żelaza włącznie.
To samo znalezisko - przedmioty intencjonalnie zdeponowane razem, niezależnie od tego czy zostały znalezione blisko siebie, czy zostały np. rozwleczone
po polu w trakcie orki.
Cenne znalezisko to:
1. Dowolny przedmiot inny niż moneta o zawartości złota lub srebra równej
co najmniej 10%wagi, mający 300 lat w chwili odkrycia.
2. Znalezisko z co najmniej dwoma przedmiotami poza monetami o zawartości metalu szlachetnego mniejszej niż 10%.
3. Prehistoryczny przedmiot inny niż moneta, jeżeli jego dowolną część stanowi metal szlachetny niezależnie od jego % zawartości.
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4. Prehistoryczny przedmiot inny niż moneta, którego dowolną część stanowi
metal i który jest częścią jednego znaleziska zawierającego co najmniej dwa
takie przedmioty.
5. Znalezisko co najmniej dwóch, co najmniej 300letnich monet o zawartości
złota lub srebra wynoszącej co najmniej 10%.
6. Znalezisko co najmniej dziesięciu, co najmniej 300letnich monet o zawartości złota lub srebra wynoszącej mniej niż 10%.
7. Pojedyncze monety odkryte w powiązaniu z innymi obiektami stanowiącymi cenne znalezisko. Także pojedynczy przedmiot znaleziony w miejscu
wcześniejszego odkrycia cennego znaleziska.
8. Pojedyncze monety ukryte z zamiarem odzyskania, gdy są na to wyraźne
dowody.
9. Przedmioty mające mniej niż 300 lat wykonane głównie ze złota lub srebra, celowo ukryte z zamiarem odzyskania, których właściciele lub ich spadkobiercy są nieznani(np. skarby monet z XVIII, XIX, XX wieku).
10. Znaleziska złożone wyłącznie z monet: ukryte celowo skarby, zbiory jak
np. sakiewki, które zgubiono razem, wota i ofiary rytualne.
Cennym znaleziskiem nie są nie przetworzone obiekty przyrodnicze (np. minerały, kości)”.
Prawo własności do zabytków archeologicznych ma w Wielkiej Brytanii bardziej złożony charakter, bowiem wszystko czego nie można uznać
za skarb (Treasure) w oparciu o ww. definicje może stać się własnością lub
współwłasnością właściciela gruntu i znalazcy. Korona Brytyjska zastrzegła
sobie prawo wykupu odnajdywanych przez znalazców rzeczy, które sklasyfikować można jako skarb. Nie ulega wątpliwości, iż charakter wymienionych w tej definicji rzeczy pozwala uznać je za zabytki archeologiczne.
Ukraina

Art. 1 Ustawy z dnia 18 marca 2004 roku O ochronie dziedzictwa
archeologicznego z późniejszymi zmianami podaje 2 pojęcia:

1. Obiekt dziedzictwa archeologicznego (obiekt archeologiczny) – miejsce,
budynek, kompleks (zespół), ich części, powiązane terytorialnie lub obiekty
wodne utworzone przez osobę, niezależnie od stanu zachowania, które przyniosły naszym czasom wartości z punktu widzenia archeologicznego, antropologicznego i etnograficznego i całkowicie lub częściowo zachowały swoją
autentyczność.
2. Zabytek archeologiczny – obiekt archeologiczny o znaczeniu krajowym lub
lokalnym, wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków Nieruchomych Ukrainy. (tłumaczenie V. Hulkewycz)
Właścicielem zabytków archeologicznych jest Państwo.
Wnioski
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Regulacje europejskie dotyczące określenia definicji zabytku archeologicznego mają bardzo zróżnicowany charakter. Cześć definicji ma charakter ogólny i nie posługuje się żadną bliżej określoną cezurą chronologiczną
(np. Polska, Francja) odwołując się do np. wartości historycznej lub archeologicznej obiektu. Niektóre z definicji mają bardziej wyraźnie zakreślone
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granice. W tym wypadku ustawodawca stara się enumeratywnie wyliczyć przykłady najpopularniejszych form zabytków. Bywa, że wprowadza
do definicji cezurę chronologiczną w postaci daty rocznej (Norwegia) lub
cezury kroczącej – Republika Czeska (propozycja nie weszła w życie).
Kontekst problemu magazynowania zabytków archeologicznych

Magazynowanie zabytków archeologicznych pozyskiwanych w toku badań
archeologicznych nie stanowiło w Polsce większego problemu mniej więcej
do połowy lat 90. ubiegłego wieku. Przemiany roku 1989 r., tak polityczne
jak i gospodarcze, przyczyniły się dość szybko do boomu różnego rodzaju
inwestycji budowalnych powiązanych z pracami ziemnymi. Budowa dróg
i autostrad, budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych czy
wreszcie inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym rozpoczęły wówczas w zasadzie nieprzerwany, intensywny proces inwestycyjny.
Ratownicze badania archeologiczne objęły swym zasięgiem m.in. potężne
inwestycje w obrębie staromiejskim na terenie Wrocławia, Krakowa, Gdańska. Równie dużym wyzwaniem były badania archeologiczne towarzyszące
budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Międzynarodowe standardy ochrony zabytków przewidują, iż w rejonie
inwestycji objętych tzw. ochroną konserwatorską konieczne jest sprawowanie nadzoru archeologicznego, w sytuacji zaś kiedy planowana inwestycja może kolidować lub koliduje ze znajdującymi się w terenie zabytkami archeologicznymi, konieczne jest przeprowadzenie tzw. ratowniczych
(wyprzedzających) badań archeologicznych124. Ta szczególna forma badań
archeologicznych nazwana ratowniczą przyjęła się w doktrynie konserwatorskiej tak w Polsce jak i w innych krajach europejskich (ang. rescue archaeology lub salvage archaeology, franc. l’archéologie préventive). Określenie
ratownicze odnieść trzeba w tym kontekście bezpośrednio do zabytków
archeologicznych, które ratowane są w toku badań przed niszczycielskimi
skutkami planowanej inwestycji. Specyfika ratowniczych badań archeologicznych tym różni się od stacjonarnych, stricte naukowych badań archeologicznych, iż ściśle powiązana jest z procesem inwestycyjnym. Badaniom
tym na ogół towarzyszy dość duża presja ze strony inwestora, który rzecz
jasna zainteresowany jest aby konieczne badania archeologiczne zostały
przeprowadzone szybko, sprawnie i możliwie tanio. W charakterze i specyfice ratowniczych badań archeologicznych zakodowany jest zatem oczywisty konflikt interesu publicznego reprezentowanego przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków jako organu administracji państwowej z interesem
jednostki (inwestorem).
Obowiązujące przepisy prawa krajowego odzwierciedlają przyjęte w Europie standardy uzależniające możliwość realizowania prac budowlanych
przy zabytku, od uzyskania pozwolenia wydawanego przez właściwego
miejscowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków125. Niezaprzeczalnym
wyróżnikiem ratowniczych badań archeologicznych jest ogromny przy-

