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OTOCZENIE PRAWNE

Narzędzia prawne umożliwiające egzekwowanie należytej 
ochrony zabytków to Konstytucja, ustawa o samorządach 
oraz ustawa o ochronie zabytków. Należy jednak z całą mocą 
podkreślić, że tak konstytucja jak ustawa o samorządach ow-
szem wzmiankuje, że zabytki chronić należy, ale żadna z nich 
nie precyzuje jak tego dokonać1. Zostaje pewne niedomó-
wienie, które łatwo jest wykorzystać w zależności od sytuacji.

Najlepszym narzędziem jest ustawa o ochronie zabytków. 
Jednak i tutaj nie znajdujemy mechanizmów prawnych da-
jących możliwość twardego egzekwowania praw dla zabyt-
ków. Brakuje przygotowanych procedur tak jak ma to miej-
sce w procesie budowlanym przy uzyskaniu pozwolenia na 
budowę2.

Należy jednak wskazać, że sytuacja w Polsce nie jest od-
osobniona i podobnie ma to miejsce w innych krajach. Co 
ciekawe powstają organizacje pozarządowe, które na wła-
sną rękę opracowują wytyczne do sformalizowania procesu 
opieki, odbudowy i ochrony zabytków. Należy tutaj podać 
jako przykład The International Commitee for the Conserva-
tion of the Industrial Heritage3 oraz The Open Standards for 
the Practice of Conservation4. Ciekawym przykładem w tym 
zakresie jest Austria oraz Wielka Brytania, które na oficjal-
nych stronach podają opracowane standardy dotyczące 
ochrony zabytków.

W opinii autorów artykułu przygotowanie procedury, któ-
ra wymusza napisanie programu prac konserwatorskich dla 
każdego poddawanego „obróbce” zabytku będzie dobrym 
narzędziem dla konserwatorów zabytków w zakresie kontro-
li nad projektowanymi pracami. Procedura wydaje się dość 
oczywista i mogłaby wyglądać następująco:
1. Inwestor lub umocowany zastępca inwestora występuje 

do właściwego urzędu celem pozyskania wytycznych kon-
serwatorskich.

2. Inwestor opracowuje założenia do prac związanych z za-
bytkiem.

1 Kancelaria Sejmu 1997.
2 Kancelaria Sejmu 2003.
3 TICCIH: The International Commitee for the Conservation of the Industri-

al Heritage. Internet: http://ticcih.org/.
4 The Open Standards for the Practice of Conservation. Internet: http://

cmp-openstandards.org/.

3. Osoba posiadająca wiedzę i kompetencje podejmuje na-
pisanie programu prac konserwatorskich mając na uwa-
dze trzy elementy:
d. wytyczne konserwatorskie,
b. cel prac założonych przez inwestora,
c. pozostawienie jak największej substancji zabytku, 

którego prace dotyczą.
4. Przygotowany program prac konserwatorskich jest prze-

kazywany do właściwego urzędu konserwatora zabytków 
i poddawany ocenie.

5. Jeśli program prac konserwatorskich jest zaakceptowany 
to urząd wydaje uzgodnienie. Jeśli urząd dostrzeże wątpli-
wości to przekazuje do ponownego opracowania wraz ze 
swoimi uwagami.
Otoczenie prawne, choć najlepsze, zawsze będzie miało 

ograniczone oddziaływanie. Dzieje się tak dlatego, że pra-
ce przy zabytkach są z reguły bardzo kosztowne, a inwestor 
chcąc uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów pragnie za 
wszelką cenę zminimalizować oddziaływanie urzędu ochro-
ny zabytków na obiekt. Każdy z zabytków będący wpisany do 
rejestru zabytków ma „przewagę” nad tymi obiektami, które 
nie posiadają żadnej ochrony prawnej. Takie zabytki – choć 
z mocy ustawy są zabytkami – to w rzeczywistości nie są 
chronione i inwestorzy traktują je jak zwykłe obiekty. Nieste-
ty prowadzi to później do wielu trudnych do naprawy strat. 
W wielu wypadkach inwestorzy czują się bezkarni w dewa-
stowaniu posiadanych obiektów zabytkowych, a wszystko po 
to aby zrealizować inwestycję „po taniości”. Takie sytuacje 
znane są autorom z doświadczenia zawodowego.

