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Po roku 1989, a nawet w ostatnich latach, polska legisla-
cja przechodzi fundamentalne zmiany w każdym w za-
sadzie aspekcie naszego życia. Tym bardziej dziwi fakt, 
że prawo dotyczące ochrony zabytków w Polsce zostało 
w tych przemianach pominięte. Pomimo rozlicznych de-
bat, opracowań czy seminariów, społeczności związanej 
z ochroną zabytków jak dotąd nie udało się wypracować 
kompleksowej wizji nowego systemu ochrony zabytków. 
Tym niemniej, każde spotkanie i każda kolejna konferen-
cja zwracające uwagę na potrzebę koordynacji działań 
służb ochrony zabytków wraz z przedstawieniem propo-
zycji konkretnych rozwiązań mają na celu skupienie po-
szczególnych środowisk i wyznaczenie trendów w proble-
matyce ochrony dóbr kultury, które mogą w przyszłości 
zaowocować potrzebnymi zmianami legislacyjnymi.

Problematyka przechowywania zabytków, w tym za-
bytków archeologicznych, jest jednym z tematów, który 
w obecnie obowiązującym prawie zaistniał jedynie w for-
mie ogólnikowej. Jest to o tyle zadziwiające, że przecho-
wywanie zabytków archeologicznych jest kwestią kluczo-
wą dla stanu ich zachowania.

W artykule 3 nie obowiązującej już dzisiaj Ustawy 
o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962 roku (Dz.U. 
1962 nr 10 poz. 48) czytamy:

1. Celem ochrony dóbr kultury jest ich zachowanie, 
należyte utrzymanie oraz społecznie celowe wykorzysta-
nie i udostępnienie dla celów naukowych, dydaktycznych 
i wychowawczych, tak aby służyły nauce oraz populary-
zacji wiedzy i sztuki, stanowiły trwały element rozwoju 
kultury i były czynnym składnikiem życia współczesnego 
społeczeństwa.

2. Ochrona dóbr kultury polega na zabezpieczeniu ich 
przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją, zaginię-
ciem lub wywozem za granicę, na zapewnieniu im warun-
ków trwałego zachowania, na opracowaniu dokumentacji 
naukowej, ewidencji i rejestracji oraz na ich konserwacji, re-
stauracji lub odbudowie, opartych na zasadach naukowych.

W obu definicjach kwestia zachowania i zabezpiecze-
nia przed zniszczeniem zabytku stawiana była na pierw-
szym miejscu. Ponownie należy zwrócić uwagę, że bez 
odpowiedniej bazy służącej przechowywaniu dóbr kultu-
ry trudno jest mówić o realizacji zapisów przytoczonych 
artykułów.

Natomiast w Ustawie z dnia 21 listopada 1996 roku 
o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24) widnieje zapis w ar-
tykule 2 dotyczący celów muzeum, spośród których dwa 
dotyczą bezpośrednio tematu omawianego w niniejszym 
tekście. Są to: „przechowywanie gromadzonych zabyt-
ków, w warunkach zapewniających im właściwy stan 
zachowania i bezpieczeństwo” oraz „magazynowanie 
ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także za-
bezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę moż-
liwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nie-
ruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury 
materialnej i przyrody”. Przedstawione powyżej punkty 
w sposób ogólnikowy dotykają problematyki przecho-
wywania zbiorów. Natomiast kolejne paragrafy, artykuły 
i punkty wspomnianej ustawy w żaden sposób nie kon-
kretyzują czym są „warunki zapewniające im [zabytkom] 
właściwy stan zachowania”.

Podobnie kwestia standardów przechowywania za-
bytków została potraktowana w obowiązującej obecnie 
Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568), 
gdzie znajduje się następujący zapis:

Art. 4. „Ochrona zabytków polega, w szczególności, 
na podejmowaniu przez organy administracji publicznej 
działań mających na celu:

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych 
i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabyt-
ków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować 
uszczerbek dla wartości zabytków;

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzysta-
nia z zabytków;

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegal-
nemu wywozowi zabytków za granicę;

5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabyt-
ków;

6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształto-
waniu środowiska”.