124 Co do zasady tzw. nadzór archeologiczny jest formą prowadzenia badań archeologicznych, choć
nie reguluje tego wprost definicja legalna badań archeologicznych zawarta w art. 3 pkt 11 ustawy
o ochronie zabytków.
125 Art. 36 ustawy o ochronie zabytków.
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rost ruchomych zabytków archeologicznych odkrywanych w toku badań,
co powiązane jest z jednej strony z rozległym terenem realizowanej inwestycji (autostrady), jak i złożonymi nawarstwieniami kulturowymi, które
przez stulecia odkładały się w konkretnym miejscu (np. badania archeologiczne na rynku w Krakowie lub Wrocławiu).
Już w połowie lat 90. XX w. zdiagnozowane zostały w Polsce pierwsze problemy konserwatorskie dotyczące realizowania ratowniczych badań archeologicznych. Pierwszym z nich była jakość tychże badań, która wzbudzała
wówczas i nadal wzbudza silne kontrowersje. Okazało się bowiem, iż w
warunkach wolnego rynku usługi dotyczące badań archeologicznych obok
jednostek naukowo-badawczych oraz muzeów świadczyć rozpoczęły podmioty prywatne126. Ukształtowała się wówczas trwająca do dziś praktyka,
iż w warunkach ogłaszanych przetargów na realizację badań archeologicznych, najwyżej oceniana jest cena usługi, zdecydowanie niżej lub w ogóle
nie brane pod uwagę są kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie archeologów. Niestety wykonywanie zawodu archeologa nie jest w Polsce licencjonowane i w zasadzie nie ma żadnych podstaw prawnych pozwalających
pozbawić możliwości wykonywania tego zawodu kogoś, kto wykonuje go
nierzetelnie i nieetycznie.

Uzasadnione wątpliwości można mieć zatem nie tylko do jakości wykonywanych w terenie prac archeologicznych, ale i tego jak wyglądać będzie
finalnie sprawa zapewnienia właściwego wykonania dokumentacji z przeprowadzonych prac, zakonserwowania odkrytych zabytków oraz ich magazynowania. Podmioty wygrywające przetargi na realizacje ratowniczych
badań archeologicznych, nie zawsze ustalając kalkulacje kosztów, biorą
pod uwagę finanse jakie niezbędne będą do przeprowadzenia konserwacji odkrytych zabytków oraz ich czasowego magazynowania w toku prowadzonych badań.

Kolejnym, równie ważnym problemem związanym z realizacją ratowniczych badań archeologicznych okazał się szybki przyrost odkrywanych licznie zabytków. Problematyczne rzecz jasna stało się zwłaszcza konserwowanie i magazynowanie tzw. masowego materiału127.

Zdiagnozowane wówczas problemy ujawniły mankamenty systemu
ochrony dziedzictwa archeologicznego. Zasadniczym nierozwiązanym
dotąd problemem jest niewystarczająca ilość powierzchni magazynowej,
która może przyjąć odkrywane wciąż w toku ratowniczych badań archeologicznych zabytki128. Ekspansja ratowniczych badań archeologicznych
szybko ujawniła, iż funkcjonujące dotąd magazyny muzealne lub magazyny
126 W niektórych krajach europejskich np. Ukraina, Francja, ratownicze badania archeologiczne
wykonują wyłącznie instytucje państwowe.
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127 Pojęcie zabytki masowe czy masowy materiał funkcjonuje wyłącznie w doktrynie konserwatorskiej,
nie mając co do zasady oparcia w obowiązujących przepisach prawnych. Zabytek archeologiczny
(nieruchomy, ruchomy) definiowany jest w art. 3 ust.4 ustawy o ochronie zabytków. Obok
zabytków masowych funkcjonuje pojęcie zabytku specjalnego lub wydzielonego. Przykładem
zabytku masowego będzie ułamek ceramiki, a przykładem zabytku specjalnego np. moneta lub
biżuteria.
128 Na ten temat m.in. L. Czerniak, Niechciane zabytki. w:J. Włodarski, K. Zeidler (red.) Prawo muzeów,
Warszawa 2008, str. 116–122.
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instytucji naukowo-badawczych są absolutnie niewystarczające i zachodzi
pilna potrzeba budowy nowych powierzchni magazynowych. Problem ten
nie dotyczy wyłącznie braku samych magazynów, ale i późniejszego zarządzania nimi. Jest to zatem problem złożony gdyż obok finansów, na budowę
samych magazynów zapewnić trzeba jeszcze środki finansowe na ich dalsze funkcjonowanie. Wypada przy tej okazji rozstrzygnąć kto ma zarządzać tymi magazynami. Czy zadanie to powierzyć samorządom129, czy jest
to zadanie administracji państwowej? Przypomnieć przy tej okazji wypada
specyficzny status zabytku archeologicznego w Polsce130.

Osobnym problem wydaje się być sprawowanie nadzoru nie tylko nad przebiegiem samych badań archeologicznych, lecz również egzekwowanie tego
gdzie i w jakim stanie znajdują się odkrywane podczas badań archeologicznych zabytki. Kompetencje w tym zakresie powierzono Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków (dalej WKZ). On to bowiem zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków wskazuje miejsce gdzie
powinny być przechowywane zabytki archeologiczne odkryte, przypadkowo znalezione albo pozyskane w wyniku badań archeologicznych.

Trzeba przy tej okazji podkreślić, iż obwiązujące przepisy pozwalają gromadzić zabytki archeologiczne nie tylko muzeom, lecz również innej jednostce organizacyjnej art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków. O ile standardy gromadzenia i inwentaryzowania zabytków przechowywanych
w muzeach są uregulowane prawnie131, o tyle regulacji tych nie da się
odnieść do zabytków przechowywanych w innych jednostkach organizacyjnych, którymi w polskich warunkach, obok jednostek naukowo-badawczych (PAN, Instytutów Archeologii ośrodków akademickich) są prywatne
fundacje, a nawet prywatne muzea. Ten stan rzeczy ocenić trzeba negatywnie, bowiem w efekcie brak jest możliwości skutecznego wyegzekwowania uchybień w zakresie przechowywania zabytków archeologicznych
w innych niż muzea instytucjach. Co do zasady WKZ jest oczywiście uprawniony do tego aby w trybie nadzoru przeprowadzić kontrole stanu w jakim
zabytki archeologiczne są przechowywane, ale po pierwsze urzędy konserwatorskie praktycznie nie prowadzą takich kontroli w muzeach, tym bardziej zaś w innych jednostkach organizacyjnych. Nadto, o ile w przypadku
kontroli w muzeum można odnieść się do Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach i towarzyszących jej aktów wykonawczych, o tyle regulacji tych
i wskazanych w nich standardów nie można wprost odnieść do innych jednostek organizacyjnych. Tym niemniej w sytuacji ustalonych nieprawidłowości, Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać decyzje o cofnięciu oddania w depozyt zabytków archeologicznych, jeżeli muzeum lub inna
jednostka organizacyjna nie zapewnia warunków, o których mowa w art. 35
ust. 4 ustawy o ochronie zabytków. Warunki te ustawodawca określił bardzo oględnie, trudno bowiem w tym przypadku mówić o wskazaniu jakich129 Zdecydowana większość muzeów archeologicznych w Polsce to muzea samorządowe.
130 Art. 35 ust.1 ustawy o ochronie zabytków Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi
odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych,
stanowią własność Skarbu Państwa.
131 M.in. rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania.
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kolwiek standardów, bazując na określeniach trwałe przechowywanie lub
odpowiednie prace konserwatorskie132.

Trzeba wreszcie przypomnieć, iż Polska ratyfikowała w 1996 r. Europejską
konwencję o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzoną w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz. U. 1996 nr 120, poz. 564).
Dokument ten kompleksowo, choć również dość oględnie reguluje szereg
kwestii dotyczących m.in. prowadzenia badań archeologicznych oraz opracowywania i konserwacji pozyskanych zabytków archeologicznych.
Artykuł 4 Każda Strona zobowiązuje się do stosowania środków fizycznej ochrony
dziedzictwa archeologicznego, zapewniając, stosowanie do okoliczności:
ust. 3 zorganizowanie odpowiednich miejsc przechowywania pozostałości
archeologicznych, które zostały przeniesione z ich pierwotnego miejsca.
Można mieć poważne wątpliwości czy strona polska właściwie wywiązuje
się z tych obowiązków.

