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ruchome zabytki archeologiczne –  

próba systemowego podejścia do problemu
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami1, zabytki archeologiczne są wła-
snością Skarbu Państwa. Pomimo tego, magazynowanie/ 
archiwizowanie ruchomych zabytków archeologicznych 
(w dalszym ciągu artykułu określanych skrótowo jako po 
prostu zabytki archeologiczne) to jeden z największych 
problemów polskiej archeologii, zwłaszcza kilku ostat-
nich dziesięcioleci. Jego nabrzmienie postępowało wraz 
z ogromnym napływem materiałów zabytkowych pozy-
skanych w wyniku prowadzenia badań wykopaliskowych 
związanych z realizacją różnego rodzaju (i wielkości) inwe-
stycji od początku lat 90. XX wieku. Skutkiem zaniedbań 
w tej kwestii było załamanie się dotychczasowego modelu 
gromadzenia zabytków archeologicznych w muzeach, któ-
re nie były przygotowane na przyjęcie tej ilości materia-
łów, głównie z powodu braku powierzchni magazynowej.

Oczywiście problem został w końcu dostrzeżony przez 
stronę państwową, czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, o czym świadczy wprowadzenie w Roz-
porządzeniu z 2004 roku2 wymogu przedstawienia do 
wniosku o uzyskanie pozwolenia na wykonanie badań ar-
cheologicznych dokumentu potwierdzającego gotowość 
muzeum lub innej (bliżej niesprecyzowanej) jednostki or-
ganizacyjnej na przyjęcie zabytków. Zatem, zgodnie z tym 
zapisem w zasadzie każda instytucja czy firma mogła taki 
dokument przedstawić. Tyle tylko, że w żaden sposób 
nie spowodowało to zwiększenia powierzchni magazy-
nowych, ani nie przełożyło się na poważny sposób po-
traktowania losu zabytków archeologicznych.

Należy jednak przyznać, że i sami archeolodzy pozo-
stawili kwestię magazynowania odkrywanych materia-
łów zabytkowych na uboczu swoich działań. Brak naci-
sku z ich strony na odpowiednie instytucje państwowe 
doprowadził do marginalizacji magazynowania zabytków 
archeologicznych na zasadzie „jakoś to będzie”. Można 

1  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, 
Nr 162, poz. 1568).

2  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w spra-
wie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a tak-
że innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych (Dz.U. 2004, Nr 150, poz. 1579).

wręcz odnieść wrażenie, że obie strony starannie unikały 
tego tematu, obarczając nim (poza nielicznymi wyjątka-
mi) niedoinwestowane muzea. W efekcie nie zostały wy-
pracowane nawet podwaliny pod rozwiązania systemowe 
w kwestii przechowywania zabytków archeologicznych.

Podejmowane przez obie strony działania miały i mają 
charakter doraźny, pomimo funkcjonowania 15 specja-
listycznych muzeów archeologicznych i kilku budynków 
składnic (w tym prywatnych), z których każde przyjmuje 
(o ile przyjmuje) zabytki archeologiczne na swoich, od-
miennych zasadach. Poza tym zabytki archeologiczne 
znajdują się w różnego rodzajach placówkach o charak-
terze muzealnym – nie ujętych w Państwowym Rejestrze 
Muzeów. Należą do nich: regionalne, muzealne i histo-
ryczne izby pamięci, bliżej niesklasyfikowane zbiory, któ-
re prowadzone są przez władze samorządowe lub inne 
instytucje (np. szkoły), różnego rodzaju organizacje (sto-
warzyszenia, fundacje) lub też osoby prywatne.

Brak rozwiązań systemowych spowodował, że zloka-
lizowanie i zinwentaryzowanie zbiorów zabytków arche-
ologicznych znajdujących się w różnych muzeach i „innych 
jednostkach organizacyjnych” jest obecnie bardzo trud-
nym zadaniem (o ile w ogóle możliwym do wykonania).

W 2003 roku, autorka niniejszego artykułu, wraz z Pio-
trem Wawrzyniakiem, przygotowała artykuł Magazyny 
archeologiczne – problem nie do rozwiązania?3 Pomimo 
że od jego publikacji minęło 15 lat, w tekście tym zawarto 
tezy i wnioski, które są jak najbardziej aktualne i dziś. 
A nawet można powiedzieć, że rzeczywistość przerosła 
dawne wyobrażenia autorów.

