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Uwagi Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich do projektu  

Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach III transzy 

deregulacji 

 

I. Uwagi do projektu Ustawy z dnia 18 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, w odniesieniu do art. 15 Ustawy: 

 

Zapisy w projekcie Ustawy Komentarz Proponowany zapis 

Art. 37e. 
ust. 1. 

Badaniami archeologicznymi 
kieruje osoba, która posiada 
tytuł zawodowy magistra 
uzyskany po ukończeniu 
studiów wyższych na kierunku 
archeologia. 

Do tej pory archeolog, aby uzyskać pozwolenie 
na prowadzenie badań, musi wykazać się 12-
miesięczną praktyką zawodową zdobytą poprzez 
udział w badaniach wykopaliskowych.  
 
Wymóg ten nie jest w żadnej mierze 
ograniczeniem dostępu do wykonywania 
zawodu archeologa, ale wynika z konstytucyjnej 
i ustawowej konieczności ochrony dziedzictwa 
kulturowego ludzkości, a także z realizacji 
zobowiązań międzynarodowych Polski, 
przyjętych poprzez ratyfikację Europejskiej 
konwencji o ochronie dziedzictwa 
archeologicznego (poprawionej), która m.in. 
zobowiązuje nasz kraj do ustanowienia takiego 
porządku prawnego, w którym „wykopaliska i 
inne potencjalnie szkodliwe techniki były 
wykonywane jedynie przez wykwalifikowane, 
specjalnie upoważnione osoby”. 
 
Do wykonywania zawodu archeologa wystarczy 
ukończenie studiów wyższych na kierunku 
archeologia. Zawód ten wykonywać można 
poprzez pracę na wyższych uczelniach, w 
muzeach, instytutach badawczych. Jednakże 
czymś zupełnie odmiennym jest upoważnienie 
danego archeologa do stosowania przez niego 
destrukcyjnych metod wykopaliskowych wobec 

Badaniami 
archeologicznymi kieruje 
osoba, która posiada 
tytuł zawodowy 
magistra uzyskany po 
ukończeniu studiów 
wyższych na kierunku 
archeologia oraz odbyła 
co najmniej 12-
miesięczną praktykę 
zawodową w zakresie 
badań archeologicznych 
prowadzonych metodą 
wykopaliskową. 



 

dziedzictwa archeologicznego, które jest 
wspólnym dobrem narodu i ludzkości. W tym 
przypadku niezbędne jest wykazanie się przez 
kandydata do prowadzenia takich niszczących i 
potencjalnie niebezpiecznych dla dziedzictwa 
archeologicznego metod odpowiednimi 
kwalifikacjami.  
 
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 
nie widzi żadnych powodów do rezygnacji z tego 
wymogu. Widzi natomiast ogromne zagrożenia 
dla dziedzictwa kulturowego, które powstaną 
wskutek ewentualnego wprowadzenia 
proponowanych obecnie zapisów. 
  
W Uzasadnieniu projektodawcy twierdzą, że 
wystarczające jest doświadczenie nabyte 
podczas praktyk odbywanych w trakcie studiów 
(zob. również komentarz w punkcie 2). Jest to 
pogląd niesłuszny z wielu względów.  
Po pierwsze, obecnie obowiązujący system 
nauczania na studiach wyższych (tzw. boloński) 
wprowadził dwa sposoby uzyskania tytułu 
magistra archeologii: 
1. Po 3-letniach studiach licencjackich na 
kierunku archeologia można podjąć 2-letnie 
studia magisterskie na kierunku archeologia; 
2. Po 3-letniach studiach licencjackich na innych 
kierunkach można podjąć 2-letnie studia 
magisterskie na kierunku archeologia. 
O ile w pierwszym przypadku osoba kończąca 
studia archeologiczne z tytułem magistra ma 
zazwyczaj możliwość odbycia obowiązkowych 
praktyk wykopaliskowych w wymiarze 
kilkumiesięcznym, to w drugim przypadku może 
już posiadać zazwyczaj tylko około 
jednomiesięczną obowiązkową praktykę 
wykopaliskową. 
 
