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I zgadnie z r az&zieln iki eml

##eil##a; frł,{łbłł,
maJąc lia rvzglę &zie znaczenie i ro1ę pełnioną ptaez muzea _ w tynr rry duzei mierze

muzea samorządorve w systemie ochrony zabytk rv arcłrea}ogicznych naszego kraju,

trprzejrnie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

,Jedną z ważniejszych fun}<qji wsp Jczesrrych muze w jest butlolvanie śvriadolności

społecznej *"*artoŚci dziedzictr,r.a ku}turowego. Zabytki ruchome, zv aszcza zna}eziska

archeo}ogiczne, to dobra kultury o naturze wyjątkorł'o kruch ą t z|ożanej- Niezwyk1e istotnym

obszarem pracy muzealnikÓrv jest rł,ięc działalnoś edrrkacyjna, nastawiona na złviększanie

wie&zy spolecze strva 6, zgroTnadzonych zbiorach. Nie ulega bowierrr wątpliwości, że im lepiei

Znamy dany przedmiot, Ęrn }epiej !!o rozumierny, a rvięc r wniez możemy lepiej go clrrorrić-

trV działalnclści tej ważną ro1ę odgry'rłra wsp łpr'a ca ?'espołecznikami * zar wno osobami

ind1widrralnyni, jak i stowarzyszeniami skupiającymi nriłośnikćlw historii. WspÓtrna dbałość

o zab1.tki i clz,iedzictlvo kulturolve odbyrva się m.in' popruez prorvatlzone we lłsp łpracy

z nirni przedsięrvzięcia rv zakresie promocji i upowszechniania, edukacji, czy też działania

na rzecz fizycznej ochrony zabS'tk w ruchomych'

Mrrzea odgr1,vrają rvięc istotną ro1ę nie Ęlko realizując misję nruzealną, ale r wniez

stosrrjąc pr'zepis1, o ochronie zalr$k w i opiece rrad zał:1.'tkanri'. Są one bon'iem llie Ę'lko

strażnikanri powierzonych im zbiorÓw, ale stanowią jednocześnie istotny e}ement syst*mrt

<lclrrony zabytkÓw \{ Foisce. SzczegÓ}nym zadanienr nr'uze lv jest ochrona zabykÓw

ruchomychu w Ęnr r lynież z2lb1,tlc w archeo}ogicznyc}r' Ustawodar'r'ca przewidział bowienr,

, Jak usta]i}a Najwyższa l:lba KCIntroli w trakcie kontro}i Nr P1rlloz4, dot-vceącej odlrony zab1'Łkrit'archeolog'icznych oclkryt1"ch

w zwiEz,ku , r,*iliłu4ąinweslycji budorv}an.vch' prurprolvadzonej r* mtlzeach oraz wojewÓdzkiclr urzęłlach ochroły zabytk rv,

,,przerlstalviciete większo.ści (pięciu) wojeltć,izki.l, k***r*ator iv byli stroną przekazującą rv depolryt muzeuln odkryłc zab1tki

t1;l'iio .rv przypadku co piątego badanił archcologicznegc, objętego-kontrcllą NIK' ( ') Z dokunrentacji w1tika, że pon;r'd polorr'a

skł:ntrolcrrvarr,.ch rłr,zi * prz1i*orvala zai:ytkiileepoir*,luio uJ fio''' arc*reologicznyclr, bez pr'otrtkolarnego udokrtnrent*wania

r'r* ,"r' prryię,,io. Dzialrr się tak ponlirnil żc wł;iśr:iwy l<trnsenvator rvr:Jew ilz.ki nie lrydal decyzji okrcślającej n:iejsce ich

przeclrorł1łvania''.

zanrieszcrona na str,rnie h$&;iiblil"nlkd$"$nYJ* w z.akladce ochrona danyclr osobo"v;-ch"

ul" Klakowskie Przednrieście l5olt7, 0t.}*o71 W';łrszarvil, tel.: E: 2l 21 1()2, fax: a;ł'łl zr r4s, r:-nrilil: dozc}mkidn'gor''1ll



ze te v,1'spe{alizorvane w opiece rlacl zabytkanri jednostki organizacyjne, przechoi,utrją m.in'

za}:łtki arche*iogiczne, prą,padko&'o zna}ezione albo poz.yskane r,v u'1niku badafi, będące

r'vlasnościi1 $lrarbu Paf:strą.a, zgorlnie z art. 35 rrst. 3 ustarły z drria e3 lipca 2oo3 r" o ochronie

załrytk ił i apiecc nad zab5'tkami {tj' Dz. "rJ 
. z ztsl7 t., pa?. zt87 ze z,m.},