Aby unaocznić, z jaką skalą problemu obecnie mamy 
do czynienia, należy odnieść się do niezbyt dalekiej prze-
szłości – wystarczy, że cezurą będzie rok 1989.

Od początków lat 90. minionego wieku, czyli trwające-
go do dziś natężenia realizacji różnego rodzaju inwestycji, 
zarówno strona państwowa, jak i archeologiczna starannie 
unikały tematu archiwizowania zabytków archeologicz-
nych4. Strona państwowa słała komunikat (i w zasadzie śle 

3  Tekst ukazał się w 2 tomie „Wielkopolskiego Biuletynu Konserwa-
torskiego” w 2003 r. 

4  Pomimo, że termin „archiwizacja” odnosi się do dokumentów, 
autorka tekstu celowo używa tego terminu chcąc podnieść rangę 
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go do dziś), że są „ważniejsze sprawy”5. Natomiast strona 
archeologiczna zajęła się walką o to, kto będzie ważniejszy 
w archeologii (co było szczególnie widoczne w ostatnich 
latach XX wieku i w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku), 
a wiązało się przede wszystkim z relatywnie wysokimi na-
kładami finansowymi na badania archeologiczne, prowa-
dzonymi na dużych budowach drogowych: autostradach, 
drogach szybkiego ruchu i obwodnicach miast6.

Oczywiście, obie strony miały i mają świadomość, że 
„coś” należy zrobić w kwestii przechowywania zabyt-
ków archeologicznych. Ze strony państwowej ta „świa-
domość” zaowocowała wprowadzeniem w Ustawie 

zabytków archeologicznych jako podstawowego źródła informacji 
o działalności człowieka pradziejowego. W niniejszym artykule ter-
min ten został użyty jako synonim magazynowania i przechowywa-
nia zabytków archeologicznych. 

5  Według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które 
obecnie prowadzi prace nad nową ustawą o ochronie dziedzictwa, 
najważniejszym obecnie problemem archeologii jest „status” tzw. 
poszukiwaczy zabytków! Świadczy o tym – między innymi – zor-
ganizowane 11 maja 2018 roku, spotkanie w MKiDN i planowanie 
kolejnych w podobnej konwencji (szerokie grono tzw. poszukiwaczy 
skarbów i wąskie grono reprezentujące środowiska archeologiczne). 
Znamienne jest, że wcześniej nie zapytano środowiska archeologów 
chociażby o gradację problemów, z jakimi dzisiaj boryka się ta nauka.

6  Od około 2010 roku postępuje „pauperyzacja” badań archeologicz-
nych, rozumiana przeze mnie jako obniżanie ich poziomu naukowe-
go, co spowodowane zostało kilkoma czynnikami. Od tego mniej 
więcej czasu, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, według 
którego rozpisywane są przetargi, badania archeologiczne zakla-
syfikowane zostały jako „usługa” sensu stricto. Nie byłoby to naj-
większym problemem, gdyby nie fakt stosowania kryterium ceny 
jako decydującego przy wyborze ofert, co przy braku kryteriów 
merytorycznych (bo za takie nie można uznać np. terminu wyko-
nania) spowodowało „walkę na ceny” i w rezultacie ich spadek 
z około 10 zł za tzw. jednostkę normatywną, do – czasami – 2 zł! 
Przywołuję tu normalizację stosowaną przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), ponieważ jest ona najwięk-
szym zleceniodawcą badań archeologicznych w Polsce. GDDKiA nie 
jest jednak zainteresowana jakością badań archeologicznych, które 
nie są jej podstawowym zadaniem. Badania archeologiczne GDDKiA 
zleca, ponieważ jest zobligowana do tego ustawą. Czyli wracamy 
do praprzyczyn obecnego stanu rzeczy: to archeolodzy powinni 
walczyć o unormowanie wytycznych w odniesieniu do badań ar-
cheologicznych, a adresatem tych postulatów jest Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poprzez które należy wywierać 
naciski na Urząd Zamówień Publicznych w kwestii odpowiedniego 
sklasyfikowania badań archeologicznych. Oczywiście nie możemy tu 
mówić o badaniach naukowych, rozumianych jako badania podsta-
wowe, ale już na przykład prace badawcze miałyby adekwatne od-
niesienie do badań wykopaliskowych. Niestety, jedyna walka, jaką 
podejmują archeolodzy, to ta trwająca między sobą – m.in. o to, 
czy zasadne jest istnienie prywatnych firm archeologicznych. Nie-
mniej to, kto pozostanie na „rynku” badań archeologicznych i tak 
nie będzie miało specjalnego znaczenia, ponieważ brak odgórnych 
norm będzie działał (i działa) na zasadzie: „gorszy pieniądz / towar 
/ usługa wypiera lepszy”. Jest to szczególnie widoczne w przypadku 
postępowań przetargowych, w których zleceniodawca szczegółowo 
określa, jaki należy przeprowadzić zakres badań i jakimi metoda-
mi. Wtedy okazuje się, że nie można ich wykonać poniżej pewnego 
pułapu cenowego. Zwłaszcza, jeśli uwzględni się badania interdy-
scyplinarne, o których można już tylko pomarzyć w odniesieniu do 
tych prowadzonych dla GDDKiA. A szkoda, ponieważ to one przez 
znaczny czas wytyczały standardy w archeologii.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku 
i w Rozporządzeniu z 2004 roku odpowiednich przepisów, 
dostosowanych do zmian własnościowych, ale cedują-
cych faktycznie na archeologów pozyskanie oświadczenia 
muzeum (lub innej jednostki organizacyjnej), że przyjmie 
zabytki archeologiczne do swych zbiorów. Pomimo że to 
inwestor (zleceniodawca) jest formalnie zobowiązany do 
dostarczenia takowego oświadczenia, to i tak skutkuje to 
tym, że zawiera umowę z osobą lub firmą archeologiczną, 
która jest w stanie je dostarczyć7.

