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Najważniejsze w tej kwestii są zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
Ustawa o ochronie, Art. 5.
Ustawa o ochronie, Art. 28.
Ustawa o ochronie, Rozdz. 4.
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
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Bogusław
Szmygin
Najważniejsze w tej kwestii są zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia
9 czerwca
2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
Ustawa o ochronie, Art. 5.
Ustawa o ochronie, Art. 28.
Ustawa o ochronie, Rozdz. 4.
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
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ochrony
wypadekwkonﬂ
ikturoku
zbrojnego
dysponował
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bysprawie
po niewielkich
obniżkach
latachzabytków
kolejnychnaosiągnąć
2014
kwotę
i 721
sytuacji
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z 2004 r., nr 212,
2153). ponad 600 tys. zł dysponował w tym okresie
tys.kryzysowych
zł. Środkami
na poz.
poziomie
Zachodniopomorski
Wojewódzki
Konserwator
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na 2014
przestrzeni
tych
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków iZabytków.
opiece nad zabytkami
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4 (dalej: Ustawa
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w 2011o roku,
300Art.
tys.5.zł – w 2012 roku, 728 tys. zł – w 2013 roku i 560 tys. zł w 2014 roku. Podobnie
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ochronie,
zróżnicowany był budżet Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – od 650 tys. zł –
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ochronie,
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o
ochronie,
Rozdz.na
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różnych gremiach.
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bowiem– służby
konserwatorskie
odpowiedzialne
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do obiektów
zabytkowych (w tym dóbr WH), ale nie identyﬁkują i nie monitorują zagrożeń dla miejsc
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samym niskim poziomie, stanie zatrudnienia! Corocznie wzrasta również ilość składanych wniosków
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Światowego
DzieNarodowego,
Samorządy
Województw,
Gmin
i
Powiatów.
Powoduje
to
konieczność
dokonywania
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modelu
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służb i konserwatorskich
zakresie
ich kompetencji,
się wielokrotnie
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operacyjnych
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szy wojewódzkich konserwatorów zabytków. Należy więc ustalić jasne zasady finansowania oraz
12
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
zakres przekazywanych kompetencji.
aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
	Samorządowy
zabytków powinien
zatrudniony
na samodzielnym
stanowisku,
realizacji Konwencjikonserwator
Światowego Dziedzictwa
autorstwa K.być
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dostępne jest
na stronie
podlegając
bezpośrednio
pod
starostę,
burmistrza,
wójta,
prezydenta
bądź
ich
zastępców.
Powinien
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
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ków znajdujących się w rejestrze zabytków (np. zabudowa mieszkalna, zagrodowa, industrialna)
Dodatkowo zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie zabytków ochronę zabytków i opiekę nad zabyti zabytków w ewidencji, jak również wycinki drzew na terenach zespołów urbanistycznych –
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
3
4	Z rozważeniem wyłączenia wpisów obszarowych, które wymagają zwiększonej obsługi kadrowej. Ponowne
Ustawa o ochronie, Art. 5.
przejęcie kompetencji przez wojewódzkich konserwatorów zabytków w tym zakresie wiązałoby się z koniecz5
Ustawa o ochronie, Art. 28.
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7
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działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego jednym z zadań jest monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa i wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym w
szczególności obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa (…)9. Instytutowi przypisana jest także realizacja
w zakresie powierzonym przez Ministra zadań wynikających z porozumień, konwencji i innych dokumentów
podpisanych przez Polskę związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym10,
a więc m.in. realizacja zadań wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji Światowego Dziedzictwa
UNESCO z 1972 r. Zadania dotyczące monitorowania wiążą się w bezpośredni sposób z zagadnieniem
zagrożeń, gdyż jednym z celów monitoringu jest zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. W praktyce
jednak dotychczas nie wypracowano i nie wdrożono do realizacji zestandaryzowanego, systemowo prowadzonego monitoringu tych miejsc.
Zagrożenia dóbr WH a wytyczne Komitetu Światowego Dziedzictwa
Podstawą wszelkich działań związanych z dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego11, a przepisy wykonawcze do realizacji Konwencji zawiera dokument Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa (dalej: Wytyczne Operacyjne)12. Kwestia zagrożeń pojawia się wielokrotnie w Wytycznych operacyjnych i omawiana jest w bardzo różnych kontekstach.
8

9

10
11

12

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa §4 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
j.w.
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
poz. 190)
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
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http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19991208_
catalogazione-beni-culturali_it.html,
dostęp 10/01.2016.
Ustawa
o ochronie, Art. 28.

	Cytat
Leszczyński
Mariusz
Ustawaza:
o ochronie,
Rozdz.
4. 2008, s. 82.
	Informacje
Ustawa o ochronie,
o radzie
Art.
ze 18
strony
ust. 2internetowej
pkt 2.
Konferencji Episkopatu Polski.

26
6
7
27

Analiza zagrożeń
w planach
dobrami kulturowymi
światowego
dziedzictwa
Działania
Kościołazarządzania
Rzymskokatolickiego
w Polsce w zakresie
ochrony
zabytków

21
55

i opiekiPonadto
nad zabytkami,
dostosowywaniu
wnętrz
kościołów
do wymagań
reformy
dobra o największym
znaczeniu
dla dawnych
dziedzictwa
kulturowego
winny byćnowej
uwzględniane
w
planie
ochrony
zabytków
jednostki
organizacyjnej
oraz
w
krajowym,
wojewódzkim,
powiatowym
liturgicznej, jak i kwestii nowych tendencji w sztuce. Odnośnie działań nad zabytkami na uwagę
i gminnym
planie ochrony
na wypadek
konﬂiktu zbrojnego
i sytuacji
kryzysowychkomisje,
w celu
zasługuje
wyraźny
postulat zabytków
konsultowania
i zatwierdzania
ich zarówno
przez diecezjalne
ich
zabezpieczenia
przed
skutkami
zagrożeń
wynikających
z
sytuacji
kryzysowych.
Do
zagrożeń
(przejak i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.28
widywanych i realnych), które należy uwzględnić w tych planach zaliczono w szczególności: pożar;
W 1970 roku Komisja wydała krótką instrukcję pt. Konserwacja i zabezpieczenie zabytków
powodzie, ulewy lub zalania z innych przyczyn; wichury; katastrofy budowlane, awarie techniczne,
sztuki
kościelnej,
opracowaną
w kontekście
się kradzieży
i niszczenia
zabytków kościelchemiczne;
demonstracje
i rozruchy
uliczne, nasilających
rabunki lub akty
wandalizmu;
atak terrorystyczny
i konnych.
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Z innych dokumentów odnoszących się do szerokiej problematyki ochrony zabytków kościelnych
warto wspomnieć Statut Muzeum Diecezjalnego z 1976 roku33 czy Pro memoria w sprawie kradzieży
zabytków kościelnych z 1981 roku.34

Przepisy synodalne kościołów patrykularnych (wybór)35
II Synod Diecezji Lubelskiej (1977–1985) postanawia:
Skarbiec zasobów sztuki (...) winien być pieczołowicie strzeżony i zachowany z całą troskliwością.36
III Synod Archidiecezji Łódzkiej (1996–1998) postanawia:
Obiekty sakralne i kościelne, a przede wszystkim dzieła sztuki i zabytkowe przedmioty kultu znajdujące się w pomieszczeniach kościelnych lub poza nimi powinny być zabezpieczone przed kradzieżą
i pożarem. Cenniejsze obiekty, pomieszczenia dzieł sztuki i skarbce muszą być zaopatrzone
w system alarmowy.
W każdej parafii należy troskliwie przechowywać i uzupełniać dokumentację przedmiotów artystycznych i zabytkowych oraz wyposażeń wnętrza kościołów i kaplic. Nieużywane przedmioty artystyczne i zabytkowe należy odpowiednio zabezpieczyć w skarbcu parafialnym albo oddać w depozyt
do Muzeum Archidiecezji Łódzkiej.37
Synod Archidiecezji Przemyskiej (1995–2000) stanowi:
Administratorów obiektów zabytkowych zobowiązuje się do szczególnej troski wobec materialnych
świadectw kultury.
Proboszczowie zatroszczą się, aby obiekty zabytkowe, dostępne do zwiedzania, były właściwie zabezpieczone, a zwiedzający kościoły zachowywali się z godnością właściwą tym miejscom.
Zaleca się, aby obiekty, o których mowa w paragrafie drugim, posiadały dokumentację, której jeden
egzemplarz należy przekazać do archiwum Kurii Metropolitalnej. (…)
Ważną rolę w zabezpieczeniu najcenniejszych obiektów zabytkowych oraz promocji troski o zabytki
przyznaje Synod Muzeum Archidiecezji Przemyskiej im. bł. bpa Józefa Sebastiana Pelczara (…)38
I Synod Diecezji Pelplińskiej (1992–2000):
Problematykę ochrony dóbr zawierają statuty nr 359–368. Zwracają one uwagę na znaczenie
sztuki sakralnej, znaczenie inwentaryzacji, właściwego zabezpieczenia obiektów oraz określają
kompetencję Komisji Sztuki Kościelnej.39
	Statut Muzeum Diecezjalnego nie odnosił się do konkretnego muzeum, a był ogólnym dokumentem KEP dotyczącym powoływania i funkcjonowania muzeów w poszczególnych diecezjach.

33

	Leszczyński Mariusz 2008, s. 83–84.

34
35

Po Soborze Watykańskim II wszystkie diecezje w Polsce ogłosiły i przeprowadziły synody. Praktycznie wszystkie
zawierały przepisy dotyczące ochrony zabytków znajdujących się na terenie poszczególnych diecezji. Dokumenty
synodalne różnie jednak te przepisy wyrażały i różnie je konkretyzowano. Powyższy wykaz przepisów synodalnych jest wyborem mającym zobrazować stan prawodawstwa partykularnego w polskim kościele.

36

II Synod Diecezji Lubelskiej (1977–1985), Lublin 1985, s. 104–105, stat. nr 272–273.

37

III Synod Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 1999, art. 351–352.

38

Synod Archidiecezji Przemyskiej (1995–2000), Przemyśl 2000, stat. nr 139, 140.

39

Żur Andrzej (red.), I Synod Diecezji Pelplińskiej, Bernardinium, Pelplin 2000, s. 82–83.
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i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
45 Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
I Synod Diecezji Legnickiej (2007–2012), Legnica 2012, s. 212–221.
4
46 Ustawa o ochronie, Art. 5.
	Nowak Władysław, Rabczyński Paweł, Świto Lucjan (red.), I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej, Wydział
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Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa §4 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
– Konserwator zabytków (Anna Szadkowska OV).
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Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
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o ochronie,Ekonomiczno-Gospodarczy,
Rozdz. 4.
7
łają:
Referat
budowlany
i
konserwatorski,
Referat konserwacji i renowacji katedry.
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
5
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–Ponadto
Komisja
budowlana
i konserwatorska
bp Zdzisław winny
Fortuniak).
dobra
o największym
znaczeniu(przewodniczący
dla dziedzictwa kulturowego
być uwzględniane
w planie
ochrony
zabytków
jednostki
organizacyjnej
oraz
w
krajowym,
wojewódzkim,
powiatowym
– Komisja budowy i konserwacji organów i dzwonów.
i gminnym planie ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w celu
–	Muzeum archidiecezjalne.
ich zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń wynikających z sytuacji kryzysowych. Do zagrożeń (przewidywanych
i realnych), które należy uwzględnić w tych planach zaliczono w szczególności: pożar;
Diecezja
kaliska:
powodzie,
ulewy
lub zalania z innych przyczyn; wichury; katastrofy budowlane, awarie techniczne,
– Komisja Artystyczno-Budowlana.
chemiczne; demonstracje i rozruchy uliczne, rabunki lub akty wandalizmu; atak terrorystyczny i kon– Pracownia
Artystyczno-Konserwatorska Diecezji Kaliskiej.
8
ﬂikt zbrojny
.
–	Muzeum
Kaliskiej.
Pomimo tak Diecezji
zdawałoby
się rozbudowanych przepisów odnoszących się do zagrożeń dotychczaso-

we rozwiązania
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dotyczącym miejsc Światowego Dziedzictwa
Archidiecezja
przemyska:
w Polsce są niewystarczające – jak pokazują choćby ostatnie problemy związane z inwestycjami w Wararchidiecezjalne.
szawie–	Muzeum
czy we Wrocławiu.
W praktyce bowiem służby konserwatorskie odpowiedzialne (zgodnie z zapi-

sami ustawowymi)
Diecezja
rzeszowska:za ochronę zabytków sprawują nadzór i wykonują działania kontrolne w stosunku
do obiektów zabytkowych (w tym dóbr WH), ale nie identyﬁkują i nie monitorują zagrożeń dla miejsc
–	Wydział Architektury i Sztuki Kościelnej przy Kurii diecezjalnej.
UNESCO w sposób systemowy. Ocena zagrożeń i ich monitorowanie w obecnym systemie prawnym
– –Diecezjalny
Konserwator
Zabytków
(ks. Paweł
Batory).
w Polsce
także w stosunku
do dóbr
o najwyższej
wartości
są działaniami okazjonalnymi, wyrywkowy– Komisja ds. Architektury i Sztuki Kościelnej.
mi, niesystemowymi.
Zapewnieniu jak najwyższych standardów ochrony polskich miejsc z Listy UNESCO służyć mają
Diecezja zamojsko-lubaczowska:
działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego jednym z zadań jest monitorowanie i analizoKomisjadlaArtystyczno-Budowlana.
wanie–zagrożeń
dziedzictwa i wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym w
–	Muzeum
Diecezjalne.
szczególności
obiektów
z Listy Światowego Dziedzictwa (…)9. Instytutowi przypisana jest także realizacja
w zakresie powierzonym przez Ministra zadań wynikających z porozumień, konwencji i innych dokumentów
Archidiecezja
szczecińsko-kamieńska:
podpisanych przez
Polskę związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym10,
Budowlany
i Sztuki Kościelnej
przy KuriiPolski
archidiecezjalnej.
a więc–	Wydział
m.in. realizacja
zadań wynikających
z przystąpienia
do Konwencji Światowego Dziedzictwa
UNESCO
z 1972 r. Zadania
dotyczące
monitorowania
się w bezpośredni sposób z zagadnieniem
– Diecezjalny
Konserwator
Zabytków
(ks. Marekwiążą
Cześnin).
zagrożeń, gdyż jednym z celów monitoringu jest zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. W praktyce
Diecezja
koszalińsko-kołobrzeska:
jednak dotychczas
nie wypracowano i nie wdrożono do realizacji zestandaryzowanego, systemowo prowadzonego
monitoringu
tych miejsc.
– Diecezjalny
Konserwator
Zabytków (ks. Henryk Romanik).
– Diecezjalna Komisja do Spraw Sztuki i Architektury Sakralnej.
Zagrożenia dóbr WH a wytyczne Komitetu Światowego Dziedzictwa
DiecezjaPodstawą
zielonogórsko-gorzowska:
wszelkich działań związanych z dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO
jest Konwencja
w sprawie
ochrony (ks.
światowego
dziedzictwa kulturalnego i natural–	Biuro
Diecezjalnego
Konserwatora
Zabytków
Andrzej Ignatowicz).
nego11, a przepisy wykonawcze do realizacji Konwencji zawiera dokument Wytyczne Operacyjne do
Archidiecezja
warmińska:
realizacji Konwencji
Światowego Dziedzictwa (dalej: Wytyczne Operacyjne)12. Kwestia zagrożeń po–	Wydział
Sztuki
przyoperacyjnych
Kurii archidiecezjalnej.
jawia się wielokrotnie wKościelnej
Wytycznych
i omawiana jest w bardzo różnych kontekstach.
–	Archidiecezjalny Konserwator Zabytków.
8
Rozporządzenie
Ministra Kultury
z dnia
sierpnia 2004Sakralnego
r. w sprawie iorganizacji
i sposobu ochrony zabytków na
–	Archidiecezjalna
Komisja
ds. 25
Budownictwa
Konserwacji.
wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
–	Muzeum diecezjalne.
9
Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa §4 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego
Diecezja
ełcka:z dnia 23 stycznia 2014 r.
10
j.w.
– Komisja ds. Architektury i Sztuki Sakralnej.
11