CEL OCHRONY ZABYTKÓW

Ochrona Dziedzictwa Narodowego jest ochroną naszej prze-
szłości i naszych osiągnięć. Jest ochroną naszych korzeni 
i tożsamości narodowej. Daje nierozerwalną więź z przeszło-
ścią i umożliwia nam ulokowanie historyczne jak również 
ekonomiczne i polityczne w zmieniającej się z latami rze-
czywistości. Umożliwia pokazanie późniejszym pokoleniom 
jak żyli i pracowali ich przodkowie oraz na jakim poziomie 
był rozwój technologiczny i społeczny ówczesnego społe-
czeństwa. Jednocześnie przyczynia się do upamiętnienia 
ważnych osiągnięć kulturowych i technicznych ówczesnego 
społeczeństwa. To dzięki ochronie zabytków nowożytni są 
w stanie uświadomić sobie, że wiele z tak zwanych nowocze-

Rafał Trzaska i Piotr Gerber

Program prac konserwatorskich  
elementem ochrony  

dziedzictwa kulturowego
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snych wynalazków w rzeczywistości jest tylko ulepszeniem 
rozwiązania technicznego sprzed lat. Dla przykładu warto 
wskazać, że osiągnięcia w zakresie konstrukcji czy też bu-
dowy komputerów sięgają nie XX wieku, ale już starożytnej 
Grecji. Takie wnioski można wysunąć właśnie na podstawie 
badań jak i ochrony zabytków.

Należy również pamiętać, że ochrona zabytków to rów-
nież wsparcie dla rozwoju regionu. Duża liczba dobrze za-
dokumentowanych zabytków powoduje napływ turystów, 
a to przekłada się na rozwój mikroekonomiczny regionu. 
Szczególnym zainteresowaniem ostatnich lat cieszą się 
zabytki techniki. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o zabyt-
ki wykorzystywane niegdyś w przemyśle, jak na przykład 
działająca maszyna parowa. Zabytkami techniki są również 
obiekty o złożonej strukturze, jak choćby kopalnie – do-
skonałym tego przykładem jest Kopalnia Soli w Wieliczce 
czy też Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Stanowią one za-
bytek techniki podobnie jak kompleks parowozowni wraz 
z czynnym taborem, znajdujący się w Muzeum Przemysłu 
i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Co więcej, 
są to przykłady zagospodarowania zabytku bez zmiany ich 
funkcjonalności. Przykład kopalni w Wieliczce pokazuje 
jak można z wyczuciem wpleść działania, które w efekcie 
przynoszą dodatkowy dochód. Między innymi znajduje się 
tam sala noclegowa, jak również istnieje możliwość zorga-
nizowania uroczystości (np. weselnych). Innym rodzajem 
ochrony zabytków jest działalność polegająca na częścio-
wej zmianie funkcjonalnej w stosunku do oryginału lub też 
całkowitej zmianie funkcjonalnej. Jednak obie te formy – 
przeprowadzone dobrze – mają za zadanie dochowanie jak 
największej substancji zabytku. Można by nawet powie-
dzieć, że nowa funkcjonalność musi być na tyle dyskretnie 
wpleciona, aby nie zaburzać pierwotnego przeznaczenia. 
Dobrym tego przykładem jest Zamek Kliczków na Dolnym 
Śląsku niedaleko Bolesławca lub realizowana inwestycja 
w Żninie, polegająca na adaptacji cukrowni do obiektu re-
kreacyjnego SPA.