Ze strony archeologicznej podjęto próby narzucenia 
dużym inwestorom budowy magazynów archeologicz-
nych (np. Muzeum Archeologii Gazociągu Tranzytowego 
w Szamotułach), organizowano własne magazyny (np. 
Branice pod Krakowem, magazyny Fundacji Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu) i powszechnie wchodzo-
no w konsorcja z muzeami (lub zawierano odpowiednie 
umowy) przy realizacji dużych inwestycji, co wiązało się 
z płaceniem muzeom za przyjęcie zabytków.

Przekształcenia ustrojowe w Polsce, dokonane po 
1989 roku, spowodowały, obok szeregu innych zmian 
w archeologii polskiej, zachwianie i w ostatecznym roz-
rachunku rozsypanie się wypracowanego w ciągu po-
przednich kilkudziesięciu lat systemu przechowywania 
zbiorów archeologicznych. Nie skorzystano ze wzorów 
naszych niemieckich sąsiadów, którzy wykorzystali wyj-
ście wojsk radzieckich z baz wojskowych i w jednej z nich, 
w Wünsdorfie pod Berlinem, stworzyli nowoczesny 

7  Zgodnie z najnowszym, obowiązującym od 23 sierpnia 2018 r. Rozpo-
rządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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 archi-
tektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, któ-
re nie obliguje wnioskodawcy do podania nazwiska kierownika badań 
archeologicznych, czyli nie będzie on już stroną postępowania admi-
nistracyjnego, pozwolenie będzie wydawane tylko dla wnioskodawcy 
/ inwestora. Na 14 dni przed rozpoczęciem badań wnioskodawca bę-
dzie zobowiązany przekazać konserwatorowi dane archeologa, jego 
doświadczenie, zgodnie z art. 37e, ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, oraz oświadczenie archeologa, że przyjmuje 
obowiązek kierowania badaniami archeologicznymi albo samo-
dzielnego wykonywania tych badań. Wydaje się, że dla inwestora 
jest to ułatwienie, ponieważ może uzyskać pozwolenie na długo 
przed rozpoczęciem badań archeologicznych, ale… w związku z tym 
wymagania wynikające z decyzji konserwatora zabytków będą doty-
czyły jedynie inwestora, ponieważ archeolog de facto podejmuje się 
jedynie wykonać badania archeologiczne (zgodnie z Ustawą, art. 31, 
ust. 1a, inwestor zobowiązany jest „pokryć koszty badań archeolo-
gicznych oraz ich dokumentacji”). Zatem, w skrajnych przypadkach, 
dokumentacja z badań archeologicznych, jak i zabytki archeologiczne 
mogą zostać przekazane inwestorowi, ponieważ w takiej sytuacji to 
on za wszystko odpowiada. Inny aspekt wprowadzonej zmiany może 
być korzystny dla archeologów, ponieważ do wykonania opracowa-
nia wyników badań będzie zobligowany inwestor, a zdecydowanie 
łatwiej i korzystniej jest wycenić koszt opracowania, jeśli znane są 
wszystkie dane (powierzchnia badań, liczba zabytków, w tym tych, 
które należy poddać konserwacji, liczba prób do analiz, itp.). W dal-
szym ciągu można jednak pozostaje pytanie, czy takie rozwiązanie 
jest na pewno korzystne dla zabytków archeologicznych?