Po drugie, w dobie kryzysu ekonomicznego 
wyższych uczelni, uniwersytety polskie wykazują 
tendencję do radykalnego ograniczania praktyk 
wykopaliskowych, których organizowanie łączy 
się zazwyczaj z wysokimi kosztami dla uczelni. W 
obowiązujących niegdyś standardach kształcenia 
dla kierunku archeologia, opracowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
zawarty był wymóg odbycia ogółem 18 tygodni 
praktyki przez studenta archeologii w czasie 
studiów I i II stopnia. Obecnie jednak standardy 
ministerialne nie obowiązują i uczelnie mają 
prawo do samodzielnego tworzenia programów 
nauczania. Z naszego rozeznania wynika, że 
długość praktyk wykopaliskowych na wszystkich 
uniwersytetach została już radykalnie 
ograniczona, a na niektórych uczelniach zmierza 
się do ich likwidacji w ogóle. Doprowadzić to 
może do sytuacji, w której absolwent studiów 
archeologicznych nie będzie w ogóle miał za 
sobą jakiegokolwiek udziału w badaniach 
wykopaliskowych albo też udział ten będzie 
minimalny. 
 



 

Tymczasem, osoba kierująca badaniami 
archeologicznymi musi posiadać odpowiednie 
doświadczenie, gdyż jej opiece podlega materia, 
której już nigdy nie będziemy w stanie 
odtworzyć. Dlatego tak istotne jest prowadzenie 
badań archeologicznych z jak największą 
starannością i zgodnie z etyką zawodową.  
 
Dlatego Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich stanowczo protestuje przeciwko 
planom rezygnacji z wymogu odbycia 12-
miesięcznej praktyki zawodowej jako warunku 
uzyskania pozwolenia do prowadzenia badań 
archeologicznych.  
 
Ponieważ projektodawca powołuje się na 
przykładowe dobre praktyki w zakresie regulacji 
dostępu do wykonywania tych zawodów w 
innych krajach (Ocena skutków regulacji, str. 78-
79), to zwracamy uwagę, że np. w Republice 
Czeskiej, aby uzyskać pozwolenie na 
prowadzenie wykopalisk, należy wykazać się 2-
letnim doświadczeniem zawodowym!  

Art. 37e. 
ust. 2. 

Przepis ust. 1 stosuje się do 
osób, które samodzielnie 
wykonują badania 
archeologiczne 

Zapis ten jest niezrozumiały – archeolog kieruje 
(co stwierdza ustęp 1 oraz Uzasadnienie do 
projektu ustawy – str. 46) zespołem 
prowadzącym badania archeologiczne, 
składającym się co najmniej z dokumentalistów i 
pracowników fizycznych i tak było od zawsze; 
nie znamy sytuacji, w której archeolog sam 
prowadziłby badania archeologiczne, wykonując 
jednocześnie wszystkie prace. Czy należy przez 
to rozumieć, że jeśli nie wykonuje samodzielnie 
badań archeologicznych to kierownikiem może 
być ktokolwiek? Sytuacja niedopuszczalna i 
kuriozalna (zob. również komentarz w punkcie 
2). 

Usunąć zapis 

Art. 37e. 
ust.2. 

dodany 

- 

Zapis konieczny ze względu na zasadę, że prawo 
nie działa wstecz. 

Przy ustalaniu udziału w 
badaniach 
archeologicznych 
uwzględnia się udział w 
badaniach prowadzonych 
przed dniem wejścia w 
życie nowelizacji Ustawy 
o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

Art. 37h. 
dodany 

- 

Do tej pory Rozporządzenie Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 
roku w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych nie precyzowało rodzaju 
dokumentu potwierdzającego udział w 
archeologicznych badaniach wykopaliskowych i 
kto jest zobowiązany go wydać. Z reguły czyniła 
to instytucja, w której zatrudniony był kierownik 
badań archeologicznych (u którego odbywała się 
praktyka zawodowa), co powodowało 
bezosobowość wydawanych zaświadczeń, jako 
że była to odpowiedzialność zbiorowa 
(instytucji). Jednakże osoba odbywająca 

Dokumentami 
potwierdzającymi 
praktykę zawodową w 
zakresie badań 
archeologicznych 
prowadzonych metodą 
wykopaliskową są 
świadectwa, w tym 
dotyczące odbytych 
studenckich praktyk 
zawodowych, oraz inne 
dokumenty 
zaświadczające udział w 
badaniach 
archeologicznych wydane 
przez osobę, pod 
kierunkiem której były 