Uwagę należy zwrócić również na art. 5: „Opieka nad 
zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posia-
dacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warun-
ków:
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1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restaurator-

skich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego oto-

czenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwa-

łe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o za-

bytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury”.
W tymże kontekście należy przywołać również art. 37i 

pkt. 1:
„Zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa prze-

chowuje się w pomieszczeniu wyposażonym w zabezpie-
czenia techniczne na wypadek kradzieży, pożaru i innych 
zagrożeń lub mającym zapewnioną bezpośrednią stałą 
ochronę fizyczną w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1099), zwaną dalej „stałą ochroną fizyczną”.

Natomiast pkt. 6 tegoż samego artykułu głosi: „Mi-
nister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania, jakim powinna odpowiadać ochrona prze-
chowywanego i przewożonego zabytku, o którym mowa 
w ust. 1, w tym:

1) standard pomieszczenia przeznaczonego do prze-
chowywania zabytku, mając na względzie wysoką od-
porność tego pomieszczenia na włamanie i wyposażenie 
w środki ochrony przeciwpożarowej;

2) właściwości środków transportu służących do jego 
przewożenia, mając na względzie zwiększoną odporność 
tych środków i wyposażenie ich w systemy powiadamia-
nia o zagrożeniach;

3) sposób konwojowania, mając na względzie zapew-
nienie stałej ochrony fizycznej;

4) podmioty, którym przekazuje się informacje o kon-
wojowaniu zabytku, mając na względzie bezpieczeństwo 
tego zabytku”.

W przytoczonych ustawach problematyka warunków, 
w jakich przechowywane są zabytki została ograniczona 
do ogólnych założeń oraz bardziej szczegółowych wy-
tycznych antywłamaniowych i przeciwpożarowych doty-
czących samych placówek muzealnych. Taki stan rzeczy 
odnaleźć można również w treści rozporządzeń Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na przykład w Roz-
porządzeniu z dnia 2 września 2014 roku w sprawie za-
bezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą 
i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem 
lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240).

Zdawać by się mogło, że zbyt daleka interwencja usta-
wodawcy oraz sztywne wytyczne spisane w mocy ustawy 
będą negatywnie oddziaływać ze względu na ogranicze-
nie możliwości gromadzenia i przechowywania zabytków, 
co w szczególności dotykać może kwestii magazynowania 
zabytków archeologicznych. Tym niemniej brak jakich-
kolwiek zapisów skutkuje arbitralnym podejściem jed-
nostek do charakterystyki pomieszczeń przeznaczonych 

na magazyny. Brak konkretnych rozwiązań narzuconych 
w rozporządzeniu bądź ustawie, skutkuje również bra-
kiem możliwości interwencji ze strony zobligowanej do 
przeprowadzania cyklicznych kontroli – w tym wypadku 
przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Mówiąc o konkretnych wytycznych mam na myśli 
określenie właściwej temperatury powietrza, dopusz-
czalnych dobowych wahań temperatury oraz tych sa-
mych parametrów dotyczących wilgotności oraz stopnia 
nasłonecznienia pomieszczeń magazynowych.

Brak takich modeli zwraca uwagę, gdyż w dziedzinie 
bliskiej muzealnictwu, czyli archiwistyce, funkcjonują one 
już od dawna. Podczas, gdy w samej Ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami mamy do czynienia ze 
wstrzemięźliwością w wytyczaniu standardów, w Ustawie 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 
lipca 1983 roku (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568), znajduje 
się zapis w art. 51n.:

1. Dokumentacja powinna być przechowywana w wa-
runkach zapewniających jej należytą ochronę przed znisz-
czeniem i kradzieżą.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki, w jakich dokumentacja może być przechowywa-
na, z uwzględnieniem w szczególności jej ochrony przed 
wilgocią, zmianami temperatury oraz szkodliwym oddzia-
ływaniem światła.