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,

poz. 190)
Diecezja
elbląska:
12
Operational
Guidelines
for the ds.
implementation
of the
World Heritage
Convention.
Dokument ten jest okresowo
– Diecezjalna
Komisja
Budownictwa
Kościelnego
i Sztuki
Sakralnej.
aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
– Delegaci Biskupa Elbląskiego ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych (ks. Marian Florek,
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
ks.Komitetu
Grzegorz
Wasowski,ICOMOS
ks. Andrzej
Starczewski).
Polskiego
Narodowego
http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
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Anna Fortuna-Marek
Zbigniew
Czernik

Archidiecezja
warszawska:
rozporządzeniami
do tejże ustawy2. Obok niej pewne znaczenie dla zagadnień dotyczących zagrożeń
mają też
regulacje
prawne
w Ustawie
z dnia(ks.
27 dr
marca
2003 r.Nowak).
o planowaniu i zagospodarowaniu
–	Archidiecezjalny zawarte
Konserwator
Zabytków
Mirosław
przestrzennym
oraz
w
Ustawie
z
7
lipca
1994
roku
o
prawie
budowlanym.
– Komisja Architektoniczno – Artystyczna.
Ustawy te, a zwłaszcza Ustawa o ochronie zabytków dają też teoretycznie narzędzia nie tylko do
–	Muzeum archidiecezjalne.
reagowania na zagrożenie, które już wystąpiło (aktualne), lecz również do zapobiegania niekorzystnym
zjawiskompłocka:
czy działaniom wobec obiektów, zespołów czy obszarów zabytkowych objętych ochroną
Diecezja
prawną–	Wydział
czyli do zapobiegania
zagrożeniom
potencjalnym.
Co istotnePłockiej.
przepisy te dotyczą w równym
Budownictwa
i Sztuki Sakralnej
Kurii Diecezjalnej
stopniu wszystkich obiektów objętych ochroną prawną bez specjalnego wyodrębnienia dóbr najcenniej–	Muzeum Diecezjalne.
szych jakimi są miejsca światowego dziedzictwa. Kwestie przeciwdziałania zagrożeniom wobec chronionych obiektów
i obszarów zabytkowych zdeﬁniowane są ustawowo m.in. poprzez określenie działań
Diecezja
warszawsko-praska:
zabronionych oraz wyszczególnienie działań, które wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
–	Wydział Gospodarczo-Budowlany Kurii diecezjalnej.
Zabytków.
Archidiecezja
wrocławska:
W Ustawie
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wśród sześciu podstawowych działań określających
na
czym
polega
ochrona
zabytków sprawowana przez organy administracji publicznej wymie– Komisja ds.
Sztuki
Kościelnej.
nione –jestReferat
zapobieganie
zagrożeniom
uszczerbek dla wartości
zabytków oraz udads. Sztuki Sakralnejmogącym
Wydziałuspowodować
Finansowo-Gospodarczego
Kurii archidiecezjalnej.
remnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków (co jest po prostu reagowaniem na niektóre
–	Muzeum
3
. Także Archidiecezjalne.
ustawowe określenie opieki nad zabytkiem, które należy do kompetencji właściciela
z zagrożeń)

lub posiadacza
też pośrednio odwołuje się do potencjalnych zagrożeń (opieka bowiem polega m.in. na
Diecezja
legnicka:
zapewnieniu warunków do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
– Referat ds. Sztuki Sakralnej.
oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, czyli na eliminowaniu
– 4Diecezjalny
Szupieńko).
zagrożeń)
. Właściciel Konserwator
lub posiadaczZabytków
zabytku (ks.
jest Stanisław
też zobowiązany
do niezwłocznego powiadomienia

5
WKZ
o zagrożeniu
Diecezja
świdnicka:dla zabytku .
Ponadto służby konserwatorskie posiadają cały szereg prerogatyw do kontroli stanu zachowania
– Referat Sztuki Kurii diecezjalnej.
i prowadzenia nadzoru konserwatorskiego, co ma m.in. w zamiarze swym być narzędziem do reagowania
–	Muzeum
Diecezjalne.
6
.
na zagrożenia
zabytków
Dodatkowo
art. 18 Ustawy o ochronie zabytków ochronę zabytków i opiekę nad zabytOrdynariat
Polowyzgodnie
WojskazPolskiego:
kami uwzględnia
się
przy
sporządzaniu
strategiiWarszawy).
rozwoju województw, planów zagospo–	Muzeum Ordynariatu Polowegoi aktualizacji
(oddział Muzeum
darowania przestrzennego województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego
powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zarówno
partykularnych,
jak i powyższa
struktura instytucji
kościelnych
gmin oraz
mpzpzestawienie
albo decyzjiprzepisów
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
decyzji o warunkach
pokazują,
że
problematyka
ochrony
zabytków
jest
wpisana
w
działania
Kościoła
w
Polsce.
Jej
organizazabudowy (…) I co bardzo istotne w kontekście analizy zagrożeń – we wszystkich ww koncepcjach,
cja
w poszczególnych
różna,należy
jednakże
zbieżna
z powszechnymi
i wytycznymi
strategiach,
analizach,diecezjach
planach i jest
studiach
m.in.
w szczególności
określićprzepisami
rozwiązania
niezbędne
do zapobiegania
zagrożeniom
Konferencji
Episkopatu
Polski. dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przy7
wracania
zabytków
do jak najlepszego
Ustawa
o ochronie
zabytków istanu
opiece. nad zabytkami nie wyodrębnia zabytków skaranych jako
osobnej
grupy zabytków. Włącza je w całości w prawodawstwo państwowe.48 Nadrzędną instytucją
2
Najważniejsze w tej kwestii są zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
wobec
zabytków kościelnych jest więc właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dlatego też dziaprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
łania
kościelnych
służb przy
konserwatorskich
w zakresie
ochrony
zabytków
są podporządkowane
państwoa także innych działań
zabytku wpisanym
do rejestru
zabytków
oraz badań
archeologicznych i poszukiwań
wemu
prawodawstwu
i decyzji
właściwych
instytucji
państwowych.
spełniają te Ministra
służby i
ukrytych
lub porzuconych
zabytków
ruchomych
(DzU z 2004
r., nr 150, Jaką
poz. więc
1579),rolę
Rozporządzenie
Kultury
z dnia
25 sierpnia
r. w sprawie
organizacji
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
jakie
miejsce
mają
i mieć 2004
powinny
w dziedzinie
ochrony?

i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
4
Ustawa o ochronie, Art. 5.
48
	Zob. Maj Zbigniew, Zabytki sakralne w prawie kościelnym i państwowym i ich wzajemne relacje, w: Perkowski Jan,
5
Ustawa o ochronie, Art. 28.
Więcek Bogusław, Konferencja Krajowa „Potrzeby Konserwatorskie Obiektów Sakralnych na przykładzie makro6
Ustawa
ochronie, –Rozdz.
4.
regionuołódzkiego
stan, zagrożenia
i możliwości przeciwdziałania”: Łódź, 9–10 grudnia 2005 r., Wydawnictwo
7
Bernardo Cichosz
s. ust.
91. 2 pkt 2.
Ustawa
ochronie,2005,
Art. 18
3
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1.	Właściwy
nad ochroną
zabytków
będących wkulturowego
posiadaniu winny
Kościoła,
zgodnie
Ponadto dobranadzór
o największym
znaczeniu
dla dziedzictwa
być który
uwzględniane
w planie zochrony
zabytków
jednostki
organizacyjnej
oraz
w
krajowym,
wojewódzkim,
powiatowym
prawodawstwem kościelnym, powinien wyrażać się w:
i gminnym
planie ochrony zabytków
na wypadek
konﬂiktui zbrojnego
i sytuacji
w celu
–	Monitorowaniu
stanu zachowania
zabytków
klasyfikowaniu
ich kryzysowych
pod kątem potrzeb
ich zabezpieczenia
przed
skutkami
zagrożeń
wynikających
z
sytuacji
kryzysowych.
Do
zagrożeń
(przekonserwatorskich;
widywanych i realnych), które należy uwzględnić w tych planach zaliczono w szczególności: pożar;
– Nadzorze w zakresie właściwego zabezpieczenia obiektów, przechowywania i użytkowania;
powodzie, ulewy lub zalania z innych przyczyn; wichury; katastrofy budowlane, awarie techniczne,
– demonstracje
Doradztwie administratorom
i obiektów
sakralnych
(księża
proboszczowie,
chemiczne;
i rozruchy uliczne,kościołów
rabunki lub
akty wandalizmu;
atak
terrorystyczny
i konkościołów) w kwestiach prawodawstwa, podejmowania prac, doboru materiałów,
ﬂikt zbrojny8rektorzy
.
wyboru
wykonawców
itp.;
Pomimo
tak zdawałoby
się rozbudowanych
przepisów odnoszących się do zagrożeń dotychczasowe rozwiązania
w zakresie
przeciwdziałania
zagrożeniomform
dotyczącym
miejsc Światowego
Dziedzictwa
–	Nadzorze
nad stosowaniem
współczesnych
sztuki w obiektach
zabytkowych;
w Polsce są
niewystarczające
– jak pokazują
choćby ostatnie
problemy związane z inwestycjami w War–	Opiniowaniu
projektów
prac remontowych
i konserwatorskich;
szawie czy we Wrocławiu. W praktyce bowiem służby konserwatorskie49odpowiedzialne (zgodnie z zapi– Uczestnictwo w procesie odbioru prac konserwatorskich.
sami ustawowymi) za ochronę zabytków sprawują nadzór i wykonują działania kontrolne w stosunku
do obiektów
zabytkowychna(wliczne
tym dóbr
WH),zawarte
ale nie identyﬁ
kują i nie monitorują
zagrożeń
dla miejsc
2.	W odpowiedzi
postulaty
w zarządzeniach
zarówno Stolicy
Apostolskiej,
UNESCOjak
w isposób
systemowy.
Ocena
zagrożeń
i
ich
monitorowanie
w
obecnym
systemie
Konferencji Episkopatu Polski (szczególnie dokumentu Normy postępowania w prawnym
sprawach
w Polsce –sztuki
takżekościelnej)
w stosunkuprowadzenie
do dóbr o najwyższej
wartości
są działaniami
okazjonalnymi,
wyrywkowyszczegółowej
inwentaryzacji
zabytków
sakralnych,
zarówno
mi, niesystemowymi.
ruchomych, jak i nieruchomych, określenie ich wartości historycznej i artystycznej oraz stanu
Zapewnieniu jak najwyższych standardów ochrony polskich miejsc z Listy UNESCO służyć mają
zachowania. Warto byłoby, aby przynajmniej część inwentarzy wydawana była w formie
działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego jednym z zadań jest monitorowanie i analizokatalogów.
wanie zagrożeń dla dziedzictwa i wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym w
3.	Nadzór
i zabezpieczenie
obiektów
wycofanych
Gromadzenie
ichjest
w formie
kolekcji
Instytutowi
przypisana
także realizacja
szczególności
obiektów
z Listy Światowego
Dziedzictwa
(…)z9. kultu.
muzeach diecezjalnych
i nadzór
nimi. z porozumień, konwencji i innych dokumentów
w zakresiewpowierzonym
przez Ministra
zadań nad
wynikających
10
podpisanych
przez Polskę związanych
z ochroną zabytków
i opieką nadi dziedzictwem
niematerialnym
4.	Organizowanie
badań naukowych
udostępnianiematerialnym
obiektów idla
zewnętrznych,
a więc m.in.
realizacja
zadań wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji Światowego Dziedzictwa
badań
naukowych.
UNESCO z 1972 r. Zadania dotyczące monitorowania wiążą się w bezpośredni sposób z zagadnieniem
5. Upowszechnianie
wiedzy
o zabytkach
sakralnych;ewentualnym
organizacja zagrożeniom.
konferencji, sympozjów,
zagrożeń,
gdyż jednym z celów
monitoringu
jest zapobieganie
W praktyce
wydawnictwa
o
dziedzictwie
historycznym
czy
artystycznym
danej
diecezji. systemowo projednak dotychczas nie wypracowano i nie wdrożono do realizacji zestandaryzowanego,
wadzonego monitoringu tych miejsc.
Zagrożenia dóbr WH a wytyczne Komitetu Światowego Dziedzictwa
Podstawą wszelkich działań związanych z dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego11, a przepisy wykonawcze do realizacji Konwencji zawiera dokument Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa (dalej: Wytyczne Operacyjne)12. Kwestia zagrożeń pojawia się wielokrotnie w Wytycznych operacyjnych i omawiana jest w bardzo różnych kontekstach.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
9
Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa §4 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
10
j.w.
11
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
poz. 190)
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	Ibidem, art. 8, ust. 1.
10
j.w.
13
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Zabytków
na wniosek
wojewódzkiego
konserwatora
zabytków,
może
drodze porozumienia,
rozporządzeniami
do tejże
ustawy2. Obok
niej pewne
znaczenie
dlapowierzyć,
zagadnieńwdotyczących
zagrożeń
mają
też
regulacje
prawne
zawarte
w
Ustawie
z
dnia
27
marca
2003
r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
prowadzenie niektórych spraw z zakresu jego właściwości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
przestrzennym
oraz w Ustawie
7 lipca 1994
roku
prawie budowlanym.
gminom lub powiatom,
a takżez związkom
gmin
lubo powiatów,
położonym na terenie województwa.
Ustawy
te, a zwłaszcza
ochronie zabytków
też teoretycznie
narzędzia
nie tylko
do
Wprowadzone
zostaną Ustawa
jednak oustawowe
warunki dają
realizacji
zawieranych
porozumień,
dzięki
reagowania
na
zagrożenie,
które
już
wystąpiło
(aktualne),
lecz
również
do
zapobiegania
niekorzystnym
czemu będzie zapewniony odpowiedni merytoryczny poziom realizacji przekazywanych kompetenzjawiskom
czy działaniom
wobecosób
obiektów,
zespołów
czy obszarów
zabytkowych
objętychzabytków.
ochroną
cji oraz niezbędna
niezależność
realizujących
zadania
wojewódzkich
konserwatorów
prawną czyli do zapobiegania zagrożeniom potencjalnym. Co istotne przepisy te dotyczą w równym
Art. 96 uzupełniony zostanie o ust. 2a–2c w brzmieniu: 2a. Dla prowadzenia spraw, o których mowa
stopniu wszystkich obiektów objętych ochroną prawną bez specjalnego wyodrębnienia dóbr najcenniejw ust. 2, gmina, powiat, związek gmin albo powiatów ustanawia wyodrębnione stanowisko, odpowiednio
szych jakimi są miejsca światowego dziedzictwa. Kwestie przeciwdziałania zagrożeniom wobec chrogminnegoobiektów
(miejskiego)
albo powiatowego
2b. m.in.
Powołanie
gminnego
(miejskiego)
nionych
i obszarów
zabytkowychkonserwatora
zdeﬁniowanezabytków.
są ustawowo
poprzez
określenie
działań
albo
powiatowego
konserwatora
zabytków
odbywa
się
za
zgodą
wojewódzkiego
konserwatora
zabytków.
zabronionych oraz wyszczególnienie działań, które wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
2c. Gminnym lub powiatowym konserwatorem zabytków może zostać osoba, która spełnia warunki okreZabytków.
ślone wWart.
91 ust.o 2.
Ustawie
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wśród sześciu podstawowych działań okreObecny
(za wyjątkiem
prowadzenia
zabytków
wojewódzkiej
ewidencji)
zakres wymiekompeślających
na czym
polega ochrona
zabytkówrejestru
sprawowana
przezi organy
administracji
publicznej
nione
zapobieganie
zagrożeniomsamorządom,
mogącym spowodować
zabytków
oraz udatencji jest
możliwych
do przekazania
zostanie uszczerbek
zawężony dla
na wartości
mocy zapisów
ustawowych.
remnianie
niszczenia
niewłaściwego
z zabytków (co jest po prostu reagowaniem na niektóre
Wyłączeniu
podlegaći będą
wszelkie korzystania
działania dotyczące:
3
.
Także
ustawowe
określenie
opieki
nad
zabytkiem, które
należy do
kompetencji
właściciela
z zagrożeń)
– obiektów i obszarów wpisanych na Listę światowego
dziedzictwa
kulturalnego
i naturalnego
lub posiadacza też pośrednio odwołuje się do potencjalnych zagrożeń (opieka bowiem polega m.in. na
UNECSO,
zapewnieniu warunków do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
– obiektów
i obszarów
uznanych
za pomniki
oraz korzystania
z zabytku
w sposób
zapewniający
trwałehistorii,
zachowanie jego wartości, czyli na eliminowaniu
4
– prowadzenia
rejestru
zabytków,
zagrożeń)
. Właściciel lub
posiadacz
zabytku jest też zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
5
WKZ o– zagrożeniu
dla zabytku
.
prowadzenia
wojewódzkiej
ewidencji zabytków,
Ponadto
służby
konserwatorskie
cały szereg
prerogatyw
do marca
kontroli
stanu
– uzgadniania i opiniowania, oposiadają
których mowa
w ustawie
z dnia 27
2003
r. ozachowania
planowaniu
29ma m.in. w zamiarze swym być narzędziem do reagowania
i prowadzenia
nadzoru
konserwatorskiego,
co
i zagospodarowaniu przestrzennym :
na zagrożenia zabytków6.
– opiniowania zapisów projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Dodatkowo
zgodnie z art.
1830Ustawy
o ochronie zabytków ochronę zabytków i opiekę nad zabyt,
przestrzennego
gminy
kami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju województw, planów zagospouzgadniania projektu
miejscowego
zagospodarowania
przestrzennego
gminy31,
darowania– przestrzennego
województw,
analiz i planu
studiów
z zakresu zagospodarowania
przestrzennego
– uzgadniania
w sprawie
zasad i warunków
sytuowania
obiektów przestrzennego
małej architekpowiatu, strategii
rozwoju uchwał
gmin, studiów
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
tury,
tablic
reklamowych
i
urządzeń
reklamowych
oraz
ogrodzeń,
ich
gabaryty,
standardy
gmin oraz mpzp albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
32
,
jakościowe
orazistotne
rodzajów
materiałówanalizy
budowlanych,
mogą być wykonane
zabudowy (…)
I co bardzo
w kontekście
zagrożeńz –jakich
we wszystkich
ww koncepcjach,
33
strategiach,
planach
i studiach
należy m.in. w szczególności
określić rozwiązania niezbędne
,
– analizach,
opiniowania
projekt
audytu krajobrazowego
do zapobiegania
zagrożeniom
dla zabytków,
zapewnienia
im ochrony
przy realizacji
inwestycji 34oraz
. przy– uzgadniania
projektu
decyzji o ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu publicznego
wracania zabytków do jak najlepszego stanu7.
Szczególnie istotne wydaje się wprowadzenie ustawowego zastrzeżenia – dla wojewódzkiego
2
Najważniejsze
w tej kwestii
są zwłaszcza Rozporządzenie
Ministra Kultury
9 czerwca
2004 r. wna
sprawie
konserwatora zabytków
– kompetencji
do realizacji czynności
wobecz dnia
zabytków
wpisanych
Listę
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
Światowego
Dziedzictwa
UNESCO
oraz
uznanych
za
pomnik
historii.
Należy
pamiętać,
że
mają
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
oneukrytych
specjalny
status, choćzabytków
nieuregulowany
ograniczony
(Pomniki Historii).
lub porzuconych
ruchomych (UNESCO)
(DzU z 2004 lub
r., nrbardzo
150, poz.
1579), Rozporządzenie
Ministra
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
29
3 	Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
30
	Ibidem,
art. Ustawa
11 pkt 6o lit.
c.
Art. 4 (dalej:
ochronie).
	Ibidem,
17 pktArt.
6 lit.
Ustawa o art.
ochronie,
5. b tiret 8.
	Ibidem,
37b ust.
pkt 4.
Ustawa o art.
ochronie,
Art.228.

