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Magazynowanie zbiorów muzealnych stanowi nieustają-
ce wyzwanie dla muzealnictwa. Podtrzymuje je pozyski-
wanie nowych muzealiów oraz – ujmując szerzej problem 
ich gromadzenia – profilowanie kolekcji ze względu na 
tożsamość instytucji. Wiedza konserwatorska i technicz-
na o tym, jak jednocześnie kształtować najkorzystniej-
sze warunki przechowywania zabytków oraz realizować 
strategie zapewniające im bezpieczeństwo fizyczne, ła-
twą i względnie szybką dostępność oraz minimalizację 
kosztów, to najważniejsze, choć nie jedyne kryteria oce-
ny funkcjonalnej magazynu. Uwaga ta dotyczy wszystkich 
typów muzealiów oraz wszystkich rodzajów muzeów. 
Można ją również odnieść do niemuzealnych kolekcji za-
bytków, ponieważ rygory opieki nad ich stanem konser-
watorskim nie powinny być odmienne.

Wynikająca z rozwoju wiedzy postępująca specjaliza-
cja i profesjonalizacja pracowników muzealnych podpo-
rządkowana jest oczywistemu i stałemu paradygmatowi 
konieczności zapewnienia zabytkom jak najdłuższego 
przetrwania i jak najlepszego opracowania naukowego, 
aby jak najatrakcyjniej, mądrze i bezpiecznie udostępniać 
je publiczności w celach poznawczych i edukacyjnych. 
Stąd można założyć, że przy magazynach muzealnych, 
gdzie znajduje się większość kolekcji, uprawiane są ba-
dania naukowe, dokumentowane są zabytki, prowadzo-
ne są prace konserwatorskie, a nawet niektóre pomiesz-
czenia są udostępniane publiczności na zasadach sali 
ekspozycyjnej. Magazyny eskpozycyjne stały się jednym 
z elementów budowania nowoczesnej relacji z publicz-
nością, dopełniającej główne wystawy i dlatego cieszą 
się dużym powodzeniem wśród zwiedzających. Celowo 
wskazuję ten związek głównych funkcji muzealnych, aby 
podkreślić, że magazyn muzealny nie powinien być od 
nich oddalony, ponieważ spowoduje to wzrost kompli-
kacji logistycznych i kosztów utrzymania instytucji oraz 
może osłabić rolę badań naukowych w rozwoju wiedzy 
o posiadanym zbiorze zabytków. Integracja przestrzenna 
wszystkich funkcji muzealnych wydaje się być w tej chwili 
głównym wyzwaniem zarządczym, którego istotę można 
streścić w klasycznym związku optymalizacji funkcji przy 
jak najmniejszych kosztach działania. 

„Zarządzanie gniazdem” jest znacznie tańsze i efektyw-
niejsze niż zarządzanie układem rozproszonym. Założenie 

tego rodzaju powinno być w pierwszym rzędzie rozpa-
trywane przy planowaniu nowych muzeów czy nowych 
inwestycji muzealnych, nastawionych na modernizację 
i rozwój. Limituje je przeważnie dostępność miejsca w po-
bliżu głównej, „starej” siedziby i koszty utrzymania, w tym 
opłaty miejskie lub inne opłaty lokalne. Tam, gdzie są one 
istotną składową kosztów, siłą rzeczy magazyny i towarzy-
szące im pracownie konserwatorskie, badawcze i doku-
mentacyjne, a niekiedy także dodatkowe sale wystawowe 
są lokalizowane w miejscach o niskich opłatach lokalnych 
i eksploatacyjnych oraz łatwo dostępnych dla pracow-
ników i nierzadko gości muzealnych (badaczy i publicz-
ności). Jeśli nie zostaną wykonane analizy kosztowe, to 
jakakolwiek decyzja o oddzieleniu magazynów od głównej 
siedziby muzeum nie będzie celowa. W Polsce problem 
opłat lokalnych dla instytucji kultury ustawodawca ure-
gulował bardzo dla nich korzystnie1. Miejmy nadzieję, że 
stan ten będzie trwały. Ponadto, jeśli przyjąć przedstawio-
ną wyżej argumentację o nierozdzielności funkcji muzeal-
nych, to należałoby przyjąć, że efektem oddzielenia ma-
gazynów będzie ustanowienie nowego muzeum (oddziału 
muzeum) w nowej lokalizacji w obrębie jednej instytucji. 