 

praktykę zawodową w zakresie badań 
archeologicznych prowadzonych metodą 
wykopaliskową pracuje pod nadzorem 
kierownika badań, w związku z tym tylko on jest 
w mocy ocenić jej kompetencje i wywiązywanie 
się z obowiązków. Odpowiedzialność 
jednostkowa za wydanie świadectw oraz 
dokumentów zaświadczających udział w 
archeologicznych badaniach wykopaliskowych 
będzie bardziej wiarygodna i spowoduje 
zastanowienie się osoby wydającej taki 
dokument nad oceną  kompetencji adepta 
archeologii; de facto będzie ona brała 
odpowiedzialność za dopuszczenie danej osoby 
do zawodu. W sytuacji, gdy dostęp do zawodu 
archeologa jest w zasadzie nieograniczony oraz 
brak jest możliwości weryfikacji kompetencji 
przyszłych archeologów, taka forma 
dopuszczenia może spowodować, że zawód 
archeologa będzie uprawiało mniej osób 
niekompetentnych. 

wykonywane, w tym 
zakresy obowiązków na 
stanowiskach pracy. 
Dokumenty te muszą 
jednoznacznie 
stwierdzać, że osoba 
odbywająca praktykę 
zawodową należycie 
wywiązywała się ze 
swoich obowiązków. 

 

 

II. Uwagi do Uzasadnienia do projektu Ustawy z dnia 18 czerwca 2013 roku o zmianie 

ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów: 

  

 Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich stwierdza, że Uzasadnienie do 

projektu Ustawy nie bierze pod uwagę konieczności wypełnienia przez Państwo 

konstytucyjnego obowiązku zapewnienia należytej ochrony wspólnemu dobru, jakim jest 

dziedzictwo kulturowe.  

 Nie kwestionując potrzeby wprowadzenia uregulowań dotyczących wykonywania 

zawodów związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, zwracamy uwagę, że 

regulacje te muszą wynikać z sytemu ochrony zabytków, w którym zasadą nadrzędną musi 

być interes publiczny, a mianowicie zachowanie dziedzictwa kulturowego w należytym stanie 

dla dobra dzisiejszych i przyszłych pokoleń.  

 Odrzucić należy w związku z tym, jako nieprawdziwe, niektóre stwierdzenia zawarte 

w Uzasadnieniu dotyczącym zawodów: konserwatorów zabytków (ruchomych i 

nieruchomych), konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa uprawnionego do 

prowadzenia badań archeologicznych:  

 

1. W Uzasadnieniu stwierdza się, że celem nowelizacji „jest zapewnienie możliwości 

kierowania działaniami przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jak też 

samodzielnego prowadzenia tych działań, osobom posiadającym określone 

wykształcenie lub określone doświadczenie zawodowe. Jednocześnie przewiduje 

się ułatwienie dostępu do prowadzenia tego rodzaju działań przez zmniejszenie 

długości wymaganego doświadczenia zawodowego, jak też możliwość nabycia 

go przez podejmowanie działań nie tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków”. Stwierdzenie to wskazuje, że projektodawcy w ogóle nie wzięli pod 



 

uwagę tego, że podmiotem działań osób uprawiających te zawody są stanowiące 

wspólną publiczność własność kulturową zabytki, a jest to materia, wobec której 

należy przede wszystkim stosować zasadę primum non nocere. Prace przy 

zabytkach są czynnościami zaufania publicznego, ponieważ społeczeństwo opiekę 

i ochronę zabytków przekazało pewnej grupie wyspecjalizowanych osób, 

oczekując, że będą się tym zajmowały na najwyższym możliwym poziomie. Osoba 

wykonująca czynności związane z ochroną zabytków powinna posiadać 

odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie, które nabyć można 

jedynie poprzez praktykę pod kierunkiem osób doświadczonych. Popełnianie 

błędów w tej dziedzinie powoduje nieodwracalne straty w materii zabytkowej.  