}Varta zaten przr;ponrniei przepisy l,ĄI!Y. ustawy o oc}rronię zał:r,tkÓrą, i opiece

nacl za}:ttkami łv ko*tek.ście zasad postępou'ania lvobec ukrytych lub i;orzucon.vch zabytk rv

ruc}romych, l.v szczeg łnoŚci zalr1.tkorv arr}reologicz:rych, kt l'e pozyskiwane są w rr1.lliku

ba da ri art*reolo giczry'ch, pclszukilłra ora z z nalezi sk prą,p atlkow-vch'

Zg*clrrie z aft' 35 ust' 3 c$. łlst&tłY, jeclynynl organcm posiad;dącynr koinpetencie

r1łr okręślania n:iejsca przechorł1wania zabytk rł, archeologicznych otikrytych, ;:rz"rpadkorvo

znal*z.iollych albo pozyskanyc}r rv q,5rniku bada archeologicznyclr bądź poszukirva , jest

rvłaścirvy terenor'vo wojewÓdz'ki konsetwator z.abytkÓw, prze}<azdący je * drodze decyzji

lv ciepclz,1t muzęum lrrb innej jedrrostce organizac$nej, za jej zgotlą. Zdarzalą się jednak

prz3padki przek'azywania łvprost do muzeÓw cennych znaiezisk archeoJogicznych jako clayi;w

irnoninrow1'ch' z pominięcie rvw. pri:cedur, w tym udziału organ rv ochrony zabytkÓn'.

Niewątpliwie przekazytł'anie z"nalezisk bezpośr:ednio r1o rrruzeÓw *ynika z ich

znaczenia i zarrfania, jakim są darzone rł''"Polsce, zatrudniąjąc łvysokiej ldasy specjalist łv

lq'krvalifikol'varrycil w dziedzinach związanych z poszcze$Óln1rrrri kategoriami nruzeali r^l.

Mając na rtwadze powierzoną muzesnl lrrisję, istotne jest, aby realizrrjąc slvoje zadania,

działały one 1Ąr zgorizie ze stant{ardarni etycznynri, ale i z obowiązrrjącymi przepisami prawa.

InsĘĄucja ku}tr-rry jaką jest llluzeunl kształtuje lr'łaściwe postar.ly obyrvatelskie popr7,ez

oplacolĄpvanie i ud'ostępnianie posiadalryclr zbior w, a]e także dając pclz,1Ęvnly prz3."kiad

przestrzegania prawa ochrclny zabytkÓw i dbałości o ich dobrostan. W tlłrn kontekście,

przfimołvanie obiektÓrł' archeologicznych 7. ponrinięciem słrrżb konserrvatorskiclr n}oze

prowadzić do naruśjzrnia lionlpetencji inst1trrcji pclwołanych d<r oclrrony zabytk w, źl co za

Ę'm idzie * dyskreclyolvać je w oczach opinii prrblicznej i osłabiać ich pozycję w ramac}r

systemu oduony zaby"tk w.

Jeclnyrn T' najbardziej niepoko'jących skutkÓrv takich dzia}a ł:ezsprzecznie jest

pozbawienic zabytku or1ginalneg<l kcntekstu, stattowiącego większą *zęśĆ -iego naukowej

wartości. Nar.vet jeś}i zr:alarca przekazrrje lnuzeum infclrnracje na ternat miejsca odkrycia,

uniemozlirr'ia njeraz zwery'fikowanie prawdziwości Vch danycłr, pozostając osobą

ariotrilriową. \{ ziviązkir z p01\TI2\s7,yIl1, badacze porbarvieni są szansy rra ustaienie' czy zabytek

stanorvii jeclynie przypaclkolvą zgtli:Q, CZ}, tez został uklytv intencjonalnie lub stanowii częśĆ

r,viększego zespołu'