Pomysł utworzenia magazynów zbiorczych dla kilku 
muzeów (np. magazynów regionalnych) i oddalonych od 
nich w sposób sprawiający im najmniej kłopotu, de facto 
wymagałby ustanowienia nowego typu instytucji kultury 
o powierniczym charakterze w odniesieniu do gospodarki 
muzealiami. Pod względem prawnym jest to zabieg dość 
łatwy do wyobrażenia. Natomiast w obecnych warunkach 
finansowych przełożenie tej generalnej zasady prawnej 
na procedury w połączeniu z dokładnym określeniem ról 
(odpowiedzialności i uprawnień) jest raczej nieziszczalne 
z powodu komplikacji funkcjonalnych i odmiennych kul-
tur zarządczych w instytucjach właścicielskich. Wymaga-
nia konserwatorskie, grupujące zabytki według właściwo-
ści materiałowej w odpowiednio dostosowanych do nich 
pomieszczeniach, spowodowałoby pomieszanie własno-
ści kilku muzeów i odpowiedzialności za nie. 

W praktycznych rozważaniach nad tym, jakie kryteria 
powinien spełniać magazyn muzealny, pierwszym zagad-

1  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 
art. 7, ust. 1, pkt. 7 (Dz. U. 2017 poz. 1785 z późniejszymi zmianami).
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nieniem jest adekwatna do potrzeb analiza przestrzen-
na niezbędnej kubatury i jej położenia względem innych 
funkcji muzeum. Powodem jest oczywiście konieczność 
stworzenia odpowiedniego do wielkości zbiorów zaple-
cza magazynowego, to znaczy posiadanie przez muzeum 
dostępu do budynków lub pomieszczeń, w których można 
wieczyście przechowywać zabytki. Dodatkowo przestrzeń 
magazynowa musi być zorganizowana w sposób pozwala-
jący na przechowywanie w warunkach klimatycznych im 
sprzyjającym, co wymaga specjalistycznego wyposażenia 
budynku oraz łatwego dostępu do każdego zdeponowa-
nego obiektu. I właśnie konieczność zapewnienia perma-
nentnego dostępu do zbiorów przez muzealników, badaczy 
i publiczność warunkuje potrzebę lokalizacji magazynów 
w pobliżu instytucji. Zwłaszcza w odniesieniu do zabytków 
archeologicznych, które bezpośrednio po ich odkryciu wy-
magają przeprowadzenia prac badawczych i interpretacyj-
nych oraz konserwatorsko-rekonstrukcyjnych, bezpośredni 
do nich dostęp jest warunkiem sprawnego zabezpieczenia 
i niedopuszczania do pogorszenia stanu materialnego.

Pozyskiwanie i przechowywanie zbiorów archeologicz-
nych przez muzea charakteryzuje zasadnicza odmienność 
od innych rodzajów zbiorów muzealnych, a mianowicie 
procedura przyjmowania ich pod opiekę muzeum. Spe-
cyfika ta jest opisana w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: ma ona cha-
rakter dwuetapowej procedury przekazania ruchomych 
zabytków archeologicznych muzeum przez Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków (WKZ)2. W pierwszym etapie 
są przekazywane w depozyt, w drugim na własność. Mu-
zea dysponują więc zbiorami o różnym statusie prawnym 
i różnym zaawansowaniu prac w ich identyfikacji badaw-
czo-naukowej i stabilizacji stanu konserwatorskiego. Prak-
tycznie oznacza to, że w pierwszym etapie muzeum posia-
da materiał zabytkowy o charakterze źródłowym, którego 
stan ilościowo-jakościowy może być zmieniony w trakcie 
prac badawczych i konserwatorsko-rekonstrukcyjnych. 
Muzeum występuje więc do WKZ o przekazanie na wła-
sność zbioru nietożsamego co do identyfikacji naukowo-
-konserwatorskiej z otrzymanym początkowo w depozyt, 
mimo że jest to ten sam materiał rzeczowy. Od momen-
tu przejęcia zabytków na własność i po wpisaniu ich do 
inwentarza muzealnego stają się one muzealiami. Jako 
muzealia archeologiczne podlegają zasadom gospodaro-
wania identycznym, jak wszystkie inne rodzaje zbiorów 
muzealnych. Oczywiste jest więc oczekiwanie, aby forma 
magazynowania tych zbiorów uwzględniała wspomnia-
ne wyżej zróżnicowanie statusu prawnego (depozyt lub 
własność) i stanu identyfikacji podstawowej przechowy-
wanych zabytków. Muzeum ma bowiem inne obowiązki, 
wynikające z ustawy o ochronie zabytków, w stosunku do 
ruchomych zabytków archeologicznych, a inne, wynikają-
ce z ustawy o muzeach, w stosunku do muzealiów3. 