155

Alina Jaszewska Magazynowanie ruchomych zabytków archeologicznych – próba rozwiązania problemu

ZnAleZiskA ArcheologicZne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

ośrodek konserwatorski. W dużym stopniu rozwiązało 
to problem magazynowania zabytków archeologicznych 
w Brandenburgii.

W Polsce budynki po bazach poradzieckich w znacznej 
mierze zniszczały. Podobnie jest z budynkami po byłych 
Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Taka sama sy-
tuacja miała miejsce z bazami po likwidowanych garni-
zonach Wojska Polskiego.

Uważam jednak, że główną przyczyną zapaści w od-
niesieniu do magazynowania zabytków archeologicznych 
było wprowadzenie zapisu o możliwości ich przechowy-
wania przez muzeum lub inną jednostkę organizacyjną. 
Dlaczego? Ponieważ muzea miały / mają alternatywę, 
to znaczy: mogą odmówić przyjęcia zabytków. Niewąt-
pliwie wpisało się to również w problemy muzeów zwią-
zane z przetrwaniem, ponieważ ich finansowanie z re-
guły obejmuje utrzymanie, wynagrodzenia pracowników 
i bieżącą działalność, zatem wnioskowanie o zwiększenie 
powierzchni magazynowych na pewno nie spotkałoby się 
z entuzjazmem organów założycielskich, gdyż zawsze jest 
wiele ważniejszych inwestycji. W tej sytuacji dyrektorzy 
muzeów mogli odmawiać przyjęcia zabytków i nie nara-
żać się na wysuwanie żądań na nakłady inwestycyjne, 
czyli spokojnie trwać, a przy okazji zarobić na wielkich in-
westycjach, kiedy zwracano się do nich o zgody na prze-
chowywanie zabytków za korzyści finansowe – przy okazji 
mogli wykazać się, że muzeum zarabia na swoje utrzy-
manie. To spowodowało, że muzea nie miały motywacji 
do dążenia do zwiększania powierzchni magazynowych, 
która to sytuacja trwa do dzisiaj.

***

Temat magazynowania zabytków archeologicznych nie 
doczekał się ani licznych opracowań czy analiz, ani nie 
dominował w setkach odbywających się konferencji ar-
cheologicznych.

Dobitnie o tym świadczy Raport na temat funkcjo-
nowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego 
w Polsce po 1989 roku (pod redakcją Jacka Purchli), 
przygotowany na Kongres Kultury Polskiej w Krakowie 
w 2009 roku. Autorzy „świadomie pominęli” problema-
tykę archeologiczną i muzealniczą, gdyż ze względu na 
swą specyfikę, kwestie te „wymagają odrębnych, bardziej 
szczegółowych analiz”8. Tyle tylko, że w odniesieniu do 
muzealnictwa taki raport wykonano. Natomiast w odnie-
sieniu do archeologii wykonania takiego raportu do tej 
pory nawet nie zlecono.

Należy tu jeszcze wspomnieć o Raporcie dotyczącym 
stanu ochrony prawnej oraz kierunków zmian w zakresie 
prawnej ochrony zabytków ruchomych w Polsce z 2016 
roku9, przygotowanym w ramach realizacji Krajowego 

8  Purchla (red.) 2008: 6, przypis 1.
9  Niestety, Raport nie jest dostępny ani na stronie Narodowego Insty-

tutu Ochrony Zbiorów Muzealnych (nimoz.pl), ani na stronie Mini-

Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na 
lata 2014–2017 dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów (NIMOZ). Wykonał go zespół pod re-
dakcją Kamila Zeidlera. W pewnym stopniu odnosi się on 
i do zabytków archeologicznych. Stowarzyszenie Nauko-
we Archeologów Polskich, które otrzymało ów Raport do 
konsultacji, po jego lekturze wytknęło, między innymi, 
pominięcie problematyki magazynowania / archiwizowa-
nia zabytków archeologicznych (przede wszystkim cera-
miki). W podsumowaniu Raportu w zakresie ochrony ru-
chomych zabytków archeologicznych poruszono jedynie 
kwestię uporządkowania definicji zabytku archeologicz-
nego poprzez wprowadzenie cezury czasowej10.

