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WYKAZ SKRÓTÓW 
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WSTĘP 
 

 

Ilość przedmiotów, które uważane są za zabytkowe jest duża. Jedne cenione 

są za ich wartość artystyczną, inne za naukową, jeszcze inne za wartość historyczną. 

Często w jednym obiekcie można odnaleźć jednocześnie wszystkie powyższe 

wartości. Pojęcie zabytku zbliżone do obecnego wykształciło się dopiero ok. połowy 

XVIII wieku. Dawniej chroniono obiekty architektoniczne ze względu na ich 

znaczenie kultowe lub reprezentacyjne, przy czym chronione je same nie dbając  

o strukturę materialną. Ponadto bezpieczeństwo miejsc kultu, a przede wszystkim 

świątyniom, zapewniały prawa wydane przez papieży, prawo azylu, jak również 

powtarzające przepisy kościelne rozpowszechnione w średniowieczu kodeksy 

rycerskie. Duży wpływ na ochronę zabytków miał również czynnik emocjonalny.  

W prawie polskim problematyka ochrony dóbr kultury, a w szczególności 

ochrony zabytków, została dostrzeżona już na początku istnienia II Rzeczypospolitej. 

Wówczas wydane zostały pierwsze akty normatywne, które miały za zadanie chronić 

zabytki ukazujące nie tylko piękno kulturalne, ale także budujące tożsamość 

historyczną narodu polskiego. Należy wymienić następujące akty prawne z tego 

okresu: Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego o opiece nad zabytkami 

sztuki i kultury z dnia 31 października 1918 roku1, Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku2, Konkordat między Rzeczypospolitą Polską  

a Stolicą Apostolską, zawarty w dniu 10 lutego 1925 roku3 oraz Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o opiece nad zabytkami4.  

W późniejszym okresie wydane zostały ustawy i rozporządzenia, które w czasach 

najnowszych, przy zmieniającej się sytuacji prawnej, regulowały kwestię ochrony 

dóbr kultury. Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z 23 lipca 2003 roku wprowadza kategoryzację dotyczącą ochrony 

                                                 
1 Dz.Praw. z 1918 r. Nr 16, poz. 36. 

2 Dz.U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267. 

3 Dz.U. z 1925 r. Nr 72, poz. 501. 

4 Dz.U. z 1928 r. Nr 29, poz. 265 ze zm. 
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zabytków, która należy do władztwa państwa i opieki nad zabytkami, do której 

zobowiązany jest właściciel lub dzierżyciel.  

Zabytkowe obiekty sakralne stanowią liczną grupę zabytków nieruchomych  

w Polsce. W sposób szczegółowy potrzebne jest usystematyzowanie i wskazanie jak 

faktycznie wygląda ochrona prawna tych obiektów i opieka nad nimi. Niniejsza 

książka ma za zadanie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, w jakim zakresie 

konstytucyjna zasada współdziałania państwa i związków wyznaniowych dla dobra 

człowieka i dobra wspólnego znajduje swoje zastosowanie w ochronie nieruchomych 

zabytków sakralnych. Istotne w tym względzie jest sprawdzenie, czy aktualne 

przepisy prawa polskiego i kanonicznego wystarczająco regulują kwestie ochrony  

i opieki nad takimi zabytkami. Czy zachodzi recepcja prawa kościelnego w polskim 

systemie prawnym w zakresie ochrony zabytków sakralnych? Ochrona i opieka nad 

nieruchomymi zabytkami sakralnymi leży w interesie państwa i związków 

wyznaniowych, ponieważ zabytki te jednocześnie służą rozwojowi kultu Bożego i są 

świadectwem dziedzictwa kulturowego przeszłości. Ponadto należałoby zbadać, czy 

systemy prawne Kościoła i państwa mają takie same lub zbieżne instrumenty w tym 

aspekcie. Książka zawiera odpowiedzi na wiele innych szczegółowych pytań, np. czy 

konieczne jest wprowadzenie definicji legalnej zabytku sakralnego?, jak w praktyce 

wygląda współdziałanie państwa i związków wyznaniowych w zakresie  ochrony 

nieruchomych zabytków sakralnych?, w których przepisach prawnych związków 

wyznaniowych położony jest największy nacisk na ochronę zabytków?, jakie istnieją 

programy ochrony i opieki nad zabytkami sakralnymi?, w jaki sposób związki 

wyznaniowe współpracują z samorządami lokalnymi w celu promocji zabytków 

sakralnych?, jakie są źródła finansowania na renowację zabytków sakralnych? 

Przeanalizowany materiał badawczy stanowi wkład w usystematyzowanie 

zagadnień związanych z ochroną i opieką nad nieruchomymi zabytkami sakralnymi. 

Książka stanowi kompendium wiedzy dla właścicieli i dzierżycieli nieruchomych 

zabytków sakralnych, ponieważ nie tylko określa ich prawa i obowiązki, ale również 

wskazuje jak w praktyce można pozyskiwać fundusze na rzecz ochrony zabytków. 

Zabytki działają dydaktycznie na społeczeństwo, stąd należy je udostępniać  

i odpowiednio eksponować. Jednak bez współpracy ze społeczeństwem ich opieka  
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i ochrona nie będzie pełna. Konieczne jest uświadomienie obywateli, jak ważną rolę 

odgrywają zabytki i jak ważna jest troska o nie. Chociaż istnieją przepisy karne za 

niszczenie zabytków oraz różne fundusze na ich ratowanie, to przede wszystkim 

istotna jest zmiana mentalności człowieka w zakresie odpowiedzialności za dorobek 

kultury. Wandalizm zabytków, ich bezsensowne niszczenie, brak należytej opieki ze 

strony użytkowników przynoszą niepowetowane straty gospodarce, kulturze, 

związkom wyznaniowym i całemu społeczeństwu. Nieznajomość prawa o zabytkach 

nie stanowi żadnej okoliczności łagodzącej dla przestępcy. Jednak to nie strach przed 

karą, lecz świadomość społeczna powinna być podstawą dbałości o zabytki.  

Za nestora badań w tym zakresie uchodzi Jan Piotr Pruszyński, który wywarł 

niezatarte piętno na późniejsze dociekania naukowe5. Obecnie najbardziej znanymi 

naukowcami podejmującymi tę problematykę są: Kamil Zeidler i Katarzyna 

Zalasińska. Z punktu widzenia prawa kanonicznego i wyznaniowego zagadnienie to 

z pewnością wymaga pogłębionych badań. Dotychczas nie ukazała się na polskim 

rynku wydawniczym publikacja przedstawiająca aktualny stan prawny dotyczący 

nieruchomych zabytków sakralnych. Niektórymi aspektami dotyczącymi 

funkcjonowania miejsc świętych zajmowali się: Janusz Pasierb6, Mariusz 

Leszczyński7 i Bartosz Rakoczy8.  

 Przedmiot badań uzasadniał wykorzystanie w pracy następujących metod 

badawczych: metody dogmatyczno-prawnej oraz metody prawno-porównawczej, 

dzięki której ustalone zostały podobieństwa i różnice pomiędzy systemami prawnymi 

– prawem polskim i prawem wewnętrznym Kościoła rzymskokatolickiego.  

W poszczególnych kwestiach zasygnalizowane zostały aspekty historyczne w takiej 

mierze, na ile było to konieczne dla lepszego zrozumienia dalszego dyskursu 

                                                 
5 J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, Warszawa 1989; tenże, Prawna 

ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977; tenże, Dziedzictwo kultury Polski – jego straty  

i ochrona prawna, t. 1, Kraków 2001; tenże, Dziedzictwo kultury Polski – jego straty i ochrona prawna, t. 2, 

Kraków 2001. 

6 J. Pasierb, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Poznań 1971. 

7 M. Leszczyński, Ochrona zabytków sztuki sakralnej w świetle aktualnego Prawa Kościoła Katolickiego, [w:] 

Policja w ochronie zabytków sakralnych, red. Z. Judycki, M. Karpowicz, Lublin 2009, s. 79-95. 

8 B. Rakoczy, Ochrona zabytków w Kodeksie Prawa Kanonicznego, [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia 

prawne, t. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, 

Poznań 2013, s. 273-283. 
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naukowego oraz aktualnych przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. W procesie pisania niniejszej książki stosowano także metodę analizy  

i syntezy. 

Strukturę pracy doktorskiej stanowią następujące elementy: wykaz skrótów, 

wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, bibliografia i aneks. Każdy z rozdziałów 

zawiera wprowadzenie w omawianą problematykę oraz końcowe wnioski.  

 Elementy pojęciowe, takie jak dobro kultury, zabytek, zabytki nieruchome, 

zabytki ruchome, zabytki archeologiczne, zabytki sakralne, ochrona zabytków, 

opieka nad zabytkami, wchodzące w skład rozdziału pierwszego są wprowadzeniem 

do dalszej części zagadnień. Analiza językowa i prawna powyższych pojęć oparta 

została na przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami.  

 W rozdziale drugim zawarte zostały konstytucyjne podstawy ochrony 

zabytków w Polsce. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku określa, że jednym 

z zadań państwa jest strzeżenie i ochrona dziedzictwa kulturowego, a także 

zapewnienie obywatelom dostępu do dóbr kultury. Na podstawie przepisów 

konstytucyjnych również związki wyznaniowe zobowiązane są do realizacji zadań  

w w/w zakresie. Ponadto w rozdziale tym została podjęta następująca problematyka 

administracyjnoprawna: wpis do rejestru zabytków, wpis do ewidencji zabytków, 

uznanie za pomnik historii, pozwolenia i nadzór konserwatorski, jak również 

programy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Oprócz tego wyjaśniono różnicę 

pomiędzy zabytkiem nieruchomym a nieruchomością oraz opisano zasady ogólne 

dotyczące ochrony zabytków i połączone z nim ograniczone prawa własności. 

Rozdział ten zamykają rozważania dotyczące przestępstw i wykroczeń przeciwko 

zabytkom. 

 Rozdział trzeci stanowi szczególną wartość pod względem rozważanej 

problematyki. Praca ta bowiem dotyczy zabytków sakralnych, a więc tych, których 

właścicielem lub dzierżycielem jest Kościół katolicki. Rozdział ten zawiera przepisy 

dotyczące nieruchomych zabytków sakralnych obowiązujące w powszechnym  

i partykularnym prawie kanonicznym. W ramach tej części pracy poruszono takie 

kwestie jak: miejsce święte jako zabytek, katalog osób i instytucji odpowiedzialnych 
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za zabytki sakralne, piecza nad stanem nieruchomych zabytków sakralnych, jak 

również ich udostępnianie i zabezpieczanie. 

 Ostatni rozdział książki charakteryzuje opiekę nad zabytkami nieruchomymi, 

za którą zgodnie z polskim prawem, odpowiedzialny jest właściciel lub dzierżyciel. 

W katalogu ich uprawnień wymienia się wgląd w dokumentację wojewódzkiego 

konserwatora zabytków oraz prawo do pomocy finansowej. Znacznie liczniejsze są 

zadania, jakie ustawa nakłada na właściciela lub dzierżyciela zabytku nieruchomego.  
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ROZDZIAŁ I 

POJĘCIE I KATEGORIE ZABYTKÓW 

 

 

Przedmiotem rozważań pierwszego rozdziału będzie pojęcie zabytku oraz jego 

kategorie. Przeanalizowane zostaną te akty prawne, które odnoszą się w sposób 

bezpośredni do szeroko rozumianego pojęcia dobro kultury. Pojęcie to zawiera  

w sobie obszerną treść i jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania w języku 

prawnym. Problem stanowi brak spójności terminologicznej w zakresie aktów prawa 

krajowego, jak i ich relacji do prawa międzynarodowego i europejskiego9. 

Zdefiniowanie dóbr kultury należy na pierwszym miejscu do dziedzin zajmujących 

się bezpośrednio kulturą, również w jej wymiarze historycznym. W aspekcie 

prawnym dobra współtworzące dziedzictwo kulturowe, chociaż należą do ich 

posiadaczy, to równocześnie stanowią wartość dla państwa i z tego tytułu należy 

zapewnić im ochronę prawną. Prawo kanoniczne dodatkowo reguluje te kwestie  

w stosunku do dóbr pozostających w posiadaniu Kościoła katolickiego. 

Istotnym elementem składowym dóbr kultury są zabytki. W prawie 

regulującym działalność kulturalną istnieje wiele pojęć, które definiowane są przy 

użyciu ogólnych terminów wartościujących, np. mówiąc o zabytku mamy odwołanie 

do wartości historycznej, wartości artystycznej lub wartości naukowej. Wśród 

zabytków zdefiniowane zostaną zabytki nieruchome, ruchome, archeologiczne, jak 

również zabytki sakralne. Ponadto wyjaśniona zostanie różnica pomiędzy ochroną 

zabytków a opieką nad zabytkami.  

Do opracowania rozdziału pierwszego posłużą zarówno dawne akty prawne: 

Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego o opiece nad zabytkami sztuki  

i kultury z dnia 31 października 1918 roku10, rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o opiece nad zabytkami11, ustawa z dnia 

                                                 
9 L. Łukaszuk, Międzynarodowa ochrona dóbr kultury, [w:] Prawna ochrona dóbr kultury, red. T. Gardocka, 

J. Sobczak, Toruń 2009, s. 42-97.  

10 Dz.Praw. z 1918 r. Nr 16, poz. 36. 

11 Dz.U. z 1928 r. Nr 29, poz. 265 ze zm. 
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15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach12, jak również aktualne 

przepisy ujęte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami13. W związku z tym, że również i dokumenty międzynarodowe regulują 

kwestie związane z ochroną dóbr kultury (np. Konwencja Haska z 1954 roku14), one 

zostaną przywołane w niniejszym rozdziale. 

 

1.1. Pojęcie dobro kultury  

 

Pojęcie dobro kultury jest powszechnie używane zarówno w aktach prawnych, 

jak i w doktrynie. Niestety brakuje spójności terminologicznej w użyciu tego terminu, 

co może powodować negatywne skutki w zakresie niewystarczającej ochrony 

prawnej i opieki nad dobrami kultury, w tym nad zabytkami. Na gruncie prawnym 

istnieją równolegle takie pojęcia jak: dziedzictwo narodowe, dziedzictwo kulturowe, 

zabytek, dobro kultury czy narodowe dziedzictwo kulturowe15. 

W większości przypadków doktryna stosuje pojęcie dobro kultury, które na 

gruncie prawa międzynarodowego zostało zdefiniowane chociażby przez Konwencję 

Haską z 1954 roku o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego16. Konwencja 

ta do dóbr kultury zalicza: „dobra ruchome lub nieruchome, które posiadają wielką 

wagę dla dziedzictwa kulturalnego narodu, na przykład zabytki architektury, sztuki 

lub historii, zarówno religijne, jak świeckie; stanowiska archeologiczne; zespoły 

budowlane posiadające jako takie znaczenie historyczne lub artystyczne; dzieła 

sztuki, rękopisy, książki i inne przedmioty o znaczeniu artystycznym, historycznym 

                                                 
12 Dz.U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48. 

13 Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm., t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2187. 

14 Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do 

tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane  

w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212). 

15 B. Krupa, Analiza pojęć dotyczących ochrony dóbr kultury, [w:] Ochrona dóbr kultury. Aktualne wyzwania, 

red. M. Różański, N. Kasparek, Łódź 2016, s. 9; G. Białuński, B. Radzicki, Dziedzictwo kulturowe i teoria 

wartości upamiętniającej Aloisa Riegla, [w:] Ochrona dóbr kultury…, dz. cyt., s. 43-49.  

16 Przykładowe akty prawne definiujące pojęcie dóbr kultury: Europejska Konwencja Kulturalna z dnia 19 

grudnia 1954 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 8, poz. 44); Konwencja UNESCO z dnia 16 listopada 1972 r. w sprawie 

ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190); Europejska 

Konwencja z dnia 23 czerwca 1985 r. o przestępstwach przeciwko dobrom kulturalnym (nieratyfikowana przez 

Polskę); Konwencja UNESCO z dnia 17 października 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego (Dz.U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018). 
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lub archeologicznym, jak również zbiory naukowe i poważne zbiory książek, 

archiwaliów lub reprodukcji wyżej określonych dóbr”17. Ponadto zalicza także 

„gmachy, których zasadniczym i stosowanym w praktyce przeznaczeniem jest 

przechowywanie lub wystawianie dóbr kulturalnych ruchomych”18 (muzea, wielkie 

biblioteki, składnice archiwalne), jak również „ośrodki obejmujące znaczną ilość 

dóbr kulturalnych”19.  

Polskę wiąże Konwencja Haska od dnia 6 listopada 1956 roku. Bezpośrednim 

asumptem do zawarcia Konwencji Haskiej były szkody wyrządzone dobrom kultury, 

które stanowią uszczerbek w dziedzictwie całej ludzkości. Dużym osiągnięciem 

Konwencji było jasne określenie przedmiotu ochrony, bowiem poprzednie akty 

prawne stosowały niejednolitą terminologię. Konwencja przewiduje dwa kręgi 

ochrony dóbr kultury: krąg ochrony ogólnej i krąg ochrony specjalnej. Pierwszy  

z nich dotyczy wszystkich przedmiotów objętych definicją dobra kultury zawartą  

w Konwencji, zaś drugi tylko niektórych spośród nich. Ponadto Konwencja rozróżnia 

pozytywną ochronę ogólną, którą nazywa opieką (co należy robić?), jak i negatywną 

ochronę ogólną, którą nazywa poszanowaniem (czego należy unikać?). Z kolei 

ochroną specjalną może być objęta pewna liczba schronów przeznaczonych do 

przechowywania ruchomych dóbr kultury oraz ośrodków zabytkowych i innych 

nieruchomych dóbr kultury o wyjątkowym znaczeniu20.  

Po doświadczeniach z I i II wojny światowej, podczas których wiele dzieł 

sztuki zostało utraconych, konieczne było stworzenie prawa zapobiegającego takim 

sytuacjom w przyszłości. Podpisanie Konwencji Haskiej przez liczne kraje 

oznaczało, że po raz pierwszy ochronę dóbr kultury potraktowano jako problem 

międzynarodowy, który wymaga odrębnego uregulowania. Konwencja stanowi 

pierwszy kodeks międzynarodowej ochrony zabytków21. Należy zaakcentować, że 

została ona przyjęta z uznaniem. Zapewnia w czasie działań zbrojnych ochronę 

                                                 
17 Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212, art. 1. 

18 Tamże. 

19 Tamże. 

20 Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ochrona dóbr kultury. Historia i kształt współczesny, Warszawa 1976,  

s. 8-13. 

21 Tamże, s. 15-18. 
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dziedzictwu kulturalnemu. Istotny jest fakt, że po raz pierwszy w dziejach prawa 

międzynarodowego została przyjęta jako norma prawna zasada nienaruszalności 

dziedzictwa kulturalnego narodów i odpowiedzialności za wszelkie zamachy na to 

dziedzictwo. Strony tej Konwencji zobowiązały się do poszanowania dóbr kultury 

położonych zarówno na własnym terytorium, jak i na terytorium innego państwa. 

Dobra kultury wspólne dla całej ludzkości stanowią łącznik między narodami. Należy 

zwrócić uwagę również na to, że Konwencja Haska zawiera pojęcia niedostatecznie 

sprecyzowane, np. sprawa dokonywania badań archeologicznych na terenach 

okupowanych22. Konwencja uznała potrzebę przygotowania przez organy państwowe 

planów zabezpieczenia dóbr kultury znajdujących się na własnym terytorium 

(regulaminy, instrukcje, zarządzenia, które umożliwią wojsku oraz personelowi 

cywilnemu przestrzeganie Konwencji). Warto dodać, że Wojsko Polskie nie 

wykonuje bezpośrednich zadań dotyczących zabezpieczenia dóbr kultury, ale 

wypełnia szereg zobowiązań mających na celu jak największe ograniczenie strat  

w dziedzictwie kulturowym23.  

Ze względu na konieczność ochrony wszystkich obiektów mających wartość 

kulturową dnia 16 listopada 1972 roku została przyjęta przez Konferencję Generalną 

UNESCO Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego24. Konwencja ta oparta jest na idei, że ochrona kulturowego dziedzictwa 

nie jest tylko sprawą państwa, na którego terytorium niszczone są dobra kultury, ale 

jest również ważna dla całej społeczności międzynarodowej25. Pod pojęciem dóbr 

należących do dziedzictwa kulturalnego lub naturalnego Konwencja rozumie 

                                                 
22 W. Sieroszewski, Ochrona dóbr kultury w ustawodawstwie UNESCO, Warszawa 1978, s. 18-23. 

23 Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności, Edukacja obywatelska 

w wojsku. Ochrona dóbr kultury w czasie pokoju oraz zagrożenia wojennego w działaniach Wojska Polskiego, 

z. 17, red. R. Bznikowski, Warszawa 2006, s. 12-13. M.in. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 

2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153); M. Różański, Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów 

zbrojnych i sytuacjach kryzysowych, [w:] Nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Wyzwania XXI wieku, red. K. 

Hennig, Kraków 2015, s. 7-13. 

24 Polska ratyfikowała Konwencję w 1976 r. (Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190); D. Drewniacki, 

Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w razie konfliktów zbrojnych. Materiały i komentarze, Warszawa 2000, 

s. 47; M. Gąska, Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i w sytuacjach kryzysowych, [w:] Prawna 

ochrona dóbr kultury, dz. cyt., s. 98-120. 

25 W. Sieroszewski, Ochrona prawna dóbr kultury na forum międzynarodowym w świetle legislacji UNESCO, 

Warszawa 1974, s. 16-30. 
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zarówno zabytki („dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, 

elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych 

elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, 

sztuki lub nauki”26), „zespoły budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu 

na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową 

powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki”27 oraz „miejsca 

zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również 

strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową powszechną wartość  

z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub 

antropologicznego”28.  

Konwencja UNESCO z dnia 17 listopada 1970 roku dotycząca środków 

zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi  

i przenoszeniu własności dóbr kultury29 za dobra kultury uważa te dobra, które „ze 

względów religijnych lub świeckich uznawane są przez każde Państwo za mające 

znaczenie dla archeologii, prehistorii, historii, literatury, sztuki lub nauki”30. 

Konwencja wymienia szczegółowo następujące kategorie dóbr kultury: „rzadkie 

zbiory i okazy z dziedziny zoologii, botaniki, mineralogii i anatomii; przedmioty 

przedstawiające wartość paleontologiczną; dobra mające związek z historią, w tym 

również z historią nauki i techniki, historią wojskowości i historią społeczną,  

a także dobra pozostające w związku z historią życia przywódców, myślicieli, 

naukowców i artystów narodowych oraz ważnych dla narodu wydarzeń; przedmioty 

uzyskane drogą wykopalisk archeologicznych (legalnych i nielegalnych) i odkryć 

archeologicznych; elementy pochodzące z rozebranych zabytków artystycznych lub 

historycznych albo ze stanowisk archeologicznych; antyki liczące ponad sto lat, takie 

jak napisy, monety i wyryte pieczęcie; materiały etnologiczne; dobra, 

przedstawiające wartość artystyczną (…); rzadkie rękopisy i inkunabuły, dawne 

                                                 
26 Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190, art. 1. 

27 Tamże.  

28 Tamże. 

29 Dz.U. z 1974 r. Nr 20, poz. 106. 

30 Tamże, art. 1. 
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książki, dokumenty i publikacje mające szczególne znaczenie (historyczne, 

artystyczne, naukowe, literackie itp.), w postaci pojedynczych egzemplarzy lub  

w zbiorach; znaczki pocztowe, skarbowe i podobnego rodzaju w postaci 

pojedynczych egzemplarzy lub w zbiorach; archiwa, w tym archiwa fonograficzne, 

fotograficzne i filmowe; liczące ponad sto lat meble oraz dawne instrumenty 

muzyczne”31. 

Pojęcie dobro kultury występuje także w polskich aktach prawnych. 

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku32 już w preambule zawiera pojęcie 

chrześcijańskie dziedzictwo narodu, jak również zawiera przepisy wprost odnoszące 

się do dóbr kultury, a mianowicie art. 5, 6 i 73. Umieszczenie tych regulacji już na 

początku Konstytucji świadczy o tym, iż wartości określone w w/w artykułach są dla 

ustawodawcy istotne i ważne. Użyte w ustawie zasadniczej pojęcie dobro kultury jest 

niewątpliwie kojarzone z pojęciem tożsamości narodowej i ma najszerszy zakres. 

Konstytucja RP nie zawiera w swych przepisach prawnym definicji dobro kultury, 

lecz używa jej w znaczeniu wypracowanym przez doktrynę prawa polskiego na 

podstawie ustawy z 1962 roku. Zawiera ona w swej treści zarówno elementy 

dziedzictwa kulturowego, które zostały odziedziczone z przeszłości, jak i to 

wszystko, co jest wytworzone współcześnie przez człowieka i ma związek z kulturą 

narodu polskiego33.  

Należy przypomnieć, że dnia 15 lutego 1962 roku Polska uchwaliła ustawę  

o ochronie dóbr kultury i o muzeach34. Ustawa ta stanowiła podstawę prawną do 

zabezpieczenia dóbr kultury przed zagrożeniami wojennymi i na wypadek 

szczególnych zagrożeń podczas pokoju. Jej art. 2 zawierał definicję legalną  

i stanowił, że dobrem kultury jest przedmiot ruchomy lub nieruchomy, który ma 

znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na wartość historyczną, 

naukową lub artystyczną. Ochronie podlegają również rejestry zabytków, kartoteki 

ewidencyjne, dokumentacja konserwatorska, kartoteki obiektów architektury 

                                                 
31 Tamże. 

32 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.). 

33 B. Krupa, Analiza pojęć dotyczących ochrony…, dz. cyt., s. 12-13. 

34 Dz.U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48. 
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zabytkowej, jak również dokumentacja badań naukowych nad zabytkami. Ochrona 

nieruchomych dóbr kultury zgodnie z powyższą ustawą polegała na wykonywaniu 

prac ewidencyjno-dokumentacyjnych i techniczno-inżynieryjnych. Kierownicy 

jednostek organizacyjnych w ramach przygotowania i realizacji zadań związanych  

z ochroną dóbr kultury zobowiązani byli do następujących czynności: sporządzenie 

wykazu nieruchomych dóbr kultury, opracowanie planu ochrony dóbr kultury, 

zabezpieczenie nieruchomych dóbr kultury. Koordynatorem tych prac 

przygotowawczych na terenie województwa był wojewódzki konserwator zabytków, 

zaś na terenie kraju generalny konserwator zabytków. Plan zabezpieczenia 

nieruchomych dóbr kultury stanowił część składową planów obrony cywilnej35.  

Ustawę z 1962 roku zastąpiła ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, która nie zawiera ustawowej definicji legalnej 

pojęcia dobro kultury. W obecnej regulacji prawnej przedmiotem ochrony jest 

zabytek, czyli rzecz ruchoma lub nieruchoma stanowiąca świadectwo minionej epoki 

lub zdarzenia. Natomiast poza prawną ochroną pozostały dobra niemające charakteru 

materialnego, jak tradycja, obrzędy, zwyczaje oraz dobra wytworzone współcześnie, 

które nie posiadają cech dawności. Jak podkreślają niektórzy przedstawiciele 

doktryny zmiana ta mogła być podyktowana kilkoma czynnikami36. Po pierwsze, 

rezygnacja z pojęcia dobro kultury wynikała z powszechnej praktyki nazewniczej 

wynikającej z języka potocznego. Po drugie, obowiązujące w okresie 

międzywojennym akty prawne – które zostały już przywołane we wcześniejszych 

fragmentach tej książki – posługiwały się pojęciem zabytek. I wreszcie po trzecie, 

uprzednia regulacja ustawowa zawierając zbyt szeroki zakres definicji legalnej dóbr 

kultury, w praktyce odnosiła się do zabytków w rozumieniu aktualnej ustawy  

z 2003 roku37. 

Z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie wyeliminowano 

zupełnie pojęcia dobro kultury, bowiem występuje ono pomocniczo i to w szerokim 

                                                 
35 G. Leszczyński, Organizacja ochrony dóbr kultury w Polsce w razie zagrożeń czasu wojny i pokoju, [w:] 

Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny i pokoju. Materiały z międzynarodowej konferencji 

zorganizowanej w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”, Kraków 1996, s. 157-160.  

36 Np. W. Sieroszewski, Ochrona prawna dóbr kultury w Polsce, Warszawa 2010, s. 67. 

37 B. Krupa, Analiza pojęć dotyczących ochrony…, dz. cyt., s. 14-15.  
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znaczeniu, podobnie zresztą jak w Konstytucji RP i umowach międzynarodowych. 

Mieszczą się w nim zabytki oraz inne kategorie przedmiotów i artystycznych 

środków wyrazu, które nie są zabytkami38.  

Znane jest także pojęcie dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury, które 

używane jest w aktach prawnych z zakresu ochrony dziedzictwa kultury. Nie istnieje 

definicja legalna tego pojęcia. W doktrynie podkreśla się, że chodzi o dobra 

wyjątkowe, niepowtarzalne i jednocześnie mające znaczenie dla kultury. Ze względu 

na fakt, że dobra te posiadają dużą wartość materialną, przepisy polskie przewidują 

surowszą odpowiedzialność dla sprawców, którzy dopuszczają się określonych 

przestępstw w stosunku do tego mienia39. Według doktryny prawa dobro  

o szczególnym znaczeniu dla kultury rozumiane jest głównie jako: skarb narodowy, 

pomnik historii, obiekt lub przedmiot o wyjątkowym, unikatowym  

i niepowtarzalnym charakterze, zabytki umieszczone na liście dziedzictwa 

światowego40. Dobro, którego znaczenie dla kultury światowej ma szczególny 

wymiar, stanowi wyjątkowo cenną wartość. Brak ochrony prawnej takich dóbr 

narażałoby wszystkie narody na zubożenie ich dziedzictwa. 

 

1.2. Pojęcie zabytek 

 

W języku potocznym słowo zabytek używane jest od dawna. Podobnie termin 

ten jest wykorzystywany w języku nauk humanistycznych, a zwłaszcza  

w historii sztuki i sztuki konserwatorskiej41. Pojęciem tym posługują się prawnicy, 

                                                 
38 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomym…, dz. cyt., s. 28-29.  

39 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, art. 125 § 2 i art. 294 w nawiązaniu do art. 278 § 1-2, 284 

§ 1-2, 285 § 1, 286 § 1, 287 § 1, 288 § 1 i 3, 291 § 1 (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.). 

40 B. Gadecki, Dziedzictwo kulturalne i naturalne jako dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury  

w rozumieniu art. 294 § 2 KK, [w:] Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna  

i kryminologiczna, red. W. Pływaczewski, B. Gadecki, Warszawa 2015, s. 42-44; S. Buczyński, Dobro  

o szczególnym znaczeniu dla kultury, [w:] Ochrona dóbr kultury…, dz. cyt., s. 19-34.  

41 Przez zabytek rozumie się dzieło przedstawiające wartość muzealną, historyczną i kulturalną. Wśród 

zabytków wyróżnia się zabytki przyrody oraz obiekty przyrody nieożywionej: W. Boryś, Słownik 

etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 724; K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-

historyczny języka polskiego, Warszawa 2008, s. 76; Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. 5, red. K. 

Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2016, s. 198 i s. 349; Słownik języka 

polskiego PWN, red. L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska, Warszawa 1996, s. 1241; Wielka 

Encyklopedia PWN, t. 30, red. J. Wojnowski, Warszawa 2005, s. 175; Uniwersalny słownik języka polskiego, 



KPP Monografie 
 

21 

 

jak również akty prawne o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Jak zauważa Jan 

Pruszyński „w sensie prawnym zabytek to jedynie przedmiot wpisany do urzędowego 

repertorium noszącego nazwę rejestru zabytków, prowadzonego przez właściwy 

organ administracji publicznej”42. 

Według tzw. Karty Weneckiej z 1964 roku „pojęcie zabytku obejmuje 

zarówno odosobnione dzieło architektoniczne, jak też zespoły miejskie i wiejskie 

oraz miejsca, będące świadectwem poszczególnych cywilizacji, ewolucji  

o doniosłym znaczeniu bądź wydarzenia historycznego. Rozciąga się ono nie tylko 

na wielkie dzieła, ale również na skromne obiekty, które z upływem czasu nabrały 

znaczenia kulturalnego”43.  

Natomiast Konwencja z dnia 16 listopada 1972 roku w sprawie ochrony 

światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego44 przez pojęcie zabytek rozumie: 

„dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy  

i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych 

elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, 

sztuki lub nauki”45. Ponadto Konwencja wyróżnia tzw. miejsca zabytkowe, przez 

które rozumie „dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak 

również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową powszechną 

wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub 

antropologicznego”46. 

Na gruncie polskim należy najpierw przywołać art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 

1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach, która wymieniała jako zabytki 

podlegające ochronie prawnej przedmioty: wpisane do rejestru zabytków, wchodzące 

w skład muzeów, bibliotek, archiwów publicznych, lub posiadające oczywisty 

                                                 
t. 4: T-Ż, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 749; Słownik Języka Polskiego PWN. R-Z, red. M. Szymczak, 

Warszawa 1995, s. 830; Encyklopedia popularna PWN, red. R. Burek, Warszawa 1998, s. 363. 

42 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski…, t. 1, dz. cyt., s. 76. 

43 Karta Wenecka to postanowienia i uchwały II Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników 

Zabytków, który odbył się w Wenecji w 1964 r., www.tinyurl.com/venice-charter (dostęp: 06.12.2017). Polska 

nie ratyfikowała Karty Weneckiej.  

44 Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190. 

45 Tamże, art. 1. 

46 Tamże. 
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charakter zabytkowy. Należy zauważyć jednak, że ochronie prawnej podlegały nie 

tylko zabytki, ale wszelkie dobra kultury. Ustawa ta jednak – jak podkreśla Janusz 

Sługocki – wykazywała się małą skutecznością i niskim stopniem dostosowania do 

współczesnych potrzeb47. 

Konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa obowiązującego  

w Unii Europejskiej spowodowała uchwalenie nowej ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami48. Przedmiotem nowej regulacji 

stał się jedynie zabytek w rozumieniu ścisłym – element odziedziczony po naszych 

przodkach, świadectwo minionej epoki – nie zaś inne aspekty dziedzictwa 

kulturalnego, jak obrzędy, tradycje czy przekazy ustne49. Definicja ta z pozoru 

wydaje się jasna, ale wymaga wyjaśnienia, co oznaczają zawarte w niej 

sformułowania. I tak słowa świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia odnosi się do 

upływu czasu, chociaż nie podano granicy czasowej. Zatem w definicji tej może 

chodzić o każde przeszłe zdarzenie, nawet to, które miało miejsce niedawno. Wartość 

historyczna oznacza wartość dokumentalną obiektu, autentyczność. Wartość 

artystyczna oznacza indywidualne walory estetyczne, a więc oddziaływanie na 

odbiorcę, natomiast wartość naukowa może zostać zawężona np. do elementów 

konstrukcyjnych czy materiałowych, których zbadanie spowoduje pozyskanie 

ważnych informacji50.  

Wyłącznie terminem zabytek posługują się następujące polskie akty prawne: 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane51; ustawa z dnia 20 czerwca 1997 

roku – Prawo o ruchu drogowym52; ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku  

o gospodarce nieruchomościami53; ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

                                                 
47 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne, wyd. 2, Warszawa 

2017, s. 26.  

48 U.o.z, art. 3 ust. 1. 

49 A. Szczekala, Kilka uwag na tle Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [w:] 

Prawna ochrona dóbr kultury, dz. cyt., s. 223-225.  

50 W. Kowalski, Zabytek, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, red. K. Zeidler, 

Warszawa 2010, s. 428-431. 

51 Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, 1529. 

52 Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602. 

53 Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741. 
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i zagospodarowaniu przestrzennym54 i ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku  

o ochronie przyrody55. 

Podstawowym problemem od wielu lat jest to, że nie jest znany ogólny zasób 

zabytków. Jan Pruszyński słusznie w swojej książce napisał: „(…) najistotniejsze, że 

nie znamy wielkości zasobu zarówno budowlanego, jak i dzieł sztuki i rzemiosł 

artystycznych, księgozbiorów i archiwaliów, który podlegałby zwrotowi. Ogólna 

liczba zabytków nieruchomych jest teoretycznie możliwa do określenia, ale ani 

muzea, ani ich organ nadzorujący nie mają nawet ogólnego rozeznania”56. 

 

1.3. Kategorie zabytków 

 

 W systemach wielu krajów istnieje różny podział zabytków, np. na Ukrainie 

zabytki dzielą się na zabytki o znaczeniu regionalnym, znaczeniu krajowym oraz 

międzynarodowym57, zaś w Wielkiej Brytanii występuje podział zabytków na kilka 

numerowanych klas.  

Bogusław Szmygin58 wymienia cechy decydujące o klasie oraz kategorii 

zabytku. Klasyfikacja zabytków jest ograniczona do niewielkiej liczby klas, ale 

obejmuje różne grupy typologiczne. Powinna ona obejmować wszystkiego zabytki 

danego zasobu. Klasy zabytków wyróżnia się ze względu na cel praktyczny, m.in. 

źródło finansowania59. Również cel praktyczny (określenie zasad i form działania 

konserwatorskiego) stanowi kryterium wyróżnienia grup typologicznych zabytków. 

Kategoryzacja zabytków jest rozbudowywana i nie musi ona obejmować wszystkich 

zabytków danego zasobu60. Najogólniej rzecz ujmując klasyfikacja to podział 

                                                 
54 Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717. 

55 Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880. 

56 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski…, t. 2, dz. cyt., s. 368. 

57 Zob. J. Nikołajew J., Kolektywny wymiar prawa do swobody światopoglądu i przekonań religijnych oraz 

jego realizacja w ukraińskim systemie prawnym, Lublin 2016; tenże, Ochrona zabytków sakralnych na 

Ukrainie. Obowiązek państwa czy organizacji religijnych?, [w:] Ochrona zabytków sakralnych, red.  

M. Różański, Łódź 2017, s. 35-51. 

58 B. Szmygin, Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków, [w:] Klasyfikacja i kategoryzacja 

w systemie ochrony zabytków, red. B. Szmygin, Warszawa 2016, s. 121-123.  

59 Tamże, s. 123. 

60 Tamże.  
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zabytków na klasy ze względu na ich wartość, natomiast kategoryzacja to podział 

zabytków na grupy typologiczne, który dokonywany jest ze względu na ich 

charakterystykę. W latach 1961-1973 obowiązywała w Polsce pięciostopniowa 

klasyfikacja zabytków, która została wprowadzona przez instrukcję Zarządu Muzeów 

i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 20 grudnia 1961 roku61 

oraz pismo okólne nr 14 Dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków  

z dnia 10 lipca 1963 roku w sprawie określenia grup weryfikacyjnych zabytków 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków62. Zabytki nieruchome dzieliła ona ze 

względu na ich wartość na następujące klasy (grupy): 0 – zabytki i zespoły zabytkowe 

o najwyższej wartości artystycznej, historycznej i naukowej w skali światowej; I – 

zabytki i zespoły zabytkowe o wartości w skali ogólnopolskiej, które są dobrze 

zachowane i nie były przebudowywane w nowszych czasach; II – zabytki i zespoły 

zabytkowe o wartości w skali regionu lub miejscowości, jak również przebudowane 

przy zachowaniu znacznej części dawnej substancji zabytkowej; III – zabytki i 

zespoły zabytkowe o wartości przeciętnej lub miernej, zachowujące jednak 

bezsporną wartość artystyczną, historyczną lub naukową; IV – zabytki  

i zespoły zabytkowe z klas 0-III, których zły stan techniczny wyklucza skuteczną 

konserwację, a ich wartość jest minimalna63.  

W aktualnej ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami formalny status wszystkich polskich zabytków jest taki sam. Wśród 

definicji legalnych, które zawiera art. 3 u.o.z. wymienione zostały zabytki (pkt 1), 

zabytki archeologiczne (pkt 4), historyczne układy urbanistyczne lub ruralistyczne 

(pkt 12), historyczne zespoły budowlane (pkt 13) oraz krajobrazy kulturowe (pkt 14). 

Jeśli chodzi o zabytki, to ustawodawca w następujący sposób kategoryzuje je: 

zabytek nieruchomy (nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości), zabytek 

ruchomy (rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych), zabytek 

                                                 
61 Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, Instrukcja weryfikacji zabytków 

architektury, budownictwa i ich zespołów, [w:] Spis zabytków architektury i budownictwa, red. K. Malinowski, 

Warszawa 1964, s. 31-37.  

62 Za: P. Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997, s. 76; 

K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 54. 

63 J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce…, dz. cyt., s. 208. 
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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)64. Zabytki sakralne nie są 

wyodrębnione w tej ustawie jako osobna kategoria.  

 Wyraźny podział zabytków na nieruchome i ruchome zawierało 

rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 roku  

w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków65. Podział 

na zabytki nieruchome i ruchome ma znaczenie praktyczne, gdyż poza przepisami 

wspólnymi, istnieje wiele przepisów odrębnych. Wpisanie nieruchomości lub jej 

części do rejestru zabytków powinno zostać ujawnione w księdze wieczystej. Taka 

czynność nie dotyczy zabytków ruchomych.  

Współczesny standard polityki państwa w zakresie ochrony zabytków stawia 

znak równości pomiędzy pojęciami dobro kultury i dziedzictwo kulturowe. Ma to na 

celu zbudowanie obiektywnego systemu klasyfikacji zabytków. Nie można bowiem 

wprowadzać kryteriów ideologicznych lub politycznych przy ochronie zabytków, 

lecz zagwarantować równouprawnienie każdym zabytków (np. zabytkom religijnym, 

czy zabytkom mniejszości narodowych). 

 

1.3.1. Zabytki nieruchome  

 

Dnia 31 października 1918 roku ukazał się Dekret Rady Regencyjnej 

Królestwa Polskiego o opiece nad zabytkami sztuki i kultury66. W myśl tej ustawy za 

zabytki nieruchome uznane zostały: jaskinie, grodziska, kurhany, mogiły, usypiska, 

cmentarzyska, ślady osad nawodnych, głazy ze stopami, misami, krzyżami, 

podkowami, baby kamienne, budowle murowane i drewniane wraz z ogrodem bądź 

placem (prezbiteria, kaplice, wieże, bramy, kolumny, drzwi, kominki), dzieła sztuk 

plastycznych związane z architekturą budynku, np. malowidła ścienne. Ponadto 

                                                 
64 U.o.z., art. 3. 

65 Dz.U. z 1963 r. Nr 19, poz. 101. 

66 Dz.Praw. z 1918 r. Nr 16, poz. 36. 



KPP Monografie 
 

26 

 

ustawa wymieniała luźno stojące pomniki, nagrobki, kapliczki, figury, krzyże, 

kolumny, słupy graniczne, ruiny budowli, pomników i posągów, jak również na 

gruncie zachowane do dziś rozplanowania starych miast i dzielnic staromiejskich 

oraz ogrody ozdobne i stare aleje cmentarne i przydrożne. Wśród zabytków 

nieruchomych znalazły się także drzewa sędziwe i okazałe, które otaczają kościoły, 

kapliczki czy cmentarze67. W dekrecie tym nie zostały enumeratywnie wyliczone,  

a jedynie wskazane przykładowe zabytki nieruchome. Dekret ten nie posiadał 

legalnej definicji tego pojęcia. Wyżej wymienione zabytki nieruchome bez 

pozwolenia odpowiedniej władzy konserwatorskiej nie mogły „być burzone, 

niszczone, przerabiane, odnawiane, rekonstruowane, zdobione lub uzupełniane”68. 

Obowiązkiem każdego właściciela zabytku nieruchomego było utrzymanie go  

w takim stanie, aby mógł on bezpiecznie istnieć. Z wyjątkowych powodów państwo 

mogło wspomóc właściciela zabytku69. 

