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Na podstawie art. 82b ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.2)) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wa-
runki i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji, zwanej 
dalej „dotacją”, na:

1) badania archeologiczne poprzedzające:

a)  roboty budowlane przy zabytku nieruchomym 
wpisanym do rejestru zabytków lub objętym 
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego lub znajdującym się w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków,

b)  przeprowadzenie robót ziemnych lub zmiany 
charakteru dotychczasowej gospodarki na tere-
nie, na którym znajdują się zabytki archeolo-
giczne;

2)  wykonanie dokumentacji badań archeologicznych, 
o których mowa w pkt 1.

2. Rozporządzenie określa tryb postępowania 
z wnioskiem o udzielenie dotacji, sposób jej rozlicza-
nia oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpa-
trzenia wniosku i rozliczenia dotacji.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ba-
dań archeologicznych prowadzonych przez instytucje 
naukowe w ramach działalności statutowej.

§ 2. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu 
przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną za-
mierzającą realizować działania, o których mowa 
w § 1, zwaną dalej „wnioskodawcą”, wniosku o udzie-
lenie dotacji do ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej 
„ministrem”.

§ 3. Wniosek o udzielenie dotacji, zwany dalej 
„wnioskiem”, jest rozpatrywany w terminie nie dłuż-
szym niż 3 miesiące od dnia jego złożenia.

§ 4. Wniosek zawiera:

1)  imię, nazwisko i adres wnioskodawcy lub nazwę, 
siedzibę i adres w przypadku, gdy wnioskodawcą 
jest jednostka organizacyjna;

2)  wskazanie miejsca prowadzonych badań archeo-
logicznych z podaniem zakresu i rodzaju badań ar-
cheologicznych;

3)  wskazanie działań, których prowadzenie poprze-
dzają badania archeologiczne;

4)  wskazanie powierzchni inwestycji oraz powierzch-
ni objętej badaniami archeologicznymi;

5)  wskazanie planowanych kosztów badań archeolo-
gicznych i ich dokumentacji;

6)  wskazanie planowanych kosztów działań, których 
prowadzenie poprzedzają badania archeologicz-
ne;

7)  określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się 
wnioskodawca;

8)  harmonogram realizacji badań archeologicznych 
oraz działań, których prowadzenie poprzedzają ba-
dania archeologiczne;

9)  oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu za-
sobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi 
prawidłową obsługę wykonanych badań archeolo-
gicznych.

§ 5. Do wniosku wnioskodawca jest obowiązany 
dołączyć:

1)  decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków 
ustalającą zakres i rodzaj niezbędnych badań ar-
cheologicznych;

2)  pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków na prowadzenie badań archeologicznych, któ-
re mają być przedmiotem dotacji;

3)  pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków na działania, których prowadzenie poprzedza-
ją badania archeologiczne, jeżeli działania te wy-
magają uzyskania takiego pozwolenia;

4)  pozwolenie innych organów na działania, których 
prowadzenie poprzedzają badania archeologiczne, 
jeżeli działania wymagają uzyskania takiego po-
zwolenia;

5)  kosztorys badań archeologicznych i ich dokumen-
tacji;

6)  kosztorys działań, których prowadzenie poprze-
dzają badania archeologiczne.

§ 6. Terminy składania wniosków są ogłaszane 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie 
urzędu obsługującego ministra.

§ 7. 1. Minister dokonuje oceny złożonych wnios-
ków pod względem formalnym, rachunkowym i me-
rytorycznym.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne

1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia-
łem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzi-
ctwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, 
poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394 oraz 
z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804.
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2. W przypadku wniosków zawierających uchybie-
nia formalne minister wzywa wnioskodawcę do ich 
usunięcia w wyznaczonym terminie.

3. Nieuzupełnienie braków formalnych przez wnios-
kodawcę w wyznaczonym terminie powoduje pozo-
stawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. Po rozpatrzeniu wniosku minister informuje 
wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz wyznacza 
termin zawarcia umowy o dofinansowanie badań ar-
cheologicznych.

§ 8. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowa-
nie badań archeologicznych zawiera:

1)  określenie miejsca prowadzonych badań archeo-
logicznych z podaniem zakresu i rodzaju badań ar-
cheologicznych;

2)  wskazanie działań, których prowadzenie poprze-
dzają badania archeologiczne;

3) planowane koszty badań archeologicznych;

4)  planowane koszty działań, których prowadzenie 
poprzedzają badania archeologiczne;

5) wysokość udzielonej dotacji;

6) tryb kontroli wykonania umowy;

7) sposób rozliczenia dotacji;

8) sposób zwrotu dotacji lub jej części.

§ 9. Przekazanie dotacji na wydzielony rachunek 
bankowy wnioskodawcy nastąpi w terminie nie dłuż-
szym niż miesiąc od dnia zawarcia umowy o udziele-
nie dotacji.

§ 10. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca jest 
obowiązany przekazać ministrowi:

1)  protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków wykonanych badań archeologicz-
nych;

2)  dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użyt-
kowania obiektu budowlanego w przypadku, gdy 
badania archeologiczne poprzedzały prowadzenie 
robót budowlanych;

3)  dokumenty potwierdzające wykonanie robót ziem-
nych lub zmiany charakteru dotychczasowej dzia-
łalności w przypadku, gdy badania archeologiczne 
poprzedzały tego rodzaju działania;

4)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie ra-
chunków i faktur za wykonane badania archeolo-
giczne i ich dokumentację;

5)  kosztorys wykonanych badań archeologicznych 
i ich dokumentacji;

6)  kosztorys wykonanych działań, których prowadze-
nie poprzedzały badania archeologiczne.

§ 11. 1. Wnioskodawca jest obowiązany do przed-
stawienia ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod 
względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią 
umowy, w terminie do 30 dni od wykonania zadania.

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środ-
ków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nad-
miernej wysokości stosuje się przepisy o finansach 
publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udziela-
nych z budżetu państwa.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
B. Zdrojewski