Odnosząc się jeszcze do przywołanego Raportu dla 
NIMOZ, należy zaznaczyć, że największym „problemem” 
zauważonym przez osoby opracowujące ten raport, jest 
„umieszczenie poza definicją zabytków archeologicznych 
numizmatów oraz militariów (art. 6 ust. 1 pkt 2), które, jak 
dowodzi praktyka, są jednymi z częściej odkrywanych przez 
archeologów ruchomych zabytków archeologicznych”. Jest 
to największym nonsensem, jaki zawiera Raport na temat 
ruchomych zabytków archeologicznych. Wystarczy w ja-
kimkolwiek urzędzie konserwatorskim (lub w literaturze) 
prześledzić wyniki badań archeologicznych, żeby wycią-
gnąć wniosek, że „jednymi z częściej odkrywanych przez 
archeologów ruchomych zabytków archeologicznych” jest 
materiał ceramiczny, którego ilość jest w zasadzie niepoli-
czalna. Numizmaty, jak i militaria, należą do kategorii tzw. 
zabytków wydzielonych, a ich odkrycie podczas badań 
jest prawie zawsze czymś wyjątkowym. Ogromny i syste-
matyczny przyrost ruchomych zabytków archeologicznych 
w postaci fragmentów ceramiki jest nieporównywalny do 
liczby pozyskanych zabytków typu militariów czy numizma-
tów. Raport w ogóle nie porusza (a nawet nie sygnalizuje) 
problematyki, jaką niesie ze sobą skala przyrostu materiału 
ceramicznego – nadrzędnego ruchomego zabytku arche-
ologicznego. Tym – jakże ważnym – problemem jest brak 
powierzchni magazynowych do przechowywania rucho-
mych zabytków archeologicznych. Raport odnosi się jedy-
nie do terminowości przekazywania zabytków i „bezradno-
ści” konserwatorów w egzekwowaniu tegoż, nie wskazując 
sposobu rozwiązania problemu.

W tej sytuacji jedyne wiarygodne, choć bardzo ogól-
ne, dane statystyczne zaczerpnąć można z informacji 
sygnalnej Głównego Urzędu Statystycznego, zawartej 
w dokumencie Działalność instytucji kultury w Polsce 
w 2013 roku. To właśnie z niego dowiadujemy się, że 
w Polsce działają 822 muzea wraz z oddziałami. Muzea 
miały w swych zbiorach 16,2 mln muzealiów, z czego 
najwięcej – bo 20% – stanowią zbiory z dziedziny arche-
ologii. Niestety, nie dowiemy się z tych danych, w jakich 
warunkach zabytki są przechowywane i jak to się ma do 
powierzchni magazynowej muzeów.

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (mkidn.gov.pl).
10  Zeidler (red.) 2016: 335–336.
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Bliższy prawdy ogląd sytuacji będziemy zapewne mie-
li po kontroli NIK, prowadzonej w latach 2017–2018, 
w urzędach konserwatorskich i muzeach w wybranych 
województwach. Jej tematem jest „ochrona zabytków 
archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwe-
stycji budowlanych”, a celem ustalenie „czy zakres i for-
my ochrony zabytków archeologicznych podejmowane 
przez organy ochrony zabytków, muzea państwowe i sa-
morządowe gromadzące zbiory archeologiczne, oraz inne 
podmioty wskazane przez organy ochrony zabytków jako 
właściwe do przechowywania zbiorów archeologicznych, 
gwarantują prawidłową opiekę nad zabytkami i ich prze-
chowywanie?”11.

Uważam, że odpowiedź na to pytanie może być dla 
nas wszystkich druzgocąca.

***

Zatem, jak obecnie przedstawia się sytuacja magazyno-
wania / archiwizowania zabytków archeologicznych?

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami: „Miejsce przechowywania zabyt-
ków archeologicznych odkrytych, przypadkowo znalezio-
nych albo pozyskanych w wyniku badań archeologicznych 
bądź poszukiwań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12, 
określa wojewódzki konserwator zabytków, przekazując 
je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum lub innej jedno-
stce organizacyjnej, za jej zgodą”.