Niedostatki w zakresie zapewnienia pozyskanym zabytkom archeologicznym stosownych warunków ich przechowywania są środowisku archeologicznemu dobrze znane. Dotychczasowe głosy w dyskusji nie przyczyniły
się jednak do poprawy sytuacji133. Faktem jest, iż magazynów (składnic)
jest zdecydowanie za mało, a te które funkcjonują są w stanie zaspokoić
wyłącznie lokalne zapotrzebowania instytucji, które nimi zarządzają

Zdecydowana większość opracowań dotyczących problematyki ochrony
dziedzictwa archeologicznego tak w Polsce jak i innych krajach europejskich w sposób marginalny odnosi się do problematyki magazynowania
zabytków archeologicznych134. Problematyka ta w istocie jest złożona
i dotyczy m.in. standardów wyposażenia samych magazynów, opakowywania przechowywanych zabytków, finansowania kosztów konserwacji
zabytków oraz finansowania kosztów utrzymania magazynów135. Nie bez
znaczenia w tym kontekście jest bardzo różne definiowanie w krajach europejskich tego czym jest zabytek archeologiczny i kto jest jego właścicielem.
Problem magazynowania zabytków archeologicznych pochodzących
z ratowniczych badań archeologicznych na przykładzie wybranych
krajów europejskich

W zdecydowanej większości krajów europejskich tak Europy Zachodniej
jak i Środkowej funkcjonuje spójny model w zakresie określenia prawa własności do zabytków archeologicznych oraz finansowania ochrony tychże
132 Art.35 ust.4 ustawy o ochronie zabytków. Przekazanie zabytków archeologicznych muzeum
lub innej jednostce organizacyjnej może nastąpić w przypadku, gdy jednostka ta zapewni:1/ich
trwałe przechowanie 2/przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich
3/udostępnienie tych zabytków w celach naukowych.

133 Problematyka związana z teorią magazynowania zabytków archeologicznych była przedmiotem
konferencji pt. Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z Mazowsza, która odbyła
się w dniu 13.10.2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

134 Np. Z. Kobyliński (red.), Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie. Warszawa 1998,
B. Skaldawski, A. Chabiera, A. Lisicki, System ochrony zabytków w wybranych krajach
europejskich w:Kurier Konserwatorski Nr 11, 2011, str. 5–33.
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135 Na ten temat L. Lenarczyk, Propozycja rozwiązania problemów właściwego opracowania
i magazynowania materiałów archeologicznych z badań ratowniczych w:Problemy muzealnictwa,
Głogowskie Zeszyty Naukowe t. 5, Głogów 2006r.
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zabytków. Struktura własności gruntów, na których znajdują się zabytki
archeologiczne jest dość różnorodna, np. w Holandii zdecydowana większość takich terenów jest w rękach prywatnych, na Litwie jedynie 15%
takich gruntów należy do prywatnych właścicieli, w Norwegii aż 99% terenów na których znajdują się zabytki stanowi własność prywatną. Mimo
tak różnorodnej sytuacji w zakresie prawa własności gruntów przyjęto
w zdecydowanej większości zasadę, iż właścicielem zabytków archeologicznych jest państwo136 i to zadaniem państwa jest zapewnienie ochrony
tym zabytkom. Stąd pokrycie kosztów konserwacji i magazynowania zabytków archeologicznych jest obowiązkiem państwa. Takie standardy przyjęto m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, Ukrainie, Republice Czeskiej i na
Słowacji. Nieco odmiennie uregulowane zostały jedynie kwestie finansowania tzw. ratowniczych badań archeologicznych. W tym zakresie dość
powszechnie przyjęto zasadę: kto niszczy ten płaci, inaczej deweloper płaci.
Stąd też w niektórych krajach przyjęto częściowe lub wyłączne finansowanie tego typu badań przez inwestora. Finansowanie to jednak w żaden
sposób nie dotyczy późniejszego (docelowego) magazynowania odkrytych zabytków, które co do zasady jest obowiązkiem państwa jako właściciela tychże zabytków. W Polsce zasada ta na skutek wyroku TK137 została
nieco zmodyfikowana i dopuszcza obecnie możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji państwowej na finansowanie badań archeologicznych wraz
z towarzyszącą im dokumentacją (art. 82a ustawy o ochronie zabytków).
Tym samym w finansowanie badań archeologicznych zostało zaangażowane
państwo, a nie tylko inwestor. Rozwiązanie to nie powinno dziwić zważywszy
m.in. na restrykcyjne brzmienie art. 35 ust. 1138. Obserwacja polskich
realiów pozwala jednak dość krytycznie odnieść się do stosowania bardzo
niekonsekwentnych praktyk jakie stosują muzea oraz inne jednostki organizacyjne w zakresie przyjmowania zabytków archeologicznych pochodzących z zakończonych badań. Przypomnieć w tym miejscu wypada, iż jednym
z wymogów uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
jest uzyskanie przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego gotowość
muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych139. Ustawodawca nie określił jednak czy dokumenty takie mają wydawać muzea
archeologiczne lub chociaż takie, które posiadają dział archeologii używając
ogólnego określenia „muzea”. Praktyka dowodzi, iż dokumenty takie wydawane są przez różnego rodzaju muzea, które niekoniecznie posiadają zbiory
archeologiczne lub zatrudniają archeologów, dokumenty takie wydawane
są nadto przez komentowane już powyżej inne jednostki organizacyjne. Niestety taka redakcja tego przepisu powoduje, iż ww. dokumenty nazywane
136 Wyjątek stanowią regulacje dotyczące Wysp Brytyjskich.
137 Wyrok TK z dnia 8 października 2007 r. (sygn. akt K20/07).

138 Praktyka wskazuje jednak, iż dotacje te przyznawane są zupełnie incydentalnie.
139 § 9 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca
2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U.
2017 r. poz. 1265).
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potocznie promesami wydawane są przez placówki muzealne nie związane z regionem, z którego pochodzą zabytki140. Wszystko to powoduje,
iż brak jest konsekwentnej, spójnej polityki w zakresie wydawania promes, a później przyjmowania zabytków według tych samych standardów.
Okazuje się, iż są muzea, które wymagają od przekazującego zabytki aby ten
na własny koszt poddał je uprzedniej konserwacji oraz opakował, opatrzył
metryczkami. Praktyka ta jest uzasadniona i w zasadzie najpowszechniej
stosowana141. Bywa jednak, iż muzea uzależniają wydanie ww. dokumentu
od wniesienia opłaty na rzecz muzeum z tytułu późniejszej konieczności
wykonania konserwacji, opakowania oraz, co budzi już poważne kontrowersje, magazynowania przekazanych zabytków tym bardziej, iż opłaty
te pobierane są przed wydaniem promesy, a tym samym przed rozpoczęciem samych badań. Muzea takie same chcą przeprowadzić konserwacje
zabytków, skądinąd słusznie wątpiąc w jakość wykonywanych usług konserwatorskich przez prywatne podmioty.
Brak jest również na gruncie przepisów krajowych jednorodnych kryteriów określających warunki opakowywania, metrykowania i przechowywania zabytków archeologicznych, stąd dość duża różnorodność w standardach zwłaszcza opakowań, w jakich gromadzone są zabytki. Wciąż zdarza się,
iż zabytki z ratowniczych badań archeologicznych wykonywanych w latach 90.
ubiegłego wieku przechowywane są w opakowaniach zastępczych
(np. pudełkach po sprzęcie AGD, pudełkach i plastykowych workach po produktach spożywczych). Dość często zabytki te trafiały do tych opakowań
bez jakiejkolwiek konserwacji. Dużym problemem wydaje się zatem być
uporządkowanie pewnych zaszłości chociażby w zakresie przepakowania
zabytków oraz przeprowadzenia ich konserwacji.
Jak sytuacja ta wygląda w innych krajach europejskich?