2  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 35 par. 3 
i 6 (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568).

3  Ustawa o muzeach, art. 21 i 22 (tekst jednolity, Dz. U. 2017, poz. 972).

Wspomniany podział na depozyty i własne muzealia 
może być bardziej złożony. WKZ nie jest jedynym właści-
cielem, deponującym zabytki w muzeum – mogą być to 
także inne muzea lub inni posiadacze, tacy jak np. uczel-
nie czy instytucje naukowe. Warto podkreślić, że uregu-
lowanie stanu własnościowego archeologicznych zbiorów 
pozamuzealnych, które de facto są własnością Skarbu 
Państwa4, nie należy do muzeów, ale do instytucji nimi 
władających w uzgodnieniu z WKZ, który jest właściwy 
terytorialnie ze względu na miejsce pozyskania zabytków. 

Decydujący wpływ na bezkonfliktowe pozyskanie 
zabytków o charakterze archeologicznym do zbiorów 
muzeów i ich właściwe przechowywanie ma sprawność 
funkcjonowania wszystkich instytucji zobowiązanych 
i uprawnionych do sprawowania ochrony i opieki nad 
zabytkami. Poniżej przedstawiam podstawowe czynniki 
o charakterze formalnym, a także te, które wynikają z za-
obserwowanej praktyki znacząco wpływającej na stan 
i potrzeby organizacji modelu magazynowania muzealiów 
archeologicznych w Polsce. 

Źródłem pozyskiwania przez muzea ruchomych za-
bytków archeologicznych są wykopaliska archeologiczne 
(ratownicze i podejmowane w celach naukowych) na sta-
nowiskach archeologicznych (pradziejowych i historycz-
nych) oraz w stopniu marginalnym znaleziska (Kodeks 
cywilny: przypadkowe, nieintencjonalne odkrycia5). Wo-
bec wszystkich wykopalisk stosuje się nazwę terenowych 
badań archeologicznych, mimo że ich częścią są komple-
mentarne badania laboratoryjne i gabinetowe. Wynikiem 
badań terenowych jest zbiór zabytków ruchomych i ich 
profesjonalne opracowanie naukowe w stopniu umoż-
liwiającym zachowanie zabytków i wiedzy o nich dla 
potrzeb dalszych badań, wieczystego magazynowania, 
przeważnie przez instytucje muzealne oraz działalności 
wystawienniczej muzeów. 

Naczelnym postulatem metodologicznym i etycznym 
w archeologii jest, aby każda eksploracja terenowa stano-
wiska archeologicznego była prowadzona w sposób na-
ukowy, z zachowaniem metod badawczych właściwych 
dla tej dziedziny nauki. Dlatego wyrazem jej przestrzega-
nia powinny być wymagania wobec planowanych badań 
archeologicznych in situ (w terenie), określone w pozwo-
leniach konserwatorskich organów ochrony zabytków. 
Pozwolenia mają również zapewnić właściwy poziom 
ochrony archeologicznych zabytków ruchomych i zabyt-
ków nieruchomych (czyli miejsc eksploracji badawczej), 
zwłaszcza tych, które mają własną formę krajobrazową. 
W trakcie badań archeologicznych zabytków nierucho-
mych pozyskiwane są zabytki ruchome oraz wytwarzana 
jest dokumentacja związana z procesem badawczym. Ro-
dzaje i zakres tematyczny tej dokumentacji określony jest 
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z dnia z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowa-

4  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 35 par. 1 
(tekst jednolity, Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568).

5  Por. Kodeks cywilny, art. 187 par. 2 (Dz. U. 2018. poz. 1104).
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dzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i ba-
dań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innychdziałań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także ba-
dań archeologicznych i poszukiwań zabytków6.

