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WSTĘP

Poprawne przechowywanie oraz właściwa konserwacja 
zabytków archeologicznych są gwarantem zachowania 
ich naukowej wartości, a także zapewniają badaczom 
i społeczeństwu możliwość zapoznania się z oryginalną 
substancją zabytkową. Niezbędność ochrony i zacho-
wania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, 
w tym dziedzictwa archeologicznego, wyrażona jest 
w wielu aktach prawnych różnego szczebla. Krajowe oraz 
międzynarodowe dokumenty1 wskazują dodatkowo, że 
to na władzach państwowych spoczywa obowiązek ob-
jęcia ochroną i opieką składników tego dziedzictwa oraz 
zapewnienia wszystkim wydobytym zabytkom archeolo-
gicznym bezpiecznego miejsca przechowywania. Zgodnie 
z polskimi regulacjami prawnymi zabytki archeologiczne 
pozyskane w trakcie badań archeologicznych, odkryte 
lub przypadkowo znalezione stanowią własność Skarbu 
Państwa, a  miejsce ich przechowywania wskazuje wo-
jewódzki konserwator zabytków, przekazując je danej 
jednostce w depozyt w drodze decyzji2.

Treść powyższych uregulowań nie zawsze jednak znaj-
duje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. W Polsce 
od wielu lat wskazuje się na istnienie licznych problemów 
związanych z magazynowaniem zabytków archeologicz-
nych – głosy takie zgłaszane były już podczas tak zwanej 
akcji milenijnej w latach 50. i 60. XX wieku3, a w później-
szym okresie wielokrotnie je przypominano4. Autorzy 
zwracali uwagę na trudności związane z zapewnieniem 
odpowiednich miejsc przechowywania, słabość organów 
konserwatorskich, powszechny brak zainteresowania lo-
sem wydobytych zabytków archeologicznych oraz potrze-

1  Jednym z ważniejszych aktów międzynarodowych w tym zakresie 
jest Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologiczne-
go (poprawiona), podpisana w La Valletta w dniu 16 stycznia 1992 
r. (Dz.U. z 1996 r., Nr. 120, poz. 564 z dnia 09.10.1996 r.); por.: art. 3 
pkt b oraz art. 4 tej Konwencji.

2  Por. art. 35 ust. 1–3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).

3  Kurnatowska 1997: 18.
4  Gediga 1986: 15–16; Szydłowski 1986: 23–30; Kobyliński 1997: 

7–25; Lenarczyk 1986: 39–52, 2006: 49–53; Jaszewska i Wawrzy-
niak 2003: 104–110; Czerniak 2008: 116–122; Bugaj 2012: 52–60.

bę pilnego wprowadzenia rozwiązań systemowych w tym 
zakresie. 

Wobec tak licznych głosów o nieprawidłowościach 
związanych z przechowywaniem zabytków archeologicz-
nych podjęto próbę zweryfikowania, jak sytuacja prze-
chowywania i udostępniania zabytków archeologicznych 
wygląda obecnie. Analizie poddano jeden z regionów 
Polski – województwo mazowieckie.

Przedstawienie narzędzia badawczego – 
ankieta

W celu uzyskania opinii od szerokiego grona osób re-
prezentujących środowisko archeologiczno-naukowe 
stworzono kwestionariusz, który na przełomie lat 2016 
i 2017 rozesłano do archeologów pracujących na terenie 
województwa mazowieckiego, a także do mazowieckich 
muzeów i instytucji, które przechowują zabytki archeolo-
giczne. Pytania skierowane do archeologów dotyczyły ich 
osobistych doświadczeń, związanych ze współpracą z mu-
zeami i innymi jednostkami przechowującymi z terenu 
województwa mazowieckiego (6 pytań), a jednostki za-
pytane zostały o ich politykę wobec zabytków archeolo-
gicznych oraz stopień zapełnienia magazynów (14 pytań). 
Proszono również o wskazanie dodatkowych uwag czy 
postulatów dotyczących zagadnienia przechowywania 
zabytków archeologicznych. 

Adresaci ankiet

Kwestionariusze wysłano do 51 badaczy oraz 28 jedno-
stek przechowujących, z zastrzeżeniem pełnej anonimo-
wości odpowiedzi. Informacje zwrotne otrzymano od 35 
badaczy (68,7% wszystkich pytanych) oraz 19 jednostek 
przechowujących (67,9%). Muzea i jednostki, które od-
powiedziały, pokrywają swoją działalnością obszar całe-
go woj. mazowieckiego – wypełnione ankiety przesłało 
7 podmiotów z centralnego Mazowsza, 8 ze wschodnie-
go i północnego oraz 4 z południowego i zachodniego 
Mazowsza. Wśród nich było 18 muzeów i 1 jednostka 
naukowa, więc dla ułatwienia w dalszej części artykułu 
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grupa ta będzie określana zbiorczym mianem „muzeów” 
albo „jednostek przechowujących”. Prawie wszystkie 
spośród muzeów były jednostkami samorządowymi, je-
dynie jedno z nich miało status muzeum państwowego, 
a jedno było założone przez osoby prywatne. Dział ar-
cheologiczny znajdował się w 11 z nich, a w przypadku 
pozostałych zabytki archeologiczne przechowywane były 
w ramach innych komórek muzeum, np. działu archeolo-
giczno-historycznego, historycznego, etnograficznego czy 
działu sztuki lub pozostawały bez przyporządkowania, 
czekając na docelową organizację. Dział archeologiczny 
funkcjonował oczywiście również w jednostce naukowej 
(ryc. 1). Badacze, którzy odesłali wypełnione ankiety 

również reprezentowali cały teren woj. mazowieckie-
go – niektórzy pracowali tylko w jednym, konkretnym 
rejonie, inni prowadzili wiele badań w różnych częściach 
Mazowsza. Większość pytanych regularnie prowadziła 
badania archeologiczne w ramach badań naukowych, 
badań wyprzedzających (ratowniczych) i nadzorów arche-
ologicznych, a więc z kwestią przekazywania zabytków ar-
cheologicznych miała do czynienia bardzo często (ryc. 2).

Warunki przechowywania zabytków  
archeologicznych 

Zgodnie z otrzymanymi odpowiedziami większość jed-
nostek przechowuje zabytki archeologiczne w jednym 
pomieszczeniu magazynowym, bez zróżnicowania wa-
runków temperatury, wilgotności czy oświetlenia. Cztery 

muzea przechowują zabytki w kilku magazynach, położo-
nych w różnych miejscach, ale cały czas w takich samych 
warunkach. Jedno muzeum zapewnia różne warunki 
przechowywania w ramach jednego magazynu, a cztery 
kolejne korzystają z kilku pomieszczeń magazynowych 
w różnych miejscach, gdzie zabytki przechowywane są 
w odpowiednich dla nich warunkach temperatury, wil-
gotności i oświetlenia (ryc. 3). Znaczna liczba zabytków 

znajduje się również, według komentarzy muzeów, na 
ekspozycjach stałych i czasowych. Jednocześnie kilka 

