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Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest podstawowym aktem prawnym, który określa 
obowiązujący model ochrony zabytków, przyjmując jako nadrzędną, zaczerpnięta z ekonomii 
zasadę zrównoważonego rozwoju: zgodnie z artykułem 5: Rzeczpospolita Polska strzeże 
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i 
obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe przepisy ochrony zabytków, w tym zabytków archeologicznych, zawarte zostały 
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 
2003 r., Nr 152 poz. 1568 z późn. zm.) Specyficzne zasady ochrony konserwatorskiej w 
zakresie archeologii dotyczą przede wszystkim zabytków nieruchomych, jednak ważnym 
wyjątkiem dotyczącym ruchomych zabytków archeologicznych jest kwestia ich własności. 
Wszystkie ruchome zabytki archeologiczne z terenu Polski, bez względu na sposób odkrycia 
są własnością Skarbu Państwa i bez znaczenia jest czy miejsce ich znalezienia znajdowało się 
na terenie państwowym, czy prywatnym. O miejscu przechowywania zabytków 
archeologicznych decyduje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Reguluje to ustawa o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w artykule 35:

Art. 35.
1. Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi 
albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa.
2. Własność Skarbu Państwa stanowią również przedmioty będące zabytkami 
archeologicznymi, pozyskane w wyniku poszukiwań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12.
3. Miejsce przechowywania zabytków archeologicznych odkrytych, przypadkowo 
znalezionych albo pozyskanych w wyniku badań archeologicznych bądź poszukiwań, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12, określa wojewódzki konserwator zabytków, 
przekazując je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej, za 
jej zgodą.
4. Przekazanie zabytków archeologicznych muzeum lub innej jednostce organizacyjnej może 
nastąpić w przypadku, gdy jednostka ta zapewni: 
1) ich trwałe przechowanie;
2) przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich;
3) udostępnianie tych zabytków w celach naukowych.
5. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o cofnięciu oddania w depozyt 
zabytków archeologicznych, jeżeli muzeum lub inna jednostka organizacyjna nie zapewnia 
warunków, o których mowa w ust. 4.
6. Na wniosek dyrektora muzeum zabytki archeologiczne, będące w depozycie tego muzeum, 
mogą być przekazane na jego własność na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora 



zabytków.

Nieruchome zabytki archeologiczne nazywane są przez naukowców stanowiskami 
archeologicznymi, jednak definicje ustawy nie zawierają tego określenia, pozostawiając je w 
sferze języka akademickiego i potocznego. 

Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem 
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową;
2) zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa 
w pkt 1;
3) zabytek ruchomy - rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa 
w pkt 1;
4) zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 
kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, 
będący tym wytworem;

Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nadają nieruchomym zabytkom 
archeologicznym pozycję uprzywilejowaną w stosunku do pozostałych zabytkowych obiektów 
nieruchomych. Zgodnie z zapisami Art. 7 ustawy formami ochrony zabytków są:
1) wpis do rejestru zabytków;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jednak, zgodnie z wolą ustawodawcy, ochronie prawnej podlega każdy zabytek 
archeologiczny, bez względu na to, czy obejmuje go jedna z wymienionych powyżej form 
ochrony. Uprzywilejowanie to wynika przede wszystkim z obowiązków, jakie zostały 
narzucone odkrywcy zabytku archeologicznego oraz inwestorowi, który zamierza prowadzić 
prace na obszarze na którym występują zabytki archeologicznego bądź też w trakcie prac na 
taki zabytek natrafił.

Art. 32.
1. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Art. 33.
1. Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć 
ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o 



znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie 
jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W ustawie ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawarto odpowiednie przepisy karne, 
stosowane w przypadku niedopełnienia tych obowiązków, łącznie z odpowiedzialnością karną 
za zniszczenie bądź uszkodzenie zabytku.

Jednocześnie, znalazcy zabytku archeologicznego, który wypełnił obowiązki zapisane w Art. 
32 p.1 lub 33 p. 1 przysługuje nagroda. Warunki i tryb przyznawania nagród określa 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku, w sprawie nagród za odkrycie 
lub znalezienie zabytków archeologicznych. Koniecznym warunkiem przyznania nagrody jest 
przypadkowość okrycia.

Odrębny przepis został poświęcony sytuacji prowadzenia robót budowlanych, ziemnych, 
nowych zalesień lub innej zmiany charakteru działalności na terenie, na którym znajdują się 
zabytki archeologiczne. Wynika z niego obowiązek finansowania przez inwestora badań 
archeologicznych i ich dokumentacji jeżeli wymaga tego ochrona zabytków archeologicznych. 
Na warunkach określonych w ustawie Skarb Państwa udziela inwestorowi na ten cel dotacji. 
Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji na wspomniane badania archeologiczne 
określone zostaną w rozporządzeniu przygotowywanym aktualnie w Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Komentowane powyżej przepisy o finansowaniu badań archeologicznych obowiązują od dnia 
23.07.2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 804)