Definicja legalna zabytku nieruchomego pojawiła się w przepisach 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o opiece nad 

zabytkami70. Za zabytek nieruchomy uznano przedmiot charakterystyczny dla pewnej 

epoki i posiadający wartość artystyczną, kulturalną, historyczną, archeologiczną lub 

paleontologiczną. Istnienie takiej wartości potwierdzało orzeczenie władzy 

państwowej71.  

Z kolei ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach 

nie posiadała definicji legalnej zabytku nieruchomego72. Pojęcie zabytek nieruchomy 

odnajdujemy w jej art. 6 ust. 1, art. 15, art. 16 ust. 3, art. 19, art. 23, art. 27 ust. 2-3, 

art. 30 ust. 1, art. 32, art. 34 ust. 1 oraz art. 38 i art. 40. Wśród zabytków specjalne 

miejsce zajmowały pomniki historii. Pojęcie to wprowadziła powyższa ustawa, która 

w art. 6 stanowiła, że zabytki nieruchome o szczególnej wartości dla kultury 

                                                 
67 Tamże, art. 12. 

68 Tamże, art. 13. 

69 Tamże, art. 15. 

70 Dz.U. z 1928 r. Nr 29, poz. 265 ze zm. 

71 Tamże, art. 1. 

72 W art. 4 ustawy z 1962 r. podana jest ogólna definicja zabytku. 
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narodowej są chronione i zarządzane w odrębny sposób73. Uznanie danego zabytku 

za pomnik historii nadaje mu wyjątkową rangę w hierarchii dóbr kultury74.  

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami zabytek nieruchomy stanowi całą nieruchomość, 

jej część składową lub zespół nieruchomości „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” (art. 3 pkt 1 i 2). Świadczy to o tym, 

że obecnie obowiązująca ustawa definiując zabytek nieruchomy nawiązuje do 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928 roku o opiece nad 

zabytkami.  

Wśród zabytków nieruchomych aktualna ustawa o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami wymienia: krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, 

ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła budownictwa obronnego, dzieła 

architektury i budownictwa, obiekty techniki (kopalnie, huty, elektrownie, inne 

zakłady przemysłowe), cmentarze75, parki, ogrody, inne formy zaprojektowanej 

zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji. Ustawodawca nie wymienia expressis verbis zabytków 

sakralnych. Wyliczenie zawarte w art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.z. ma charakter otwarty, 

zatem zabytkiem nieruchomym jest każdy obiekt odpowiadający cechom zabytku, 

niezależnie od tego, czy została wydana decyzja administracyjna.  

Podstawową formą ochrony zabytków nieruchomych jest wpis do rejestru, 

utworzenie parku kulturowego, czy pomnika historii. Do najliczniejszej grupy 

zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru należy zaliczyć dzieła architektury  

i budownictwa, w tym kościoły różnych wyznań, dzwonnice, kaplice, klasztory, 

                                                 
73 B. Gadecki, Dziedzictwo kulturalne i naturalne…, dz. cyt., s. 35-54. 

74 Szczegółowe regulacje dotyczące kryteriów i warunków uznania obiektu za pomnik historii zostały 

określone w dokumencie Kryteria i procedury uznania za Pomnik Historii, przyjętym i rekomendowanym do 

stosowania 6 października 2005 r. przez Radę Ochrony Zabytków; A. Ploch, Pomnik historii – większa ochrona 

zabytków czy fikcja prawna, [w:] Ochrona dóbr kultury…, dz. cyt., s. 156.   

75 Przepisy prawne dotyczące cmentarzy znajdujemy w ustawach o stosunku państwa do różnych związków 

wyznaniowych, jak również w obowiązującej w Polsce ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 1959 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 912). 
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kostnice, kapliczki przydrożne oraz figury. Znaczącą grupę zabytków nieruchomych 

stanowią obiekty budownictwa obronnego, jak mury, forty i arsenały.  

Biorąc pod uwagę doktrynę i przepisy cywilistyczne, zabytki nieruchome 

powinny być zabytkami trwale związanymi z gruntem. Jednak przyjęta przez u.o.z. 

definicja zabytku nieruchomego odbiega od przyjętej w Kodeksie cywilnym76 

definicji nieruchomości (art. 46 § 1 k.c.). Jako przykład takiej rozbieżności można 

podać drobne kapliczki przydrożne77. Istnieje też pewna niekonsekwencja stosowania 

pojęcia zabytek nieruchomy, np. ustawa Prawo budowlane z 1994 roku odnosi się do 

zabytku nieruchomego jako obiektu wpisanego do rejestru zabytków, a nie jako do 

nieruchomości w rozumieniu przepisów k.c.78. Niejednolite podejście do pojęcia 

zabytek nieruchomy widoczne jest także w ustawach podatkowych79.  

 

1.3.2. Zabytki ruchome  

 

Dekret Rady Regencyjnej z 1918 roku za zabytki ruchome – w art. 18a – 

uznawał przedmioty związane bezpośrednio z przeznaczeniem budynku (m.in. 

ołtarze, ambony, chrzcielnice, stalle, pomniki, nagrobki, wota, szaty i naczynia 

obrzędowe, dzwony), dzieła sztuk plastycznych (obrazy, rzeźby, ryciny), dzieła sztuk 

zdobniczych (m.in. sztandary, świeczniki, dywany), monety, medale, pieczęcie, 

archiwalia czy wyroby przemysłu ludowego80. Artykuł 19 powyższego dekretu 

zabraniał wywozu zabytków ruchomych poza granicę Państwa Polskiego. 

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach 

posługiwała się pojęciem zabytek ruchomy w art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 2, art. 26, art. 

34 ust. 2-3, art. 37 ust. 2, art. 55, art. 78 pkt 2d w rozumieniu przedmiotu ruchomego, 

jej części lub zespołu rzeczy ruchomych (wykopaliska, znaleziska archeologiczne).  

                                                 
76 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 459, 933, 1132). 

77 K. Zalasińska, Zabytek nieruchomy, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków, dz. cyt., s. 433-440. 

78 Ustawa Prawo budowlane, art. 2. 

79 Np. w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rozdz. 2 (Dz.U. z 1991 r. Nr 9, 

poz. 31 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785, 2141). 

80 Dz.Praw. z 1918 r. Nr 16, poz. 36. 
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Prawodawca w art. 3 pkt 3 obowiązującej ustawy z 2003 roku za zabytek 

ruchomy uznaje „rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych 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”. Przykładowy 

katalog zabytków ruchomych został wymieniony w art. 6 u.o.z. Możemy tam znaleźć 

m.in. dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, wytwory 

sztuki ludowej, wytwory techniki, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne.  

W doktrynie podkreśla się, że w ustawowej definicji zabytku ruchomego brakuje 

formalnego kryterium, jakim jest wpis do rejestru zabytków. Zatem jeżeli dany obiekt 

posiada cechy określone w u.o.z. to uznawany jest za zabytek81. 

 

1.3.3. Zabytki archeologiczne 

 

Trzecią kategorią (oprócz zabytków ruchomych i nieruchomych) stanowią 

zabytki archeologiczne. Prawodawca wyodrębnia je ze względu na ich szczególny 

charakter, a także na specyficzne sposoby i metody ochrony oraz opieki82. Wydaje 

się, że podział ten ma charakter pozorny, bowiem należy zaznaczyć, że występują 

nieruchome zabytki archeologiczne lub ruchome zabytki archeologiczne.  

W doktrynie zabytek archeologiczny był różnie definiowany. 

Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 roku83 za zabytki 

archeologiczne uważał wykopaliska świadczące o dawnej kulturze (m.in. narzędzia 

kamienne, wyroby kruszcowe, ceramika, broń), jak również znaleziska przypadkowe 

wyżej wymienione, a znajdujące się na powierzchni ziemi lub na dnie zbiornika 

wody. Ponadto wymieniał skarby i archiwalia ukryte w murach, puszkach oraz 

skrytkach84.  

                                                 
81 Zob. np. W. Kowalski, Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego, Kraków 2004. 

82 E. Żywucka-Kozłowska, A. Opalska, Bezpieczeństwo stanowisk archeologicznych, [w:] Ochrona zabytków 

sakralnych, dz. cyt., s. 65-73. 

83 Dz.Pr. z 1918 r. Nr 16, poz. 36. 

84 Tamże, art. 23. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1962 roku obiekty archeologiczne  

i paleontologiczne stanowiły przedmiot ochrony prawnej. Katalog tego rodzaju 

zabytków zawierał „ślady terenowe pierwotnego osadnictwa i działalności 

człowieka, jaskinie, kopalnie pradziejowe, grodziska, cmentarzyska, kurhany oraz 

wszelkie wytwory dawnych kultur” 85.  

Dnia 16 stycznia 1992 roku sporządzona została Konwencja o ochronie 

dziedzictwa archeologicznego. Polska ratyfikowała ją w 1995 roku86. Strony 

Konwencji zobowiązały się do utworzenia systemu prawnego do ochrony 

dziedzictwa archeologicznego, poprzez inwentarz oraz klasyfikację chronionych 

zabytków i stref, jak również utworzenie rezerwatów archeologicznych. Niestety  

w Polsce kwitnie proceder poszukiwania zabytków archeologicznych i nielegalny 

obrót nimi.  

Przez zabytki archeologiczne aktualna ustawa o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami rozumie „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”87. Zatem z legalnej definicji zabytku 

archeologicznego wynika, że ustawodawca wprowadził podział na nieruchome  

i ruchome zabytki archeologiczne. Pojęcie zabytku archeologicznego opiera się 

przede wszystkim na kryterium wieku oraz kryterium określającym sposób jego 

pozyskania. Obowiązująca w Polsce definicja podobna jest do wielu innych 

europejskich rozwiązań.  

Zgodnie z polskim prawem własność zabytków archeologicznych przysługuje 

Skarbowi Państwa (art. 35 ust. 1 u.o.z.). Brzmienie tego przepisu w pełni odpowiada 

poprzedniej ustawie o ochronie dóbr kultury z 1962 roku. Istnieją głosy w doktrynie, 

że przepis ten jest nazbyt restrykcyjny, bowiem ogranicza prawo własności 

właściciela gruntu, na którym doszło do odkrycia bądź znalezienia zabytku 

                                                 
85 Dz.U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48, art. 5; W. Kowalski, Zabytek archeologiczny, [w:] Leksykon prawa ochrony 

zabytków, dz. cyt., s. 431-433. 

86 Dz.U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564. 

87 U.o.z., art. 3 pkt 4. 
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archeologicznego88. Naturalną konsekwencją rozwiązania przyjętego w art. 35 u.o.z. 

jest to, że w odniesieniu do ruchomych zabytków archeologicznych, które są 

rzeczami wyjętymi z obrotu handlowego, nie mają zastosowania przepisy zasiedzenia 

prawa własności (art. 174 k.c.), jak również jego nabycia w dobrej wierze (art. 169 

k.c.).  

Nabycie tego rodzaju obiektu od osoby nieuprawnionej jest możliwe  

w sytuacji działania w dobrej wierze na podstawie art. 169 § 1 k.c. Zabytek 

archeologiczny może zostać odkryty lub znaleziony. Art. 32 u.o.z. określa 

następujące obowiązki odkrywcy przedmiotu znalezionego w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych, bądź ziemnych: wstrzymanie prac mogących uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczenie przedmiotu i jego miejsca odkrycia, 

niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta, burmistrza, prezydenta 

miasta. Natomiast art. 33 u.o.z. wymienia obowiązki znalazcy przypadkowego i są 

nimi: zabezpieczenie przedmiotu, oznakowanie miejsca znaleziska, zawiadomienie 

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, to 

wówczas właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta89. Jeżeli przedmiot, co 

do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, został 

znaleziony lub odkryty na polskich obszarach morskich, to wówczas należy 

niezwłocznie zawiadomić właściwego dyrektora urzędu morskiego90.  

Przepisy prawne nie zabraniają poszukiwań przy użyciu wykrywaczy metali, 

ale należy czynić to zgodnie z prawem. Taką zgodę wydają wojewódzcy 

konserwatorzy zabytków, którzy akceptują miejsce i zakres wykonywanych prac91. 

Od 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana kwalifikacji nielegalnego poszukiwania  

z wykroczenia na przestępstwo92. Wielokrotnie dochodziło do dewastacji stanowisk 

                                                 
88 M. Trzciński, Prawna ochrona zabytków archeologicznych, [w:] Prawna ochrona dóbr kultury, dz. cyt.,  

s. 216-220. 

89 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397 z zm.). 

90 U.o.z., art. 32-33. 

91 Rocznie średnio 100 osób w skali Polski uzyskuje pozwolenie na poszukiwania, zob. http://naukawpolsce. 

pap.pl/aktualnosci/news%2C27976%2Czalasinska-od-tego-roku-nielegalne-poszukiwanie-zabytkow-jest-

przestepstwem (dostęp: 23.01.2018).  

92 U.o.z., art. 109c.  
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archeologicznych, bezczeszczono groby wojenne i szczątki ludzkie, stąd takie 

rozwiązanie prawne ma zapewnić lepszą ochronę zabytkom archeologicznym. 

W ustawie z 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajduje 

się instytucja prawna, którą zalicza się do tzw. nagród w prawie. W myśl art. 34 u.o.z. 

osobom, które odkryły lub przypadkowo znalazły zabytek archeologiczny 

przysługuje nagroda, o ile dopełniły one wyżej wymienionych obowiązków 

wynikających z u.o.z. Przepisów o nagrodach nie stosuje się do osób, które 

zawodowo zajmują się badaniami archeologicznymi lub zatrudnione są w grupach 

zorganizowanych prowadzących tego rodzaju zadania. Warunki i tryb przyznawania 

nagród określony został w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 

roku w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych93. 

Realnym zagrożeniem dla zabytków archeologicznych są bezprawnie 

prowadzone poszukiwania skarbów przy użyciu detektorów, działania wojenne, 

gwałtowny rozwój wielu inwestycji budowlanych związanych z pracami ziemnymi. 

Obok zagrożeń związanych z aktywnością człowieka występują zagrożenia związane 

z niszczycielskim oddziaływaniem warunków atmosferycznych czy przyrodniczych 

(powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów).  

Miejsce przechowywania zabytków archeologicznych, które zostały odkryte, 

przypadkowo znalezione albo pozyskane w wyniku badań lub poszukiwań 

archeologicznych, zgodnie z art. 35 ust. 3 u.o.z., określa wojewódzki konserwator 

zabytków. Zwyczajowo są one przekazywane w depozyt muzeum lub innej jednostce 

organizacyjnej za jej zgodą. 

Nowymi formami ochrony zabytków archeologicznych, wprowadzonych 

przez aktualną ustawę, jest utworzenie parku kulturowego oraz ustalenie ochrony w 

miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Wciąż jednak najskuteczniejszą 

formą ochrony tych zabytków jest ich wpis do rejestru. Zdaniem Macieja 

Trzcińskiego definicja zabytku archeologicznego jest zbyt szeroka, a tym samym 

                                                 
93 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie 

zabytków archeologicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 65). 
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trudna do stosowania w praktyce. Poza tym organy stosujące prawo mają problem  

w odróżnianiu zabytku od zabytku archeologicznego94.  

 

1.3.4. Zabytki sakralne  

 

Kościół od początku swojego istnienia posiadał pewne dobra doczesne, które 

traktował jako dar Boży oraz środek niezbędny do realizacji następujących zadań: 

godne sprawowanie kultu Bożego, odpowiednie utrzymanie duchowieństwa, 

działalność charytatywna wobec potrzebujących95. W związku z tym, że Kościół 

swoje zadania realizuje w warunkach ziemskich, musi posługiwać się środkami 

należącymi do porządku doczesnego96.  

Podstawowym przeznaczeniem wszystkich obiektów sakralnych (kaplice, 

klasztory, kościoły, sanktuaria, bazyliki, cmentarze) jest ich funkcja religijna 

(sakralna)97. Są one nierozerwalnie związane z duchowością człowieka i stanowią 

miejsce modlitwy, katechezy i sprawowania liturgii98. W dziejach historii polskiej 

prawo Kościoła do posiadania dóbr doczesnych, w tym zabytkowych budowli, było 

wielokrotnie kwestionowane przez władze świeckie99. Jako przykład można wskazać 

chociażby represje majątkowe, które dotknęły Kościół katolicki w Polsce w wyniku 

działań władz PRL. Wiele nieruchomości kościelnych zostało zabranych na własność 

socjalistycznego państwa100. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr 

                                                 
94 M. Trzciński, Prawna ochrona zabytków archeologicznych, dz. cyt., s. 228-230.  

95 Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”, 7 grudnia 1965 r., AAS 

58 (1966) 991-1024; Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 stycznia 1983 r., 

AAS 75 II (1983) 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 

Episkopatu, Poznań 1984, kan. 1254 § 1-2. 

96 S. Dubiel, Zarządzanie dobrami materialnymi parafii, [w:] Parafia w prawie kanonicznym i w prawie 

polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2014, s. 263.  

97 Przymiotnik sakralny oznacza: duchowy, kościelny, kultowy, liturgiczny, święty, religijny. J. Marecki, 

Atrakcyjność i potencjał turystyczny obiektów sakralnych, [w:] Ochrona zabytków sakralnych, dz. cyt., s. 29-

31. 

98 J. Marecki, Atrakcyjność i potencjał turystyczny obiektów sakralnych, [w:] Ochrona zabytków sakralnych, 

dz. cyt., s. 29-31. 

99 F. Pasternak, Urzędy i beneficja kościelne. Majątek kościelny, Warszawa 1970. 

100 D. Walencik, Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed komisją 

majątkową, Lublin 2008; M. Tomkiewicz, Obrót majątkiem Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Olsztyn 

2013; J. Stepnowska, Międzynarodowa restytucja dóbr kultury zrabowanych z obiektów sakralnych podczas II 

wojny światowej, [w:] Ochrona dóbr sakralnych, dz. cyt., s. 75-82. 
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kultury i muzeach wprowadziła nadzór i kontrolę państwa nad zabytkami, w tym 

zabytkami sakralnymi. Kościół i jego instytucje, będące właścicielami zabytków, 

zostały pozbawione wszelkich praw101. Wymagana była zgoda konserwatora 

wojewódzkiego na prace konserwatorskie, utrzymanie lub przywrócenie charakteru 

zabytkowego, na zmianę otoczenia zabytku lub widoku na niego102. Kościół mógł 

zatem wykonywać jedynie doraźne prace zabezpieczające, jednak również w tym 

wypadku konieczne było uprzednie zawiadomienie o tym fakcie konserwatora 

zabytków. Ponadto wolno było wykonywać bieżące konserwacje polegające na 

dokonywaniu drobnych napraw oraz malowaniu elementów budowlanych lub 

instalacyjnych. Istniało prawo „przejęcia na własność państwa” wszelkich zabytków 

ruchomych na warunkach wywłaszczeniowych103. 

Chrześcijaństwo wytworzyło ogromne dziedzictwo historyczno-artystyczno- 

kulturalne104, stąd troska o ochronę zabytków sakralnych jest zorganizowana na wzór 

hierarchicznej struktury kościelnej. Normy i przepisy dotyczące ochrony zabytków 

sakralnych wydawane są i obowiązują na poziomie ogólnokościelnym 

(uniwersalnym), poziomie narodowym oraz na poziomie diecezjalnym105. Troska  

o zabytki sakralne stanowi ważny element w umowach międzynarodowych 

zawartych pomiędzy Stolicą Apostolską a poszczególnymi krajami106.  

Jan Pruszyński określa zabytki sakralne jako „nie tylko depozyt wiary  

i dowód przynależności do kręgu cywilizacji stworzonej przez wiarę, lecz przede 

wszystkim przedmioty poświęcone Bogu”107. Ochrona zabytków sakralnych posiada 

                                                 
101 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1997, s. 320-321. 

102 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie 

prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz.U. z 1964 r. Nr 31, poz. 

197). 

103 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1963 r. w sprawie szczegółowego trybu 

postępowania przy przejmowaniu zabytków ruchomych na własność Państwa (Dz.U. z 1963 r. Nr 32, poz. 

183). 

104 M. Różański, Zadania związków wyznaniowych w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

[w:] Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2016, s. 

285-294. 

105 Zostaną one omówione w rozdziale trzecim niniejszej książki. 

106 J. Wojtkowski, O ochronie dóbr kultury w ustawodawstwie Kościoła Rzymskokatolickiego, [w:] Wandalizm 

wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, red. W. Pływaczewski, S. Buczyński, Olsztyn 2015, s. 61-62. 

107 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski…, t. 1, dz. cyt., s. 106. 
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trojaką formę: poprzez narzędzia administracji rządowej (centralnej i terenowej), 

poprzez narzędzia organów samorządowych, jak również poprzez narzędzia 

przewidziane prawem kanonicznych powszechnym i partykularnym. Mimo braku 

definicji legalnej zabytku sakralnego, administracja kościelna zajmuje się także 

popularyzacją ochrony dziedzictwa kultury, chociażby poprzez działalność instytucji 

naukowo-badawczych, np. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych 

KUL108. 

Współcześnie wiele zabytków nieruchomych jest przedmiotem własności 

osób prawnych Kościoła łacińskiego, lecz prawodawca kościelny nie posługuje się 

pojęciem zabytek, ani też pojęciem ochrona zabytków. Może to sugerować, że 

kwestia ta nie stanowi kręgu zainteresowań władz kościelnych. Pogląd taki nie jest 

słuszny, gdyż w Kodeksie Prawa Kanonicznego występują pojęcia odpowiadające 

funkcjonującemu w prawie polskim pojęciu zabytek. Do pojęć tych należy termin 

rzecz drogocenna z racji historycznych, jak również termin dokument mający walor 

historyczny. 

Biorąc pod uwagę klasyfikację kościelnych dóbr doczesnych należy wymienić 

materialne dobra nieruchome (immobilia), materialne dobra ruchome (mobilia),  

a także dobra niematerialne (bona incorporalia). Nieruchomości są to części 

powierzchni ziemi, jak również budynki, które na sposób trwały są powiązane  

z gruntem. Prawodawca kościelny nie definiuje wprost nieruchomości, ale terminem 

tym posługuje się pięciokrotnie, korzystając z terminologii wypracowanej przez 

prawo państwowe109. Taką możliwość daje kan. 1290 Kodeks Prawa Kanonicznego 

z 1983 roku mówiący o kanonizacji przepisów cywilnych, o ile nie sprzeciwiają się 

one prawu Bożemu lub prawo kanoniczne czego innego nie zastrzega.  

W doktrynie prawa kanonicznego za rzecz ruchomą uważa się rzeczy, których 

możliwa jest zmiana położenia bez naruszenia ich istoty i bez podejmowania 

                                                 
108 K. Sikora, Problemy restytucji i ochrony zabytków sakralnych, [w:] Ochrona dóbr kultury…, dz. cyt.,  

s. 73-74.  

109 Tamże, kan. 13 § 2, n. 2, kan. 1270, kan. 1283, n. 2, kan. 1302 § 1 i kan. 1376. Prawo polskie rozróżnia trzy 

rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe (nieruchomości rolne – np. grunty orne, sady, stałe pastwiska, 

oczka wodne oraz nieruchomości leśne), nieruchomości budynkowe oraz części budynków, czyli tzw. 

nieruchomości lokalowe.  
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nadzwyczajnych środków w tym zakresie110. Wśród rzeczy ruchomych wymienia się 

różnego rodzaju przedmioty, sprzęty i inwentarz111. Biorąc pod uwagę kryterium 

zużywalności wyróżniamy rzeczy zużywalne (rzeczy jednorazowe bądź 

krótkotrwałe) i rzeczy niezużywalne (rzeczy mimo używania ich zachowują swoją 

wartości, np. narzędzia). Ponadto rzeczy dzielą się na zamienne i niezamienne. 

Rzeczy zamienne mają swoją wartość określoną według liczby, wagi czy miary, stąd 

mogą być wymienione na inne112.  

Z treści kan. 638 § 3 i kan. 1292 § 2 KPK wynika, że Kościołowi mogą być 

darowane rzeczy kosztowne, czyli rzeczy o znacznej wartości estetycznej  

i historycznej. Niestety przepisy kodeksowe nie zawierają żadnych szczegółowych 

wytycznych odnoszących się do kryterium znaczącej wartości. Zatem należy odnieść 

się zarówno do innych dokumentów kościelnych (np. instrukcji Konferencji 

Episkopatu Polski z dnia 16 kwietnia 1966 roku o ochronie zabytków i kierunkach 

rozwoju sztuki kościelnej113), jak i do regulacji świeckich zawartych chociażby  

w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. 

Należy podkreślić, że pojęcie dobro o znaczącej wartości historycznej oraz pojęcie 

zabytek nie są terminami tożsamymi. Może się bowiem zdarzyć, że nieruchomość nie 

będąca zabytkiem w ocenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, będzie miała 

istotne znaczenie dla historii Kościoła114.  

Jak podkreśla Bartosz Rakoczy, w Kodeksie Prawa Kanonicznego nie 

wyodrębnia się samodzielnej kategorii przedmiotowej zabytków, w przypadku 

których to walor historyczny decyduje o objęciu ich ochroną. Przepisy dotyczące 

                                                 
110 L. Świto, Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Olsztyn 2010, s. 16. 

111 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje  

w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990, s. 25. 

112 F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2, Opole 1958, s. 538-539.  

113 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej, 16 

kwietnia 1966 r., [w:] Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), oprac. Cz. 

Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1994, s. 301-306.  

114 L. Świto, Alienacja majątku kościelnego…, dz. cyt., s. 109-110. 
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zabytków są rozproszone, występują przy okazji regulowania innych kwestii  

i instytucji prawa kanonicznego, dotyczą np. alienacji115.  

Obok rzeczy ruchomych i nieruchomych prawodawca kościelny wyróżnia 

również rzeczy święte (res sacrae). Rzeczy święte należy otaczać czcią, ponieważ 

przeznaczane są wyłącznie do sprawowania kultu Bożego (kan. 1171 KPK). Wśród 

nieruchomości rzeczami świętymi są miejsca święte (kan. 1205) oraz konsekrowane 

budynki sakralne. Natomiast wśród rzeczy ruchomych, którym przysługuje miano 

rzecz święta wyróżnić należy święte obrazy (kan. 1188), ołtarz (kan. 1235), relikwie 

(kan. 1190 § 2), a także inne rzeczy przeznaczone do kultu Bożego, np. naczynia 

liturgiczne.  

Przesłanką decydującą o zakwalifikowaniu określonej rzeczy do rzeczy 

świętych jest przeznaczenie jej do kultu Bożego. W związku z tym istnieją 

pobłogosławione przedmioty niewykorzystywane do kultu, a przez to nie traktowane 

są jako rzeczy święte116. 

Zasady prawa kanonicznego dotyczące obiektów kościelnych i sakralnych 

określa Księga IV w części trzeciej Miejsca i czasy święte (kan. 1205-1243). Przez 

obiekty kościelne należy rozumieć budowle przeznaczone do realizacji celów innych 

niż obiekty sakralne, ale związanych z misją Kościoła katolickiego117. Przeznaczenie 

miejsca do kultu Bożego lub do grzebania wiernych czyni je miejscem świętym. 

Dokonuje się to przez uroczyste poświęcenie (dedykację) lub przez zwykłe 

poświęcenie (benedykcję), dokonane według przepisów liturgicznych118.  

W rozumieniu prawa kanonicznego za obiekty sakralne uważa się kościoły, kaplice 

publiczne, kaplice prywatne (oratoria), sanktuaria i cmentarze. 

Zabytki sakralne nie są wyodrębnione jako osobna kategoria w ustawie z 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Warto podkreślić, że art. 6 ust. 1 

pkt 1 nie wymienia expressis verbis dzieł architektury sakralnej wśród zabytków 

                                                 
115 B. Rakoczy, Ochrona zabytków w Kodeksie Prawa Kanonicznego, [w:] Kultura w praktyce…, dz.cyt.,  

s. 275-276.  

116 P. Kaleta, Kościelne prawo majątkowe, Lublin 2014, s. 52-54. 

117 Konkordat polski z 1993 r. rozróżnia obiekty sakralne i kościelne, art. 24 (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318 

ze zm.). 

118 KPK, kan. 1205. 
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nieruchomych podlegających ochronie i opiece bez względu na ich stan zachowania, 

ale znajdują się one w grupie takich wymienionych zabytków, jak układy 

urbanistyczne, ruralistyczne, zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, 

(art. 6 pkt 1 lit. b-c.); wymienione zostały natomiast cmentarze (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. 

f). Przez nieruchomy zabytek sakralny rozumie się nieruchomość, jej część lub zespół 

nieruchomości, o których mowa w art. 3 pkt 1 u.o.z. aktualnie używanych do kultu 

Bożego. 

Dokumenty drugiego Polskiego Synodu Plenarnego stanowią, że cmentarze są 

„miejscami, w których w szczególny sposób wyraża się wiara w Zmartwychwstanie 

i specyficzna pamięć parafii”119. Ponadto według instrukcji Konferencji Episkopatu 

Polski o ochronie cmentarzy z 1987 roku cmentarz należy traktować „jako kompleksy 

drzewostanu oraz jako zespoły nagrobków, rzeźb, epitafiów, symboli, napisów 

nagrobnych”120.  

Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa na dzień 28 września 

2016 roku w Polsce do rejestru wpisanych jest 71 041 zabytków nieruchomych. 

Wśród nich jest 12 920 zabytków sakralnych (kościoły różnych wyznań, 

zabudowania klasztorne, dzwonnice) oraz 4 824 zabytkowych cmentarzy, co stanowi 

łącznie ok. 25% tej kategorii obiektów121.  

W przywołanych wyżej aktach prawnych brakuje definicji wartości 

sakralnych. Zabytków sakralnych nie należy postrzegać wyłącznie jako muzealiów, 

lecz jako obiekty kultu religijnego. Stąd najwłaściwszym miejscem przechowywania 

ruchomych zabytków sakralnych są świątynie. Podyktowane to jest również 

względami estetycznymi eksponowanych dzieł. Zabytki sakralne znajdujące się  

                                                 
119 II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Dokumenty, Poznań 2001, n. 70, s. 117. 

120 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o ochronie cmentarzy, 1987, n. 7, [w:] Dokumenty 

duszpastersko-liturgiczne…, dz. cyt., s. 346.  

121 Na listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisano następujące polskie zabytki sakralne: Sanktuarium 

pasyjno-maryjne oo. bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (rok wpisu – 1999); drewniane budowle 

Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze (rok wpisu – 2001); cenne historycznie i ciekawe architektonicznie 

drewniane cerkwie regionu karpackiego oraz drewniane kościoły o najczęściej konstrukcji zrębowej znajdujące 

się w południowej Małopolsce – Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa (rok wpisu 

– 2003), https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Miejsca_na_liscie/Lista_miejsc/ 

(dostęp: 05.01.2018). Lista światowego dziedzictwa UNESCO została ustanowiona na mocy Konwencji w 

sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego przyjętej przez UNESCO w dniu 16 

listopada 1972 r. 



KPP Monografie 
 

39 

 

w świątyniach tworzą integralną całość i naturalną kompozycję. Znane są przypadki 

dostosowywania przez instytucje muzealne przestrzeni wystawienniczej dla 

ruchomych zabytków sakralnych. Słychać głosy osób zajmujących się naukowo 

zabytkami sakralnymi, że „żadna, nawet najlepiej zaaranżowana sceneria nie zastąpi 

wnętrza kościoła, gdzie taki zabytek jest i stanowi element duchowy wspólnoty, dla 

której został stworzony”122. Należy o nie dbać z jednej strony, jako świadectwo 

spuścizny historycznej i kulturowej oraz skarbnicę zabytków sztuki kościelnej, zaś z 

drugiej strony jako miejsce kultu.  

 

1.4. Ochrona zabytków a opieka na zabytkami  

 

 Dekret z 1918 roku oraz rozporządzenie z 1928 roku posługiwały się terminem 

„opieka nad zabytkami”. Właściciel (posiadacz) zabytku musiał utrzymywać go  

w należytym stanie, zaś rząd w wyjątkowej sytuacji mógł go w tym zadaniu pomóc123. 

Natomiast ustawa z 1962 roku zawierała określenie „ochrona dóbr kultury”124.  

Z jednej strony była ona powinnością państwa, z drugiej strony powinnością moralną 

i etyczną obywateli. W 1990 roku, po zmianie art. 1 ustawy z 1962 roku, ochrona 

dóbr kultury stała się przede wszystkim powinnością obywateli. Administracja miała 

zapewnić warunki prawne, organizacyjne i finansowe dla ochrony dóbr kultury.  

Problematyka ochrony zabytków znajduje się także w ustawie Prawo 

budowlane z 1994 roku. Mowa jest w niej o obowiązku respektowania przepisów 

dotyczących ochrony zabytków, jeśli chodzi o obiekty i obszary wpisane do rejestru 

zabytków i obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską. Ochrona zabytków 

należy do zadań organów administracji publicznej, zarówno rządowej  

i samorządowej. Działania organów w tym zakresie obejmują z jednej strony 

planowanie i organizację, zaś z drugiej strony aktywną i bezpośrednią ochronę 

                                                 
122 K. Sikora, Problemy restytucji…, dz. cyt., s. 75-76. 

123 Dz.Praw. z 1918 r. Nr 16, poz. 36, art. 15.  

124 W ratyfikowanej przez Polskę międzynarodowej Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu 

zbrojnego (Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212) na pojęcie „ochrona dóbr kulturalnych” składają się dwa terminy 

– „opieka” i „poszanowanie dóbr kultury”. 



KPP Monografie 
 

40 

 

zabytków przed zniszczeniem w postaci nadzoru. Jak podkreśla Małgorzata Gmiter 

brakuje zadań polegających na czynnej współpracy z właścicielami zabytków125.  

W ustawie z 2003 roku wyraźnie wydzielono ochronę zabytków i opiekę nad 

zabytkami. W pojęciu ochrona istnieją elementy ingerencji władz publicznych.  

W szerokim znaczeniu termin ten oznacza wynikające z prawa działania władcze 

umożliwiające stosowanie różnych instrumentów nakazowych, środków przymusu, 

czy systemu zachęt. Opieka zaś polega na zabezpieczeniu przedmiotów przed 

zniszczeniem dla zachowania chronionych obiektów w jak najlepszym stanie,  

a także wszelkie działania materialno-techniczne. Czynności dotyczące ochrony 

zabytków podejmowane są przez organy administracji publicznej (art. 4 u.o.z.), zaś 

czynności związane z opieką dotyczącą właścicieli lub posiadaczy (art. 5 u.o.z.). 

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organy 

administracji publicznej podejmują następujące zadania: „zapewnienie warunków 

prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie 

zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganie zagrożeniom 

mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; udaremnianie niszczenia 

i niewłaściwego korzystania z zabytków; przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub 

nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; kontrolę stanu zachowania  

i przeznaczenia zabytków; uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”.  

Szereg zadań związanych z ochroną zabytków nałożono na samorząd, 

zwłaszcza gminny, m.in. tworzenie parku kulturowego, prowadzenie gminnej 

ewidencji zabytków, czy tworzenie gminnego programu opieki nad zabytkami. Kamil 

Zeidler, znany specjalista z zakresu prawnej ochrony dziedzictwa kultury, postuluje 

powołanie obligatoryjnej samorządowej służby ochrony zabytków działającej  

w ramach samorządu powiatowego, zatrudnienie w każdym powiecie po jednym 

samorządowym konserwatorze zabytków. Według niego ochrona zabytków 

rozumiana jest jako oddziaływanie władzy administracyjnej na właścicieli/ 

opiekunów prawnych obiektów zabytkowych. Winna ona uwzględniać trzy 

                                                 
125 M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych, Wrocław 2013, s. 44-45.  
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podstawowe zasady konstytucyjne: zasadę proporcjonalności, zasadę równości oraz 

zasadę uznawania interesu zabytku jako dobra wspólnego.  

Struktura organów ochrony zabytków została określona w art. 89-101 u.o.z. 

Pierwszym organem odpowiedzialnym za ochronę zabytków jest Minister właściwy 

do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. W jego imieniu kompetencje 

wykonuje Generalny Konserwator Zabytków w funkcji sekretarza lub podsekretarza 

stanu w ministerstwie. Co ciekawe u.o.z. nie określa wymagań niezbędnych do 

objęcia tego stanowiska. Jak wynika z art. 90 u.o.z. do zadań Generalnego 

Konserwatora Zabytków należy m.in.: opracowanie krajowego programu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, prowadzenie krajowej ewidencji zabytków (za 

pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa), wydawanie decyzji, 

postanowień i zaświadczeń, kontrola w zakresie przestrzegania przepisów u.o.z., 

nadzór nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków, promowanie 

badań w zakresie konserwacji zabytków, poszerzanie świadomości prawnej w 

zakresie opieki nad zabytkami w formie szkoleń, konkursów, warsztatów, 

konferencji, współpracowanie z organami administracji publicznej. Przy Ministrze 

właściwym do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego działa Rada 

Ochrony Zabytków (kolegialny organ doradczy)126, zaś przy Generalnym 

Konserwatorze Zabytków funkcjonuje Główna Komisja Konserwatorska (organ 

opiniodawczy)127. 

  W imieniu wojewody zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami wykonuje wojewódzki konserwator zabytków. Powoływany  

i odwoływany on jest przez wojewodę na wniosek Generalnego Konserwatora 

Zabytków128. Kwalifikacje na to stanowisko określają przepisy u.o.z.: obywatelstwo 

polskie, przynajmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie ochrony zabytków,  

5-letni staż pracy w tym zakresie, niekaralność za przestępstwa z winy umyślnej, 

odpowiednia znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej  

                                                 
126 U.o.z., art. 97. 

127 U.o.z., art. 98. 

128 U.o.z., art. 91 ust. 1. 
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i zabytków129. Przy wojewódzkim konserwatorze zabytków działa organ 

opiniodawczy, którym jest Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków130. Wojewódzki 

konserwator zabytków kieruje wojewódzkim urzędem ochrony zabytków131. Do 

zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy przede wszystkim realizacja 

zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, sporządzanie planów finansowych, prowadzenie rejestru i ewidencji 

zabytków z terenu województwa, wydawanie decyzji, zaświadczeń, postanowień, 

kontrola realizacji przepisów u.o.z., upowszechnianie wiedzy o zabytkach, nadzór 

nad prawidłowym wykonywaniem prac przy zabytkach132. Od dnia 1 października 

1996 roku wojewódzki konserwator zabytków jest pracownikiem wojewody133.  

Ważną kwestią w skutecznej ochronie zabytków jest zasada ograniczonego 

prawa własności ze względu na interes społeczny. Państwo powinno tworzyć system 

pomocy, np. ulgi, dotacje, subwencje, refundacje, ponieważ na właścicieli zabytków 

nakłada różnorodne obowiązki. Niezbędny jest mecenat państwa wobec kultury, jak 

również merytoryczny charakter pracy konserwatorów zabytków. Ochrona dóbr 

kultury powinna mieć charakter apolityczny, ponieważ stanowi ona obowiązek 

państwa i powinność jego obywateli, zaś zabytki to fundament tożsamości narodu134.  

Na gruncie ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, opieka nad zabytkami obejmuje obowiązki o charakterze rzeczowym  

i finansowym, wykonywane przez właścicieli i posiadaczy zabytków. Katalog tych 

czynności zawarty jest w art. 5 u.o.z. Opieka sprawowana nad zabytkiem polega  

w szczególności „na zapewnieniu warunków naukowego badania i dokumentowania 

zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

                                                 
129 U.o.z., art. 91 ust. 2. 

130 U.o.z., art. 99. 

131 U.o.z., art. 92.  

132 U.o.z., art. 91 ust. 4. Ponadto wśród organów i jednostek ochrony zabytków należy wymienić: kierownika 

delegatury wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, dyrektora urzędu morskiego oraz dyrektora Biblioteki 

Narodowej. 

133 K. Zeidler, Ochrona zabytków, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków, dz. cyt., s. 191-196. 

134 J. Purchla, Dziedzictwo a transformacja. Strategiczne cele polityki państwa w sferze ochrony zabytków – 

doświadczenie Polski, [w:] Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 

roku, red. G. Czubek, P. Kosiewski, Warszawa 2005, s. 11-12.  
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przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak 

najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie 

jego wartości; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego 

znaczeniu dla historii i kultury”. Literalna wykładnia tego artykułu świadczy o tym, 

że właściciele i posiadacze zabytków mają zapewnić właściwy poziom prac przy 

zabytku oraz posiadać predyspozycje do popularyzowania zabytku135. Opieka nad 

zabytkami wynika z tytułu własności, posiadania, dzierżawy lub użytkowania na 

podstawie decyzji administracyjnej. Istnieją określone nakazy w formie decyzji 

administracyjnej, np. przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku objętym 

ochroną prawną. Stąd zrozumiałe jest, że prawo nakazuje właścicielom zabytków 

przedstawiania projektów prac konserwatorskich wojewódzkiemu konserwatorowi 

zabytków. Nadzór nad wykonywaniem opieki należy do wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, który może ingerować w prace projektowe i wykonawcze. 

Jego działalność można określić jako opiekę urzędową wynikającą z uznania obiektu 

za zabytek.  

Źródłem zobowiązań właścicieli lub posiadaczy zabytków jest wpis do rejestru 

zabytków. Opiekun zabytku powinien uzyskiwać zezwolenie organu 

konserwatorskiego, jeżeli chce dokonać ważnych czynności przy zabytku lub wokół 

niego. Chodzi o takie czynności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla wartości 

zabytku lub niewłaściwe korzystanie z niego136. Art. 5 u.o.z. nie stanowi zamkniętego 

katalogu czynności opieki nad zabytkami, ponieważ także w art. 28 u.o.z. zawarte 

zostały obowiązki właścicieli lub posiadaczy zabytków. Do zadań własnych gmin 

należy uwzględnianie ochrony i opieki nad zabytkami w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego137.  

 

 

 

                                                 
135 W. Paczuski, Opieka nad zabytkami, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków, dz. cyt., s. 222-234. 

136 U.o.z., art. 25. 

137 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 1 pkt 9 (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95; 

t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, 2232). 
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1.5. Wnioski 

 

Terminy takie jak zabytki czy dobra kultury używane są zarówno w języku 

potocznym, literaturze specjalistycznej, jak i w aktach prawnych różnej rangi. 

Posługują się nimi zarówno architekci, konserwatorzy, prawnicy, archeologowie, 

językoznawcy, a także przedstawiciele innych dziedzin nauki. Definicje te 

ewoluowały nieraz w całkowitym oderwaniu od siebie, ulegały presji historycznej, 

politycznej czy ideologicznej. Bez wątpienia pojęcia te są ciągle żywe w języku  

i ważne dla kultury narodu.  

Sposób rozumienia pojęcia zabytek oraz zestawu przymiotów i cech, które 

świadczą o zabytkowości, stanowi podstawę systemu ochrony zabytków.  

W szeroko pojętym pojęciu dobro kultury mieszczą się wszystkie zabytki, dawne  

i współczesne dzieła sztuk plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych, wytwory 

rzemiosła artystycznego, parki kulturowe, stanowiska archeologiczne, jak również 

tradycje, obrzędy i obyczaje, które warto zachować ze względu na ich wartość138.  

Wyróżniamy rzeczy będące dobrami kultury, a niebędące zabytkami (np. 

niedawno powstałe dzieło uznanego żyjącego artysty). Relacja pomiędzy pojęciem 

dobro kultury i zabytek jest taka, że nie każde dobro kultury jest zabytkiem, ale każdy 

zabytek jest dobrem kultury139. Zabytek należy do świata kultury i musi związany być 

z działalnością człowieka stanowiąc dzieło minionej epoki lub zdarzenia. Ważne jest 

także to, aby zachowanie zabytku leżało w interesie społecznym ze względu na jego 

wartość historyczną, artystyczną i naukową. 

Wśród pierwszych regulacji prawnych z zakresu ochrony zabytków w Polsce 

należy wymienić dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 roku, 

rozporządzenie Ministra Sztuki i Kultury z dnia 9 kwietnia 1919 roku w przedmiocie 

wpisywania zabytków sztuki i kultury do inwentarza, rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o opiece nad zabytkami, jak również 

ustawę z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach, która niestety 

                                                 
138 M. Rouba, Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej 

Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego  

i naturalnego UNESCO, Toruń 2013, s. 22-33. 