I tutaj pojawia się problem, ponieważ jedynie inwe-
stor / wnioskodawca jest stroną postępowania o wydanie 
pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych i to 
on musi przedstawić urzędowi konserwatorskiemu zobo-
wiązanie jakiegokolwiek muzeum lub jakiejkolwiek innej 
jednostki organizacyjnej, która oświadczy, że przyjmie 
zabytki archeologiczne do swoich zbiorów12. 

Zatem na podstawie powyższego oglądu sytuacji mo-
żemy stwierdzić, że zabytki archeologiczne znajdują się w: 
• specjalistycznych muzeach archeologicznych;

11  Raport z kontroli NIK 2017–2018: 26, poz. 80; Internet: https://
www.nik.gov.pl/plik/id,12578.pdf.

12  Nie znam przypadku, aby inwestor zgłosił się do archeologa z goto-
wym zobowiązaniem odpowiedniej instytucji o wyrażeniu zgody na 
przyjęcie zabytków z badań archeologicznych. Wręcz przeciwnie, 
nawet w przetargach organizowanych w ramach Pzp jest to ujęte 
jako obowiązek wykonawcy badań. Ta sytuacja powoduje rozmy-
cie odpowiedzialności, ponieważ inwestor zawiera z archeologiem 
umowę na wykonanie badań archeologicznych i to na archeologu 
spoczywa obowiązek wykonania ich zgodnie z metodyką badań 
oraz etyką i etosem zawodu. To archeolog dysponuje „efektami” 
swojej pracy: dokumentacją i materiałami zabytkowymi (jednak 
obecnie ma to ulec zmianie – zob. przypis 6). Co zatem ma w tej sy-
tuacji uczynić konserwator, jeśli nie zostało oddane sprawozdanie 
z wyników badań lub zabytki archeologiczne nie zostały przekaza-
ne do wymienionej w pozwoleniu instytucji? Praktyka pokazuje, 
że z reguły interweniuje u kierownika badań. Lecz są i tacy, którzy 
domagają się uzupełnień od inwestora, co po ogłoszeniu nowego 
Rozporządzenia będzie jedyną opcją (zob. przypis 6).

• w działach archeologicznych muzeów o innych profi-
lach działalności;

• w muzeach o innych profilach działalności, bez działu 
archeologicznego;

• w instytucjach państwowych, np. Instytucie Arche-
ologii i Etnologii PAN, a zapewne i Instytucie Pamięci 
Narodowej;

• w instytucjach akademickich (instytuty archeologiczne);
• w fundacjach tworzonych przy instytucjach lub odręb-

nie;
• w prywatnych firmach prowadzących badania arche-

ologiczne na zlecenie;
• w prywatnych zbiorach archeologów;
• w innych jednostkach, typu izby: regionalne, muzeal-

ne, historyczne;
• i najnowsza forma: prywatne muzeum archeologiczne 

w organizacji13.
Wprowadzenie przepisu o możliwości przyjęcia za-

bytków archeologicznych przez muzeum lub inną jed-
nostkę organizacyjną spowodowało rozproszenie zabyt-
ków archeologicznych, które teoretycznie mogły trafiać 
np. z Mazowsza na Śląsk, ponieważ wykonawca badań 
archeologicznych akurat z muzeum w swoim regionie 
„współpracuje”. O ile rzeczywiście trafiały. Głównym 
powodem tego stanu rzeczy jest brak powierzchni ma-
gazynowych.

***

Jak więc powinny wyglądać rozwiązania systemowe 
w odniesieniu do magazynowania zabytków archeolo-
gicznych w Polsce?

Zabytki archeologiczne są osobną kategorią zabyt-
ków, co precyzuje Ustawa o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami w art. 3 ust. 4, podlegającą ochronie 
bez względu na stan zachowania (art. 6 ust. 1 pkt. 3), 
dla których prowadzony jest osobny rejestr (art. 8 ust. 
2 pkt. 3). Z punktu widzenia konserwatorskiego jedynie 
definicja zabytku archeologicznego („zabytek nierucho-
my, będący powierzchniową, podziemną lub podwod-
ną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, 
złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się 
w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek rucho-
my, będący tym wytworem”14) odnosi się do ruchomych 
zabytków archeologicznych, natomiast ochrona i rejestr 
odnosi się do stanowisk archeologicznych. Czyli de facto 
ustawa nie zajmuje się ruchomymi zabytkami archeolo-
gicznymi w aspekcie konserwatorskim, poprzestając na 
tym, że usuwa je z pola swojego zainteresowania, prze-
kazując obligatoryjnie do muzeum lub innej jednostki 

13  Ta forma została spopularyzowana przez tzw. poszukiwaczy skar-
bów, jako możliwość zatrzymywania / posiadania przedmiotów 
zabytkowych, w tym zabytków archeologicznych.