Trzeba na wstępie zauważyć, iż problem masowych zabytków ruchomych pozyskiwanych podczas ratowniczych badań archeologicznych jest
w krajach europejskich czytelny, nigdzie jednak skala tego problemu nie
jest ta duża jak w Polsce. Różny jest charakter tego materiału w zależności od specyfiki i historycznych uwarunkowań danego kraju. W Irlandii np. masowy materiał pojawia się dopiero w tzw. okresie wikińskim
(VIII–X w.), bowiem wcześniejsze osadnictwo na tej wyspie było bardzo
ograniczone. Już na terenie Niemiec problem materiału masowego jest
zróżnicowany, bowiem na terenach landów zachodnich związanych z funkcjonowaniem Imperium Rzymskiego materiałem masowym jest ceramika
oraz zabytki metalowe związane z tym okresem historycznym, natomiast
na terenach landów wschodnich, które w tym samym czasie uznawane były
za tzw. Barbaricum, zabytki tej samej kategorii są rzadsze i nie są traktowane jako materiał masowy.
140 Zdarza się w związku z tym, że odkryte na terenie Dolnego Śląska zabytki archeologiczne
przechowywane są np. na terenie innego województwa. Fakt ten z pewnością utrudnia
prowadzenie późniejszych badań naukowych.
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141 Muzea umieszczają na swoich stronach internetowych wytyczne o wymogach dotyczących
przyjmowania zabytków: np. http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/CMS/muzeum_
archeologiczne/przyjmowanie_zabytkow.html (dostęp z dnia 12.01.2018 r.).
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Masowość zabytku nie jest zatem uzależniona od surowca z jakiego
został on wykonany (ceramika, metal. kość, szkło, skóra, drewno, papier)
ale powiązana jest ze specyfiką historii danego regionu oraz intensywnością rozwijającego się w danym miejscu osadnictwa. W polskich
realiach największy problem jeśli idzie o zabytki masowe sprawia ceramika, a właściwie jej ułamki. Dominuje materiał pochodzący z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych, co wynika w dużej mierze ze specyfiki ratowniczych badań prowadzonych na terenach staromiejskich dużych
miast np. w związku z modernizacją rynku w Krakowie czy Wrocławiu.
Badania ratownicze towarzyszące budowie dróg i autostrad ujawniły z kolei
m.in. ogrom ceramiki pradziejowej, przede wszystkim związanej z epoką brązu.

O ile funkcjonujące w Europie systemy ochrony dziedzictwa archeologicznego zostały opisane, o tyle problematyka dotycząca standardów przechowywania zabytków archeologicznych, finansowania budowy i utrzymywania magazynów i składnic takich zabytków na ogół nie jest określona
odrębnymi przepisami. Podobnie zresztą sytuacja wygląda w Polsce142.
Stąd trudność w zebraniu tego typu informacji. Autor nawiązał w tym celu
bezpośredni kontakt z archeologami w wybranych krajach europejskich.
Niemcy

Niemcy są krajem federacyjnym z bardzo rozwiniętą autonomią landów.
Specyfika systemu prawnego, ale również bardzo różne uwarunkowania historyczne tychże landów spowodowały, iż prawo ochrony zabytków
(w tym zabytków archeologicznych) jest w Niemczech zróżnicowane.
W interesującej nas kwestii magazynowania zabytków archeologicznych
również odnotować można różnice pomiędzy systemem funkcjonującym w tzw. starych landach zachodnich Niemiec np. Nadrenia-Palatynat,
a landami wchodzącymi w skład dawnej NRD (Brandenburgia, Meklemburgia, Saksonia). W landach zachodnich, jeszcze w XIX w. rozwinięto
sieć muzeów prowincjonalnych (niem. provinzialmuzeums), które albo
zajmowały się bezpośrednio archeologią, albo były to muzea wielodziałowe, w których skład wchodziły zbiory archeologiczne. Jeśli w danym landzie nie było muzeum prowincjonalnego, budowane były muzea miejskie
(stadtmuseum). Placówki te dysponowały swoimi magazynami, które gromadziły zabytki z danego regionu. W landach zachodnich wyodrębniony
został urząd konserwatorski (Denkmalamt) w strukturach, którego funkcjonował i nadal funkcjonuje Bodendenkmalamt zajmujący się zabytkami
archeologicznymi (dosł. zabytkami ziemnymi). To właśnie ten urząd decyduje o tym gdzie trafić mają zabytki archeologiczne pochodzące z różnego
rodzaju badań archeologicznych, również ratowniczych.
142 Obowiązujące przepisy prawne tj. załącznik do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo
na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017 r. poz. 1265) określa jedynie elementy, które powinna
zawierać dokumentacja przeprowadzonych badań archeologicznych, brak jest natomiast
jakiejkolwiek podstawy prawnej określającej jak realizowane powinny być same badania
i według jakich standardów powinny być przechowywane zabytki archeologiczne. Chodzi
tu rzecz jasna o konkretne wytyczne dotyczące m.in. temperatury i wilgotności pomieszczeń
magazynowych czy rodzaju zalecanych opakowań, metryk etc.
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Zabytki archeologiczne pozyskane w drodze badań archeologicznych
są własnością landu, a szerzej rzecz ujmując państwa143. Urząd konserwatorski (bodendenkmal) decyduje np. w Nadrenii-Palatynacie gdzie mają trafić zabytki archeologiczne – czy do Muzeum, czy do magazynu urzędu konserwatorskiego. Mamy zatem w tym przypadku do wyboru dwa rodzaje
magazynów: a) muzealne, b) urzędu konserwatorskiego. Koszta konserwacji i magazynowania pokrywane są w całości przez państwo.

W landach wschodnich (Saksonia, Saksonia–Anhalt, Vorpommern, Turyngia, Meklemburgia, Brandenburgia) sytuacja ta wygląd nieco inaczej.
Podobnie jak w zachodnich Niemczech właścicielem zabytków archeologicznych zarówno tych pochodzących z badań jak i przypadkowo znalezionych jest land.