Zabytki ruchome, odkryte podczas badań archeolo-
gicznych zabytków nieruchomych, objęte są ochroną 
i opieką jeszcze przed ich przejęciem przez muzea w de-
pozyt lub na własność7. Ten okres przejściowy jest cza-
sem na opracowanie wyników badań i wstępną konser-
wację zabytków. Powinny ją wykonać podmioty, które 
otrzymały pozwolenie na przeprowadzenie badań zabyt-
ku nieruchomego. Działania badawcze, dokumentacyj-
ne i konserwatorskie powinny być wykonane w ramach 
środków finansowych na wykonanie czynności określo-
nych we wspomnianej decyzji administracyjnej. Finan-
sowanie badań odbywa się ze środków publicznych lub 
inwestorskich. Środki publiczne są dotacjami celowymi, 
więc ich planowanie i rozliczenie ma charakter projek-
towy, w którym powinny być przewidziane wszystkie 
składowe procesu badawczego przed przekazaniem za-
bytków do muzeum. Zamknięciem procedury udzielenia 
pozwolenia jest przejęcie od wykonawcy badań przez 
organ ochrony zabytków wyników badań, czyli zabytków 
ruchomych i ich opracowania, obejmującego także miej-
sce eksploracji. Problemem tej procedury jest zdolność 
organu ochrony zabytków do oceny jakości otrzymanych 
materiałów (zabytków i opracowań). Cechą okresu przej-
ściowego jest składowanie zabytków i ich dokumentacji 
u wykonawcy badań. W wyniku wielkich inwestycji au-
tostradowych powstały – istniejące do dziś – składnice 
zabytków archeologicznych, utworzone ze środków in-
westorskich i mające formę prawną spółek podmiotów 
wykonujących badania terenowe. Przyszłość tych rozwią-
zań nie jest jasna – udziałowcy mogą się wycofać z utrzy-
mania składnicy, czyli opieki nad zabytkami i kontynuacji 
prac naukowych nad ich opracowaniem naukowym. 

Okres przejściowy służyć powinien przygotowaniu 
konserwatorskiemu zabytków i wyników badań do prze-
jęcia przez muzea, zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawnymi, zobowiązującymi muzea do ewidencji i inwen-
taryzacji zabytków. Dlatego ważna jest jakość naukowego 
opracowania materiału zabytkowego przejmowanego od 
organu ochrony zabytków przez muzeum. Podstawową 
cechą tego opracowania jest zapewnienie jednoznacznej 
identyfikacji przedmiotowej najważniejszych i najcen-
niejszych zabytków (tzw. zabytków wydzielonych) oraz 

6  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
2 sierpnia 2018 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, Załącznik do 
rozporządzenia (Dz. U. 2018, poz. 1609).

7  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 3, pkt. 4.

jednoznaczną identyfikację planimetryczną każdego za-
bytku w odniesieniu do miejsca pozyskania w układzie 
warstw kulturowych zabytku nieruchomego. Materiał ten 
powinien być źródłem poznawczym dla potrzeb dalszych 
badań naukowych oraz muzealnego upowszechniania 
dziedzictwa archeologicznego. 

Niestety, często zdarza się, że niska jakość przeprowa-
dzonych badań (terenowych, laboratoryjnych i gabineto-
wych) i opracowania materiału oraz brak egzekwowania 
tej jakości w ramach nadzoru ze strony organu ochrony 
zabytków i przy odbiorze przezeń wyników wykopalisk od 
wykonawcy przed przekazaniem ich do muzeum powodu-
je, że dla dobra tych zabytków muzea przejmują na siebie 
ciężar opracowań gabinetowych i laboratoryjnych oraz 
konserwacji w oderwaniu od eksploracji terenowej i ich 
autorów. Odbywa się to ze szkodą dla wartości zabytków 
i ustaleń naukowych. Rozwiązanie takie jest mniejszym 
złem w stosunku do sytuacji, w której zabytki w ogóle 
znajdują się poza opieką organu ochrony zabytków i są 
przechowywane bezterminowo przez wykonawców badań 
terenowych lub w tymczasowych składnicach. Dotyczy to 
poważnej części potencjalnie utraconego dziedzictwa ar-
cheologicznego Polski. Stanowi także wyzwanie magazy-
nowe i naukowe dla muzeów, jeśli organy ochrony zabyt-
ków zechcą wyegzekwować od wykonawców powinności 
wynikające z udzielonych im pozwoleń oraz statusu wła-
snościowego zabytków archeologicznych. Są one bowiem 
własnością Skarbu Państwa, a nadzór nad tą własnością 
należy do organu administracyjnego ochrony zabytków.