139 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 42. 
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pomijała zwłaszcza ekonomiczne mechanizmy wzmacniające skuteczność ochrony 

dóbr kultury.  

Aktualnym aktem prawnym ustanawiającym normy, zasady działania oraz 

procedury, które obowiązują podmioty odpowiedzialne za organizowanie ochrony 

zabytków jest przyjęta 23 lipca 2003 roku przez Sejm RP ustawa o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. W przepisach tej ustawy została rozwinięta 

konstytucyjna norma zawarta w art. 5 Konstytucji RP, która stanowi, że 

Rzeczypospolita Polska „strzeże dziedzictwa narodowego”. Ustawa z 2003 roku 

poszerzyła obszar ochrony dziedzictwa kulturowego, przez który rozumie się 

wspólny dorobek społeczeństwa europejskiego, a nie już tylko spuściznę narodową. 

Co istotne ustawa podkreśla, że ochrony dziedzictwa wymagają także niematerialne 

dobra kultury.  

Wśród kategorii zabytków ustawa wyróżnia zabytki nieruchome, zabytki 

ruchome, jak również zabytki archeologiczne. Należy dodać, że ochronie podlegać 

mogą także nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 

budowlanego czy jednostki wojskowej. Ustawa wymienia w art. 3 także zespoły 

zabytków nieruchomych, jak historyczny układ urbanistyczny, historyczny układ 

ruralistyczny, historyczny zespół budowlany, krajobraz kulturowy oraz otoczenie.  

Konieczność ochrony zabytków wynika więc z narodowej tradycji, jak i ze 

świadomości ogólnoludzkich wartości. Ponadto przepisy odnoszące się do ochrony 

zabytków zgromadzonych w muzeach czy bibliotekach, jak również przepisy 

dotyczące zabezpieczenia, ochrony i ratowania zabytków, zostały ujęte w odrębnych 

aktach prawnych.  

Ochrona zabytków realizowana jest przez organy administracji rządowej  

i samorządowej, które działają w interesie publicznym. Organami ochrony zabytków 

są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który swoje zadania wykonuje przez 

Generalnego Konserwatora Zabytków oraz wojewoda, w imieniu którego działa 

wojewódzki konserwator zabytków. W katalogu podmiotów odpowiedzialnych za 

ochronę zabytków należy również wymienić wójta, burmistrza i prezydenta miasta, 

osoby zajmujące kierownicze stanowiska w resorcie obrony narodowej (sekretarz 
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stanu, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego140). Ponadto istnieją delegatury 

wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków (np. w Elblągu), jak również 

samorządowe służby ochrony zabytków (np. w Gdańsku czy Krakowie)141.  

Bez wątpienia dobra kultury stanowią materialne świadectwo w dziejach 

narodu i mają ważne znaczenie społeczne. Mogą być one środkiem przyspieszania 

integracji społecznej, wzmacniania więzi narodowej, pogłębiania znajomości 

historycznej, jak również upowszechniania kultury. Nieocenioną rolę  

w organizowaniu, sprawowaniu i upowszechnianiu ochrony dóbr kultury spełniają 

organizacje społeczne oraz stowarzyszenia tworzące społeczny ruch opieki nad 

zabytkami. Konieczne jest jednak podjęcie w szerszym zakresie prac nad systemem 

edukacji na rzecz dziedzictwa. Na przestrzeni lat dostrzegalny jest rozwój gałęzi 

prawa ochrony dziedzictwa kultury (m.in. Jan Pruszyński, Kamil Zeidler, Katarzyna 

Zalasińska). Ochronę zabytków należy wiązać także z rozwojem turystyki  

i działalnością samorządów, zwłaszcza że zabytki stanowią ważny mechanizm 

rozwoju wielu miejscowości. Nadal problem, nie tyko w Polsce, stanowi kwestia 

nieuregulowanej własności wielu zabytków. 

Opieka nad zabytkami należy do obowiązków właściciela lub posiadacza 

obiektu zabytkowego i polega na zapewnieniu odpowiednich warunków 

funkcjonowania, zabezpieczania, upowszechniania wiedzy, prowadzenia badań  

i prac przy zabytku. Wśród właścicieli i posiadaczy dóbr kultury narodowej znajdują 

się kościoły i inne związki wyznaniowe, na których również spoczywa obowiązek 

opieki nad zabytkami będącymi w ich władaniu oraz nad prowadzonymi przez nie 

bibliotekami, muzeami czy archiwami.  

Podkreślić należy, że Konstytucja RP nakazuje władzom publicznym podjęcie 

działań w celu upowszechniania i ochrony dóbr kultury materialnej i niematerialnej 

będących dorobkiem narodu. Natomiast ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami realizuje ten obowiązek w wąskim zakresie, a mianowicie jedynie  

w odniesieniu do zabytków.  

                                                 
140 K. Niciński, K. Sałaciński, Zasady ochrony zabytków w prawie krajowym i międzynarodowym. Poradnik 

dla kadry WP, Warszawa 2009, s. 15-16. 

141 U.o.z, art. 96, ust. 2. 
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ROZDZIAŁ II 

PRAWNA OCHRONA NIERUCHOMYCH ZABYTKÓW 

SAKRALNYCH W POLSCE 

 
 

 Treścią rozdziału drugiego będą przepisy obowiązujące w polskim systemie 

prawnym gwarantujące ochronę nieruchomych zabytków sakralnych. Analiza tych 

przepisów będzie pomocna w odpowiedzi na pytanie: czy ochrona zabytków jest 

odpowiednia i wystarczająca? Na wstępie omówiona zostanie Konstytucja RP  

z 1997 roku, a dokładnie jej preambuła oraz art. 5, 6, 25 i 73. Następnie przedstawione 

zostaną normy regulujące status nieruchomych zabytków sakralnych w aspekcie 

prawa administracyjnego, cywilnego oraz karnego.  

W ramach ochrony administracyjnoprawnej omówione zostaną następujące 

zagadnienia: wpis do rejestru zabytków, wpis do ewidencji zabytków, uznanie za 

pomnik historii, pozwolenia i nadzór konserwatorski, jak również krajowe, 

wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami.  

Przepisy prawa administracyjnego dotyczące zabytków nieruchomych mają 

znaczenie dla stosunków cywilnoprawnych. Zwłaszcza decyzja o wpisie do rejestru 

zabytków wprowadza ograniczenia w sferze posiadania, korzystania i rozporządzania 

zabytkiem nieruchomym. Skutkiem decyzji o wpisie do rejestru jest objęcie danej 

nieruchomości obowiązkami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. Przepisy tej ustawy wpływają także na właścicieli innych obiektów, 

które znajdują się w otoczeniu chronionej nieruchomości. W ramach ochrony 

cywilnoprawnej ukazane zostanie pojęcie nieruchomości w rozumieniu 

obowiązującego Kodeksu cywilnego oraz granice korzystania z prawa własności. 

Na zakończenie rozdziału drugiego przeanalizowane zostaną czyny 

zabronione przeciwko zabytkom nieruchomym. Wśród poszczególnych kategorii 

przestępstw wymienionych w Kodeksie karnym nie ma rozdziału zatytułowanego 

przestępstwa przeciwko zabytkom, bądź szerzej – przestępstwa przeciwko dobrom 

kultury. Należy pamiętać, że karnoprawną ochronę zabytków nieruchomych 
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wyznacza zarówno Kodeks karny, jak i przepisy ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami. Środki karne powinny być stosowane w ostateczności, kiedy 

mamy do czynienia z sytuacjami patologicznymi (np. podpalenie zabytku w celu 

zatarcia śladów kradzieży). 

Kościół katolicki w Polsce dysponuje dużym zasobem zabytków, które 

stanowią wspaniałe dziedzictwo kultury. Zatem kościoły i inne związki wyznaniowe 

odpowiedzialne są za właściwe zachowanie, zabezpieczenie i konserwację obiektów 

zabytkowych. To zobowiązanie w odniesieniu do Kościoła katolickiego nie wynika 

tylko z przepisów prawa kanonicznego, ale również z prawa państwowego.  

 

2.1. Ochrona konstytucyjna  

  

 Pierwszą polską Konstytucją, która odnosiła się do kultury narodowej była 

Konstytucja PRL z dnia 22 lipca 1952 roku142. W art. 62 istniał następujący zapis: 

„Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do korzystania ze 

zdobyczy kultury i do twórczego udziału w rozwoju kultury narodowej. Prawo to 

zapewniają coraz szerzej: rozwój i udostępnienie ludowi pracującemu miast i wsi 

bibliotek, książek, prasy, radia, kin, teatrów, muzeów i wystaw, domów kultury, 

klubów, świetlic, wszechstronne popieranie i pobudzanie twórczości kulturalnej mas 

ludowych i rozwoju talentów twórczych”143.  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku144  

o szeroko pojętych dobrach kultury stanowi w preambule oraz art. 5, art. 6 i art. 73. 

W preambule ustrojodawca posługuje się terminem chrześcijańskie dziedzictwo 

narodu. Formuła ta świadczy o tym, że ustrojodawca nie odciął się od wartości 

chrześcijańskich145. Ponadto odnajdujemy tam zobowiązanie, „by przekazać 

przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku”. Istnieje 

rozdźwięk między treścią preambuły do Konstytucji a ustawą o ochronie zabytków  

                                                 
142 Dz.U. z 1952 r. Nr 33, poz. 232. 

143 Tamże. 

144 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. 

145 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 6. 
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i opiece nad zabytkami. Preambuła nakazuje bowiem organom publicznym działanie 

na rzecz zachowania materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa 

narodowego, natomiast wspomniana ustawa dotyczy jedynie zabytków. Zgodnie  

z treścią art. 5 Konstytucji władze publiczne mają obowiązek strzec dziedzictwa 

narodowego146. W art. 6 ust. 1 pojawia się natomiast norma prawna zawierająca 

określenie dobro kultury147. Biorąc pod uwagę definicję z prawa międzynarodowego 

można stwierdzić, że w rozumieniu Konstytucji za dobro kultury uważa się zespół 

wytworów człowieka, które ze względów religijnych lub świeckich uznawane są 

przez każde państwo za mające znaczenie dla nauki, archeologii, prehistorii, 

literatury lub sztuki148. Kolejnym obowiązkiem władz publicznych jest 

upowszechnienie i zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury149. Ponadto 

Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom przebywającym na emigracji  

w kwestii zachowania ich związku z narodowym dziedzictwem kulturalnym150. 

Norma art. 73 Konstytucji zapewnia każdemu wolność korzystania z dóbr kultury151.  

Konstytucyjna zasada dotycząca równouprawnienia związków wyznaniowych 

oraz współdziałania organów władzy publicznej z podmiotami kościelnymi jest 

uwidoczniona we wspólnych działaniach dla ochrony dziedzictwa kultury, stąd 

konieczne będzie przeanalizowanie treści art. 25 Konstytucji RP. 

  

2.1.1. Strzeżenie narodowego dziedzictwa kulturowego  

 

Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego narodu, w tym o zabytki 

sakralne, zawarta jest w polskiej Konstytucji. Zgodnie z treścią art. 5 Konstytucji 

                                                 
146 Tamże, art. 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”.  

147 Tamże, art. 6, ust. 1: „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr 

kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”. 

148 I. Bernatek-Zaguła, Prawna ochrona dóbr kultury – problemy terminologiczne, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” 2012, nr 4 (12), s. 140-142.  

149 Konstytucja RP, art. 6 ust. 1.   

150 Tamże, ust. 2. 

151 Tamże, art. 73: „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania 

ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”. 
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„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”. Dziedzictwo narodowe zostało 

wskazane jako jedna z sześciu najwyższych wartości, których ochrona należy do 

podstawowych obowiązków państwa. Wykładnia powyższego artykułu została 

dokonana przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2007 

roku152. Trybunał rozważał, czy pojęcie strzeże rozumiane jest jako używanie 

środków prawnych w postaci zakazów i nakazów wobec właścicieli zabytków  

i innych podmiotów, czy również jako nakaz i obowiązek nałożony na państwo 

używania innych środków, które mają zapewnić zachowanie dziedzictwa 

narodowego. Trybunał przyjął stanowisko, że ustawodawca konstytucyjny pojęcie 

strzeże rozumie w sensie szerokim, nakładając wspomniane obowiązki na państwo  

i inne podmioty. 

Z treści art. 5 ustawy zasadniczej wynika, że władze publiczne mają 

obowiązek podejmowania działań w celu zachowania dziedzictwa narodowego153. 

Termin ten obejmuje także pojęcie zabytku. Konstytucja zatem nie nakłada na władze 

publiczne takiego obowiązku w odniesieniu do całości dóbr kultury, np. folkloru.  

„Źródło tożsamości narodu polskiego”154 stanowi część składową dziedzictwa 

narodowego. Ustawodawca rozróżnia te dobra od „własnej kultury”155 mniejszości 

narodowych. W przepisie art. 5 Konstytucji RP zawarto postulat o charakterze 

programowym wymagający działań od organów władzy publicznej w zakresie 

                                                 
152 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r. K 20/07, OTK-A 2007, nr 9, poz. 102. 

153 Zgodnie z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

(Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190) na dziedzictwo narodowe składają się: dziedzictwo kulturalne (zabytki, 

miejsca zabytkowe, zespoły budowli) oraz dziedzictwo naturalne (pomniki przyrody, formacje geologiczne  

i fizjograficzne, miejsca lub strefy naturalne o ściśle oznaczonych granicach). 

154 Konstytucja RP, art. 6. 

155 Tamże, art. 35. 
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ochrony dóbr kultury156. W realizację powyższego zadania włączony jest także 

samorząd terytorialny157, który uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. 

Określenie „strzeżenie” pozwala na używanie wszelkich środków 

dozwolonych przez prawo, czyli nakazów, zakazów, jak i środków materialnych 

mających na celu zapewnienie ochrony dziedzictwa narodowego. Przy 

konstruowaniu ustawowego modelu ochrony dóbr kultury nie można pominąć zasady 

ochrony własności i prawa dziedziczenia158. Ustawodawca konstytucyjny dopuszcza 

wywłaszczenie jedynie w sytuacji dokonywania tego na cele publiczne (np. na rzecz 

ochrony wolności do korzystania z dóbr kultury) i za słusznym 

odszkodowaniem159.W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 

1993 roku podkreślono, że ograniczenie prawa własności unormowane jest ochroną 

innych wartości konstytucyjnych160. Skoro ochrona zabytków leży w interesie 

publicznym, to zdaniem Trybunału nie może ona być w żadnej mierze 

kwestionowana. 

Organy administracji publicznej są zobowiązane do podejmowania działań 

mających na celu ochronę zabytków. Działania te polegają m.in. na: zapewnieniu 

warunków prawnych, finansowych i organizacyjnych umożliwiających zachowanie 

zabytków, prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku, 

udaremnianie niewłaściwego korzystania z zabytków, czy kontrole stanu zachowania 

i ich przeznaczenia. W myśl art. 18 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad 

zabytkami przy sporządzaniu analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

powiatu czy gminy, powinna być uwzględniona ochrona i opieka nad zabytkami161.  

                                                 
156 M. Chmaj, Konstytucyjne podstawy ochrony dóbr kultury, [w:] Prawna ochrona dóbr kultury, red.  

T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2009, s. 26-28.  

157 Konstytucja RP, art. 16 ust. 2.  

158 Tamże, art. 21 ust. 1. 

159 Tamże, art. 16 ust. 2. 

160 Sygn. P. 6/92, OTK w 1993 r., cz. I, poz. 8, za: M. Chmaj, Konstytucyjne podstawy ochrony…, dz. cyt.,  

s. 31.  

161 M. Bielecki, B. Ulijasz, Troska państwa i związków wyznaniowych o zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Wybrane zagadnienia, [w:] Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red.  

P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, s. 172-173.  
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Ochrona dóbr kultury jest zadaniem, w którym partycypują wszyscy 

obywatele. Jednostki organizacyjne związków wyznaniowych mają znaczny udział 

w ochronie zabytków, bowiem na nich spoczywa obowiązek utrzymania zabytków 

we właściwym stanie. Istnieje także potrzeba permanentnego kształcenia kadry 

wojskowej w zakresie szeroko pojmowanej ochrony dóbr kultury w czasie pokoju  

i wojny162.  

Zadanie polegające na strzeżeniu dziedzictwa narodowego może być 

przekazane podmiotom spoza administracji państwowej, a więc jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz podmiotom prywatnym. W ustawie z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym zaliczono zadania na rzecz ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami do zadań własnych gminy. Obecna ustawa o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami znacznie rozszerza zadania gmin i powiatów  

w tym zakresie, m.in. o obowiązek opracowywania gminnych i powiatowych 

programów opieki nad zabytkami (art. 6 ust. 1 u.s.g.163; art. 4 ust. 1 u.s.p.164). 

Z pewnością dla realizacji celu określonego w art. 5 Konstytucji RP konieczna 

jest zakrojona na szeroką skalę edukacja społeczeństwa. Zarówno władze państwowe 

i samorządowe, właściciele i posiadacze zabytków oraz wszyscy obywatele muszą 

mieć świadomość, że zniszczony zabytek to niepowetowana strata.  

 

2.1.2. Zapewnienie dostępu do dóbr kultury  

  

Konstytucyjnym zadaniem władz publicznych w odniesieniu do dóbr kultury 

jest stwarzanie warunków ich upowszechniania (art. 6), co wiąże się z wolnym 

dostępem do nich. Zatem wszelkie zmiany w prawie powinny zapewniać jak 

największy udział społeczeństwa w ochronie i upowszechnianiu dóbr kultury.  

Z tego powodu należy ograniczać władcze formy działania podmiotów 

                                                 
162 J. Gotowała, Zadania Sił Zbrojnych i sposoby realizacji tych zadań w dziedzinie ochrony dóbr kultury, [w:] 

Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny i pokoju. Materiały z międzynarodowej konferencji 

zorganizowanej w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”, Kraków, czerwiec 1996, red. J. Furtak, 

Warszawa 1997, s. 248-249. 

163 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95; t.j. Dz. U.   

z 2017  r., poz. 1875, 2232). 

164 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578; t.j. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1868). 
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administrujących na rzecz jak najszerszej liczby podmiotów zainteresowanych 

udziałem i wpływem na realizację zadań publicznych165.  

 Wolność korzystania z dóbr kultury zagwarantowana jest w art. 73 Konstytucji 

RP, wraz z wolnością twórczości artystycznej, wolnością badań naukowych oraz 

wolnością nauczania166. Wolność korzystania z dóbr kultury zapewnia się każdemu, 

czyli nie tylko obywatele mogę z niej korzystać. Poprzez „każdego” należy rozumieć 

osobę fizyczną, bez względu na jej obywatelstwo, wiek, zawód i płeć, jak i osobę 

prawną, czy jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.  

Ograniczenie w dostępie do dóbr kultury może wynikać z potrzeby ochrony 

tych dóbr i być podyktowane chęcią zachowania ich w dotychczasowym stanie167.  

W myśl art. 6 Konstytucji władze publiczne mają dbać, aby dostęp do dóbr kultury 

był równy. Oznacza to, że istnieją przepisy prawne, które uniemożliwiają osobom 

prywatnym będącym właścicielami dóbr kultury ograniczanie dostępu do tych dóbr 

innym osobom.  

Ponadto z treści art. 73 Konstytucji wynika, że należy stanowić odpowiednie 

normy prawne, które zapewniałyby środki finansowe na dostęp do dóbr kultury. 

Należy pamiętać, że właściciele przedmiotów uznanych za dobro kultury nie mogą 

dobrowolnie rozporządzać prawami do tych dóbr. Konstytucja nie gwarantuje 

bezpłatnego udostępniania dóbr kultury, jednak z uwagi na treść art. 73 opłaty te nie 

powinny być zbyt wygórowane168. 

 Z powyższych rozważań wynika, że art. 6 Konstytucji stanowi o trojakim 

obowiązku władz publicznych. Po pierwsze muszą one stwarzać odpowiednie 

warunki (odpowiednie ustawodawstwo) do upowszechniania dóbr kultury. Po drugie, 

organy władzy publicznej powinny stwarzać warunki, aby dostęp do dóbr kultury był 

równy dla wszystkich zainteresowanych. Po trzecie władze publiczne mają 

obowiązek pomocy udzielania Polakom przebywającym na emigracji  

                                                 
165 J. Izdebski, Ochrona dóbr kultury w systemie norm prawa administracyjnego, „Muzealnictwo” 55 (2014), 

s. 228.  

166 J. Sobczak, Wolność korzystania z dóbr kultury – standardy europejskie i konstytucyjna rzeczywistość 

polska, [w:] Prawna ochrona dóbr kultury, dz. cyt., s. 7. 

167 Tamże, s. 24.  

168 J. Sobczak, Wolność korzystania z dóbr kultury…, dz. cyt., s. 24-25.  
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w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, m.in. poprzez 

dotowanie stacji radiowych i telewizyjnych, czy imprez kulturalnych169.  

 

2.1.3. Równouprawnienie związków wyznaniowych w zakresie ochrony 

zabytków   

 

Spośród podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego należy wyróżnić kościoły oraz inne związki wyznaniowe. Dysponują 

one dużym zasobem zabytków, zarówno nieruchomych, jak i ruchomych (zabytki 

architektoniczne, obrazy, rzeźby, szaty i naczynia liturgiczne). Problemu ochrony 

sakralnych dóbr kultury nie należy odnosić wyłącznie do Kościoła katolickiego, ale 

również do innych związków wyznaniowych. Kościelny mecenat sztuki doprowadził 

do zgromadzenia wielkiej ilości bezcennych zabytków i dzieł sztuki sakralnej. Po 

1989 roku podmioty kościelne uzyskały należne miejsce w życiu publicznym. 

Konstytucja RP gwarantuje możliwość posiadania świątyń i innych miejsc kultu 

religijnego (art. 53). Poza tym kościoły i inne związki wyznaniowe mogą tworzyć 

fundacje170, zaś wierni zakładać stowarzyszenia realizujące cele związane z ochroną 

zabytków171. 

Jedną z konstytucyjnych zasad instytucjonalnych relacji państwo – kościół jest 

zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych (art. 25 ust. 

1). W Polsce zatem żaden kościół nie jest uprzywilejowany. Wszystkie związki 

wyznaniowe – jako podmioty prawa – korzystają na jednolitych zasadach ze swobody 

                                                 
169 M. Chmaj, Konstytucyjne podstawy ochrony…, dz. cyt., s. 29.  

170 Np. Konstytucja RP, art. 12; Konkordat RP, art. 26 - „Kościelne osoby prawne mogą zakładać fundacje. Do 

fundacji tych stosuje się prawo polskie”. Podobny przepis zawarty jest w większości umów regulujących 

stosunek państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, np. ustawa z dnia 20 lutego 1997 r.  

o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 29 (Dz.U.  

z 1997 r. Nr 41, poz. 253 ze zm.). 

171 Np. Konkordat RP, art. 19 - „Rzeczpospolita Polska uznaje prawo wiernych do zrzeszania się zgodnie  

z prawem kanonicznym i w celach określonych w tym prawie. Jeżeli te zrzeszenia poprzez swą działalność 

wkraczają w sferę uregulowaną w prawie polskim, podlegają także temu prawu”. Podobny przepis zawarty jest 

w większości umów regulujących stosunek państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, np. 

ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej 

Polskiej, art. 21 (Dz.U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251 ze zm.); ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 21-22 (Dz.U. z 1997 r. Nr 41, poz. 252 

ze zm.). 
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w określaniu własnej doktryny religijnej, jak również organizowania kultu, 

udzielania posług religijnych, kierowania się własnym prawem wewnętrznym, czy 

kształcenia i zatrudniania duchownych172.  

W ustawach indywidualnych dotyczących poszczególnych kościołów mowa 

jest o współdziałaniu instytucji kościelnych z instytucjami państwowymi  

i samorządowymi. Współpraca ta powinna dotyczyć dziedziny ochrony, konserwacji, 

udostępniania i upowszechniania zabytków architektury kościelnej i sztuki sakralnej 

oraz prowadzenia ich dokumentacji. Obszarem współdziałania są także muzea, 

archiwa i biblioteki będące własnością kościelną oraz dzieła sztuki o motywach 

religijnych stanowiących ważną część dziedzictwa kultury polskiej173. Związki 

wyznaniowe, które nie mają odrębnej ustawy bądź analogicznych regulacji w aktach 

regulujących ich sytuację prawną, mogą powoływać się na art. 17 ustawy z dnia 17 

maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania174.  

Równouprawnienie związków wyznaniowych w aspekcie pozytywnym 

oznacza, że mają być one traktowane przez prawo identycznie tam, gdzie każdy  

z nich w identycznym stopniu ma określoną cechę175. Z kolei zasada 

równouprawnienia w aspekcie negatywnym oznacza zakaz uznania 

uprzywilejowanej pozycji jednego ze związków wyznaniowych176. Proklamacja 

zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych ma swoje 

                                                 
172 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 76-78. 

173 Np. ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego, art. 38 (Dz.U. 1991 r. Nr 66, poz. 287 ze zm.); ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku 

Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 26 (Dz.U. z 1995 r. Nr 97, 

poz. 481 ze zm.); ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w 

Rzeczypospolitej Polskiej, art. 31 (Dz.U. 1995 r. Nr 97, poz. 480 ze zm.); ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o 

stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 22 (Dz.U. z 

1995 r. Nr 97, poz. 479 ze zm.); ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 25 (Dz.U. z 1995 r. Nr 97, poz. 482 ze zm.). 

174 Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 155; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1153. 

175 W latach 2008-2015 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczył 45,1 mln zł na zabytki  

w województwie warmińsko-mazurskim. Fundusze te zostały przeznaczone na obiekty sakralne należące do 

następujących związków wyznaniowych: Kościół rzymskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół grekokatolicki, 

Kościół Starowierców oraz Gmina Żydowska. 

176 J. Krukowski, Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 278-280. 
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uzasadnienie w potrzebie uszanowania pluralizmu światopoglądowego  

i wyznaniowego oraz równości wszystkich ludzi177. 

Konstytucja RP z 1997 roku nie określa, co należy rozumieć przez pojęcie 

związek wyznaniowy. Jak podkreśla Józef Krukowski: „związkiem wyznaniowym 

jest grupa ludzi, oparta na istniejącej między nimi więzi duchowej, jaką rodzi 

«wiara», czyli dobrowolna akceptacja doktryny co do istnienia Boga i zasad 

postępowania; grupa mająca własną strukturę, czyli charakter trwałej instytucji 

społecznej”178. Nazwa kościół odnosi się do wspólnot religijnych o chrześcijańskim 

rodowodzie. Konstytucja RP uznaje, iż wszystkie związki wyznaniowe, niezależnie 

od liczby wyznawców, są podmiotami równouprawnionymi. Warto przypomnieć, że 

Konstytucja marcowa z 1921 roku posiadała zapis, że: „Wyznanie rzymsko-

katolickie, będące religią przeważającej większości narodu, zajmuje w Państwie 

naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań”179. 

Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że prawo do równego traktowania winno 

być ujmowane w związku z konkretnymi normami prawnymi lub działaniami 

organów władzy publicznej. Zatem przepis art. 32 ust. 1 Konstytucji RP formułuje 

prawo do równego traktowania osób znajdujących się w analogicznej sytuacji180. 

Chociaż kościołom i innym związkom wyznaniowym brakuje środków 

finansowych na właściwą konserwację zabytków, to nie mogą mieć miejsca sytuacje, 

o których wspomina Kamil Zeidler, że sami parafianie wykonują remont 

zabytkowego kościoła181. Prace remontowe i budowlane przy zabytkowych obiektach 

muszą być dokonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i pod 

nadzorem konserwatorskim.  

 

                                                 
177 Konstytucja RP, art. 32. 

178 J. Krukowski, Kościół i Państwo. Podstawy…, dz. cyt., s. 277. 

179Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 114 (Dz.U. z 1921 r. Nr 44, poz. 

267). 

180 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2005 r., SK 20/03, OTK-A 2005, nr 7, poz. 82; wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2004 r., SK 23/02, OTK-A 2004, nr 9, poz. 89.  

J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne, wyd. 2, Warszawa 2017, 

s. 93. 

181 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 116.  
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2.1.4. Podstawy prawne współdziałanie państwa i kościoła na rzecz 

ochrony zabytków 

 

Ważną rolę w zakresie dbałości o kulturę i jej ochronę pełni zarówno państwo, 

jak i związki wyznaniowe. Zagadnienie ochrony dóbr kultury uwzględniał zawarty w 

dniu 10 lutego 1925 roku Konkordat między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą 

Apostolską182. Postanowienia konkordatowe oparte były na przepisach Kodeksu Pio-

Benedyktyńskiego oraz przepisach państwowych. Art. 14 Konkordatu brzmiał 

następująco: „Dobra, należące do Kościoła, nie będą przedmiotem żadnego aktu 

prawnego, zmieniającego ich przeznaczenie, inaczej, jak za zgodą władzy 

duchownej, z wyjątkiem wypadków przewidzianych przez ustawy o wywłaszczeniu 

w celu regulacji dróg przewozowych i rzek, obrony państwowej oraz podobnych 

celów. W każdym razie przeznaczenie nieruchomości i ruchomości, poświęconych 

wyłącznie dla służby Bożej, jako to: kościołów, przedmiotów należących do 

nabożeństw itp., nie będzie mogło być zmienione, bez uprzedniego pozbawienia ich 

przez właściwą władzę kościelną ich charakteru rzeczy poświęconych. Żadna 

budowa, przemiana lub restauracja kościołów i kaplic nie będzie dokonywana 

inaczej, jak tylko zgodnie z technicznymi i artystycznymi przepisami ustaw, 

dotyczących budowy gmachów i konserwacji zabytków. W każdej diecezji 

stworzona będzie komisja, mianowana przez biskupa w porozumieniu z właściwym 

ministrem, dla ochrony w kościołach i lokalach kościelnych starożytności, dzieł 

sztuki, dokumentów archiwalnych i rękopisów, posiadających wartość historyczną  

i artystyczną”183. 

 Z powyższego zapisu wynikało, że to na biskupach poszczególnych diecezji 

spoczywała główna odpowiedzialność za właściwy sposób zabezpieczania cennych 

przedmiotów. Przewodniczącym Komisji mieszanej do opieki nad zabytkami 

kościelnymi miał być ordynariusz danej diecezji. Konsekwencją zawarcia 

Konkordatu było m.in. to, że na synodach prowincjonalnych można było zauważyć 

większe zainteresowanie sprawami dóbr kultury (np. synod w Kielcach w 1927 

                                                 
182 Dz.U. z 1925 r. Nr 72, poz. 501.  

183 Tamże. 



KPP Monografie 
 

58 

 

roku)184. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w dniu 19 grudnia 

1925 roku wydał rozporządzenie w sprawie komisyj mieszanych dla ochrony 

zabytków sztuki i kultury, znajdujących się w katolickich kościołach i lokalach 

kościelnych185.  

 Art. 17 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania przewiduje 

współdziałanie państwa ze związkami wyznaniowymi w zakresie ochrony, 

konserwacji, udostępniania i upowszechniania zabytków i sztuki religijnej. 

Współdziałanie to ma odbywać się na zasadach określonych w przepisach u.o.z.  

Zobowiązaniem wynikającym z umowy konkordatowej podpisanej między 

Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską 28 lipca 1993 roku186 jest to, że  

„w każdej diecezji komisja powołana przez biskupa diecezjalnego będzie 

współpracować z właściwymi władzami państwowymi w celu ochrony znajdujących 

się w obiektach sakralnych i kościelnych dóbr kultury o ogólnonarodowym znaczeniu 

oraz dokumentów archiwalnych o wartości historycznej i artystycznej” (art. 25 ust. 

1)187. Strony zobowiązały się do negocjacji w celu ustalenia zasad „udostępniania 

dóbr kultury będących własnością lub pozostających we władaniu Kościoła” (art. 25 

ust. 2). Niestety przepis ten jest w zasadzie martwy, ponieważ w większości polskich 

diecezji nie funkcjonują komisje wspólne składające się z osób świeckich  

i przedstawicieli duchowieństwa.  

Założenia dotyczące poprawy m.in. ochrony obiektów sakralnych stanowią 

załącznik nr 2 do dokumentu opracowanego przez MSWiA w 2004 roku188. Wynika 

z niego, że należy organizować grupy robocze na szczeblu wojewódzkim  

i powiatowym, które będą uzupełniane przez przedstawicieli szczebla centralnego 

(Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Konferencja Episkopatu Polski, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Główny 

                                                 
184 B. Skrzydlewska-Lublin, Uregulowania prawne Kościoła Rzymskokatolickiego dotyczące ochrony 

zabytków, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 77 (2002), s. 300-305.  

185 Dz.U. z 1926 r. Nr 6, poz. 35. 

186 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, 28.07.1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 

318). 

187 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 190. 

188 www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/EDF4EAC8-0B27-4D44-A211-5A16A8B171C7/0/Mechanizmw 

sp%C3%B3%C5%82dzia%C5%82aniaPolicjizjedsamterytorialnegofirmamiubezp.htm (dostęp: 04.10.2017). 
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Urząd Ceł, Inspekcja Celna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz Polska 

Izba Ubezpieczeń). Na szczeblu województwa wymienia się m.in. przedstawicieli 

kurii biskupiej, zaś na szczeblu powiatu przedstawicieli kościołów parafialnych. 

 Obok konstytucyjnej zasady współdziałania dla dobra człowieka i dobra 

wspólnego obowiązujące przepisy przewidują możliwość współpracy w kwestii 

ochrony zabytków znajdujących się w posiadaniu kościelnych osób prawnych189. 

Konkordat z 1993 roku w art. 24 gwarantuje Kościołowi katolickiemu prawo do 

budowy, rozbudowy a także konserwacji obiektów sakralnych i kościelnych oraz 

cmentarzy. Decyzja w sprawie budowy obiektu sakralnego i kościelnego oraz 

założenia cmentarza należy do władz kościelnych, jednak jej realizacja może nastąpić 

po uzyskaniu decyzji administracyjnych dotyczących zatwierdzenia projektów 

architektonicznych, zagospodarowania przestrzennego. Ponadto realizacja prawa 

Kościoła do konserwacji obiektów sakralnych ma być uzgodniona z władzami 

państwowymi. Inwestycje sakralne podlegają obowiązującym przepisom, chociażby 

prawa budowlanego, a w odniesieniu do budynków zabytkowych również przepisom 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami190. 

 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi lex specialis w stosunku 

do u.o.z. Nakłada ona dodatkowe obowiązki na wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. Jej art. 6 ust. 4 stanowi, że zabytkowe nagrobki mogą być przeniesione  

w inne miejsce po uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przepis 

ten reguluje wyjątek od zasady, że pozwolenia na przenoszenie zabytków dotyczą 

wyłącznie zabytków wpisanych do rejestru. Jeśli chodzi o cmentarz, to pozwolenia 

dotyczą wszystkich zabytków ruchomych na nim znajdujących się. W przypadku 

zabytków niewpisanych do rejestru wojewódzki konserwator zabytków wydaje 

decyzję na podstawie przepisów k.p.a. i ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Zaś w przypadku zabytków wpisanych do rejestru wojewódzki konserwator 

zabytków wydaje decyzję na podstawie przepisów u.o.z., k.p.a., ustawy  

                                                 
189 Konstytucja RP, art. 25 ust. 3. 

190 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 192-193; E. Adamowicz, Budownictwo sakralne  

i kościelne. Cmentarze wyznaniowe, [w:] Prawo wyznaniowe, wyd. 2, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, 

s. 403-407.  
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o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia w sprawie prac 

konserwatorskich191. 

Współdziałanie powinno obejmować wiele płaszczyzn, a mianowicie 

podejmowanie wspólnych działań, współfinansowanie, zakładanie systemów 

ochronnych, konserwowanie dzieł sztuki192. Istotnym aspektem współpracy 

pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ochronę dóbr kultury są organizowane 

konferencje oraz szkolenia zarówno na szczeblu krajowym, jak  

i międzynarodowym193. Potrzeba wspólnych działań w obszarze zachowania 

dziedzictwa narodowego jest właśnie konsekwencją konstytucyjnej zasady 

współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Współpraca ta polega  

w głównej mierze na pomocy finansowej, jaką państwo świadczy poprzez swoje 

instytucje dla związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych194. Współdziałanie 

państwowych, samorządowych i kościelnych instytucji dotyczy nie tylko zabytków 

architektury kościelnej i sztuki sakralnej, ale i muzeów, archiwów i bibliotek 

będących własnością kościelną.  

 

2.2. Ochrona administracyjna  

 

Rolą prawa administracyjnego jest kształtowanie stosunków prawnych 

poprzez regulację wybranych sfer życia społecznego. Z tego względu normy prawa 

administracyjnego obejmują również sferę ochrony dóbr kultury. Prawo 

administracyjne jest częścią systemu prawa, która reguluje wykonywanie 

                                                 
191 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz.U. z 2017 r., poz. 1265). 

192 B. Rakoczy, Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

Warszawa 2008, s. 316-317. 

193 Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizowana jest 

cyklicznie ogólnopolska konferencja naukowa, której zamierzeniem jest analiza norm prawnych, jak również 

praktyki w zakresie ochrony dóbr kultury (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Archiwa – Prawo – Kościół” 

– 12.12.2013; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy” – 27.11.2014; 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa. „Ochrona dóbr kultury. Zabytki sakralne” – 10.03.2016; Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa. „Ochrona dóbr kultury. Historia ochrony” – 26-27.04.2017). 

194 S. Kursa, Podstawy prawne partycypacji związków wyznaniowych w ochronie dóbr kultury narodowej, [w:] 

Prawna ochrona zabytków, dz. cyt., s. 339-348.  
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administracji publicznej. Zadania tej administracji w zakresie ochrony dóbr kultury 

są realizowane w warunkach decentralizacji. Ma ona na celu zapewnienie 

uczestnictwa samorządu terytorialnego oraz podmiotów spoza struktury 

administracji publicznej w zabezpieczeniu i upowszechnianiu dóbr kultury. Należy 

podkreślić służebną rolę norm prawa administracyjnego, bowiem prawo to służy 

realizacji dobra wspólnego. Regulacje związane z ochroną dóbr kultury można 

odnaleźć w poszczególnych działach materialnego prawa administracyjnego, np. 

kwestia publicznoprawnego ograniczenia prawa własności, czy korzystania z dóbr 

publicznych. Natomiast w zakresie problematyki procesowego prawa 

administracyjnego będziemy mieli do czynienia z sytuacjami związanymi  

z wydawaniem decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracji 

publicznej, np. pozwolenia w ochronie zabytków, decyzje administracyjne związane 

z wywozem zabytków za granicę195. 

System administracyjnej ochrony zabytków istniejący w Polsce od lat 20. XX 

wieku opiera się głównie na funkcjonowaniu miejskich i wojewódzkich 

konserwatorów zabytków. W literaturze podkreśla się, że bardzo sprawnie działała 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków (PSOZ), którą zlikwidowano w 1995 roku. 

Szefem tej jednostki był Generalny Konserwator Zabytków. Podlegali mu 

bezpośrednio wszyscy wojewódzcy konserwatorzy zabytków, zaś pośrednio miejscy 

konserwatorzy zabytków lub ich terenowi przedstawiciele196. Obecnie wojewódzcy 

konserwatorzy zabytków podlegają wojewodom, a miejscy konserwatorzy zabytków 

podlegają prezydentom miast. Minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego oraz wojewódzki konserwator zabytków mogą występować na prawach 

strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ochrony zabytków  

i dziedzictwa kulturowego197. 

 Funkcjonujący obecnie w Polsce model prawny ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami wymaga nieustannych zmian ze względu na zmieniającą się 

                                                 
195 J. Izdebski, Ochrona dóbr kultury w systemie norm…, dz. cyt., s. 224-227.  

196 P. Mądrach, Zasady postępowania w konserwacji zabytków, [w:] Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości 

kształcenia zawodowego w Polsce, Warszawa 2010, s. 6-7.  

197 U.o.z., art. 95 ust. 3. 
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rzeczywistość społeczną, polityczną i gospodarczą. Przede wszystkim należy mieć 

na uwadze to, że ochrona zabytków i opieka nad zabytkami nie może być traktowana 

w ramach państwa jak problem marginalny. Istnieje bowiem wiele powiązań 

pomiędzy ochroną i opieką nad zabytkami a innymi obszarami aktywności państwa. 

Zadania państwa w tej mierze powinny być kompleksowe i przewidywać właściwe 

rozwiązanie różnych problemów prawnych. Konieczne jest szybkie, efektowne i 

racjonalne stosowanie prawa w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami przez 

administrację publiczną. Zabytki stanowią mechanizm rozwoju turystyki, 

przyczyniają się do ożywienia gospodarczego, stąd konieczne jest ich wsparcie ze 

strony budżetu państwa. Ma to na celu odciążenie samorządu terytorialnego w 

zakresie działań zmierzających do zachowania zabytków w odpowiednim stanie. 

Należy dążyć do zmniejszenia niekorzystnego dystansu pomiędzy nakładami innych 

państw na sferę dóbr kultury. Istniejący model ochrony zabytków wymaga 

sprawiedliwego rozłożenia uprawnień i obowiązków właścicieli obiektów 

zabytkowych. Często bywa tak, że zabytek prywatny stanowiący dobro publiczne 

generuje zwiększone obowiązki i nakłady finansowe wobec jego właściciela198.  

 

2.2.1. Wpis do rejestru zabytków 

 

Rejestr zabytków jest jedną z podstawowych form ochrony zabytku199. Chroni 

on zabytki najcenniejsze pod względem historycznym, artystycznymi naukowym. 

Rejestr zabytków ma także za zadanie chronić rzadkie zabytki, które ze względu na 

zanik pierwotnej funkcji przestały być użytkowane200. Rejestr ten został utworzony 

na mocy art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o 

opiece nad zabytkami201. Na mocy decyzji wpisującej zabytek do rejestru uznawano 

obiekt za zabytkowy.  

                                                 
198 P. Dobosz, Systemy prawne ochrony zabytków z perspektywy teorii prawa administracyjnego, Kraków 

2015, s. 202-211. 

199 A. Michalak, A. Ginter, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2016, 

s. 94. 

200 K. Guttmejer, Wpisy do rejestru zabytków, „Spotkania z zabytkami” 12 (2009), s. 38; J. Pruszyński, Prawna 

ochrona zabytków…, dz.cyt., s. 43 i n.   

201 Dz.U. z 1928 r. Nr 29, poz. 265 ze zm. 
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Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków ma formę decyzji administracyjnej, 

lecz samo wpisanie do rejestru jest czynnością materialno-techniczną202.  

W literaturze istnieją dwie koncepcje doktrynalne natury prawnej wpisu do rejestru 

zabytków. Pierwsza uznaje, że decyzja ta ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, 

że zabytkiem jest przedmiot przed wydaniem decyzji. Druga uznaje, że decyzja ma 

charakter konstytutywny, co oznacza, że rzecz staje się zabytkiem dopiero po 

wpisaniu jej do rejestru203. Wśród autorów przeważa koncepcja druga, ponieważ na 

podstawie wpisu do rejestru zabytków dochodzi do objęcia konkretnego obiektu 

prawną formą ochrony konserwatorskiej204. W orzecznictwie wskazuje się, że 

charakter prawny decyzji o wpisie do rejestru zabytków winien być rozpatrywany na 

podstawie stanu prawnego w dniu jej wydania205. Warto podkreślić, że wpis 

nieruchomości do rejestru zabytków jest potrzebny dla zwolnienia nieruchomości od 

podatku od spadku i darowizn206. 

Art. 9 ust. 1 u.o.z. określa, że „do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na 

podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu 

bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego 

gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy”. Jeżeli właścicielem jest parafia, 

to jest ona reprezentowana przez proboszcza jako zarządcę/ administratora207. 