Struktura organizacyjna tak muzeów jak i urzędów konserwatorskich uległa przemianom po zjednoczeniu Niemiec w 1991 r. Od 1993 r zaczęły
funkcjonować Krajowe Urzędy ds. archeologii (Landesamt für archeologie). Urzędom tym podporządkowane zostały lokalne muzea archeologiczne, również strukturalnie i organizacyjnie. Tym samym naturalnym
zapleczem magazynowym dla urzędów konserwatorskich stały się muzea.
Wykorzystano siatkę funkcjonujących już muzeów i podporządkowano
je bezpośrednio urzędom konserwatorskim, które decydują gdzie trafiać
mają zabytki archeologiczne. Wzorcowym przykładem jest w tym zakresie
Saksonia. Na tych terenach gdzie nie było wcześniej tj. do 1945 r. muzeów,
zbudowano w okresie powojennym (w czasach NRD) składnicę na zabytki
archeologiczne, która przyjmowała zabytki z północno-wschodniej części Niemiec (Vorpommern) i częściowo z Brandenburgii. Składnice budowane w tych czasach zmodernizowano i nadal funkcjonują. Odrębnie rozwiązano sytuację w Berlinie. Zapleczem magazynowym jest tam z jednej
strony jedno z miejskich muzeów Museum für Vor- und Frühgeschichte,
było ono jednak w obliczu rosnącej ilości ratowniczych badań archeologicznych niewystarczające. Stąd w 2012 r. otwarto Centrum Archeologiczne
(Archäologische Zentrum), które dysponuje zapleczem magazynowym.
Część magazynowanych zbiorów została zaaranżowana jako stała ekspozycja. Eksponowane są tam również zabytki masowe, które jednak mają
walory wystawiennicze (np. ekspozycja dużej ilości całych naczyń)144.
O standardach magazynów, opakowań itp. decyduje Landesamt. Zwyczajowo już przyjęto funkcjonowanie w całości metalowych, ognioodpornych
regałów. Dotyczy to zarówno konstrukcji nośnych jak i półek. Pudełka
z tworzywa sztucznego o niskiej kwasowości, tak aby nie wchodziły w reakcje ze znajdującymi się w ich wnętrzu zabytkami. Zabytki przechowywane
są jako całe zespoły tj. w tym samym miejscu przechowuje się materiał
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143 Nieco inaczej sytuacja ta wygląda, kiedy dojdzie do przypadkowego znalezienia zabytku
archeologicznego. Tu np. w Bawarii dopuszcza się współwłasność takiego znaleziska (właściciela
terenu i znalazcy). Kwestia ta jednak nie dotyczy ani badań ratowniczych, ani tym bardziej
materiału masowego.

144 To dość ciekawe rozwiązanie połączenia magazynu z ekspozycją na pewno godne naśladownictwa,
może częściowo rozwiązywać problem magazynowania masowych zabytków archeologicznych.
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masowy i zabytki wydzielone (specjalne)145. Zabytki wydzielone (specjalne), opakowane w woreczek strunowy wraz z metryczką (lub małe
pudełeczko) znajdują się w większym kartonie zawierającym inne zabytki
z danego obiektu. W magazynach tych wydzielone są na ogół pomieszczenia do pracy oraz toalety. W Saksonii wprowadzono do oznakowywania
i inwentaryzacji magazynowanych zabytków system kodów paskowych
naklejanych na pudełka. Rozwiązanie to funkcjonuje jak wiemy w komercyjnym systemie magazynowym niezwiązanym z zabytkami. System ten
pozwala na szybką identyfikację obiektów (nr regał, półka itp.)
Słowacja

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie ochrony zabytków,
w tym zabytków archeologicznych na Słowacji jest Zakon z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu. W strukturze Ministerstwa Kultury umieszczono specjalnie Radę Archeologiczną (Archeologicka Rada),
w skład której wchodzi 11 archeologów. Są to osoby reprezentujące jednostki akademickie – pięć (uniwersytety), urzędy konserwatorskie – dwie,
muzea – trzy oraz firmy prywatne – jedna. Jest to organ konsultacyjny działający przy Ministrze Kultury. Rada Archeologiczna wyznacza standardy
badań archeologicznych oraz określa cennik takich prac, wydaje rekomendacje w sprawie licencji na wykonywanie zawodu archeologa, które co do
zasady przyznaje Minister Kultury. Badania ratownicze na Słowacji prowadzą zarówno firmy prywatne jak i jednostki naukowe oraz muzea.

Wszystkie podmioty chcące prowadzić badania archeologiczne (w tym również, a może przede wszystkim firmy prywatne) muszą dysponować zapleczem magazynowym146 oraz zawrzeć z urzędem konserwatorskim umowę
na konserwację artefaktów, które zostaną odkryte. Magazyny te kontrolowane są zarówno przez Ministerstwo Kultury jak i urzędy konserwatorskie (Krajskie pamiatkove urady)147. Koszty realizacji ratowniczych badań
archeologicznych pokrywa inwestor. Archeolog prowadzący badania jest
odpowiedzialny za stan zabytków oraz ich dokumentację do czasu przekazania tych zabytków z jego magazynu do magazynów muzealnych. Warunki
transferu zabytków określane są odrębną umową pomiędzy archeologiem a muzeum. Koszty magazynowania zabytków do czasu ich przekazania do muzeum pokrywa archeolog (instytucja, prywatna firma). Kalkulacja ceny badań archeologicznych musi uwzględniać zarówno konserwację
zabytków jak i koszty magazynowania zabytków do chwili ich przekazania
do muzeum. Właścicielem zabytków archeologicznych odkrywanych podczas badań jest państwo. W praktyce zatem archeolog prowadzący badania
musi wylegitymować się dokumentem potwierdzającym, iż dysponuje on
stosowną powierzchnią magazynową do tymczasowego przechowywania
zabytków.
145 W Polsce zdarza się dość często, iż zabytki wydzielone (specjalne) są wyodrębniane
i przechowywane np. w gabinetach badaczy. Rodzi to pewne zagrożenia związane z rozproszeniem
zespołu np. w skutek zagubienia zabytku rzadziej zaś jego kradzieży.

146 Muszą udokumentować ten fakt np. umową najmu takiego magazynu itp.
147 Odpowiednik Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.
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Słowacja również boryka się z problemem masowych zabytków archeologicznych. Jednak z uwagi na powierzchnię kraju, ilość inwestycji itp. skala
tego problemu jest mniejsza niż w Polsce. Od kilku lat trwają przymiarki
do budowy centralnego magazynu, gdzie trafiać by miały zabytki z ratowniczych badań archeologicznych wraz z dokumentacją wykonaną m.in. w technice 3 D. Koszty budowy i utrzymania takiego magazynu pokryć ma państwo.
Ukraina

Jedynym właścicielem odkrywanych i znajdowanych na terenie Ukrainy zabytków archeologicznych jest państwo. Ratownicze badania archeologiczne na terenie całej Ukrainy realizuje wyłącznie Państwowa Służba
Archeologii Ratowniczej. Wszelkie koszty magazynowania i konserwacji
odkrywanych zabytków pokrywane są ze Skarbu Państwa. Skala ratowniczych badań archeologicznych nie jest i dotąd nie była tak duża jak w Polsce, stąd problem magazynowania masowego materiału jest niewielki. Nie
ulega jednak wątpliwości, iż w chwili intensyfikacji inwestycji budowlanych
problem ten się nasili. Ukraina boryka się z innego rodzaju problemami
konserwatorskimi. Okradane i niszczone są stanowiska archeologiczne.
Niestety kradzieże takie mają również miejsce w magazynach muzealnych.
Odrębnym problemem jest stan zabytków magazynowanych na Krymie
i terenach objętych działaniami wojennymi. Znaczna cześć zabytków archeologicznych odkrytych jeszcze w czasach ZSRR pozbawiona jest inwentaryzacji i nie jest przechowywane zgodnie z obecnie przyjętymi standardami.
Republika Czeska