Dwuetapowość gromadzenia zabytków archeolo-
gicznych przez muzea wynika z procedur prowadzonych 
przez WKZ, będącego organem ochrony zabytków i zara-
zem organem administracyjnym, który działa w imieniu 
Skarbu Państwa. Orzeka on o przekazaniu zabytków, sta-
nowiących własność Skarbu Państwa, na rzecz muzeum 
w depozyt lub na własność. Z drugiej kompetencji WKZ 
wynika, że organ ten posiada uprawnienia właścicielskie 
w stosunku do zabytków archeologicznych od momentu 
ich ujawnienia do czasu przekazania własności. Pojawia 
się wtedy pytanie o to, czy WKZ jest władny narzucić mu-
zeum przyjęcie zabytków archeologicznych w depozyt lub 
na własność. Po pierwsze, zależy to od stanu zabytków 
i ich udokumentowania przez wykonawcę badań tereno-
wych. Po drugie, od miejsca i warunków przechowywa-
nia. Po trzecie, od profilu muzeum, charakteru zbiorów 
i związku z lokalnym otoczeniem. Powtarzam te zasady, 
ponieważ im należy przyznać pierwszeństwo w dyskusji 
o podejmowaniu badań wykopaliskowych bez uprzednie-
go zaplanowania zabezpieczenia muzealnych warunków 
dla pozyskanych zabytków. To także pytanie o to, na co 
najpierw wydawać środki finansowe – czy na badania wy-
kopaliskowe bez infrastruktury bezpieczeństwa zabytków, 
czy na tę infrastrukturę magazynowo-badawczą, a potem 
na badania terenowe. Odpowiedź w rodzaju „na jedno 
i na drugie” nie rozwiązuje problemu istnienia (miejmy 
nadzieję) dużej, nieokreślonej dotąd, liczby zabytków 
archeologicznych poza muzeami o nieznanym statusie 
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z punktu widzenia ochrony zabytków czy opieki nad za-
bytkami, jeśli trzymać się przepisów przywołanej ustawy. 

Z praktycznego punktu widzenia komentując powyż-
szy schemat prawnego postępowania należy zauważyć, 
że jest on wysoce nieuporządkowany dla zachowania 
dziedzictwa archeologicznego. Rozwiązanie kwestii ma-
gazynowej wymaga bowiem pełnego współdziałania sys-
temu ochrony zabytków i kolekcjonerstwa muzealnego, 
przy zachowaniu wzajemnej autonomii. Wymaga wspól-
nego programowania ochrony i opieki nad zabytkami 
archeologicznymi. Gromadzenie tej kategorii zabytków 
przez muzea jest przede wszystkim procesem dynamicz-
nym, uwarunkowanym liczbą badań terenowych, skalą 
inwestycji terenowych oraz koniecznością rozpoznania 
dziedzictwa archeologicznego kraju.

Muzea, które gromadzą zbiory archeologiczne, powin-
ny być dostosowane do dualnej procedury pozyskiwania 
zabytków ruchomych od Skarbu Państwa w depozyt i na 
własność. Wiele istniejących instytucji wypracowało już 
taką wewnętrzną organizację pracy dostosowaną do tej 
sytuacji, bazując głównie na systemach dokumentacyj-
nych i odpowiednich oznaczeniach. Jednak ze względów 
konserwatorskich trzymanie zabytków bez konserwacji 
z muzealiami po konserwacji nie jest wskazane. Prze-
strzennie powinny być one odseparowane.

