
Chrońmy 
zabytki!

Zabytki sakralne
Wszystkie miejsca o charakterze sakralnym, czyli kościoły i świą-
tynie różnych wyznań, kaplice, krzyże i kapliczki przydrożne oraz 
cmentarze, a także ich wyposażenie, czyli np. rzeźby, obrazy,  
ołtarze, ambony, instrumenty organowe i szaty liturgiczne,  
są cennymi dobrami kultury i stanowią dziedzictwo kościołów  
różnych wyznań, narodowe i ogólnoludzkie. Reprezentują wartości 
artystyczne, historyczne, naukowe i wartości duchowe. 
Wszyscy powinniśmy czuwać nad ich bezpieczeństwem i ocale-
niem przed zniszczeniem i kradzieżami. Skoro przetrwały wieki, 
niech służą nam oraz następnym pokoleniom.

Gdy zwiedzasz zabytkowy kościół lub inny obiekt o charakte-•	
rze sakralnym, uszanuj godność miejsca świętego
Nie zwiedzaj świątyni podczas nabożeństwa•	
Nie fotografuj wnętrza bez zezwolenie gospodarza obiektu•	
Nie spiesz się, bo  nie zdążysz dostrzec piękna dzieł sztuki•	
Zapoznaj się z historią parafii i kościoła oraz z informacją  •	
o jego wyposażeniu, umieszczoną na tablicy ogłoszeń
Gdy zauważysz podejrzane zachowania osób zagrażające zabyt-•	
kom, zgłoś ten fakt księdzu, innemu opiekunowi zabytku lub policji

Nagrody za znalezienie zabytku
Za znalezienie zabytku archeologicznego przysługuje nagroda, 
jednak warunkiem jest przypadkowość odkrycia. Jeśli znalazca 
zabezpieczył w dostępny sobie sposób miejsce odkrycia, nie-
potrzebnie go nie rozkopywał i bez zbędnej zwłoki powiadomił 
wojewódzkiego konserwatora zabytków – może liczyć na nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości do trzy-
dziestu średnich krajowych.
Za znalezienie innego rodzaju zabytku także przysługuje nagroda, 
jeżeli znalazca zwróci się o nią najpóźniej w chwili przekazywania 
znaleziska. Nagroda wynosi od 10% wartości zabytku do trzydzie-
stu średnich krajowych. Jeżeli 10 % wartości to więcej niż trzydzie-
ści średnich krajowych – wypłaca się sumę 10% wartości. Zabytek 
należy przekazać właścicielowi, a jeśli go nie znamy – staroście. Ten 
rodzaj nagrody przysługuje również poszukiwaczom skarbów, jeśli 
działali z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Chcę kupić zabytkowy przedmiot
Przed zakupem zabytku ruchomego (np. obrazu, rzeźby, starodru-
ku, zastawy stołowej itp.) warto sprawdzić, czy przedmiot nie  
jest poszukiwany przez policję. Można to zrobić na stronie  
www.skradzionezabytki.pl, gdzie można się również zapoznać  
z katalogiem strat wojennych (obiektów utraconych w wyniku  
II wojny światowej).
Należy też pamiętać, że wszystkie ruchome zabytki archeologicz-
ne odkryte w Polsce są własnością Skarbu Państwa. Zakup takie-
go zabytku jest przestępstwem.
Uwaga – kupując zabytek poza Polską należy upewnić się, 
czy można go legalnie przewieźć przez granicę.

Chcę wywieźć zabytek za granicę
Wyjeżdżając  za granicę z zabytkiem, a nawet z  przedmiotem tylko 
przypominającym zabytek, należy się do tego przygotować.  Trze-
ba zgromadzić właściwe dokumenty, żeby nie mieć problemów ze 
służbami granicznymi. Chodzi o pozwolenie na wywóz zabytku, albo 
dokument poświadczający, że wywożony przedmiot takiego pozwo-
lenia nie wymaga. Wszystko zależy od rodzaju przedmiotu, jego 
wieku i wartości. Listę obiektów wymagających pozwolenia wymie-
nia art. 51 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami. W rozdziale 5 znajdziemy też wykaz nie-
zbędnych dokumentów i szczegółowe przepisy wywozowe. Należy  
je znać i stosować. Nielegalny wywóz zabytku jest przestępstwem.
Uwaga! Ta sama zasada obowiązuje, gdy sami pozostajemy 
w kraju, a zabytek jest jedynie przesyłany za granicę.