CEL PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

Nadrzędnym celem prowadzenia prac konserwatorskich jest 
zachowanie i zabezpieczenie zabytku przed zniszczeniem. 
Cel ten może być osiągnięty w dwojaki sposób. Poprzez 
przeprowadzenie prac konserwatorskich mających na celu 
zachowanie wyglądu zabytku oraz jego maksymalnej orygi-
nalności. Innym, dużo bardziej złożonym procesem jest re-
alizacja prac konserwatorskich mających na celu doprowa-
dzenie zabytku do ponownego działania lub utrzymania jego 
działalności. Ten zakres prac jest dużo bardziej skomplikowa-
ny. Szczególną uwagę należy zwrócić na aspekty bezpieczeń-
stwa wynikające z użytkowania. Kłopotliwe jest odbieranie 
prac wykonanych technikami z epoki powstania zabytku. 
Inspektorzy niechętnie odbierają prace, które w obecnym 
czasie są wykonywane inaczej. A przecież ważne jest, aby 
zrekonstruowany element spełniał określone parametry wy-
trzymałościowe wynikające z przepisów prawa. Pytanie jaką 
techniką został on wykonany stanowi sprawę drugorzędną. 
Szczególnie złe doświadczenia w tym zakresie dotyczą od-

budowy kotłów parowych, które oryginalnie były nitowane, 
a teraz inspektorzy wymagają aby były spawane.

Niestety zdarza się czasami tak, że nie ma możliwości 
ochrony zabytku i konieczne jest jego rozebranie – powody 
takich decyzji zostaną w tym miejscu pominięte. W takiej sy-
tuacji powinno dojść do bardzo precyzyjnego badania zabyt-
ku, aby uzyskać możliwie najwięcej informacji na jego temat. 
Dokumentacja fotograficzna oraz opisowa wydaje się być 
pewnym niedyskusyjnym minimum.

Jak to zostało powiedziane wcześniej, prace konserwator-
skie mogą być przeprowadzone również w taki sposób, aby 
zabytek mógł mieć nową formę funkcjonalną (cukrownia 
w Żninie, która po zakończeniu prac będzie miejscem rekre-
acyjnym typu SPA) lub też utrzymać formę funkcjonalną, ale 
w odnowionej formie (Dworzec Główny we Wrocławiu, a ści-
ślej zabytkowe dworce PKP, które właściciel (PKP) poddaje 
rewitalizacji).

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wydaje się, że najlepszym określeniem programu prac kon-
serwatorskich jest projekt branżowy. Jego celem jest mak-
symalnie precyzyjne zdefiniowanie zakresu koniecznych do 
wykonania prac z przedstawieniem celu do którego dążymy, 
czy też do jakiego sobie zaplanowaliśmy. Projekt służy do 
jasnego i szczegółowego zdefiniowania zakresu prac i po-
winien mieć taką objętość, aby zakres ten opisać dokładnie 
i rzeczowo – im więcej szczegółów tym lepiej. Dokładnie 
przygotowany program prac konserwatorskich umożliwi 
wykonawcy rzetelne wywiązanie się z prac. Co ważne pro-
gram prac konserwatorskich jest podstawą do wykonania 
kosztorysu robót oraz ocenie koniecznych do pozyskania ma-
teriałów. Zatem jeśli program prac konserwatorskich będzie 
zawierał ogólniki to i kosztorys nie będzie mógł być rzetel-
nie wykonany, a co za tym idzie efekt prac będzie daleki od 
zamierzonego.

Zawartość merytoryczna programu prac konserwator-
skich powinna obejmować wszystkie elementy, które przy-
czynią się do zadbania o zabytek z planem BIOZ włącznie. 
Autor na podstawie własnego doświadczenia umieszcza 
w programie prac konserwatorskich również wskazanie co 
do sposobu wykonania prac, metodykę oraz parametry tech-
niczne elementów, które będą odbudowywane. Jasno trzeba 
podkreślić, że nie zawsze bez rozebrania da się ocenić zakres 
koniecznych do wykonania prac z uwzględnieniem ich tech-
nik. W takiej sytuacji należy bazować na doświadczeniu oraz 
na opisach usterek w tego rodzaju rozwiązaniach techniki. 
Wszystko po to, aby program prac konserwatorskich oraz 
kosztorys tworzyły spójny i wiarygodny dokument.