Wiele depozytów w muzeach ma charakter – nieste-
ty – długotrwały, ponieważ podmioty, które otrzymały 
pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenia 
badań archeologicznych przekazały zabytki wraz z opra-
cowaniem w jakości niewystarczającej do włączenia ich 
do zbiorów muzeum. Głównie są to instytuty naukowe 
uczelni i Polskiej Akademii Nauk oraz komercyjne firmy 
archeologiczne, które prowadzą znamienitą większość 
wykopalisk w kraju. Wspomniane podmioty niejedno-
krotnie długotrwale opracowują zabytki i tzw. stanowiska 
badawcze według zasad ustalonych pod względem me-
todycznym w nauce i określonych w pozwoleniu organu 
ochrony zabytków, ale z naruszeniem terminów w tym 
pozwoleniu. Wiele materiałów zabytkowych ze stanowisk 
archeologicznych nadal nie jest opracowanych i nie nada-
je się do przejęcia od Skarbu Państwa na własność mu-
zeum. Ten dość powszechny i zarazem etycznie delikatny 
problem należy do zaniechań organów ochrony zabytków 
wobec podmiotów, które nie wykonały w pełni pozwole-
nia na przeprowadzenie badań w zakresie opracowania 
stanowiska archeologicznego i tym samym opracowania 
zabytków ruchomych. Warto przy okazji wspomnieć, że 
niekiedy muzea przejmują zabytki nieopracowane przez 
eksploratorów, oczywiście na wniosek organów ochrony 
zabytków. Skarb Państwa nie finansuje przechowywa-
nia zabytków przekazanych w depozyt (de facto chodzi 
o użytkowanie). Stan ten powinien być zmieniony dla 
dobra zabytków i archeologii jako nauki. 

Nabycie zabytku na własność i nadanie mu statusu 
muzealium oznacza wymóg wprowadzenia rygoru trwa-
łego przechowywania. Zabytki wydzielone przez muzeum 
w wyniku weryfikacji naukowej i określenia muzealnej 

wartości są już muzealiami, zaś inne pozyskane zabytki ru-
chome oczekują na dalsze badania naukowe, jako poten-
cjalne muzealia lub jako muzealny, masowy materiał o zna-
czeniu badawczym i ekspozycyjnym, wymagający trwałego 
magazynowania. Proces ten jest długotrwały. Muzea mają 
w tym etapie względnie stabilną sytuację planistyczną 
i w zakresie logistycznego zarządzania swoją własnością.

Integralną częścią zagadnienia pozyskiwania zabytków 
jest ocena jakości i objętości dokumentacji z badań ra-
tunkowych i naukowych oraz przypadkowych znalezisk. 
Jakość badań terenowych i dokumentacji zależy od or-
ganu ochrony zabytków i wykonawców tych prac. Mu-
zea nie są jedynymi ich wykonawcami. Należy przy tym 
podkreślić, że dokumentacja badawcza jest immanentną 
cechą identyfikującą zabytki archeologiczne. Dokumen-
tacja badawcza jest także elementem obligatoryjnej do-
kumentacji ewidencyjnej w muzeum8. 

Analizując kolejne parametry zmienne dla planowania 
magazynów muzealiów archeologicznych należy dodać, że 
pozyskiwanie zabytków na obu etapach cechuje wiele nie-
wiadomych. Planowanie magazynowania jest więc – w prze-
ciwieństwie do innych kategorii zadań muzealnych – wysoce 
utrudnione i zależne głównie od danych ilościowych:
• liczby planowanych i przeprowadzonych badań wy-

kopaliskowych (ratowniczych i naukowych) oraz 
przypadkowych znalezisk na danym terenie, z któ-
rym jest związane muzeum swoim profilem kolekcjo-
nersko-merytorycznym, przy czym dane te wynikają 
z działalności właściwego miejscowo organu ochrony 
zabytków, a nie z pracy muzeum; kalkulacja wielkości 
magazynu powinna wynikać z planów wieloletnich, 
co jest postulatem zewnętrznym wobec muzeów i jak 
dotąd nie mającym uzasadnienia w praktyce ochrony 
zabytków – rozwiązanie tego problemu jest dwojakie: 
maksymalne ograniczenie badań naukowych, zgod-
nie z zasadami etyki zawodowej ochrony zabytków 
archeologicznych i równoczesne związanie ratowni-
czych badań inwestorskich z finansowaniem budowy 
i utrzymania magazynów w części dotyczącej zabyt-
ków pochodzących z terenu inwestycji; 