Ryc. 1. Status jednostek przechowujących zabytki arche-
ologiczne: a – państwowe, b – samorządowe, c – współpro-
wadzone, d kościelne, e – prywatne, f – jednostki naukowe 
(oprac. A. Olech)
Fig. 1. The status of institutions storing archaeological 
finds: a – national, b – local-goverment, co-managed, ecclesial, 
private, f – scientific units (designed by A. Olech)

Ryc. 2. Charakterystyka działalności archeologicznej: 
a – nadzory archeologiczne, b – badania wyprzedzające (ra-
townicze), c – badania naukowe, d – od co najmniej kilku lat na 
jednym stanowisku archeologicznym (oprac. A. Olech)
Fig. 2. Characteristics of an archaeological activity: a – wat-
ching briefs, b – preventive (rescue) archaeological research, 
c – scientific archaeological research, d – couple of years at 
the same archaeological site (designed by A. Olech)

Ryc. 3. Warunki przechowywania zabytków archeologicz-
nych: a – zabytki w jednym magazynie, w takich samych wa-
runkach, b – zabytki w kilku miejscach, w takich samych wa-
runkach, c – zabytki w jednym magazynie, w zróżnicowanych 
warunkach, d – zabytki w kilku miejscach, w zróżnicowanych 
warunkach (oprac. A. Olech)
Fig. 3. Conditions of storage of archaeological finds: a – one 
storage space, same conditions, b – couple of storage spaces, 
same conditions, c – one storage space, various temperature/ 
humidity conditions, d – couple of storage spaces, various 
temperature/ humidity conditions (designed by A. Olech)
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jednostek wskazało, że pomieszczenia, w których znaj-
dują się zabytki, są jedynie doraźnie przystosowane do 
tego celu i nie zapewniają w związku z tym optymalnych 
warunków przechowywania.

Komentarze ankietowanych:
• „Na magazyny archeologiczne zaadaptowane zostały różne 

pomieszczenia – pierwotnie nieprzeznaczone na cele maga-
zynowe – wchodzące w skład nieruchomości znajdujących 
się pod opieką muzeum”.

• „Archeologiczny materiał masowy (kości, ceramika, cegły 
gotyckie, itp.) przechowywany jest w piwnicach starego bu-
dynku muzealnego. Zabytki wydzielone w magazynach na 
piętrze (lepsze warunki)”.

• „Dział archeologiczny zajmuje pomieszczenia wynajęte, je-
dynie przystosowane do pełnienia swych funkcji – w tym 
funkcji magazynowych”.

Przestrzeń magazynowa

Wolną jeszcze powierzchnią magazynową dysponuje pra-
wie 3/4 badanych muzeów, jednak większość z nich osza-
cowała, że przestrzeń ta w niedługim czasie się zapełni. 
Pozostałe jednostki wskazały, że z powodu braku miejsca 
nie są już w stanie przyjmować nowych zabytków (ryc. 4). 

Problem z magazynowaniem zabytków archeologicznych, 
nawet mimo dostępnej jeszcze przestrzeni, odczuwalny 
jest natomiast we wszystkich muzeach. Z zamieszczonych 
w ankietach uwag wynika, że wszystkie muszą podejmo-
wać specjalne starania, aby przechowywane zabytki były 
odpowiednio zorganizowane i znalazły swoje miejsce 
w magazynach.

Komentarze ankietowanych:
• „Jednostka, co jakiś czas musi dbać o to, aby w miarę możliwości 

powiększać powierzchnię magazynową lub też racjonalizować 
wykorzystanie powierzchni posiadanej”.

• „Muzeum cierpi na braki powierzchni magazynowej, nie tyl-
ko do przechowywania zabytków archeologicznych”.

• „Konieczne jest wybudowanie dwóch magazynów oraz mo-
dernizacja trzeciego, aby potrzeby w zakresie gromadzenia 
zbiorów archeologicznych zostały zaspokojone na kolejne 
dwie dekady”.

• „Na obecnym etapie nie ma możliwości przyjmowania no-
wych zabytków archeologicznych”.

• „Muzeum może przyjmować przedmioty o małych wymia-
rach, jednak nie ma możliwości przechowywania obiektów 
wielkogabarytowych – brak powierzchni magazynowej”.

Konserwacja zabytków archeologicznych

Zdecydowana większość ankietowanych jednostek prze-
kazuje zabytki archeologiczne do konserwacji podmiotom 
zewnętrznym. Sześć muzeów konserwuje przechowywane 
zabytki we własnej jednostce, sześć wskazało, że konser-
wacji poddawana jest jedynie część zabytków archeolo-
gicznych, a trzy nie konserwują zabytków w ogóle (ryc. 5).

Prośby o przyjęcie do przechowywania  
zabytków archeologicznych 

W drugiej części ankiet znalazły się pytania dotyczące 
tego, jak w ciągu ostatnich 10 lat wyglądały wzajemne 
kontakty między archeologami a muzeami. W pierw-
szej kolejności zadano pytanie o liczbę kierowanych do 
muzeów próśb o przyjęcie zabytków archeologicznych 

Ryc. 4. Powierzchnia magazynowa w jednostkach przecho-
wujących: a – wystarczająca, b – obecnie wystarczająca, ale 
niedługo całkowicie się zapełni, c – brak możliwości przyjmo-
wania kolejnych zabytków (oprac. A. Olech)
Fig. 4. Storage space in institutions storing archaeological 
finds: a – sufficient, b – sufficient for the moment, but soon 
to be filled completely, c – no possibility to accept any other 
archaeological material (designed by A. Olech)

Ryc. 5. Konserwacja zabytków archeologicznych: a – w jed-
nostce, b – konserwacja przez podmioty zewnętrzne, c – tylko 
część jest poddawana konserwacji, d – brak prowadzenia kon-
serwacji zabytków (oprac. A. Olech)
Fig. 5. Conservation of archaeological finds: a – within the 
institution, b – by external specialists, c – only a selected part 
of archaeological finds is being conserved, d – archaeological 
finds are not conserved at all (designed by A. Olech)
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pozyskanych w trakcie badań archeologicznych. Do 
siedmiu jednostek prośby takie wpłynęły w tym okre-
sie od 1 do 10 razy, do sześciu między 10 a 50 razy, 
a w przypadku kolejnych sześciu ponad 50 razy. Do 
prawie wszystkich z nich zapytania te napływały syste-
matycznie, od kilku do kilkudziesięciu rocznie. W tym 
samym czasie większość badaczy zwracała się do muze-
ów z prośbą o przyjęcie zabytków między 10 a 50 razy, 
dziewięciu z nich mniej niż 10 razy, a czterech więcej niż 
50 razy. Dziesięciu badaczy wskazało, że nie zwracali się 
o taką zgodę ani razu. Ostatnia wartość wynika z fak-
tu, że są oni jednocześnie pracownikami muzeów lub 
jednostek naukowych, które automatycznie przyjmują 
zabytki z ich badań (zarówno prowadzonych z ramienia 
muzeum, jak i komercyjnych), a zatem nie było potrze-
by dodatkowego ubiegania się o to w innym magazynie 
(ryc. 6). Badacze wskazywali w komentarzach, że znale-

zienie muzeum, które zgodziłoby się na przechowanie 
zabytków nie zawsze było proste i duże znaczenie miał 
tu fakt wzajemnej znajomości i zaufania. Podkreślali 
również, że z uwagi na problemy z uzyskaniem zgody 
kolejnych muzeów zbiory często przekazywane były do 
jednostek organizacyjnych niezwiązanych tematycznie 
czy terytorialnie z prowadzonymi badaniami lub nawet 
z archeologią w ogóle. Tylko takie bowiem godziły się 
na przyjęcie od nich pozyskanych materiałów.