Do napisania programu prac konserwatorskich bardzo 
przydatna jest dokumentacja zabytku, tak oryginalna tech-
niczna, jak również wszelkiego rodzaju materiały doku-
mentujące przebieg eksploatacji zabytku techniki – wszel-
kie opisy techniczne oraz wiedza z zakresu danej dziedziny 
techniki. Niestety bolączką w aspekcie prawnym ochrony 
zabytków jest brak wytycznych do pisania programów prac 
konserwatorskich. W ten sposób każdy z dokumentów jest 
przyjmowany jako prawidłowy. Nie ma możliwości oceny czy 
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dokument jest dobrze przygotowany, bo nie ma w tej materii 
żadnych wytycznych konserwatorskich. Podobnie na ten te-
mat w zakresie merytorycznym milczy ustawodawstwo.

Jak to zostało już napisane, program prac konserwator-
skich jest dokumentem, który opisuje w jaki sposób doko-
nać odbudowy zabytku tak, aby dochować jego możliwie 
największej oryginalnej substancji. W celu opracowania 
dokumentacji, która będzie w sposób możliwie szczegółowy 
opisywać zakres prac oraz potrzebne materiały z uwzględ-
nieniem czasochłonności należy wykonać czynności według 
następujących kroków:
1. Wypełnić kartę podzespołu,
2. Wypełnić kartę materiałową podzespołu,
3. Wypełnić kartę czasochłonności prac,
4. Wykonać dokumentację fotograficzną podzespołu (mi-

nimum trzy, maksymalnie pięć zdjęć) w uzasadnionych 
przypadkach możliwe jest zwiększenie ilości zdjęć – w za-
leżności od potrzeb.
Po wypełnieniu dokumentów z punktów 1 – 4 dla całego 

obiektu należy wypełnić dokumenty:
1. Karta materiałowa zbiorcza,
2. Karta inwentaryzacji.

W ten sposób pozyskana zostanie kompletna wiedza na 
temat stanu technicznego zabytku. Tak wykonane prace po-
zwolą na napisanie kosztorysu inwestorskiego, a zarazem na 
oszacowanie budżetu koniecznego do wykonania prac kon-
serwatorskich. Karty – na które autorzy powołują się powy-
żej – nie są załącznikiem do niniejszej publikacji.

Poniżej załączono przykład zawartości programu prac 
konserwatorskich. Jest to opracowanie współautora niniej-
szej publikacji dla jednego z parowozów stanowiących wła-
sność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska:
1. Historia obiektu, jego wartość historyczna
2. Stan zachowania
3. Cel prac konserwatorskich, przyjęta koncepcja
4. Zakres najważniejszych prac do wykonania

4.1. Kocioł
4.1.1. Stojak ze skrzynią ogniową
4.1.2. Zespórki, ściągi i usztywnienia
4.1.3. Płomieniówki i płomienice

4.2. Dymnica
4.2.1. Urządzenia kotłowe uzupełniające
4.2.2. Ruszt
4.2.3. Popielnik
4.2.4. Drzwiczki paleniskowe
4.2.5. Przepustnica
4.2.6. Przegrzewacz pary
4.2.7. Rury parowe
4.2.8. Dysza wylotowa i dmuchwka parowa
4.2.9. Kurek spustowy oraz wyczystki
4.2.10. Centralna odbiornica pary

4.3. Osprzęt kotła
4.3.1. Przyrządy zasilające
4.3.2. Urządzenia do wskazywania poziomu wody 

w kotle
4.3.3. Manometr kotłowy
4.3.4. Zawory bezpieczeństwa
4.3.5. Korki topliwe