 

2. Na stronie 46 Uzasadnienia następuje uszczegółowienie celu nowelizacji w 

odniesieniu do badań archeologicznych: „W przypadku badań archeologicznych 

w ogóle zrezygnowano z wymogu posiadania tego rodzaju doświadczenia, gdyż 

uznano, że w zakresie kierowania badaniami archeologicznymi albo 

samodzielnego ich prowadzenia wystarczającym doświadczeniem zawodowym 

jest doświadczenie nabyte podczas praktyk odbywanych w trakcie studiów na 

kierunku archeologia”. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich z całą 

mocą zadaje pytanie: na jakiej podstawie tak uznano? W komentarzu do art. 37e 

ust. 1 wykazano, że w obecnie funkcjonującym systemie kształcenia archeologów 

praktyki obowiązkowe mogą sprowadzić się do 1 miesiąca lub nawet być 

nieobecne w ogóle.  

 

3. Proponowane rozwiązania legislacyjne dla archeologicznych badań 

wykopaliskowych pozostają w sprzeczności z uzasadnieniem pozostawienia 

wymogu posiadania doświadczenia zawodowego dla osób kierujących badaniami 

architektonicznymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: „Skrócenie 

tego, i tak krótkiego, czasu na zdobycie doświadczenia zawodowego mogłoby 

mieć negatywny wpływ na zabytki wpisane do rejestru zabytków, których badania 

architektoniczne prowadziłyby osoby o tak krótkim doświadczeniu zawodowym 

przy tego typu zabytkach”. Zadajemy pytanie, czy proponowane przez autorów 

projektu dopuszczenie niedoświadczonych archeologów do prowadzenia 

wykopaliskowych badań archeologicznych, wprowadzających nieodwracalne 

zmiany w autentycznej substancji zabytkowej stanowisk archeologicznych takiego 

wpływu nie będzie miało? Nasuwa się przypuszczenie, że proponowane zmiany 

mogą być realizacją postulatu tzw. poszukiwaczy skarbów, którzy zarzucają 

archeologom niedopuszczanie ich do prowadzenia amatorskich poszukiwań 

archeologicznych? Jeśli tak, to zwracamy uwagę na to, że zgodnie z prawem mają 

oni możliwość prowadzenia poszukiwań, ale muszą wystąpić o pozwolenie do 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, czego z reguły nie czynią. I to jest dla 

poszukiwaczy skarbów największy problem, gdyż chcieliby je wykonywać w 



 

sposób niekontrolowany, aby móc zachować lub sprzedać odnalezione 

przedmioty stanowiące własność Skarbu Państwa. 

 

III. Uwagi do projektu Ustawy z dnia 18 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, w odniesieniu do Oceny skutków 

regulacji: 

 

Tabela 44. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania 

zawodu archeologa. 
Stan obecny Stan postulowany Komentarz 

Wykształcenie wyższe magisterskie na 
kierunku archeologia  

Bez zmian - 

12-miesięczna praktyka zawodowa w 
zakresie badań archeologicznych. 

9-miesięczny udział w pracach 
konserwatorskich lub pracach 
restauratorskich, prowadzonych przy 
tego rodzaju zabytkach wpisanych do 
rejestru, lub była zatrudniona przy tych 
pracach w muzeum będącym instytucją 
kultury. 

Błąd techniczny, ponieważ zgodnie z 
art. 37e i Uzasadnieniem 
projektodawca nie planuje żadnych 
dodatkowych praktyk dla 
archeologów, przeciwko czemu 
protestujemy (vide punkt 1 i 2). 

 