Komentarze ankietowanych:
• „Zwykle udawało się znaleźć takie muzeum, które przyjęło 

zabytki z naszych badań. Czasami niestety były to muzea, 
które w swej działalności nie mają profilu archeologicznego, 
co może w przyszłości utrudnić korzystanie z tych zbiorów”.

• „Z niektórymi placówkami muzealnymi mamy współpracę 
bazującą na długoletniej, sprawdzonej znajomości, a co za 
tym idzie na wzajemnym zaufaniu, w tym wypadku każdo-
razowe zwracanie się do nich z prośbą o przyjęcie zabytków 
nie jest konieczne”.

• „W obrębie Warszawy i okolic jednostek muzealnych jest 
mało, powstają muzea prywatne, ale do tych nie mam za-
ufania”.

• „Niejednokrotnie badania nie mogą rozpocząć się w odpo-
wiednim terminie, bo nie ma zgody jednostki muzealnej na 
przechowywanie zabytków. Oczywiście badacze radzą sobie 
z tą sytuacją – często jest tak, że dla zabytków z Mazowsza 
szukają miejsca w muzeach spoza Mazowsza, nawet w bar-
dzo odległych krańcach kraju.  Ale czy o TO chodzi?”

• „Kuriozalne jest to, że materiały z badań wykopaliskowych 
prowadzonych przez prywatne firmy archeologiczne przeka-
zywane są do prywatnych muzeów o zupełnie innym profilu 
(np. zajmujących się historią II wojny światowej)”.

• „Archeolodzy imali się przeróżnych sposobów, by zdobyć 
pisemko pozwalające im na prowadzenie wykopalisk. Znam 
przypadki „jednostek organizacyjnych”, takich jak urzędy 
gmin, stowarzyszenia przeróżnej maści, fundacje [...], czy 
wreszcie tzw. izby regionalne, które zgodnie z „właściwie” 
interpretowanym zapisem [prawa] mogą wystawić zobowią-
zanie do przyjęcia zabytków – i wystawiają. Curiosum polega 
na tym, że wystawić papierek to jeszcze można, ale niektóre 
z nich przejęły także zabytki”.

• „Z mojego doświadczenia wynika, że zgoda na przyjęcie za-
bytków jest najczęściej uznaniowa”. 

• „Materiały zabytkowe pochodzące z badanych przeze mnie 
stanowisk znajdują się, za zgodą i wiedzą Konserwatora Za-
bytków, w jednostce, w której pracuję, w ramach depozytu”.

Odmowa przyjęcia do przechowywania  
zabytków archeologicznych

W okresie ostatnich 10 lat trzy muzea ani razu nie odmó-
wiły wyrażenia zgody na przyjęcie zabytków archeolo-
gicznych, jedenaście odmówiło 10 lub mniej razy, a pięć 
między 10 a 50 razy. Z grupy dwudziestu pięciu badaczy 
z kolei (tych, którzy co najmniej raz zwrócili się do jednost-
ki przechowującej z prośbą o przyjęcie zabytków), dwuna-
stu ani razu nie spotkało się z odmową przyjęcia zbiorów, 
dziesięciu z nich odmawiano od 1 do 10 razy, dwóm od 10 
do 50 razy, a jednej osobie ponad 50 razy (ryc. 7).

Wskazywane przyczyny odmów przyjęcia zabytków 
archeologicznych nieco inaczej przedstawiają się w od-
powiedziach muzeów i badaczy. Według muzeów naj-
częstszą przyczyną braku wyrażenia zgody na przyjęcie 
zabytków był fakt prowadzenia przez wnioskodawcę 
badań archeologicznych poza obszarem działalności 
muzeum. Drugim w kolejności był brak miejsca ma-
gazynowego, dalej „inne”, a także nieodpowiadająca 
profilowi muzeum charakterystyka badań oraz brak od-
powiedniej współpracy z badaczami. Wśród „innych” 
najczęściej wskazywany był brak dostatecznych środków 
finansowych na prowadzenie konserwacji i rozbudowę 
przestrzeni magazynowych, niewystarczająca obsada 
etatowa, w tym brak pracownika z archeologicznym 
wykształceniem, polityka przyjmowania zabytków tyl-

Ryc. 6. Liczba próśb o przyjęcie zabytków archeologicznych 
w ciągu ostatnich 10 lat (oprac. A. Olech)
Fig. 6. Number of requests to accept archaeological finds in 
the last 10 years (designed by A. Olech)
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ko z własnych badań terenowych, obiekcje co do rze-
telności badacza, a także wątpliwości, czy planowane 
badania doprowadzą do odkrycia zabytków archeolo-
gicznych (w przypadku poszukiwań śladów działalności 
człowieka z XX w.). 

Badacze natomiast jako najczęstszy podawany im 
powód odmów wskazali brak miejsca magazynowego. 
Ponad połowa mniej ankietowanych zaznaczyła prowa-
dzenie badań archeologicznych poza obszarem działal-
ności jednostki, następnie „inne” i na końcu brak od-
powiedniej współpracy z muzeum i nieodpowiadającą 
profilowi muzeum charakterystykę badań. Powodami, 
z jakimi się spotykali, był także zły stan techniczny 
budynku, rodzaj prowadzonych badań, zbyt duża ob-
jętość zbioru, czy odmowa wynikająca z niewłaściwej 
interpretacji prawa. Zdarzał się nawet brak podania 
przyczyny w ogóle. Wskazywano także, że dużo łatwiej 
jest uzyskać zgodę muzeum na przechowanie zabytków 
pochodzących z badań naukowych, niż tych przedinwe-
stycyjnych (ryc. 8).

Komentarze ankietowanych:
• „Brak dostatecznych środków finansowych na prowadzenie 

konserwacji zabytków, które mogą napłynąć z wykopalisko-
wych badań zewnętrznych (konserwacja metali, wyklejanie 
materiału ceramicznego) oraz niewystarczająca obsada etato-
wa, która gwarantowałaby przygotowanie pozyskanego mate-
riału archeologicznego do ewidencji, a następnie do zainwen-
taryzowania zabytków w ustawowo wymaganym terminie”.

• „Ze względu na warunki magazynowe staramy się przyj-
mować jedynie te zabytki, które związane byłyby z naszym 
regionem”.

• „Nieodpowiedzialne ze strony muzeów byłoby przyjmowa-
nie nowych zabytków bez możliwości zapewnienia im odpo-
wiednich warunków przechowywania i konserwacji”.

• „Zabytki miałyby pochodzić z badań archeologicznych zwią-
zanych z inwestycją na obszarze Pomorza Gdańskiego…”

• „Odmowa dotyczyła osób, które nie potrafiły wykazać, czy 
na podstawie wcześniejszych uzgodnień z instytucjami mu-
zealnymi przekazywały zabytki i dokumentację do muzeów”.