4.4. Urządzenia usprawniające pracę kotła
4.4.1. Sklepienie paleniskowe
4.4.2. Podgrzewacz wody
4.4.3. Urządzenia do odmulania kotła
4.4.4. Mechaniczny podajnik węgla
4.4.5. Otulina

4.5. Podwozie
4.5.1. Ostoja
4.5.2. Umocowanie kotła na ostoi
4.5.3. Łożyska osiowe
4.5.4. Sprężyny nośne i wahacze
4.5.5. Zestawy kołowe
4.5.6. Osie przesuwne i wózki toczne
4.5.7. Urządzenia cięgłowe i zderzakowe

4.6. Silnik
4.6.1. Cylindry parowe
4.6.2. Pokrywy i dławice
4.6.3. Osprzęt i izolacja cylindra
4.6.4. Tłoki parowe
4.6.5. Krzyżulce i ich prowadnice
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serwatorskich
7. Załączniki
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W konsekwencji braku uregulowań w zakresie progra-
mów prac konserwatorskich wiele zabytków ulega zniszcze-
niu lub dewastacji poprzez nieprofesjonalnie przygotowane, 
a w konsekwencji źle prowadzone prace konserwatorskie. Ile 
zabytków jest niszczonych bezpowrotnie, a ile z nich zmie-
nia swój wygląd, wystarczy poczytać na forach dyskusyj-
nych w tematyce ochrony zabytków. Ciekawym przykładem 
ochrony zabytków jest funkcja społecznego opiekuna zabyt-
ków. Jego uprawnienia powinny być szeroko propagowane 
wśród wszystkich, którym zależy na ochronie zabytków. 
Jeden z autorów mając ustanowione takie kompetencje, 
wykorzystał je w trakcie procesu inwestycyjnego jednego 
z obiektów państwowej uczelni we Wrocławiu. Tam w trak-
cie prac dochodziło do wandalizmu (a wszystko zgodnie 
z projektem) zabytkowych elementów wystroju. Dokonano 
powołania projektanta zamiennego, który dokonał ponow-
nego przeprojektowania istniejącego projektu branżowego 
i okazało się, że możliwe było połączenie nowoczesnej tech-
niki z zabytkowym wystrojem wnętrz. Niestety bolesne było 
poniesienie podwójnego kosztu przez inwestora, czego moż-
na było się ustrzec rzetelnie przygotowując się do inwestycji 
i mając na uwadze zabytkowy charakter obiektu.

Wydaje się zasadne, aby zabytki były z mocy prawa wpi-
sane pod ochronę konserwatorską. To zablokuje ich dewa-
stację w procesach budowlanych. Podobnie w zakresie urzą-
dzeń i obiektów o charakterze zabytkowym.

Brak jednolitego formatu oraz procedur mających sta-
nowić program prac konserwatorskich (vide dokumentacja 
budowlana) oraz brak uregulowań w tym zakresie dla kon-
serwatorów zabytków powoduje, że efektem prac konser-
watorskich jest zabytek daleko odbiegający od jego oryginal-
nego wyglądu.

Przykłady ochrony dziedzictwa przemysłowego na Śląsku 
prowadzone przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemy-
słowego Śląska pokazują, że proces odbudowy zabytków, ich 
utrzymania i eksploatacji jest procesem trudnym, aczkolwiek 
możliwym do realizacji. Należy tutaj wymienić następujące 
obiekty, które fundacja otoczyła ochroną i które w ramach 
możliwości finansowych są utrzymywane w ciągłym funkcjo-
nowaniu lub są poddawane powolnemu procesowi rewita-
lizacji:
●	 Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie 

Śląskiej,
●	 Parowozownia Dzierżoniów,
●	 Młyn Hilberta w Dzierżoniowie,
●	 Folwark Piotrowice,

●	 Walcownia Katowice-Szopienice,
●	 Fabryka Porcelany w Tułowicach koło Opola.