O ile ustęp 1 art. 51n. przypomina zapisy przytacza-
nych już uprzednio ustaw, o tyle ustęp 2 nakłada obowią-
zek określenia, w drodze rozporządzenia, wymaganych 
dla magazynowania archiwaliów warunków. Warunki wil-
gotności i temperatury dla pomieszczeń magazynowych 
archiwum zakładowego zostały podane jako załącznik do 
instrukcji archiwalnej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Mi-
nistrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie orga-
nizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 
18 stycznia 2011 roku1 (ryc. 1).

Ponadto w przytoczonej powyżej Ustawie o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach widnieje zapis ko-
lejnych, uszczegółowionych standardów zabezpieczania 
materiałów archiwalnych. Są one podane w art. 5:

„2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych, w drodze rozporzą-
dzenia:

1) określi: […] f) standardy porządkowania, ewiden-
cjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów 
archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów pań-
stwowych”.

Przytoczone wyżej standardy zostały uszczegółowio-
ne Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych 

1  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2011 
nr 14 poz. 67).
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do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 roku (Dz.U. 
2015 poz. 1743). W tym miejscu należy przytoczyć art. 4 
tegoż rozporządzenia, który głosi: 

„Standard technicznego zabezpieczenia materiałów 
archiwalnych obejmuje:

4.1. poddanie zabiegom konserwatorskim w przypad-
ku uszkodzenia; mechanicznego, biologicznego lub che-
micznego materiałów archiwalnych […]; 

4.5. umieszczenie jednostek archiwalnych w opakowa-
niach zbiorczych (np.: pudło, teka); opakowania zbiorcze 
opisuje się przez umieszczenie na grzbiecie: nazwy ze-
społu (zbioru) archiwalnego i sygnatur jednostek archi-
walnych umieszczonych wewnątrz;

4.6. opakowania, o których mowa w pkt 4.3., powinny 
być wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaź-
niku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, 
liczbie Kappa < 5 i gramaturze od 160 do 800 g/m²;

4.7. opakowania, o których mowa w pkt 4.5., powinny 
być wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaź-
niku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg 
i gramaturze od 1100 g/m²”2.

2  Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 
1983 nr 38, poz. 173).

Specyfikacje, o których mowa w rozporządzeniu, nie 
dają dużego pola manewru w kwestii składowania ma-
teriałów archiwalnych. W tym przypadku zarówno ogra-
niczenie zmienności czynników zewnętrznych (takich jak 
temperatura i wilgotność) oraz zastosowanie ochronnych 
pojemników, ma na celu zabezpieczenie materiału (pa-
pieru) przed degradacją. Opracowane i wpisane w szereg 
wspomnianych wyżej przepisów wartości powstały na ba-
zie wieloletnich obserwacji oraz konsultacji z konserwa-
torami, zajmującymi się problematyką papieru, a także 
w zgodzie z obowiązującymi w Polsce normami (normy to 
zostały określone przez Polski Komitet Normalizacyjny). 
Ponadto wpływ na nie miały także międzynarodowe nor-
my Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO)3.

Podobnie, jak papier, tak i zabytki archeologiczne rów-
nież wymagają odpowiednich warunków, w których to 
między innymi procesy korozji zostają zahamowane, bądź 
całkowicie wyeliminowane. Odpowiednie składowanie 
tychże przedmiotów przyczynia się do wyeliminowania 
cyklicznego powtarzania zabiegów konserwatorskich, 
które zawsze w pewnym stopniu są inwazyjne wobec 
substancji zabytkowej. Dodatkową kwestią jest zasadność 

3  International Organization for Standardization, Internet: https://
www.iso.org/home.html.

Ryc. 1. Załącznik do instrukcji archiwalnej: Warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum 
zakładowego (za: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67)
Fig. 1. An annex to the archive instructions: Conditions of humidity and temperature in storage space of an archives (after: 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67)
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podejmowania takich działań. A co za tym idzie również 
przyjęcie pewnego wartościowania w ochronie i konser-
wacji zabytków. Ponadto istotne jest zminimalizowanie 
kosztów wynikających z powtarzania zabiegów konser-
watorskich poprzez stabilizację warunków środowiska.