Proboszcz chcący dokonywać prac konserwatorskich lub budowlanych przy zabytku 

musi posiadać wiedzę w zakresie ustawowych praw i obowiązków wobec zabytku208.  

Zgodnie z art. 10-11 u.o.z. jedynym organem ochrony zabytków posiadającym 

kompetencje do wpisywania zabytków do rejestru jest właściwy terytorialnie 

wojewódzki konserwator zabytków. Organ konserwatorski nie ma obowiązku 

                                                 
202 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomym…, dz. cyt., s. 122. 

203 K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 220-221;  

P. Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997, s. 135. 

204 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomym…, dz. cyt., s. 122-123.  

205 Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2013 r., II OSK 1841/11, LEX nr 1358415. 

206 Wyrok NSA oz. w Poznaniu z dnia 27 stycznia 1994 r., SA/Po 1559/93, CBOSA, za: J. Sługocki, Opieka 

nad zabytkiem nieruchomym…, dz. cyt., s. 125. 

207 K. Graczyk Prawno-społeczna funkcja proboszcza w świetle przepisów prawa Kościoła Katolickiego, 

„Studia Włocławskie” 13 (2011), s. 71-80. 

208 Z. Maj, Zabytki sakralne w prawie kościelnym i państwowym i ich wzajemne relacje, http://thermo.p.lodz.pl/ 

sacrum/materialy.php (dostęp: 19.10.2017). 
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zasięgnięcia opinii biegłych w sytuacji, gdy obiekt ma oczywisty i niepodważalny 

charakter zabytkowy.  

Wpis dokonywany jest w księdze rejestru zabytków. Zabytek może być 

chroniony w innej formie prawnej, np. jako pomnik historii albo może też być 

chroniony przy użyciu wielu środków prawnych jednocześnie209. Poprzez wpis do 

rejestru opiekun prawny zostaje powołany do opieki nad konkretnym zabytkiem. 

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków zawiera w swojej treści jej uzasadnienie 

faktyczne. 

 

Tab. 1. Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa – stan na 28.09.2016 r. 

Województwo 

  

Ogólna liczba 

zabytków 

nieruchomych 

Zabytki 

Sakralne 

 

Cmentarze 

 

    
dolnośląskie 1817 1477 340    
kujawsko-pomorskie 685 522 163    
lubelskie 1387 854 533    
lubuskie 625 547 78    
łódzkie 724 570 154    
małopolskie 1503 1035 468    
mazowieckie 1472 1072 400    
opolskie 826 680 146    
podkarpackie 1495 1103 392    
podlaskie 880 529 351    
pomorskie 699 534 165    
śląskie 721 611 110    
świętokrzyskie 645 450 195    
warmińsko-mazurskie 1498 905 593    
wielkopolskie 1532 1144 388    
zachodniopomorskie 1235 887 348    
RAZEM 17744 12920 4824    

  

 Zgodnie z rozporządzeniem MKiDN z dnia 26 maja 2011 roku księga 

zabytków powinna zawierać jedenaście następujących rubryk: nr rejestru, wpis do 

rejestru, przedmiot ochrony, zakres ochrony, miejsce położenia lub przechowywania 

zabytku, nr księgi wieczystej (dotyczy zabytków nieruchomych i archeologicznych), 

                                                 
209 J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. 2, Kraków 2001, s. 178. 
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nr katastru210 nieruchomości (dotyczy zabytków nieruchomych i archeologicznych), 

właściciel zabytku, posiadacz zabytku, skreślenie z rejestru i uwagi211. Ważne jest 

precyzyjne wskazanie przedmiotu ochrony, czy chroniony jest tylko zabytek, czy 

także jego otoczenie. Ogólne wykazy zabytków nieruchomych publikowane są  

w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez NID, wojewódzkich 

konserwatorów zabytków oraz jednostki samorządu terytorialnego. Michał Witwicki 

zauważa dwa podstawowe rodzaje błędów we wpisach do rejestru zabytków. 

Pierwszy z nich stanowi brak właściwego i przekonywującego uzasadnienia decyzji 

o wpisie do rejestru, zaś drugi polega na niedokładnym rozpoznaniu obiektu i jego 

wartości212.  

 Wpis do rejestru zabytków regulują przepisy k.p.a.213. Rejestr prowadzi się 

odrębnie w każdym województwie, w którym powinny być prowadzone następujące 

księgi: A – dla zabytków nieruchomych, B – dla zabytków ruchomych i C – dla 

zabytków archeologicznych. Do wszystkich ksiąg załącza się alfabetyczny skorowidz 

miejscowości z wykazem zabytków znajdujących się na ich terenie. Wpisu do księgi 

dokonuje się dopiero wówczas, gdy decyzja o wpisie ma charakter ostateczny. Nie 

można dokonać wpisu samej nazwy określającej nieruchomość aktualnie 

nieistniejącą. Można natomiast wpisać otoczenie zabytku wpisanego do rejestru.  

Wpisanie zabytku do rejestru jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, 

stąd w sytuacji współwłasności zabytku wymagana jest zgoda wszystkich 

współwłaścicieli. Jeżeli właściciele nie mogą dojść do porozumienia, to wówczas 

konieczne jest orzeczenie sądowe.  

Decyzji o wpisie do rejestru zabytków można nadać rygor natychmiastowej 

wykonalności, zgodnie z art. 108 k.p.a. Rygor natychmiastowej wykonalności można 

                                                 
210 Nazwa własna jednostki ewidencyjnej oraz jej identyfikator w krajowym rejestrze urzędowym podziału 

terytorialnego kraju, nazwa obrębu lub jego nr oraz nr działki - § 3 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia 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. z 2011 r. Nr 113, poz. 661). 

211 Tamże, § 3 ust. 1. 

212 M. Witwicki, Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury zabytkowej jako podstawa wpisu 

do rejestru zabytków, „Ochrona Zabytków” 2007, nr 1, s. 78.  

213 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 61 (Dz.U. z 1960 r. Nr 30, 

poz. 168 ze zm., t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257.). 
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uzasadnić praktycznie interesem społecznym, jakim jest ochrona zabytków. 

Właściciel zabytku składa podanie o wpisanie zabytku do rejestru w formie pisemnej 

z własnoręcznym podpisem, bądź w formie ustnej do protokołu. Natomiast podanie 

wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione w 

sposób określony w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne214. Datą wszczęcia postępowania na 

wniosek strony, czyli właściciela zabytku, jest dzień doręczenia podania 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Następnie konserwator zawiadamia 

wszystkie strony o wszczęciu postępowania (w tym może zawiadomić organizację 

społeczną). Odmowa wszczęcia postępowania może wynikać z faktu, że wniosek 

złożyła osoba niebędąca stroną postępowania. W sytuacji, gdy złożono wniosek do 

niewłaściwego urzędu, wówczas organ administracji przekazuje go do właściwego 

urzędu i powiadamia o tym wnioskodawcę. Zanim zabytek zostanie wpisany do 

rejestru muszą odbyć się jego oględziny, podczas których ma prawo być obecna 

strona postępowania.  

Wśród środków dowodowych w postępowaniu o wpis do rejestru zabytków, 

oprócz oględzin, należy wymienić: analizowanie literatury naukowej, wysłuchanie 

świadków, oświadczenia stron, opinię rzeczoznawcy. To, co jest zgodne z prawem 

może stanowić dowód w sprawie. Stronie postępowania przysługuje prawo wglądu 

do akt sprawy. Postępowanie kończy wydanie decyzji w formie pisemnej lub 

dokumentu elektronicznego, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

Koniecznym elementem decyzji administracyjnej jest pouczenie o możliwości 

odwołania do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konserwatora do organu 

odwoławczego215. Celem poinformowania społeczeństwa o tym, że dany zabytek 

nieruchomy jest objęty ochroną i wpisany został do rejestru zabytków przepisy u.o.z. 

przewidują możliwość umieszczenia na nim specjalnego znaku216.  

                                                 
214 Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm., t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570. 

215 M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych, Wrocław 2013, s. 70-80. 

216 U.o.z., art. 12 ust. 1. 
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Jednym z przejawów administracyjnej ochrony zabytków jest art. 13 ust. 1 

u.o.z. mówiący o skreśleniu z rejestru zabytków – „Zabytek wpisany do rejestru, 

który uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, 

artystycznej lub naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji  

o wpisie do rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych, 

zostaje skreślony z rejestru”. Wykreślenie zabytku nieruchomego z rejestru, na 

podstawie decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego, następuje z urzędu, 

bądź na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym 

znajduje się zabytek nieruchomy. Wcześniej jednak Dział Ekspertyz i Analiz 

Konserwatorskich NID prowadzi na zlecenie ministra postępowanie administracyjne 

związane z wykreśleniem z rejestru zabytków obiektów, które utraciły swoją wartość 

lub przestały istnieć. Są to jednak bardzo rzadkie przypadki217.   

Wykreślenie zabytku z rejestru nie może wynikać ze względów 

ekonomicznych związanych z utrzymaniem zabytku. Ponadto jego wykreślenie  

z rejestru następuje w sytuacji wpisania zabytku do inwentarza muzealnego lub 

włączenia w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Po skreśleniu obiektu 

budowlanego z rejestru zabytków organ budowlany może wydać pozwolenie na jego 

rozbiórkę.  

 

2.2.2. Wpis do ewidencji zabytków 

 

Zmiana przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która 

weszła w życie 5 czerwca 2010 roku wprowadziła obowiązek prowadzenia gminnych 

ewidencji zabytków218, a także uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunkach zabudowy, 

dotyczących obiektów zabytkowych i ich otoczenia, znajdujących się w gminnej 

                                                 
217 A. Soldani, D. Jankowski, Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy, Zielona Góra 

2004, s. 25.  

218 U.o.z. wymienia krajową, wojewódzką i gminną ewidencję zabytków oraz ewidencję zabytków 

znajdujących się na polskich obszarach morskich (art. 22). Postępowanie o wpis zabytku nieruchomego 

wszczyna się z urzędu lub na wniosek osób i instytucji, których interesu prawnego sprawa dotyczy. 
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ewidencji zabytków219.Ewidencji zabytków dotyczą także przepisy ustawy z dnia  

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane220 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym221. 

Ewidencja zabytków to uporządkowany zbiór zawierający podstawowe 

informacje o obiektach zabytkowych. Są to teczki urbanistyczne, karty ewidencyjne 

architektury i budownictwa (karta zielona, karta biała), karty ewidencyjne cmentarzy, 

karty adresowe, ewidencje zabytkowej zieleni, karty ewidencyjne zabytków 

ruchomych techniki oraz karty zabytków ruchomych. Tylko obiekt spełniający 

ustawową definicję zabytku może zostać ujęty w ewidencji.  

Krajową ewidencję zabytków, w formie zbioru kart ewidencyjnych 

znajdujących się w wojewódzkich ewidencjach zabytków, prowadzi Generalny 

Konserwator Zabytków. Karty tej ewidencji zabytków gromadzone są  

w Narodowym Instytucie Dziedzictwa222. Wojewódzki konserwator zabytków 

prowadzi natomiast wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych. 

Ewidencja ta obejmuje zabytki nieruchome, ruchome i archeologiczne. Gminną 

ewidencję zabytków jako zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu 

gminy, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgodnie z art. 22 ust. 4-5 

u.o.z. ewidencja ta obejmuje zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki 

nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki 

nieruchome wyznaczone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem. Zdaniem WSA zabytki wpisane do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków powinny znaleźć się również w ewidencji 

gminnej223. Jak zauważa Małgorzata Gmiter „gminna ewidencja zabytków ma bardzo 

dużą rangę od 2010 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek uzgadniania  

                                                 
219 Delegatura NIK w Rzeszowie, Wydawanie decyzji związanych z realizacją obiektów budowlanych  

w strefach konserwatorskich w latach 2008-2013 na przykładzie województwa podkarpackiego. Informacja  

o wynikach kontroli LRZ-4101-007-00/2014, nr ewid. 198/2014/P/14/110/LRZ, Rzeszów 2014, s. 7, za  

J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomym…, dz. cyt., s. 129-130. 

220 Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze zm. 

221 Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. 

222 Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Dz.Urz. MKiDN 

z 2014 r., poz. 1).  

223 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2013 r., II SA/Ol 432/13, CBOSA. 
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z wojewódzkim konserwatorem zabytków decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, a także pozwolenia na budowę 

lub rozbiórkę obiektu budowlanego dla zabytków ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków”224. 

Właściciele lub posiadacze zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków mają obowiązek zawiadamiać wojewódzkiego konserwatora zabytków  

o wszelkich zagrożeniach, niekorzystnych zmianach, jak również o zmianach stanu 

prawnego zabytku. Ponadto ponoszą odpowiedzialność karną, jeżeli takiego 

zawiadomienia nie złożą. Ewidencja z pewnością ułatwia podejmowanie przez 

konserwatorów zabytków decyzji w pilnych sprawach interwencyjnych. Głównym 

celem ewidencji jest zebranie najistotniejszych informacji o obiektach zabytkowych: 

dane administracyjne, dane adresowe obiektu, rys historyczny, opis obiektu, 

fotografie, mapy oraz plany, jak również dane archiwalne. Ewidencja obejmuje m.in. 

cmentarze wyznaniowe i inne zabytki sakralne i służy utrwaleniu wiedzy  

o dziedzictwie kulturowym w danym regionie. Umożliwia ona planowanie polityki 

konserwatorskiej przy zabytkach na określonym terenie, czyli gminy, powiatu  

i województwa.  

Sposób prowadzenia ewidencji zabytków określa rozporządzenie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia 

rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 

krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 

z prawem225. Rejestr zabytków prowadzony jest w formie ksiąg o wymiarach 46 cm 

na 30 cm. Księga zawiera 200 kart z wydrukowanym kolejnym numerem strony  

(§ 2.1). Wyróżnia się pięć rodzajów kart ewidencyjnych: karta ewidencyjna zabytku 

nieruchomego wpisanego do rejestru, karta ewidencyjna zabytku nieruchomego 

niewpisanego do rejestru, karta ewidencyjna zabytku ruchomego, karta ewidencyjna 

zabytku archeologicznego oraz karta adresowa zabytku nieruchomego. Instrukcje 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa zalecają wypełnianie pismem maszynowym lub 

komputerowym w dwóch egzemplarzach poszczególnych rubryk kart. 

                                                 
224 M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwestycyjnym…, dz. cyt., s. 246-247. 

225 Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661.  
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Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zawiera 

podstawowe dane o położeniu zabytku (w tym współrzędne geograficzne, 

przynależność administracyjną), jego właścicielu/użytkowniku, historii obiektu  

i jego wyglądzie (w tym kubatura, powierzchnia użytkowa). Karta zawiera także stan 

zachowania zabytku oraz wskazuje na istniejące zagrożenia i najpilniejsze postulaty 

konserwatorskie. Najważniejszym elementem karty jest fotografia zabytku. Poza tym 

można wymienić takie elementy karty, jak rzuty, przekroje, informacje o źródłach 

archiwalnych, ikonograficznych i bibliografii.226 Karta ewidencyjna zabytku 

nieruchomego niewpisanego do rejestru posiada w/w elementy, ale bez historii  

i opisu zabytku227. Kolejna karta – karta ewidencyjna zabytku ruchomego – zawiera 

dane o miejscu przechowywania zabytku, dane dotyczące materiału, stylu, techniki 

jego wykonania, jak również wymiary zabytku, czas powstania, autora, szkołę, 

warsztat oraz fotografię zabytku. Karta zawiera także historię zabytku (w tym czas 

trwania prac konserwatorskich, ich wykonawców), stan zachowania zabytku oraz 

wskazuje na najpilniejsze potrzeby konserwacji. Tutaj także zamieszcza się 

informacje o źródłach archiwalnych, ikonograficznych i bibliografii228. Karta 

ewidencyjna zabytku archeologicznego ma za zadanie zlokalizować obiekt oraz 

klasyfikację funkcjonalno-kulturowo-chronologiczną stanowiska. Karta zawiera opis 

obszaru stanowiska i ewentualnych zagrożeń, wnioski konserwatorskie, informacje  

o aktualnej ochronie oraz zbiorach i numerze inwentarza. Uzupełnieniem informacji 

zawartych w karcie jest mapa w skali 1:10000, jak również historia badań, 

dokumentacja i bibliografia229. Natomiast karta adresowa zabytku nieruchomego 

zawiera niewiele informacji. Wymienia się w niej położenie zabytku, formy jego 

ochrony, a także zamieszcza się fotografię z opisem wskazującym orientację albo 

mapę z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym230. Kartę tę włączą się po 

weryfikacji danych do gminnej ewidencji zabytków.  

                                                 
226 Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, [w:] Aneks, zał. 1. 

227 Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru, [w:] Aneks, zał. 2.  

228 Karta ewidencyjna zabytku ruchomego, [w:] Aneks, zał. 3. 

229 Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego, [w:] Aneks, zał. 4. 

230 Karta adresowa zabytku nieruchomego, [w:] Aneks, zał. 5 
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Tab. 2. Dokumentacja ewidencyjna zabytków nieruchomych  

w zbiorach Narodowego Instytutu Dziedzictwa – stan na 31.03.2014 r.231 

Województwo 

Krajowa Ewidencja Zabytków 

Karty ewidencyjne 

zabytków architektury  

i budownictwa 

Ewidencje 

parków 

Karty 

ewidencyjne 

cmentarzy 

Łącznie 

dolnośląskie 12021 1252 2049 15429 

kujawsko-pomorskie 9763 485 1886 12202 

lubelskie 11849 601 1700 14235 

lubuskie 8736 262 1578 10626 

łódzkie 5508 523 1025 7147 

małopolskie 11263 557 1247 13146 

mazowieckie 11685 1028 1504 14362 

opolskie 4509 227 664 5445 

podkarpackie 8983 338 1392 10800 

podlaskie 6227 341 1072 7697 

pomorskie 8215 366 1865 10481 

śląskie 6152 229 849 7325 

świętokrzyskie 3450 154 513 4181 

warmińsko-mazurskie 10730 460 2774 14014 

wielkopolskie 19627 1189 2495 23465 

zachodnio-pomorskie 8651 1012 2912 12637 

Razem 147369 9024 25525 183192 

 

 

 

 

  

                                                 
231 https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Ewidencja_zabytkow/ (dostęp: 01.05.2018). 
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2.2.3. Uznanie za pomnik historii  

 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub parki kulturowe  

o szczególnej wartości dla kultury mogą być uznane za pomniki historii232. Decyzję 

w tym zakresie podejmuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym 

rozporządzeniem, na wniosek Ministra ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego233. 

Pomniki historii ustanawiane są od 1994 roku i obecnie w Polsce mamy ich 91. 

Wśród nich występują następujące zabytki sakralne: meczety i mizary (cmentarze)  

w Bohonikach i Kruszynianach, zespół klasztoru oo. paulinów na Jasnej Górze, 

zespół katedralny we Fromborku, zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie, 

katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie, zespół klasztorny 

Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu-Głogówku, pocysterski zespół 

klasztorny w Gościkowie-Paradyżu, Góra św. Anny, kościół ewangelicko-augsburski 

p.w. Ducha Świętego w Jaworzu, krajobrazowy zespół manierystycznego parku 

pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, zespół katedralny w Kamieniu 

Pomorskim, zespół katedralny w Katowicach, dawny pałac biskupów i katedra  

w Kielcach, kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku, 

Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, zespół zamkowo-parkowy wraz  

z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli w Kórniku, zespół dawnego 

opactwa cystersów w Krzeszowie, zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie 

nad Wartą, pobenedyktyński zespół klasztorny w Legnickim Polu, zespół klasztorny 

oo. bernardynów w Leżajsku, zespół opactwa benedyktynów w Lubinie, Bazylika 

Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Łowiczu, zespół kościoła farnego p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. 

Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie, zespół pocystersko-katedralny  

w Pelplinie, zespół cerkiewny w Radrużu, zespół kościoła p.w. Najświętszej Marii 

Panny Królowej Świata w Stargardzie, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w 

Strzegomiu, zespół opactwa cystersów w Sulejowie, katedra p.w. św. Stanisława 

                                                 
232 P. Antoniak, Pomnik historii, [w:] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. 

M. Cherka, Warszawa 2010, s. 88-96. 

233 U.o.z., art. 15 ust. 1. 
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Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy, zespół kościoła 

ewangelicko-augsburskiego p.w. Świętej Trójcy w Świdnicy, pobenedyktyński 

zespół klasztorny na Świętym Krzyżu, kościół parafialny św. Michała Archanioła  

w Szalowej, zespół dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy, zespół opactwa 

benedyktynów w Tyńcu, zespół opactwa cystersów w Wąchocku, zespół 

zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie oraz 

poaugustiański zespół klasztorny w Żaganiu, zespół katedralno-zamkowy  

w Kwidzynie, zespół dawnego klasztoru Norbertanek w Strzelnie oraz sanktuarium 

pielgrzymkowe w Świętej Lipce234. Wymienione zabytki należą do najcenniejszych 

krajowych zabytków. Uznanie ich za pomnik historii daje przede wszystkim 

łatwiejszy dostęp do finansowania ze środków z budżetu państwa oraz środków 

unijnych. Zasady stosowane przy ustanawianiu pomników historii ustaliła w 2005 

roku Rada Ochrony Zabytków w postaci dokumentu zatytułowanego „Kryteria  

i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii”235.  

Sprawami ustanawiania pomników historii zajmuje się Narodowy Instytut 

Dziedzictwa. W szczególności należałoby tu wymienić monitorowanie stanu 

obiektów uznanych za pomniki historii oraz kontrolę prowadzonych na ich terenie 

badań oraz prac budowlanych i konserwatorskich.  

Wniosek o uznanie za pomnik historii składa się do Generalnego 

Konserwatora Zabytków za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Konieczne jest załączenie do wniosku właściwej dokumentacji wraz z opinią 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Weryfikacja danych zawartych we wniosku 

należy do kompetencji Narodowego Instytutu Dziedzictwa. On także wydaje opinie 

na temat zgłoszonej propozycji. Następnie wniosek opiniuje Rada Ochrony 

Zabytków. Projekt rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie uznania danego zabytku 

za pomnik historii przygotowuje NID i wysyła go do Departamentu Ochrony 

Zabytków MKiDN. Wniosek do Prezydenta RP kieruje Minister Kultury  

                                                 
234 Ostatni wpis na listę pomników historii przez Prezydenta RP miał miejsce 20 kwietnia 2018 r. 

235 Rada Ochrony Zabytków, Kryteria i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii, 6 października 2005 

r., https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/opieka-nad-zabytkami/dobrepraktyk/Kryteria_ 

procedury_ uznawania_obiektu_za_pomnik_historii.pdf (dostęp: 07.12.2017). 
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i Dziedzictwa Narodowego. Decyzja Prezydenta w formie rozporządzenia jest 

publikowana w Dzienniku Ustaw236.  

 

2.2.4. Pozwolenia i nadzór konserwatora zabytków  

 

Ważny element ochrony zabytków stanowią konserwatorzy, którzy są 

podmiotami pierwszego kontaktu z właścicielami oraz posiadaczami zabytków. 

Najogólniej rzecz ujmując konserwatorzy zabytków prowadzą kontrolę 

przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. Inaczej można stwierdzić, że stoją oni na straży interesu publicznego 

wyrażającego się w zachowaniu dziedzictwa kultury.  

Katalog uprawnień przysługujących konserwatorom zabytków określony 

został przez przepisy u.o.z. Rozciąga się on od prowadzenia ewidencji zabytków do 

sprawowania nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, 

architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych  

i innych działań przy zabytkach oraz wydawania decyzji, postanowień  

i zaświadczeń określonych w przepisach u.o.z. Wykaz zadań ma służyć skutecznemu 

egzekwowaniu działań potrzebnych do zabezpieczania zabytków przed 

zniszczeniem, do których zobowiązani są ich właściciele lub posiadacze237.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 roku  

w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków238 tworzy się 

stanowiska lub wydziały do wykonywania poszczególnych zadań oraz zapewnienia 

pomocy administracyjno-technicznej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 

Wojewódzcy konserwatorzy zabytków wykonują zatem zadania w imieniu 

wojewody, który ich powołuje i odwołuje za zgodą lub na wniosek Generalnego 

Konserwatora Zabytków239. Od 2018 roku została wzmocniona pozycja Generalnego 

                                                 
236 M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwestycyjnym…, dz. cyt., s. 83-89. 

237 M. Rouba, Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej 

Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego  

i naturalnego UNESCO, Toruń 2013, s. 83-96. 

238 Dz.U. z 2004 r. Nr 75, poz. 706. 

239 L. Jaworski, Realizacja obowiązku ochrony zabytków przez organy administracji publicznej, [w:] Prawna 

ochrona dóbr kultury, dz. cyt., s. 203-205.  
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Konserwatora Zabytków, ponieważ gdy wystąpi on z wnioskiem o odwołanie 

konserwatora, to wówczas wojewoda musi go odwołać. Dodatkowo wydaje on teraz 

wytyczne dla wojewódzkich konserwatorów. Wcześniejsze jego okólniki nie miały 

mocy wiążącej.  

Wojewódzki konserwator zabytków kieruje wojewódzkim urzędem ochrony 

zabytków (WUOZ)240. Urzędy te zastąpiły wojewódzkie oddziały Służby Ochrony 

Zabytków (SOZ) i ich delegatury. Zatem oddziały SOZ i ich delegatury stały się 

odpowiednio wojewódzkimi urzędami ochrony zabytków i delegaturami tych 

urzędów. W WUOZ utworzone zostały stanowiska lub wydziały do wykonywania 

następujących zadań: inspekcji zabytków nieruchomych, inspekcji zabytków 

ruchomych, inspekcji zabytków archeologicznych, rejestru zabytków  

i dokumentacji zabytków, ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego  

i sytuacji kryzysowych, budżetu i finansów241. Jeżeli jest taka potrzeba w ramach 

WUOZ mogą być tworzone inne stanowiska lub wydziały. Częścią składową WUOZ 

mogą być delegatury, które tworzy wojewoda na wniosek wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, po zasięgnięciu opinii Generalnego Konserwatora 

Zabytków. Na czele delegatur, zgodnie z art. 92 ust. 6 u.o.z., stoi kierownik, który 

prowadzi kontrole i sprawy na terenie działania delegatury, w szczególności wydaje 

decyzje administracyjne. Kierownicy delegatur są powoływani (nie jak było 

wcześniej mianowani) przez wojewódzkich konserwatorów na wniosek albo za 

zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków. 

Jednym ze sposobów opieki i ochrony nad zabytkami jest konieczność 

uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie prac przy obiektach nieruchomych, jak  

i obiektach ruchomych242. Pozwolenie to jest postępowaniem całkowicie 

autonomicznym od pozwolenia budowlanego. Cała procedura uzyskiwania pozwoleń 

wojewódzkiego konserwatora zabytków na działaniach przy zabytku wpisanych do 

rejestru zawarta jest w następujących aktach prawnych: art. 36 u.o.z., rozporządzenie 

                                                 
240 U.o.z., art. 92 ust. 1. 

241Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów 

ochrony zabytków, § 2 (Dz.U. z 2004 r. Nr 75, poz. 706).  

242 P. Dobosz, Charakter prawny decyzji i zezwoleń w sprawach ochrony zabytków, „Ochrona Zabytków” 38 

(1985) nr 3-4, s. 259-290.  
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Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa 

oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków243. Procedura ta dotyczy także większych obszarów objętych ochroną, np. 

krajobrazu kulturowego i otoczenia zabytku.   

Zgodnie z art. 36 ust. 1 u.o.z. pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków wymaga: „prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; wykonywanie robót budowlanych 

w otoczeniu zabytku; prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do 

rejestru; prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 

prowadzenie badań archeologicznych; przemieszczanie zabytku nieruchomego 

wpisanego do rejestru; trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do 

rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten 

się znajduje; dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 

zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego 

zabytku; umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, 

tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych (…) oraz napisów (…); 

podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 

zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, w tym usuwanie drzew lub krzewów 

z nieruchomości, z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane 

do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 

poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 

archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych  

i technicznych oraz sprzętu do nurkowania”. Należy dodać, że jest to katalog 

zamknięty, czyli pozwolenie konserwatora zabytków może być wydane tylko  

i wyłącznie w przypadkach wymienionych w u.o.z. Jeżeli prace konserwatorskie, 

                                                 
243 Dz.U. z 2017 r., poz. 1265. 



KPP Monografie 
 

77 

 

restauratorskie lub budowlane dotyczą zabytków wpisanych na Listę Skarbów 

Dziedzictwa, to konieczne jest pozwolenie wydane przez ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego244. 

Właściciel lub dzierżyciel sakralnego obiektu nieruchomego chcąc na nim 

prowadzić prace budowlane powinien zwrócić się o pozwolenie na budowę.  

W normalnym trybie organ wydający takie pozwolenie winien zwrócić się do 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na te roboty. Taka 

forma bardzo wydłuża pozyskanie pozwolenia na budowę, dlatego często właściciele 

lub dzierżyciele nieruchomych obiektów sakralnych, chcąc skrócić czas oczekiwania, 

sami starają się wcześniej o pozwolenie konserwatorskie i dołączają je do podania  

o pozwolenie na budowę. 

Wśród prac przy zabytkach wpisanych do rejestru wymagających pozwolenia 

konserwatora i zgłoszenia do organu budowlanego można wymienić m.in. 

instalowanie krat na obiektach, instalowanie urządzeń o wysokości powyżej  

3 metrów na obiektach budowlanych, przebudowa sieci elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, 

docieplenie budynków o wysokości do 12 metrów245. Trzeba podkreślić, że 

wojewódzki konserwator zabytków nie ma możliwości wydania pozwolenia na prace 

już wykonane. Może on natomiast, na podstawie art. 105 k.p.a., umorzyć 

postępowanie o wydanie pozwolenia jako bezprzedmiotowe. Jeżeli w trakcie 

wykonywania badań, prac lub innych robót przy zabytku pojawiłyby się nowe 

okoliczności, wówczas konserwator zabytków ma możliwość wznowienia 

postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie jego zmiany lub 

cofnięcia.  

Z kolei art. 38-50 u.o.z. dotyczą nadzoru konserwatorskiego246. Określają one, 

jakie czynności może podjąć wojewódzki konserwator zabytków bądź działający  

z jego upoważnienia pracownicy wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków w celu 

                                                 
244 U.o.z., art. 36 ust. 1a. 

245 M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwestycyjnym…, dz. cyt., s. 158-159. 

246 A. Michalak, A. Ginter, Ustawa o ochronie zabytków…, dz. cyt., s. 276-305. 
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kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami. Osoby te są uprawnione do: „wstępu na teren nieruchomości, 

jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia zabytku; oceny 

stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków (...)  

w terminie uzgodnionym z ich właścicielem lub posiadaczem; sprawdzania 

zgodności wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach oraz prowadzonych 

badań archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu  

i zatwierdzoną dokumentacją; żądania ustnych lub pisemnych informacji w zakresie 

niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego dotyczącego zakresu kontroli; żądania 

okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek  

z zakresem kontroli; dokonania wpisu w dzienniku budowy w zakresie określonym 

przepisami Prawa budowlanego” (art. 38 ust. 3 u.o.z.). Czasami, w drastycznych 

sytuacjach, konieczna jest pomoc policji w przeprowadzeniu kontroli. Czynności 

kontrolne może wykonywać również generalny konserwator zabytków, jeżeli jest to 

konieczne ze względu na szczególną wagę sprawy (art. 42 u.o.z.).  Przy kontroli musi 

być obecna kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanej jednostki 

organizacyjnej, bądź upoważnione przez niego osoby. Z kontroli spisuje się protokół 

zawierający zastany stan faktyczny, opis nieprawidłowości, przyczyny ich powstania, 

ich zakres i skutki, wykaz osób odpowiedzialnych za te nieprawidłowości. Osoba 

kontrolowana ma prawo wnieść uwagi do sporządzonego i otrzymanego protokołu. 

Może również odmówić jego podpisania, fakt ten zostanie odnotowany. Ma ona 

wtedy prawo w terminie 7 dni przedstawić swoje uwagi na piśmie i przedłożyć je 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.  

Kontroli wojewódzkiego konserwatora zabytków podlegają wszyscy 

właściciele i posiadacze zabytków (w tym zabytków wpisanych do rejestru zabytków, 

zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zabytków objętych 

ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) w zakresie 

obowiązków wynikających z opieki nad zabytkami, osoby zamierzające realizować 

roboty ziemne na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, odkrywcy 
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przedmiotów o cechach zabytków oraz znalazcy przedmiotów o cechach zabytków 

archeologicznych247.  

Po zakończeniu kontroli i spisaniu protokołu wojewódzki konserwator 

zabytków może wydać zalecenia pokontrolne, nakazy, wstrzymać wszelkie dalsze 

pracy przy zabytku, zażądać przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu, zażądać 

przeprowadzenia postępowania służbowego, a nawet skierować do policji, 

prokuratury lub sądu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia 

przeciwko zabytkom.  

Ochrona dziedzictwa oznacza współcześnie mądre zarządzanie i ciągłe 

poszukiwanie kompromisu pomiędzy doktryną konserwatorską a konieczną zmianą. 

Od konserwatorów wymaga się wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu, prawa  

i administracji publicznej. Skuteczność działań wojewódzkiego konserwatora 

zabytków uzależniona jest od jego kompetencji i samodzielności organizacyjnej.  

 

2.2.5. Programy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  

 

 Cenną inicjatywą podjętą w celu ochrony światowego dziedzictwa kultury jest 

międzynarodowy program na rzecz ochrony zagrożonych zabytków. Program ten 

powstał w 1996 roku. Nosi on nazwę Błękitna Tarcza (Blue Shield) i jest kulturowym 

odpowiednikiem Czerwonego Krzyża. Zgodnie z zapisami Konwencji Haskiej  

z 1954 roku symbol ten służy do oznakowania obiektów kultury, aby zapewnić im 

ochronę w razie konfliktu zbrojnego248. Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy 

skupia następujące podmioty: Międzynarodową Radę Archiwów (ICA), 

Międzynarodową Radę Muzeów (ICON), Międzynarodową Radę Ochrony 

Zabytków (ICOMOS), Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji 

Bibliotekarskich (IFLA). Zadaniem tych podmiotów jest przygotowanie wspólnej 

polityki ochrony dóbr kultury w nagłych zagrożeniach249.  

                                                 
247 M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwestycyjnym…, dz. cyt., s. 262-269. 

248 M. Różański, Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i sytuacjach kryzysowych, [w:] Nowe 

zagrożenia bezpieczeństwa: wyzwania XXI wieku, red. K. Hennig, Kraków 2015, s. 7-14.  

249 K. Sałaciński, Międzynarodowe instrumenty prawne w ochronie zagrożonego dziedzictwa kultury, [w:] 

Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – integracja systemów bezpieczeństwa. Materiały  
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 Wśród głównych celów działalności Międzynarodowego Komitetu Błękitnej 

Tarczy wyróżnia się: reagowanie na poziomie międzynarodowym na zagrożenia dla 

dóbr kultury, promowanie przygotowań na wypadek zagrożeń, szkolenie ekspertów, 

doradztwo w zakresie ochrony dóbr kultury250. W Polsce istnieją trzy ośrodki 

regionalne programu Błękitnej Tarczy w Warszawie, Krakowie i Toruniu.  

 Jak stanowi art. 84 u.o.z. „w celu stworzenia warunków niezbędnych do 

realizacji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego inicjuje i opracowuje, przy pomocy 

Generalnego Konserwatora Zabytków, krajowy program ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami”. Program ten opracowywany jest co 4 lata i uchwalany jest przez 

Radę Ministrów na wniosek MKiDN251.Program realizują: Narodowy Instytut 

Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowe 

Muzeum  Morskie w Gdańsku. Nowy program opracowany na lata 2018-2021 

kontynuuje podnoszenie świadomości prawnej, poprzez szkolenia dla 

samorządowców, filmy instruktażowe oraz zmienia system finansowania ochrony 

zabytków. Sprawozdanie z realizacji tego programu, co 2 lata, sporządza MKiDN  

i przedkłada je Radzie Ministrów.  

 Własną politykę kulturalną, której istotnym elementem jest ochrona 

zabytków, prowadzą samorządy wszystkich szczebli252. Ważnym dokumentem 

dotyczącym ochrony zabytków są programy samorządowe opieki nad zabytkami,  

a więc program wojewódzki, powiatowy i gminny. Obowiązek ich posiadania wynika 

z art. 87 u.o.z. Przepis ten zobowiązuje zarząd województwa, zarząd powiatu lub 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania na okres czterech lat 

                                                 
z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 23-25 września 2009 r. w Szkole Aspirantów PSP  

w Krakowie, Kraków 2009, s. 101.  

250 Tamże, s. 101-102. 

251 Uchwała Nr 125/2014 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie „Krajowego programu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami”, sygn. RM-111-111-14, http://bip.mkidn.gov.pl/pages/legislacja/ programy-

wieloletnie/krajowy-program-ochrony-zabytkow-i-opieki-nad-zabytkami.php (dostęp: 30.12.2017). Okres 

realizacji tego programu to lata 2014-2017, zaś nakłady finansowe wynoszą 26 668 205 zł. 

252 Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, [w:] 

Aneks, zał. 6. 
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programu opieki nad zabytkami. Wojewódzki253, powiatowy254, gminny program 

opieki nad zabytkami255 dopiero po uzyskaniu opinii WKZ, przyjmuje odpowiednio 

sejmik województwa, rada powiatu lub rada gminy. Autorzy tych programów winni 

co dwa lata sporządzać sprawozdanie z ich realizacji. Programy te mają na celu: 

włączenie problemów ochrony zabytku do systemu zadań strategicznych 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, zahamowanie 

procesu degradacji zabytków, doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, 

zwiększanie atrakcyjności zabytków, określenie warunków współpracy  

z właścicielami zabytków, jak również tworzenie miejsc pracy związanych z opieką 

nad zabytkami256. 

 

2.3. Ochrona cywilnoprawna  

 

Na płaszczyźnie cywilnoprawnej zabytki podlegają takiej ochronie, jak inne 

rzeczy ruchome i nieruchome. Ochrona na zasadach ogólnych realizowana jest na 

podstawie przepisów k.c. Polega ona z jednej strony na ograniczaniu prawa własności 

właściciela zabytku, zaś z drugiej strony na wprowadzeniu szczególnych regulacji  

w zakresie obrotu dziełami sztuki i zabytkami257. Dbałość o dziedzictwo kulturowe 

opiera się na współpracy i godzeniu interesów prywatnych z publicznym. 

                                                 
253 M.in. uchwała nr XXII/361/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. - 

„Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020”; uchwała nr IX/129/2015 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. - „Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami  

w województwie lubelskim na lata 2015-2018”; uchwała nr XXV/319/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego  

z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami  

w województwie łódzkim na lata 2016-2019”.  

254 M.in. uchwała nr VIII/61/2015 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 listopada 2015 r. - „Powiatowy Program 

Opieki nad Zabytkami Powiatu Zamojskiego na lata 2015-2018”; uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Powiatu 

w Śremie z dnia 16 grudnia 2016 r. - „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Śremskiego na lata 

2017-2020”; uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 września 2016 r. - 

„Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019”. 

255 M.in. uchwała nr IX/76/2015 r. Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2015 r. - „Gminny Program 

Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018 dla Gminy Krzywiń”; uchwała nr IV/24/15 Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 19 marca 2015 r. - „Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Chełmża na lata 2015- 2018”; 

uchwała nr XXI/72/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. - „Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami miasta Włocławek na lata 2016-2019”. 

256 M. Rouba, Zadania władz publicznych…, dz. cyt., s. 244-246. 

257 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa…, s. 220. 

http://www.powiatzamojski.pl/dat/attach/244_186_powiatowy_program_opieki_nad_zabytkami_powiatu_zamojskiego.doc
http://www.powiatzamojski.pl/dat/attach/244_186_powiatowy_program_opieki_nad_zabytkami_powiatu_zamojskiego.doc
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Katarzyna Zalasińska uważa, że zasadne byłoby zastąpienie pojęcia zabytek 

nieruchomy sformułowaniem zabytek architektury258.W skład zabytków architektury 

wchodzą bowiem obiekty architektury sensu stricto (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c-g u.o.z.), 

obiekty architektury krajobrazu (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a u.o.z.) oraz obiekty 

urbanistyki (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. h u.o.z.).  

Prawo do własności zapewnione jest w Konstytucji RP (art. 21 ust. 1)  

i stanowi ono prawo człowieka259 i jednocześnie zasadę ustrojową. Mimo to może 

podlegać ograniczeniom, gdy staje w sprzeczności z ważniejszym dobrem prawnie 

chronionym260. Ograniczenia te mogą nastąpić jedynie w drodze ustawy z racji 

zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź ochrony środowiska, 

zdrowia i moralności publicznej, jak również wolności i praw innych osób261. 

Najmocniejszym ograniczeniem prawa własności jest wywłaszczenie.  

 

2.3.1. Pojęcie nieruchomości w rozumieniu Kodeksu cywilnego   

  

 Zgodnie z definicją legalną zabytku nieruchomego jest to nieruchomość, część 

nieruchomości lub zespół nieruchomości. Niezbędne jest zatem odniesienie się do 

pojęcia nieruchomości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego262. Regulacje 

prawnej ochrony zabytków w zakresie uprawnień właściciela obiektu zabytkowego 

należy traktować jako lex specialis względem norm cywilnych.   

 Przyjęte w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami rozumienie 

zabytku nieruchomego odbiega od kodeksowej definicji nieruchomości. Zgodnie  

z nią „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny 

przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub 

części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny 

od gruntu przedmiot własności” (art. 46 § 1 k.c.). Definicja ta wyodrębnia 

nieruchomość gruntową, nieruchomość budynkową oraz nieruchomość lokalową. 

                                                 
258 K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 167.  

259 Zob. I. Nakielska, Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002.  

260 Konstytucja RP, art. 64 ust. 3. 

261 Tamże, art. 31 ust. 3. 

262Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 t.j.). 
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Natomiast zgodnie z definicją przyjętą w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami sam budynek jest zabytkiem nieruchomym, nie zaś grunt pozostający pod 

budynkiem. Biorąc pod uwagę art. 47 k.c. budynki znajdujące się na powierzchni 

danej nieruchomości gruntowej stanowią jedynie jej część składową. Zatem według 

ustawy z 2003 roku status prawny całości określa budynek, a nie grunt pod nim. 

Ponadto w świetle przepisu art. 47 § 1 k.c. część składowa rzeczy nie może być 

odrębnym przedmiotem prawa własności oraz innych praw rzeczowych,  

a tymczasem na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zarówno 

budynki, jak i pomniki, bramy czy fontanny są zabytkami nieruchomymi wpisanymi 

do rejestru zabytków. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 stycznia 2002 roku 

stwierdził, że sama zabytkowa budowla nie może być przedmiotem sprzedaży, lecz 

można ją zbyć jako całą nieruchomość z gruntem263.  

 Praktycy i teoretycy prawa podkreślają, że problem stanowi określenie granic 

zabytku nieruchomego264. W tym miejscu należy przywołać art. 143 k.c. –  

„W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu 

własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią”. 

 Art. 222 § 1 k.c. stanowi, że „Właściciel może żądać od osoby, która włada 

faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej 

przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”. 

Zgodnie z § 2 tego artykułu „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny 

sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, 

przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem  

i o zaniechanie naruszeń”. Gdy roszczenie dotyczy nieruchomości to nie ulega ono 

przedawnieniu265.  

 Ochrona na gruncie k.c. przysługuje także posiadaczowi rzeczy zabytkowej. 

Jak stanowi art. 344 § 1 k.c. „Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, 

jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje 

posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie 

                                                 
263 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 20002 r., IV CKN 660/00, LEX nr 56020. 

264 K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 166. 

265 K.c., art. 223.  
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naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności 

posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego 

powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, 

że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem”. Roszczenie 

o przywrócenie posiadania nazywane jest roszczeniem posesoryjnym. Roszczenie to 

wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia266.  