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych (str. 77 OSR) 
„Projektowane przepisy nie wpłyną bezpośrednio na poziom dochodów i wydatków 
publicznych, w szczególności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. Pośrednio za sprawą mechanizmów konkurencyjnych (obniżenie cen usług), 
część jednostek sektora finansów publicznych prawdopodobnie zmniejszy wydatki związane z 
zamawianiem usług konserwacji i restauracji zabytków oraz badań archeologicznych”. 
Wpływ na zachowanie dziedzictwa narodowego (str. 77 OSR) 
„Projektowane przepisy mogą mieć dodatni wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
Przewidywany spadek cen usług konserwatorskich, restauratorskich oraz badań 
archeologicznych spowodowany większą liczbą ofert usługodawców poprawi dostępność tych 
usług i zachęci potencjalnych odbiorców do ich nabywania”. 
Wpływ regulacji na rynek pracy (str. 77 OSR) 
„Wejście w życie proponowanych przepisów będzie miało wpływ na rynek pracy. Jej skutkiem 
będzie rozszerzenie kręgu osób, które bezpośrednio z dniem wejścia w życie ustawy nabędą 
prawo do prowadzenia działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz 
prowadzenia badań archeologicznych.  
Proponowane rozwiązania ułatwią tworzenia nowych miejsc pracy, lecz nie przyczynia się 
również do likwidacji istniejących”. 
Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki (str. 77 OSR) 
„Wejście w życie ustawy będzie miało dodatni wpływ na konkurencyjność gospodarki w 
grupie przedsiębiorców świadczących usługi konserwatorskie, restauratorskie oraz 
archeologiczne. Bezpośrednim efektem projektowanych rozwiązań jest częściowa likwidacja 
barier wejścia na rynek usług, niepowodująca jednak efektu pogorszenia jakości tych usług. 
Proponowane zmiany mogą w pewnym stopniu wywołać efekt dodatkowego popytu 
konsumpcyjnego na tego rodzaju usługi. W efekcie proponowane rozwiązania mogą 
pośrednio przyczynić się do poprawy wyników finansowych małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz ich konkurencyjności. Przyjęte rozwiązania pozostaną bez wpływu na koszty tworzenia i 



 

prowadzenia przedsiębiorstw. Projektowana opcja nie zwiększa obciążeń finansowych ani 
administracyjnych”. 
 

 Zacytowaliśmy powyższe „oceny”, ponieważ dowodnie pokazują one, że jedyną 

troską projektodawców jest cena, jaką „potencjalny nabywca” poniesie w związku z 

koniecznością wykonania prac konserwatorskich czy badań archeologicznych, oraz troska o 

rynek pracy dla osób je wykonujących. Sugeruje się przy tym, że obecnie na „rynku” tym nie 

ma konkurencyjności, funkcjonują wysokie ceny, brak dostępu do tych „usług”, zbyt mało 

osób je wykonuje, etc. Stwierdzenia te – nie dość, że są fałszywe – to świadczą o braku 

rozeznania projektodawcy.  

Konkurencyjność na tym „rynku” została niestety już zapewniona poprzez sprowadzenie 

badań archeologicznych do „usługi” poprzez bezwzględne podporządkowanie ich chociażby 

Prawu zamówień publicznych, gdzie jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Spowodowało 

to i ciągle powoduje niepowetowane straty dla dziedzictwa kulturowego, ponieważ niskie 

ceny prac wykopaliskowych pozwalają jedynie na „przekopanie”, a nie na naukowe 

przebadanie i opracowanie stanowiska archeologicznego. Archeologia jest nauką, która 

swoje źródła pozyskuje przede wszystkim za pomocą archeologicznych badań 

wykopaliskowych. Dziedzictwo archeologiczne jest istotną częścią materialnego dziedzictwa 

kulturowego ludzkości. Do jego ochrony zobowiązani jesteśmy wszyscy, nie tylko sami 

archeolodzy. 

Ponadto troska projektodawcy o rynek pracy nie może odbyć się kosztem dziedzictwa 

kulturowego. Jest ono prawnie chronione, również przez najwyższy akt RP – Konstytucję (art. 

5). Polska jest również sygnatariuszem aktów międzynarodowych, między innymi Konwencji 

o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, która w  art. 16 zobowiązuje nas do 

popierania szkolenia w zakresie różnych zawodów i rzemiosł związanych z ochroną 

dziedzictwa architektonicznego i Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa 

archeologicznego (tzw. Konwencji Maltańskiej), w których zobowiązała się między innymi do 

przestrzegania art. 3 punkt ii) Konwencji: „W celu zachowania dziedzictwa archeologicznego 

oraz zagwarantowania naukowej rzetelności archeologicznych prac badawczych każda strona 

zobowiązuje się: […] ii) zapewnić, aby wykopaliska i inne potencjalnie szkodliwe techniki były 

wykonywane jedynie przez wykwalifikowane, specjalnie upoważnione osoby”. 

 Troską ustawodawców i projektodawców aktów prawnych mających tak ogromny 

wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce powinno być zrównoważenie działań 

koniecznych do jego ochrony i o charakterze społeczno-ekonomicznym. Dlatego wnosimy o 

przyjęcie naszych poprawek. 
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