Co rvięcej, w s}.ttiacji brakrr wsp lpracy rniędzy rr'szystkimi irrsĘ'trrcjanri w}ączon3rni

w sYsttlnr oc}lrony zah3tk r,t, niemożliu'e okazuje się objęcie ochroną prawną terellłt

potencjalnęgi} stanolt'iska archecllogiczireso, Z ktÓrego pochotLz'i pozyskany pruez tnŁizeulil

u}, fu'akorv"qkie Przeclnrir:śc'ie t51r7, t:O-()7r Watszarva, tel.: ee 21 Ż1 l02: fax: e:: 3: Źt t48, t_mai}: doz(ł:mkidn'gor'.pl



z;łł:i{*k. Jeś}.i lE*jclvilileki kłitlscrwatol' zabvtk' w nie uz':yskł intcrnr*cji * zlriłlezisl<il.,

nic ł:ęłlxie nrial nrożlirt'*śr:i lrrłączr"nia nriajsca nclkrycia dp wt:jewołtzkiei ervitltncji z;rbyrkf:w

ja}ło st::łtłłlwiska arcłręologiczncgo {n;ł1ezy I}Ti\y}]CItTlnieć, r* nriejsca, gdzie natrafi*ntr

:la zna}łł:liskrr iuźrl(l' I}f7'ypari1i*rv* tc rÓrllriez stnt:or,rriska arcłlctllłgił:ane, dla kt rych łra}cź..1'

spr:nłąłiłid: }tiłltq eił.icl*nc3jną z,łi}:_r.tku at:ł}t*ł:lłlgit:r,ncgo tr'rv' Kh,X;\). \$ konsekw'tnł:1i'

iltf*::nrałje Łlxyshiwt}nc rł'arr:}riwttrn vr'cłjcwi:rlrJdego k*nserwat'ora xilbytk rt' prx Ż ł:*clar:zy

{w dur,*i nT ierze *prac&wnik w intla*irv}, bę,lą niepełne .

xasadnił/'ą $prawą p*xostaje rł'ięc, ilby ctrzia}ając zgclclnie z przyjętymi rv tltttzeacłl

stalldarcla*"ri ełtyc7:I]!11}i d*Ę,cząc1łni prolteniencji ,6ięy{wr oT'&ł. a}:owiązr{ącymi pmcpisani

r, znkr*srr **}rł'ony rlriełizictrva arcbtrologicr,nego, Inllz*a stały się miejsrenr edrr}'acji

i bułlCIrvanix ślą''i;łclotrrn$ci sJł*}**zil ej ł r,rlaczeniu i rvarttlści tego rlziedzietwa. Porvinn* ;łię

tł: r:ttrł:3rverĆ p*dczex błzpośrednich sprtkari 7.e zrra]azcanri takich ohie}łtirł,

jak i p*przez z*l:głłniz0\1laną rvxpiłpracę i wspÓlne pro,iekty 'I pasjollatami

i nrił*śnikanri historii'

Mając lla rtrvaclz.e bt'zllrietile ilrt, 32 i 33 łlstarły cl ochronie zabytkow i citriiece

lrad zab1'tkanti, podkr'eślić trależ1', Ze przekaz}'tvanie elo zbiorÓw muzealnych zaby"tk w

aril#a$ilcarrych przypaclkow' ,'{}dkry*yeh,1ub'.r-na1er!otly'e}l,,. st&n*l't'iącyci1 włagnnśc 'Skarbrr

Panstwa, b*r tlokumęrrtu (de*y.ejit.'płeelimaniu ieh w dep,s ]ub na'rnrłasnośc nruzeuntJ:

p-n ęgo"',iŁ.l adhnieii|pffiti'-.1$e,s-ł,s:*1kę;,,.s}p,1ul';d'gi;. *5 g ,l:i$ł ,l,"$.tahaivi.

nxrrrgxbn'i.ę',''" obolviązując1'clril$*g*bi4CI*'iprc**,,',Nat'b ti , i'..! .h przedmiot w''