• „[Nasze] muzeum pozyskuje zabytki wyłącznie z własnych 
badań terenowych”.

• „Muzea nie odmawiają raczej przyjmowania zabytków 
pochodzących z badań naukowych. Z dużo większym dy-
stansem podchodzą natomiast do badań inwestycyjnych, 
w szczególności prowadzonych przez nieznane sobie pry-
watne firmy. Wynika to m.in. z obaw dotyczących jakości 
prowadzonych prac i powstałej w ich trakcie dokumentacji 
wykopaliskowej”. 

• „Dyrekcja nie chce przyjmować [zabytków], bo właściwie nie 
wie, czy może przyjmować zabytki od firm prywatnych…”

• „Za każdym razem spotykałam się z odmową przyjęcia cało-
ści pozyskanego materiału. Wspomniane zabytki to głównie 
ceramika z cmentarzyska, w większości wyklejona i rekon-
struowana czyli trudna w przechowywaniu i zajmująca wiele 
miejsca w magazynach, a mało atrakcyjna ekspozycyjnie”.

• „Znam wielu archeologów, którzy zabytki magazynują 
w domu, bo nikt ich nie chce od nich odebrać. Tak to wy-
gląda”.

Ryc. 7. Liczba odmów przyjęcia zabytków archeologicz-
nych w ciągu ostatnich 10 lat (uwzględniając badaczy, którzy 
zwracali się z taką prośbą do jednostek przechowujących co 
najmniej raz) (oprac. A. Olech)
Fig. 7. Number of refusals to accept archaeological finds in 
the last 10 years (taking into consideration researchers who 
asked for such consent at least once in given period) (desi-
gned by A. Olech)

Ryc. 8. Powody odmów przyjęcia zabytków archeologicz-
nych w ciągu ostatnich 10 lat: a – brak miejsca magazyno-
wego, b – badania prowadzone poza obszarem działalności 
muzeum, c – charakterystyka badań nie odpowiada profilowi 
muzeum, d – brak odpowiedniej współpracy z badaczem,  
e – inne (oprac. A. Olech)
Fig. 8. Reasons for refusals to accept archaeological finds 
in the last 10 years: a – lack of storage space, b – archaeologi-
cal research conducted outside the area of institution’s activi-
ty, c – characteristics of the works did not match institution’s 
profile, d – lack of appropriate cooperation with a person or/
and institution conducting the archaeological research,  
e – other (designed by A. Olech)
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Warunki przyjęcia zabytków  
archeologicznych

Badacze wskazali też warunki, jakie musieli spełnić, aby 
muzea wyraziły zgodę na przyjęcie zabytków archeolo-
gicznych z ich badań. W przypadku dwudziestu arche-
ologów było to określone zabezpieczenie zabytków oraz 
opracowanie dokumentacji, siedemnastu wskazało ko-
nieczność poddania zabytków konserwacji, dziesięciu 
stworzenie kart katalogowych, pięciu wniesienie opłaty 
i również pięciu „inne”. Dwanaście osób wskazało, że mu-
zeum nie postawiło im żadnych warunków. Pojawiła się 
również uwaga o konieczności zapewnienia muzeum, że 
z prowadzonych badań najprawdopodobniej nie zostaną 
pozyskane żadne zabytki (ryc. 9).

Komentarze ankietowanych archeologów prowadzą-
cych badania terenowe:
• „Metodycznie spakowane zabytki wraz z inwentarzem”.
• „Warunkiem przyjęcia jest zinwentaryzowanie, konserwacja 

i spakowanie zabytków według obowiązujących w muzeum 
zasad (chodzi m.in. o wielkość pudełek)”.

• „W zasadzie wymagania prawie nie różniły się od wymagań 
konserwatora zabytków dotyczących sporządzenia sprawoz-
dania z badań”.

• „Niejednokrotnie archeolog, aby dostać zgodę musi prze-
konywać, że na badanym terenie nie spodziewa się wielu 
zabytków…”

• „Zdarzają się absurdalne sytuacje, gdy placówki państwowe 
żądają od archeologów zapłaty za przekazywane zabytki, co 
jest bezprawne i nie ma uzasadnienia w żadnych przepisach”.
Określone warunki przyjęcia zabytków archeologicz-

nych pojawiły się też w komentarzach muzeów – najczę-
ściej była to konieczność poddania zabytków konserwacji 
i dołączenia odpowiedniej dokumentacji.

Komentarze ankietowanych pracowników muzeów:
• „Jednostka przyjmuje tylko takie zabytki, którym jest w sta-

nie zapewnić odpowiednie warunki przechowywania, np. 
nie przyjmuje zabytków, które nie zostały poddane odpo-
wiedniej konserwacji”.

• „Przyjmowane są zabytki wydzielone z pełną dokumentacją 
z badań oraz po przeprowadzeniu konserwacji”.

• „Nasze muzeum oczekuje spełnienia wymogów ustalonych 
przez Głównego Inwentaryzatora. Zawsze nakładamy na 
prowadzącego badania warunek konserwacji i odpowied-
niego zabezpieczenia zabytków”.

Rodzaje przyjmowanych zabytków  
archeologicznych

Większość muzeów przyjmuje wszystkie typy zabytków 
archeologicznych. Jedynie trzy jednostki wskazały po jed-
nym, konkretnym ich rodzaju: były to zabytki o małych 
gabarytach, militaria oraz zabytki wydzielone. Niektóre 
muzea podniosły natomiast, że z uwagi na brak miej-
sca magazynowego nie są przyjmowane zabytki i zbiory 
o dużej objętości. Potwierdziło się to również w komen-
tarzach archeologów. Dodatkowo jedno z muzeów wska-
zało, że ewentualne ograniczenia wynikają z powodów 
„zdroworozsądkowych” i związaną z tym koniecznością 
ustalenia, czy dany przedmiot jest naprawdę zabytkiem 
archeologicznym.

Komentarze ankietowanych:
• „Ze względu na brak miejsca w magazynach nie możemy 

przyjmować obiektów wielkogabarytowych”.
• „Muzea, z którymi miałam kontakt zaznaczają zazwyczaj, 

że nie mają powierzchni magazynowych na przyjmowanie 
bardzo dużych ilości zabytków”.

• „Względy społeczne każą się zastanowić, czy warto pono-
sić koszty konserwacji i przechowywania przerdzewiałego 
koksownika, setki szkieletów z nowożytnego cmentarza 
(dla których wykonano już analizy antropologiczne) czy stu 
pięćdziesięciu identycznych płytek podłogowych…”

Ryc. 9. Warunki przyjęcia zabytków archeologicznych przez 
daną jednostkę według badaczy: a – brak warunków, b – wnie-
sienie opłaty, c – stworzenie kart katalogowych, d – opraco-
wanie dokumentacji, e – określone zabezpieczenie zabytków, 
f – poddanie zabytków archeologicznych konserwacji, g – inne 
(oprac. A. Olech)
Fig. 9. Conditions for accepting archaeological finds ac-
cording to researchers: a – lack of conditions, b – paying a 
fee, c – creating catalogue cards for archaeological material, 
d – compiling full documentation for archaeological material, 
e – securing archaeological finds in a certain way, f – putting 
archaeological finds under conservation, g – other (designed 
by A. Olech)
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Udostępnianie zabytków archeologicznych 
do badań

Kolejnym tematem, którego dotyczyło badanie była 
kwestia udostępniania zabytków archeologicznych prze-
chowywanych w muzeach. Do czterech muzeów w ciągu 
ostatnich 10 lat nie wpłynęła żadna taka prośba, osiem 
jednostek odnotowało prośby o udostępnienie 10 lub 
mniej razy, cztery jednostki między 10 a 50 razy, a trzy 
kolejne ponad 50 razy. Wśród badaczy wyniki były po-
dobne: większość z nich zwracała się do muzeów 10 lub 
mniej razy, trzynastu nie składało takiego wniosku ani 
razu, dwie osoby między 10 a 50 razy, a jedna osoba po-
nad 50 razy (ryc. 10).

