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Szanowny Panie Ministrze, 

 Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich stanowczo protestuje przeciwko ponownej 

próbie pozbawienia służb konserwatorskich możliwości chronienia zabytków w Polsce. 

 Ostatnie poczynania ustawodawców, manifestujące się nie tylko Projektem ustawy o 

utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz o zmianie niektórych ustaw, ale również 

projektem Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów (przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości), dowodzą, że ustawodawcy nie 

widzą lub nie znają istoty problemu, którym jest zapewnienie służbom konserwatorskim możliwości 

podejmowania efektywnych działań mających na celu ochronę zabytków, do czego są powołane. 

Propozycje zawarte w tych projektach wskazują, że ustawodawcy nie orientują się – lub nie chcą się 

orientować – w specyfice funkcjonowania i działania służb konserwatorskich. Zakładane zmiany 

prawne zupełnie pomijają podmiot działań konserwatorskich, jakim jest ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami. To przecież one powinny być istotą wszelkich naszych działań, to je powinniśmy 

chronić i nimi się opiekować, jak to stanowi nie tylko Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, ale przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie zabytki są 

najważniejszymi materialnymi świadectwami naszej historii i mają wpływ na naszą świadomość 

narodową. 

 Jednakże, obserwując ostatnie działania ustawodawców można się zastanawiać, czy te 

wartości mają jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Od czasu likwidacji Państwowej Służby Ochrony 

Zabytków (PSOZ), która sytuowała służby konserwatorskie w strukturach państwowych, następuje 

stopniowe dewaluowanie przez ustawodawców ich roli. Apogeum tego procesu jest obecna próba 

sprowadzenia wojewódzkiego konserwatora zabytków do roli inspektora w urzędzie wojewódzkim, 

wykonującego polecenia wojewody. Pozbawienie wojewódzkich konserwatorów zabytków 

możliwości podejmowania decyzji o losie zabytków, opartych na obiektywnej, apolitycznej wiedzy to 

de facto ich likwidacja. A tymczasem, właśnie od czasu likwidacji PSOZ, zwraca się uwagę na potrzebę 

ponownego scentralizowania służby konserwatorskiej i jej podmiotowego usytuowania w 

administracji publicznej jako jednego z elementów ustroju państwowego, w powiązaniu z ich 

nadrzędnym merytorycznie organem – Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 



 

Rozwiązanie takie, które funkcjonowało niestety jedynie przez kilka lat – obecnie uważanych 

powszechnie za najlepszy okres w dziejach ochrony zabytków w Polsce – zostało zastosowane w 

wyniku transformacji ustrojowej na początku lat 90. XX wieku i było efektem negatywnej oceny 

modelu funkcjonującego w czasach komunistycznych. Paradoksem jest, że obecnie ponownie usiłuje 

się wprowadzić ten zdecentralizowany i uzależniony od aktualnych interesów politycznych model, 

którego nieefektywność udowodniła już raz historia. 

 Proponowane obecnie zmiany – w odniesieniu do działalności służb konserwatorskich – 

zawierają wiele mankamentów, które powinny zostać poddane gruntownej analizie prawnej. My 

chcemy zwrócić uwagę tylko na pewne ich aspekty. 

 Zupełnie skandaliczne jest naszym zdaniem usiłowanie wprowadzenia do świadomości 

społecznej z gruntu fałszywego poglądu, że „alternatywą dla przedstawianej propozycji jest 

pozostawienie administracji zespolonej w obecnym kształcie, jako że nie istnieją konkurencyjne 

modele funkcjonowania tej administracji”. Jak wykazano powyżej, istnieje co najmniej jeden 

konkurencyjny – a na dodatek sprawdzony w praktyce nie tylko w Polsce, ale i za granicą – model 

funkcjonowania służb konserwatorskich, oparty na ich wyodrębnieniu z administracji lokalnej, 

wyłączeniu spod możliwości podlegania naciskom o charakterze politycznym i wyposażeniu w 

zaplecze naukowe. A ponadto, skoro w projekcie ustawy przewidziano wyjątki – dotyczące nie tylko 

służb mundurowych, ale i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych – to dlaczego nie 

wyłączono także służb konserwatorskich? 

 Już autorzy Raportu na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w 

Polsce po roku 1989 (red. Jacek Purchla; opracowany na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury na Kongres Kultury Polskiej w 2009 roku) 

wskazali, że modelowym usytuowaniem wojewódzkiego konserwatora zabytków jest zasada 

niezespolenia, czyli specjalizacji. Na podstawie analizy historycznej (okres przed 1991 rokiem) oceniali 

oni, że włączenie służb konserwatorskich w struktury urzędów wojewódzkich miało niekorzystny 

wpływ na stan ochrony zabytków w Polsce. Proponowane obecnie zmiany ten niekorzystny kierunek 

jeszcze umacniają.  