W obecnej sytuacji prawnej, stosowanie wypracowa-
nych czy to w Polsce, czy na świecie norm nie jest kwestią 

obligatoryjną, lecz uznaniową. W związku z tym, jak dotąd, 
poszczególne instytucje stosują przede wszystkim wypra-
cowane przez siebie praktyki. Próbą zaprezentowania ujed-
noliconych i optymalnych warunków dla przechowywania 
zabytków archeologicznych był projekt realizowany przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Archeologicz-
no-Historyczne w Głogowie pod nazwą Opracowanie jed-
nolitych standardów postępowania z ruchomymi zabyt-
kami archeologicznymi. Projekt był realizowany w okresie 
od 1 czerwca do 30 listopada 2011 r. Jego wyniki zostały za-
prezentowane w raporcie końcowym. Spośród szeregu po-
ruszonych problemów w projekcie był temat bezpiecznego 
magazynowania ruchomych zabytków archeologicznych4. 

Projekt realizowany w Ośrodku Studyjno-Magazyno-
wym Zabytków Archeologicznych w Głogowie (będącym 
oddziałem Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Gło-
gowie) miał na celu określenie najbardziej optymalnych 
warunków przechowywania ruchomych zabytków arche-
ologicznych. Dzięki doświadczeniu nabytemu przez lata 
działalności placówki oraz współpracy z konserwatorami 
zabytków, udało się zawrzeć we wspomnianym raporcie 
szereg podstawowych czynników, które mają wpływ na 
stan zachowania zabytków archeologicznych w perspek-
tywie długoletniego ich gromadzenia.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że warunki prze-
chowywania ruchomych zabytków archeologicznych po-
winny być stałe, niezmienne oraz dostosowane do rodza-
ju materiału zabytkowego, a także powinny uwzględniać 
poziom wilgotności względnej oraz temperatury powie-
trza w magazynie5. Każda zmiana warunków w pomiesz-
czeniach magazynowych może być bowiem bezpośrednią 
przyczyną pogorszenia się stanu zachowania zabytków.

Podstawowymi parametrami pomieszczeń magazyno-
wych jest ich maksymalna wilgotność, czyli maksymal-
na ilość pary wodnej w określonej ilości powietrza oraz 
temperatura. Obie cechy silnie od siebie zależą: „przekro-
czenie maksymalnej wilgotności (np. w wyniku obniżenia 
temperatury powietrza) powoduje skraplanie się pary 
wodnej. Im chłodniej w pomieszczeniu, tym wilgotność 
względna jest większa i tym łatwiej para wodna wykrapla 
się w najchłodniejszych miejscach. W warunkach opty-
malnych wilgotność bezwzględna powietrza zdefiniowa-
na jest jako ciśnienie cząstkowe pary wodnej wynoszącej 
ok. 7 mmHg, czemu odpowiadają różne wartości wilgot-
ności względnej w zależności od temperatury powietrza, 
np. dla 25°C – 30%, 20°C – 40%, 15°C – 55%.

Właściwe warunki wilgotności względnej środowiska 
pozwalają także uniknąć zagrożeń biologicznych – obecno-

4 Raport końcowy projektu Opracowanie jednolitych standardów 
postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi. Część A – 
archeologiczna (2011).
5 Raport końcowy projektu Opracowanie jednolitych standardów 
postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi. Część A – 
archeologiczna 2011: 22.