31
4

32
5

	Ibidem,
38b ust.
2 pkt4.2 lit. c.
Ustawa o art.
ochronie,
Rozdz.
	Ibidem,
53 ust.Art.
4 pkt
2. 2 pkt 2.
Ustawa o art.
ochronie,
18 ust.
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34
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zagrożeń
zarządzania
dobrami
światowego
dziedzictwa
Służby ochronyAnaliza
zabytków
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zmian
od 2017 r.
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PomimoPonadto
to jednak,
sposób
ich ustanawiania,
udział
tym procesie
zarówno Prezydenta
jak i minidobra
o największym
znaczeniu
dla w
dziedzictwa
kulturowego
winny być RP,
uwzględniane
w
planie
ochrony
zabytków
jednostki
organizacyjnej
oraz
w
krajowym,
wojewódzkim,
powiatowym
stra kultury i dziedzictwa narodowego, a także odpowiedzialność tego ostatniego (jako reprezentanta
i gminnym
planiekonwencji
ochrony zabytków
na wypadek
konﬂŚwiatowego
iktu zbrojnego
i sytuacji powoduje,
kryzysowych
w celu
Państwa
– strony
z 1972 r.) wobec
Komitetu
Dziedzictwa
że właściich
zabezpieczenia
przed
skutkami
zagrożeń
wynikających
z
sytuacji
kryzysowych.
Do
zagrożeń
(przewymi do realizacji zadań ochronnych powinni być wojewódzcy (państwowi) konserwatorzy zabytwidywanych
i
realnych),
które
należy
uwzględnić
w
tych
planach
zaliczono
w
szczególności:
pożar;
ków. Na zasadność takiego rozwiązania wskazują także doświadczenia ostatnich lat – np. Stare Miasto
powodzie, ulewy lub zalania z innych przyczyn; wichury; katastrofy budowlane, awarie techniczne,
w Warszawie czy Hala Stulecia we Wrocławiu.
chemiczne; demonstracje i rozruchy uliczne, rabunki lub akty wandalizmu; atak terrorystyczny i konﬂikt zbrojny8.
Kadencje
przepisami
ustawy przepisów
o ochronieodnoszących
zabytków i opiece
zabytkami
gremiów
Pomimo ustanowionych
tak zdawałoby się
rozbudowanych
się donad
zagrożeń
dotychczasodoradczych
Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego
–
Rady
Ochrony
Zabytków
oraz
Generalnego
we rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dotyczącym miejsc Światowego Dziedzictwa
w Polsce są niewystarczające
– jak pokazują
choćby ostatnie problemy
związane zdoinwestycjami
w WarKonserwatora
Zabytków – Głównej
Komisji Konserwatorska
zostaną wydłużone
5 lat35.
szawieIstotnym
czy we Wrocławiu.
praktyce podnoszącym
bowiem służbyrolę
konserwatorskie
zapizmianom, Wwydatnie
i znaczenie odpowiedzialne
tych gremiów, (zgodnie
ulegnie zstatus
sami
ustawowymi)
za
ochronę
zabytków
sprawują
nadzór
i
wykonują
działania
kontrolne
w
stosunku
Wojewódzkich Rad Ochrony Zabytków. Po pierwsze – zgodnie z nową treścią art. 99 ust. 2, członkowie
do obiektów zabytkowych (w tym dóbr WH), ale nie identyﬁkują i nie monitorują zagrożeń dla miejsc
Wojewódzkich Rad Ochrony Zabytków (w liczbie od 5 do 10) będą powoływani na 5-letnią kadencję przez
UNESCO w sposób systemowy. Ocena zagrożeń i ich monitorowanie w obecnym systemie prawnym
Generalnego Konserwatora Zabytków spośród specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków
w Polsce – także w stosunku do dóbr o najwyższej wartości są działaniami okazjonalnymi, wyrywkowyi mi,
opieki
nad zabytkami. Ustawowo zostaną określone zadania i obowiązki Wojewódzkich Rad Ochrony
niesystemowymi.
Zabytków
– w przepisach
dodawanego
art. 99a: ochrony
1. Do zadań
Wojewódzkiej
Rady
Ochronysłużyć
Zabytków
Zapewnieniu
jak najwyższych
standardów
polskich
miejsc z Listy
UNESCO
mają
należy
w
szczególności
wydawanie
opinii
w
sprawach
zabytków
wpisanych
do
rejestru
zabytków
lub
zabytdziałania Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego jednym z zadań jest monitorowanie i analizoków
znajdujących
się dziedzictwa
na terenie zabytku
wpisanego na
listę,przeciwdziałania
o której mowa wtym
art. zagrożeniom,
15 ust. 4 lub w
będącego
wanie
zagrożeń dla
i wypracowywanie
metod
tym w
pomnikiem
historii.
2. Wojewódzka
Rada Ochrony
Zabytków
ocenę działań
podejmowa. Instytutowiroczną
przypisana
jest także
realizacja
szczególności
obiektów
z Listy Światowego
Dziedzictwa
(…)9opracowuje
w zakresie
powierzonym przez
Ministra zadań
wynikających
porozumień,
konwencji
i innych dokumentów
nych
przez wojewódzkiego
konserwatora
zabytków,
w terminiez do
dnia 31 marca
roku następującego
po roku,
podpisanych
przez
Polskę
związanych
z ochronąjest
i opieką
nad dziedzictwem
materialnym
i niematerialnym10,
którego
dotyczy
ocena.
3. Ocena
przekazywana
Generalnemu
Konserwatorowi
Zabytków.
a więcWojewódzkie
m.in. realizacja
zadań
wynikających
z przystąpienia
Polskitemu
do Konwencji
Światowego
Dziedzictwa
Rady
Ochrony
Zabytków
mają się dzięki
stać poważnym
merytorycznym
UNESCO z 1972 r. Zadania dotyczące monitorowania wiążą się w bezpośredni sposób z zagadnieniem
wsparciem dla działań podejmowanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, ale także mają
zagrożeń, gdyż jednym z celów monitoringu jest zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. W praktyce
być swoistym recenzentem jego poczynań.
jednak dotychczas nie wypracowano i nie wdrożono do realizacji zestandaryzowanego, systemowo proUstawamonitoringu
i wprowadzone
zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Niejako automawadzonego
tychnią
miejsc.
tycznie ma ona przenieść do „nowej” rzeczywistości wojewódzkich konserwatorów zabytków, pracowdóbrurzędów
WH a wytyczne
Dziedzictwa
ników Zagrożenia
wojewódzkich
ochrony Komitetu
zabytków,Światowego
finansowanie
i majątek wojewódzkich urzędów
ochronyPodstawą
zabytków.
wszelkich działań związanych z dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego11Zmiany
, a przepisy
wykonawcze
do realizacji
Konwencji
zawiera ustawy
dokument
Wytyczne
Operacyjne
do
przedstawione
wyżej,
zaplanowane
w nowelizacji
o ochronie
zabytków
i opiece
12
realizacji
Konwencji
Światowego
Dziedzictwa
(dalej:
Wytyczne
Operacyjne)
.
Kwestia
zagrożeń
ponad zabytkami miały być realizacją licznych, artykułowanych od lat postulatów, które można określić
jawia się wielokrotnie w Wytycznych operacyjnych i omawiana jest w bardzo różnych kontekstach.
jednym mianem – „odzespolenia” służb konserwatorskich. Ich charakter – zmiany pogłębionej, nastawionej
na wzmocnienie, uporządkowanie i niezbędne ujednolicenie systemu, mogłyby wprowadzić
8
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
– wwypadek
mojej ocenie
– właściwe
pomiędzy zadaniami administracji państwowej uznanymi za niezkonﬂiktu
zbrojnegoproporcje
i sytuacji kryzysowych
bywalne,
a
kompetencjami
możliwymi
do przekazania
samorządom.
Wzmocniłyby
także rolę
i kompe9
Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa
§4 – Załącznik
do Zarządzenia
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
tencje
Generalnego
Konserwatora
Zabytków,
jako
realnego
zwierzchnika
służb
konserwatorskich.
Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
10
j.w.Omówione w niniejszym artykule zmiany jakie miały być wprowadzone do ustawy o ochronie
11
Konwencja
w sprawie
światowego
dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego,
Paryż 1972
(DzUograniczone
1976 Nr 32,
zabytków
i opieki
nad ochrony
zabytkami,
w trakcie
prac legislacyjnych,
decyzją MKiDN
zostały
poz.
190)
do minimum.

Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
35
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Z zapisów zamieszczonych
wersji projektu
ustawy
o ochronie zagrożeń
zabytków
rozporządzeniami
do tejże ustawyw2. pierwotnej
Obok niej pewne
znaczenienowelizacji
dla zagadnień
dotyczących
mają
też
regulacje
prawne
zawarte
w
Ustawie
z
dnia
27
marca
2003
r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
i opiece nad zabytkami, pozostał jeden zasadniczy – zmiana zwierzchnika wojewódzkich konserwatorów
przestrzennym
oraz w Ustawie
z 7 lipca
1994 iroku
o prawie narodowego.
budowlanym.
zabytków.
Z wojewody
na ministra
kultury
dziedzictwa
Ustawy te,
a zwłaszcza w
Ustawa
o ochronie
dająustawy
też teoretycznie
tylko nad
do
Zmiany
proponowane
pierwotnej
wersjizabytków
nowelizacji
o ochronienarzędzia
zabytkównie
i opiece
reagowania
na
zagrożenie,
które
już
wystąpiło
(aktualne),
lecz
również
do
zapobiegania
niekorzystnym
zabytkami (ostatecznie zaniechane), mogłyby stać się być punktem wyjścia dla głębokiej reformy prawa
zjawiskomzabytków
czy działaniom
czy obszarówaktów
zabytkowych
ochroną
ochrony
w Polsce,wobec
któreobiektów,
w miejscezespołów
wielu rozproszonych
prawnychobjętych
i szczegółowych
prawną czyli do zapobiegania zagrożeniom potencjalnym. Co istotne przepisy te dotyczą w równym
przepisów winno stać się prawem ochrony dziedzictwa lub może Kodeksem Ochrony Dziedzictwa.
stopniu wszystkich obiektów objętych ochroną prawną bez specjalnego wyodrębnienia dóbr najcenniejszych jakimi są miejsca światowego dziedzictwa. Kwestie przeciwdziałania zagrożeniom wobec chronionych obiektów i obszarów zabytkowych zdeﬁniowane są ustawowo m.in. poprzez określenie działań
zabronionych oraz wyszczególnienie działań, które wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
W Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wśród sześciu podstawowych działań określających na czym polega ochrona zabytków sprawowana przez organy administracji publicznej wymienione jest zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków (co jest po prostu reagowaniem na niektóre
z zagrożeń)3. Także ustawowe określenie opieki nad zabytkiem, które należy do kompetencji właściciela
lub posiadacza też pośrednio odwołuje się do potencjalnych zagrożeń (opieka bowiem polega m.in. na
zapewnieniu warunków do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, czyli na eliminowaniu
zagrożeń)4. Właściciel lub posiadacz zabytku jest też zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
WKZ o zagrożeniu dla zabytku5.
Ponadto służby konserwatorskie posiadają cały szereg prerogatyw do kontroli stanu zachowania
i prowadzenia nadzoru konserwatorskiego, co ma m.in. w zamiarze swym być narzędziem do reagowania
na zagrożenia zabytków6.
Dodatkowo zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie zabytków ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego
powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz mpzp albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy (…) I co bardzo istotne w kontekście analizy zagrożeń – we wszystkich ww koncepcjach,
strategiach, analizach, planach i studiach należy m.in. w szczególności określić rozwiązania niezbędne
do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu7.
2

3

4
5
6
7

Najważniejsze w tej kwestii są zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
Ustawa o ochronie, Art. 5.
Ustawa o ochronie, Art. 28.
Ustawa o ochronie, Rozdz. 4.
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
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Najważniejsze w tej kwestii są zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
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Światowego
Dziei
tzw.
dobra
użytku
powszechnego.
Zob.:
M.
Kamiński,
Zarys
koncepcji
dobra
prawnego
objętego
ochroną
norm
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pojęcie „dobra publicznego”, ale są to przypadki nieczęste. Zob.: R. Kijowski, Rzeczy i urządzenia publiczne,
(w:) Z. Duniewska, M. Górski, J. Jagielski, J. Kierzkowska, D. Kijowski, H. Nowicki, J. Stelmasiak, M. Szalewska,
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
M. Zdyb (redaktorzy: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), System prawa administracyjnego. T. 7. Prawo
wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
administracyjne materialne, Warszawa 2012, s. 408.
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Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa §4 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
4
	Wszechstronnej analizy historycznej i współczesnej doktryny prawa administracyjnego dotyczącej pojęć
Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
„dobra publicznego” w teorii rzeczy i urządzeń publicznych dokonuje D. R. Kijowski: Ibidem, s. 403–454.
10
j.w.
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	M.
Rouba, Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej Polskiej ze
11
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego
poz. 190)
UNESCO, Toruń 2013, s. 161.
12
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
6
	J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I, Kraków 2001, s. 360.
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w innych krajach. Spoglądając w stronę rozwiązań niemieckich należy dostrzec, że Niemcy przyjęły
gmin oraz mpzp albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
rozwiązania zapewniające spójność funkcjonowania całego organizmu państwa federacyjnego.
zabudowy (…) I co bardzo istotne w kontekście analizy zagrożeń – we wszystkich ww koncepcjach,
Federacyjny
charakter
współczesnych
Niemiec,
się z szesnastu
krajów związkowych
strategiach,
analizach,
planach
i studiach należy
m.in.składających
w szczególności
określić rozwiązania
niezbędne–
landów
(w
tym
tzw.
miast-krajów,
czyli
miast
posiadających
status
landu:
Brema,
Hamburg
i Berlin),
do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz
przy7
wracania zabytków do jak najlepszego stanu .
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa
Najważniejsze
w tej kwestii
zwłaszcza Rozporządzenie
Ministra
Kultury znarodowego
dnia 9 czerwca
r. w sprawie
człowieka i obywatela
oraz są
bezpieczeństwo
obywateli, strzeże
dziedzictwa
oraz 2004
zapewnia
ochronę
prowadzenia
prac
konserwatorskich,
restauratorskich,
robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i
architektonicznych
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
akwietnia
także innych
przy zabytku
wpisanym do Narodowe
rejestru zabytków
badań 1997
archeologicznych
i poszukiwań
1997 działań
r. uchwalona
przez Zgromadzenie
w dniu 2oraz
kwietnia
r., przyjęta przez
Naród w
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	Zimmermann, Prawo administracyjne, op. cit., s. 30.
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
11
	Projekt Konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 21 maja 2014 r. na stronie: http://register.consilium.europa.eu/
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
doc/srv?l=PL&f=ST%209129%202014%20INIT, dostęp: 28.9.2015.
4
Ustawa o ochronie, Art. 5.
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	Na
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się do przepisu ust. 1 pkt 9 a wymagają zgody Bundesratu.”.
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miejsc.na ustrojowe mechanizmy dobrowolnego harmonizowania inteZwrócić
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wolnej współpracy krajów związkowych w zakresie problematyki polityki12kulturalnej o znaczeniu
realizacji Konwencji
Światowego Dziedzictwa (dalej: Wytyczne Operacyjne) . Kwestia zagrożeń poponadregionalnym20. Celem jest wypracowywanie zgodnego stanowiska w danej kwestii i wspólna
jawia się wielokrotnie w Wytycznych operacyjnych i omawiana jest w bardzo różnych kontekstach.
reprezentacja zdefiniowanego przejawu interesu publicznego. Stała Konferencja Ministrów Kultury
Krajów
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ochrony
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wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa §4 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
10
j.w.
11
Konwencja
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
18
	Poprzednio ministrów wyznań.
poz. 190)
19
	Także jako: Stała Komisja Ministrów Kultury.
12
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
20
	P.
M. Jagłowski,Tłumaczenie
system ochrony
archeologicznych,
Ochrona
dziedzictwa
w Europie,
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240.
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
21
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
Ibidem.
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Zabytków.
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zapewnieniu warunków do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
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do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu7.
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administracji konserwatorskiej
poprzez zwiększawieNiezbędne
czy we Wrocławiu.
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bowiemrządowej
służby konserwatorskie
odpowiedzialne (zgodnie
z zapisami ustawowymi)
za ochronę zabytków sprawują
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w tymnadzór
m. in. ibudżetu
zadaniowego
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do obiektówwiększej
zabytkowych
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dóbr
WH), ale nie
identyﬁkują i nie monitorują zagrożeń dla miejsc
zapewnienie
skuteczności
aktywności
proceduralnej.
UNESCO
w
sposób
systemowy.
Ocena
zagrożeń
i
ich
monitorowanie
w obecnym
systemie
prawnym
Osobną kwestią, która nie może znikać z horyzontów
ustawodawcy
jest zmiana
materialnego
w
Polsce
–
także
w
stosunku
do
dóbr
o
najwyższej
wartości
są
działaniami
okazjonalnymi,
wyrywkowyprawa ochrony zabytków. Nie można jednak zapominać, że niekiedy pojawia się nieefektywność strukmi, niesystemowymi.
turalno-organizacyjna administracji publicznej przy tzw. dobrym ustawodawstwie. Tym samym zmiana
Zapewnieniu jak najwyższych standardów ochrony polskich miejsc z Listy UNESCO służyć mają
materialnego prawa ochrony zabytków może nie stanowić skutecznego antidotum na problemy współdziałania Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego jednym z zadań jest monitorowanie i analizoczesnej administracji konserwatorskiej.
wanie zagrożeń dla dziedzictwa i wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym w
szczególności obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa (…)9. Instytutowi przypisana jest także realizacja
w zakresie powierzonym przez Ministra zadań wynikających z porozumień, konwencji i innych dokumentów
podpisanych przez Polskę związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym10,
a więc m.in. realizacja zadań wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji Światowego Dziedzictwa
UNESCO z 1972 r. Zadania dotyczące monitorowania wiążą się w bezpośredni sposób z zagadnieniem
zagrożeń, gdyż jednym z celów monitoringu jest zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. W praktyce
jednak dotychczas nie wypracowano i nie wdrożono do realizacji zestandaryzowanego, systemowo prowadzonego monitoringu tych miejsc.
Zagrożenia dóbr WH a wytyczne Komitetu Światowego Dziedzictwa
Podstawą wszelkich działań związanych z dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego11, a przepisy wykonawcze do realizacji Konwencji zawiera dokument Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa (dalej: Wytyczne Operacyjne)12. Kwestia zagrożeń pojawia się wielokrotnie w Wytycznych operacyjnych i omawiana jest w bardzo różnych kontekstach.
8

9

10
11

12

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa §4 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
j.w.
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
poz. 190)
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
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a
przepisy
wykonawcze
do
realizacji
Konwencji
zawiera
dokument
Wytyczne
Operacyjne
do
i działań w organizacjach społecznych wynika, że dla zapewnienia efektywnej
ochrony urzędy konser12
realizacji
Konwencji
Światowego
Dziedzictwa
(dalej:
Wytyczne
Operacyjne)
.
Kwestia
zagrożeń
powatorskie poza rozpatrywaniem wpływających spraw muszą nie tylko kontrolować stan podlegającego
jawia się wielokrotnie w Wytycznych operacyjnych i omawiana jest w bardzo różnych kontekstach.
ochronie zasobu, ale także prowadzić szereg innych działań:
1. dokończyć
rozpoznanie
zasobu,
czyli 2004
wszystkich
obiektów,
mających
danym
terenie
8
Rozporządzenie
Ministra
Kultury z dnia
25 sierpnia
r. w sprawie
organizacji
i sposobu na
ochrony
zabytków
na
wartość
zabytkową,
istotnych
w
skali
kraju,
regionu
lub
lokalnej,
wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
9
2. Narodowego
objąć ochroną
wszystkie
zasługujące
to obiekty
obszary (oczywiście
ten proces
nigdy się
Statut
Instytutu
Dziedzictwa
§4 –naZałącznik
do iZarządzenia
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
z dnia 23bo
stycznia
2014zabytkowej
r.
nie skończy,
wartości
nabywają wciąż nowe obiekty, ale trzeba chociaż nadro10
j.w. bić zaległości),
11
Konwencja
w sprawie ochrony
światowegoobiektów
dziedzictwaobjętych
kulturalnego
i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
3. monitorować
stan wszystkich
ochroną,
poz. 190)
4. opracować wytyczne i programy ochrony dla historycznych zespołów (na ogół niestety nie
12
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
można tu liczyć na pomoc samorządów), będące też podstawą dla wniosków do dokumentów
aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
a takżeDziedzictwa
ramowe zasady
ochrony
różnychi B.
kategorii
by działanie
realizacjiplanistycznych,
Konwencji Światowego
autorstwa
K. Piotrowskiej
Szmyginazabytków,
dostępne jest
na stronie
urzędu
stało
się
bardziej
systematyczne
i
transparentne,
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne

56
54

Anna Fortuna-Marek
Stefan
Fuglewicz

5. zamawiaćdospecjalistyczne
i ekspertyzy
tymzagadnień
kontr-ekspertyzy
dla ekspertyz
rozporządzeniami
tejże ustawy2. opracowania
Obok niej pewne
znaczenie(wdla
dotyczących
zagrożeń
mają też regulacje
prawne
zawarte
w
Ustawie
z
dnia
27
marca
2003
r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
„inwestorskich”),
przestrzennym
oraz w współpracować
Ustawie z 7 lipcai 1994
roku o prawie
budowlanym.
6. na bieżąco
utrzymywać
stały kontakt
z władzami gmin i powiatów, w tym
Ustawy
te, a zwłaszcza
Ustawa
o ochronie zabytków
też teoretycznie
narzędzia
nie ztylko
do
zwłaszcza
z wydziałami
architektury
i ochronydają
środowiska
oraz PINB,
a także
policją,
reagowaniaprokuraturą
na zagrożenie,
które
już
wystąpiło
(aktualne),
lecz
również
do
zapobiegania
niekorzystnym
itd.
zjawiskom czy działaniom wobec obiektów, zespołów czy obszarów zabytkowych objętych ochroną
7. spotykać się z właścicielami i użytkownikami zabytków, doradzać w zakresie ich konserwacji
prawną czyli do zapobiegania zagrożeniom potencjalnym. Co istotne przepisy te dotyczą w równym
i wykorzystania,
pozyskiwania
dotacjiprawną
itd., bez specjalnego wyodrębnienia dóbr najcenniejstopniu wszystkich
obiektów
objętych ochroną
8.
propagować
ideę
ochrony
zabytków
dbać, byprzeciwdziałania
cele i konkretne
działania wobec
urzęduchrobyły
szych jakimi są miejsca światowego dziedzictwa.i Kwestie
zagrożeniom
zrozumiałe
dla
lokalnych
społeczności
–
m.in.
spotykając
się
z
mieszkańcami,
radnymi,
nionych obiektów i obszarów zabytkowych zdeﬁniowane są ustawowo m.in. poprzez określenie działań
5
stowarzyszeniami.
zabronionych
oraz wyszczególnienie
działań, które wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Są
to działania
warunkujące
określenie
przedmiotu,
form
i sposobu ochrony,
miniW Ustawie
o ochronie
zabytkówwłaściwe
i opiece nad
zabytkami
wśród sześciu
podstawowych
działań okremalizowanie
konfliktów
oraz współdziałanie
ze stronyprzez
innych
instytucji,
samorządów
i lokalnych
ślających na czym
polega ochrona
zabytków sprawowana
organy
administracji
publicznej
wymienione jest zapobieganie
zagrożeniom
mogącym
spowodować
uszczerbek
dla wartościnie
zabytków
udaspołeczności
– co ma kluczowe
znaczenie
w sytuacji,
gdy urzędy
konserwatorskie
mają sił oraz
i środków
remnianie
niszczenia
i
niewłaściwego
korzystania
z
zabytków
(co
jest
po
prostu
reagowaniem
na
niektóre
koniecznych, by samodzielnie zapewnić skuteczną ochronę. Tyle tylko, że urzędy na ogół tych działań
3
. Także
ustawowe
określeniesiłopieki
nad zabytkiem, które należy do kompetencji właściciela
znie
zagrożeń)
prowadzą
– tłumacząc
to brakiem
i środków…
lub posiadacza też pośrednio odwołuje się do potencjalnych zagrożeń (opieka bowiem polega m.in. na
zapewnieniu warunków do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
Część wymienionych
zadań zapewniający
mogliby realizować
społecznicy,
działający
ramach
SOZ i orgaoraz korzystania
z zabytku w sposób
trwałe zachowanie
jego
wartości, wczyli
na eliminowaniu
nizacji
pozarządowych:
wziąć
na
siebie
niemal
w
całości
monitoring
(pkt
3),
w
dużym
stopniu
rozpo4
zagrożeń) . Właściciel lub posiadacz zabytku jest też zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
5
znanie
zasobu
(pkt
1)
i
propagowanie
ochrony
zabytków
(pkt
8),
częściowo
współpracę
z
lokalnymi
WKZ o zagrożeniu dla zabytku .
władzami
(pkt 6)
i ewentualnie
z właścicielami
(pktprerogatyw
7) oraz pomagać
przy stanu
tworzeniu
wytyczPonadto
służby
konserwatorskie
posiadajązabytków
cały szereg
do kontroli
zachowania
i programów
ochrony
(pkt 4). Ponadto
mogą
uczestniczyć
procesach
planistycznych
i (w przyinych
prowadzenia
nadzoru
konserwatorskiego,
co ma
m.in.
w zamiarzewswym
być narzędziem
do reagowania
padku
stowarzyszeń)
w 6postępowaniach
administracyjnych na prawach strony oraz podejmować różne
.
na
zagrożenia
zabytków
działania
z
zakresu
opieki
nad
zabytkami.
Dodatkowo zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie zabytków ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia
się przy ze
sporządzaniu
i aktualizacji strategii
rozwoju
województw,
planów zagospoZasady współpracy
służbami konserwatorskimi
wymagają
oczywiście
szczegółowego
opracodarowania
przestrzennego województw,
analiz i studiów
zakresu zagospodarowania
wania, z doprecyzowaniem
wymogów stawianych
SOZ, ichz kompetencji,
zakresu działańprzestrzennego
(który należapowiatu,
strategiiwrozwoju
gmin,
studiów uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
łoby różnicować
zależności
od kwalifikacji
poszczególnych
osób), kwestii
organizacyjnych,
szkoleń itd.
gmin
oraz
mpzp
albo
decyzji
o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego,
decyzji
warunkach
(koordynacją działań mogą się zajmować pracownicy urzędów konserwatorskich, ale i ciałao społeczne).
zabudowy (…) I co bardzo istotne w kontekście analizy zagrożeń – we wszystkich ww koncepcjach,
strategiach, analizach, planach i studiach należy m.in. w szczególności określić rozwiązania niezbędne
Wydaje się,zagrożeniom
że do realizacji
zadań, wymagających
ścisłej
współpracy
ze służbami
konserwatordo zapobiegania
dla zabytków,
zapewnienia im
ochrony
przy realizacji
inwestycji
oraz przy7 fizyczne, w przypadku jednostek organizacyjnych wymaga
skimi,
predestynowani
są
głównie
SOZ
(osoby
wracania zabytków do jak najlepszego stanu .
to przemyślenia), ze względu na gwarancję odpowiedniego przygotowania merytorycznego (szkolenia
Najważniejsze
w tej kwestii
są zwłaszcza
Rozporządzenie
Ministra
Kultury oraz
z dniabezpośredni
9 czerwca 2004
r. w sprawie
i2 egzaminy),
możliwość
ściślejszego
uregulowania
zasad
współpracy
kontakt,
który
prowadzenia
prac
konserwatorskich,
restauratorskich,
robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i
architektonicznych
powinien się przekładać na większą szybkość działania. Zaletą jest też umocowanie prawne tej instytua także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
cji oraz potencjał w postaci ludzi i zgromadzonych doświadczeń – zwłaszcza tam, gdzie dobrze układała
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
sięKultury
współpraca
z urzędami
konserwatorskimi.
Podobnego
rodzajuzabytków
społeczne
wsparcie
sprawdziło
się
z dnia 25
sierpnia 2004
r. w sprawie organizacji
i sposobu ochrony
na wypadek
konﬂ
iktu zbrojnego
w iochronie
środowiska,
przy
czymr.,Strażnicy
Ochrony
sytuacji kryzysowych
(DzU
z 2004
nr 212, poz.
2153). Przyrody mieli dużo szersze kompetencje, raczej
3
zbędne
Ustawawzprzypadku
dnia 23 lipcaSOZ.
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Art. Natomiast
4 (dalej: Ustawa
o ochronie).
organizacje
pozarządowe mają zwykle większe możliwości oddziaływania na miejscową
4
Ustawa o ochronie,
5.
społeczność,
władzeArt.
i media,
podejmowania działań z zakresu opieki nad zabytkami, edukacyjnych,
5
65
7