Proces odbudowy czy renowacji zabytku należy przepro-
wadzić zgodnie z zasadami ekonomii związanej z zarządza-
niem projektami. Zasadniczym elementem jest zbudowanie 
funkcji celu, strategii i wizji. Ważne na tym etapie jest od-
powiedź na pytanie czy budować/rozwijać własny warsztat, 
czy też część prac zlecić na zewnątrz. Można podejmować do 
realizacji tylko projekty tzw. rentowne, dla których spełnio-
na jest nierówność CAPEX>OPEX, czyli koszty inwestycyjne 
> kosztów operacyjnych. Nie można ukrywać kosztów inwe-
stycyjnych czy też sztucznie ich minimalizować. To odbije się 
później na kosztach utrzymania – operacyjnych. Jak wynika 
z doświadczenia autorów, projekty, w których sztucznie mi-
nimalizowano koszty inwestycyjne zamykały się budżetem 
o wiele większym niż pierwotnie planowany oraz wieloma 
innymi komplikacjami, a wśród nich najgorszym czyli nieza-
dowoleniem inwestora. Prace przy zabytkach prowadzić na-
leży od końca, czyli najpierw ustalić funkcjonalność zabytku 
(o ile ta odbiega od pierwotnej), a następnie dokonać opra-
cowania dokumentacji według zasad opisanych na wcze-
śniejszych stronach publikacji.

Zarządzanie ryzykiem to kolejny bardzo ważny element 
przekładający się zarówno na budżet, jak i na terminowość 
prac oraz efekt finalny. Ryzyka można podzielić na zewnętrz-
ne, na które nie mamy wpływu oraz wewnętrzne, które mo-
żemy zminimalizować – mówiąc językiem ekonomii – który-
mi możemy zarządzić.

Kolejny ważny element to założenie parametrów opty-
malizacji. Unikać należy realizacji projektów „po taniości”. 
Ważna jest do podjęcia decyzja, czy zabytek ma być tylko 
poddany konserwacji, czy też przywrócony do działania lub 
utrzymany w działaniu. Niezbędnym elementem umożli-
wiającym przywrócenie zabytku do działania jest infrastruk-
tura towarzysząca. Z takim przypadkiem fundacja zetknęła 
się w Walcowni w Szopienicach, gdzie do uruchomienia 
urządzeń napędzanych parą okazało się konieczne zainsta-
lowanie wytwornicy pary. Z technicznego punktu widzenia 
nie jest to problem, jednak formalności jakie okazały się ko-
nieczne do zrealizowania, skutecznie mogły odsunąć termin 
zakończenia prac, czyli stanowiły ryzyko zewnętrzne.

PODSUMOWANIE

Odbudowa i utrzymanie zabytków tak techniki, jak i zabytków 
budowlanych jest procesem skomplikowanym. Jak wynika 
z wielu prac prowadzonych przez Fundację Ochrony Dziedzic-
twa Przemysłowego Śląska, prace w zakresie ochrony i utrzy-
mania zabytków mocno komplikują się poprzez nieprofesjo-
nalne przygotowywanie programów prac konserwatorskich, 
w efekcie których prace wykonywane są nieprofesjonalnie. 
Kosztorysy opracowywane na bazie takich programów są nie-
precyzyjne – zagrażają niedoszacowaniu budżetu inwestycji, 
a zarazem nie gwarantują terminowości realizacji prac.
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In this paper authors describe how important is Conserva-
tion Management Plan. Conservation Management Plan do 
not have support in law articles, therefore authors who cre-
ate documents (documents within the meaning of the con-
servation management plans) have not defined what should 

be included in it. In this case, wrong written Conservation 
Management Plan often is more harmful than helpful for 
conservation management process.

Translated by Rafał Trzaska

Rafał Trzaska and Piotr Gerber

Conservation Management Plan as a cultural heritage protection methodology
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