Odmowa udostępnienia zabytków  
archeologicznych do badań

Przeważająca część muzeów w ciągu ostatnich 10 lat ani 
razu nie odmówiła dostępu do zabytku. Trzy jednostki od-
mówiły od 1 do 10 razy, a jedna między 10 a 50 razy. Po-
wodami takich decyzji było prowadzenie inwentaryzacji 
oraz opracowywanie zabytku przez pracowników jednost-
ki, a także niedostępność i inne powody. Niedostępność 
zabytków wynikała między innymi z ich wypożyczenia 
do instytucji trzecich lub uniemożliwiającego udostęp-
nienie stanu zachowania po wieloletnim przechowywa-
niu. Badacze również w większości (spośród dwudziestu 
dwóch badaczy, którzy zwracali się z prośbą o udostęp-
nienie zabytku co najmniej raz) stwierdzili, że muzea nie 
odmawiały im dostępu do zabytków. Jedynie sześciu 
z nich wskazało, że spotkało się z odmową 10 lub mniej 
razy. Powodami, jakie zostały im przedstawione, była 
przede wszystkim niedostępność zabytków, następnie 
ich opracowywanie, w dwóch przypadkach prowadzenie 
skontrum i remontu jednostki, a także „inne” (ryc. 11).

Komentarze ankietowanych:
• „Jednostka z zasady nie odmawia dostępu do zabytków 

i dokumentacji, co najwyżej udostępnia je z odpowiednim 
zastrzeżeniem, np. że są w trakcie opracowywania przez pra-
cowników jednostki i w związku z tym istnieje możliwość 
wyłącznie zapoznania się z zabytkami i dokumentacją, ale 
nie ich opracowania lub publikowania albo że udostępniona 
może być tylko część zabytków ponieważ część znajduje się 
np. w konserwacji”.

• „Nie odmawiamy bez ważnej przyczyny. Warunkiem jest prze-
kazanie kopii opracowania do naszego archiwum i aktualna 
dostępność konkretnego zasobu materiałów”. 

• „Nie spotkałam się zasadniczo z odmową. Podobnie moi ko-
ledzy, z którymi rozmawiałam na ten temat, nie narzekają 
na tego rodzaju współpracę. Dobrze umotywowane wnioski 
o udostępnianie materiałów nie są odrzucane. Wymagane 
jest podawanie miejsca przechowywania przedmiotów oraz 
innych danych, zwłaszcza jeśli są przedmiotem publikacji, ale 
to w pełni zrozumiałe”. 

• „Warunki udostępniania zabytków archeologicznych są bar-
dzo zindywidualizowane i uzależnione od dyrekcji poszcze-
gólnych jednostek muzealnych. Oczywiście zwykle wynikają 
one z warunków jakie posiada muzeum: np. miejsce maga-
zynowania zbiorów, brak miejsca dla ‘gościa’, sposób nadzo-
rowania gościa, itp.” 

• „Teoretycznie wszystkie muzea są otwarte na współpracę, 
ale sposób organizacji pracy w muzeach nie przewiduje czę-
stych wizyt i nie ma wypracowanych modeli nadzoru nad 
pracą takiej osoby. Do kuriozum dochodzi, kiedy pracownik 
muzeum musi stale siedzieć przy takiej osobie i osobiście 
nadzorować jej pracę – odwijać i zawijać zabytki. Jednak czę-
sto nie sposób oprzeć się wrażeniu, że muzea nie są przy-
chylne odwiedzającym magazyny”.

Ryc. 11. Liczba odmów udostępnienia zabytków archeolo-
gicznych w ciągu ostatnich 10 lat (uwzględniając badaczy, któ-
rzy zwracali się z taką prośbą do jednostek przechowujących 
co najmniej raz) (oprac. A. Olech)
Fig. 11. Number of refusals to grant access to archaeologi-
cal finds in the last 10 years (taking into consideration resear-
chers who asked for such access at least once in given period) 
(designed by A. Olech)

Ryc. 10. Liczba próśb o udostępnienie zabytków archeolo-
gicznych w ciągu ostatnich 10 lat (oprac. A. Olech)
Fig. 10. Number of requests to grant access to archaeologi-
cal finds in the last 10 years (designed by A. Olech)
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Najczęściej udostępniane zabytki  
archeologiczne

Zgodnie z informacjami podanymi przez muzea naj-
częściej udostępniane były zabytki wydzielone. Drugie 
miejsce zajęła ceramika, następnie kości, „inne” oraz na 
końcu numizmaty. Wśród przykładów pojawiały się kości 
ludzkie i zwierzęce, militaria, kielichy, sztućce, biżuteria 
czy narzędzia kamienne. Muzea wskazywały też na czę-
ste udostępnianie materiałów pochodzących z konkret-
nego stanowiska archeologicznego oraz na poszukiwania 
tematyczne (ryc. 12).

Komentarze ankietowanych:
• „Trudno o wskazanie konkretnej kategorii – najczęściej udo-

stępniana jest całość materiału zabytkowego z danego sta-
nowiska”.

• „Kości wymarłych zwierząt do badań genetycznych, zabytki 
metalowe w celu wykonania dokumentacji fotograficznej”.

• „Udostępniane są wszystkie kategorie zabytków, zależnie od 
potrzeb zainteresowanych. Jedyną przeszkodą jest stan za-
chowania zabytków oraz ich aktualna dostępność. W ostat-
nich latach szczególnym zainteresowaniem cieszą się próbki 
materiału kostnego do wszelkich analiz”.

• „Wbrew pozorom prośby takie są rzadkie, raz chodziło 
o militaria, raz o dokumentację, raz o wszystko co było 
związane z odnalezieniem pochówku książąt […]. Zwykle 
poszukiwane są dość ogólne informacje, czy jakąś kategorię 
zabytków posiadamy w naszych zbiorach”.

Procedura dotycząca udostępniania  
zabytków archeologicznych

Ostatnie pytanie dotyczyło przygotowania muzeów do 
udostępniania zabytków. Okazało się, że w wielu wypad-
kach obowiązują rozwiązania doraźne. Pięć muzeów nie 

przewidziało żadnych związanych z tym zagadnieniem 
regulacji. Dwanaście jednostek zapewnia zapoznawanie 
się z zabytkami w asyście ich pracownika, a w ośmiu zor-
ganizowano specjalnie przygotowane miejsca, w których 
interesanci mogą spokojnie zapoznawać się z zabytkami. 
Specjalne uregulowania dotyczące ochrony i ubezpiecze-
nia udostępnianych zbiorów istnieją jedynie w czterech 
muzeach. Muzea deklarują, że przy udostępnianiu zabyt-
ków kierują się przepisami ustawy o muzeach (ryc. 13).