Właścicielem zabytków archeologicznych odkrywanych podczas badań
archeologicznych jest państwo. Zabytki archeologiczne docelowo są gromadzone wyłącznie przez muzea, ale na czas trwania badań oraz ich
naukowego opracowania mogą być przechowywane w magazynach tymczasowych podmiotów, które realizują badania. Podobnie jak w Polsce
i na Słowacji, ratownicze badania archeologiczne wykonywane są również
przez prywatne firmy archeologiczne. Koszty konserwacji zabytków oraz
koszty ich tymczasowego magazynowania pokrywa podmiot prowadzący
badania (podobnie jak w Polsce). Standardy magazynowania oparte są na
wzorcach muzealnych. Powszechne są opakowania tekturowe oraz foliowe
torebki strunowe. Nie ma wyznaczonych ściśle rozmiarów. O tym gdzie mają
trafić zabytki decyduje miejsce, z którego one pochodzą (rejonizacja). Kwestie
te rozstrzyga urząd państwowy Národní památkový ústav148. Koszty budowy
magazynów gdzie przechowywane są docelowo zabytki archeologiczne oraz ich
utrzymanie pokrywa państwo. Trwa obecnie w środowisku konserwatorskim

dyskusja na temat tego, co powinno być uznawane za zabytek archeologiczny, jak powinno być dokumentowane, selekcjonowane, konserwowane
i oznakowywane149.
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148 Odpowiednik Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Polsce (z tym, że posiada kompetencje
do wydawania decyzji administracyjnych).

149 W załączeniu ankieta (w wersji oryginalnej) jaka rozesłana została pod koniec 2017 r.
do kilkudziesięciu instytucji czeskich oraz kilku zagranicznych.
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Francja
Wydaje się, iż Francja jest najlepiej zorganizowanym i doświadczonym
krajem europejskim, jeśli idzie o realizację ratowniczych badań archeologicznych. W 2001 r. wyodrębniono do realizacji tego typu prac specjalną
państwową instytucję l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP), która zatrudnia kilkuset archeologów. Można powiedzieć, iż instytucja ta zmonopolizowała rynek archeologicznych badań
archeologicznych.
Co do zasady zatem państwo uznało, iż zarówno badania, jak i docelowe
magazynowanie odkrytych zabytków będzie jego zadaniem. Właścicielem
odkrywanych podczas badań archeologicznych zabytków jest państwo.

Doświadczenia francuskie obfitują w już bardzo konkretne przykłady dotyczące m.in. standardów pakowania zabytków archeologicznych. Zalecane
są np. plastikowe skrzynki możliwe do ich układania jedna na drugiej.
Stosowane są standardy o rozmiarach 40x30 lub 40x60 o różnych wysokościach, jednak ich waga nie powinna przekraczać 10–15 kg150. Drobne
zabytki archeologiczne mogą być umieszczane wewnątrz takich pojemników (skrzynek) i przechowywane w plastikowych workach strunowych.

W przypadku pozostałości antropologicznych (ludzkie szczątki) zaleca się
skrzynki o długości min 55 cm i wysokości co najmniej 20 cm, tak aby zmieściły się w nich kości długie i czaszka.

Krytycznie natomiast podchodzi się we Francji do opakowań tekturowych
jako co prawda ekonomicznych (tanich), lecz jednak higroskopijnych, wrażliwych na mikroorganizmy i kwasy. Wskazuje się, iż opakowania te nie
nadają się do długoterminowego przechowywania zabytków. Do przechowywania zabytków metalowych zaleca się specjalny rodzaj plastikowego,
transparentnego pudełka typu myflex151.
Finansowanie budowy magazynów oraz ich późniejszego utrzymywania
pokrywane jest z budżetu państwa.
Wnioski

Rozmaite pomysły na rozwiązanie problemu magazynowania materiału
masowego odwoływały się m.in. do dość kontrowersyjnych rozwiązań,
które bardziej określić można jako próbę pozbycia się problemu niż jego
rozwiązanie. KOBiDZ152 sondował m.in. jak środowisko archeologiczne
odniosłoby się do pomysłu magazynowania materiału masowego w opuszczonych kopalniach, niszczenia ułamków ceramiki poprzez ich mielenie
itp. Dopuszczalne również na gruncie prawa krajowego153 byłoby sprze-

150 https://www.raja.fr/stockage-et-manutention/bacs-et-caisses/bacs-gerbables-et-caissesplastiques/bac-gerbable-eco-norme-ue_OFF_FR_1833.html [dostęp z dnia 15 stycznia 2018 r.].

151 http://www.abemus.fr/boites-miflex-boite-et-conteneur.html [dostęp z dnia 15.01.2018 r.].
152 Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa).

153 Art.23 ust.1 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Muzea państwowe i samorządowe
mogą dokonywać zamiany, sprzedaży lub darowizny muzealiów, po uzyskaniu pozwolenia
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Pozwolenie
na zamianę, sprzedaż lub darowiznę muzealiów może być udzielone tylko w uzasadnionych
przypadkach. Środki uzyskane ze sprzedaży muzealiów mogą być przeznaczone wyłącznie
na uzupełnienie zbiorów muzeum.
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danie muzealiów znajdujących się w zbiorach danego muzeum. Środki
uzyskane ze sprzedaży takich muzealiów mogłyby być przeznaczone
wyłącznie na uzupełnienie zbiorów. Przypomnieć trzeba, iż incydentalnie
próbowano w podobny sposób rozwiązywać tą kwestie m.in. we Włoszech,
gdzie po zakończonych badaniach wykopaliskowych i zakończeniu opracowań naukowych zdecydowano się na umieszczenie kilku ton przebadanych ułamków ceramiki w kontenerze i zakopaniu tychże. Pojawiały się
tak w Grecji jak i Włoszech pomysły wprowadzenia rozdawnictwa, a nawet
sprzedaży ułamków starożytnej ceramiki wśród turystów. Pomysły te jednak zawsze wzbudzały uzasadnione jak się wydaje kontrowersje i były
incydentalne. Autor spotkał się również we Francji z przykładem użycia
kilku ton ułamków ceramiki umieszczonej wewnątrz transparentnej ściany
wewnętrznej budynku jako rodzaju unikatowej dekoracji. Trudno byłoby
jednak uznać takie egzotyczne działania, za próbę systemowego rozwiązania problemu magazynowania masowych zabytków.
W świetle rozwijających się nauk ścisłych, przede wszystkim fizyko-chemicznych wydaje się, iż pomysły dotyczące zakopywania, rozdawania
a nawet niszczenia znalezisk masowych sprzeczne są nie tylko z zasadami
etyki zawodowej lecz mogłyby zostać potraktowane jako występek przeciwko nauce154.
Standardy prowadzenia badań archeologicznych wraz z towarzysząca im
dokumentacją, jak również standardy przechowywania zabytków są w krajach europejskich zróżnicowane.

Zasadnym wydaje się zunifikowane tych standardów. Propozycje takie
zostały już poczynione, choć póki co mają one jedynie charakter niewiążących postulatów Przygotowane przez zespół międzynarodowy opracowanie pt. Standard i przewodnik po najlepszych praktykach sporządzania i przechowywania dokumentacji badań archeologicznych oraz pozyskanych źródeł
155 dotyczy nie tylko problematyki prowadzenia dokumentacji z samych
badań archeologicznych, ale odnosi się również do problematyki magazynowania pozyskanych źródeł (zabytków) archeologicznych156. Autorzy tego
opracowania (archeolodzy) reprezentujący m.in. Niemcy, Czechy, Islandię,
Szwecję, Holandię, Wielką Brytanię oraz Belgię przygotowali w ramach
osobnego projektu na zlecenie Europejskiej Rady Archeologicznej (Europae
Archaeologiae Consilium) szereg ciekawych rozwiązań w oparciu o swoje
doświadczenia i obserwacje.
Opracowanie to wskazuje m.in. na konieczność stałego funkcjonowania
dwu rodzajów magazynów: 1) krótkotrwałego (czasowego), gdzie zabytki
przechowywane są do czasu zakończenia badań, sporządzenia dokumentacji, przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz i konserwacji oraz 2)
magazynu długoterminowego, nazywanego w opracowaniu repozytorium,
gdzie zabytki zdeponowane są docelowo.
154 Por. Z. Kobyliński, Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego, Warszawa
2001, str. 251.
155 https://docs.wixstatic.com/ugd/881a59_59479cfc7d104a778db8ce9834d57310.pdf [dostęp
z dnia 15.01.2018 r.].
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156 Dokument ten posługuje się pojęciem archaeological archive, które rozumieć trzeba nie tylko jako
formę archiwizowania dokumentacji z badań, ale również przechowywania(magazynowania)
zabytków archeologicznych.