Metale i ich stopy (zabytki nieorganiczne)

wilgotność względna 
ok. 40% (nie więcej niż 50% – większą 

wilgotność powoduje tworzenie się ognisk 
korozyjnych na powierzchni metali)

temperatura
ok. 18°C (nie mniej niż 14°C – przemiana 
Sn metalicznej w szary proszek tzw. trąd 

cynowy).

opakowanie 
gładkie, papierowe torebki nie chłonące 

wilgoci, dostosowane do wielkości i masy 
zabytku, kartony bezkwasowe

Drewno i skóra (zabytki organiczne)

wilgotność względna 

ok. 55% (zbyt duża wilgotność stwarza do-
godne warunki rozwoju pleśni i grzybów, 
które prowadzą do zmian strukturalnych 
– pęcznienia, fałdowanie oraz osłabienie 
własności mechanicznych, a zbyt niska 

wilgotność powoduje wysychanie, pęka-
nie, kruszenie oraz deformację)

temperatura ok. 15°C

opakowanie torebki z papieru dostosowane  
do wielkości i masy

Ceramika

wyklejone naczynia 

wilgotność względna ok. 55% (większa 
wilgotność powoduje rozklejanie się 

naczyń a mniejsza wykruszanie  
się uzupełnienia gipsowego)

temperatura ok. 15°C

luźne fragmenty 
ceramiki 

nie wymagają szczególnych warunków 
przechowywania: wilgotność względna 

ok. 50%
temperatura ok. 15°C

opakowanie 

torebki papierowe lub foliowe,  
dostosowane do wielkości ceramiki, 

zabezpieczające przed jej rozsypaniem, 
pudła dostosowane do masy  

przechowywanej ceramiki

Zabytki archeologiczne z innych surowców (fr. kamień, 
kości, łuski rybie, nasiona, orzechy, łupiny, szkło, żużel, 

polepa itp.)
nie wymagają szczególnych warunków przechowywania:  

wilgotność względna ok. 55%, temperatura ok. 15°C

Tabela 1. Rekomendowane warunki środowiskowe dla 
przechowywania zabytków archeologicznych z podziałem na 
materiał ich wykonania (za: Raport końcowy projektu Opraco-
wanie jednolitych standardów postępowania z ruchomymi za-
bytkami archeologicznymi. Część A – archeologiczna 2011: 23)
Table 1. Recommended environmental conditions for sto-
rage of archaeological artefacts made of different materials 
(after: Raport końcowy projektu Opracowanie jednolitych 
standardów postępowania z ruchomymi zabytkami archeolo-
gicznymi. Część A – archeologiczna 2011: 23)
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ści zarodników grzybów, bakterii i owadów żerujących na 
zabytkach organicznych (drewno, skóry, tkaniny, papier)”6.

W raporcie, wraz z zalecanymi wartościami parame-
trów fizyko-chemicznych, przedstawiono również rodzaj 
opakowań, najlepszych dla zapewnienia właściwej ochro-
ny i zachowania zabytków w dobrym stanie (tabela 1). 

W dalszej części raportu przedstawione zostały warun-
ki techniczne dla pomieszczeń magazynowych zapewnia-
jące bezpieczne przechowywanie ruchomych zabytków 
archeologicznych7. Zawarte w niej wytyczne odpowiadają 
przepisom znajdującym się w przedstawionych powyżej 
ustawach i rozporządzeniach.

Jednakże nawet najbardziej optymalne warunki prze-
chowywania zabytków nie powstrzymają w 100% po-
stępującej degradacji artefaktów. Dlatego, obok części 
głównej przytoczonego raportu końcowego projektu, po-
wstała część konserwatorska. Złożona jest z trzech części:

1. Zasady postępowania z zabytkiem podczas eksplo-
racji i przekazanie uzyskanych artefaktów do konserwacji.

2. Standardy badania i konserwacji zabytków arche-
ologicznych.

6 Raport końcowy projektu Opracowanie jednolitych standardów 
postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi. Część A – 
archeologiczna 2011: 22.
7 Raport końcowy projektu Opracowanie jednolitych standardów 
postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi. Część A – 
archeologiczna 2011.