Ustawa o ochronie, Art. 28.
Ustawa
Rozdz.w4. działaniu służb konserwatorskich: S. Fuglewicz, Dlaczego chronimy zabytki?
Szerzejo oochronie,
problemach
w: Wartościowanie
zabytków
Ustawa
o ochronie, Art.
18 ust.architektury,
2 pkt 2. PKN ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 82–85

Analiza
w planach
zarządzania
kulturowymi
światowego
dziedzictwa
Systemzagrożeń
służb ochrony
zabytków
w Polsce dobrami
a społeczna
partycypacja
w ochronie
zabytków
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naukowych
itp. dobra
– a więc
działań prowadzonych
niezależnie
i jedynie
koordynowanych
konserwatoPonadto
o największym
znaczeniu dla
dziedzictwa
kulturowego
winny być zuwzględniane
w
planie
ochrony
zabytków
jednostki
organizacyjnej
oraz
w
krajowym,
wojewódzkim,
powiatowym
rem. Optymalnym modelem byłoby współdziałanie stowarzyszeń i SOZ, którzy mogą też być członi gminnym
planie ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w celu
kami
tych organizacji.
ich zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń wynikających z sytuacji kryzysowych. Do zagrożeń (przewidywanych
i realnych), którenanależy
uwzględnić
w tych planach
w szczególności: pożar;
4. Zapotrzebowanie
partycypację
społeczną
a planyzaliczono
„usamorządowienia”
powodzie, ulewy lub zalania z innych przyczyn; wichury; katastrofy budowlane, awarie techniczne,
ochrony zabytków
chemiczne; demonstracje i rozruchy uliczne, rabunki lub akty wandalizmu; atak terrorystyczny i kon8
Powyższe
ﬂikt zbrojny
. rozważania dotyczyły możliwości i zarazem konieczności wykorzystania partycypacji społecznej
obecnych
warunkach.
Tego zapotrzebowania
nie zmieniłoby
również wzmocnienie
Pomimowtak
zdawałoby
się rozbudowanych
przepisów odnoszących
się do zagrożeń
dotychczasowe rozwiązania
w zakresie
przeciwdziałania
zagrożeniom
dotyczącym dysproporcji
miejsc Światowego
Dziedzictwa
kadrowe
państwowych
organów
ochrony zabytków,
bo zniwelowanie
sił i zadań
wymaw Polsce
są niewystarczające
– jak pokazują
problemy
związane
z inwestycjami
gałoby
kilkakrotnego
zwiększenia
nakładów,choćby
co nieostatnie
było nigdy
rozważane.
Pozostaje
pytanie, wjakWarna
szawie czy
we Wrocławiu.ochrony
W praktyce
bowiemmoże
służby
konserwatorskie
odpowiedzialnez (zgodnie
z zapipotrzebę
„uspołecznienia
zabytków”
wpłynąć
jej „usamorządowienie”,
zastosowaniem
sami ustawowymi)
za ochronę
zabytków
różnych,
proponowanych
obecnie
modeli. sprawują nadzór i wykonują działania kontrolne w stosunku
do obiektów zabytkowych (w tym dóbr WH), ale nie identyﬁkują i nie monitorują zagrożeń dla miejsc
Szersze wprowadzenie konserwatorów samorządowych teoretycznie powinno poprawić sytuację
UNESCO w sposób systemowy. Ocena zagrożeń i ich monitorowanie w obecnym systemie prawnym
ze względu na zwiększenie ogólnej liczby urzędników, zajmujących się ochroną zabytków w Polsce, oraz
w Polsce – także w stosunku do dóbr o najwyższej wartości są działaniami okazjonalnymi, wyrywkowylokowanie
urzędów bliżej zabytków, co ułatwi ich kontrolowanie i szybsze reagowanie. Jednak rozwiąmi, niesystemowymi.
zanie toZapewnieniu
budzi też wiele
jak wątpliwości:
najwyższych standardów ochrony polskich miejsc z Listy UNESCO służyć mają
– duża
część samorządów
nie jest zainteresowana
ochroną
zabytków,
czego dowodzi
brak
działania
Narodowego
Instytutu Dziedzictwa,
którego jednym
z zadań
jest monitorowanie
i analizodbałościdlao dziedzictwa
należące doi nich
obiekty, liczne
próby
wymuszania rozstrzygnięć
na wojewódzwanie zagrożeń
wypracowywanie
metod
przeciwdziałania
tym zagrożeniom,
w tym w
nawet przypadki
prowadzeniaprzypisana
prac bez pozwolenia,
otwarte
kichobiektów
konserwatorach
zabytków6 aDziedzictwa
jest także realizacja
szczególności
z Listy Światowego
(…)9. Instytutowi
w zakresiedemonstrowanie
powierzonym przez
Ministra
zadań wynikających
z porozumień,
konwencji
i innych
dokumentów
przez
samorządowców
lekceważącego
stosunku
do zabytków
- lub
po prostu
10
podpisanych
przeznie
Polskę
związanych zi ochroną
i opieką nad dziedzictwem
materialnym
i niematerialnym
zabytki
są priorytetem
przy ograniczonym
budżecie pieniądze
przeznacza
się na inne,
a więc m.in.
realizacja
zadań
wynikających
z przystąpienia
Polski
do Konwencji
Dziedzictwa
potrzeby.
Skalę
tego
zjawiska można
oszacować,
sprawdzając,
jakiŚwiatowego
odsetek samorządów
UNESCOposiada
z 1972 gminne
r. Zadania
dotyczące
monitorowania
wiążą
się
w
bezpośredni
sposób
z
zagadnieniem
ewidencje zabytków oraz gminne i powiatowe programy opieki nad zabytzagrożeń,kami,
gdyż jednym
monitoringu
jest zapobieganie
zagrożeniom.
praktyce
a także –z celów
ile z nich
jest wykonanych
rzetelnie. ewentualnym
Takie samorządy
raczej nie W
skorzystają
jednak dotychczas nie wypracowano i nie wdrożono do realizacji zestandaryzowanego, systemowo proz możliwości ustanowienia swoich konserwatorów, a jeśli to zrobią - np. zmuszone ustawowadzonego monitoringu tych miejsc.
wym obowiązkiem – to ich skuteczność może być niewielka. Już teraz występuje zjawisko
„oszczędzania”
na etatach
i budżetach
tychŚwiatowego
komórek (zdarzają
się stanowiska 1-osobowe) oraz
Zagrożenia
dóbr WH
a wytyczne
Komitetu
Dziedzictwa
wpływania na mniej rygorystyczną realizację ochrony;
Podstawą wszelkich działań związanych z dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dzie– UNESCO
wobec sceptycznego
podejścia
wieluochrony
samorządów
możnadziedzictwa
przypuszczać,
że wprowadzenie
dzictwa
jest Konwencja
w sprawie
światowego
kulturalnego
i natural11
konserwatorów
samorządowych
na
szerszą
skalę
i
umożliwienie
im
skutecznego
działania
nego , a przepisy wykonawcze do realizacji Konwencji zawiera dokument Wytyczne Operacyjne
do
12 na ich funkcjonowanie
mogłoby
się
powieść
tylko
pod
warunkiem
przekazania
środków
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa (dalej: Wytyczne Operacyjne) . Kwestia zagrożeń pojawia sięzwielokrotnie
w Wytycznych
operacyjnych
i omawiana
jest w bardzo
różnych powiatowych
kontekstach.
budżetu państwa.
W przypadku
powszechnego
wprowadzenia
konserwatorów
byłyby to suma prawdopodobnie znacznie przekraczająca koszty utrzymania służb państwo8
Rozporządzenie
Ministra się
Kultury
z dnia czy
25 sierpnia
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wych i wydaje
wątpliwe,
dojdzie2004
do jejr. wyasygnowania;
wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
– poza dużymi miastami stanowiska konserwatorów będą najpewniej paroosobowe (przepisy
9
Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa §4 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
powinny wykluczyć stanowiska jednoosobowe), co jest czynnikiem negatywnie wpływająNarodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
cym
na jakość pracy tych placówek. W zespołach kilku-kilkunastoosobowych, jakie są obecnie
10
j.w.
w organach państwowych służb konserwatorskich, jest bowiem możliwość zatrudnienia osób
11
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
o różnych specjalnościach, wiedzy i doświadczeniu, które mogą się wzajemnie uzupełniać,
poz. 190)
12
6

Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
aktualizowany.
Tłumaczenie
na autor
język spotkał
polski wg
wersji językowej
z 2012 r.konserwatorskim;
Wytyczne Operacyjne
Z
wieloma takimi
przypadkami
się angielskiej
osobiście podczas
pracy w urzędzie
jednądoz
realizacji Konwencji
Światowego
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Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa §4 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
j.w.
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
poz. 190)
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
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	Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
3
5 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
	Art. 18, pkt. 4 Ustawy z 24 lipca 1998 r. o zmianie zakresu…, op. cit.
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
6
	Europejska Konwencja Samorządu Terytorialnego. (Dz. U. 1994, nr 124, poz. 607, art. 3).
4
Ustawa o ochronie, Art. 5.
7
	Ten fragment artykułu oparty jest o mps. mojej pracy pt.: Problem przejmowania kompetencji decyzyj5
Ustawa o ochronie, Art. 28.
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6
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Najważniejsze w tej kwestii są zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
	Temat był przedmiotem m.in. konferencji w Radziejowicach w 2003 r. oraz w Lublinie w dniach 30–31 maja
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
2011 r., zorganizowanej pod patronatem ICOMOS, gdzie m.in. wystąpiłam z referatem pt. Miejscy konsera także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
watorzy zabytków – chaos nieokreślonych kompetencji oraz wielu innych spotkań i konferencji środowiska
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
konserwatorskiego, przy okazji których poruszano problematykę ochrony zabytków i kompetencji służb
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
konserwatorskich.
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
10
Uchwała nr SSKZ/1/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nr BOP3
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
S.512.12.2015.AD, UNP:28709/BOP/-I/5 z dnia 04.05.2015 r., nazwa: „Stowarzyszenie Samorządowych
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
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4
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5
11 Ustawa o ochronie, Art. 28.
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6
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Najważniejsze w tej kwestii są zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
Ustawa o ochronie, Art. 5.
Ustawa o ochronie, Art. 28.
Ustawa o ochronie, Rozdz. 4.
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
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przepisy
te
dotyczą
w
równym
gać większej ochronie przed przekształceniami. Także służby konserwatorskie winny być wyposażone
stopniu wszystkich obiektów objętych ochroną prawną bez specjalnego wyodrębnienia dóbr najcenniejw narzędzia umożliwiające wydawanie decyzji o zakresie badań i analiz oraz zezwalające na remont
szych jakimi są miejsca światowego dziedzictwa. Kwestie przeciwdziałania zagrożeniom wobec chroi konserwacje zabytku, której zakres będzie uzależniony od rangi obiektu i jego formy ochrony prawnej.
nionych obiektów i obszarów zabytkowych zdeﬁniowane są ustawowo m.in. poprzez określenie działań
zabronionych oraz wyszczególnienie działań, które wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
W Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wśród sześciu podstawowych działań określających na czym polega ochrona zabytków sprawowana przez organy administracji publicznej wymienione jest zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków (co jest po prostu reagowaniem na niektóre
z zagrożeń)3. Także ustawowe określenie opieki nad zabytkiem, które należy do kompetencji właściciela
lub posiadacza też pośrednio odwołuje się do potencjalnych zagrożeń (opieka bowiem polega m.in. na
zapewnieniu warunków do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, czyli na eliminowaniu
zagrożeń)4. Właściciel lub posiadacz zabytku jest też zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
WKZ o zagrożeniu dla zabytku5.
Ponadto służby konserwatorskie posiadają cały szereg prerogatyw do kontroli stanu zachowania
i prowadzenia nadzoru konserwatorskiego, co ma m.in. w zamiarze swym być narzędziem do reagowania
na zagrożenia zabytków6.
Dodatkowo zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie zabytków ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego
powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz mpzp albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy (…) I co bardzo istotne w kontekście analizy zagrożeń – we wszystkich ww koncepcjach,
strategiach, analizach, planach i studiach należy m.in. w szczególności określić rozwiązania niezbędne
do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu7.
2
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4
5
6
7