• braku możliwości określenia przed eksploracją tere-
nową liczebności, wielkości, ciężaru zabytków rucho-
mych z danego stanowiska archeologicznego oraz 
ustalenia ich stanu konserwatorskiego – ustalane jest 
to post factum, po przeprowadzeniu i opracowaniu 
wyników badań wykopaliskowych, niekiedy wielose-
zonowych, w drodze negocjacji z organem ochrony 
zabytków w związku z jego decyzją nakazującą prze-
jęcie zabytków w depozyt od Skarbu Państwa lub na 
własność przez muzeum.
Opracowanie właściwego planu magazynowania 

zbiorów archeologicznych w muzeach w Polsce wymaga 

8  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach, 
art. 1 pkt 2, pkt 4 (Dz. Ust. 2004 Nr 202 poz. 2073).
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uwzględnienia między innymi następujących założeń pro-
jektowych dla tego przedsięwzięcia:
1. Określenie modelu działania i kryteriów dla wyty-

powanych sytuacji szczegółowych. Konieczne jest 
przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb ma-
gazynowych poszczególnych muzeów publicznych 
i prywatnych (do uwzględnienia w analizie warianty 
zarządzania własnością lub zasobami Skarbu Pań-
stwa, znajdującymi się w posiadaniu różnych pod-
miotów: funkcja najmu lub użyczenia dla niemuze-
alnych kolekcji uniwersyteckich, jednostek służby 
ochrony zabytków i jej wykonawców, inwestorów, 
zgromadzeń wyznaniowych, podmiotów społecz-
nych, etc.) pod względem liczebności zbiorów, ich 
rodzajów, oraz zróżnicowania gabarytów i materia-
łów ze względu na wrażliwość konserwatorską i wa-
runki przechowywania. Wynikiem analizy mają być 
dane, na podstawie których zostaną opracowane 
wnioski dotyczące kubatury i rodzajów magazynów, 
logistyki postępowania oraz przyjętych standardów 
warunków konserwatorskich i kosztów utrzymania 
poszczególnych modułów funkcjonalnych ze względu 
na wspomnianą potrzebę opracowania zróżnicowa-
nia kryteriów optymalizacji magazynowania z punktu 
widzenia obsługi, opieki konserwatorskiej, bezpie-
czeństwa fizycznego i ewentualnie udostępniania 
publiczności w przypadku wytypowania zabytków 
do ekspozycji magazynowych. 

2. Weryfikacja modelu na podstawie rozpoznania potrzeb 
i negocjacji z właścicielami obiektów, osobami planu-
jącymi kampanie wykopaliskowe lub wydającymi na 
nie zgody o wyraźnie określonych wymogach efektów 
końcowych co jakości dokumentacji i stanu zabytków.

2.1. Konieczna jest ocena liczby zbiorów, dla któ-
rych planowana jest rozbudowa zaplecza magazy-
nowego, co można tylko uzgodnić z właścicielami 
muzealiów i zabytków na podstawie ustalenia za-
sad wstępnych współpracy, w ich wyniku wytypo-
wania obiektów i ich oceny pod względem warun-
ków wspomnianych w pkt 1.
2.2. Konieczna jest ocena aktualnych potrzeb po-
szczególnych muzeów w odniesieniu do rodzaju 
gromadzonych zbiorów oraz tradycji magazynowa-
nia oraz planowanej rozbudowy w perspektywach: 
a) minimum 10-letniej; b) kilkudziesięcioletniej.

3. Konieczna jest ocena aktualnych standardów prze-
chowywania zbiorów, np. muzealiów archeologicz-
nych, opracowanych przez ICOM oraz ocena najbar-
dziej zaawansowanych realizacji magazynowych na 
świecie dla poszczególnych kategorii obiektów. 

4. Rozbudowa zaplecza magazynowego powinna uwzględ-
niać analizę aktualnego stanu magazynowego muzeów i 
przebiegać dwukierunkowo -> modernizacja istniejącego 
zaplecza w celu wdrożenia aktualnie obowiązujących stan-
dardów magazynowania zbiorów muzealnych oraz plano-
wanie racjonalnej rozbudowy powierzchni magazynowej.