Mam kolekcję, co mogę zrobić, 
żeby ją lepiej chronić?
Jednym ze sposobów ochrony zabytkowej kolekcji jest jej dobre 
udokumentowanie. Wtedy, w razie kradzieży dokładnie wiadomo, 
czego należy szukać, ponieważ właściciel dysponuje zarówno zdję-
ciami jak i szczegółowym opisem. Standardy takiej dokumentacji 
dostępne są na stronie: www.skradzionekolekcje.pl 
Uwaga! Dokumentację według wskazanego modelu wyko-
nuje się samodzielnie, nikomu jej nie przekazuje i ujawnia 
dopiero w przypadku utraty kolekcji.

Widzisz niszczenie, rabunek albo  
zagrożenie dla zabytku – reaguj !
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Czym są zabytki?
Zabytek to dzieło człowieka albo obiekt z człowiekiem związany, 
który jest na tyle ważny jako świadectwo przeszłości, że należy 
go chronić. Zabytek nie musi być stary, o jego kwalifikacji decy-
duje nie wiek, ale wartość historyczna, artystyczna lub naukowa. 
Zabytkami mogą być przedmioty oraz obiekty nieruchome, jak 
np. budynki mieszkalne,  przemysłowe, cmentarze, obiekty sa-
kralne, czy ślady starożytnego osadnictwa, ale też parki i ogro-
dy. Nie zawsze łatwo jest rozpoznać, czy mamy do czynienia 
z zabytkiem, który podlega ochronie. Urzędnik, który może po-
twierdzić, że obiekt  jest chroniony jako zabytek to wojewódzki 
konserwator zabytków.

Jak chronimy zabytki?
Ochrona zabytków polega na utrzymaniu ich w jak najlepszym 
stanie.  Chodzi o korzystanie z nich tak, aby nie niszczyć sub-
stancji zabytkowej, która jest nieodnawialna. Wszelkie działania 
konserwatorskie nastawione są na zabezpieczenie tego, co 
w zabytku oryginalne, najwartościowsze. Rekonstrukcje i kopie, 
nawet najbardziej wierne, są ostatecznością. Nie niszczymy 
oryginalnych elementów zabytku i staramy się nie zmieniać ich 
wyglądu. W przypadku stanowisk archeologicznych – chronimy 
układ warstw ziemnych „in situ”, czyli w miejscu gdzie powstały. 
Bez potrzeby nie prowadzimy wykopalisk, nie wydobywamy ar-
tefaktów, ani nie pozwalamy na ich niszczenie przez inwestycje. 
Celem systemu ochrony zabytków jest przekazanie obiektów 
dziedzictwa przyszłym pokoleniom w jak najlepszym  
stanie.

Zabytki podlegają ochronie prawnej bez względu na stan 
zachowania:
Nie ma znaczenia w jakim stanie technicznym  jest zabytek. 
Podlega on ochronie bez względu na stan zachowania, co ozna-
cza że nawet silnie uszkodzony obiekt nie traci swoich cech 
zabytkowych.