 W sytuacji wyrządzenia szkody na zabytku, zgodnie z art. 415 k.c., winny tej 

szkody, musi ją naprawić. To naprawienie szkody może nastąpić poprzez 

przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania. Jeśli chodzi  

o zabytki, to z pewnością korzystniejsze jest pierwsze rozwiązanie prawne267.  

 Ochrona materialnych elementów dziedzictwa kultury ogranicza zasadę 

swobody umów, o której mowa w art. 3531 k.c.268 Tezę tę potwierdza art. 26 u.o.z., 

który wprowadza obowiązek przeprowadzenia prac konserwatorskich: „W umowie 

sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy zabytku nieruchomego wpisanego do 

rejestru, stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, przy określaniu sposobu korzystania z tego zabytku należy nałożyć, 

jeżeli stan zachowania zabytku tego wymaga, na nabywcę lub dzierżawcę obowiązek 

przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy 

tym zabytku”269. Sytuacja ta wygląda analogicznie przy decyzji o oddaniu w trwały 

zarząd zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru270. W literaturze podkreśla się 

to, że w przypadku umowy najmu taki obowiązek już nie występuje271.  

 

 

 

                                                 
266 K.c., art. 344 § 2. Jeżeli budowa mogłaby naruszyć posiadanie albo grozić wyrządzeniem szkody 

posiadaczowi nieruchomości, to przysługuje mu roszczenie o wstrzymanie budowy. 

267 M. Drela, Formy ochrony zabytków a wyrównanie szkody doznanej przez właściciela nieruchomości, [w:] 

Prawna ochrona zabytków, dz. cyt., s. 159-178. 

268 „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub 

cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.  

269 U.o.z., art. 26 ust. 1. 

270 U.o.z., art. 26 ust. 2. 

271 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa…, dz. cyt., s. 226-227. 
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2.3.2. Granice korzystania z prawa własności 

  

 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ogranicza korzystanie  

z prawa własności. Prawo to jest najszerszym prawem podmiotowym. Na treść prawa 

własności składa się prawo używania, prawo pobierania pożytków, prawo posiadania 

oraz prawo dysponowania rzeczą.  

 Sakralne zabytki nieruchome mogą stanowić własność prywatną bądź 

własność publiczną. Wykonywanie własności prywatnej poddane jest ogólnym 

regułom wyznaczonym przepisami kodeksu cywilnego. Własność publiczna 

związana jest ściśle z wykonywaniem zadań publicznych. Rola dysponenta zabytku 

sprowadza się do starannego postępowania w stosunku do zabytku, utrzymania go  

w jak najlepszym stanie oraz wykorzystania dla dobra ogółu ze względu na jego 

walory historyczne lub naukowe272. Zabytek nie jest wyłącznie prywatnym dobrem 

jego właściciela. Jak stanowi art. 140 k.c.: „W granicach określonych przez ustawy  

i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, 

korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego 

prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych 

samych granicach może rozporządzać rzeczą”. Kolejny problem stanowi ochrona 

części nieruchomości. Możliwe jest w świetle ustawy z 2003 roku wpisanie do 

rejestru zabytków jedynie elewacji frontowej budynku. Częścią nieruchomości może 

być obszar niewyodrębniony prawnie ani geodezyjnie273.  

 Art. 142 § 1 k.c. przewiduje, kiedy rzecz może być użyta bez zgody 

właściciela. „Właściciel nie może się sprzeciwić użyciu a nawet uszkodzeniu lub 

zniszczeniu rzeczy przez inną osobę, jeżeli to jest konieczne do odwrócenia 

niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom osobistym tej osoby lub osoby 

trzeciej”. Na właściciela lub posiadacza zabytku przepisy u.o.z. nakładają określone 

obowiązki: obowiązek zawiadamiania wojewódzkiego konserwatora zabytków  

o zmianie stanu faktycznego zabytku, obowiązek udostępniania zabytku służbom 

konserwatorskim.  

                                                 
272 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 lutego 2015 r., VII SA/Wa 2150/14. 

273 Wyrok NSA z dnia 14 września 1995 r., I SA 1487/94, ONSA-OZ 1997, nr 2, poz. 24.  
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 Jak stanowi ustawa o gospodarce nieruchomościami274 opieka nad 

nieruchomościami stanowiącymi zabytki ma cel publiczny, zatem szerszy niż interes 

prywatny. Minister do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz 

wojewódzki konserwator zabytków posiadają uprawnienia przewidziane dla 

prokuratora w postępowaniu cywilnym, czyli mogą żądać wszczęcia postępowania, 

jak również wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu związanym  

z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego (np. restytucją dóbr kultury)275. 

Uprawnienie to umożliwia czynne uczestnictwo w sprawach dotyczących zabytków 

i przedstawiania swoich argumentów, zadawania pytań, składania wniosków 

dowodowych, odwoływania się od orzeczeń sądowych. 

 

2.4. Ochrona karnoprawna 

 

 W ochronie zabytków bardzo ważne jest zapobieganie stratom oraz 

przywracanie zabytków do stanu sprzed szkody. Do 2003 roku przepisy karne 

dotyczące zabytków były zawarte jedynie w Kodeksie karnym i dotyczyły wyłącznie 

niszczenia cudzej własności. Obecnie kary przewidziane w u.o.z. dotyczą wszystkich 

zabytków objętych wszystkimi formami własności. W art. 108 i art. 110-119 u.o.z. 

wyszczególniono przestępstwa i wykroczenia odnoszące się do zabytków 

nieruchomych oraz poszukiwań zabytków ruchomych276. Analizie zostaną poddane 

te czyny zabronione, które dotyczą jedynie zabytków nieruchomych. Przestępstwem 

wobec zabytków nieruchomych jest ich niszczenie lub uszkodzenie (art. 108 u.o.z.); 

poszukiwanie ukrytych bądź porzuconych zabytków bez pozwolenia lub wbrew jego 

warunkom (art. 109c). Wśród wykroczeń u.o.z. wymienia: niezabezpieczenie 

zabytku przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą (art. 110); 

niepowiadomienie MKiDN albo wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku wpisanego do rejestru 

lub ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków (art. 113 ust. 1 pkt 1); 

                                                 
274 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 ze 

zm.). 

275 U.o.z., art. 95 ust. 1. 

276 I. Gredka, Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, Kraków 2013, s. 47-54. 
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niepowiadomienie MKiDN albo wojewódzkiego konserwatora zabytków  

o zagrożeniu dla zabytku wpisanego do rejestru lub ujętego w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takim zdarzeniu (art. 

113 ust. 1 pkt 2); niepowiadomienie MKiDN albo wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o zmianach stanu prawnego zabytku wpisanego do rejestru lub ujętego  

w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich 

wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości (art. 113 ust. 1 pkt 4); uniemożliwianie 

lub utrudnianie dostępu do zabytku (art. 114); niepowiadomienie wojewódzkiego 

konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora 

urzędu morskiego o odkryciu przedmiotu będącego przypuszczalnie zabytkiem lub 

zabytku archeologicznego, a także niewstrzymanie wszelkich robót mogących 

zagrozić temu obiektowi oraz niezabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego 

odkrycia (art. 115-116); prowadzenie bez pozwolenia lub wbrew warunkom 

pozwolenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych bądź badań 

przy zabytku wpisanym do rejestru albo robót budowlanych w jego otoczeniu lub 

badań archeologicznych (art. 117); umieszczanie na zabytku tablic, reklam i napisów 

(art. 118); niewykonywanie zaleceń pokontrolnych (art. 119).  

Minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

wojewódzki konserwator zabytków mogą występować na prawach pokrzywdzonego  

i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym277 oraz oskarżyciela 

publicznego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia278. 

 Problem stanowi niska świadomość konieczności ochrony zabytków. 

Większość społeczeństwa nie rozumie, dlaczego należy chronić starą kamienicę, czy 

nie lepiej ją rozebrać, a na jej miejscu zbudować nowoczesny budynek. Zabytki 

niewpisane do rejestru często nie są oznakowane, stąd ich użytkownicy nie wiedzą, 

że mają do czynienia z zabytkiem. Wówczas większość osób niszczących ten rodzaj 

zabytków może być ukarana tylko za ich nieświadome niszczenie.  

                                                 
277 U.o.z., art. 95 ust. 2. 

278 U.o.z., art. 95 ust. 3. 
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Ponadto konserwacja i restauracja są procesami wymagającymi dużych 

nakładów finansowych, stąd właściciele zabytków albo rezygnują z działań na rzecz 

opieki, albo idą na skróty i działają nie zawsze zgodnie z literą prawa. 

 

2.4.1. Przestępstwa przeciwko zabytkom  

 

Za przestępstwa przeciwko zabytkom uznaje się takie czyny, które skutkują 

uszczerbkiem w poszczególnych składnikach dziedzictwa kultury279. Przestępstwa te 

można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich tworzą przestępstwa ogólne, których 

przedmiotem mogą, choć nie muszą być zabytki (kradzież - art. 278 k.k.280, kradzież 

z włamaniem - art. 279 k.k.281, rozbój - art. 280 k.k.282, kradzież rozbójnicza - art. 281 

k.k.283, przywłaszczenie - art. 284 k.k.284, oszustwo - art. 286 § 1 k.k.285, czy 

paserstwo - art. 291 k.k.286). Drugą grupę stanowią przestępstwa szczególne,  

w których jedną z przesłanek jest naruszenie określonego dobra kultury287. Kodeks 

karny w art. 294 § 2 przewiduje odpowiedzialność za zniszczenie, kradzież, 

przywłaszczenie, oszustwo oraz paserstwo umyślne w odniesieniu do dobra  

o szczególnym znaczeniu dla kultury288. Chodzi tu o tzw. typy kwalifikowane 

przestępstw, których przedmiotem jest mienie o znacznej wartości, jak również dobra 

o szczególnym znaczeniu dla kultury. Sprawca tych czynów podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do lat 10. Z pewnością niezadawalający stan 

zabezpieczenia nieruchomych zabytków sakralnych, zwłaszcza kościołów filialnych, 

                                                 
279 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa…, dz. cyt., s. 204-205; J. Kaczmarek, K. Zeidler, Karnoprawna 

ochrona zabytków, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 2, s.  71-86.  

280 Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

281 Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

282 Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

283 Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

284 Wymiar kary uzależniony jest od faktu, czy sprawca przywłaszcza cudzą rzecz ruchomą lub prawo 

majątkowe, czy rzecz mu powierzoną. W pierwszej sytuacji wymiar kary pozbawienia wolności wynosi do lat 

3, zaś w drugim przypadku sprawa podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

285 Wymiary kary pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat. 

286 Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

287 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa…, dz. cyt., s. 205.  

288 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 - t.j.). 
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kaplic i cmentarzy, jest przyczyną nasilania się zjawiska kradzieży poszczególnych 

elementów architektonicznych zabytkowych obiektów, jak również kradzieży rzeźb 

sakralnych z kościołów i kaplic289. Przeważają tradycyjne stare zamki i kłódki, 

brakuje blokad antywłamaniowych, otwory okienne są niezabezpieczone. Problem 

stanowi także to, że do rzadkości należą systemy alarmowe, a przecież w obiektach 

sakralnych znajduje się wiele dóbr kultury. Lepsze zabezpieczenia posiadają 

biblioteki i archiwa, chociaż i tutaj można wykazać jeszcze wiele uchybień290.  

Ponadto art. 125 k.k. przewiduje odpowiedzialność za czyny dokonane na 

obszarze okupowanym, zajętym lub na którym toczą się działania zbrojne polegające 

na niszczeniu, uszkadzaniu lub zaborze dóbr kultury. 

Dobrem chronionym przez prawo karne jest także miejsce pamięci (art. 261 

k.k.) oraz zwłoki, prochy ludzkie i miejsce spoczynku zmarłego (art. 262 k.k.). 

Przestępstwa te należą do grupy przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu. 

Sankcją karną za popełnienie przestępstwa z art. 261 jest grzywna albo kara 

ograniczenia wolności, natomiast za popełnienie przestępstwa z art. 262 jest 

dodatkowo kara pozbawienia wolności do lat dwóch (dotyczy znieważenia) bądź kara 

pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu (dotyczy grabieży). Co 

ciekawe obecna ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku dopuszcza 

użycie terenu cmentarnego na inny cel po upływie czterdziestu lat od dnia ostatniego 

pochowania zwłok (art. 6 ust. 1)291. Wynika z tego, że ochrona cmentarza jako 

miejsca pamięci i pochówku jest ograniczona czasem. Warto jednak zwrócić uwagę 

na fakt, że przepisy wewnętrzne związków wyznaniowych uważają cmentarz za 

miejsce święte i domagają się dla nich ochrony292. 

                                                 
289 K. Dutkowska, K. Pacewska, P. Szpanowski, J. Zielak, Ochrona ruchomych dóbr kultury przed nielegalnym 

wywozem, Warszawa 2000, s. 14-18. Zdecydowanie najlepsze zabezpieczenia posiadają muzea, choć wiele z 

nich wymaga modernizacji. 

290 T. Garwoliński, Ochrona zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego 

Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, [w:] Ochrona zabytków sakralnych, red. M. Różański, Łódź 

2017, s. 149-166; T. Matuszak, Materiały archiwalne proweniencji kościelnej w zasobie Archiwum 

Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Uwagi na marginesie zabezpieczania i ochrony dóbr kultury, [w:] 

Ochrona zabytków sakralnych, dz. cyt., s. 189-201. 

291 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 912). 

292 T. Gardocka, Cmentarze, jako dobra kultury, [w:] Prawna ochrona dóbr kultury, dz. cyt., s. 142-147.  
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Kodeks karny normuje odpowiedzialność szerszą, bowiem dotyczy zarówno 

zabytków, jak i przedmiotów, które zabytkami nie są, ale mają szczególną wartość 

dla kultury. Chroni on jednak jedynie dziedzictwo narodowe o charakterze 

materialnym. 

Wejście w życie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami wprowadziło nowe przepisy karne zgrupowane w rozdziale 

XI (art. 108-120)293. Przedstawiciele doktryny postulują niejednokrotnie 

wprowadzenie do Kodeksu karnego odrębnego rozdziału – Przestępstwa w dziedzinie 

kultury. W ramach tej kategorii przestępstw znalazłyby się przestępstwa przeciwko 

zabytkom294. Według Kamila Zeidlera obowiązujące w Polsce regulacje w zakresie 

karnoprawnej ochrony zabytków spełniają standardy określone w aktach prawa 

międzynarodowego295. 

Wśród przepisów prawnych ustawy z 2003 roku należy zwrócić uwagę na art. 

108 ust. 1, który brzmi: „Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”296. Sprawca, który uszkodził lub 

zniszczył zabytek w sposób nieumyślny podlega karze grzywny, ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W przypadku działania 

umyślnego wprowadzona jest obligatoryjna nawiązka na rzecz Narodowego 

Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości do wartości zniszczonego zabytku.  

W przypadku zaś działania nieumyślnego orzeczenie nawiązki wobec sprawcy ma 

charakter fakultatywny i wynosi ona od trzykrotnego do trzydziestokrotnego 

minimalnego wynagrodzenia. Przepis art. 108 nie chroni otoczenia wokół lub przy 

zabytku, gdyż, zgodnie z treścią tej ustawy, nie są one zabytkami. Przedmiotem 

przestępstwa może być zabytek ruchomy i nieruchomy, nawet wówczas, kiedy 

                                                 
293 W literaturze przedmiotu podkreśla się, że ustawodawcy umknął problem umieszczania graffiti na obiektach 

zabytkowych – M. Gołda-Sobczak, W. Sobczak, Ochrona zabytków w polskim prawie karnym, [w:] Prawna 

ochrona dóbr kultury, dz. cyt., s. 193.  

294 Tamże. 

295 K. Zeidler, Karnoprawna ochrona dóbr kultury, [w:] Prawna ochrona dóbr kultury, dz. cyt., s. 63-71. 

296 Dz.U. z 2014 r., poz. 1446; B. Gadecki, Karnoprawna ochrona zabytków architektury, [w:] Wandalizm 

wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, red. W. Pływaczewski, S. Buczyński, Olsztyn 2015, s. 50-60; 

M. Kulik, A. Szczekala, Odpowiedzialność karna za przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku, [w:] 

Prawna ochrona zabytków, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010, s. 125-145.  
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stanowi własność sprawcy. Znamiona zachowania przestępczego zostały określone 

jako „uszkadzanie lub niszczenie”. Jest to przestępstwo powszechne, czyli może się 

go dopuścić każdy. Polega ono zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu działania. 

Z problemem niszczenia lub uszkodzenia zabytku łączy się problem wandalizmu297.  

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami został dodany art. 109c, penalizujący poszukiwanie ukrytych lub 

porzuconych zabytków bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

bądź działanie wbrew warunkom takiego pozwolenia298. Sprawca tego przestępstwa 

podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

dwóch. Nie jest istotne narzędzie służące do poszukiwania zabytków (wszelkiego 

rodzaju urządzenia elektroniczne, urządzenia techniczne, sprzęt do nurkowania), lecz 

intencja sprawcy. Zmiana kwalifikacji tego czynu – z wykroczenia na przestępstwo 

– została przeanalizowana w niniejszej pracy w punkcie 1.3.3. 

 

2.4.2. Wykroczenia przeciwko zabytkom 

 

W treści ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami spenalizowano 

działanie polegające na niezabezpieczeniu w należyty sposób zabytku przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą (art. 110). Podmiotem tego 

wykroczenia może być właściciel lub posiadacz, który za popełnienie tego czynu 

może podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Dodatkowo może 

wobec niego być orzeczona nawiązka do wysokości dwudziestokrotnego 

minimalnego wynagrodzenia. 

Wykroczenie z art. 113 analizowanej ustawy dotyczy postępowania 

właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru lub właściciela lub 

posiadacza innego zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków – 

w sytuacji uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub kradzieży takiego zabytku.  

                                                 
297 N. Dąbkowska, A. Szumkowska, Wandalizm zabytków - aspekty prawne, wybrane przykłady, [w:] 

Wandalizm wobec dziedzictwa…, s. 138-150. 

298 Dz.U. z 2017 r., poz. 1595. 
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O tych faktach każdy właściciel lub posiadacz ma niezwłoczny obowiązek 

powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków. W przypadku zmiany 

dotyczącego stanu prawnego zabytku powiadomienie należy zgłosić nie później niż 

w terminie miesiąca od jej wystąpienia lub pozyskania o niej wiadomości. Za 

powyższe wykroczenie organ ochrony zabytków w drodze decyzji administracyjnej 

może wymierzyć karę pieniężną od 500 zł do 2000 zł299. 

Kolejnym czynem zabronionym dotyczącym nieruchomych zabytków (także 

sakralnych) jest uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu do zabytku organowi 

ochrony zabytków wykonującemu swoje uprawnienia (art. 114 u.o.z.). Działalność 

ta może przebierać różne formy np. nieuzasadnione odwoływanie lub przekładanie 

kontroli, udzielanie fałszywych informacji, nieudostępnianie dokumentacji.  

Wykroczenie to obwarowane jest karą pieniężną w wysokości od 500 zł do 2000 zł300. 

O wysokości tej kary decyduje organ ochrony zabytków, któremu uniemożliwiono 

lub utrudniono dostęp do zabytku301. 

Wykroczenie z art. 115 ustawy z 2003 roku dotyczy niezwłocznego 

zawiadomienia konserwatora lub wójta, burmistrza, bądź prezydenta miasta  

o odkryciu - podczas prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych – przedmiotu, co 

do którego istnieje podejrzenie, że jest on zabytkiem. Penalizowane jest także 

niewstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony 

przedmiot, jak również jego niezabezpieczenie. Wykroczenie to ma charakter 

powszechny, jednak w pierwszej kolejności odpowiedzialność spoczywa na osobach 

prowadzących i wykonujących takie prace. Sankcją karną za powyższe zachowanie 

jest grzywna, nawiązka do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego 

wynagrodzenia, która przekazywana jest na cel społeczny związany z opieką nad 

zabytkami. 

Treść art. 117 ustawy dotyczy natomiast prowadzenia bez pozwolenia lub 

wbrew warunkom pozwolenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku 

                                                 
299 U.o.z., art. 107a ust. 1-2. 

300 U.o.z., art. 107c ust 1. 

301 U.o.z., art. 107c ust 2. 
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wpisanym do rejestru. Przed planowanymi pracami budowlanymi przy obiekcie 

zabytkowym konieczne jest wcześniejsze pozyskanie pozwolenia na budowę, które 

będzie możliwe po uprzednim otrzymaniu pozwolenia konserwatorskiego.  

W pozostałych wyżej wymienionych pracach konieczne jest uzyskanie tylko 

pozwolenia konserwatorskiego. Ponadto art. 117 dotyczy robót budowlanych  

w otoczeniu zabytku oraz badań archeologicznych. Niezastosowanie się do tego 

przepisu grozi karą pieniężną w wysokości od 500 zł do 500 000 zł302. 

Ostatnim wykroczeniem jest umieszczanie bez pozwolenia na zabytkach 

urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów. Sprawca takiego czynu podlega 

karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Niestety ustawodawca nie 

zdecydował się na całkowity zakaz umieszczania wspomnianych elementów. Art. 

118 ma na celu umożliwienie publiczności zapoznanie się z zabytkiem, gdy nie jest 

ona zasłonięty reklamami, czy napisami. W Polsce niestety można często 

zaobserwować takie zjawisko. 

W myśl art. 119 u.o.z. odpowiedzialności karnej podlega ten, kto nie wykonuje 

zaleceń pokontrolnych określonych w ustawie o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami. Od 1 stycznia 2018 roku za to wykroczenie grozi 

administracyjna kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 50 000 zł303. Natomiast 

karze grzywnę podlega ten, kto nie prowadzi księgi ewidencyjnej lub prowadzi ją  

w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą (art. 119a)304. 

Wojewódzki konserwator zabytków ma możliwość egzekwowania swoich 

decyzji na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji305. 

Środki egzekucyjne z u.p.e.a. (grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, 

stosowane tylko w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, odebranie 

nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni) 

                                                 
302 U.o.z., art. 107d. 

303 U.o.z., art. 107e ust.1. 

304 M. Gołda-Sobczak, W. Sobczak, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 179-193.   

305 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1966 r. Nr 24, 

poz. 151; t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201, 1475, 1954). 
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można stosować niezależnie od postępowania karnego, w sprawach o wykroczenia 

lub w postępowaniu dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku. Wojewódzki 

konserwator zabytków jest wierzycielem w przypadku egzekucji nakazu organu 

ochrony zabytków, zaś zobowiązanym jest adresat nakazu konserwatorskiego. 

Egzekucji podlegają obowiązki o charakterze niepieniężnym, pozostające we 

właściwości organów administracji rządowej. 

Od 1 stycznia 2018 roku wojewódzcy konserwatorzy zabytków nakładają 

administracyjne kary pieniężne. Zastąpiły one grzywny wyznaczane wskutek 

postępowań w sprawach o wykroczenia, ponieważ były one rażąco niskie. 

Niepodważalnie wiele osób było zdegustowanych bezkarnością, z jaką świadomie 

niszczy się dziedzictwo. Stąd konieczna była nowelizacja wprowadzająca 

administracyjne kary finansowe dla tych, którzy niszczą zabytki.  

Jak stanowi art. 107f u.o.z karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się prawomocna. Wierzycielem 

należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych jest organ właściwy do ich 

nałożenia306. Wpływy z kar pieniężnych przekazywane są, zgodnie z art. 107i u.o.z., 

na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. 

Warto dodać, że w 2004 roku zostały opracowane przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji „Mechanizmy współdziałania Policji z jednostkami 

samorządu terytorialnego, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami 

zajmującymi się ochroną osób i mienia na rzecz propagowania rozwiązań 

technicznych zmniejszających ryzyko stania się ofiarą przestępstwa”307. Dokument 

stwierdza, że skuteczna walka z przestępczością przeciwko zabytkom wymaga 

zaangażowania wielu podmiotów: służb porządku publicznego, organów 

samorządowych, firm ubezpieczeniowych oraz instytucji kościelnych w przypadku 

zabytków sakralnych. Podkreślono, że konieczne jest przygotowywanie szkoleń dla 

osób i instytucji, które mogą znajdować się w grupie ryzyka w związku  

z zagrożeniem przestępczością przeciwko zabytkom. Należy pamiętać, że zgodnie  

                                                 
306 U.o.z., art. 107h. 

307 www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/EDF4EAC8-0B27-4D44-A211-5A16A8B171C7/0/Mechanizmw 

sp%C3%B3%C5%82dzia%C5%82aniaPolicjizjedsamterytorialnegofirmamiubezp.htm (dostęp: 04.10.2017). 
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z art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami308 obowiązkiem 

organów samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach (gmina, powiat, 

województwo) jest tworzenie 4-letnich programów opieki nad zabytkami309. 

W dniu 10 marca 2005 roku zostało podpisane Porozumienie między 

Generalnym Konserwatorem Zabytków a Komendantem Głównym Policji  

w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości 

skierowanej przeciwko zabytkom310. Ustalono, że współdziałanie to będzie polegało 

na wymianie informacji między organami zajmującymi się zabytkami a jednostkami 

policji, koordynacji działań zapobiegających utracie zabytków lub podjęcia działań 

w celu odzyskania utraconych zabytków, jak również doskonalenia metodyki 

ochrony zabytków311.  

 

2.5. Wnioski  

 

 Przepisy Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku kształtują obowiązki 

państwa w zakresie kultury. Prawodawca w treści Konstytucji używa następujących 

terminów: dziedzictwo narodowe (art. 5), dziedzictwo kultury (art. 6 ust. 2) oraz 

dobro kultury (art. 6 ust. 1 i art. 73). Najszerszy zakres, biorąc pod uwagę wykładnię 

językową, ma pojęcie dobro kultury. Zestawiając art. 6 i art. 73 Konstytucji RP widać 

szczególną relację pomiędzy obowiązkami państwa w zakresie stwarzania 

warunków, upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury a wolnością z nich 

korzystania przysługującą każdemu człowiekowi. W Konstytucji wyrażony został 

obowiązek stwarzania przez państwo jak najlepszych warunków równego dostępu do 

dóbr kultury. Za pośrednictwem swych organów państwo chroni dziedzictwo kultury, 

a w szczególności zabytki.  

                                                 
308 Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568. 

309 www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/EDF4EAC8-0B27-4D44-A211-5A16A8B171C7/0/Mechanizmw 

sp%C3%B3%C5%82dzia%C5%82aniaPolicjizjedsamterytorialnegofirmamiubezp.htm (dostęp: 04.10.2017).  

310 Dz.Urz. KGP z 2005 r. Nr 6, poz. 29. 

311 Tamże, § 2. Ponadto istnieje Porozumienie z dnia 3 listopada 2004 r. pomiędzy Ministrem Finansów, 

Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie 

współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków (Dz.Urz. 

KGP z 2004 r. Nr 21, poz. 135). 
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Podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa zabytkowego są: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa 

(dawniej Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), Narodowy Instytut 

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, 

organizacje pozarządowe (np. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami312, Poznańskie 

Towarzystwo Prehistoryczne313) oraz organizacje międzynarodowe (UNESCO314, 

ICOMOS315, ICOM316).  

W Polsce funkcjonuje rejestr zabytków, ewidencja zabytków oraz strefy 

ochrony zabytków. Ewidencja zabytków i ich rejestr różnią się zakresem ochrony. 

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków nadaje organom konserwatorskim 

uprawnienia do ingerowania w zabytek, bowiem prowadzone przy nim prace należy 

konsultować z konserwatorem. Natomiast właściciel nieruchomości znajdującej się 

w ewidencji, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w wyglądzie 

budynku, zgłasza taką informację do urzędu gminy, a ten może zasięgnąć opinii 

konserwatora zabytków. Wpis do rejestru zabytków oraz uznanie za pomnik historii 

to instytucje prawne przejęte z ustawy z 1962 roku. Natomiast utworzenie parku 

kulturowego oraz ustalenie ochrony w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego są nowymi formami administracyjnoprawnej ochrony zabytków. 

Konieczne jest rozpoznanie i udokumentowanie zabytków architektury, 

budownictwa, parków, zabytkowych cmentarzy, zespołów urbanistycznych  

i ruralistycznych.  

Podstawową formą ochrony nieruchomych zabytków sakralnych w Polsce są 

przepisy dotyczące zasad tworzenia programów ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, zasad finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

                                                 
312 http://www.zabytki-tonz.pl/ (dostęp: 30.12.2017). 

313 http://www.ptp.poznan.pl/  (dostęp: 30.12.2017). 

314 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Tłum. pol.: Organizacja Narodów 

Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury.  

315 International Council on Monuments and Sites. Tłum. pol.: Międzynarodowa Rada Zabytków i Miejsc 

Zabytkowych. 

316 International Council of Museums. Tłum. pol.: Międzynarodowa Rada Muzeów. 
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budowlanych przy zabytkach, zasad organizacji organów ochrony zabytków317. Tym 

samym ochrona zabytków to działania podejmowane przez organy administracji 

publicznej, których efektem jest wydawanie decyzji administracyjnych. 

Wojewódzki konserwator zabytków powoływany jest przez wojewodę na 

wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, który wskazuje kandydata na to 

stanowisko (art. 91 ust. 1 u.o.z.). Wojewódzki konserwator zabytków podlega 

bezpośrednio wojewodzie, ponieważ wchodzi w skład zespolonej administracji 

wojewódzkiej. Zastępcę wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje  

i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 91 

ust. 3 u.o.z.).  

Konserwatorzy samorządowi (gminni, miejscy i powiatowi) są powoływani 

na podstawie porozumienia wojewody z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, 

starostą czy marszałkiem województwa318.  Takie porozumienie musi zawierać 

wykaz powierzonych zadań i sposób ich realizacji oraz zasady kontroli ze strony 

wojewody319. Warto podkreślić, że samorządowi konserwatorzy zabytków nie mogą 

prowadzić spraw rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jak 

zauważa Małgorzata Gmiter gminy niechętnie zatrudniają osoby pracujące na rzecz 

samorządowej administracji ochrony zabytków320. Natomiast u.o.z. wskazuje zadania 

własne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków. Do zadań 

tych należy m.in.: prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, sporządzanie gminnego 

programu opieki nad zabytkami, ustanawianie społecznych opiekunów zabytków, 

uwzględnianie problematyki ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym321.  

Do zadań wykonywanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 

należy m.in. sprawowanie nadzoru na prawidłowością prowadzenia badań 

konserwatorskich, architektonicznych, prac restauratorskich, konserwatorskich, 

                                                 
317 K. Zalasińska, K. Zeidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa – Gdańsk 2015, s. 21. 

318 U.o.z., art. 96 ust. 2. 

319 Kwestią tą zajmował się m.in. R. Hirsch, Zabytki architektury jako sfera działania samorządów 

terytorialnych – wybrane problemy, [w:] System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, 

red. B. Szmygin, Lublin – Warszawa 2011, s. 95-103. 

320 M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwestycyjnym…, dz. cyt., s. 59-60. 

321 U.o.z., art. 71 ust. 2, art. 93 ust. 4 
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robót budowlanych innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych322. 

Ponadto organizuje on i przeprowadza kontrolę w zakresie ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami323. Nadzór konserwatorski jest obowiązkowy podczas 

prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru 

zabytków (chodzi o prace w zakresie przebudowy, rozbudowy, wykonywania 

rekonstrukcji lub remontów)324. Nadzór ten jest szczególną formą nadzoru 

inwestorskiego. 

Zabytek uznany za pomnik historii musi być wpisany do rejestru zabytków lub 

ustanowiony parkiem kulturowym. W przypadku układów przestrzennych  

i obszarów powinien być przyjęty miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Należy pamiętać, że w urzędach należy podejmować jedynie te 

działania, które są określone w przepisach. Nie obowiązuje tu zasada „co nie jest 

zabronione, jest dozwolone”. 

Art. 36 ust. 1 u.o.z. określa, jakie działania przy zabytku nieruchomym 

wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Większość działań 

wymienionych w tym artykule występuje w codziennym życiu parafii będących 

właścicielami zabytków sakralnych.  

Ochrona dóbr kultury nie powinna znajdować się w gestii wojewody, 

ponieważ takie rozwiązanie całkowicie uzależnia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków od jego przełożonego, czyli wojewody. Należy zapewnić wojewódzkim 

konserwatorom zabytków realny wpływ na miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Konieczne jest także zwiększenie budżetu na poprawę stanu 

zabezpieczenia dóbr kultury, przyspieszenie inwentaryzacji dokumentacji zabytków 

sakralnych oraz stosowanie w szerszym zakresie odpowiedniego oznakowania dzieł 

sztuki sakralnej325.  

                                                 
322 U.o.z., art. 91 ust 4, pkt 5. 

323 U.o.z., art. 91 ust 4, pkt 6. 

324 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 138, poz. 1554). 

325 K. Dutkowska, K. Pacewska, P. Szpanowski, J. Zielak, Ochrona ruchomych dóbr kultury…, dz. cyt., s. 23-

29. 
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Prawo budowlane i ustawa o gospodarce nieruchomościami dotyczą jedynie 

tych zabytków nieruchomych, które wpisane zostały do rejestru zabytków. Z kolei 

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odnosi się zarówno do 

zabytków, jak i innych dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego. Obowiązki  

i ograniczenia wynikające z przepisów budowlanych dotyczą tylko obiektów 

budowlanych.  

Ważne jest właściwe wykorzystywanie zabytków, aby nie doprowadzić do ich 

uszkodzenia bądź zniszczenia. Stąd wolność korzystania z dóbr kultury nie ma 

charakteru absolutnego. Wolność tę z jednej strony ograniczają warunki związane  

z ochroną zabytków, z drugiej strony prawo własności, które jest najszerszym 

prawem podmiotowym jakie przysługuje właścicielom. 

 Destrukcja zabytków nieruchomych, w tym sakralnych, jest powodowana 

zarówno szkodliwym działaniem warunków naturalnych, jak i niewłaściwym 

zachowaniem ludzi. Pokłosiem wielu dokumentów o randze międzynarodowej były 

krajowe akty prawne regulujące ochronę i opiekę nad zabytkami. W literaturze 

podkreśla się, że ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury, 

uznawana była za najnowocześniejszą w tamtych czasach326.  

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami ustawodawca wprost wskazuje, że o charakterze nieruchomości 

przesądzają jej części składowe. W literaturze podkreśla się, że wpływ dorobku 

doktryny prawa cywilnego znalazł jedynie odzwierciedlenie w podziale zabytków na 

zabytki ruchome i nieruchome. Kodeksowa definicja nieruchomości powinna być 

uwzględniania również przepisach u.o.z., bowiem brak spójności terminologicznej 

powoduje liczne problemy na etapie stosowania prawa.  

Podstawową ochronę zabytków gwarantują przepisy prawa 

administracyjnego. Gdy ta ochrona zawodzi mamy do czynienia z ochroną 

zagwarantowaną w przepisach karnych. Część z tych przepisów znajduje się w 

Kodeksie karnych (nie ma odrębnego rozdziału poświęconego tylko przestępstwom 

skierowanym przeciwko zabytkom), a część w przepisach u.o.z., a dokładniej w XI 

                                                 
326 P. Mądrach, Zasady postępowania w konserwacji…, dz. cyt., s. 4. 
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rozdziale. Dla ochrony dóbr kultury duże znaczenie posiada funkcjonująca 

współpraca w sprawach karnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

Konserwatorzy zabytków reprezentują interes publiczny wynikający  

z konstytucyjnych i ustawowych założeń dotyczących ochrony dóbr kultury. Istnieje 

niska świadomość społeczeństwa w zakresie potrzeby i istoty ochrony zabytków. Nie 

dostrzega się zabytków mniej popularnych funkcjonujących w przestrzeni miejskiej. 

Dla wielu ludzi zabytkiem jest Wawel i Zamek Królewski, nie zaś popadająca w ruinę 

miejska kamienica posiadająca status zabytku. Nie tylko brak świadomości, ale i brak 

wiedzy w zakresie estetyki stanowi problem na linii konserwatorzy zabytków a ich 

właściciele lub posiadacze. Konserwatorzy zabytków często postrzegani są jako 

blokujący inwestycje budowlane. Prawdą jest to, że materia przepisów dotyczących 

ochrony zabytków jest obszerna i złożona. Stąd od konserwatorów wymaga się 

sprawnego poruszania się w gąszczu tych przepisów. Podniesienie poziomu edukacji 

społeczeństwa to pierwszy krok na drodze do poprawy efektywności ochrony 

zabytków.  
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ROZDZIAŁ III 

KANONICZNA TROSKA O NIERUCHOME ZABYTKI SAKRALNE 

W POLSCE 

 

 Rozdział trzeci obejmuje rozważania dotyczące troski o nieruchome zabytki 

sakralnych w aspekcie prawa kanonicznego. W pierwszej kolejności 

przeanalizowane zostaną przepisy prawa powszechnego, które obejmują cały Kościół 

katolicki. Następnie omówione zostaną normy obowiązujące w Polsce, a wydane 

przez Konferencję Episkopatu oraz poszczególnych biskupów diecezjalnych. 

Przedstawiony zostanie stan prawny dotyczący zabytków wykorzystywanych do 

kultu religijnego. Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku takie obiekty 

zaliczają do miejsc świętych. Zabytki sakralne – jak stanowi soborowa Konstytucja 

duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes327 – „mają 

wielkie znaczenie dla Kościoła (…) mogą podnieść wzwyż życie ludzkie, 

przedstawiane w różnorakich formach, stosownie do czasów i miejsc”328. Świątynie 

od wieków to miejsca kultu, zatem są to miejsca szczególnie istotne dla wiernych.  

W dalszej części rozdziału trzeciego wskazane zostaną te instytucje kościelne 

o zasięgu powszechnym i partykularnym, które są odpowiedzialne za zabytki 

sakralne. Ponadto przedstawione zostaną następujące zagadnienia szczegółowe: 

piecza nad stanem zabytków sakralnych, ich udostępnianie i zabezpieczanie.  

W literaturze pojawiają się głosy, że z punktu widzenia norm kanonicznych istnieje 

wystarczająca ochrona kościelnych dóbr kultury. Podkreśla się, że prawodawca 

kościelny uwzględnia obowiązujące prawo państwowe, zaś w przepisach statutów 

synodalnych większy nacisk kładziony jest na duszpasterską troskę nad dobrami, niż 

na sposób egzekwowania tych norm przez osoby odpowiedzialne oraz sprawujące 

                                                 
327 Concilium Vaticanum II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes, 7 

grudnia 1965 r., AAS 58 (1966) 1025-1115. Tekst polski: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 

współczesnym Gaudium et spes, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1967,  

s. 537-620.  

328 Tamże, nr 59. B. Skrzydlewska-Lublin, Uregulowania prawne Kościoła Rzymskokatolickiego dotyczące 

ochrony zabytków, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 77 (2002), s. 287.  
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nadzór329. Troska o dobra doczesne przejawia się zwłaszcza w dbałości o budynki 

sakralne, cmentarze oraz inne dobra kościelne, zarówno ruchome, jak  

i nieruchome330. 

Przepisy dotyczące ochrony obiektów zabytkowych były i są nadal wydawane 

przez Kościół w formie pisemnej. Forma ta wynika z tego, że mają one obowiązywać 

w całym Kościele powszechnym331, stąd ich publikacja w Acta Apostolicae Sedis. 

Dokumenty te stanowią odpowiedź na bieżące problemy związane z ochroną 

zabytkowych obiektów.  

 

3.1. Miejsce święte jako zabytek  

 

Papież Jan Paweł II w 1983 roku promulgował Kodeks Prawa Kanonicznego, 

który do miejsc świętych zalicza: kościoły, kaplice, sanktuaria, ołtarze i cmentarze332.  

W definicji kościoła prawodawca kościelny wyróżnia trzy istotne elementy: 

element przedmiotowy – budynek, element funkcjonalny – przeznaczenie na cele 

kultu religijnego i element podmiotowy – na potrzeby wszystkich wiernych333. 

Zgodnie z kan. 1215 § 1 KPK na budowę kościoła konieczne jest wyraźne pozwolenie 

biskupa diecezjalnego, które musi być wydane na piśmie. Forma pisemna zezwolenia 

wymagana jest dla celów dowodowych i ma wykluczyć wątpliwość odnośnie 

legalności budowy. Takie zezwolenie mają obowiązek uzyskać również instytuty 

zakonne. Istnieją dwa warunki sine qua non do uzyskania zezwolenia, a mianowicie 

dobro duchowe wiernych oraz materialne zabezpieczenie potrzebne na wybudowanie 

i utrzymanie świątyni334. Zanim biskup diecezjalny wyda stosowne zezwolenie, 

                                                 
329 W. Bar, Ochrona dóbr kultury w prawie Kościoła Rzymskokatolickiego, „Roczniki Humanistyczne” t. 50 

(2002), z. 4, s. 212; J. Pyka, Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005). Geneza – przebieg – recepcja, 

Opole 2015, s. 159. 

330 M. Sitarz, Dobra doczesne Kościoła, [w:] Tenże, Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, kol. 41-

42; T. Gałkowski, Dobra doczesne Kościoła, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, t. 2: Prawo kanoniczne, red. 

G. Leszczyński, Warszawa 2014, s. 48-53. 

331 B. Skrzydlewska-Lublin, Uregulowania prawne…, dz. cyt., s. 287-288.  

332 AAS 75 II (1983) 1-324. 

333 KPK, kan. 1214: „Kościół oznacza budowlę świętą przeznaczoną dla kultu Bożego, do której wierni mają 

prawo wstępu w celu wykonywania w niej kultu, zwłaszcza publicznego”.  

334 KPK, kan. 1215 § 2. 
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przeprowadza konsultacje z radą kapłańską oraz rektorami sąsiednich kościołów335. 

Konsultacje te wymagane są do ważności udzielonego zezwolenia336. Prawo 

kanoniczne i liturgiczne wymagają, aby sztuka sakralna w domu Bożym przejawiała 

się pięknem i prostotą oraz służyła pogłębianiu pobożności. Zatem wystrój kościoła 

powinien być przemyślany. Nie może on obrażać uczuć wiernych, a także 

prezentować dzieł pozbawionych wartości artystycznych.  

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1220 § 1 podkreśla, że należy troszczyć 

się o ochronę dóbr sakralnych i stosować odpowiednie środki ich bezpieczeństwa. To 

zobowiązanie dotyczy zarówno ordynariusza, jak i proboszcza oraz rektora kościoła 

i służby kościelnej.  

Kolejnym miejscem świętym wyróżnionym przez Kodeks jest kaplica, przez 

którą rozumie się miejsce przeznaczone do sprawowania kultu Bożego za 

zezwoleniem ordynariusza337. Wyróżnia się dwa rodzaje kaplic: kaplica publiczna 

(mogą do niej przychodzić wierni bez żadnych ograniczeń) oraz kaplica prywatna 

(dla pożytku jednej lub kilku osób). Do kaplic prywatnych zaliczamy dziś kaplice 

kardynalskie, biskupie i rodzinne. Władzą kompetentną do erygowania kaplicy, 

zgodnie z kan. 1224 KPK, jest ordynariusz338. Kaplica erygowana przez biskupa 

diecezjalnego nie może zostać przeznaczona na cele świeckie339.  

Kościół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą miejscowego 

ordynariusza – pielgrzymują liczni wierni określone zostało mianem sanktuarium340. 

W sensie kanonicznym sanktuarium zaczyna istnieć dopiero od momentu oficjalnej 

aprobaty ze strony władzy kościelnej, przez co rozumie się w praktyce zatwierdzenie 

jego statutów. Za taki obiekt sakralny odpowiada kustosz, który winien gromadzić 

dane historyczne dotyczące miejsca świętego, zabezpieczać wota oraz prowadzić 

                                                 
335 KPK, kan. 1215 § 2. Zob. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008: zwołany i przeprowadzony przez 

arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, t. 2: Statuty, Poznań 2008, statuty 950-955. 