Najważniejsze w tej kwestii są zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
Ustawa o ochronie, Art. 5.
Ustawa o ochronie, Art. 28.
Ustawa o ochronie, Rozdz. 4.
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
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i prowadzenia nadzoru konserwatorskiego, co ma m.in. w zamiarze swym być narzędziem do reagowania
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zabudowy (…) I co bardzo istotne w kontekście analizy zagrożeń – we wszystkich ww koncepcjach,
strategiach, analizach, planach i studiach należy m.in. w szczególności określić rozwiązania niezbędne
do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu7.
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Ponadto dobra o największym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego winny być uwzględniane
w planie ochrony zabytków jednostki organizacyjnej oraz w krajowym, wojewódzkim, powiatowym
i gminnym planie ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w celu
ich zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń wynikających z sytuacji kryzysowych. Do zagrożeń (przewidywanych i realnych), które należy uwzględnić w tych planach zaliczono w szczególności: pożar;
powodzie, ulewy lub zalania z innych przyczyn; wichury; katastrofy budowlane, awarie techniczne,
chemiczne; demonstracje i rozruchy uliczne, rabunki lub akty wandalizmu; atak terrorystyczny i konﬂikt zbrojny8.
Pomimo tak zdawałoby się rozbudowanych przepisów odnoszących się do zagrożeń dotychczasowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dotyczącym miejsc Światowego Dziedzictwa
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rozporządzeniami do tejże ustawy2. Obok niej pewne znaczenie dla zagadnień dotyczących zagrożeń
mają też regulacje prawne zawarte w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz w Ustawie z 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym.
Ustawy te, a zwłaszcza Ustawa o ochronie zabytków dają też teoretycznie narzędzia nie tylko do
reagowania na zagrożenie, które już wystąpiło (aktualne), lecz również do zapobiegania niekorzystnym
zjawiskom czy działaniom wobec obiektów, zespołów czy obszarów zabytkowych objętych ochroną
prawną czyli do zapobiegania zagrożeniom potencjalnym. Co istotne przepisy te dotyczą w równym
stopniu wszystkich obiektów objętych ochroną prawną bez specjalnego wyodrębnienia dóbr najcenniejszych jakimi są miejsca światowego dziedzictwa. Kwestie przeciwdziałania zagrożeniom wobec chronionych obiektów i obszarów zabytkowych zdeﬁniowane są ustawowo m.in. poprzez określenie działań
zabronionych oraz wyszczególnienie działań, które wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Fot. 1.
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tatywnie,
tu cytuję:
ma możliwości wprowadzenia tego przepisu, ponieważ nie zgodzi się na to
Art. 4 (dalej:
Ustawa„…nie
o ochronie).
4Unia Europejska…” Więc przepis ten usunięto, (chociaż, jako żywo, Unia do takich wewnętrznych spraw
Ustawa o ochronie, Art. 5.
5zupełnie się nie wtrąca!) z ogromną szkodą dla ochrony historycznie wykształconego krajobrazu.
Ustawa o ochronie, Art. 28.
6
W odekrecie
zakreślono, jakkolwiek bardzo ogólnie ramy organizacyjne orgaUstawa
ochronie,Rady
Rozdz.Regencyjnej
4.
7
nów
konserwatorskich.
Zgodnie
z
dekretem,
naczelnym organem ochrony było Ministerstwo Wyznań
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
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oraz wMinisterstwu.
krajowym, wojewódzkim,
powiatowym
ich
liczbę iochrony
zasięgi okręgów
do rozstrzygnięcia
Takie były początki,
Rada
i gminnym kładąc
planie podwaliny
ochrony zabytków
na wypadek
konﬂpamiątek
iktu zbrojnego
i sytuacji
kryzysowych
w celu
Regencyjna
pod organizację
ochrony
przeszłości
już wówczas
wychodziła
zabezpieczenia
przed skutkami
zagrożeń
wynikających
z sytuacji
kryzysowych.
Do zagrożeńpodpo(przezich
założenia,
iż konserwatorzy
nie powinni
podlegać
administracji
terenowej,
a być bezpośrednio
widywanych
i realnych),
które należy
w tychwplanach
w szczególności:
pożar;
rządkowani
organowi
centralnemu,
tak byuwzględnić
polityka państwa
zakresiezaliczono
ochrony dziedzictwa
kulturowego
powodzie,
ulewy lub zalania
z innych
przyczyn;
wichury; katastrofy
budowlane,
awarie naciskami.
techniczne,
mogła
być realizowana
w tak zwanym
terenie
bez zniekształceń,
spowodowanych
lokalnymi
chemiczne; demonstracje i rozruchy uliczne, rabunki lub akty wandalizmu; atak terrorystyczny i konﬂikt zbrojny8.
Pomimo tak zdawałoby się rozbudowanych przepisów odnoszących się do zagrożeń dotychczasowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dotyczącym miejsc Światowego Dziedzictwa
w Polsce są niewystarczające – jak pokazują choćby ostatnie problemy związane z inwestycjami w Warszawie czy we Wrocławiu. W praktyce bowiem służby konserwatorskie odpowiedzialne (zgodnie z zapisami ustawowymi) za ochronę zabytków sprawują nadzór i wykonują działania kontrolne w stosunku
do obiektów zabytkowych (w tym dóbr WH), ale nie identyﬁkują i nie monitorują zagrożeń dla miejsc
UNESCO w sposób systemowy. Ocena zagrożeń i ich monitorowanie w obecnym systemie prawnym
w Polsce – także w stosunku do dóbr o najwyższej wartości są działaniami okazjonalnymi, wyrywkowymi, niesystemowymi.
Zapewnieniu jak najwyższych standardów ochrony polskich miejsc z Listy UNESCO służyć mają
działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego jednym z zadań jest monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa i wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym w
szczególności obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa (…)9. Instytutowi przypisana jest także realizacja
w zakresie powierzonym przez Ministra zadań wynikających z porozumień, konwencji i innych dokumentów
podpisanych przez Polskę związanych z ochroną i opieką nadFot.
dziedzictwem
materialnym i niematerialnym10,
2.
a więc m.in. realizacja zadań wynikających z przystąpieniaPrzykład
Polski domaniery
Konwencji
Światowego Dziedzictwa
korespondencyjnej
z początków
II Rzeczpospolitej.
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konserwatora
okręgu
UNESCO z 1972 r. Zadania dotyczące monitorowania wiążą
się w bezpośredni
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z zagadnieniem
częstochowskiego
Jerzego
Remera do konserwatora
zagrożeń, gdyż jednym z celów monitoringu jest zapobieganie
ewentualnym
zagrożeniom.
W praktyce
okręgu łomżyńskiego ks. Piotra Śledziewskiego,
jednak dotychczas nie wypracowano i nie wdrożono do realizacji
zestandaryzowanego, systemowo pro1919 r. Własność Piotra Zdona z Biura Stołecznego
wadzonego monitoringu tych miejsc.
Konserwatora Zabytków
Zagrożenia dóbr WH a wytyczne Komitetu Światowego Dziedzictwa
Konserwatorzy zabytków nie byli jedynymi służbami podporządkowanymi bezpośrednio centralPodstawą wszelkich działań związanych z dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dzienym organom Państwa. Podobną podległość zastosowano tworząc Inspekcję Pracy, czy Kuratoria Oświaty.
dzictwa UNESCO jest Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalRady Regencyjnej
w pierwszych
latachdokument
Polski Niepodległej
i był uzupełnego11Dekret
, a przepisy
wykonawcze funkcjonował
do realizacji Konwencji
zawiera
Wytyczne Operacyjne
do
niany
następującymi
rozporządzeniami:
12
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa (dalej: Wytyczne Operacyjne) . Kwestia zagrożeń poSztukiwi Kultury
z dn.operacyjnych
5 kwietnia 1919
r. „w przedmiocie
organizacji
urzędów
konserjawia 1.sięMinistra
wielokrotnie
Wytycznych
i omawiana
jest w bardzo
różnych
kontekstach.
watorskich”. Rozporządzenie to dotyczyło jedynie obszaru dawnego Królestwa Polskiego,
a wzorowane
na organizacji
Krajowego
Konserwatorskiego
dlaochrony
Galicjizabytków
z siedzibą
8
Rozporządzenie
Ministrabyło
Kultury
z dnia 25 sierpnia
2004 r.Urzędu
w sprawie
organizacji i sposobu
na
w
Krakowie,
powołanego
z
początkiem
1914
r.
Powołano
wówczas
9
okręgów
konserwatorwypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
skich. Konserwatorzy
okręgowi mieli
wykazu
zabytków
9
Statut Narodowego
Instytutu Dziedzictwa
§4 –obowiązek
Załącznik prowadzenia
do Zarządzenia
Ministra
Kultury iiwpisywania
Dziedzictwa
tychże
do
centralnego
inwentarza
wraz
ze
szczegółowym
ich
opisem
Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
10
j.w.2.	Kolejne rozporządzenie, datowane również 5 kwietnia 1919 r. dotyczyło wpisywania zabytków do inwentarza, czyli dzisiejszego rejestru zabytków.
11
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
3.	Na
poz. 190) mocy kolejnego rozporządzenia z dnia 17 maja 1924 r. powoływane były okręgowe Komisje
Konserwatorskiej
12
Operational
Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
4.
rozporządzenie
z dnia
grudnia
r. dotyczyło
komisji
mieszanych
kościelaktualizowany.
Tłumaczenie
na 19
język
polski 1925
wg angielskiej
wersjipowoływania
językowej z 2012
r. Wytyczne
Operacyjne
do
no-państwowych,
co
wynikało
z
zapisów
podpisanego
10
lutego
1925
konkordatu
pomiędzy
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
Polskiego
Komitetu Narodowego
Rzeczypospolitą
PolskąICOMOS
a Stolicąhttp://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
Apostolską.
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Warto na marginesie
zwrócić2.uwagę,
że pierwotna
nazwa Ministerstwa
Sztuki
i Kultury zagrożeń
w Wolnej
rozporządzeniami
do tejże ustawy
Obok niej
pewne znaczenie
dla zagadnień
dotyczących
mają
też
regulacje
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w
Ustawie
z
dnia
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2003
r.
o
planowaniu
i
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dopiero późniejoraz
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zwłaszcza Ustawa o ochronie zabytków dają też teoretycznie narzędzia nie tylko do
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objętych
ochroną
Zabytków Przedhistorycznych. Konserwatorów – archeologów było wówczas bardzo niewielu,
zespół
prawną czyli do zapobiegania zagrożeniom potencjalnym. Co istotne przepisy te dotyczą w równym
ten został powołany dla koordynacji ochrony zabytków archeologicznych na terenie całej Polski. Grono
stopniu wszystkich obiektów objętych ochroną prawną bez specjalnego wyodrębnienia dóbr najcenniejto borykało się z ogromnymi trudnościami w pracy, ponieważ do końca funkcjonowania dekretu nie
szych jakimi są miejsca światowego dziedzictwa. Kwestie przeciwdziałania zagrożeniom wobec chrostworzono
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poz.
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jący wartość artystyczną, kulturalną, historyczną, archeologiczną lub paleontologiczną, stwierdzoną
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
orzeczeniem
władzy państwowej i zasługujący wskutek tego na zachowanie…” Zwraca uwagę szero3
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
kie,Art.
ale4 też
i
uznaniowe
traktowanie pojęcia zabytek. W oparciu o jej zapisy można było (już wtedy!)
(dalej: Ustawa o ochronie).
chronić
niemal
4
Ustawaobiekty
o ochronie,
Art. 5.współczesne. Dekret ten umożliwił utworzenie w listopadzie 1928 r. stanowiska
Generalnego
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Zabytków Rzeczypospolitej Polskiej w randze radcy ministerialnego,
5
Ustawa o ochronie, Art. 28.
a6 pierwszym
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został mianowany 6 marca 1930 r. Jerzy Remer, poprzednio
Ustawa o ochronie, Rozdz. 4.
konserwator
częstochowski,
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i
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7
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
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ﬂikt zbrojny .
racjonalnej ochrony zabytków…” Sytuacja ta, jako żywo przypomina czasy obecne, gdy planowanie
Pomimo tak zdawałoby się rozbudowanych przepisów odnoszących się do zagrożeń dotychczasow skali urbanistycznej praktycznie zanika i zdarza się, że plany, szumnie zwane „urbanistyczne” ograwe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dotyczącym miejsc Światowego Dziedzictwa
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w opozycji
wypadekgotyckich
konﬂiktu zbrojnego
i sytuacji dachów
kryzysowych
stromych
i neogotyckich
stosowanych przez wieki na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
9
Narodowego
Instytutu
Dziedzictwa
§4 i –gabarytach
Załącznik do
Zarządzenia Ministra
Kulturydziennego
i Dziedzictwa
StądStatut
tak wiele
budynków
o płaskich
dachach
przechodzących
do porządku
nad
Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
historycznymi podziałami działek, lokowanych w blokach przyrynkowych miast na tych terenach.
10
j.w.
Niemal wszyscy przedwojenni konserwatorzy, którzy przeżyli wojnę i znajdowali się w kraju,
11
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
zostali zatrudnieni w służbach konserwatorskich. Panowało w tej mierze zdrowe „kumoterstwo”,
poz. 190)
a12zresztą przedwojenne środowisko konserwatorskie było nieliczne i wszyscy dobrze się znali. Wielu
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
przedwojennych
zabytków
tę samą
funkcję,
choćz często
diametralnie
innym
aktualizowany. konserwatorów
Tłumaczenie na język
polski pełniło
wg angielskiej
wersji
językowej
2012 r.wWytyczne
Operacyjne
do
miejscu.
Przykładem
może
być
Zbigniew
Rewski,
przed
wojną
konserwator
województwa
wołyńskiego,
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
po Polskiego
wojnie przez
kilka
lat konserwator
Przedwojenny konserwator okręgu łomżyńskiego,
Komitetu
Narodowego
ICOMOSolsztyński.
http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
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obejmującego
dawne
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ks. drznaczenie
Piotr Śledziewski,
po wojnie
został kierownirozporządzeniami
do województwo
tejże ustawy2. Obok
niej pewne
dla zagadnień
dotyczących
zagrożeń
mają
też
regulacje
prawne
zawarte
w
Ustawie
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r.
o
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i
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kiem Wydziału Kultury w Białymstoku i jednocześnie pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora
przestrzennym
oraz w
z 7 lipca 1994
roku oiprawie
zabytków. Później,
za Ustawie
zgodą Ministerstwa
Kultury
Sztukibudowlanym.
(!) ks. Śledziewski objął stanowisko dyrektora
Ustawy
te, awrocławskiej,
zwłaszcza Ustawa
o ochronie zabytków
dają teżzostał
teoretycznie
narzędzia
nie tylko
do
muzeum
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a konserwatorem
na jego miejsce
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Paszkowski,
przed
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na zagrożenie,
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lecz również
do zapobiegania niekorzystnym
wojną
pracujący
w Wilnie,które
min. już
zajmował
się odbudową
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zjawiskom
czy działaniom
czy obszarów
objętych
ochroną
Niewątpliwie
taki stanwobec
rzeczyobiektów,
ułatwiał zespołów
fakt utrzymania
w mocyzabytkowych
przedwojennego
dekretu
prezyprawną
czyli
do
zapobiegania
zagrożeniom
potencjalnym.
Co
istotne
przepisy
te
dotyczą
w
równym
denta Mościckiego, zresztą ochrona zabytków nie była pierwszym frontem ideologicznym. Ponadto
stopniu wszystkich obiektów objętych ochroną prawną bez specjalnego wyodrębnienia dóbr najcenniejw tym wypadku prawdziwi fachowcy byli tu naprawdę niezbędni. Jednakże konserwatorzy w przeciszych jakimi są miejsca światowego dziedzictwa. Kwestie przeciwdziałania zagrożeniom wobec chrowieństwie do wspominanych tu kuratorów oświaty i inspekcji pracy, zostali niestety inaczej przyponionych obiektów i obszarów zabytkowych zdeﬁniowane są ustawowo m.in. poprzez określenie działań
rządkowani administracyjnie.
Konserwatorów
prawem
kaduka
podporządkowano
urzędom
wojewódzzabronionych
oraz wyszczególnienie
działań, które
wymagają
pozwolenia
Wojewódzkiego
Konserwatora
kim,
przekształconym
po
1950
r.
w
Prezydia
Wojewódzkich
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Narodowych.
Nastąpił
nieszczęsny
Zabytków.
dualizm,
rozdziałopomiędzy
podporządkowaniem
merytorycznym
a administracyjnym.
W Ustawie
ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
wśród sześciu
podstawowych działań okreZaznaczyć
tu
należy,
że
takie
dwoiste
podporządkowanie
nie
miało
żadnego uzasadnienia
prawślających na czym polega ochrona zabytków sprawowana przez organy
administracji
publicznej wymienego, bowiem
nadal obowiązywał
dekret prezydenta
w którymoraz
nie udabyło
nione
jest zapobieganie
zagrożeniom przedwojenny
mogącym spowodować
uszczerbek Mościckiego,
dla wartości zabytków
ani słowa niszczenia
o takiej podległości
konserwatorów
A jednak
ustalił
się taki uzus
prawny,
remnianie
i niewłaściwego
korzystania zwojewódzkich.
zabytków (co jest
po prostu
reagowaniem
na niektóre
. Także ustawowe
określenie
opieki
nad zabytkiem,
którei należy
do kompetencji
właściciela
zostatecznie
zagrożeń)3potwierdzony
zapisami
ustawy
o ochronie
dóbr kultury
o muzeach
z dnia 15 lutego
1962 r.
lub
posiadacza też
pośrednio odwołuje
się do potencjalnych
(opieka bowiem
polega
na
Merytorycznie
konserwatorzy
nadal podlegali
Generalnemuzagrożeń
Konserwatorowi
Zabytków,
zaśm.in.
adminizapewnieniu
warunków
do
zabezpieczenia
i
utrzymania
zabytku
oraz
jego
otoczenia
w
jak
najlepszym
stanie
stracyjnie włączeni zostali w struktury urzędów wojewódzkich, było to prawne usankcjonowanie stanu
oraz
korzystania
z zabytku wtosposób
zapewniający
trwałe zachowanie
jego wartości,
czyliwnaposzczególnych
eliminowaniu
istniejącego.
Powodowało
rozmaity
sposób podchodzenia
do materii
zabytków
4
zagrożeń)
.
Właściciel
lub
posiadacz
zabytku
jest
też
zobowiązany
do
niezwłocznego
powiadomienia
województwach, zależny bardzo od lokalnych uwarunkowań, a w tym także od siły politycznego nacisku
WKZ
o zagrożeniu konserwatorów.
dla zabytku5. Generalny Konserwator Zabytków usiłował ujednolicić to podejście,
na poszczególnych
Ponadto
służbydzisiejszym
konserwatorskie
posiadają
całykonserwatorskie,
szereg prerogatyw
zachowania
wprowadzić
mówiąc
językiem
standardy
aledo
niekontroli
zawsze stanu
to się udawało.
i prowadzenia nadzoru konserwatorskiego, co ma m.in. w zamiarze swym być narzędziem do reagowania
na zagrożenia zabytków6.
Dodatkowo zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie zabytków ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego
powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz mpzp albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy (…) I co bardzo istotne w kontekście analizy zagrożeń – we wszystkich ww koncepcjach,
strategiach, analizach, planach i studiach należy m.in. w szczególności określić rozwiązania niezbędne
do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu7.
2