Komentarze ankietowanych:

• „Muzeum nie posiada wydzielonej pracowni, w której udo-
stępniane są zabytki i dokumentacja […] Zwykle jest to bi-
blioteka, gdzie jest i dużo miejsca, i odpowiednie oświetle-
nie. Tam również można rozłożyć zabytki tak, aby zachować 
zasady bezpieczeństwa. Nie posiadamy również formalnie 
uregulowanych zasad udostępniania zabytków. Kierujemy 
się normami przyjętymi w muzeach i określonymi obowią-
zującą nas ustawą o muzeach. Staramy się również służyć 
naszą pomocą”.

• „W przypadku wniosku o udostępnienie niewielkiej ilości 
zabytków istnieje możliwość udostępnienia ich na zewnątrz 
po ustaleniu indywidualnych zasad takiego udostępnienia 
(praktykowane zwykle w przypadku wniosków kierowanych 
ze strony pracowników innych jednostek muzealnych, ba-
dawczych lub naukowych, z którymi jednostka współpracuje 
lub ma podpisane umowy o współpracy)”.

Ryc. 12. Najczęściej udostępniane zabytki archeologiczne: 
a – ceramika, b – zabytki wydzielone, c – numizmaty, d – kości, 
e – inne (oprac. A. Olech)
Fig. 12. Categories of archaeological finds that are made 
available to researchers most frequently: a – ceramics,  
b – special finds, c – numismatic artefacts, d – bones,  
e – other. (designed by A. Olech)

Ryc. 13. Obowiązująca w jednostce procedura związana 
z udostępnianiem zabytków archeologicznych: a – w jednostce 
jest wyznaczone miejsce do zapoznawania się z zabytkami,  
b – uregulowane są kwestie ochrony i bezpieczeństwa udo-
stępnianych zbiorów, c – zapoznawanie się z zabytkami w asy-
ście pracownika jednostki, d – brak regulacji, e – inne  
(oprac. A. Olech)
Fig. 13. Existence of a procedure for granting access to 
archaeological finds: a – there is an appointed place where 
researchers can examine archaeological materials in proper 
conditions, b – matters of security and insurance of archaeolo-
gical finds are well established, c – scientist are examining the 
finds in the presence of appropriately qualified employees of 
the institution, d – there are no formal regulations concerning 
making archaeological finds available to the scientists,  
e – other (designed by A. Olech)



69

Agnieszka Olech Przechowywanie zabytków archeologicznych w województwie mazowieckim – badanie ankietowe

ZnAleZiskA ArcheOlOgicZne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

• „Zamierzamy takie reguły wypracować, ale biorąc pod uwagę 
prowizoryczne warunki w jakich działamy, na razie rozwiąza-
nia lekko improwizowane się sprawdzają”.

• „Obecnie przygotowywany jest Regulamin Wypożyczeń. 
Rozwiąże on kwestie nie tylko udostępniania zabytków 
i dokumentacji, ale także zbiorów fotograficznych i rysunko-
wych, oraz prawa autorskiego”.

• „Przy udostępnianiu zabytków archeologicznych stosuje się 
podobne zasady, jak podczas udostępniania innych zbiorów 
muzeum. Zastosowania mają tu ustawa muzealna i zarzą-
dzenia dyrektora”.

Problemy związane z przechowywaniem 
zabytków archeologicznych

Ankietowani archeolodzy oraz przedstawiciele jednostek 
przechowujących zidentyfikowali wiele problemów zwią-
zanych z magazynowaniem zabytków archeologicznych. 
Magazyny są przepełnione, muzea niechętnie godzą się 
na przyjmowanie kolejnych materiałów archeologicznych, 
a badacze są wielokrotnie stawiani przed brakiem możliwo-
ści zapewnienia pozyskanym przez siebie zabytkom arche-
ologicznym docelowego, bezpiecznego miejsca przecho-
wywania. Według komentarzy ankietowanych głównym 
powodem takiej sytuacji są kwestie finansowe oraz nie-
spójna organizacja systemu ochrony zabytków w Polsce. 

Brak wystarczających funduszy uniemożliwia mu-
zeom rozbudowę i utrzymanie kolejnych powierzchni 
magazynowych, a także zapewnienie jednostkom nie-
zbędnej obsady kadrowej. Stały wzrost liczby zabytków 
wymusza przechowywanie części z nich poza jednostką 
(w miejscach oddalonych o kilkadziesiąt czy nawet kil-
kaset kilometrów), co powoduje rozproszenie zbiorów 
i utrudnia zarządzanie nimi. Wszystko to ma oczywiście 
bezpośredni, negatywny wpływ na stan zachowania za-
bytków, które przechowywane są często w nieodpowied-
nich warunkach. 

W ankietach zaznaczono także problem istnienia 
w zbiorach muzealnych zabytków, które w przeszłości zo-
stawiane były w magazynach bez oficjalnego przekazania 
i właściwej dokumentacji. Po latach często niemożliwe 
jest już przyporządkowanie ich do konkretnych badań 
archeologicznych i ich precyzyjna identyfikacja.

Osoby opiekujące się zbiorami archeologicznymi 
wskazywały na częsty brak zrozumienia specyficznych 
potrzeb tej grupy zabytków przez zarządców muzeów. 
Zdecydowaną większość materiałów archeologicznych 
stanowi tzw. materiał masowy, który dla archeologa 
jest ważnym źródłem opracowań naukowych, jednak 
zazwyczaj nie ma on większej wartości ekspozycyjnej. 
Dodatkowo jego uporządkowanie jest niezwykle czaso-
chłonne i wyłącza na ten czas pracowników jednostki 
z innych aktywności. Sprawia to, że dyrekcje muzeów nie 
zawsze przychylnie podchodzą do przyjmowania nowych 
zabytków archeologicznych, a często nie dostrzegają ko-

nieczności odmiennego ich traktowania i przeznaczania 
kolejnych środków na ich opracowanie i magazynowanie. 
Jak wskazano w jednym z kwestionariuszy: „w muzeach 
wielodziałowych wzbudza to irytację kadry, która nie ro-
zumie konieczności przechowywania setek pudeł ze sko-
rupami. Należałoby wykleić naczynia, a resztę zakopać”. 
Bywa również, że z uwagi na brak zatrudnionego w mu-
zeum specjalisty lub wobec natłoku innych obowiązków, 
zabytki archeologiczne są opracowywane i konserwo-
wane bardzo pobieżnie lub, w skrajnych przypadkach, 
wcale. Prowadzi to do szybkiego pogarszania się stanu 
zachowania zabytków, które pozostawione „same sobie” 
powoli ulegają degradacji na magazynowych półkach.