14  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, 
Nr 162, poz. 1568, art. 3, ust. 3).
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organizacyjnej, które muszą zapewnić: 1) ich trwałe 
przechowanie; 2) przeprowadzenie inwentaryzacji i od-
powiednich prac konserwatorskich; 3) udostępnianie 
tych zabytków w celach naukowych15.

Pomimo że zabytki archeologiczne są osobną ka-
tegorią zabytków, Rozporządzenie w sprawie zakresu, 
form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach 
z 2004 roku16, wprowadzone już po wejściu w życie Usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r., 
nie zawiera informacji o konieczności ustanowienia dla 
nich osobnego sposobu inwentaryzowania, choć wskazu-
je się, że należy zakładać oddzielne księgi inwentarzowe 
dla poszczególnych rodzajów muzealiów.

Nie ulega wątpliwości, że problemów związanych 
z magazynowaniem / archiwizowaniem zabytków arche-
ologicznych nie da się rozwiązać bez zaangażowania finan-
sowego i organizacyjnego państwa oraz bez współpracy 
pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi, 
wojewódzkimi konserwatorami zabytków i muzealnikami.

Magazyny archeologiczne powinny powstać w każdym 
województwie i winny być zarządzane z uwzględnieniem 
w pierwszej kolejności aspektu konserwatorskiego gro-
madzenia zabytków archeologicznych w celu ich zabez-
pieczenia i zaewidencjonowania wraz z dokumentacją. 
Dopiero potem powinien nastąpić namysł nad sposobem 
ich eksponowania i udostępniania.

Poniżej przedstawiam podstawowe założenia do sys-
temowego rozwiązania zagadnień związanych z magazy-
nowaniem zabytków archeologicznych.

Finansowanie

• wygospodarowanie środków budżetowych na budowę 
magazynów archeologicznych w poszczególnych woje-
wództwach; tam, gdzie już istnieją magazyny / skład-
nice należy podjąć próby porozumienia się w kwestii 
przejęcia, rozbudowy, itp.;

• zapewnienie finansowania na utrzymanie wojewódz-
kich magazynów archeologicznych;

• z zasobów samorządowych / muzealnych należy wy-
typować i przekazać działki na budowę wojewódzkich 
magazynów archeologicznych, najlepiej na terenach 
lub w pobliżu siedzib muzeów;

• należy wprowadzić jednolite opłaty za przyjmowanie 
zabytków archeologicznych na terenie całej Polski;

• przy magazynach należy utworzyć pracownie konserwa-
cji zachowawczej (zob. poniżej: założenia organizacyjne).

Założenia prawne:

15  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, 
Nr 162, poz. 1568, art. 35, ust. 4, pkt. 1).

16  Rozporządzenie w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjono-
wania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004, Nr 202, poz. 2072 i 2073).

• zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami w zakresie przechowywania zabytków arche-
ologicznych (obligatoryjnie winny być przekazywane 
do wojewódzkich magazynów archeologicznych);

• wydanie rozporządzenia określającego zasady funkcjo-
nowania wojewódzkich magazynów archeologicznych.

Założenia merytoryczne:

• opracowanie jednolitego systemu informatycznego 
dla ewidencjonowania zabytków archeologicznych, 
wykorzystującego stosowane przez archeologów;

• opracowanie jednolitych standardów pakowania za-
bytków archeologicznych, tj. materiału masowego 
(fragmentów ceramiki, polepy, kości, żużli, itd.);

• opracowanie zasad przekazywania zabytków archeolo-
gicznych muzeom w celach ekspozycyjnych.