3

4
5
6
7

Najważniejsze w tej kwestii są zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
6. oraz badań archeologicznych i poszukiwań
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru Fot.
zabytków
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004
r., okólne
nr 150,Jana
poz.Zachwatowicza
1579), Rozporządzenie
Ministra
Pismo
z kwietnia
1946 r.
do wojewódzkich
konserwatorów
zabytków,
kateKultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu
ochrony zabytków
na wypadek konﬂ
iktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153). gorycznie zabraniające stosowanie blachy na
obiektach zabytkowych. W piśmie tym Generalny
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Konserwator Zabytków wskazywał na ewentualne
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
użycie innych materiałów zastępczych, np. słomy.
Ustawa o ochronie, Art. 5.
Oryginał w: Archiwum Państwowe w Białymstoku,
Urząd Wojewódzki Białostocki, 1944–1950, nr 2407,
Ustawa o ochronie, Art. 28.
Muzea i ochrona zabytków – konserwator, spraUstawa o ochronie, Rozdz. 4.
wozdania z powiatów, korespondencja w sprawie
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
poszczególnych zabytków, 1946, s. 245.

Analiza zagrożeń w planach
zarządzania
dobrami
światowego
dziedzictwa
Meandry
organizacyjne
służbkulturowymi
konserwatorskich
w Polsce
po 1918 r.
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ﬂikt zbrojny8.
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Pomimo tak zdawałoby się rozbudowanych przepisów odnoszących się do zagrożeń dotychczasonad jego głową. Mógł jedynie w takiej sytuacji protestować, za co bywał odwoływany, bądź podawał się
we rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dotyczącym miejsc Światowego Dziedzictwa
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władza jednak
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pokazują
ostatnie problemy
z inwestycjami
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Sąd
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w
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r.
stworzyło
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decyzji.kontrolne
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za ochronę
zabytków
sprawują
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były, azabytkowych
jest tak i dotychczas
sprawy
inwestycji
w obszarach
objętych
ochroną
konserwatorską,
do obiektów
(w tym dóbr
WH),
ale nie identyﬁ
kują i nie
monitorują
zagrożeń
dla miejsc
aUNESCO
także prace
budowlane
oraz konserwatorskie
w obiektach
architekturywi budownictwa.
w sposób
systemowy.
Ocena zagrożeń
i ich monitorowanie
obecnym systemie prawnym
w Polsce
– także wkonserwatorzy
stosunku do dóbr
o najwyższej
wartości
są działaniami
okazjonalnymi,
wyrywkowyZazwyczaj
stawali
w opozycji
do władz
w przypadku
zamiaru rozbiórki
obiekmi, zabytkowych,
niesystemowymi.
tów
przepruwania nowych ciągów ulicznych przez zwarte zespoły zabudowy zabytkowej,
Zapewnieniu
jak najwyższych
standardów
polskich
miejsc
Listy UNESCO
służyć mają
rozpoczynali
też remont
bądź odbudowę
obiektówochrony
zabytkowych,
która
byłaz niezgodna
z przekonaniami
działania
Narodowego
Instytutu
Dziedzictwa,
którego
jednym
z
zadań
jest
monitorowanie
i analizopartyjnych oficjeli. Tak było np. w Białymstoku, gdzie odbudowano ratusz, dzięki uporowi konserwawanie
zagrożeń
dla
dziedzictwa
i
wypracowywanie
metod
przeciwdziałania
tym
zagrożeniom,
w tym w
tora Paszkowskiego który „wykołatał” w Warszawie środki9 na jego odbudowę.
szczególności obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa (…) . Instytutowi przypisana jest także realizacja
w zakresie powierzonym przez Ministra zadań wynikających z porozumień, konwencji i innych dokumentów
podpisanych przez Polskę związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym10,
a więc m.in. realizacja zadań wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji Światowego Dziedzictwa
UNESCO z 1972 r. Zadania dotyczące monitorowania wiążą się w bezpośredni sposób z zagadnieniem
zagrożeń, gdyż jednym z celów monitoringu jest zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. W praktyce
jednak dotychczas nie wypracowano i nie wdrożono do realizacji zestandaryzowanego, systemowo prowadzonego monitoringu tych miejsc.
Zagrożenia dóbr WH a wytyczne Komitetu Światowego Dziedzictwa
Podstawą wszelkich działań związanych z dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego11, a przepisy wykonawcze do realizacji Konwencji zawiera dokument Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa (dalej: Wytyczne Operacyjne)12. Kwestia zagrożeń pojawia
się wielokrotnie
Wytycznych
omawiana
jest w bardzo różnych kontekstach.
Fot.
7.	Odbudowany
ratuszwbiałostocki,
stanoperacyjnych
z lipca 1997 r.,i fot.
A. Oleksicki.
Na odbudowę
nie godziły
jednak
przez2004
wieler. w
latsprawie
miejscowe
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PZPR,
podnosząc
fakt,
Rozporządzenie
Ministra
Kultury zsię
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organizacji
i sposobu
ochrony
zabytków
na
wypadekrozebrali
konﬂiktu „…towarzysze
zbrojnego i sytuacji
kryzysowych
iż ratusz
radzieccy
jeszcze w 1940 r., nu, a oni chyba wiedzieli, co robią…”
9
Statut NarodowegożeInstytutu
Dziedzictwa
§4 – Załącznik
do było
Zarządzenia
i Dziedzictwa
Charakterystyczne,
jakiekolwiek
podnoszenie
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możliweMinistra
dopieroKultury
po śmierci
Stalina
Narodowego
z dnia
23 stycznia
2014 r.
w 1953
r., ratusz
ostatecznie
odbudowano
w l. 1954–1958 i była to bodaj najszybciej do dziś przeprowa10
j.w.inwestycja na potrzeby kultury w dawnym województwie białostockim, a obecnym podlaskim!
dzona
11
Konwencja
w sprawie ochrony
światowego dziedzictwa
Paryż 1972
(DzU 1976
Nr 32,
Jak stwierdzono
wyżej, wprowadzona
w 1962kulturalnego
r. ustawa oi naturalnego,
ochronie zabytków
i opiece
nad zabytpoz. 190)
kami niczego w zakresie przyporządkowania konserwatorów nie zmieniła, owszem utrwalała je, mówiąc
12
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
że konserwatora
powołuje się na wniosek wojewody w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Sztuki.
aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
Z drugiej
ustawa
ta przyśpieszyła
prace ewidencyjne
umożliwiła
też napowołarealizacji strony
Konwencji
Światowego
Dziedzictwa autorstwa
K. Piotrowskiejzabytków,
i B. Szmygina
dostępne jest
stronie
niePolskiego
na szczeblu
centralnym
Ośrodka
Dokumentacji
Zabytków.
W
dalszym
ciągu
konserwatorzy
byli
Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
8
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merytorycznie
i Sztuki,
a organizacyjnie
najpierw Prezydiom
rozporządzeniamipodlegli
do tejżeMinisterstwu
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niej pewne
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dla zagadnień dotyczących
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mają
też
regulacje
prawne
zawarte
w
Ustawie
z
dnia
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2003
r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
Wojewódzkich Rad Narodowych, później Urzędom Wojewódzkim. Teoretycznie konserwatorzy byli
przestrzennym
oraz w Ustawie
z 7 lipca
1994 iroku
o prawie
budowlanym.
w randze wicedyrektora
Wydziału
Kultury
Sztuki.
W praktyce
konserwator siedział za szafą oddziete, a zwłaszcza
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dają też teoretycznie
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lecz również
do zapobiegania
niekorzystnym
nad budownictwem
w zakresie
– domów
kultury, świetlic,
klubów,
itp. Konserwatorzy
posiadali
zjawiskom
czy
działaniom
wobec
obiektów,
zespołów
czy
obszarów
zabytkowych
objętych
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w teren,
prawną czyli do zapobiegania zagrożeniom potencjalnym. Co istotne przepisy te dotyczą w równym
zakup materiałów fotograficznych, czy niezbędnych do wpisania do rejestru zabytków rozplanowania
stopniu wszystkich obiektów objętych ochroną prawną bez specjalnego wyodrębnienia dóbr najcenniejprzestrzennego planów, zawsze był problemem. Czasami posiłkowali się w swej pracy pracownikami
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Zagrożenia dóbr WH a wytyczne Komitetu Światowego Dziedzictwa
Podstawą wszelkich działań związanych z dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego11, a przepisy wykonawcze do realizacji Konwencji zawiera dokument Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa (dalej: Wytyczne Operacyjne)12. Kwestia zagrożeń pojawia się wielokrotnie w Wytycznych operacyjnych i omawiana jest w bardzo różnych kontekstach.
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9
Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa §4 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
10
j.w.
11
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
poz. 190)
12
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
Fot Polskiego
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widokNarodowego
na Belweder.ICOMOS
W tle biurowiec
na Placu Unii Lubelskiej, fot. A. Oleksicki, grudzień 2015 r.
Komitetu
http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
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Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
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Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
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s. 39–85;
reagowania na zagrożenie, które już wystąpiło (aktualne), lecz również do zapobiegania niekorzystnym
– Andrzej Tomaszewski, Polskie Służby konserwatorskie (1918–2008). Stan badań.
zjawiskom czy działaniom wobec obiektów, zespołów czy obszarów zabytkowych objętych ochroną
Potrzeby badawcze, tamże, s. 85–91;
prawną czyli do zapobiegania zagrożeniom potencjalnym. Co istotne przepisy te dotyczą w równym
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wymieadministracji).
nione jest zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków (co jest po prostu reagowaniem na niektóre
z zagrożeń)3. Także ustawowe określenie opieki nad zabytkiem, które należy do kompetencji właściciela
lub posiadacza też pośrednio odwołuje się do potencjalnych zagrożeń (opieka bowiem polega m.in. na
zapewnieniu warunków do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, czyli na eliminowaniu
zagrożeń)4. Właściciel lub posiadacz zabytku jest też zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
WKZ o zagrożeniu dla zabytku5.
Ponadto służby konserwatorskie posiadają cały szereg prerogatyw do kontroli stanu zachowania
i prowadzenia nadzoru konserwatorskiego, co ma m.in. w zamiarze swym być narzędziem do reagowania
na zagrożenia zabytków6.
Dodatkowo zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie zabytków ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego
powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz mpzp albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy (…) I co bardzo istotne w kontekście analizy zagrożeń – we wszystkich ww koncepcjach,
strategiach, analizach, planach i studiach należy m.in. w szczególności określić rozwiązania niezbędne
do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu7.
2