Rodzaje zagrożeń dla zabytku:
klęski żywiołowe jak powodzie, ulewy, czy huragany•	
pożary•	
kradzieże i włamania•	
katastrofy budowlane, awarie techniczne (jak zalanie, czy •	
wyciek chemikaliów) 
niekontrolowane inwestycje, dzikie przebudowy, czy wykopy •	
w miejscach stanowisk archeologicznych
akty wandalizmu i rabunek•	
ataki terrorystyczne i konflikty zbrojne•	
okradanie stanowisk archeologicznych i nielegalne poszuki-•	
wanie zabytków

Czym jest rejestr zabytków 
i ewidencja zabytków?
Rejestr zabytków to lista obiektów dziedzictwa, które są szcze-
gólnie ważne i podlegają ochronie prawnej. Właściciel zabytku 
nieruchomego wpisanego do rejestru jest zwolniony m. in. z po-
datku od nieruchomości, ale musi każdą zmianę w jego użytko-
waniu uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Ewidencja zabytków jest listą obiektów, które uznane zostały 
za warte zachowania, ale są objęte mniej restrykcyjną ochroną 
prawną. Przy planowaniu  remontu bądź rozbiórki takiego obiek-
tu – organ budowlany konsultuje się z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków.

Czy jestem właścicielem albo  
użytkownikiem zabytku?
Właściciele i użytkownicy zabytkowych nieruchomości nie za-
wsze są świadomi, że mają do czynienia z obiektem chronionym. 
Bywa tak, gdy nieruchomość jest ujęta wyłącznie w ewidencji 
zabytków, bądź warunki  jej ochrony opisane są tylko w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego.

Gdzie można sprawdzić, czy nieruchomość  
podlega ochronie jako zabytek?

rejestr zabytków, prowadzony przez wojewódzkiego konser-•	
watora zabytków (niekiedy wpis ujawniony jest w księdze 
wieczystej)
wojewódzka ewidencja zabytków, prowadzona przez woje-•	
wódzkiego konserwatora zabytków
gminna ewidencja zabytków, prowadzona przez wójta (bur-•	
mistrza, prezydenta miasta)
ustalenia ochrony zabytków w miejscowym planie zagospo-•	
darowania przestrzennego dostępnym w urzędzie gminnym.

Jeżeli w żadnym z tych dokumentów nie ma informacji o naszej 
nieruchomości – to nie jest ona obiektem ochrony konserwa-
torskiej. Wyjątkiem jest stanowisko archeologiczne, które może 
nie być ujęte w spisach, jeśli jeszcze nie zostało odkryte przez 
naukowców. Gdy na powierzchni ziemi leżą ułamki starożytnych 

naczyń, widać zarysy jam, ślady palenisk, czy też orka wydobywa 
fragmenty wiekowych przedmiotów – mamy do czynienia z nie-
ruchomym zabytkiem archeologicznym (stanowiskiem archeolo-
gicznym), który podlega ochronie bez względu na to, czy figuruje 
w spisach konserwatora.

Gdzie znaleźć przepisy dotyczące  
zabytków?
Aktualne przepisy dotyczące zabytków zawarte są w ustawie 
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568).

Przydatna może być również ustawa z dnia 20 lutego 2015 
o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) i Rozporządze-
nie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 
2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materia-
łów archiwalnych. (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015, poz. 979). 
Wszystkie akty prawne można pobrać ze strony Sejmu RP:  
http://isap.sejm.gov.pl

Zabytki archeologiczne
Kto przypadkowo albo w trakcie robót  budowlanych lub ziem-
nych odkrył przedmiot, który może być zabytkiem, musi o tym 
powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta 
gminy (burmistrza). Należy wstrzymać działania, które mogą 
uszkodzić  przedmiot, oraz zabezpieczyć miejsce znalezienia. Nie 
wszystkie znalezione zabytki są zabytkami archeologicznymi. 
Za odkrycie zabytku oraz za odkrycie zabytku archeologicznego 
przysługuje nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wszystkie ruchome zabytki archeologiczne, nawet te znalezione 
na prywatnym terenie, są własnością Skarbu Państwa. Przy-
właszczenie, czy handel takimi zabytkami to przestępstwa. 
Rozkopywanie stanowisk archeologicznych bez udziału archeolo-
ga i pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków to również przestępstwo. 
Uwaga: Na poszukiwanie zabytków przy pomocy wykry-
wacza metali należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, przy czym nie można ich prowa-
dzić na stanowiskach archeologicznych.