Założenia organizacyjne:

• magazyny archeologiczne winny podlegać wojewódz-
kiemu konserwatorowi zabytków;

• przyjmowanie zabytków archeologicznych na bieżąco, 
tzn. z tych badań archeologicznych, na które pozwole-
nia wydawane będą aktualnie, z jednoczesnym egze-
kwowaniem terminów przekazywania zabytków po wy-
konaniu sprawozdań lub opracowań wyników badań;

• w ramach magazynów archeologicznych należy utwo-
rzyć dział, który będzie przyjmował zabytki archeolo-
giczne z badań dawnych, we współpracy z muzeami;

• utworzenie działu, który będzie udostępniał zabytki 
archeologiczne po ich zainwentaryzowaniu oraz prze-
kazywał zabytki archeologiczne do muzeów;

• utworzenie pracowni konserwatorskich w celu bieżą-
cego zabezpieczania zbiorów, również z możliwością 
świadczenia usług na zewnątrz, lub zawarcie stosow-
nych porozumień z już istniejącymi pracowniami kon-
serwatorskimi.

***

Nie ulega wątpliwości, że problem magazynowania / ar-
chiwizowania ruchomych zabytków archeologicznych to 
obecnie największa skaza nie tylko archeologii, ale całej 
polskiej nauki. Zbyt często zapominamy, że są to źródła 
naszej nauki – archeologii, czasami jedyne materialne po-
zostałości po naszych przodkach, na podstawie których 
możemy próbować odtworzyć naszą przeszłość. Ponad-
to zapominamy, że nie są one czyjąkolwiek własnością – 
należą do społeczeństw, a faktycznie do całej ludzkości – 
przecież fascynujemy się znaleziskami z Afryki, Ameryk, 
Azji, Australii, Europy? 

Czemu zatem nie potrafimy zadbać o te źródła do na-
uki archeologii, które mamy u siebie?



158

Alina Jaszewska

ArchAeologicA Hereditas • 14

Jaszewska, A. i P. Wawrzyniak 
2003.  Magazyny archeologiczne – problem nie do rozwiąza-

nia? Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski 2: 104–110.
Purchla, J. (red.)
2008.  Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony 

dziedzictwa kulturowego w Polsce, Raport opracowany 
na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury. Kraków 
(Internet: http://www.kongreskultury.pl/library/File/
RaportDziedzictwo/dziedzictwo_raport_w.pelna(1).
pdf, wgląd: 20.02.108).

Zeidler, K. (red.)
2016.  Raport dotyczący stanu ochrony prawnej oraz kierun-

ków zmian w zakresie prawnej ochrony zabytków ru-
chomych w Polsce, przygotowany w ramach realizacji 
Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad 

Zabytkami na lata 2014–2017 dla Narodowego Insty-
tutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Gdańsk.

Akty prawne:
Ustawa  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 

2003 r. (Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568).
Rozpor ządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restau-
ratorskich, robot budowlanych, badań konserwator-
skich i architektonicznych, a także innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań ar-
cheologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych (Dz.U. 2004, Nr 150, poz. 1579).

Rozpor ządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. 
w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania 
zabytków w muzeach (Dz.U. 2004, Nr 202, poz. 2072 
i 2073).

Wykaz cytowanej literatury

Alina Jaszewska

Where and how should we store /archive archaeological finds –  
an attempt of systematic approach to the problem

Summary

Storing / archiving of archaeological finds is one of the utter-
most problems of Polish archaeology. According to art. 35, par. 
1 & 2 of the Bill of Monument Protection and Custody of 2003, 
the finds are state property. An extremely large inflow of ar-
chaeological finds due to the realisation of investments in the 
period of transformation since the beginning of the 90’s of the 
20th century, made the previous model of collecting finds in 
the museums completely inefficient. One has to admit, how-
ever, that first the archaeologists themselves left the matter of 
storing of the discovered finds aside their activities. The lack of 
their pressure onto relevant state institutions led to the mar-
ginalisation of the problem. We may even simply get the im-
pression that both parties were carefully avoiding the subject, 

burdening the underinvested museums with it – with just few 
exceptions. 

Such a situation led to the dispersion of locations of archae-
ological finds depositing among various organisational units. 
Very often the finds did not reach the museums, however the 
museums themselves rarely demanded them due to the short-
age of storing space.

Therefore, what should be the systematic solutions referring 
to the storing / archiving of archaeological finds in Poland? The 
author’s proposal is to build (or use for this purpose existing 
and unused buildings) of state-owned warehousing and con-
servation centres in each province.

Translated by Alina Jaszewska
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