336 KPK, kan. 127 § 2. 

337 KPK, kan. 1223.  

338 Ordynariuszem jest nie tylko biskup diecezjalny, ale również wikariusz generalny, wikariusz biskupi,  

a także przełożeni zakonni na prawie papieskim. Kaplicę prywatną eryguje ordynariusz miejsca. 

339 KPK, kan. 1224 § 2. 

340 KPK, kan. 1230.  
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dokładną kronikę ze szczególnym zwróceniem uwagi na otrzymywane przez 

wiernych łaski341. W sanktuarium należy zadbać o artystyczny wystrój kościoła i jego 

otoczenia wraz z ogrodzeniem, zielenią i stacjami drogi krzyżowej.  

Kolejnym miejscem świętym jest ołtarz. Zgodnie z dotychczasową tradycją 

ołtarze dzielą się na stałe i przenośne. Kryterium podziału nie jest materiał, z którego 

ołtarz jest zbudowany, lecz jego cecha stabilności. Ołtarz stały jest złączony  

z podłożem, co uniemożliwia jego przemieszczanie. Jak podkreśla ustawodawca 

kodeksowy w każdym kościele powinien być jeden ołtarz stały342. 

Wraz z początkiem chrześcijaństwem wprowadzono zwyczaj chowania 

zmarłych do przykościelnej ziemi. Do końca XVIII wieku grzebano zmarłych na 

terenie przy świątyni kościoła, stąd do dziś zachowała się nazwa cmentarz kościelny. 

Tylko najznamienitsze osoby były chowane pod posadzką w samym kościele, krypcie 

lub kaplicy grobowej343. Cmentarze są nieodłączną częścią otoczenia kościoła. Jako 

miejsca przewidziane na grzebanie zmarłych stają się one miejscem świętym, jeżeli 

zostaną poświęcone344. Cmentarze dzielą się na wyznaniowe i świeckie. Według 

innych podziałów cmentarze dzielą się na cmentarze komunalne, parafialne, zakonne, 

specjalne (np. przeznaczone dla kapituły zakonników) oraz rodzinne.  

Wśród przepisów kościelnych regulujących ochronę cmentarzy należy 

wymienić kan. 1205, kan. 1210 oraz kan. 1240 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz 

wydaną przez Komisję do spraw sztuki kościelnej Konferencji Episkopatu Polski  

w 1987 roku instrukcję „Ochrona cmentarzy”345. Należy pamiętać o tym, że 

niejednokrotnie cmentarze, jak i poszczególne mogiły są historycznymi pamiątkami 

stanowiącymi dobro kulturalne Kościoła i narodu346, stąd podlegają ochronie dwóch 

porządków prawnych: kanonicznego i państwowego. W obu tych systemach 

                                                 
341 KPK, kan. 1234 § 2. 

342 KPK, kan. 1235 § 2. 

343 B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży, Toruń 2014, s. 169-182. 

344 KPK, kan. 1250. 

345 Wersja online: http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=191 (dostęp: 16.03.2018). 

346 H. Rudkowski, Ochrona zabytkowych cmentarzy jako przestrzeni sakralnej, [w:] Zabytki sakralne wobec 

szczególnych zagrożeń. Materiały z konferencji państwowych służb konserwatorskich i konserwatorów 

diecezjalnych. Warszawa, 11 października dwutysięcznego roku, Warszawa 2000, s. 33-36.  
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prawnych zagwarantowane jest uprawnienie Kościoła do posiadania własnych 

cmentarzy347. W sytuacji braku cmentarza parafialnego należy każdorazowo 

błogosławić poszczególne groby na cmentarzu komunalnym. Zaś w przypadku braku 

cmentarza komunalnego zarządca cmentarza parafialnego nie może odmówić 

miejsca na pochowanie osoby niewierzącej lub innego wyznania. Zarządcą 

cmentarza parafialnego jest każdorazowy proboszcz danej parafii. Nie tylko dba on 

o porządek na cmentarzu, ale także wyznacza miejsca pochówku348.  

Omawiając przepisy prawa Kościoła katolickiego należy pamiętać, że w jego 

strukturze oprócz Kościoła rzymskokatolickiego istnieją katolickie kościoły 

wschodnie wywodzące się z pięciu tradycji: aleksandryjskiej, antiocheńskiej, 

chaldejskiej, konstantynopolitańskiej i ormiańskiej. Podstawową normą dla tych 

kościołów jest obowiązujący od 1 października 1991 roku Kodeks Kanonów 

Kościołów Wschodnich349. Zgodnie z nim chrześcijanie mają obowiązek wspierać 

cele Kościoła, do których zalicza się m.in. sprawowanie kultu350. Jak stanowi kan. 

668 § 1 KKKW kult publiczny sprawowany jest „w imieniu Kościoła przez osoby 

prawnie do tego wyznaczone i przez czynności zaaprobowane przez władzę 

kościelną”. Prawodawca kodeksowy wśród miejsc świętych wymienia: kościoły i 

cmentarze, które nie mogą być erygowane bez zgody Biskupa eparchialnego351. Przez 

kościół rozumie się „budynek przeznaczony wyłącznie dla kultu Bożego poprzez 

konsekrację lub błogosławieństwo”352. Ustawodawca zaleca, aby kościoły 

katedralne, jak również o ile to możliwe kościoły parafialne, kościoły monasterów 

(klasztorów mnichów wschodnich) i kościoły związane z domami zakonnymi były 

konsekrowane353. 

                                                 
347 KPK, kan. 1240 § 1; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.  

z 1959 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.). 

348 I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2000, statut 355. B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych 

zabytków…, dz. cyt., s. 169-182. 

349 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, 18.10.1990, AAS 

82 (1990) 1033-1363. Tekst polski: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża 

Jana Pawła II, tłum. L. Adamowicz, M. Dyjakowska, Lublin 2002. 

350 KKKW, kan. 25 § 1 oraz kan. 1011. 

351 KKKW, kan. 868. W prawie Kościoła łacińskiego będzie to biskup diecezjalny. 

352 KKKW, kan.869. 

353 KKKW, kan. 871 § 1. 



KPP Monografie 
 

106 

 

3.2. Osoby i instytucje kościelne odpowiedzialne za zabytki sakralne 

 

Problem ochrony i opieki nad zabytkami sakralnymi występował już u schyłku 

starożytności chrześcijańskiej w związku z adaptacją świątyń i budowli pogańskich 

na kościoły chrześcijańskie, m.in. jako przykład można wskazać odnowienie 

Panteonu w 684 roku przez papieża Benedykta II354. W średniowieczu troskę  

o zachowanie zabytkowych budowli przejawiali m.in. papieże: Hadrian I, Paschalis 

I, Eugeniusz II, Leon IV i Paschalis II. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że 

Sobór Trydencki dekretem z ostatniej 25. sesji, odbytej w dniach 3-4 grudnia 1563 

roku, ocalił dla kultury światowej dzieła sztuki dawnej355.  

Istotnym momentem w powszechnym ustawodawstwie kościelnym 

dotyczącym ochrony zabytków stały się dokumenty Soboru Watykańskiego II, który 

został zwołany przez papieża Jana XXIII Konstytucją Apostolską Humanae salutis 

25 grudnia 1961 roku356. Pierwszą problematyką, którą zaczął zajmować się Sobór 

była reforma liturgii. Prace nad tą problematyką zakończyły się Konstytucją o liturgii 

świętej Sacrosanctum concilium, promulgowaną przez papieża Pawła VI 4 grudnia 

1963 roku357. Trzykrotnie poruszyła ona sprawę ochrony zabytków: w nr. 123,  

w którym jest mowa o „skarbcu sztuki, który z całą troską należy zachować”, w nr. 

126, gdzie zwraca się następującą uwagę: „ordynariusze troskliwie czuwają, aby nie 

przechodziły w obce ręce, ani nie niszczały sprzęty kościelne lub cenne przedmioty, 

które są ozdobą domu Bożego” oraz w nr. 129, gdzie postanawia się: „W czasach 

                                                 
354 „Święty sobór nakazuje wszystkim biskupom oraz innym osobom zobowiązanym odpowiedzialnym za 

nauczanie, aby zgodnie z praktyką Kościoła katolickiego i apostolskiego otrzymaną od samego początku 

chrześcijaństwa (…) pouczali wiernych przede wszystkim o (…) czczeniu relikwii oraz odpowiednim 

posługiwaniu się obrazami (…). Obrazy Chrystusa, Bożej Rodzicielki oraz innych świętych należy posiadać i 

zachowywać zwłaszcza w świątyniach, i oddawać im należną cześć i uszanowanie (…) Gdyby zaś ktoś nauczał 

lub utrzymywał coś przeciwnego tym dekretom - niech będzie wyklęty. (…) należy wyeliminować wszelkie 

brudne zyski i unikać wszelkiej swawoli, aby nie malowano obrazów i nie zdobiono ich bezwstydnym 

powabem, aby ludzie nie nadużywali uroczystości ku czci świętych i nawiedzania relikwii do uczt i pijaństwa, 

jak gdyby świąteczne dni ku czci świętych sprowadzały się do przepychu i swawoli. Na koniec, biskupi 

powinni pilnie i troskliwie zadbać o to, aby w tych sprawach nie dochodziło do niczego nieuporządkowanego, 

przewrotnego lub rodzącego niepokoje, do niczego bezbożnego i haniebnego, ponieważ Domowi Bożemu 

przystoi świętość (…)”. - http://soborowa.strefa.pl/trydent.html (dostęp: 09.04.2018); Dokumenty soborów 

powszechnych, red. A. Baran, Pietras, Kraków 2002; S. Żaryn, Dlaczego chronimy zabytki, Warszawa 1966, s. 

9; J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 13-14. 

355 Tamże; S. Żaryn, Dlaczego chronimy zabytki, dz. cyt., s. 9. 

356 AAS 54 (1962) 5-13. 

357 AAS 56 (1964) 97-138. 
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studiów filozoficznych i teologicznych klerycy powinni poznać także historię sztuki 

kościelnej i jej rozwój oraz zdrowe zasady, na których mają się opierać dzieła sztuki 

kościelnej, aby umieli szanować i konserwować czcigodne zabytki Kościoła oraz 

dawać odpowiednie rady artystom podczas wykonywania przez nich dzieł sztuk”.  

Prawie wszyscy duchowni w swej pracy duszpasterskiej spotykają się  

z zabytkami sakralnymi. Stąd powinni oni mieć świadomość o doniosłości prac 

konserwatorskich przy zabytku. Zdobyta wiedza ma pomóc przyszłym kapłanom 

odpowiedzialnym za zabytki sakralne w odpowiednim ich traktowaniu i zachowaniu 

dla przyszłych pokoleń358. Najogólniej rzecz ujmując ochrona zabytków oznaczać 

powinna dla każdego duchownego zapewnienie im bezpieczeństwa w najszerszym 

tego słowa znaczeniu. Ponadto Konstytucja o liturgii świętej stanowiła, że „(…)  

O ile to możliwe, oprócz Komisji Liturgicznej należy w każdej diecezji ustanowić 

także Komisję Muzyki Kościelnej i Komisję Sztuki Kościelnej. Jest rzeczą 

konieczną, aby te trzy komisje współpracowały ze sobą, a nierzadko może być 

wskazane ich połączenie w jedną komisję”359.  

Dla ochrony zabytków sakralnych wiele zrobili papieże XX wieku. Św. Pius 

X wprowadził w 1907 roku wykłady archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki 

kościelnej do programu studiów teologicznych. Zarządził on także ustanowienie  

w poszczególnych diecezjach komisji do spraw ochrony sztuki kościelnej. 

Promulgowany za pontyfikatu papieża Benedykta XV Kodeks Prawa Kanonicznego 

podkreślał w kan. 1497 § 2 i kan. 1522-1523 ważność ochrony zabytków sakralnych. 

Z kolei papież Pius XI w 1924 roku ustanowił Papieską Komisję Centralną do Spraw 

Sztuki Kościelnej. Papież ten niejednokrotnie nawoływał stan duchowny do 

sumiennej opieki nad zabytkami360. 

Od 15 sierpnia 1967 roku zaczęła obowiązywać Instrukcja o kulcie misterium 

eucharystycznego Eucharisticum Mysterium wydana przez Kongregację Obrzędów. 

                                                 
358 „W czasie studiów filozoficznych i teologicznych klerycy powinni poznać także historię i rozwój sztuki 

sakralnej oraz zdrowe zasady, na których mają się opierać zaliczane do niej dzieła. Dzięki temu będą umieli 

szanować i zachowywać na przyszłość czcigodne zabytki Kościoła oraz służyć odpowiednią radą artystom 

wykonującym dzieła sztuki sakralnej” – Konstytucja o liturgii świętej, art. 129. 

359 Konstytucja o liturgii świętej, art. 46. 

360 J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 18-22. 
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Jej nr 24 przestrzegał, by przy przystosowywaniu kościołów do nowej liturgii nie 

ulegały zniszczeniu „skarby sztuki sakralnej”361. Gdyby nie trud wielu papieży  

i biskupów, którzy wydawali przepisy o ochronie zabytków, to o wiele uboższy byłby 

zasób dóbr kultury. W obronie zabytkowych kościołów w czasach wojen władze 

kościelne stosowały klątwę za ich niszczenie362.  

Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z 1970 roku w swojej treści 

przypomina ordynariuszom miejsca o obowiązku korzystania z Komisji Liturgicznej 

i Komisji Sztuki Kościelnej. Zadaniem tych komisji jest troska „nie tylko o te rzeczy, 

które są bezpośrednio związane ze sprawowaniem czynności świętych, ale mają 

zadbać o zachowanie dzieł i skarbów sztuki przekazanych przez wieki poprzednie  

i gdy zachodzi konieczność dostosować je do nowych potrzeb”363. Przepisy te jednak 

nie powstrzymały dewastacji dzieł sztuki w imię niewłaściwie pojętej reformy. Stąd 

Święta Kongregacja Kultu Bożego w III Instrukcji wykonawczej o należytym 

wykonaniu Konstytucji o świętej liturgii z 5 września 1970 roku zawarła upomnienie: 

„Po naradzie z Diecezjalnymi Komisjami do spraw Liturgii i Sztuki Sakralnej oraz – 

gdy zachodzi potrzeba – z biegłymi, władzą państwową, należy zreformować 

projekty nowych poczynań (prac) i urządzenia przejściowe w ten sposób, ażeby we 

wszystkich kościołach wprowadzono stałe już wyposażenie, które zachowa stare 

pomniki – jeżeli takie są – i, na ile to możliwe, przystosowuje do nowych potrzeb”364. 

W sposób istotny na rozwój prac nad ochroną dziedzictwa kulturowego 

wpłynęła Konstytucja apostolska Pastor Bonus365 z dnia 28 czerwca 1988 roku,  

a zwłaszcza jej art. 101 § 1-2 mówiący o dobrach historycznych przechowywanych 

w archiwach i bibliotekach. Weszła ona w życie 1 marca 1989 roku i w tym samym 

dniu została powołana Papieska Komisja dla Zachowania Patrimonium 

                                                 
361 AAS 59 (1967) 539-573. 

362 J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 22-55. 

363 AAS 59 (1967) 554. 

364 AAS 62 (1970) 702. 

365 AAS (1988) 841-912. 
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Artystycznego i Historycznego Kościoła366. W 1993 roku komisję tę przekształcono 

w Papieską Komisję ds. Kościelnych Dóbr Kultury (Pontificia Commissione per  

i Beni Culturali della Chiesa)367. W 2012 roku papież Benedykt XVI połączył tę 

Komisję z Papieską Radą Kultury368.  

Głównym zadaniem tej komisji jest promowanie aktywności w Kościele  

w zakresie konserwacji, rekonstrukcji i wytwarzania dóbr kultury. Ma ona służyć 

swoją pomocą Kościołom lokalnym369. Do członków tej komisji papież Jan Paweł II 

kierował przemówienia, w których wyjaśniał znaczenie dóbr kultury. Zaliczył do 

nich malarstwo, rzeźbę, architekturę i wytwory środków masowego przekazu370. 

Papież ten okazywał wielką wrażliwość wobec zabytków. Zwracał uwagę członkom 

tejże Komisji na konieczność ich katalogowania, konserwowania i restaurowania. 

Powinno to się dokonywać przez gorliwą i nieustanną pracę371. W swoich 

przemówieniach Papież zwracał uwagę na istotne znaczenie parafialnych, 

diecezjalnych i regionalnych muzeów. Papieska Komisja wydała kilka dokumentów 

odnoszących się do kościelnych dóbr kultury: List okólny z dnia 2 lutego 1997 roku 

„Duszpasterska funkcja archiwów kościelnych”372, List okólny z dnia 8 grudnia 1999 

roku „Konieczność i pilna potrzeba inwentaryzacji oraz katalogowania dóbr 

kulturowych Kościoła”373, List okólny z dnia 15 sierpnia 2001 roku „Funkcja 

                                                 
366 R. Knapiński, Ewangelizacyjna rola sztuki kościelnej w świetle instrukcji Papieskiej ds. Zachowania 

Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła z dnia 15 października 1992 r., „Archiwa, Biblioteki i 

Muzea Kościelne” t. 63 (1994), s. 109-116.  

367 Ioannes Paulus pp. II, Litterae Apostolicae Motu Prioprio datae quibus Pontificium Consilium de Cultura 

et Pontificium Consilium pro Dialogo cum credentibus in unum rediguntur «Inde a Pontificatus Nostri initio», 

AAS 85 (1993) 549-552. 

368 Benedykt XVI, Motu proprio Pulchritudinis fidei, 30.07.2012, AAS 104 (2012) 631-632.   

369 W. Bar, Ochrona dóbr kultury…, dz. cyt., s. 198.  

370 AAS 85 (1993) 549-552. 

371 Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników II Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Komisji ds. Kościelnych 

Dóbr Kultury «Sztuka i kultura w służbie ewangelizacji», „L’Osservatore Romano” 1997, nr 12, s. 5. 

372 Pontificia Commissione per i Beni Culnuali della Chiesa, Lettera circolare La funzione pastorale degli 

archivi ecclesiastici, 02.02.1997, Prot. N.274/92/118. 

373 Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Necessità e urgenza dell'inventariazione e della 

catalogazione dei beni culturali della Chiesa, 08.12.1999, [w:] Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. 

Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Edizioni Dehoniane, 

Bologna 2002, s. 400-437. 
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pastoralna muzeów kościelnych”374, „Enchiridion kościelnych dóbr kultury. 

Oficjalne dokumenty Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury” z 2002 

roku375. O wadze, jaką Stolica Apostolska przywiązuje do spraw ochrony dóbr 

kultury, świadczy fakt, że na podstawie Regulaminu Generalnego Kurii Rzymskiej  

z dnia 30 kwietnia 1999 roku sekretarz Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr 

Kultury został zaliczony do wyższych urzędników Kurii Rzymskiej376. 

Oprócz Papieskiej Komisji istnieją organizacje międzynarodowe zajmujące 

się ochroną dóbr kultury takie jak UNESCO, Unia Europejska, Parlament Europejski, 

Centralny Instytut ds. Dokumentacji. Z tymi wszystkimi organizacjami współpracuje 

Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury377. 

Na to, że na synodach diecezjalnych podnoszono sugestie pastoralne na temat 

ochrony dóbr kultury wpłynął niewątpliwie Sobór Watykański II. Pierwszym 

synodem polskim, który zajął się sprawami sztuki, był synod krakowski biskupa 

Marcina Szyszkowskiego (1621 rok)378. Zwracano wówczas uwagę na potrzebę 

przeprowadzenia inwentaryzacji.  

Na ziemiach polskich w okresie zaborów zachowanie zabytków było sprawą 

honoru narodowego i zadaniem patriotycznym. W latach 1844-1855 w zaborze 

rosyjskim na zlecenie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych 

przeprowadzono spisanie zabytków starożytnych. Na tym obszarze zabytki polskie 

(kościelne, jak i świeckie) były zdane na całkowitą samowolę carskich urzędników, 

np. budownictwo sakralne poddawano restrykcjom objawiającym się w zakazie 

przeprowadzania remontów nieruchomych obiektów kościelnych379. W 1906 roku  

w Warszawie powstało Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, zajmujące 

                                                 
374 Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Lettera Circolare La Funzione Pastorale dei 

Musei Ecclesiastici, 15.08.2001, [w:] Enchiridion dei beni culturali…, dz. cyt., s. 464-526. 

375 Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni 

Culturali della Chiesa, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002. 

376 Regolamento Generale de la Curia Romana, AAS 91 (1999) 629-687. 

377 M. Marcinkowska, Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu dóbr kultury w Polsce, [w:] 

Prawna ochrona dóbr kultury, dz. cyt., s. 238-242.  

378 Reformationes generales ad clerum et populum dioecesis Cracoviensis pertinentes, Cracoviae 1621.  

J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 13-14.  

379 J. Kłoczkowski, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986, s. 235-237. 
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się inwentaryzacją, zbieraniem dokumentacji, zabezpieczaniem zagrożonych 

obiektów. Podobną działalność prowadziło Towarzystwo Miłośników Historii, które 

zajmowało się zabytkami Warszawy. Natomiast w zaborze pruskim w 1843 roku 

powołano urząd konserwatora generalnego. Niestety zajmował się on bardziej 

polityką kulturalną niż ochroną zabytków. Nie brakowało jednak inicjatyw 

społeczeństwa polskiego, np. na polecenie arcybiskupa Teofila Wolickiego spisano 

kościoły archidiecezji poznańskiej (lata dwudzieste XIX wieku). Z kolei zabytkami, 

pod zaborem austriackim, zajmowali się: Józef Kremer380, Ambroży Grabowski381 

oraz Karol Kremer382. W 1853 roku powstała Komisja Centralna do Zachowania  

i Badań Pomników Sztuki i Budownictwa. Armia austriacka otrzymała zalecenia 

dotyczące ochrony zabytków w czasie działań wojennych. Od 1911 roku zaczęła 

funkcjonować instytucja konserwatorów krajowych. Zabytkami Krakowa zaczęło 

zajmować się Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa383. 

Sytuacja powoli zmieniała się już na początku XX wieku. Od tego czasu coraz 

częściej pojawiają się przepisy dotyczące ochrony zabytków. Zdecydowanym 

impulsem w tym względzie stało się zakończenie I wojny światowej. Wiele synodów 

diecezjalnych z tego okresu porusza w swoich statutach kwestię ochrony dóbr 

kultury384.  

                                                 
380 Żył w latach 1806-1875. Jeden z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych; członek Towarzystwa 

Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Towarzystwa Archeologiczne w Wilnie, Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

w Poznaniu. Miał  duży wkład  w  popularyzowanie  i  ochronę  krakowskich  zabytków, http://archiv.ub.uni-

heidelberg.de/artdok/3776/1/Beczkowska_Maj_W_kregu_Jozefa_Kremera_2016.pdf (dostęp: 09.04.2018). 

381 Żył w latach 1782-1868. Stworzył pierwszy przewodnik turystyczny po Krakowie - Historyczny opis miasta 

Krakowa i jego okolic, Kraków 1822.  

382 Żył w latach 1812-1860. Jeden z najważniejszych krakowskich architektów XIX wieku. Działał  

w Towarzystwie Naukowym Krakowskim. Zainicjował kompleksowy program ochrony zabytków, http:// 

archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/3776/1/Beczkowska_Maj_W_kregu_Jozefa_Kremera_2016.pdf (dostęp: 

09.04.2018). 

 

383 J. Kłoczkowski, Zarys dziejów Kościoła…, dz. cyt., s. 235-237. 

384 M.in. Prima Synodus Dioecesana Sandomiriensis sub Excelentissimo ac Reverendissimo Mariano Ryx 

Episcopo Sandomiriensi Sandomiriae in Ecclesia Cathedrali Nativitatis B.M. V. A.D. MCMXXIII diebus 3, 4 

et 5 Julii celebrata, Sandomiriae 1923; Synodus Dioecesana Cracoviensis anno MCMXXIII celebrata, Kraków 

1923; Synodus Dioecesana Lublinensis Prima anno MCMXXVIII Diebus 25, 26, 27 Septembris ab 

Excelentissimo, Illustrissimo ac Reverendissimo Mariano Leone Fulman Episcopo Lublinensi in Ecclesia 

Cathedrali celebrata, Lublini 1928, za: G. Bujak, Synody diecezjalne Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 

1922-1931. Organizacja i problematyka uchwał, Kielce 2010, s. 5-7. 
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W art. 14 Konkordatu Polskiego z 1925 roku postanowiono, że w każdej 

diecezji będzie utworzona komisja, o którą postulował Pius XI. Papież ten domagał 

się by w komisjach diecezjalnych zasiadali ludzie kompetentni. Dnia 19 grudnia 1925 

roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało 

zarządzenie, na mocy którego komisje mają składać się z ordynariusza jako 

przewodniczącego i czterech osób, wśród których winien znajdować się konserwator 

państwowy zabytków sztuki i kultury lub inny przedstawiciel ministerstwa385.  

W latach międzywojennych sprawami ochrony zabytków kościelnych 

zajmowały się synody diecezjalne. Na odbytym synodzie w Wilnie w 1931 roku 

powstała obszerna instrukcja o „Konserwacji zabytków sztuki, kultury i historii 

będących w posiadaniu Kościoła na terenie archidiecezji”386. W statutach 

diecezjalnych była mowa o tym, że należy powołać dekanalne komisje 

konserwatorskie. Wyżej wspomniana instrukcja posiadała szczegółowe zalecenia 

dotyczące ochrony przed wilgocią, sposobów odwadniania, zakazu malowania 

murów farbą olejną. W okresie międzywojennym dzięki zapobiegliwości 

duchowieństwa oraz pomocy ze strony wiernych ocalało wiele dzieł sztuki.  

Troska o zabytki była przedmiotem zainteresowania także powojennych 

synodów diecezjalnych. Jako przykład można wskazać Synod Diecezji Chełmińskiej, 

który odbył się w dniach 7-9 lipca 1959 roku (statut 150). Warto również odnotować 

fakt, że Konferencja Episkopatu Polski w 1961 roku powołała do życia Komisję do 

spraw sztuki sakralnej skupiającą wielu specjalistów w zakresie zabytkoznawstwa387. 

Na posiedzeniu tej Komisji wielokrotnie zajmowano się problematyką dotyczącą 

ochrony zabytków. Pierwszym efektem posiedzeń ogólnopolskiej Komisji do spraw 

sztuki sakralnej była Instrukcja Episkopatu Polski o ochronie zabytków i kierunkach 

                                                 
385 J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 18-22. 

386 Synodus Archidioecesana Vilnensis: ab excellentissimo illustrissimo ac reverendissimo Domino Domino 

Romualdo Jałbrzykowski S. Th. M. Archiepiscopo-Metropolitano Vilnensi anno Domini MCMXXXI diebus 9, 

10 et 11 mensis iulii in Basilica Metropolitana Vilnensi S. S. Stanislai Em. et Vladislai Rc. celebrata, Vilno 

1932, s. 381-389. 

387 Tamże. 



KPP Monografie 
 

113 

 

rozwoju sztuki z dnia 16 kwietnia 1966 roku388. Stanowiła ona, że w każdej diecezji 

powinna funkcjonować komisja sztuki kościelnej, której zadaniem jest wydawanie  

w imieniu biskupa diecezjalnego decyzji odnośnie inwestycji budowlanych  

i artystycznych389. Członkowie tej diecezjalnej komisji musieli odznaczać się 

stosowną wiedzą, fachowością i kompetencją. 

W latach 1991-1999 odbył się II Polski Synod Plenarny. W dokumencie 

synodalnym poświęcono niewiele miejsca ochronie zabytków390. Przez ochronę 

ustawodawca synodalny rozumie inwentaryzację oraz zabezpieczenie zabytków 

sakralnych (kościoły, ich otoczenie, figury przydrożne, drogi krzyżowe, kapliczki, 

cmentarze, czy kalwarie). Cenne rzeczy ruchome, które zostały wycofane z kultu 

należy przechowywać w muzeach diecezjalnych. Wśród osób odpowiedzialnych za 

stan zabytków sztuki kościelnej wymienieni zostali proboszczowie parafii oraz 

rektorzy kościołów. Duży nacisk położono na kształcenie alumnów w zakresie sztuki 

i konserwacji. Podkreślono, że niezwykle cenne są wizyty kleryków w pracowniach 

konserwacji zabytków. Wskazuje się również na konieczność poszanowania 

przepisów państwowych przez zarządców tych zabytków, jak również ich życzliwą 

współpracę z osobami świeckimi. Istotne jest, aby tematy związane z zabytkami 

poruszać także podczas konferencji dekanalnych391. 

                                                 
388 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej, 

16.04.1966, [w:] Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), oprac. Cz. Krakowiak, 

L. Adamowicz, Lublin 1994, s. 301-306.  

389 Tamże, n. 1.  

390 II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Dokumenty, Poznań 2001, s. 117-118 (Ochrona i konserwacja 

zabytków, muzea kościelne – n. 68-70). S. Tymosz, Promocja kultury w świetle uchwał II Polskiego Synodu 

Plenarnego, [w:] Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa 

Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 581-602.  

391 Z inicjatywy abpa Józefa Górzyńskiego na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie w dniu 9 kwietnia 2018 

r. odbyła się konferencja dla księży proboszczów archidiecezji warmińskiej. Zostali na nią zaproszeni: st. kpt 

Jacek Gromek - Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego PSP w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Barton oraz prof. Bogumiła Jadwiga Rouba z UMK. Celem 

konferencji było przybliżenie tematyki związanej z opieką nad nieruchomymi zabytkami sakralnym w 

kontekście najnowszych przepisów zawartych w ustawie o straży pożarnej oraz nowelizacji ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. St. kpt Jacek Gromek w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wiele 

niebezpieczeństw, których skutkiem może być pożar obiektu sakralnego. Stąd PSP rozpoczęła kontrolę 

obiektów sakralnych. Ich skutkiem są zalecenia pokontrolne, które pod groźbą kary pieniężnej muszą być 

wypełnione przez właściciela lub dzierżyciela zabytków. Podkreślił m.in., że w każdym kościele, zgodnie z 

przepisami, powinien być hydrant. Dariusz Barton (WKZ) ustosunkował się do wystąpienia Jacka Gromka i 

poinformował, że do zamontowania hydrantu w obiekcie zabytkowym potrzebna jest zgoda WUOZ, a taka nie 

będzie udzielona. Została zwrócona uwaga na sprzeczność przepisów w ustawach o straży pożarnej i u.o.z. W 

takiej sytuacji należałoby stosować rozwiązania zastępcze uzgodnione z WKZ i PSP. Na końcu zabrała głos 

prof. Bogumiła Rouba, która w swoim wykładzie uwrażliwiła słuchaczy na błędy popełniane podczas prac 



KPP Monografie 
 

114 

 

Jak wynika z przytoczonych wyżej przepisów kościelnych opiekę nad 

zabytkami w pierwszym rzędzie powierza się duchowieństwu, konserwatorom, jak 

również członkom diecezjalnych organów do spraw sztuki kościelnej. Należy jednak 

pamiętać, że opieka w analizowanym zakresie dotyczy wszystkich wiernych, 

ponieważ jest obowiązkiem sumienia392. Z urzędu opiekę tę sprawują: biskup 

diecezjalny, przewodniczący komisji sztuki kościelnej (dyrektor wydziału sztuki 

kościelnej), dyrektor muzeum diecezjalnego (w zakresie zbiorów muzealnych), 

dyrektor archiwum diecezjalnego (w zakresie zbiorów archiwalnych), dyrektor 

biblioteki seminaryjnej WSD (w zakresie zbiorów bibliotecznych), proboszczowie, 

rektorzy kościołów oraz inni zarządcy budowli sakralnych i kościelnych393. Opieka 

nad zabytkami polega nie tylko na fachowym naprawianiu zniszczeń i ochronie przed 

kradzieżą i pożarem, ale na uświadamianiu społeczeństwa o wartości zabytków394. 

Ratio studiorum  w wyższych seminariach duchownych winno obejmować 

kształcenie w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków oraz zasad budownictwa 

kościelnego395.  

W ramach Konferencji Episkopatu Polski działa Rada ds. Kultury i Ochrony 

Dziedzictwa Kulturowego. Do zakresu jej zadań należy: „zapoznanie się  

z dokumentami Stolicy Apostolskiej odnośnie ochrony dóbr kultury, wypowiedziami 

związanymi z kulturą, współpraca ze służbami konserwatorskimi, czynne 

uczestnictwo przedstawicieli Rady w wydarzeniach kulturowych o zasięgu 

ogólnonarodowym, krajowym i lokalnym, utrzymywanie kontaktów ze swoimi 

odpowiednikami w innych Konferencjach Episkopatu, współudział w przygotowaniu 

konferencji, szkoleń, warsztatów przeznaczonych dla konserwatorów diecezjalnych 

                                                 
przy nieruchomych zabytkach sakralnych, których skutkiem jest ich zawilgocenie. Wskazała też na praktyczne 

działania, które mogą temu zapobiec.  

392 J. Kopiec, Dwa aspekty kościelnej ochrony zabytków, [w:] Zabytki sakralne wobec szczególnych 

zagrożeń…, dz. cyt., s. 9-10.  

393 I Synod Archidiecezji Białostockiej, dz. cyt., statut 383.  

394 Tamże, statut 384. 

395 Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008…, dz. cyt., statut 967. 
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i dyrektorów muzeów kościelnych”396. Aktualnie przewodniczącym Rady ds. Kultury 

i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego jest bp Michał Janocha397. 

Istniejące w diecezjach komisje do spraw sztuki opiniują projekty 

przekształceń budynków zabytkowych i ich wnętrz, jak również decydują w sprawie 

konserwacji przedmiotów kultu religijnego oraz organizują kursy szkoleniowe dla 

proboszczów. Organem administracyjnym ordynariusza miejsca w zakresie sztuki 

kościelnej i ochrony zabytków jest wydział bądź referat do spraw sztuki sakralnej, 

który sprawdza stan zachowania zabytków, kontroluje dokumentację oraz prace 

konserwatorskie. Diecezje posiadają własne muzea, które służy pomocą duchownym 

w zakresie katalogowania, ochrony i konserwacji. 

 

Tab. 3. Wykaz instytucji odpowiedzialnych za zabytki sakralne  

w poszczególnych diecezjach polskich 

Metropolia Białostocka  

Archidiecezja Białostocka  Komisja sztuki kościelnej 

Diecezja Drohiczyńska  Komisja architektoniczno-budowlana 

Diecezja Łomżyńska  Komisja ds. budownictwa sakralnego  

i kościelnego 

Metropolia Częstochowska  

Archidiecezja Częstochowska  Referat budowlany i konserwatorski; 

diecezjalny konserwator zabytków 

Diecezja Radomska Rada artystyczno-budowlana (w jej składzie 

jest diecezjalny konserwator zabytków) 

Diecezja Sosnowiecka  Komisja do spraw sztuki sakralnej; 

konserwator diecezjalny 

Metropolia Gdańska  

Archidiecezja Gdańska Wydział konserwatorsko-budowlany; 

archidiecezjalny konserwator zabytków 

Diecezja Pelplińska Wydział konserwatorsko-budowlany (dyrektor 

wydziału i komisja konserwatorsko-

budowlana) 

Diecezja Toruńska   Wydział konserwacji zabytków kościelnych 

(diecezjalny konserwator zabytków) 

Metropolia Gnieźnieńska  

Archidiecezja Gnieźnieńska  Referat konserwacji zabytków (konserwator 

diecezjalny) oraz archidiecezjalna komisja ds. 

budowy i konserwacji kościołów i budynków 

kościelnych  

                                                 
396 http://episkopat.pl/rady-3/#1455604225972-2376de52-ae99 (dostęp: 08.10.2017). 

397 Pozostali członkowie Rady to: bp Włodzimierz Juszczak, abp Grzegorz Ryś, bp Adam Wodarczyk.  
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Diecezja Bydgoska Brak referatu lub wydziału sztuki kościelnej, 

nie ma mianowanego diecezjalnego 

konserwatora zabytków. Pracownicy kurii 

korzystają z pomocy wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, którego biuro 

znajduje się po drugiej stronie ulicy 

Diecezja Włocławska  Wydział ekonomiczno-budowlany (w ramach 

wydziału działa osoba odpowiedzialna za 

konserwację zabytków) 

Metropolia Katowicka  

Archidiecezja Katowicka Dyrektor muzeum archidiecezjalnego 

Diecezja Gliwicka Sekcja sztuki sakralnej (diecezjalny konserwator 

zabytków) w Wydziale Nauki i Kultury 

Chrześcijańskiej 

Diecezja Opolska  Referat sztuki sakralnej i konserwacji 

zabytków w Wydziale Finansowo-

Gospodarczym 

Metropolia Krakowska  

Archidiecezja Krakowska  Archidiecezja komisja ds. konserwacji 

zabytków kościelnych, architektury i sztuki 

sakralnej; archidiecezjalny konserwator 

zabytków. 

Diecezja Bielsko-Żywiecka   Komisja architektury i sztuki sakralnej; 

konserwator zabytków architektury i sztuki 

sakralnej  

Diecezja Kielecka  Komisja artystyczno-architektoniczna 

Diecezja Tarnowska Diecezjalny konserwator zabytków 

Metropolia Lubelska  

Archidiecezja Lubelska  Archidiecezjalna komisja artystyczna 

Diecezja Sandomierska   Diecezjalna komisja sztuki sakralnej 

Diecezja Siedlecka  Wydział ds. Ekonomicznych, Budowlanych  

i Konserwatorskich - referat budownictwa 

 i konserwacji zabytków 

Metropolia Łódzka  

Archidiecezja Łódzka  Komisja do spraw budowlanych  

i konserwatorskich  

Diecezja Łowicka Wydział konserwatorsko-budowlany; Komisja 

ds. Konserwacji i Zabezpieczania Zabytków 

Bazyliki Katedralnej w Łowiczu 

Metropolia Poznańska  

Archidiecezja Poznańska  Wydział Ekonomiczno-Gospodarczy, 

Budownictwa i Ochrony Zabytków; referat 

budowlany i konserwatorski; referat 

konserwacji i renowacji katedry 

Diecezja Kaliska Referent ds. sztuki i budownictwa sakralnego 

Metropolia Przemyska  

Archidiecezja Przemyska  Dyrektor Muzeum Diecezjalnego 
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Diecezja Rzeszowska –  Wydział Architektury i Sztuki Kościelnej; 

diecezjalny konserwator zabytków; Komisja 

ds. Architektury i Sztuki Kościelnej 

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska Komisja artystyczno-budowlana; konserwator 

diecezjalny 

Metropolia Przemysko-Warszawska 

(greckokatolicka) 

 

Archieparchia Przemysko-Warszawska Archidiecezjalna komisja konserwatorska do 

spraw ochrony zabytków architektury  

i rozwoju sztuki cerkiewnej 

Eparchia Wrocławsko-Gdańska Diecezjalna komisja sztuki cerkiewnej 

Metropolia Szczecińsko-Kamieńska  

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska  Wydział Budowlany i Sztuki Kościelnej. 

Diecezjalny Konserwator Zabytków 

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska Komisja ds. Sztuki i Architektury Sakralnej. 

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska  Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury – w jej 

strukturach działa Podkomisja Sztuki i 

Architektury Sakralnej 

Metropolia Warmińska  

Archidiecezja Warmińska  Wydział Sztuki Kościelnej; archidiecezjalny 

konserwator zabytków 

Diecezja Elbląska Diecezjalna komisja ds. budownictwa 

kościelnego i sztuki sakralnej 

Diecezja Ełcka  Komisja Architektury i Sztuki Sakralnej (na jej 

czele stoi przewodniczący) 

Metropolia Warszawska  

Archidiecezja Warszawska  Archidiecezjalny Konserwator Zabytków 

działający w wydziale ekonomicznym 

Diecezja Płocka Wydział budownictwa i sztuki sakralnej kurii 

diecezjalnej płockiej 

Diecezja Warszawsko-Praska  Dyrektor Wydziału Gospodarczo-

Budowlanego 

Metropolia Wrocławska  

Archidiecezja Wrocławska Referat ds. sztuki sakralnej 

Diecezja Legnicka Referat ds. sztuki sakralnej; diecezjalny 

konserwator zabytków 

Diecezja Świdnicka  Referat sztuki 
 oprac. własne   

 

Jak wynika z powyższej tabeli w diecezjach sprawy dotyczące sztuki 

kościelnej oraz zabytków prowadzą: diecezjalny konserwator zabytków, specjalna 

komisja, referat lub wydział. Urząd taki jest ciałem doradczym biskupa diecezjalnego 

w podejmowaniu decyzji w sprawach budowlanych i konserwatorskich. W skład 

powoływanej komisji, referatu, wydziału wchodzą zazwyczaj: diecezjalny 

konserwator zabytków, dyrektor muzeum diecezjalnego, dyrektor archiwum 
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diecezjalnego, dyrektor biblioteki seminaryjnej oraz księża i świeccy specjalizujący 

się w zakresie sztuki i budownictwa kościelnego. Komisja, referat, wydział dokonuje 

oceny planów budowy i usytuowania nowych kościołów, planów przebudowy 

kościołów nowych i zabytkowych, planów wyposażenia tych kościołów (np. witraże, 

polichromie, epitafia), planów urządzenia otoczenia kościoła. Ponadto sprawuje ona 

nadzór nad produkcją parametrów liturgicznych i dewocjonaliów. 

Ponadto diecezjalny konserwator zabytków jest często delegatem biskupa 

diecezjalnego wobec osób, instytucji i świeckich władz konserwatorskich. We 

współpracy z muzeum diecezjalnym prowadzi on ewidencję zabytków, jak również 

sprawuje nad nimi nadzór i udziela o nich informacji. Dokumentacja 

przeprowadzonej konserwacji powinna znajdować się w archiwum parafii oraz  

w archiwum kurii398. 

W popularyzowaniu problematyki dotyczącej zabytkowych dóbr kościelnych 

dużą rolę odgrywa Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów, który do 17 marca 2006 

roku funkcjonował pod nazwą Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów. Istnieje on 

od 1957 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Instytucja ta 

wydaje swój periodyk „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”399. 

 

3.3. Piecza nad stanem zabytków sakralnych 

 

Analizując kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku dotyczące 

troski o stan zabytków sakralnych można wywnioskować, że problematyka ta została 

potraktowana powierzchownie. Nie ujęto w sposób systematyczny zagadnienia 

ochrony zabytków. Główna odpowiedzialność za zarząd majątkiem kościelnym 

spoczywała na rektorach kościołów, którzy swoje zadania wypełniali pod nadzorem 

ordynariuszy (kan. 485). Przepisy kodeksowe na administratorów kościołów 

nakładały obowiązek sporządzania w dwóch egzemplarzach spisu majątku 

                                                 
398 Regulamin Komisji Artystyczno-Budowlanej Archidiecezji Przemyskiej, [w:] Synod Archidiecezji 

Przemyskiej 1995-2000. Statuty i aneksy, Przemyśl 2000, aneks 39, s. 365-370. 

399 M. Leszczyński, Ochrona zabytków sztuki sakralnej w świetla aktualnego Prawa Kościoła Katolickiego, 

[w:] Policja w ochronie zabytków…, dz. cyt., s. 94-95.  
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ruchomego i nieruchomego wraz z wyceną poszczególnych rzeczy400. 

Administratorzy majątku kościelnego, jak stanowił kan. 1523 n. 1, mieli wypełniać 

swój zarząd z pilnością dobrego ojca rodziny401. 

W związku z wprowadzonymi przez Sobór Watykański II zmianami w liturgii 

i jej sprawowaniu powstała konieczność przystosowania wnętrza starych obiektów 

sakralnych w taki sposób, aby można było sprawować liturgię w nowej formie. W 

 tym właśnie okresie zdarzały się przypadki usuwania z kościołów i kaplic 

przedmiotów, które nie nadawały się do sprawowania liturgii w nowej formie, ale 

cennych ze względów artystycznych i historycznych. Problem ten zauważyła Stolica 

Apostolska, stąd Kongregacja Obrzędów 25 maja 1967 roku wydała wspominaną już 

wcześniej Instrukcję o kulcie misterium eucharystycznego402, w której zwraca uwagę 

na to, aby z roztropnością podejmować decyzję o usuwaniu z kościołów przedmiotów 

wyjętych z kultu Bożego. Jeśli jednak jest to niezbędne, przedmioty takie winny być 

odpowiednio zabezpieczone, aby nie stracić nic z tego, co stanowi skarb sztuki 

sakralnej403. 