3

4
5
6
7
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Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r.
10
	Ustawa
10
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już do
nierealizacji
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ochrona musi być rozproszona, organizowana, finansowana i realizowana przez tysiące podmiotów
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Światowego
DzieW
praktycewszelkich
najsilniejszym
jestz właśnie
Co na
ważne,
samorządzictwa UNESCO jest Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturaldów różnych
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wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
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Zarządzenia
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i Dziedzictwa
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	Informacje
dotyczące liczby poszczególnych zbiorów opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa po11 dane w artykule: J. Dąbrowski, D. Jankowski, Czy Wawel można odbudować? [w:] Klasyfikacja i kategoryzacja
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972 (DzU 1976 Nr 32,
zabytków,
poz. 190) PKN ICOMOS, Warszawa 2016 (w druku).
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na język
polski wg
angielskiej
wersji językowej
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zagrożenia.
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polskie prawodawstwo
Obowiązujący
system
dbałości konserwatorskiej
kulturowe regulowany jest m.in. prze2
pisamiW
ustawy
o ochronie
zabytków
i opiece
nad zabytkami
ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu
ramach
istniejącego
systemu
ochrony
zabytków woraz
Polsce
problemy
związane
z pojawiającymi
się zagrożeniami obiektów, zespołów czy obszarów zabytkowych rozwiązywane są przede wszystkim poprzez
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1
	Deklaracja Amsterdamska, Amsterdam 1975, [za:] Vademecum konserwatora zabytków, red. Bogusław Szmygin,
Warszawa 2015, s. 214.
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Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661) oraz Rozporządzenie
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac koni sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
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6 Ustawa o ochronie, Art. 28.
	Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) w ramach podstawowych zadań gromadzi i zarządza zaso6
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uwagi na swoje wartości dla dziedzictwa kulturowego powinna być przedmiotem zainteresowania służb
i gminnym planie ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w celu
konserwatorskich.
ich zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń wynikających z sytuacji kryzysowych. Do zagrożeń (przewidywanych i realnych), które należy uwzględnić w tych planach zaliczono w szczególności: pożar;
powodzie, ulewy lub zalania z innych przyczyn; wichury; katastrofy budowlane, awarie techniczne,
chemiczne; demonstracje i rozruchy uliczne, rabunki lub akty wandalizmu; atak terrorystyczny i konﬂikt zbrojny8.
Pomimo tak zdawałoby się rozbudowanych przepisów odnoszących się do zagrożeń dotychczasowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dotyczącym miejsc Światowego Dziedzictwa
w Polsce są niewystarczające – jak pokazują choćby ostatnie problemy związane z inwestycjami w Warszawie czy we Wrocławiu. W praktyce bowiem służby konserwatorskie odpowiedzialne (zgodnie z zapisami ustawowymi) za ochronę zabytków sprawują nadzór i wykonują działania kontrolne w stosunku
do obiektów zabytkowych (w tym dóbr WH), ale nie identyﬁkują i nie monitorują zagrożeń dla miejsc
UNESCO w sposób systemowy. Ocena zagrożeń i ich monitorowanie w obecnym systemie prawnym
w Polsce – także w stosunku do dóbr o najwyższej wartości są działaniami okazjonalnymi, wyrywkowymi, niesystemowymi.
Zapewnieniu jak najwyższych standardów ochrony polskich miejsc z Listy UNESCO służyć mają
działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego jednym z zadań jest monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa i wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym w
szczególności obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa (…)9. Instytutowi przypisana jest także realizacja
w zakresie powierzonym przez Ministra zadań wynikających z porozumień, konwencji i innych dokumentów
podpisanych przez Polskę związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym10,
a więc m.in. realizacja zadań wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji Światowego Dziedzictwa
UNESCO z 1972 r. Zadania dotyczące monitorowania wiążą się w bezpośredni sposób z zagadnieniem
zagrożeń, gdyż jednym z celów monitoringu jest zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. W praktyce
jednak dotychczas nie wypracowano i nie wdrożono do realizacji zestandaryzowanego, systemowo prowadzonego monitoringu tych miejsc.

Zagrożenia dóbr WH a wytyczne Komitetu Światowego Dziedzictwa
Podstawą wszelkich działań związanych z dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego11, a przepisy wykonawcze do realizacji Konwencji zawiera dokument Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa (dalej: Wytyczne Operacyjne)12. Kwestia zagrożeń pojawia się wielokrotnie w Wytycznych operacyjnych i omawiana jest w bardzo różnych kontekstach.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
1.9
Fragment elewacji frontowej Klubu Sportowego „Korona”, ul. Kalwaryjska 9, Kraków. Przykład realizacji
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„Karta ewidencyjna (...)” obiektu, rozróżniana jest w obecnym unormowaniu na opisującą obiekty
objęte wpisem do rejestru zabytków i obiekty nie wpisane do rejestru, co związane jest z jej zawartością. Jako narzędzie, które ma być pomocne w działaniu wojewódzkiego i gminnego Konserwatora
Zabytków, powinna być raczej jednolita, bez powyższego rozróżnienia co do zawartości obszerności,
tj. w formie i zakresie takim samym dla wszystkich obiektów. Przeprowadzana kwerenda bywa często
jedyną formą ich „zachowania” zabytków i architektury powstałej po II wojnie światowej, w związku
z tym, że stanowią one przedmiot obrotu inwestycyjnego. Skromniejsza wersja takiej Karty pozbawia
opis budynku lub budowli uszczegółowień i szerszych odniesień. Tym samym ogranicza wiedzę, jaką
powinny dysponować osoby oraz instytucje zajmujące się ochrona i opieką nad zabytkami oraz dobrami
kultury współczesnej, a także projektanci i naukowcy wykonujący prace projektowe i badawcze.
Informacje zawarte w prawidłowo i wieloaspektowo opracowanej „Karcie ewidencji (...)” wskazują również jakim materiałem źródłowym i historycznymi może dysponować służba konserwatorska na etapie zaleceń przy opisie obiektu w ramach wpisu do rejestru zabytków lub przy wydawaniu
opinii i decyzji w ramach postępowań administracyjnych. W szczególności, w przypadku budynków,
zabytków architektury współczesnej, nie wpisanych do rejestru ale ujętych w gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, czy też chronionych planem miejscowym,8 stanowiących część dziedzictwa
kulturowego. Zawartość „Karty ewidencji (...)” może być także użyteczna w opracowywaniu wytycznych konserwatorskich dla projektów architektonicznych, a także w odniesieniu do samego obiektu
i strefy jego oddziaływania. Podobnie może ona także służyć jako materiał dla publikacji naukowych
lub popularyzatorskich.
Wsparciem dla służb konserwatorskich są oczywiście materiały archiwalne oraz opinie specjalistyczne opracowywane i gromadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Czas konieczny na
ich przygotowanie przedłuża jednak niejednokrotnie czas procedowania poszczególnych decyzji
i podejmowania działań. Natomiast „Karta ewidencji (...)” pozwalać może na pewne wyprzedzające
rozpoznanie obiektu, a także na określenie jaki powinien być zakres ochrony, czego konkretnie ma
dotyczyć, tj. całości czy poszczególnych elementów oraz na jaki zakres ingerencji można zezwolić. Jest
to szczególnie istotne w odniesieniu do dóbr kultury architektury współczesnej, z 2 połowy XX wieku,
będących częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Daje to sposobność do takich działań służb konserwatorskich, aby przy poszanowaniu budynku umożliwić jego adaptację i przystosowanie do nowych
8

Rozróżnienie pojęć: zabytek i dziedzictwo kulturowe zawarte jest w przywołanych na wstepie ustawach
i dokumentach podlegających implementacji do naszego prawodawstwa. Obejmuje te zagadnienia w szczególności: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, Nr 162,
poz. 1568 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. 2011, nr 113, poz. 661);
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 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
i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1789). A także przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania
programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy (art. 21. Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami). Szerzej o znaczeniu i prowadzeniu ewidencji na stronie Narodowego Instytutu
Dziedzictwa: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Ewidencja_zabytkow/
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czeniu, podzielić go na dwie grupy:
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
1) działalność władcza:
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
nadzór
prewencyjny
– obejmujący
przede
wszystkim
(art. iktu
36 u.o.z.o.z.),
Kultury z–dnia
25 sierpnia
2004 r. w sprawie
organizacji
i sposobu
ochronywydawanie
zabytków napozwoleń
wypadek konﬂ
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z
dnia
23
stycznia
2014
r.
watorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego”, opublikowanej 19 kwietnia 2016 r.1
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Najwyższej Izby Kontroli „Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz
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kulturalnego
i naturalnego,
Paryż 1972
(DzUzwiązanych
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realizacji
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Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Dokument ten jest okresowo
ewidencjonowania
zabytków, sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami, sprawowania
1

aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
www.nik.gov.pl/plik/id,10533,vp,12862.pdf
(odczyt z dnia 9 maja 2016 r.)

138
54

Anna Fortuna-Marek
Aleksander
Broda, Marek Konopka, Halina Landecka, Katarzyna Zalasińska, Tadeusz Zielniewicz

nadzoru
konserwatorskiego,
stanu2. zachowania
skontrolowanych
zabytków
oraz
realizacji zawartych
rozporządzeniami
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aktualizowany. Tłumaczenie na język polski wg angielskiej wersji językowej z 2012 r. Wytyczne Operacyjne do
realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa autorstwa K. Piotrowskiej i B. Szmygina dostępne jest na stronie
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-1697.php.
(odczyt z dnia 9 maja 2016 r.)
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projekt „odzespolenia”
konserwatorskich,
który jest
pierwszym
etapemzagrożeń
reformy
rozporządzeniami
do tejże ustawysłużb
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dlajedynie
zagadnień
dotyczących
mają
też
regulacje
prawne
zawarte
w
Ustawie
z
dnia
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marca
2003
r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
ochrony zabytków w Polsce.
przestrzennym
oraz w Ustawie
z 7 lipca 1994założenia
roku o prawie
budowlanym.
Należy zaznaczyć,
że proponowane
dotyczą
modelu ochrony, a więc stanowią próbę
Ustawy
zwłaszcza
Ustawa iozaproponowania
ochronie zabytków
dają teżzaktualizowanego
teoretycznie narzędzia
tylkojakie
do
oderwania
się te,
od astanu
faktycznego
nowego,
wobecnie
zmian
reagowania
na
zagrożenie,
które
już
wystąpiło
(aktualne),
lecz
również
do
zapobiegania
niekorzystnym
nastąpiły w ostatnim 25-leciu i doświadczeń (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), w działaniu
zjawiskom
czy działaniom
systemu ochrony
zabytków. wobec obiektów, zespołów czy obszarów zabytkowych objętych ochroną
prawną czyli do zapobiegania zagrożeniom potencjalnym. Co istotne przepisy te dotyczą w równym
stopniu wszystkich obiektów objętych ochroną prawną bez specjalnego wyodrębnienia dóbr najcenniejszych jakimi są miejsca światowego dziedzictwa. Kwestie przeciwdziałania zagrożeniom wobec chronionych obiektów i obszarów zabytkowych zdeﬁniowane są ustawowo m.in. poprzez określenie działań
zabronionych oraz wyszczególnienie działań, które wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
W Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wśród sześciu podstawowych działań określających na czym polega ochrona zabytków sprawowana przez organy administracji publicznej wymienione jest zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków (co jest po prostu reagowaniem na niektóre
z zagrożeń)3. Także ustawowe określenie opieki nad zabytkiem, które należy do kompetencji właściciela
lub posiadacza też pośrednio odwołuje się do potencjalnych zagrożeń (opieka bowiem polega m.in. na
zapewnieniu warunków do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, czyli na eliminowaniu
zagrożeń)4. Właściciel lub posiadacz zabytku jest też zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
WKZ o zagrożeniu dla zabytku5.
Ponadto służby konserwatorskie posiadają cały szereg prerogatyw do kontroli stanu zachowania
i prowadzenia nadzoru konserwatorskiego, co ma m.in. w zamiarze swym być narzędziem do reagowania
na zagrożenia zabytków6.
Dodatkowo zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie zabytków ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego
powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz mpzp albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy (…) I co bardzo istotne w kontekście analizy zagrożeń – we wszystkich ww koncepcjach,
strategiach, analizach, planach i studiach należy m.in. w szczególności określić rozwiązania niezbędne
do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu7.
2

3

4
5
6
7

Najważniejsze w tej kwestii są zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU z 2004 r., nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
Ustawa o ochronie, Art. 5.
Ustawa o ochronie, Art. 28.
Ustawa o ochronie, Rozdz. 4.
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
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Wartość, a monitoring dóbr światowego dziedzictwa, red. B. Szmygin, Warszawa 2011, s. 49
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rozporządzeniami
do tejże ustawy2. Obok niej pewne znaczenie dla zagadnień dotyczących zagrożeń
Stefan Fuglewicz
mają też regulacje prawne zawarte w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
mgr inż., społecznik, członek-założyciel Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, były sekretarz
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i sytuacji kryzysowych (DzU z 2004 r., nr 212, poz. 2153).
pracami
konserwatorskimi i adaptacją Pałacu Sobańskich w Warszawie, d. papierni w Konstancinie3
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446),
Jeziornej oraz programem rewitalizacji Traktu Królewskiego w Warszawie. Od 2011 r. dyrektor Muzeum
Art. 4 (dalej: Ustawa o ochronie).
Łazienki
Królewskie w Warszawie.
4
Ustawa o ochronie, Art. 5.
5
Ustawa o ochronie, Art. 28.
6
Ustawa o ochronie, Rozdz. 4.
7
Ustawa o ochronie, Art. 18 ust. 2 pkt 2.
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1. Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce (2008)
Zagadnienie zagrożeń jest częścią składową systemu ochrony i systemu zarządzania dziedzictwem.
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zabytkowych
do współczesnych
użytkowych
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3. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów: Trwała ruina II (2010)
też istotnym elementem metodyki ochrony dóbr światowego dziedzictwa zalecanym przez Komitet
Światowego
Dziedzictwa.
jest nieodłącznym
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6. Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr Światowego Dziedzictwa (2011) jakieś
dobro i efektywnie nim zarządzać konieczne jest ustalenie czynników, które mogą mu zagrażać
7. Zamki
w ruinie
– zasady postępowania
konserwatorskiego
(2012)
(czynników
obecnie
występujących
i potencjalnych),
monitorowanie
tych zagrożeń oraz określenie
działań i środków zapobiegających wszystkim zidentyﬁkowanym zagrożeniom. Dlatego też nie8. Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków (2012)
zbędnym elementem każdego planu zarządzania dla miejsca Światowego Dziedzictwa powinna być
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monitorowanie
oraz architektury
wskazanie jak
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9.kacja,
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(2013)
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10. Fortyfikacje
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funkcjiniematerialnych,
(2014)
gradację wartości
przestrzennych,
zanikanie wartości
jak również na nieprawidłowe
funkcjonowanie systemu ochrony pozwala lepiej i skuteczniej chronić dziedzictwo.
11. Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa (2014)
Charakterystyka zagrożeń i ich monitorowanie ma duże znaczenie w ochronie i zarządzaniu,
gdyż działania
te nastawione
są przede wszystkim
na (2014)
ochronę prewencyjną, zapobiegawczą. Identyﬁka12. Wartość
funkcji w obiektach
zabytkowych
cja potencjalnych zagrożeń i odpowiedzialne reagowanie na nie pozwala uniknąć rzeczywistego ryzyka
13. Wybrane
zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce (2015)
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14. Systemy wartościowania dziedzictwa. Stan badań i problemy (2015)

Zagrożenia dóbr światowego dziedzictwa a polskie prawodawstwo
W ramach istniejącego systemu ochrony zabytków w Polsce problemy związane z pojawiającymi
się zagrożeniami obiektów, zespołów czy obszarów zabytkowych rozwiązywane są przede wszystkim poPublikacje dostępne są w wersji PDF na stronie PKN ICOMOS:
przez egzekwowanie zapisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z wykonawczymi
http://www.icomos-poland.org/index.php/publikacje-pkn-icomos
1
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