ZAŁĄCZNIKI
Opracowanie to słusznie akcentuje bezpośredni związek odkrytych zabytków
archeologicznych z towarzyszącą im dokumentacją, która powinna być przechowywana wraz z zabytkami (tu nieco inne warunki przechowywania z uwagi
na charakter dokumentacji tj. papier oraz zdjęcia, klisze lub nośniki cd).

W opracowaniu podkreśla się m.in. (s. 24), iż wszystkie znaleziska muszą
być oczyszczone i zakonserwowane zgodnie z obowiązującymi standardami,
przy wykorzystaniu spójnych metod, aby zapewnić im możliwe trwałe utrzymanie właściwego stanu. Opracowanie to z jednej strony nie jest wolne
od tego rodzaju ogólnych postulatów, z drugiej strony znajdują się w nim
praktyczne zalecenia np. Zabytki przed spakowaniem powinny być umyte,
wysuszone (o ile nie jest konieczne zachowanie określonego poziomu wilgotności) i odpowiednio zapakowane. Każde znalezisko podatne na uszkodzenia
powinno jak najszybciej trafić do konserwatora zabytków (s. 32).

Opracowanie to zwraca uwagę na specjalne traktowanie ludzkich szczątków, choć czyni to dość ogólnikowo (5.3.3 Specjalne podejście do szczątków
ludzkich, s. 34)157.

Bardziej szczegółowe uwagi dotyczące pakowania oraz konserwacji zabytków odnaleźć można na str. 36. Opracowanie to jednak wskazuje na pewien
algorytm postępowania (procedowania) z zabytkami, nie wchodzi jednak w szczegóły techniczne posługując się pojęciami typu odpowiednie
pudełka, koszulki lub gabloty (s. 37) bez wskazywania konkretnych rozwiązań. Za mało przydatne uznać trzeba również wskazówki w stylu tam gdzie
to możliwe, warunki tymczasowego przechowywania powinny być zgodne
z krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi zasadami długotrwałego przechowywania kolekcji archeologicznych (s. 38).
Zalecenia te jednak zwracają uwagę, aby magazyn zabytków archeologicznych nie był zagrożony zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku wibracji,
skażeniem lub uszkodzeniem przez naturę lub człowieka (pożar, powódź,
fale pływowe, trzęsienia ziemi).

Już bardziej konkretnie zaleca się, aby magazyny takie nie były zagrożone przez gryzonie, były wyposażone w systemy przeciwpożarowe, aby
w magazynie utrzymywana była temperatura i wilgotność odpowiednia dla
przechowywania materiałów. Przyjmuje się ogólnie, iż ryzyko aktywności
mikrobiologicznej wzrasta powyżej 60%, a zwiększona łamliwość występuje,
gdy wilgotność jest niska (s. 39).
Za w pełni uzasadnione uznać trzeba również zalecenia konserwatorskie
dotyczące przyjmowania zabytków do muzeum np. Przed przyjęciem zabytków do magazynu należy upewnić się, że przedmioty wilgotne lub mokre
w chwili znalezienia zostały wysuszone i poddane odpowiednim zabiegom
konserwacyjnym. Przedmioty metalowe powinny być zapakowane zgodnie
z bieżącymi wytycznymi lub poradą eksperta. Jakiekolwiek pochłaniacze wilgoci powinny być monitorowane i w razie potrzeby regenerowane, suszone
lub wymienione (str. 42).
157 Jeżeli tylko jest to możliwe, szczątki ludzkie powinny być pakowane w taki sposób, aby
wydzielić pojedyncze szkielety. Przechowywanie i obchodzenie się z tkanką miękką powinno
być przedmiotem konsultacji specjalistycznych (str. 43).
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Mimo dość ogólnego charakteru tego opracowania trzeba przyznać, iż wyznacza ono pewne standardy postępowania, tak podczas realizacji samych badań,
jak i postępowania z odkrytymi już zabytkami. Nie ulega wątpliwości, iż jest
to w istocie opracowanie aktualne, wskazujące dobre praktyki.

Mimo różnic systemowych związanych z przechowywaniem zabytków
w krajach europejskich, które wynikają przede wszystkim z różnic administracyjnoprawnych oraz różnic wynikających z rozbieżnego definiowania
tego, czym jest zabytek archeologiczny, same standardy przechowywania
wydają się być zbliżone.
We wszystkich tych krajach jednak ciężar budowy magazynów (docelowych,
długoterminowych) oraz koszty ich funkcjonowania pokrywa państwo.

Również w Polsce zważywszy na specyfikę brzmienia art.35 ust.1 ustawy
o ochronie zabytków, a zwłaszcza na deklarację zawartą w art.5 Konstytucji RP158, obowiązek ten powinien być realizowany przez państwo. Istnieje
zatem pilna potrzeba budowy kilku nowoczesnych magazynów – składnic, gotowych nie tylko rozwiązać problem już pozyskanych zabytków ale
i zabezpieczyć przestrzeń magazynową dla zabytków, które dopiero zostaną
odkryte. Powinna w tym zakresie zostać wprowadzona i być przestrzegana
zasada rejonizacji magazynowanych zabytków tj. zabytki powinny być przechowywane na terenie, z którego pochodzą.
Postulaty de lege ferenda

W świetle zebranych informacji przedstawionych zarówno w pierwszej jak
i drugiej części opracowania stwierdzić trzeba co następuje:

Problem magazynowania tzw. masowego materiału zabytkowego ma w krajach europejskich różne nasilenie i różny charakter. O tym, co uznawane jest
za materiał masowy nie decyduje surowiec z jakiego zabytek został wykonany lecz powszechność (masowość) jego występowania na danym terenie.
Ma to również związek z historią osadnictwa. W jednym kraju za zabytki
masowe uznaje się ceramikę z okresu brązu (Polska), w innym kraju jest
to ceramika wczesnośredniowieczna i średniowieczna (Irlandia), ponieważ
wcześniejsze osadnictwo było tu ubogo reprezentowane.

Problem zabytków masowych jest powiązany ze specyfiką tzw. ratowniczych badań archeologicznych. Jeśli system realizowania tego typu prac
został dobrze systemowo uregulowany, problem magazynowania masowego materiału jest marginalny, bowiem funkcjonujące zaplecze magazynowe zaspakaja zapotrzebowanie na docelowe przechowywanie zabytków
archeologicznych (np. Francja). Wydaje się, iż na tle tych krajów europejskich, które przywoływane były w niniejszym opracowaniu, Polska ma
z magazynowaniem masowego materiału zabytkowego największy problem. Powodem tego stanu rzeczy jest bez wątpienia niewystarczające
zaplecze powierzchni magazynowej.
Chcąc rozwiązać skutecznie problem przechowywania zabytków archeologicznych koniecznym wydaje się odpowiedź na pytanie jak definiu-
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158 Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolności i prawa człowieka i oby watela oraz bezpieczeństwo oby wateli,
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju.