Wśród wskazywanych problemów pojawiła się rów-
nież kwestia nieodpowiedniego traktowania zabytków 
jeszcze w trakcie badań czy opracowywania zbiorów 
przed przekazaniem ich do muzeów: niewłaściwe prze-
chowywanie, nierzetelne wykonywanie prac związanych 
z inwentaryzacją polową i oznaczaniem zabytków, po-
dejmowanie amatorskich zabiegów konserwatorskich 
czy brak zakonserwowania w ogóle powodują, że muzea 
ponoszą następnie dodatkowe, nieprzewidziane koszty, 
a przejmowany materiał może być już pozbawiony warto-
ści naukowej. Niepokojące jest również częste nieprzeka-
zywanie przez badaczy materiałów archeologicznych po 
zakończeniu badań oraz brak narzędzi prawnych, umożli-
wiających skuteczne wyegzekwowanie ich złożenia.

Sami badacze również sygnalizowali cały szereg nie-
prawidłowości, które towarzyszą procesowi przekazy-
wania zabytków archeologicznych do przechowania. Po 
pierwsze podniesiono zagadnienie nierówności w dostę-
pie do przestrzeni magazynowych muzeów publicznych. 
Ankietowani wskazali, że pracujący w nich archeolodzy 
zawsze mogą liczyć na przyjęcie przez nie zabytków ze 
swoich badań. Poza nimi, problemu z przekazaniem zbio-
rów do przechowywania z reguły nie mają także badacze 
prowadzący badania naukowe, a tymczasem małe, naj-
częściej jednoosobowe firmy archeologiczne, wykonują-
ce głównie przedinwestycyjne badania archeologiczne, 
mają z tym bardzo duże trudności. Otrzymanie od mu-
zeum zgody na przyjęcie zabytków jest niejednokrotnie 
bardzo czasochłonne, a prośby kierowane są do wielu 
kolejnych jednostek. W rezultacie zabytki archeologiczne 
często trafiają do muzeów zupełnie niezwiązanych z te-
matyką archeologiczną, bardzo oddalonych od miejsca 
badań albo wręcz zostają u badaczy – w ich prywatnych 
lub specjalnie wynajętych do tego celu pomieszczeniach. 
Koszty ponoszą również inwestorzy – prowadzenie ich 
inwestycji, również tych wielomilionowych, musi być 
niejednokrotnie wstrzymywane do czasu rozwiązania 
problemu magazynowania.

Muzea z reguły stawiają badaczom wiele różnego ro-
dzaju warunków przyjęcia zabytków. Zgodnie z ich rela-
cjami zdarza się, że za zdeponowanie zbiorów dyrekcja 
muzeum domaga się opłaty, udziału w zyskach z publika-
cji lub zastrzega, że pomimo wydanej wcześniej zgody za-
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bytków nie przyjmie, jeśli będzie ich za dużo. Najczęściej 
stawianym warunkiem jest jednak wymóg wcześniejszej 
konserwacji przekazywanych zbiorów.

Ankietowani wskazali, że z większością opisanych wy-
żej trudności muszą mierzyć się samodzielnie. Zgodnie 
z prawem właścicielem zabytków archeologicznych od-
krytych, przypadkowo znalezionych albo pozyskanych 
w wyniku badań archeologicznych, jest Państwo. Woje-
wódzcy konserwatorzy zabytków, jako jego reprezentan-
ci w tym zakresie, powinni zatem aktywnie włączać się 
w zapewnienie tej grupie zabytków właściwej ochrony, 
w tym optymalnych warunków przechowywania. Służ-
by konserwatorskie nie pośredniczą jednak w ustaleniu 
właściwego miejsca przechowywania – to zadaniem ar-
cheologów jest znalezienie jednostki, która spełnia usta-
wowe wymagania i która zgodzi się na przyjęcie pozy-
skanych przez nich zabytków. Wojewódzki konserwator 
zabytków akceptuje ją następnie podczas procedury wy-
dawania decyzji zezwalającej na prowadzenie badań ar-
cheologicznych, jednak zdaniem ankietowanych nie wy-
starcza to do zapobiegnięcia nieprawidłowościom w tym 
zakresie. Uważają, że powinien on aktywniej włączyć się 
w usprawnienie procesu przekazywania i przechowywa-
nia zabytków archeologicznych. 

Perspektywa wojewódzkiego urzędu 
ochrony zabytków w warszawie

Przy okazji przeprowadzania badania ankietowego roz-
mawiano także z inspektorami wydziałów archeologicz-
nych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w War-
szawie i jego Delegatur. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że 
na podległych im obszarach kwestia przechowywania 
zabytków archeologicznych stanowi duży problem. Poza 
wnioskami, które pojawiły się w już omówionych ankie-
tach, inspektorzy wskazywali także na zbyt małą obsadę 
kadrową WUOZ, co uniemożliwia prowadzenie skutecz-
nego nadzoru nad działalnością archeologów i kontroli 
poprawnego przechowywania zabytków archeologicz-
nych. Inspektorzy podnieśli również kwestię pomijania 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w procesie prze-
kazywania zabytków – badacze w niemal każdym przy-
padku sami dostarczają zabytki do muzeów. Te powinny 
następnie niezwłocznie zwrócić się do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o wydanie formalnej decyzji 
przekazującej im zabytki w depozyt, jednak nie jest to 
częsta praktyka. Tym sposobem duża część zbiorów ar-
cheologicznych znajduje się w muzeach bez odpowied-
niej podstawy prawnej. 

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonego badania wyraźnie pokazują 
niewłaściwe funkcjonowanie systemu ochrony zabyt-
ków archeologicznych na Mazowszu oraz w całej Pol-

sce. Ankietowani archeolodzy sami doświadczają wielu 
związanych z tym trudności, a także znają je z relacji 
innych przedstawicieli środowiska. Główne problemy 
to brak dostępnych powierzchni magazynowych w mu-
zeach i innych jednostkach przechowujących, zbyt małe 
kompetencje wojewódzkich konserwatorów zabytków 
i niewystarczająco liczna obsada kadrowa muzeów i wo-
jewódzkich urzędów ochrony zabytków. 

Wiele muzeów nie dysponuje wolną przestrzenią do 
przyjęcia kolejnych zabytków archeologicznych, a część 
z tych, które już się w nich znajdują, przechowywana jest 
w bardzo złych, prowizorycznych warunkach. Brakuje także 
specjalistów, którzy poprawnie inwentaryzowaliby zabytki 
i dbali o ich stan zachowania oraz bieżącą konserwację. 

Zarysowana powyżej sytuacja nie jest oczywiście kon-
sekwencją złej woli zarządców muzeów – przyczyną są, 
jak w większości takich przypadków, niewystarczające 
środki finansowe. Muzea nie dysponują odpowiednimi 
budżetami, by móc zwiększać i modernizować swoją po-
wierzchnię magazynową, a także zatrudniać odpowied-
nią liczbę archeologów i prowadzić właściwy monitoring 
i konserwację przechowywanych zbiorów. U podstaw 
wskazanych problemów leżą między innymi zasady przy-
znawania środków na funkcjonowanie tych instytucji – 
finansowanie muzeów odbywa się w systemie rocznym. 
Tymczasem nie da się zaplanować, jakie zabytki i w jakiej 
ilości zostaną pozyskane w takim czasie, a więc jakie będą 
koszty ich opracowania, bieżącej opieki i konserwacji. 
Wyrażając zgodę na przyjęcie ewentualnie pozyskanych 
w trakcie badań zabytków muzeum może jedynie szaco-
wać, jaki koszt będzie musiało w związku z tym ponieść. 
W praktyce wydatki te pokrywane są zatem z reguły ze 
środków własnych muzeów. Dodatkowo specyfika zbio-
rów archeologicznych sprawia, że zarządcy muzeów nie 
zawsze przychylnie podchodzą do przyjmowania nowych 
zabytków archeologicznych oraz do inwestowania w ich 
ochronę kolejnych środków. 