5. Właściwe przechowywanie muzealiów zawsze po-
przedzone musi być odpowiednim opracowaniem 
identyfikacyjnym obiektów oraz właściwym ich 
oznaczeniem umożliwiającym zarządzanie i go-
spodarowanie zbiorem. Konieczna jest weryfikacja 
istniejących modeli identyfikacyjnych w polskim 
muzealnictwie i ich standaryzacja w odniesieniu do 
zalecanych przez ICOM zasad, opisanych między in-
nymi w Registration step by step: when an object 
enters the museum9 oraz Labelling and marking ob-
jects10. Zasady ewidencji muzealiów wymagają jed-
noznaczności identyfikacyjnej i jakościowego opisu 
stanu konserwatorskiego.

6. Trwałe zdeponowanie muzealiów musi poprze-
dzić ich digitalizacja oraz udostępnienie informacji 
identyfikujących zbiór jako element bazy wiedzy 
o posiadanym dziedzictwie narodowym. Zagadnie-
nie to wiąże się z wprowadzeniem i stosowaniem 
standardów z zakresu procesu digitalizacji zbiorów 
oraz standardów schematów bazodanowych ich 
opracowania.

7. Magazyny archeologiczne zlokalizowane poza in-
stytucją macierzystą powinny być zaopatrzone 
w odpowiednie zaplecze socjalne dla badaczy i kon-
serwatorów ze względu na konieczność (wskazaną 
wielokrotnie wyżej) rozpoznania i opracowania ma-
teriału archeologicznego w fazie pozyskania depozy-
tów. Zaplecze to będzie wykorzystywane także pod-
czas okresowych kontroli tzw. skontrów muzealiów, 
które zawsze trwają długo, ze względu na masowość 
materiału archeologicznego. Zaplecze takie jest nie-
zbędne również ze względu na monitoring stanu 
konserwatorskiego i bezpieczeństwa fizycznego za-
bytków. 

8. Konieczne jest uporządkowanie kwestii wymagań 
jakościowych wobec stanu archeologicznych za-
bytków ruchomych i ich opracowania naukowego, 
pozyskiwanych przez wykonawców badań archeolo-
gicznych na własności Skarbu Państwa przed wdro-
żeniem procedury przekazania tych zabytków muze-
om. Uwaga ta dotyczy postępowania wykonawców 
i organów ochrony zabytków, nie przestrzegających 
standardów badań i takiego opracowania zabytków, 
które umożliwia ich jednoznaczną identyfikację. Mu-
zea nie mogą być składnicami nieopracowanego źró-
dłowego materiału archeologicznego i odpowiadać 
za ten stan przed społeczeństwem.

Warto zapamiętać, że muzea są jedynymi, wyspecjali-
zowanymi podmiotami przygotowanymi do profesjonal-
nego gromadzenia i przechowywania zabytków oraz – co 
powinno być zasadą – prowadzenia prac konserwator-
skich, samodzielnie i we współpracy ze specjalistami. 

9  CIDOC Fact Sheet 1, ICOMOS. Internet: http://icom.museum/file-
admin/user_upload/pdf/Guidelines/CIDOC_Fact_Sheet_No2.pdf.

10 CIDOC Fact Sheet 2, ICOMOS. Internet: http://icom.museum/
professional-standards/standards-guidelines/.



146

Agnieszka Jaskanis

ArchAeologicA Hereditas • 14

Akty prawne
Rozpo rządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. 

w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania 
zabytków w muzeach (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 202 
poz. 2073).

Ustaw a z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jed-
nolity Dz. U. 2018 Poz. 1104).
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szymi zmianami).
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Wykaz cytowanej literatury

Agnieszka Jaskanis

Selected issues of gathering and storing archaeological finds in museums

Summary

There are two aspects of gathering archaeological finds by mu-
seums: taking finds in deposit and gaining ownership of finds. 
Due to the differences between these two actions there are 
various rules of dealing with finds. In the first case, the mu-
seum only borrows the finds and uses them accordingly to 
provincial conservator’s guidelines. The basics are regulated 
by an act on protection of monuments. In the second circum-
stance museum becomes an owner of finds and proceeds by 
its own statute rules. Unfortunately, the first case causes many 

problems due to frequently low quality of documentation and 
the finds not being preserved in the proper way. Museums do 
not have enough storage space to cover all the archeological 
excavations. They also do not receive the financial resources 
necessary to store safely or document all the finds. In the cur-
rent situation in Poland museums are not able to manage safe 
storage space for all the archaeological finds.
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