, ł:d x*earv nloze być w niektorych pra3rpa$ka ..kt*x,..!ifilło any;:.;a*wet jak*'.rrałuqxellie,

art. 294 !i z Kodeksu kar'nego (tj. Dz' ''L}, Z eol8 r. poz" 16oo). I.]dział w ww. procedurze

w'li d&ie so konserwator:a,,,,llgałi$kltł', i,iCIr,ax; ,''}*g*1ne...:p*'z$.ka,'**nie,.= ti'bie}tu ., do ,'. ior' w

mużenłnyuh,jest nadto wy'pełłl: i$nl-trrunktu a.4 Kodeksu ryt}łki.' s0 ,x:dl*'Muzg.ls; r$odnig,,

z ktory"m ,,MuZe& nie płxvinn}" pozyskiwać przedmiot w, gdy zachodzi powl d do podejtzenia,

'.xę] 
icl!, 1',ry_obycie pociągnęł*l Ż*,'. sobą ,salnsw$}ne,,' niena.uk6łłrb,' lułi'lrnryśĘ'rniseezeąie

alb* us,y*lłodaenie polnnik \łi,' , stan*łYink are}rooicłgica}ryclr !łr'b seolqstcrą ,=względnie,;

jcżeli tl rvi,dob1,ciu przeclrlliotu nie zostali powiadc.łmjcrti rvłaściciel lrrb pclsiaclacz

łri ę'r*,*h łi nr u$ ei', * t a}rźe rą,ł* ś*irte 
. I l.Ęr sfą- e, } $b łr4 dł ryĘ" u

Reasunrując, zi;odnie ?, eib*rviąaującYrni przepixan:li, wob*c zab$kÓiv

ai'che*1łgiłznyc}r i;raypadko1\,$ en&leził:nyrJi }ull ndlcrytyc}r w trakcie poszu}łirł'at'r powinłr1'

łnieĆ r"ast*stlwanie k*lein* następujące kr*kl wg wskazanej kolejnoś*i:

1" xg}ł:szenie r:dkrycia rlu rł*jełvÓr{zkiegr: kolrscrrvatcra zalr'vtl< r.r' pt?'{:,?" ztralazcę {art" :ł:*

rr'r:.a.}, pCI tipr"erlrrinl ealrezpieczęniu zab1'tku i łr.n;rczeniu rniejsca jego z'rraiezienia;



pixm* waj*'wtł&r,hieg* k*$'**r*'a-tr:rn zabytkÓw d* rłybran*g* il]uzrunl z za1:1'Łanienl

* m*"i.}iwoś{: prrekazania za}:ytkil do eł:ir:rÓrv {rłyb r }łł:nkretlrego rnuzeum j*st

naicaę*cicj uzasadniany l.n,kalizacją, 1:l't'lltlerrr jedn*stki, jej ce}ami sŁatutolłrynri';

delprłsxclzłłinł j*sł wzię*ic pod rrwasE postulat*w znalaz*y, *z}' c}*tychczasillvą

ro*'xp*łpr*r:ą n d;lnynr rxuz*nnl};

zg*dłl fi:ur,*ulT} na p'rzyjęcie zabvtku;

decyrja rvoj*'w*dxkl*go konsęrwatora r,ab3rtk*w * prr.ekaeanir: nabytleu r+ cn*p*r'yt

mtl"Żeum (art.35 ust. 3 u.o.z.);

{łłpcjonałrrioi l,nrniosek dyrektrlra muzeum o prr"ekaeanie za'Ętku r.la własnnść;

{opej*nalnie) rl*cyeja wa;lew dzkiego kons*rwator* zahl4k rr * prr.akaaanin zabytku

rla rł,la****Ć,muz*um {ar{. 35 ust. {: n.o.z.J;

7' exrentua1ny rłllri*sek rłajewÓdzkiego konserwatora zabytkÓłv d* MKitjN n prr.yznanie

rragr*rly za nnaleaisk*;

s. dcłyzja s,{KiD'N' t} przyrlani* nagrod3' w pr?ł?erlkrr zna}*zienia zabytku o rnacrnej

rvaft *ś ci h i s tł'irycz nej, arty* Ę'cznej 1u}: rl au krxł'ej .

w sytuacji sd}o eilłn}azeli z,Wr&cir się beapośredrrio d* fiłuzeuln' ;ltlwinien zostać

poźnfarmowany o olrowiąeującej w tym zaiffesie procedurue. Muzennr zaś zobligcwane jest

nieuwło*znie zawihdonriĆ wl*ściwego miejscowo wojewÓdzkiegn knns*rwatora zab3'tkÓw

o fakcie przekazania zn*lęziska, vr celu włlrozenia rtrv. postęp*wania.