 W obecnym projekcie szczególnie zwraca uwagę powierzchowne potraktowanie problemu, 

nawet nieudające, że został on w jakikolwiek sposób przeanalizowany – całość stwarza wrażenie, że 

wojewódzkie urzędy ochrony zabytków zostały w niego wprowadzone „przy okazji”, ponieważ są 

administracją zespoloną w ramach rządowej administracji terenowej. O braku zrozumienia istoty 

działań służb konserwatorskich świadczy również porównywanie ich funkcjonowania do sprawnie 

działającego przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego (przedsiębiorstw komercyjnych)! Jest to 

dla nas curiosum, do tej pory niespotykane! Projekt stwarza wrażenie bezkrytycznego „zachłyśnięcia 

się” efektywnością funkcjonowania, polityką sprawnego państwa, jednolitymi systemami 

informatycznymi, systemami zarządzania, etc., bez zrozumienia istoty ochrony zabytków i zarządzania 

zabytkami. Tymczasem, większość zmian – postulowanych w Założeniach do projektu ustawy o 

utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych… – można wprowadzić bez konieczności 

likwidowania wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Wystarczy przekazać im na ten cel 

odpowiednie środki i umożliwić działania zgodne z obowiązującymi w Polsce i świecie standardami. 

 Nie ulega wątpliwości, że należy przeprowadzić reorganizację służb konserwatorskich, ale w 

sposób ewolucyjny i odpowiedzialny, mający przede wszystkim na celu troskę o podmiot ich działań – 

czyli zabytki – i mając na uwadze specyfikę, sens i cel ich działań – konserwowanie, przechowywanie, 

utrzymywanie w dobrym stanie, pilnowanie, zachowanie, strzeżenie zabytków. Zgodnie z Art. 5 

Konstytucji RP państwo ma obowiązek je w tym wspomagać: „Rzeczpospolita Polska strzeże 



 

niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i 

obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.  

 Jednak do tej pory żaden z ustawodawców nawet nie podjął próby wypracowania systemu 

ochrony zabytków, do czego jest zobowiązany na podstawie art. 84, 85 i 86 Ustawy z dnia 23 lipca 

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tzn. do opracowania krajowego programu 

ochrony zabytków (raz na 4 lata). Jedynym krokiem w tym kierunku było opracowanie w 2004 roku 

Tez do opracowania krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zatwierdzonych 

przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Wynika z tego, że kolejne rządy nie wypełniają 

swoich ustawowych obowiązków, do których zobowiązuje je Konstytucja RP. 

 Nie wiemy, jakie są przesłanki do podjętych obecnie przez ustawodawcę działań dotyczących 

reorganizacji służby ochrony zabytków. Polska jest sygnatariuszem wielu międzynarodowych aktów 

prawnych odnoszących się do ochrony zabytków. Odnosimy jednak nieodparte wrażenie, że zapisy 

tych dokumentów pozostają jedynie na papierze – stwarzają one pozytywny wizerunek Polski w 

świecie, brak jest natomiast chęci ich realizacji przez kolejne polskie rządy, a jeśli już to ewentualnie 

w zakresie minimalnym. Zapewne za tymi zmianami optują gremia zainteresowane ułatwieniem 

pozbywania się niewygodnych zabytków. Jednakże przestrzegamy przed sytuacją, w której Polacy 

jedynie wyjeżdżając do innych państw będą mogli zachwycać się urokliwymi historycznymi uliczkami, 

świetnie zagospodarowanymi zabytkami i nieskażonym krajobrazem kulturowym, żałując, że 

kierujące się krótkowzrocznym interesem ekonomicznym, przeważające w danym momencie lobby, 

dla swoich interesów zniszczyło to, co nam jeszcze pozostało po licznych „zawieruchach” 

historycznych.  

 Jeśli nie będziemy szanować dorobku przeszłych pokoleń, przyszłe pokolenia nam tego nigdy 

nie wybaczą. 

 Dlatego zwracamy się do ustawodawców z gorącym apelem o wyłączenie wojewódzkich 

konserwatorów zabytków z Projektu ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych 

oraz o zmianie niektórych ustaw i rozpoczęcie świadomej dyskusji na temat systemu ochrony 

zabytków w Polsce. 

 

W imieniu Zarządu Głównego SNAP 

prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Sejm RP 

2. Senat RP 

3. Prezydent RP 

4. Premier RP 

5. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

6. Sejmowa Komisja ds. kultury i środków przekazu 

 