Na dodatek Kongregacja do Spraw Duchowieństwa 11 kwietnia 1972 roku 

wydała Okólnik do przewodniczących konferencji biskupich, a dotyczący troski  

o zachowanie artystycznego i historycznego dziedzictwa Kościoła, w którym 

przestrzega tych, „którzy samą odnowę liturgii wzięli za pretekst do przeprowadzenia 

niewłaściwych zmian w miejscach świętych, do zniszczenia i rozpraszania dzieł”404. 

Do obowiązków Kongregacji do Spraw Duchowieństwa należała troska o sposób 

zarządzania artystycznym dziedzictwem Kościoła. Przypominała ona, że 

odpowiedzialnymi za ochronę tegoż dziedzictwa są biskupi i rektorzy kościołów. 

Zanim podejmą oni decyzję o restauracji zabytków, winni wcześniej zasięgnąć opinii 

komisji do spraw sztuki sakralnej, komisji do spraw liturgii oraz skorzystać z rady 

                                                 
400 KPK 1917, kan. 1522 § 2. 

401 P. Kaleta, Zadania zarządcy majątku kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w polskich 

synodach diecezjalnych, Lublin 2012, s. 49. 

402 AAS 59 (1967) 599-637. 

403 E. Przekop, Kościelna ochrona zabytków i dóbr kultury według Kodeksu Prawa Kanonicznego papieża Jana 

Pawła II, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”  t. 54 (1987), s. 32.  

404 AAS 63 (1971) 315-317. 
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rzeczoznawców405. Opiekę nad zabytkami sztuki kościelnej powierzono 

administratorom kościołów, z zastrzeżeniem, że nie mogą oni czegokolwiek 

sprzedawać, darować lub zabierać na inną placówkę (chodzi m.in. o zniszczone 

obrazy, figury, stare księgi czy zegary). Podkreślono wyraźnie, że nie są oni 

właścicielami zabytków, a jedynie ich opiekunami406. 

Kodeks Jana Pawła II nie zawiera oddzielnego rozdziału poświęconego 

ochronie dóbr kultury, w różnych jednak jego miejscach ta kwestia jest poruszana. 

Za podstawową normę kodeksową w zakresie kościelnej ochrony zabytków uznaje 

się kan. 1292 dotyczący alienacji407. Formą ochrony zabytków są ograniczenia, jakie 

stawia Kodeks Prawa Kanonicznego przy alienacji dóbr kościelnych. Ani proboszcz, 

ani tym bardziej rektor kościoła nie może dokonywać alienacji dóbr kościelnych bez 

zgody biskupa diecezjalnego408. On natomiast zanim wyda taką decyzję, musi 

uzyskać zgodę rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów oraz 

zainteresowanych osób409. Jeśli dotyczyłoby to rzeczy szczególnie wartościowych ze 

względów artystycznych lub historycznych, do ważności alienacji, oprócz 

powyższych warunków, konieczna jest zgoda Stolicy Świętej410. Alienujący 

                                                 
405 Tamże. 

406 Tamże, n. 4. 

407 Alienacja to akt prawny wskutek którego następuje przeniesienie prawa własności na inną osobę fizyczną 

lub prawną w drodze darowizny sprzedaży lub zamiany. Prawo kanoniczne jest nieprzychylne jakimkolwiek 

alienacjom. Dopuszcza je tylko z konieczności przy jednoczesnym zachowaniu ściśle określonych warunków. 

T. Pawluk, Kodeks Prawa Kanonicznego według Jana Pawła II, t. 4, dz. cyt., s. 28-30; M. Sitarz, Alienacja 

[w:] Tenże, Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, kol. 13. Kompetentną do ustalenia najniższej  

i najwyższej sumy alienowanych dóbr jest Konferencja Episkopatu. KEP określiła wysokość najniższej sumy 

jako równowartość 100 000 €, a najwyższej jako równowartość 1 000 000 € (ustalenia zatwierdzone 5 grudnia 

2016 r.) - T. Gałkowski, Dobra doczesne Kościoła, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, t. 2, dz. cyt., s. 52-53.  

408 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła, przyjęta 

Decyzją nr 1/2015 Rady Biskupów Diecezjalnych z dnia 25 sierpnia 2015 r. Skuteczność instrukcji zależy od 

dekretów wykonawczych wydanych przez biskupa diecezjalnego. M. Sitarz, Organy kolegialne w Kościele 

partykularnym, [w:] Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 

2004, s. 115-153; K. Dullak, Troska biskupa o dobra doczesne Kościoła w świetle norm wybranych diecezji 

polskich, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi 

Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 

2009, s. 325-327.  

409 KPK, kan. 1292 § 1. M. Sitarz, Organy kolegialne w Kościele…, dz. cyt., s. 136-141; J. Dyduch, Diecezjalne 

organy doradcze w Kodeksie Prawa Kanonicznego i w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich, [w:] 

Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. 

A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 346-350.  

410 KPK, kan. 1292 § 2. 
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bezprawnie dobra kościelne można zgodnie z kan. 1377 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego zostać ukarany sprawiedliwą karą.  

Jak stanowi Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich o staranny zarząd 

dobrami kościelnymi, jak również konserwację sprzętów liturgicznych i budynków 

sakralnych, winien troszczyć się rektor kościoła pod nadzorem Hierarchy miejsca411. 

Należy stosować środki bezpieczeństwa w kościołach dla ochrony rzeczy świętych  

i cennych412. W sytuacji, gdy budynek kościoła nie nadaje się do sprawowania kultu 

Bożego, ani nie ma też możliwości jego odrestaurowania – to zgodnie z kan. 873 

KKKW – może być przeznaczony do użytku świeckiego za zgodą Biskupa 

eparchialnego413. Ważne jest to, aby cele świeckie miały charakter właściwy i żeby 

dobro dusz wiernych z tego powodu nie doznało żadnej szkody. Kanony 1035-1041 

dotyczące alienacji powinny być zachowywane również podczas podejmowania 

jakichkolwiek transakcji dotyczących dóbr kościelnych414.  

                                                 
411 KKKW, kan. 309. Przez Hierarchę miejsca należy rozumieć następujące urzędy: Biskup Rzymski, 

Patriarcha, Egzarcha, Administrator apostolski, Arcybiskup większy, Metropolita, Biskup eparchialny oraz ci, 

którzy czasowo go zastępują w zarządzaniu eparchią. 

412 KKKW, kan. 872 § 2. 

413 KKKW, kan. 1035 „§ 1. Do dokonania alienacji dóbr kościelnych, stanowiących stały prawnie nabyty 

majątek osoby prawnej wymaga się: 1° słusznej przyczyny, jak nagląca potrzeba, wyraźna korzyść, pobożność, 

miłość lub racja pasterska; 2° oceny rzeczy alienowanej, dokonanej na piśmie przez rzeczoznawców; 3°  

w przypadkach przewidzianych prawem pisemnej zgody władzy kompetentnej, bez której alienacja jest 

nieważna; § 2. Należy ponadto zachować inne środki ostrożności przepisane przez kompetentną władzę, aby 

uniknąć szkody Kościoła”; kan. 1036 „§ 1. Gdy wartość dóbr, których alienacja jest zamierzona, mieści się w 

ramach między najniższą i największą sumą, określoną przez Synod Biskupów Kościoła Patriarchalnego lub 

Stolicę Apostolską, wymaga się zgody: 1° rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów 

eparchialnych, jeśli w danym przypadku dotyczy to dóbr eparchii; 2° Biskupa eparchialnego, który w danym 

przypadku powinien uzyskać zgodę rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów eparchialnych, 

jeśli dotyczy to dóbr osoby prawnej podlegającej temu Biskupowi eparchialnemu; 3° władzy określonej  

w typikach lub statutach, jeśli dotyczy to dóbr osoby prawnej nie podlegającej Biskupowi eparchialnemu; § 2. 

W Kościołach patriarchalnych, jeśli wartość dóbr przekracza maksymalną sumę określoną przez Synod 

Biskupów Kościoła Patriarchalnego, wymaga się zgody: 1° Patriarchy, danej za zgodą stałego Synodu, jeśli 

dotyczy to dóbr eparchii położonej w granicach terytorium Kościoła patriarchalnego, chyba że prawo 

partykularne tego Kościoła inaczej stanowi; 2° Biskupa eparchialnego i Patriarchy, danej za zgodą stałego 

Synodu, jeśli dotyczy to dóbr osoby prawnej podległej Biskupowi eparchialnemu wykonującemu swą władzę 

w granicach terytorium Kościoła patriarchalnego; 3° Patriarchy, danej za zgodą stałego Synodu, jeśli dotyczy 

to dóbr osoby prawnej, nawet na prawie papieskim, nie podlegającej Biskupowi eparchialnemu, która jest 

położona w granicach terytorium Kościoła patriarchalnego; § 3. W Kościołach patriarchalnych, jeśli wartość 

dóbr przekracza dwukrotnie sumę maksymalną określoną przez Synod Biskupów Kościoła patriarchalnego,  

i jeśli dotyczy to rzeczy drogocennych lub ofiarowanych Kościołowi na podstawie ślubu, należy zachowywać 

§ 2, ale Patriarcha musi uzyskać zgodę tegoż Synodu”.  

414 KKKW, kan. 1042. 
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Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich zna instytucję przedawnienia dla 

dóbr doczesnych415 jako sposób nabycia lub utraty prawa oraz uwolnienia się od 

obowiązków416. Warunkiem sine qua non przy ważności przedawnienia jest dobra 

wiara w czasie całego okresu wymaganego do przedawnienia417. Rzeczy nieruchome, 

jak również kosztowne rzeczy ruchome, które mają wielką wartość artystyczną, czy 

historyczną, należące do Stolicy Apostolskiej ulegają przedawnieniu po upływie 100 

lat. Jeżeli rzeczy te należą do jakiegoś Kościoła sui iuris lub eparchii, to przedawniają 

się po upływie 50 lat. Upływ czasu 30 lat dotyczy rzeczy należących do innej osoby 

prawnej.418 

Ponadto każdy zarządca dóbr kościelnych, zanim obejmie swoje zadanie, 

powinien wobec Hierarchy lub jego delegata złożyć przyrzeczenie, że swój urząd 

będzie wypełniał wiernie, „ze starannością dobrego ojca rodziny”. Powinien zostać 

podpisany dokładny inwentarz zawierający wykaz powierzonych mu dóbr 

kościelnych419. Nadto zarządca dba o należyte zabezpieczenia powierzonego mu 

mienia np. polisa ubezpieczeniowa, alarmy420. Obowiązkiem zarządcy dóbr 

kościelnych jest coroczne sprawozdanie finansowe przedkładane własnemu 

Hierarsze421. W sytuacji porzucenia urzędu lub zadania przez zarządcę dóbr, zgodnie 

z kan. 1033 KKKW, zobowiązany jest on restytucji.  

Troska o zabytek sakralny, jakim jest kościół, nie ogranicza się jedynie do 

samej budowli, ponieważ w niej znajduje się wiele zabytków ruchomych (obrazy, 

meble), jak i nieruchomych (mozaika, malarstwo monumentalne). Do najczęściej 

występujących uszkodzeń budowli sakralnych możemy zaliczyć uszkodzenie 

samych murów w postaci rys i pęknięć. Wiele zabytkowych budowli jest niestety 

zawilgoconych na skutek braku izolacji. Pod żadnym pozorem nie można uzupełniać 

                                                 
415 KKKW, kan. 1017. P. Skonieczny, Koncepcja przedawnienia kanonicznego: uwagi prawnoporównawcze  

i teoretycznoprawne do kan. 197 KPK (kan. 1540 KKKW), ze szczególnym uwzględnieniem kanonizowanej 

ustawy polskiej, „Prawo Kanoniczne” 56 (2013) nr 1, s. 3-30. 

416 KKKW, kan. 1540. 

417 KKKW, kan. 1541. 

418 KKKW, kan. 1019. 

419 KKKW, kan. 1025, 1028. 

420 KKKW, kan. 1027. 

421 KKKW, kan. 1031 § 1. 
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zabytkowych tynków cementem lub gipsem. Przed wykonaniem prac 

rekonstruujących tynki na ścianach zabytkowych obiektów należy przeprowadzić 

badania konserwatorskie, w ramach których zostanie dokonana w laboratorium 

analiza chemiczna składu oryginalnego tynku. Podczas późniejszych prac 

konserwatorskich należy stosować zaprawę o identycznym składzie. Bezwzględnie 

należy zachować pierwotny kształt otworów okiennych w budowlach zabytkowych. 

Obowiązkiem duchownego opiekującego się obiektem zabytkowym jest 

zabezpieczenie również witraży. Ich czyszczeniem może zająć się tylko fachowiec. 

Ochronie podlegają także drzwi kościelne, które często posiadają bogatą oprawę 

plastyczną, np. romańskie drzwi gnieźnieńskie, które zostały odlane w brązie  

w latach siedemdziesiątych XII wieku422. Problem stanowi fakt, że wiele parafii nie 

dysponuje odpowiednimi funduszami nawet na bieżącą konserwację.  

Przedmiotem opieki nad zabytkami jest nie tylko architektura, ale i jej 

najbliższe otoczenie. Wpływa ono na plastyczny wyraz zabytku. Drzewa chronią 

kościół, bo ich cień nie dopuszcza do przegrzewania ścian i połaci dachów; łagodzą 

napór huraganowych wiatrów na konstrukcję budowli. Ponadto drzewa wokół 

kościoła tworzą nastrój powagi i dostojności miejsca. Dobrze posadzone drzewa 

chronią kościół przed zawilgoceniem. Przy sadzeniu nowych drzew, najlepiej 

liściastych (dęby, lipy, kasztanowce), należy wybierać bezpieczną odległość. Nie 

należy sadzić topoli w pobliżu kościoła, ponieważ jej system korzeniowy mocno 

rozrasta się i może wchodzić na fundamenty. Wskazane jest także unikanie tych 

gatunków drzew, które w okresie kwitnienia produkują duże ilości pyłków (np. 

topola). Planując zieleń wokół kościoła dobrze jest zaprosić do współpracy architekta 

krajobrazu, czy projektanta zieleni. Dobrze skomponowana zieleń powinna możliwie 

szczelnie izolować kościół od ulicznego ruchu. Wybierając gatunki drzew i krzewów 

powinno preferować się te, które nie wymagają pracochłonnego strzyżenia  

i doglądania.423 Niedopuszczalne jest wycinanie drzew, które stanowią 

charakterystyczny krajobraz danej świątyni. Nie należy wprowadzać w bezpośrednie 

otoczenie kościoła ścieżek z betonu. Drogi i ścieżki powinny być żwirowe, albo  

                                                 
422 J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 73-74. 

423 B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków…, dz. cyt., s. 183-196. 
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z drobnych kamieni. Należy unikać także tzw. polbruku, gdyż przy świątyniach 

wielowiekowych budzi on dysharmonię.  

Ochroną należy otoczyć zarówno ogrodzenie (dawny mur), jak i figury oraz 

nagrobki znajdujące się na cmentarzu kościelnym. Przeważnie w sąsiedztwie 

kościoła znajduje się plebania i inne budynki gospodarcze. Rządcy parafii nie może 

być obojętny ich stan zachowania i wyraz artystyczny. Taką samą opieką należy 

otoczyć dzwonnice, kapliczki, figury, czy przydrożne krzyże. Proboszcz powinien na 

ambonie i podczas rozmów indywidualnych poruszać kwestie związane z troską  

i opieką nad zabytkowymi miejscami kultu.  

Użytkowanie zabytkowych kościołów pociąga za sobą konieczność 

wprowadzenia i konserwacji instalacji elektrycznej, nagłośniającej i klimatyzacyjnej.  

Szczególny nacisk należy położyć na sprawę odpowiedniego założenia 

instalacji elektrycznej. Przy zamykaniu kościoła trzeba sprawdzić, czy wszystkie 

urządzenia elektryczne zostały wyłączone, z wyjątkiem wiecznej lampki424. 

Doprowadzenie elektryczności do budowli zabytkowej powinno być wykonane 

podziemnym kablem, aby przewody nie szpeciły bryły architektonicznej. Już Dekret 

Kongregacji Obrzędów z dnia 22 listopada 1907 roku zabraniał oświetlania wnętrza 

tabernakulum, układania z żarówek koron, księżyca pod nogami figury Matki 

Boskiej, promieni wychodzących z boku figury Chrystusa lub z figury Madonny. 

Dnia 13 marca 1942 roku przepisy te zostały złagodzone ze względu na warunki 

wojenne. Duchowni mogli uzupełniać świece woskowe świecami elektrycznymi.  

Gruntowny przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej powinien być 

dokonywany przez elektryka ze specjalnymi uprawnieniami nie rzadziej, niż raz na 

pięć lat. W szczególnie cennych kościołach warto inwestować w instalacje 

sygnalizujące pożar lub włamanie. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów wydaje ekspertyzy, udziela konsultacji i opiniuje projekty zabezpieczeń 

przed pożarami, włamaniami i wandalizmem. Jego siedziba znajduje się  

w Warszawie. Instytut prowadzi różnego rodzaju szkolenia dla firm, które 

zabezpieczają obiekty sakralne. Po zauważeniu włamania nie powinno się niczego 

                                                 
424 J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 73-74. 
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dotykać, ani chodzić po kościele, lecz jak najszybciej powiadomić policję, władze 

kurialne i diecezjalnego konserwatora zabytków. Dobrze byłoby, aby w widocznych 

miejscach w zakrystii lub na plebani wisiała kartka z danymi osób, które należy 

powiadomić o zdarzeniu.425  

Jeśli chodzi o mikrofony i głośniki to muszą one być zainstalowane, we 

wnętrzu zabytkowym, w sposób dyskretny. Nagłośnienie w kościele musi być 

roztropnie używane. W starych kościołach powinno być ono konsultowane przez 

akustyka i konserwatora zabytków. Nagłośnienie powinno być utrzymywane na 

najniższym niezbędnym poziomie, aby nie doszło do powstania mikrourazów od 

uderzenia fal dźwiękowych. Zdarza się, że dzwony kościelne zastępuje się 

odtwarzanym nagraniem426.  

Zarządca zabytkowego kościoła powinien troszczyć się nie tylko o jego dobrą 

wentylację, ale również o ogrzewanie. W ciepłe i suche dni należy wietrzyć kościół. 

Piecyki instalowane w zakrystiach muszą spełniać odpowiednie warunki. Niektóre 

kurie biskupie wydały specjalne instrukcje przeciwpożarowe dla rządców parafii427. 

Wskazane jest, by zarządcy kościołów współpracowali ze strażą pożarną428. Jeżeli 

zabytkowy kościół ma zawilgocone ściany, to lepiej jest go nie ogrzewać, ponieważ 

ogrzewanie może grozić gwałtownym rozwojem mikroorganizmów. Nie można 

stosować w kościołach piecyków naftowych, grzejników gazowych, wydzielających 

produkty spalania do wnętrza, ponieważ zawarte w nich tlenki węgla czy siarki 

powodują przyspieszoną destrukcję tynków, malowideł i wyposażenia. Nie należy 

lokalizować grzejników w pobliżu ołtarzy, ambon, stall, konfesjonałów. Na strychach 

ani przy ścianach budowli nie wolno składować materiałów palnych. W zabytkowych 

kościołach nie można stosować również ogrzewania nawiewnego ze względu na 

wyraźne zwiększenie intensywności roznoszenia kurzu. Wprowadzając ogrzewanie 

                                                 
425 B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków…, dz. cyt., s. 89-101. 

426 Tamże, s. 197-202. 

427 Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w art. 3 ust. 1 stanowi, 

że: „Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu 

lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym 

zagrożeniem”. (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351; t.j.: Dz.U. z 2017, poz. 736, 1169). 

428 A. Broda, Rodzaje i przyczyny zagrożeń zabytków sakralnych, [w:] Zabytki sakralne wobec szczególnych 

zagrożeń…, dz. cyt., s. 11-12.  
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do kościoła nie powinno się ingerować w substancję kościoła: kucia ścian, tynków  

i posadzek. Wśród optymalnych rozwiązań ogrzewania kościołów wymienia się 

instalowanie elektrycznych mat grzejnych, folii grzejnych lub wkładów 

ceramicznych na klęcznikach bądź zapleckach ławek. Ogrzewanie ławkowe można 

spotkać w kościołach Austrii czy Niemiec.  

W kościołach zabytkowych w sposób rygorystyczny należy przestrzegać 

stałych warunków klimatycznych. Instalacja ogrzewania to duża i kosztowna 

inwestycja. Prawidłowa decyzja może powstać jedynie w oparciu o program badań 

mikroklimatu wewnątrz kościoła. Lepiej zapłacić za badania przygotowawcze  

i rzetelny projekt niż zmarnować pieniądze na chybioną inwestycję. Od producenta 

instalacji grzewczej nie należy żądać jedynie gwarancji jej sprawności, ale również 

gwarancji, że ogrzewanie nie będzie niszczyło kościoła.429  

Przy strojeniu ołtarza kwiatami należy zachować umiar nie tylko co do ilości, 

ale i harmonii barwnej.430 Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski z 1966 roku  

o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej w nr. 10 zabrania 

zawieszania transparentów z hasłami431. Hasła, czy plakaty mogą wisieć co najwyżej 

w kruchcie lub przedsionku kościoła. W wielu kościołach przepis ten jest martwy, 

ponieważ jak pokazuje praktyka, przy okazji udzielania sakramentu bierzmowania 

lub I Komunii św. takie dekoracje stosuje się w samym prezbiterium. Instrukcja KEP 

zakazuje też wieszania na zabytkowych ambonach lub ołtarzach ekranów do 

wyświetlania tekstów. Jeżeli konieczne są one w kościele, to powinny posiadać 

własną konstrukcję i umieszczone być w taki sposób, aby na stałe nie zasłaniały 

zabytkowych elementów wyposażenia kościoła432. Przygotowywane dekoracje 

okolicznościowe wnętrz nie mogą przysłaniać zabytkowych elementów i po danej 

uroczystości trzeba je natychmiast rozebrać. Przy dekoracji kościoła zielenią należy 

zachować umiar433. 

                                                 
429 B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków…., dz. cyt., s. 312-332. 

430 J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 56-70.  

431 http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=188 (dostęp: 16.03.2018). 

432 A. Broda, Rodzaje i przyczyny zagrożeń zabytków…, dz. cyt., s. 11-12.  

433 I Synod Archidiecezji Białostockiej, dz. cyt., statut 328. 
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Bardzo kosztowne są błędy popełniane przy pracach remontowych. Często 

brakuje doświadczenia w przewidywaniu co się stanie, jeśli np. pomalujemy mokrą 

ścianę kościoła. Fachowiec będzie wiedział, że tynk z mokrej ściany odpadnie już 

pierwszej wiosny. Przed podjęciem wszelkich prac konserwatorskich zarządca 

zabytku sakralnego musi uzyskać zgodę kurii oraz wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. Wykonawcą prac konserwatorskich może być jedynie uprawniony 

specjalista. Ważne jest zatem, aby przy jego wyborze nie kierować się jedynie ceną, 

lecz też kwalifikacjami i doświadczeniem. Rządca obiektu sakralnego powinien 

wybrać wykonawcę prac najlepiej w formie konkursu. 

Synody przypominają, że wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie mogą być 

wykonywane wyłącznie na podstawie aktualnego zezwolenia wydanego przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Prace te mogą wykonywać wyłącznie osoby 

uprawnione434. Kompetentny fachowiec, poza uprawnieniami budowlanymi, 

powinien posiadać praktykę zawodową przy zabytkach architektury lub wyższe 

studia w zakresie konserwacji zabytków. Osoba taka, przed przyjęciem zlecenia, 

powinna zapoznać się z przepisami w zakresie konserwacji obowiązującymi w danej 

diecezji. Niezbędne jest szczegółowe udokumentowanie całego procesu 

konserwacyjnego. Te same zalecenia synodalne dotyczą także napraw, rekonstrukcji 

i przeróbki budowli zabytkowych435.  

Należy pamiętać, że nie tylko wiek kościoła, stan techniczny budowli, wady 

struktury budowli, lecz skutki działań i modernizacji wprowadzanych na przestrzeni 

lat stanowią źródło zagrożenia dla obiektu436.  

Sprzątaniem kościoła powinni zająć się parafianie, którzy są do tego 

przeszkoleni, ponieważ wzniecanie kurzu mogłoby nadmiernie osadzać się na 

dziełach sztuki. Dlatego obiekt zabytkowy winien być utrzymywany w czystości. 

Kościół sprząta się wyłącznie odkurzaczem. Dość często wiejskie kościoły sprzątane 

są przez kolejne rodziny, co niestety może przyczynić się do powstania szkód. Za 

                                                 
434 III Synod Gdański. Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia, Gdańsk 

2001, statut 835-836. 

435 Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008…, dz. cyt., statut 966. 

436 B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków…, dz. cyt., s. 203-218. 
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sprawą współczesnej chemii można wyrządzić dziełom sztuki znaczne szkody. 

Pomoc parafian w utrzymaniu porządku jest cenna, ale powinna odbywać się  

w obecności przeszkolonej osoby. Należy unikać częstego zmywania kościoła dużą 

ilością wody, ponieważ powoduje to zniszczenia w strukturze posadzki, jak  

i w dolnych partiach drewnianego wyposażenia kościoła. Zabrania się zmywania na 

mokro polichromii, złoceń, czy ołtarzy. Taka bowiem czynność prowadzi do 

nieodwracalnych zniszczeń. Ponadto w zabytkowe elementy nie wolno wbijać 

gwoździ, ani mocować na nich różnych okolicznościowych dekoracji. Dobrze byłoby 

co kilka lat zlecać dokładne oczyszczanie ołtarzy firmie specjalizującej się  

w czyszczeniu dzieł sztuki. Kwiaty nie mogą dotykać polichromii, rzeźb, czy 

obrazów, ponieważ niszczą warstwy malarskie i złocenia. Co 3-4 lata powinno 

przeprowadzać się gruntowne odkurzanie całej świątyni: sklepień, ścian, 

gzymsów.437 W wypełnianiu tego zalecenia stoi na przeszkodzie sprawa finansowa, 

np. odkurzanie wnętrza gotyckiego kościoła św. Anny i św. Szczepana w Barczewie 

wyceniono w 2015 r. na sumę 50 000 zł. Kwota taka stanowi całoroczny budżet 

parafii. 

Największym zagrożeniem dla dóbr kultury jest ich nieprawidłowe 

przechowywanie, niefachowe odnawianie oraz źle sprawowana opieka. Do 

najczęściej popełnianych błędów w opiece nad zabytkami należą: mycie wodą 

starych drewnianych podłóg kościelnych, czyszczenie złoconych ołtarzy wilgotnymi 

ścierkami, czy mycie posadzek z marmuru kwaśnymi środkami. Wszelkie zauważone 

uszkodzenia powinny być natychmiast naprawiane. Codzienna pielęgnacja i szybkie 

naprawianie drobnych uszkodzeń pozwala utrzymać obiekt w dobrej kondycji.438 

Fotografowanie z użyciem lampy błyskowej aplikuje dziełom sztuki dużą dawkę 

promieniowania UV. Stałym zwyczajem stało się już fotografowanie uroczystości 

odbywających się w kościele. Zarządcy obiektów zabytkowych powinni ograniczać 

szkodliwość fotografowania poprzez wyznaczenie jednego fotografa, który 

dysponuje profesjonalnym sprzętem bez lampy błyskowej. Zgodnie z konstytucyjną 

                                                 
437 Tamże, s. 137-143. 

438 Tamże, s. 31-40. 
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gwarancją dostępu każdego człowieka do dóbr kultury nie należy zabraniać oglądania 

sakralnych dzieł sztuki439.   

 Istnieje jeszcze wiele przepisów partykularnych, które w sposób bezpośredni 

lub pośredni dotyczą analizowanej problematyki. Majątkowym sprawom kościelnym 

poświęcony był rozdział XIV statutów Pierwszego Synodu Plenarnego, który odbył 

się w 1936 roku w Częstochowie (art. 136-145)440. Zgodnie z art. 143 akt 

synodalnych „odnawianie, przerabianie i usuwanie przedmiotów należących do 

wewnętrznego urządzenia kościołów i kaplic, a mających wartość historyczną lub 

artystyczną, jak ołtarze i obrazy zabytkowe, figury, pomniki, ambony itp. uzależnia 

się od pozwolenia Biskupa, który uzgodni swe postanowienia ze zdaniem komisji 

(…)”441. 

Ponadto zgodnie z przepisami Konferencji Episkopatu Polski administratorzy 

dóbr kościelnych mają obowiązek przedstawiać diecezjalnej komisji sztuki 

kościelnej projekty budowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji kościołów i kaplic 

diecezjalnych i zakonnych oraz zamierzenia wszelkich prac konserwacyjnych 

zabytków sakralnych442. W przypadku prac dotyczących obiektu zabytkowego należy 

uzyskać także zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na ich wykonanie443.  

Konferencja Episkopatu przypomina, że „Stylem kościelnym był i musi 

pozostać każdorazowy styl danej epoki (…). Dotyczy to zarówno powstawania 

nowych obiektów sakralnych, jak i rozbudowy i uzupełnienia wystroju obiektów 

zabytkowych. Do kościołów zabytkowych nie należy wstawiać sprzętów imitujących 

dawny styl, lecz sprzęty nowoczesne, ale zharmonizowane z zabytkowym 

                                                 
439 Tamże, s. 69-88. 

440 Pierwszy Synod Plenarny w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1936; Pierwszy Polski Synod Plenarny 

wraz z orędziem Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie uchwał tegoż Synodu poprzedzone 

rysem historycznym prowincjonalnego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej, który napisał 

x. Piotr Kałwa, Lublin 1939. 

441 Chodzi o Komisję mieszaną do opieki nad zabytkami kościelnymi, o której stanowi ostatni ustęp art. 14 

Konkordatu z 1925 r. W skład tej komisji wchodził ordynariusz danej diecezji i czterech członków, wśród 

których był państwowy konserwator zabytków sztuki i kultury lub inny przedstawiciel Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

442 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej, 

16.04.1966, n. 2. 

443 Tamże, n. 3. 
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wnętrzem”444. Należy pamiętać, że wprowadzone zmiany we wnętrzu kościelnym nie 

mogą być okazją do niszczenia zabytków445. Biskupi polscy podkreślają, że zdarzają 

się sytuacje w kościołach i kaplicach, które polegają na zastępowaniu starych, lecz 

wartościowych przedmiotów, nowymi, ale jednocześnie bezwartościowymi (np. 

elektryczne świece ołtarzowe)446. Nie można wyposażać kościołów i kaplic w dzieła 

sprzeczne z duchem wiary oraz o niskim poziomie artystycznym447. Dzisiaj niestety 

pojawia się tendencja wyposażania świątyń w seryjnie produkowane obrazy, rzeźby 

lub inne przedmioty bez większej wartości artystycznej. Elementy wystroju 

przekazywane jako darowizny muszą być skomponowane z istniejącym wnętrzem 

obiektu zabytkowego. Urządzenie wnętrz świątyni winno być funkcjonalne,  

a oświetlenie kościoła winno różnić się od oświetlenia stosowanego w obiektach 

świeckich448. Zadaniem polichromii ściennych jest zdobienie świątyni i podkreślenie 

jej charakteru sakralnego. Stąd nie należy wykonywać prac malarskich bez 

uprzedniej zgody władz kościelnych.  

W 1980 roku Komisja do spraw Sztuki Kościelnej KEP wydała dokument 

mówiący o potrzebie konserwacji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych449. Zgodnie 

ze wskazaniami konserwatorskimi zleceniodawcą określa się osobę, która 

odpowiedzialna jest za powierzenie prac wyłącznie legalnemu konserwatorowi 

zabytków sztuki, jak również zawarcia z nim na piśmie umowy dotyczącej zakresu  

i sposobu wykonania prac.  

Pomimo że istnieją przepisy prawa kanonicznego dotyczące cmentarzy (kan. 

1240-1243 Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II), to Konferencja Episkopatu 

                                                 
444 Tamże, n. 5. Zob. także n. 6-8 i n. 11-12. Dekoracja kościelna nie może odwracać uwagi wiernych od 

ołtarza. Instrukcja poświęca także uwagę usytuowaniu ołtarza i tabernakulum. Najlepszym rozwiązaniem jest 

umiejscowienie tabernakulum obok ołtarza głównego (n. 16). 

445 Tamże, n. 9. 

446 Tamże, n. 10.  

447 II Synod Diecezji Lubelskiej 1977-1985, Lublin 1988, statut 273. 

448 Tamże, statut 261. 

449 Komisja ds. Sztuki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski, Wskazania konserwatorskie, 1980, [w:] 

Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), oprac. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, 

Lublin 1994, s. 331-341.  
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Polski wydała w 1987 roku instrukcję o ochronie cmentarzy450. Dokument ten 

stwierdza, że to proboszczowie oraz rządcy parafii, jako osoby odpowiadające za 

cmentarze, powinni zachęcać całą społeczność parafialną do opieki nad tymi 

miejscami. Opieka ta dotyczy nie tylko mogił wiernych Kościoła katolickiego, lecz 

także osób innych wyznań i narodowości oraz mogił niewierzących i grobów 

opuszczonych. Duszpasterz powinien zatroszczyć się o przeprowadzenie na 

cmentarzu inwentaryzacji rysunkowej i fotograficznej451. Dokumentację wykonuje 

się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz należy zachować w archiwum 

parafialnym, zaś drugi przekazać do archiwum diecezjalnego452. W sytuacji, kiedy 

mogiły lub nagrobki uległy zniszczeniu, należy je zabezpieczyć i poddać 

restauracji453.  

Pod opieką proboszcza znajduje się zarówno kościół parafialny, jak i kościoły 

filialne, cmentarz, inne miejsca kultu na terenie parafii, jak również pozostałe 

nieruchomości parafialne. Do jego obowiązków należy zadbanie o ich zapis  

w księgach wieczystych, estetyczny wygląd i właściwy stan techniczny454. Każdy 

obiekt sakralny i wyposażenie wnętrz powinny być ubezpieczone455. 

Przed podjęciem czynności przekraczających granicę i sposób zwyczajnego 

zarządzania majątkiem kościelnym proboszcz winien wysłuchać opinii rady 

parafialnej oraz uzyskać pisemne upoważnienie ordynariusza456. Do takich czynności 

zaliczamy prowadzenie remontów przewyższających koszty bieżącej konserwacji 

obiektu sakralnego457. Wszelkie zmiany dotyczące wnętrza wystroju kościoła lub 

kaplicy oraz poważniejsze zabiegi konserwatorskie wymagają zgody ordynariusza. 

                                                 
450 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o ochronie cmentarzy, 1987, [w:] Dokumenty duszpastersko-

liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), dz. cyt., s. 343-348.  

451 Tamże, n. 2e. 

452 Tamże. 

453 Tamże, n. 2d. 

454 Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000…, dz. cyt., statut 202. 

455 II Synod Diecezji Lubelskiej 1977-1985, dz. cyt., statut 264. 

456 Prośba o zezwolenie na konserwację, [w:] Aneks, zał. 7. 

457 Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000…, dz. cyt., statut 420. 
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W obiektach zabytkowych na prace konserwatorskie należy również uzyskać inne 

konieczne zezwolenia458.  

Wiele diecezjalnych statutów synodalnych podkreśla, że żadne zabytki 

sakralne nie mogą być zabierane do prywatnego użytku, sprzedawane lub darowane. 

Jeśli nie są już używane w parafii, winny być zdeponowane w muzeum diecezjalnym, 

gdzie znajdują się właściwe warunki do ich przechowywania459.  

Rządca kościoła odchodzący z zajmowanego stanowiska ma obowiązek 

przekazać protokolarnie swemu następcy wszystkie obiekty sztuki i przedmioty 

zabytkowe, zgodnie z kartami inwentaryzacyjnymi w obecności dziekana  

i diecezjalnego konserwatora zabytków460. 

Dla księży borykających się często z biedą problem stanowi opłacenie 

kosztów wykonania programów konserwatorskich. Taki gotowy program jest 

podstawowym elementem wymaganym przy składaniu jakiegokolwiek wniosku o 

środki finansowe. Program konserwatorski pozwala określić co należy zrobić dla 

dobra zabytku: jakie potrzebne będą materiały oraz jaka będzie kolejność 

wykonywania działań. Podejmując prace budowlane lub remontowe proboszcz musi 

mieć świadomość znaczenia prawdziwej wiedzy i doświadczenia wykonawców. 

Jedynie kompetentny fachowiec jest w stanie zabezpieczyć interesy inwestora  

i uchronić kościół przed kłopotami461.  

Chociaż podstawowym obowiązkiem proboszcza jest praca duszpasterska, to 

jest on także opiekunem świątyni. Najskuteczniejszą formą ochrony zabytków jest 

codzienna i prawidłowa opieka nad nimi462.  

                                                 
458 Tamże, statut 411. 

459 M.in. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008…, dz. cyt., statut 964. 

460 Instrukcja Metropolity Warmińskiego z dnia 18.04.2001 r. o postępowaniu w sprawach zabytków sztuki 

sakralnej i innych obiektów parafialnych, Olsztyn 2001, § 6, n. 9. 

461 B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków…, dz. cyt., s. 116-120. 

462 Harmonogram pielęgnacji świątyni autorstwa B. Rouba462 (zob. B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych 

zabytków…, dz. cyt., s. 334): 

styczeń  Przemyślenie i przygotowanie planu zadań na cały rozpoczynający się rok, uzgodnienie 

ich z diecezjalnym i wojewódzkim konserwatorem zabytków 

luty Sprawdzenie drożności rynien, koryt odprowadzających wodę; przycinanie  

i prześwietlanie drzew przy kościele i na cmentarzu 
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Bogumiła Rouba wyróżnia siedem podstawowych zasad konserwatorskich:  

1. zasada primum non nocere463, 2. zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej 

substancji zabytku i wszystkich jego wartości, 3. zasada powstrzymywania się od 

działań niekoniecznych, 4. zasada, zgodnie z którą należy usuwać jedynie to, co 

działa niszcząco na oryginał, 5. zasada czytelności i odróżnialności uzupełnień  

i współczesnych ingerencji, 6. zasada stosowania wyłącznie metod i materiałów 

odwracalnych, 7. zasada wykonywania prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na 

najwyższym poziomie464.  

Duchowieństwo administrujące sakralnymi obiektami zabytkowymi musi 

pamiętać, że „zarządza nie swoją własnością, ale najwyższymi wartościami Bożymi 

i narodowymi, których całości i nienaruszalności należy strzec z największą troską  

i odpowiedzialnością przed Bogiem i narodem”465. 

 

 

 

 

                                                 
marzec Trzepanie dywanów, z wyjątkiem cennych, zabytkowych, którymi opiekuje się 

konserwator 

kwiecień Sprawdzenie sprawności instalacji elektrycznej i odgromowej; sprawdzenie gaśnic 

maj Sprawdzenie szczelności dachu; poprawienie zerwanych dachówek, blacharki; 

sprawdzenie okien 

czerwiec  

- sierpień  

Wszelkie zaplanowane na ten rok prace budowlano-konserwatorskie; odkurzanie 

strychu, ścian i gzymsów, mycie ścian zewnętrznych; mycie nagrobków na cmentarzu 

przykościelnym; co 3-4 lata dokładne odkurzanie ołtarzy i kontrola ich stanu; 

oznakowanie chorych konarów drzew; sprawdzenie, czy pod otworami po owadach nie 

ma świeżych kopczyków żółtego proszku 

wrzesień Kończenie wszelkich prac budowlanych i tynkarskich; przewietrzenie szat 

liturgicznych i bielizny kościelnej 

październik Sprawdzenie drożności odpływów wody i rynien; likwidacja wszelkich zagłębień 

terenu wokół kościoła 

listopad Sprawdzenie przed zimą, czy liście nie zapchały rynien; sprawdzenie, czy został 

przygotowany czysty piasek bez soli do posypywania oblodzonych ścieżek 

grudzień Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia  

 

463 Z łac. po pierwsze nie szkodzić. 

464 B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków…, dz. cyt., s. 457. 

465 III Synod Gdański…, dz. cyt., statut 831; Zob. KPK, kan. 1220 § 1-2, kan. 1284 § 1-2. 
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3.4. Udostępnianie zabytków sakralnych 

 

Poza służeniem określonej wspólnocie wiernych zabytki kościelne pełnią 

także funkcję kulturową. Zarządzający kościołem, w którym znajdują się zabytki 

musi je sam koniecznie poznać, aby móc oprowadzać zwiedzających. W kruchcie 

należy umieścić estetyczną gablotę z krótką historią parafii i kościoła wraz  

z wyszczególnieniem zabytkowych przedmiotów. W kościołach często 

odwiedzanych przez turystów zagranicznych dobrze byłoby umieścić teksty  

w popularnych językach obcych. W sytuacji zamknięcia kościoła powinna być 

wywieszona informacja, do kogo zwiedzający mają zwrócić się z prośbą o otwarcie 

świątyni. Według obowiązującego prawa kanonicznego nie zwiedza się kościołów  

w czasie trwania jakichkolwiek funkcji liturgicznych. Kościół jednak to nie muzeum. 

Z dużą ostrożnością należy pozwalać na robienie zdjęć fotograficznych466. Do 

kościoła idzie się, aby uczestniczyć w liturgii. Dzieła sztuki sprzyjają przeżyciu 

religijnemu. Przez swoje piękno, harmonię mają wywołać nastrój sprzyjający 

kontemplacji. Ponadto ustawodawca nie dopuszcza by w kościele „działo się coś 

obcego świętości miejsca”467, np. handel, czy przedstawienia filmowe. 

W związku z tym, że sakralne dzieła sztuki mają pozytywny wpływ na 

kształtowanie kultury odbiorców, Stolica Apostolska nakazuje umożliwienie dostępu 

do tych dzieł wszystkim zainteresowanym. Dotyczy to zarówno zabytkowych 

kościołów, jak również sakralnych zabytków ruchomych. Te ostatnie, o ile wyjęte 

zostały z codziennego użytku w liturgii, winne być umieszczone w muzeum 

diecezjalnym lub międzydiecezjalnym, aby wszyscy zwiedzający mieli do nich 

dostęp468. To administratorzy zabytków kościelnych odpowiedzialni są za 

przeniesienie do muzeum diecezjalnego przedmiotów wycofanych z kultu469. W tym 

                                                 
466 J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 85-87. 

467 KPK, kan. 1220 § 1. 

468 AAS 62 (1970) 318. 

469 Tamże. Zob. np. Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego w sprawie dziedzictwa kulturowego 

będącego w zasobach parafii i instytucji kościelnych Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 12.04.2007 r., l.dz. 

435/2017, [w:] Archiwum Kurii Metropolitalnej w Olsztynie. 
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celu Konferencje Episkopatów poszczególnych krajów wydały odpowiednie 

szczegółowe przepisy dotyczących ochrony zabytków.  

Istotnym dokumentem uchwalonym przez biskupów polskich był Statut 

Muzeum Diecezjalnego470. Przepisy te z dnia 18 listopada 1976 roku miały za zadanie 

skonkretyzować pewne reguły funkcjonowania muzeów diecezjalnych. Polecono, 

aby w miarę możliwości każda diecezja posiadała własne muzeum, do którego należy 

przekazywać obiekty wycofane z kultu. Muzeum diecezjalne opiera swoją 

organizację na statucie, w którym określone są jego zadania. Ponadto działalność 

muzeum diecezjalnego normuje regulamin zatwierdzony przez biskupa 

diecezjalnego. Nad prawidłowością prac muzeum winna czuwać Rada Muzealna, 

której członkowie powoływani są przez biskupa diecezjalnego na wniosek dyrektora 

muzeum471.  