Wart'ei prrypolnnieć, że *elręłlną clrogę procedor*ania przyjmdę się w prryparlku

innych kategłrii zab3tkirv ruehomych, kt rę mosą stanorłriĆ zagubioną lrrb ukradr,iłną

rvłasnnśĆ cs*h pryaatnych. Jednakżc w'sytua*ji gdy poszuki'wanie w}aścigiela zna}ezionego

:iał:ytkr: ruchontego iest bex*e]*rrye, staj* się on, zgodnie n ay't.lsg K*deksu cywilnegł: (I}e. U.

n g$l8 r., pCIz. rrlt5}, rv}asnością skarł:u Pa strva, kt rą zna}azca zobolviązany jest
* tliczwłocxr:i* uT'da* wła$cirvenru starcście. 'I}odatkorvo, jak stanorvi prrepis art. 5 ust" 3

ustawy z dnia e* }*tego 2$15 rokrr t: reecflach znalezion1'cl,r (Dz. lJ. T. 'łt\15 r"' p{Ju. 39?),

lv razi* znaleei*lria pieniędzy, 5lłlpierirw warteiściorvyc}"l, kclsetolqlrośł:i, {J ktÓr:vch Int:wa

rva . Bt ust. 4 {zlota, ;:latyny, srtbra' wtyt1] lnr:net, łvyrobÓw łr*ytkolvych ze złota, p}aĘny,

lub srebra, k;ilłritlni szlachntnych, p*r'cł, CIraz koralu), }ub rzec?,y a rvartości historycznej,

nauk*rt*j lub artystycenej, przyjednocuesnym braku wiedry {} osobie uprawnionej

cio i*lr **bir:rtt, tlależ,1, niearvłcł:znie oddaĆ te rzeczy właś*iwęntu staroście.

Na eak*lił:xenię prasnę 'eŁuzyŁ Fa stwtt podziękcwania za rlotychcnesCIwy tru'cl rł'}ozony

lv tlclłl'rrnę' pr*rnfirvłłnie i udclstępniani* rabytk{lw arc'heo}ogiern3'ch wc}r*drących w skład

Pa gtwa zbi*,r*lv, a takue xa praednięwaięeia p*dejmCIWana w* r*'*p*}prac'3' u paxj*natami

i nriłr:l*łri}łagii hist*rit" I}ziałania t* stancrvią fi &:une) roli muręiw w kształtorvaniu

spirłcczrt*Ści trr'łlła}nył:h i pon*dregionałnyc}r- h{an: rr*<lzieję, że Paristrva xaangażou,anitl

z;tlrli*'s':łr-tlłła t:a slrłrni* h*p*{hip*'g#śaxm**1 w y,nkłxrJ'*tl crlłlrqina elan},''utr *s{lłxrlwch.
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w budł:wanię wok } muxeÓw atmosfery raufania eip*}ecr,nego, zaprocent*jc' p$prffJĄrą

funk*j***wa.rria 'syst*mł* **hrł:ny xalrytk*rg CIrn.u rwiększeni*m $uria&cm*ś*i *B*łeeun*j

ł+aakłgeie łła$a*6i- sabyfld}łr't arł*łmlgsicfr,&}* h" -Zprracam s}ę -do Paflatł{6- * proobą

o stosorryanie powyisaych aasąd i przekazania niniejszego pisma praĆownikom beepośrednio

zarr4dzaj ąrym zbi orarni archeologicenyrni.

laf*nn*łj* d*tyraął*l ełl*ad pmctwałx*ni*. dnrły* **okrłryeh prate "*{minixtret'*f* $r*s pr*:nł ** b, b{e'fycł} **xe *q pw*txxrxanc ueixt*}*
z*xli*ga***n* gg 51,6n'{*kłtr#lłsr. gęirł-nł $l aakxad*s #*h$ffia dany*h ry*b*ityc'h

ul, tr{m&gąnxki* Frgndrrrię*ei łł1ąlr7,se*s7t Warseowa, te}": eł xl {t loa' fax n* er g.r l4so **mai}; doa@a*idn.gov"pl

Z łłrrneami gxa*nnku