Art. 31.
1a. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować: 
1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną 
konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo 
2) roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na 
którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub 
zniszczenia zabytku archeologicznego
– jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz 
ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych 
zabytków
2. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala 
wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na 
terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek 
archeologiczny.
3. Egzemplarz dokumentacji badań, o których mowa w ust. 1, podlega po ich zakończeniu
nieodpłatnemu przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Art. 82a.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela osobie 
fizycznej lub jednostce organizacyjnej zamierzającej realizować działania, o których mowa w 
art. 31 ust. 1a, dotacji na przeprowadzenie badań archeologicznych, o których mowa w art. 31 
ust. 2, oraz wykonanie ich dokumentacji, w przypadku gdy koszt planowanych badań 



archeologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy niż 2% kosztów planowanych działań. 
Przepisy art. 75 i art. 79 stosuje się odpowiednio.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy w trakcie realizacji działań, o których 
mowa w art. 31 ust. 1a, nastąpi niespodziewane odkrycie nieznanego wcześniej zabytku 
archeologicznego, po jego wpisaniu do rejestru lub ujęciu w ewidencji wojewódzkiego 
konserwatora zabytków i określeniu zakresu oraz rodzaju badań archeologicznych.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy jednym z podmiotów zamierzających 
realizować działania, o których mowa w art. 31 ust. 1a, jest jednostka organizacyjna zaliczana 
do sektora finansów publicznych albo działania te będą realizowane z wykorzystaniem 
środków finansowych Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
4. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, równa jest różnicy pomiędzy kosztami 
planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji a kosz tami stanowiącymi 2% 
kosztów planowanych działań, o których mowa w art. 31 ust. 1a.
5. Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu realizacji działań, o których mowa w art. 31 
ust. 1a, nie później jednak, niż w terminie 5 lat od udzielenia dotacji, na podstawie kosztów 
poniesionych na przeprowadzenie badań archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji oraz 
kosztów poniesionych na realizację tych działań. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, jest obowiązana 
zwrócić w całości albo w części dotację wraz z odsetkami w przypadku, gdy koszty 
poniesione na przeprowadzenie badań archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji nie 
będą wyższe niż 2% kosztów poniesionych na realizację działań, o których mowa w art. 31 
ust. 1a, lub gdy różnica pomiędzy kosztami poniesionymi na przeprowadzenie badań 
archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji a kosztami stanowiącymi 2% kosztów 
poniesionych na realizację działań, o których mowa w art. 31 ust. 1a, będzie mniejsza niż 
wysokość udzielonej dotacji.
7. W przypadku kiedy rzeczywisty koszt badań przekroczył koszty planowanych badań 
archeologicznych, o których mowa w ust. 4, dopuszcza się możliwość refundacji 
poniesionych kosztów w wysokości będącej różnicą pomiędzy uzasadnionymi kosztami 
rzeczywistymi a kosztami planowanymi na podstawie wniosku zaopiniowanego przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
8. Dotacja, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla 
zaległości podatkowych w przypadku, gdy osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o 
których mowa w ust. 1, nie rozliczy dotacji w terminie 5 lat od dnia przekazania dotacji lub 
gdy dokumentacja badań archeologicznych nie zostanie przekazana wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia wydania pozwolenia na przeprowadzenie 
badań archeologicznych.

Art. 82b.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mając na względzie 
konieczność zapewnienia zgodności udzielonej pomocy z zasadami wydatkowania środków 
publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania oraz rozliczania 
dotacji, o której mowa w art. 82a ust. 1 i 2, w tym tryb postępowania z wnioskami o 
udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do 
rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji.

Badania archeologiczne są działaniem, które wymaga pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Reguluje to Art. 36 i Art. 37 Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami:



Art. 36.
1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru;
2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
5) prowadzenie badań archeologicznych;
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego 
tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego 
zabytku;
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz 
napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 
zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 
archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych 
oraz sprzętu do nurkowania.
2. Na polskich obszarach morskich pozwolenie na podejmowanie działań, o których mowa w 
ust. 1 pkt 5 i 12, wydaje dyrektor urzędu morskiego w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego.
3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, mogą określać warunki, które zapobiegną 
szkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
4. Wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić wydanie pozwolenia na podejmowanie
działań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, 
niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych. Egzemplarz 
dokumentacji badań jest przekazywany nieodpłatnie wojewódzkiemu konserwatorowi 
zabytków.
5. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki 
organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo 
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
6. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na wniosek osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z 
nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 
albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
7. Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku 
wpisanym do rejestru albo badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź 
porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się również na 
wniosek osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzających prowadzić te 
badania lub poszukiwania. W przypadku nieuzyskania zgody właściciela lub posiadacza 
nieruchomości na przeprowadzenie tych badań lub poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2 
stosuje się odpowiednio.
8. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania 



pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa 
budowlanego.

Art. 37.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 
rozporządzenia:
1) tryb i sposób wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych oraz badań konserwatorskich i architektonicznych, a 
także innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-12, przy zabytku wpisanym do 
rejestru oraz badań archeologicznych;
2) kwalifikacje osób uprawnionych do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań 
archeologicznych;
3) dodatkowe wymagania dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru;
4) sposób potwierdzania posiadanych kwalifikacji i dodatkowych wymagań, o których mowa 
w pkt 2 i 3;
5) standardy, jakim powinna odpowiadać dokumentacja prowadzonych prac konserwatorskich 
i restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru i badań archeologicznych.
2. W rozporządzeniu należy określić szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać 
wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac, robót, badań i działań, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, oraz dokumentację niezbędną do rozpatrzenia tego wniosku.
3. Przy określaniu kwalifikacji i dodatkowych wymagań osób uprawnionych do prowadzenia 
prac, robót i badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, niezbędne jest wskazanie wykształcenia 
oraz wymaganej praktyki zawodowej, które powinny posiadać te osoby.
4. Standardy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, ustala się tak, aby poszczególne etapy 
prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych i badań 
archeologicznych były odpowiednio udokumentowane.

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu 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, określają wymagania, jakim musi sprostać osoba aspirująca do 
prowadzenia prac archeologicznych. Badania archeologiczne mogą być prowadzone przez 
osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów 
na kierunku archeologia oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną 
praktykę zawodową w zakresie tych badań.