Z drugiej strony problemem jest również brak od-
powiednich kompetencji i możliwości faktycznych po 
stronie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Usta-
wodawca zastrzegł własność państwową zabytków ar-
cheologicznych, jednak nie wyposażył służb konserwa-
torskich w uprawnienie do nakazywania danej jednostce 
przyjęcia zabytków archeologicznych, a także nie ustano-
wił żadnej sankcji za odmowę (mimo wskazania danego 
muzeum przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) 
ich przyjęcia. 

W badaniu ankietowym poruszony został również te-
mat prawnego obowiązku udostępniania przechowywa-
nych zabytków archeologicznych. Otrzymane wyniki nie 
pokazały dużych nieprawidłowości w tej kwestii. Muzea 
i badacze zgodnie przyznali, że zabytki archeologiczne 
z reguły są udostępniane osobom zainteresowanym, 
głównie w celach naukowych. Wnioski muszą być oczy-
wiście odpowiednio umotywowane, często poparte do-
datkowymi rekomendacjami, jednak w większości przy-
padków są one rozpatrywane pozytywnie. 
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Ewentualne odmowy związane są najczęściej z niewy-
starczającą przestrzenią czy brakiem dyspozycyjności pra-
cowników, zastrzega się również brak możliwości opraco-
wania czy opublikowania materiałów, które są w trakcie 
opracowywania przez pracowników jednostki.

Komentarze ankietowanych ujawniły jednak, że mu-
zea i inne jednostki działające na obszarze województwa 
mazowieckiego cały czas nie są należycie przygotowane 
do faktycznego udostępniania swoich zbiorów w odpo-
wiednich warunkach – wiele z nich nie ma wypracowa-
nych odpowiednich procedur, rzadko jest też przygoto-
wane specjalne miejsce, w którym można zapoznawać 
się ze zbiorami. Udostępnienie zabytków w większości 
przypadków wiąże się z koniecznością stałej obecności 
pracownika muzeum przy badaczu, co wobec bardzo ma-
łego zaplecza kadrowego i wielu innych obowiązków nie 
jest łatwe do spełnienia. Stąd może bierze się wyrażane 
przez wielu wrażenie ogólnej niechęci muzeów do „dzie-
lenia się” przechowywanymi przez siebie zbiorami. 

Zakończenie

Zabytki archeologiczne wraz z dokumentacją są często 
jedynymi źródłami wiedzy o odkrytych w danym miej-
scu śladach ludzkiej egzystencji. Badania wykopalisko-
we bezpowrotnie niszczą stanowiska archeologiczne 
i ich kontekst, a zatem niezwykle istotne jest stworzenie 
kompletnej i trwałej dokumentacji z przeprowadzonych 
prac, a także odpowiednie zabezpieczenie pozyskanych 
zbiorów. Możliwość późniejszego zapoznania się z orygi-
nalną substancją zabytkową jest bardzo ważna zarówno 
dla badaczy (jako przedmiot ponownych analiz i inter-

pretacji), jak i dla społeczeństwa, które ma prawo do 
bezpośredniego kontaktu ze wspólnym dziedzictwem. 
Prawo takie przyznaje obywatelom między innymi art. 73 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej5, który jednocześnie 
nakłada na państwo obowiązek organizacji i utrzymania 
odpowiedniego systemu ich ochrony. Jej celem będzie 
zachowanie, należyte utrzymanie oraz społecznie celowe 
wykorzystanie i udostępnienie ich dla celów naukowych, 
dydaktycznych i wychowawczych, tak aby służyły nauce 
oraz popularyzacji wiedzy i sztuki, stanowiły trwały ele-
ment rozwoju kultury i były czynnym składnikiem życia 
współczesnego społeczeństwa6.

W tym celu należy podjąć pilne kroki zmierzające do 
rozwiązania zgłaszanego od kilkudziesięciu już lat proble-
mu braku wystarczającego zaplecza magazynowego i nie-
właściwego przechowywania zabytków archeologicznych. 
Będzie to możliwe jedynie w drodze wprowadzenia kom-
pleksowych zmian systemowych, obejmujących przede 
wszystkim modyfikacje w zakresie funkcjonowania syste-
mu finansowania muzeów i kompetencji organów ochro-
ny zabytków, a także stworzenie sieci magazynów, dosto-
sowanych wielkością i strukturą do aktualnych potrzeb 
konserwatorstwa archeologicznego. Kwestia przechowy-
wania zabytków archeologicznych, mimo tak kluczowego 
znaczenia, cały czas stanowi jednak duże wyzwanie dla 
służb konserwatorskich. Pozostaje zatem nieustannie 
przypominać o tym problemie i mieć nadzieję, że uda się 
opracować i wprowadzić w życie skuteczne rozwiązania, 
które będą odpowiedzią na kryzys magazynowania zabyt-
ków archeologicznych w Polsce.

5  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997.
6  Jabłoński 2002: 560. 
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Agnieszka Olech

Storage of archaeological finds in the Masovian Province –  
results of the survey

Summary

Proper and efficient management of archaeological finds and 
documentation is an issue that entails many difficulties in 
Poland. The hereby paper presents results of the survey con-
ducted by the author among archaeologists who work in the 
Masovian Province and among Masovian museums who were 
believed to accept archaeological finds. The aim of the survey 
was to identify the nature and scale of problems with storage 
of archaeological material in this region. Respondents were 
asked to answer questions about their experience concerning 
transferring archaeological finds to long-term repositories, co-
operation between museums and archaeologists and available 
storage space as well as to give a free comment on this matter.

Paper was compiled using information gathered from 35 
archaeologists (68,7% of all interviewees) and 19 museums 
(67,9% of all interviewees) who responded to the survey. Pro-
ject identified a wide range of issues relating to the deposition 
and curation of archaeological finds. Both groups of respond-
ents indicated difficulties on all stages of dealing with archae-

ological materials. Three main problems are lack of storage 
space, insufficient funding for museums and reduced number 
of specialist archaeological curators in museums. 25% of mu-
seums are no longer able to accept archaeological finds due 
to deficiency of storage space and the majority of remaining 
museums stated that this will soon be an issue in their institu-
tions as well. Another investigated matter – question of making 
the stored archaeological finds available to the public – was not 
identified as a problem by the respondents. 

Interviewees suggested also recommendations and solu-
tions that could help in their opinion to resolve the storage 
problem. Among most commonly proposed points were organi-
sation of the system of archaeological storehouses, making the 
procedure of transferring archaeological material easier and 
more efficient and raising the level of funding for museums.

Translated by Agnieszka Olech
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