ZAŁĄCZNIKI
jemy zabytek archeologiczny czyli co chcemy przechowywać. Porównywane w pierwszej części opracowania definicje zabytku archeologicznego
w różnych regulacjach krajów europejskich wskazują na znaczne różnice.
Obok definicji o ogólnym charakterze posługujących się niedookreślonymi
sformułowaniami wartość naukowa, świadectwo minionej epoki, interes
społeczny, (definicja polska) funkcjonują takie, które posługują się cezurą
chronologiczną w postaci cezury czasowej kroczącej159 lub cezury opartej
na dacie rocznej, przeważnie związanej z historią danego kraju 160. Autor
stoi na stanowisku, iż obowiązująca od 2003 r. definicja zabytku archeologicznego nie sprawdza się w polskich realiach. Jej stosowanie sprawia
kłopot nie tylko amatorom, lecz również organom administracji (WKZ).
Koniecznym wydaje się zatem zmiana tejże definicji.
1) Zmiana definicji zabytku archeologicznego (art.3 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków)

Trudno jest zarzucić obowiązującej definicji zabytku archeologicznego,
iż została ona błędnie zredagowana. Porównanie jej z innymi obowiązującymi tego typu definicjami wskazuje przede wszystkim na jej jasny i bezpośredni związek z ratyfikowaną Konwencją z La Valetta161. Szeroka redakcja
tej definicji miała uczynić ją elastyczną, pozwalając na szeroki zakres ochrony
prawnej. Trudno nie docenić w tym względzie dobrych intencji ustawodawcy.
Niestety brak konsekwencji we wdrażaniu tej definicji, zbyt duża dowolność
i uznaniowość nie pozwoliła utrwalić jasnego w odbiorze społecznym przekazu, co do tego co można uznać za zabytek archeologiczny, a co z pewnością nim nie jest. Zabrakło na tym polu niewątpliwie wysiłku edukacyjnego,
jaki powinien być od dawna wdrażany w związku z tak szeroko zakreśloną
i trudną w interpretacji definicją zabytku archeologicznego.
Wobec niesłabnących od lat problemów wydaje się zatem, iż definicję tą
należy uczynić bardziej konkretną, dostosowaną do realiów. Mając na uwadze, iż gros problemów jakie pojawiają się w praktyce dotyczą tego jak
odróżnić zabytek „zwykły” od zabytku archeologicznego trzeba zauważyć,
iż problemy te dotyczą w zdecydowanej większości rzeczy o współczesnej metryce pochodzenia. Uzasadnionym wydaje się więc wprowadzenie
cezury wiekowej dla zabytków archeologicznych np. 100 lat162.
159 Np. zabytkiem archeologicznym jest rzecz mająca więcej niż 100 lat.
160 Np. na Słowacji (archeologicky nalez) Archeologicznym znaleziskiem jest rzecz ruchoma, która
jest dowodem życia człowieka oraz jego działań od najstarszych czasów do roku 1918 a która się
znalazła w ziemi na jej powierzchni lub pod wodą. Archeologicznym znaleziskiem jest też broń,
amunicja ,części mundurów, sprzętu wojskowego lub innego wojennego materiału, która się znalazła
w ziemi, na jej powierzchni lub pod wodą i pochodzi sprzed roku 1946.
161 Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona
w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r.

162 Tak jak ma to miejsce m.in. w przypadku Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa
kulturowego. Cezura taka wprowadzona została również w art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy
o ochronie zabytków. Przypomnieć przy tej okazji można, że zabieg wprowadzenia daty rocznej
wprowadzony został np. w znowelizowanej w 2016 r. Ustawie o IPN oczywiście w nieco innym
kontekście dotyczącym prowadzenia prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które
utraciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji
totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
Jak wiemy jednak prace poszukiwawcze prowadzone przez IPN prowadzone są przez archeologów
zgodnie z archeologiczną metodyką, a ujawniane podczas tych prac rzeczy osobiste, broń palna
etc. – bywa, iż są przez WKZ klasyfikowane jako zabytki archeologiczne, choć jak już zostało
to powiedziane nie ma w tym zakresie żadnej konsekwencji.

129

ZAŁĄCZNIKI
Wprowadzenie daty rocznej w przypadku zabytków archeologicznych byłoby
zdecydowanie trudniejsze i z pewnością wzbudzałoby kontrowersje. Zatem
podobnie jak uczyniono w przypadku znowelizowanych przepisów związanych
z wywozem zabytków za granicę, do definicji zabytku archeologicznego należałoby dodać które mają więcej niż 100 lat. Analiza innych europejskich regulacji
tego typu wskazuje, iż rozwiązania takie są praktykowane. W przypadku utrzymania definicji zabytku archeologicznego w jego aktualnym brzmieniu trzeba
liczyć się z tym, iż problem magazynowania materiału masowego będzie narastał, bowiem do muzealnych magazynów trafiać będą przedmioty późnonowożytne lub wręcz współczesne, które archeolodzy odkrywają w trakcie badań.

Za absolutnie konieczne uznać trzeba pilną potrzebę budowy nowych
magazynów (składnic) archeologicznych. Mimo pewnych różnic w zakresie prawa własności do zabytków archeologicznych, jaki panuje w regulacjach prawnych krajów europejskich, dominuje jednak jeden wspólny
model w zakresie docelowego magazynowania tego typu zabytków.
Koszty budowy oraz utrzymania zabytków archeologicznych gromadzonych długoterminowo (docelowo) pokrywa państwo. Wszelkie odnotowywane próby pozbycia się materiału masowego poprzez jego zakopywanie
po zakończonych badaniach, rozdawnictwo, sprzedaż lub wręcz niszczenie
miały charakter incydentalny i nie stanowiły, co do zasady reguły.

W nauce archeologii przyjmuje się obecnie, iż w związku z rozwijającymi
się nowymi technologiami, zwłaszcza w zakresie badań fizyko-chemicznych docelowe przechowywanie zabytków mniej atrakcyjnych lub pozornie bezwartościowych (np. ułamki seryjnie produkowanej ceramiki) ma
swoje naukowe uzasadnienie.

Z uwagi na specyficzny charakter prawa własności zabytków archeologicznych w Polsce (jedynym właścicielem jest Skarb Państwa) wydaje się,
iż obowiązek przechowywania tychże zabytków jest domeną państwa.
Mając na uwadze, iż zdecydowana większość muzeów archeologicznych
to muzea samorządowe, należałoby rozważyć czy muzea te (jest ich kilka)
nie powinny stać się muzeami państwowymi. Jak dowodzi praktyka, obecni
organizatorzy muzeów samorządowych (prezydenci miast, marszałkowie)
nie są zainteresowani łożeniem środków finansowych na budowę i utrzymywanie magazynów, w których przechowywane są zabytki nie będące
w zdecydowanej większości własnością tych muzeów163.
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163 Masowy materiał archeologiczny ma przeważnie status depozytu a nie muzealiów.
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6.5. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Komisja Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP

8. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP

10. Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP

11. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP
12. Minister Cyfryzacji

13. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
15. Generalny Konserwator Zabytków

16. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
17. Wojewodowie

18. Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków
19. Marszałkowie województw

20. Starostowie powiatów, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast

(informacja w wersji elektronicznej)
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6.6. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.7. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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