3. Standardy profesjonalnej konserwacji8.
Te dwa zadania, jakimi są odpowiednie składowanie 

oraz odpowiedzialna konserwacja zabytków, powinny 
stać się ważną częścią działalności wszystkich podmio-
tów mających w swoich zbiorach ruchome zabytki ar-
cheologiczne, pomimo, że nie zostały one jednoznacz-
nie zdefiniowane w przepisach dotyczących działalności 
służb ochrony zabytków w Polsce. Należy podkreślić, że 
podstawowym zadaniem każdego archeologa i konserwa-
tora zabytków jest ochrona przedmiotów zabytkowych. 
Im dłużej odwlekane jest podjęcie działań, tym większy 
staje się przyszły nakład finansowy, przy jednoczesnym 
zubożeniu wartości historycznej.

Dopóki nie zostaną przedstawione i wdrożone pro-
pozycje konserwatorskie, to w gestii archeologów pozo-
stanie kreowanie jak najlepszej polityki opieki i ochrony 
zabytków poprzez wypracowywanie i upowszechnianie 
stosowania dobrych praktyk w placówkach muzealno-
-magazynowych. Należy również podkreślić konieczność 
upowszechniania wiedzy o konserwacji i ochronie wspól-
nego dziedzictwa oraz związanych z tym obowiązków 
wśród lokalnych (i nie tylko) społeczności i reprezentu-
jących je instytucji.

8 Raport końcowy projektu Opracowanie jednolitych standardów 
postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi. Część B – 
konserwatorska 2011: 1–24.

Muzeu m Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Narodowy 
Instytut Dziedzictwa 2011. Raport końcowy projektu 
Opracowanie jednolitych standardów postępowa-
nia z ruchomymi zabytkami archeologicznymi. Część 
A – archeologiczna – raport nieopublikowany, dostęp-
ny w zbiorach archiwum Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa oraz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym 
w Głogowie.

Muzeu m Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Narodowy 
Instytut Dziedzictwa 2011. Raport końcowy projektu 
Opracowanie jednolitych standardów postępowania 
z ruchomymi zabytkami archeologicznymi. Część B – 
konserwatorska – raport nieopublikowany, dostępny 
w zbiorach archiwum Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa oraz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym 
w Głogowie.
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Artur Mazurek

Storing archaeological finds in the light of the law in force in Poland –  
suggestions for solving the problem

Summary

The Polish law does not determine the scope of storage of ar-
chaeological artefacts, either in the museums, or in the univer-
sity’s storehouses, or even in private collections. On the other 
hand such regulations are easy to find in laws concerning stor-
age of works of art or archive records. Developing standards and 
good practices in this field would be a step forward. To achieve 
that goal the author presents some of the binding regulations 
concerning preservation of cultural heritage in Poland, com-
paring them with the regulations regarding the preservation of 
national archive records, where standards of storage have been 
set out in the government orders to which he refers to.

In the second part of the article the author is citing the joint 
project of the Archaeological-Historical Museum in Głogów and 
the National Heritage Board of Poland, called Development of 
the uniform standards of treatment of archaeological finds. 

One of its topics concerns the main issue of the article: the 
storage of archaeological artefacts, including adjustment of 
storage area, optimal environmental conditions, packaging ma-
terials and conservation. The aim of the conclusions presented 
in the project’s final report was to propose new standards con-
cerning storage of archaeological artefacts and to encourage 
all units that are in possession of such objects to protect their 
collections.

Because of the lack of proper regulations in Polish law, the 
application of the proposed standards in Poland is voluntary 
and discretionary. That is the reason why the author calls for 
further dissemination of good practices and the creation of 
best possible policies for preservation of cultural heritage.

Translated by Artur Mazurek
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