Pierwszy Synod Plenarny wzywa także biskupów „do przechowywania  

w archiwach i muzeach kościelnych tych druków, dokumentów i przedmiotów 

zabytkowych, które po parafiach są w jakikolwiek sposób zagrożone lub narażone na 

zniszczenie472”. Ponadto ustawodawca synodalny podkreśla, że należy otoczyć 

staranną opieką archiwa, biblioteki i muzea kościelne, które można udostępniać 

naukowcom473. Powyższe przepisy chroniące dobra kościelne odnoszą się także do 

kościołów i zabytków będących własnością zgromadzeń zakonnych474. 

Statuty synodalne zobowiązują administratorów obiektów zabytkowych do 

szczególnej troski wobec materialnych świadectw kultury. Proboszczowie mają 

troszczyć się, aby obiekty zabytkowe dostępne do zwiedzania były właściwie 

zabezpieczone. Ważne jest także czuwanie nad tym, aby zwiedzający kościoły 

zachowywali się z godnością właściwą tym miejscom. Przedmioty zabytkowe, 

                                                 
470 Konferencja Episkopatu Polski, Statut Muzeum Diecezjalnego, 18.11.1976, [w:] Dokumenty duszpastersko-

liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), dz. cyt., s. 169-170.  

471 Tamże. W Polsce działają m.in. następujące muzea diecezjalne: Muzeum Diecezjalne w Bielsku-Białej, 

Muzeum Archidiecezjalne w Gdańsku, Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Muzeum Archidiecezjalne  

w Katowicach, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, Muzeum Diecezjalne w Łomży czy Muzeum 

Diecezjalne w Opolu. 

472 Pierwszy Synod Plenarny w Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt., art. 144 § 1. 

473 Tamże, art. 144 § 2. 

474 Tamże, art. 145. 
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obrazy, figury, itp. mogą być udostępnione osobom trzecim za pisemną zgodą 

ordynariusza, po spisaniu dokładnej umowy475. Dotyczy to także przypadków 

renowacji i konserwacji476. 

O wartości architektonicznej zabytkowego kościoła decyduje nie tylko 

ciekawa forma, ale autentyczna substancja, np. stary oryginalny tynk, dawna 

posadzka. Autentyczna substancja ma wartość dokumentalną. Zadaniem zarządcy 

kościoła jest zdobywanie takiej wiedzy, a następnie przekazywanie jej swoim 

parafianom.  

Coraz częściej zdarza się, że kościoły stają się miejscem organizowania 

koncertów muzycznych. Należy pamiętać, że kościół, jako miejsce święte, może być 

wykorzystywany jedynie do realizacji takich celów, które nie sprzeciwiają się 

świętości miejsca. Zgodnie z powyższą zasadą, w świątyniach mogą być 

organizowane koncerty muzyki religijnej. Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego  

i Dyscypliny Sakramentów o koncertach w kościołach z dnia 5 listopada 1987 roku 

zawiera wiele praktycznych informacji o udostępnianiu kościołów do celów nie 

związanych z kultem Bożym. Stąd dobrze byłoby, aby organizatorzy koncertów 

zapoznali się i przestrzegali instrukcji, w której jest wiele wskazań praktycznych 

dotyczących zasad i warunków wykorzystania miejsc świętych do celów 

pozaliturgicznych477. W przypadku koncertu organowego muzyki sakralnej  

i religijnej oraz występów solistów bądź zespołów wokalnych zgodę wyraża 

proboszcz lub rektor kościoła. Celem koncertów wykonywanych w kościele ma być 

dostarczenie wiernym przeżyć duchowych i religijnych. Jak czytamy w instrukcji 

Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 2017 roku, muzyka w liturgii 

nie jest „oprawą”, ale integralnie wiąże się z celebracją świętych obrzędów478. 

Obiekty zabytkowe należące do parafii można wypożyczać w celach 

ekspozycyjnych na terenie diecezji za pisemną zgodą kurii, a dokładniej jednostki 

                                                 
475 Umowa o udostępnienie rzeczy do muzeum, [w:] Aneks, zał. 8. 

476 Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000…, dz. cyt., statut 139. 

477 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja o koncertach w kościele, Rzym, 

05.11.1987, n. 8-10, „Wiadomości Diecezjalne” [Katowice] 5 (1988), s. 151-156.   

478 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o muzyce kościelnej, 14.10.2017, [w:] episkopat.pl/dokumenty/ 

(dostęp: 15.11.2017). 
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zajmującej się sztuką kościelną. W przypadku wypożyczenia poza diecezją lub 

wypożyczenia instytucjom świeckim zgodę wydaje biskup diecezjalny. O tym fakcie 

należy powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków479. 

W ostatnich latach pojawiło się zjawisko określane jako turystyka 

pielgrzymkowa, łącząca w sobie elementy pielgrzymkowe (religijne) i turystyczne 

(poznawcze)480. Pielgrzymowanie jest formą pobożności. Fenomen pielgrzymowania 

jest wpisany w ludzką naturę, stąd spotykamy się z pielgrzymkami nie tylko  

w obrębie chrześcijaństwa, ale także innych kultur i religii. Pielgrzymowanie do 

miejsc świętych występuje w judaizmie481, islamie482, chrześcijaństwie483 oraz  

w hinduizmie484 i buddyzmie485. Statuty synodów diecezjalnych zachęcają często 

duszpasterzy do organizowania pielgrzymek parafialnych486, ponieważ dostarczają 

one wielu osobistych przeżyć religijnych i obrazują wspólnotowy charakter Kościoła. 

Pielgrzymki organizowane do miejsc kultu religijnego przypominają także  

o poszanowaniu tradycji i historii. Polskę można zaliczyć do najbardziej 

pielgrzymkowych krajów świata487. W naszym kraju istnieje ponad 500 sanktuariów 

pielgrzymkowych. Zdecydowana większość (98 proc.) ośrodków pątniczych należy 

                                                 
479 U.o.z., art. 57 ust. 1. 

480 M. Ostrowski, Pielgrzymka, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda,  

M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 603. 

481 Pielgrzymka do Jerozolimy jako nakaz religijny, obowiązek prawowiernego Żyda (Wj 23, 17 - „Trzy razy 

w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem swoim”). 

482 Pielgrzymowanie do Mekki (miejsca narodzin Mahometa) jest obowiązkiem muzułmanina. Muzułmanie 

pielgrzymują także do Medyny, gdzie znajduje się grób Mahometa.  

483 Znane miejsca pielgrzymkowe to: Ziemia Święta, Asyż, Rzym (grób św. Piotra i św. Pawła), Lourdes, 

Fatima, Medjugorie, La Salette, Santiago de Compostela (grób św. Jakuba), Jasna Góra, Guadelupe. 

484 Miejscami świętymi, gdzie przybywają wierni jest Świątynia w Maduraju oraz rzeka Ganges. 

485  Pielgrzymi podążają do buddyjskich sanktuariów i świątyń (m.in. Borobudur).  

486 Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008…, dz. cyt., statut 821; III Synod Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 

1999, art 324; III Synod Gdański…, dz. cyt., statut 590; IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, 

statut 449; Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005)…, dz. cyt., statut 173; I Synod Archidiecezji 

Białostockiej, dz. cyt., statut 807.  

487 Ł. Drywa, Pielgrzymkowy obraz świata, „Przewodnik Katolicki” 33 (2007), [w:] http://www.przewodnik-

katolicki.pl/nr/temat_numeru/pielgrzymkowy_obraz_swiata.htmlp (dostęp 25.01.2014). 
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do Kościoła rzymskokatolickiego488. W ośrodkach katolickich dominują sanktuaria 

maryjne, których jest ok. 430 (co stanowi ponad 85% ogółu)489.  

 Kościół z wielkim szacunkiem udostępnia zabytki sztuki jako artystyczne 

dziedzictwo swoich dziejów. Uważa je za świadectwo wiary i pobożności490.  

W kościołach oraz innych świętych miejscach dopuszcza się organizowanie poza 

liturgią inscenizacji słowno-muzycznych o tematyce religijnej. Zawsze należy 

pamiętać o poszanowaniu sakralnego charakteru tych miejsc491. Przykładowo  

w diecezji toruńskiej obowiązuje instrukcja o postępowaniu w sprawie zabytkowych 

świątyń i ich wyposażenia492. Synod diecezji toruńskiej poleca inwestorom 

kościelnym, architektom i plastykom przygotowanie wstępne założeń projektowych 

dla wszystkich rodzajów prac i skonsultowanie ich z kurią diecezjalną493. Na prace  

o charakterze konserwatorskim lub remontowo-konserwatorskim przy zabytku 

nieruchomym należy starać się o dofinansowanie od urzędów państwowych  

i samorządowych494.  

 Zabytki sakralne stanowią obecnie jeden z najważniejszych członów 

naszego dziedzictwa kulturowego. Zarządcy obiektów sakralnych, zajęci pracą 

duszpasterską, odsuwają organizowanie prac remontowanych lub rewaloryzacyjnych 

na dalszą przyszłość. „W tej sytuacji obrazy niszczeją, rzeźby rozpadają się zżarte 

przez szkodniki, przeciekają dachy, zapadają się konstrukcje więźby, pękają 

sklepienia i rysują się ściany. Instalacje nie przeglądane od dziesięcioleci powodują 

pożary, w których giną bezcenne nieraz wartości zabytkowe. Stan ten pogłębiają 

                                                 
488 Najbardziej znane ośrodki pielgrzymkowe w Polsce: Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Góra Św. Anny, 

Licheń Stary, Piekary Śląskie, Zakopane Krzeptówki, Gniezno, Warszawa, Zakopane Krzeptówki, Gniezno, 

Bardo Śląskie, Wambierzyce, Trzebnica, Ludźmierz, Tuchów, Kodeń, Gietrzwałd, Święta Lipka, Wejherowo, 

Święty Krzyż, Oświęcim, Kraków Łagiewniki.  

489 A. Kolenkiewicz, Pielgrzymki w różnych religiach, [w:] http://www.parafia-piotraipawla.pl/index.php/ 

pielgrzymka-jasna-gora (dostęp 25.01.2014); J. Krzywkowska, Turystyka pielgrzymkowa na terenie 

Archidiecezji Warmińskiej, [w:] Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, Lublin 2014, s. 265-

277.  

490 I Synod Archidiecezji Białostockiej, dz. cyt., statut 382. 

491 Uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, Toruń 2011, 

statut 374 § 4. 

492 Instrukcja o postępowaniu w sprawie zabytkowych świątyń i ich wyposażenia, [w:] Uchwały Pierwszego 

Synodu Diecezji Toruńskiej…, dz. cyt., s. 399-421. 

493 Tamże, n. 5. 

494 Tamże, n. 8. 
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braki w przygotowaniu księży do działań w zakresie ochrony dóbr kultury, w wyniku 

czego traktuje się przedmioty zabytkowe jako kłopotliwe, a nawet niepotrzebne  

w kościele „starocie”. Dlatego zdarza się, że cenne obiekty niszczeją, giną lub stają 

się przedmiotem manipulacji handlowych czy nieuporządkowanej «pasji 

kolekcjonerskiej»495”.  

 

3.5. Zabezpieczanie zabytków sakralnych 

 

Kościoły, ze względu na swój publiczny charakter, są miejscami 

ogólnodostępnymi, bez szczególnych systemów zabezpieczających. Zatem 

przedmioty zabytkowe często znajdują się w zasięgu osób pragnących pozyskać je  

w sposób nielegalny. W większości przypadków z kościołów nie giną większe 

elementy, jak np. płyty nagrobne. Łupem złodziei padają zazwyczaj przedmioty łatwe 

w demontażu, niewielkich wymiarów i wagi. Jak podaje Marek Łuczak w swoim 

artykule Znaczenie rejestracji zabytków sakralnych - „Wartość XIX-wiecznej figury, 

nawet w złym stanie, na polskich aukcjach sięga około 2 500 złotych, cena figury 

średniowiecznej rozpoczyna się od 10 000 złotych”496.  

Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu w wielu krajach jest 

jednym z poważniejszych obszarów międzynarodowej działalności przestępczej. To 

właśnie z kościołów, cerkwi, kaplic kradzione są najczęściej dzieła sztuki. Konieczna 

jest współpraca wielu instytucji: policji, straży granicznej, straży pożarnej, służby 

celnej, administracji kościelnej oraz urzędów ochrony zabytków497.  

Polska architektura sakralna to ważny element kulturowego dziedzictwa 

Europy. Takich obiektów w naszym kraju znajduje się ponad 2 500, w tym 1 729 

drewnianych kościołów. Przestępczość skierowana przeciwko zabytkom zaczęła 

nabierać znaczenia pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to 

                                                 
495 III Synod Diecezji Kieleckiej (1984-1991), Kielce 1992, s. 228-229. 

496 M. Łuczak, Znaczenie rejestracji zabytków sakralnych, [w:] Policja w ochronie zabytków…, dz. cyt., s. 97-

98.  

497 A. Matejuk, Słowo wstępne Komendanta Głównego Policji, [w:] Policja w ochronie zabytków…, dz. cyt., 

s. 11-12.  
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zaobserwowano stały wzrost tego rodzaju przestępczości498. Największym systemem 

do gromadzenia danych o skradzionych zabytkach jest baza Interpolu – Stolen Works 

of Art. Istnieją także inne bazy, jak np. włoska baza Leonardo oraz katalog zabytków 

skradzionych lub wywiezionych stworzony przez Ośrodek Ochrony Zbiorów 

Publicznych w Warszawie499.  

Powszechnym dokumentem w zakresie zabezpieczania zabytków sakralnych 

jest List okólny Kongregacji do spraw Duchowieństwa Opera artis z dnia 11 kwietnia 

1971 roku500. Powodem wydania tego listu było narastające zjawisko kradzieży  

i niszczenia zabytków sakralnych. Kongregacja wezwała konferencje episkopatów 

do wydania odpowiednich norm w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

Kościoła501.   

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1276 § 2 poleca władzy kościelnej 

wydawanie szczegółowych instrukcji chroniących dobra sakralne. Instrukcja 

powinna uwzględniać prawo kościelne, tradycję i warunki miejscowe502. 

Obowiązujące dzisiaj przepisy kościelne chroniące dobra kultury, do których należy 

zaliczyć nieruchome zabytki sakralne, przeszły długi proces krystalizacji. Przez wiele 

bowiem lat Kościół katolicki zastanawiał się, w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć 

dobra kultury, których jest właścicielem, a które stanowią wspólne dziedzictwo 

będące świadkiem bogatej historii poszczególnych narodów503. Trudności  

w tworzeniu dobrego prawa w tym względzie związane były z faktem, że nieruchome 

zabytki sakralne z jednej strony wymagały szczególnej ochrony i zabezpieczenia, ale 

z drugiej strony były miejscami kultu religijnego, który aktualnie był w nich 

sprawowany. Zaistniała więc konieczność dostosowania zabytkowych świątyń do 

                                                 
498 W. Dziedzic, R. Gremplewski, Działania prewencyjne w ochronie zabytkowych obiektów sakralnych na 

terenie województwa lubelskiego, [w:] Policja w ochronie zabytków…, dz. cyt., s. 19.  

499 M. Łuczak, Znaczenie rejestracji zabytków sakralnych, dz. cyt., s. 98.  

500 AAS 63 (1971) 315-317. 

501 M. Leszczyński, Ochrona zabytków sztuki sakralnej w świetla aktualnego Prawa Kościoła Katolickiego, 

[w:] Policja w ochronie zabytków…, dz. cyt., s. 80.  

502 Tamże. 

503 J. Purchla, Dziedzictwo a transformacja. Strategiczne cele polityki państwa w sferze ochrony zabytków – 

doświadczenie Polski, [w:] Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 

roku, red. G. Czubek, P. Kosiewski, Warszawa 2005, s. 7-18.  
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przepisów liturgicznych współcześnie obowiązujących, z jednoczesnym 

zachowaniem zabytkowego charakteru obiektu w taki sposób, aby był on nadal 

wyraźnym świadectwem przeszłości i zachował wartość artystyczną504. 

Zgodnie z nowym prawem odpowiedzialność za stan obiektów sakralnych 

spoczywa na proboszczach / rektorach kościołów, którzy wypełniają swoje 

obowiązki pod nadzorem ordynariusza miejsca505. Kodeks na zarządców kościoła 

nakłada obowiązek sporządzenia szczegółowego inwentarza przed objęciem urzędu. 

Inwentarz winien zawierać rzeczy nieruchome, ruchome, kosztowne ze względu na 

wartość historyczną lub artystyczną, należące do dóbr kultury z podaniem ich 

wartości506. Tak sporządzony dokument winien być zweryfikowany i podpisany przez 

zdającego i przyjmującego urząd zarządcy507. Wydaje się słuszne stanowisko 

kanonistów, którzy uważają, że wystarczy przy obejmowaniu stanowiska proboszcza 

/ rektora kościoła zweryfikować inwentarz sporządzony przez swego poprzednika508. 

Wyczerpujący inwentarz winien być sporządzony w dwóch egzemplarzach. Jeden 

należy przechowywać w archiwum zarządcy, a drugi w kurii. W każdym z tych 

egzemplarzy należy odnotowywać wszelkie zmiany, jakie zachodzą w stanie 

majątkowym509.  

Zarządcy sanktuariami winni zadbać o to, aby wota sztuki ludowej  

i dokumenty pobożności były bezpieczne. Stąd należy je przechowywać  

w sanktuariach lub w miejscach do nich przyległych w taki sposób, aby zapewnić im 

bezpieczeństwo przed kradzieżą lub zniszczeniem510.  

Ważnym dokumentem wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski była 

Instrukcja z dnia 17 czerwca 1970 roku zatytułowana „Konserwacja i zabezpieczenie 

                                                 
504 J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 158-170. 

505 KPK, kan. 562. E. Przekop, Przewodnik duszpasterski według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1990, s. 31-

32. 

506 Por. AAS 62 (1970) 316; Kwestionariusz inwentarza parafialnego, [w:] Aneks, zał. 9. 

507 KPK, kan. 1283, n. 2. 

508 E. Przekop, Przewodnik duszpasterski…, dz. cyt., s. 39. 

509 KPK, kan. 1283 n. 3. 

510 KPK, kan. 123 § 2. 
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zabytków sztuki kościelnej”511. Skierowana została ona do księży proboszczów  

i rektorów kościołów. Asumptem do jej powstania były liczne przypadki niszczenia 

i kradzieży zabytków sztuki sakralnej512. W siedmiu punktach wyliczono następujące 

zalecenia, które należy przestrzegać podczas sprawowania opieki nad zabytkami 

kościelnymi: „1) Nie zostawiać otwartych kościołów bez opieki; a ile możności 

założyć kraty przy wejściu z kruchty do wnętrza kościoła; 2) Udostępnić zwiedzanie 

kościoła tylko w obecności któregoś z kapłanów miejscowych lub zaufanego 

przewodnika; 3) Prosić kierowników, czy pilotów wycieczek o wpisywanie się do 

książki zwiedzających z podaniem numeru dowodu osobistego; 4) Bardzo ostrożnie 

udzielać pozwolenia na fotografowanie zabytków ruchomych czy całego wnętrza 

kościoła; 5) Zaprowadzić ewidencję całego wyposażenia zabytkowego kościoła, 

sporządzając karty inwentaryzacyjne obiektów sztuki ruchomej z fotografiami  

i dokładnym opisem; 6) Zabytki niewielkich rozmiarów silnie przymocować lub 

umieścić w miejscach niełatwo dostępnych, względnie przenieść do skarbca czy do 

innego pomieszczenia, gdzie gromadzi się dzieła sztuki wycofane z kultu. W tym 

przypadku należy zapewnić warunki bezpieczeństwa i odpowiednie warunki 

klimatyczne; 7) W przypadku kradzieży natychmiast zawiadomić Kurię Biskupią, 

konserwatora wojewódzkiego i Milicję Obywatelską”513.  

Od dnia 1 kwietnia 1973 roku zaczęły obowiązywać wydane przez 

Konferencję Episkopatu Polski Normy postępowania w sprawach sztuki 

kościelnej514. Dokument ten miał zapobiegać zastępowaniu w kościołach starego 

wyposażenia nowym. Takie postępowanie uzasadniano potrzebami odnowionej 

liturgii. Rządcy parafii zostali zobowiązani do przeprowadzenia inwentaryzacji 

(szczegółowy opis wraz z fotografiami) obiektów kultu znajdujących się  

                                                 
511 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konserwacja i zabezpieczenie zabytków sztuki kościelnej, 

17.06.1970, [w:] Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), dz. cyt., s. 307-309.  

512 P. Szlachetko, Przestępczość przeciwko dobrom kultury, [w:] Zabytki sakralne wobec szczególnych 

zagrożeń…, dz. cyt., s. 27-31.  

513 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konserwacja i zabezpieczenie zabytków sztuki kościelnej, dz. 

cyt. 

514 Konferencja Episkopatu Polski, Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej, 25.01.1973, [w:] 

Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), dz. cyt., s. 311-330.  
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w kościołach, jak i poza nimi515. Przypomniano o konieczności odpowiedniego 

zabezpieczenia obiektów sakralnych przed kradzieżą516. Przypomniano również, że 

ogólny nadzór i opiekę nad sztuką sakralną sprawuje Komisja Episkopatu do spraw 

Sztuki Kościelnej, zaś w diecezji biskup diecezjalny wraz z diecezjalną komisją do 

spraw sztuki517.  

Podczas obrad 25-26 listopada 1981 roku Konferencja Episkopatu Polski 

uchwaliła Pro memoria w sprawie kradzieży zabytków kościelnych518. W związku  

z nasilającą się falą kradzieży w miejscach świętych biskupi zwracają uwagę 

proboszczom, rektorom kościołów oraz dyrektorom muzeów diecezjalnych na pilną 

potrzebę ochrony zabytków sakralnych. Polecają mówić wiernym, aby zwracali 

uwagę na grożące niebezpieczeństwo kradzieży. Polecają również inwentaryzować 

zabytki oraz zainstalować odpowiednie zabezpieczenia w obiektach.  

Przestępczość przeciwko zabytkom ujęta w liczbach nie stanowi pozornie 

poważnego problemu (to zaledwie 0,16% liczby ogólnych przestępstw przeciwko 

mieniu519). Biorąc jednak pod uwagę straty dla dziedzictwa kulturowego konieczne 

jest szukanie skutecznych środków zaradczych. Wśród najczęściej powtarzających 

się braków i niedociągnięć w obiektach sakralnych w zakresie zabezpieczenia 

przeciwwłamaniowego należy wymienić: „brak instalacji alarmowych 

przeciwwłamaniowych; brak zamknięć w drzwiach do obiektów (zamków, kłódek); 

zamontowanie niewłaściwych (nieatestowanych, bez patentu) zamków i kłódek; brak 

krat wewnętrznych w części obiektów; brak okratowania otworów okiennych; 

niezabezpieczone, niezamykane wejścia i włazy dachowe; niezamykane 

pomieszczenia pomocnicze umożliwiające ukrycie się i pozostanie po 

nabożeństwach osób niepowołanych; brak atestowanych szaf stalowych i sejfów do 

przechowywania najcenniejszych zabytków ruchomych (relikwiarzy, monstrancji, 

                                                 
515 Tamże, § 6. Jeden egzemplarz spisu pozostawał u zarządcy obiektu zabytkowego, drugi zaś przechowywany 

był w muzeum diecezjalnym bądź w wydziale/referacie sztuki kościelnej.  

516 Tamże, § 4-5. 

517 Tamże, § 27. 

518 Konferencja Episkopatu Polski, Pro memoria w sprawie kradzieży zabytków kościelnych, „Notificationes” 

[Kraków] 6-8 (1982), s. 154-155. 

519  Przestępczość przeciwko dobrom kultury. Z Mieczysławem Frydrychem rozmawia Izabela Wójciak, [w:] 

Policja w ochronie zabytków sakralnych, dz. cyt., s. 29.  
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kielichów, krucyfiksów) i/lub brak właściwego zarządzania kluczami”520. Natomiast 

do najczęściej występujących braków oraz niedociągnięć w zakresie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego należą: „brak instalacji alarmowych przeciwpożarowych; brak 

instalacji odgromowej lub jej niewłaściwe zamontowanie; niewłaściwe 

zabezpieczenie sieci, gniazd i przyłączy energii elektrycznej; brak aktualnych badań 

instalacji elektrycznej i odgromowej; brak oznakowania wyłączników głównych 

prądu i zaworów, odcięcia gazu, miejsc przechowywania sprzętu gaśniczego; 

nieterminowa konserwacja i wymiana sprzętu gaśniczego; brak oznakowania dróg  

i wyjść ewakuacyjnych”521.  

Warto odnotować, że 29 czerwca 2000 roku w Lublinie powołano 

Wojewódzką Grupę Roboczą do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko 

dobrom kultury oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektów zabytkowych na 

obszarze województwa lubelskiego. Grupa ta stanowi oddział terenowy Centralnej 

Grupy Roboczej, której spotkanie założycielskie miało miejsce 15 września 1999 

roku522. Członkowie tego gremium formułują konkretne postulaty: istnieje potrzeba 

zabezpieczenia w budżecie państwa środków na dotacje przeznaczone na zakup oraz 

montaż w obiektach zabytkowych instalacji alarmowych przeciwpożarowych  

i przeciwwłamaniowych. Ważne jest także organizowanie seminariów i konferencji 

dla administratorów zabytkowych obiektów sakralnych. Celem takich spotkań 

powinno być uświadomienie konieczności ochrony dóbr kultury523. Kościoły  

i kaplice, jako miejsca kultu Bożego, powinny być otaczane szczególną troskliwością 

kapłanów i wiernych świeckich. Obowiązkiem całej społeczności parafialnej jest 

troska o ich bezpieczeństwo, jak również dbałość o utrzymanie sakralnego charakteru 

miejsc świętych524. 

                                                 
520 W. Dziedzic, R. Gremplewski, Działania prewencyjne w ochronie zabytkowych obiektów sakralnych na 

terenie województwa lubelskiego, [w:] Policja w ochronie zabytków sakralnych, dz. cyt., s. 23.  

521 Tamże. 

522 Tamże, s. 21-22.  

523 Dnia 25.04.2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury „Bezpieczeństwo dóbr kultury”. Celem tej 

konferencji jest analiza aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, ich praktyczne zastosowanie oraz 

formułowanie postulatów w zakresie bardziej skutecznego zachowywania dziedzictwa kulturowego. 

524 Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000…, dz. cyt., statut 410. 
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Jednym z obszarów wizytacji kanonicznej biskupa diecezjalnego jest stan 

obiektów sakralnych oraz ich zabezpieczenie525. Wizytacja umożliwia biskupowi 

spotkanie z duchowieństwem i wiernymi świeckimi. Wizytacji podlegają rzeczy  

i miejsca święte, do których należy zaliczyć przedmioty kultu, obrazy świętych, 

relikwie, dzieła sztuki, kościoły, kaplice, cmentarze, księgi parafialne526. Oprócz 

wizytacji kanonicznej biskupa, każdego roku winien wizytację w parafii swego 

dekanatu przeprowadzić dziekan. Do jego obowiązków należy m.in. sprawdzenie 

ksiąg parafialnych oraz stanu zabezpieczenia obiektów sakralnych i ich 

wyposażenia527. W kwestionariuszu wizytacji kanonicznej znajdują się pytania 

dotyczące kościoła, plebanii i innych budynków kościelnych, w tym zabytków 

sakralnych. Oprócz podstawowych danych, jak rok/wiek ukończenia budowy, data 

poświęcenia obiektu, wpis do rejestru bądź ewidencji zabytków, należy opisać stan 

ogólny obiektu, w tym wartość majątkową. Istnieje zapytanie o polisę 

ubezpieczeniową OC, jak i polisę ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń 

losowych. Ponadto należy wskazać stan aktualizacji Książki Obiektu Budowlanego. 

W sytuacji konieczności przeprowadzenia remontu również i to należy odnotować.  

Jeżeli w okresie od ostatniej wizytacji były przeprowadzane inwestycje parafialne, to 

konieczne jest ich wykazanie, jak również wykazanie źródeł ich finansowania, w tym 

kredytów bankowych. Pytania dotyczą również, czy na przeprowadzenie inwestycji 

bądź zaciągniecie kredytu uzyskano zgodę Kurii.  

 Problem zabezpieczania zabytków nie jest obcy także ustawodawstwu 

synodalnego528. Ze względu na to, że kościoły i kaplice winny być codziennie otwarte 

przynajmniej na kilka godzin, aby wiernym umożliwić adorację, należy zadbać  

o zabezpieczenie świątyni, wykonując metalową kratę lub drzwi z częściowym 

przeszkleniem. Tabernakulum winno być pancerne, nieruchome, nieprzeźroczyste  

i zamknięte tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo profanacji529. 

                                                 
525 KPK, kan. 396 § 1. 

526 Zob. KPK, kan. 1188 i 1205. J. Wroceński, Obowiązki administracyjne biskupa diecezjalnego, [w:] Finis 

legis Christus…, t. 1, dz. cyt., s. 871-872.  

527 KPK, kan. 555 § 1, n. 3.  

528 Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław 1995, s. 366-411. 

529 Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000…, dz. cyt., statut 348-349. 
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 Zabytki sztuki sakralnej domagają się zabezpieczenia przed ogniem  

i kradzieżą, jak również fachowej konserwacji. Niezbędne jest opracowanie 

naukowej dokumentacji zabytków530. Koniecznym sposobem ochrony jest 

inwentaryzacja wraz z dokumentacją fotograficzną. O zaginięciu zabytku zarządca 

parafii winien niezwłocznie powiadomić kurię oraz policję. Jeżeli zabytek figuruje w 

rejestrze wówczas należy fakt zaginięcia zgłosić także do wojewódzkiego 

konserwatora zabytków531. Nie należy zapominać o stałej trosce o kaplice przydrożne 

i krzyże. Stanowią one świadectwo wiary w krajobrazie danej diecezji. Biskupi 

niektórych diecezji wydali stosowne normy dotyczące zabezpieczenia obiektów 

sakralnych, np. Instrukcja Metropolity Poznańskiego dotycząca zabezpieczenia 

obiektów sakralnych przed włamaniem i kradzieżą, a zwłaszcza ochronienia 

Najświętszego Sakramentu przed profanacją532.  

Godność cmentarzy wymaga, aby także i one były utrzymane w należytym 

porządku i odpowiednio zabezpieczone533. Zarządzający cmentarzem powinien 

ubezpieczyć cmentarz, przynajmniej od odpowiedzialności cywilnej. Coraz częściej 

dochodzi do aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub niszczenia 

grobowców i pomników. W trosce o świętość cmentarzy i mogił Kościół zaleca 

szczególną dbałość o ich zewnętrzny wygląd. Wiele cmentarzy, pomników 

nagrobnych i mogił ulega bezpowrotnej zagładzie przez źle pojęte prace 

modernizacyjne oraz brak stałej opieki nad nimi. W trosce o zachowanie 

nietykalności cmentarzy, grobowców oraz mogił należy stosować się do przepisów 

prawa kanonicznego zawartych w kan. 1205, 1210, 1240 Kodeksu Jana Pawła II oraz 

do przepisów prawa partykularnego. Cmentarze, jako miejsca święte, jak również 

zespoły zabytkowe i historyczne podlegają w zakresie ochrony przepisom u.o.z. 

Uszkodzone nagrobki zabytkowe należy zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem, 

                                                 
530 Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej. Communio et cmmunicatio, Kraków 1994, statut 156; III 

Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej z okazji Milenium jej powstania, Gniezno 2001, statut 395. 

531 Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008…, dz. cyt., statuty 960-962. 

532 S. Gądecki, Instrukcja dotycząca zabezpieczenia obiektów sakralnych przed włamaniem i kradzieżą,  

a zwłaszcza ochronienia Najświętszego Sakramentu przed profanacją, [w:] Synod Archidiecezji Poznańskiej 

2004-2008…, dz. cyt., s. 552-554. 

533 Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000…, dz. cyt., statut 414. 
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poddać konserwacji. Ważna jest opieka społeczna parafian, bądź nowych 

użytkowników. Duszpasterz parafii powinien zatroszczyć się o wykonanie 

inwentaryzacji rysunkowej i fotograficznej zabytków cmentarnych. Jeden 

egzemplarz tego dokumentu należy przekazać do archiwum diecezjalnego, a drugi 

zachować w archiwum parafialnym. Troską należy otoczyć także zabytkowe 

nagrobki innych wyznań, czy narodowości. Wszelkie inwestycje na cmentarzu  

o zasadniczym charakterze należy zgłosić do kurii i realizować je dopiero po 

uzyskaniu pisemnego zezwolenia534. 

Obecnym elementem cmentarza jest zieleń oraz murowana architektura, którą 

jest ogrodzenie wraz z bramą mającą formę łuku tryumfalnego. Dbając o nagrobki 

należy przynajmniej raz w roku starannie je umyć. Najlepiej wykonywać to latem,  

w okresie upałów. Nie należy stosować zbyt ostrych środków oraz szczotek. 

Pastowanie zimnego kamienia powoduje powstanie nierównych plam. Od wielu lat 

ludzie dobrej woli prowadzą akcje ratowania starych nagrobków. Stanowią one 

materiał dla badaczy genealogii rodów. 535 

 Jak czytamy w statutach III Synodu Gdańskiego: „Rządcy kościołów powinni 

posiadać aktualną dokumentację obiektów zabytkowych w postaci kart adresowych 

zawierających fotografię obiektu, krótką charakterystykę, tj. nazwę, materię, technikę 

wykonania i wymiary oraz usytuowanie obiektu”536. W razie niemożności 

zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą lub zniszczeniem decyzja o przeniesieniu 

zabytkowej ruchomości należy do biskupa diecezjalnego. 

 Należy sprawdzać zamknięcia obiektów sakralnych oraz wyposażać je  

w nowoczesne zabezpieczenia antywłamaniowe. W miarę możliwości należy założyć 

odpowiednie czujniki przeciwpożarowe oraz instalacje alarmowe. Kościół winien 

być wyposażony w odpowiednie gaśnice proszkowe, które powinny być każdego 

roku kontrolowane. Celem uniknięcia zaprószenia ognia należy dbać o porządek. 

Schody prowadzące do strychu, na chór, czy do wieży powinny być odpowiednio 

                                                 
534 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o ochronie cmentarzy, 1987, [w:] I Synod Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej 1996-2001, Zamość 2001, s. 2013-2017. 

535 B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków…, dz. cyt., s. 169-182. 

536 III Synod Gdański…, dz. cyt., statut 832. 
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utrzymane i zabezpieczone przed korzystaniem postronnych osób. Wejścia te należy 

zaopatrzyć w kraty lub drzwi z odpowiednimi zamkami. Zarządca zabytkowego 

obiektu sakralnego powinien również utrzymywać w dobrym stanie drogi dojazdowe 

do obiektu. Konieczne jest systematyczne przeprowadzanie kontroli instalacji 

elektrycznych, hydrantów, instalacji odgromowych. Wymaga się, by w biurze 

kancelarii parafialnej znajdowały się aktualne dokumenty potwierdzające sprawność 

wyżej wymienionych urządzeń i instalacji. Podczas pożaru należy bezzwłocznie 

zorganizować miejsce do przechowywania cennych zabytków oraz strzec, aby nie 

zostały ukradzione. Wymaga się ubezpieczenia obiektów sakralnych od ognia  

i kradzieży537. 

 Dobrym przykładem troski o zabytki jest archidiecezja warmińska, której 

arcybiskup wydał następujący przepis wykonawczy: „Wszystkie budowle i ich 

elementy, dzieła sztuki oraz przedmioty wyposażenia powstałe przed 1945 r., nawet 

jeżeli nie zostały wpisane do rejestru przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, należy traktować jako zabytkowe i otoczyć je opieką538. 

W diecezji legnickiej obowiązuje instrukcja o normach postępowania  

w sprawach sztuki kościelnej, która stanowi aneks do statutów I Synodu Diecezji 

Legnickiej539. Instrukcja ta zawiera przepisy ogólne, wskazuje przedmiot, zakres  

i formę ochrony zabytków oraz opieki nad nimi. Określa także zadania i kompetencje 

instytucji powołanych do ochrony zabytków kościelnych. Odnajdujemy w niej także 

zasady prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych 

przy zabytkach kościelnych. Instrukcja, oprócz norm prawa kanonicznego, odwołuje 

się także do norm prawa międzynarodowego i państwowego. Zwierzchnikiem  

w sprawach dotyczących sztuki kościelnej na terenie diecezji jest biskup diecezjalny, 

który sprawuje nadzór przy pomocy diecezjalnych służb konserwatorskich. 

Właściciel zabytku nieruchomego powinien posiadać następujące dokumenty: akt 

własności, decyzje wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisie obiektu do 

                                                 
537 Tamże, statut 838. 

538 Instrukcja Metropolity Warmińskiego z dnia 18.04.2001 r. o postępowaniu w sprawach zabytków sztuki 

sakralnej i innych obiektów parafialnych, Olsztyn 2001, § 6, n. 1. 

539 I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012). Przypatrzmy się powołaniu naszemu, t. 1: Program odnowy 

religijno-moralnej, Legnica 2012, s. 212-221. 
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rejestru oraz kartę architektury, jeśli została wykonana540. Antywłamaniowe systemy 

zabezpieczeń elektronicznych powinny posiadać schemat zainstalowanego systemu 

wraz ze stosowną gwarancją i specyfikacją urządzeń. Zabezpieczając w ten sposób 

obiekt zabytkowy należy ustalić sposób jego serwisowania. Ustawowe wymagania 

dotyczące korzystania z urządzeń przeciwpożarowych (elektroniczne systemy 

powiadomień o pożarze, sprzęt gaśniczy), instalacji gazowych, grzewczych  

i kominowych regulują przepisy prawa budowlanego. Dla bezpieczeństwa zabytków 

kościelnych szczególnie ważna jest jakość i sprawność techniczna wyżej 

wymienionych urządzeń i instalacji. Obowiązujące obecnie normy techniczne 

wymagają dokonywania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej  

i odgromowej oraz rocznych przeglądów instalacji gazowych, kominowych i gaśnic. 

Do podstawowych działań związanych z zabezpieczeniem obiektu zabytkowego 

przed wilgocią należy montaż instalacji drenażowych, kanalizacyjnych  

i różnorodnych systemów orynnowań. Wśród podstawowych przyczyn zagrożeń 

zabytków wymienić należy wiek struktury zabytkowej, wilgoć, procesy biologiczne, 

organizmy żywe, obecność grzybów, pleśni drobnoustrojów, substancji chemicznych 

i innych agresywnych minerałów541. Przy zlecaniu prac przy zabytkach należy 

stosować procedury i kryteria wyboru wykonawców zgodnie z zasadami równego 

traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Prace przy zabytkach kościelnych 

można rozpocząć dopiero po zawarciu pisemnej umowy między inwestorem  

i wykonawcą. Umowa powinna zawierać termin wykonania planowanych prac, 

zasady rozliczeń finansowych, zasady bezpieczeństwa prowadzonych prac przy 

zabytku542. Odbiory prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach 

kościelnych dokonuje komisja złożona z przedstawicieli inwestora, państwowych 

służb konserwatorskich lub budowlanych, inspektora nadzoru oraz wykonawcy543. 

Istniejąca potrzeba przeprowadzania modernizacji obiektów kościelnych, w tym 

                                                 
540 Instrukcja o normach postępowania w sprawach sztuki kościelnej, [w:] I Synod Diecezji Legnickiej (2007-

2012)…, dz. cyt., t. 1, n. 9. 

541 Tamże, n. 22. 

542 Tamże, n. 29-30. 

543 Tamże, n. 32. 
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obiektów zabytkowych, wymaga zawsze przemyślanych działań i ostrożności  

w podejmowaniu decyzji w tym zakresie.  

Statuty I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej stanowią, że to na proboszczu 

parafii spoczywa obowiązek utrzymania obiektów sakralnych. Decyzję w sprawie 

remontu obiektu proboszcz winien skonsultować z radą parafialną544. Podobnie 

obowiązki proboszcza związane z troską o nieruchomości kościelne regulują statuty 

diecezji ełckiej545. Synod ten postanawia, że wszelkie naprawy muszą być 

wykonywane z wyprzedzeniem czasowym w celu zapobieżenia większym szkodom. 

I Synod Diecezji Łomżyńskiej zaleca, aby kwota ubezpieczenia zabytków sakralnych 

była jak najbardziej zbliżona do rzeczywistej wartości takiego obiektu. Postuluje się, 

aby ubezpieczeniem objąć także odpowiedzialność cywilną od wszystkich 

negatywnych zdarzeń losowych na terenie kościelnym546. Zadania zarządcy odnośnie 

nieruchomości kościelnych odnajdujemy także w statutach I Synodu Diecezji 

Pelplińskiej547. Synod nakłada obowiązek w statucie 328, aby wszystkie 

nieruchomości kościelne posiadały księgi wieczyste, urzędowe wyciągi z ksiąg 

wieczystych wraz z ich mapkami geodezyjnymi. I Synod Diecezji Rzeszowskiej do 

szczególnych obowiązków proboszcza zalicza gromadzenie i staranne 

przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości kościelnych, troskę  

o konserwację obiektów, ich ubezpieczenie oraz dbanie o czystość i porządek548. 

Podobne uregulowania posiada prawodawca sosnowiecki549. W statutach IV Synodu 

Archidiecezji Warszawskiej podkreśla się, że kościoły, kaplice oraz plebanie należy 

bezwarunkowo zabezpieczyć przed włamaniem. Wszelkie obiekty sakralne powinny 

posiadać instalację alarmową550. 

                                                 
544 I Synod Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn 1997, statut 218. P. Kaleta, Zadania zarządcy majątku 

kościelnego…, dz. cyt., s. 156. 

545 I Synod Diecezji Ełckiej 1997-1999, Ełk 1999, statut 1005-1006.  

546 I Synod Diecezji Łomżyńskiej 1995-2005, Łomża 2005, statut 672-673.  

547 I Synod Diecezji Pelplińskiej, Pelplin 2001.  

548 Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004, Rzeszów 2004, statut 405. P. Kaleta, Zadania zarządcy 

majątku kościelnego…, dz. cyt., s. 159. 

549 I Synod Diecezji Sosnowieckiej. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego, Sosnowiec 2005, statut 451-

452. 

550 IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, dz. cyt., statut 488.  
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3.6. Wnioski  

 

W prawodawstwie kościelnym dotyczącym ochrony nieruchomych zabytków 

sakralnych można wyróżnić dokumenty obowiązujące w Kościele powszechnym 

oraz prawodawstwo Kościoła partykularnego551. Chociaż najważniejszym 

dokumentem jest Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w którym znajdziemy 

przepisy dotyczące ochrony zabytków sakralnych, to nie bez znaczenia dla 

Kościołów partykularnych są statuty synodów prowincjonalnych, diecezjalnych  

i plenarnych552. Zatem przepisy dotyczące ochrony dóbr kultury to symbioza 

przepisów kościelnego prawa powszechnego, norm prawa partykularnego oraz wielu 

norm prawa państwowego.  

Administrowanie obiektami zabytkowymi zawiera w sobie różnego rodzaju 

decyzje praktyczne związane chociażby z ich udostępnianiem, czy zabezpieczaniem. 

Czynności te pociągają za sobą konsekwencje finansowe. Jedynie uprawnioną osobą 

do dysponowania parafialnym majątkiem kościelnym, zgodnie z przepisami prawa 

kanonicznego jest proboszcz. Jako zarządca powinien on znać i przestrzegać norm 

określających: sporządzenie inwentarza mienia parafialnego, dokonywania alienacji, 

zawierania umów cywilnoprawnych. Do podstawowych wydatków parafii należą 

koszty związane z utrzymaniem obiektów sakralnych m.in. chodzi tu o zakup energii, 

wody, środków czystości. Koszty te znacznie wzrastają, jeżeli konieczne są remonty 

zabytkowych obiektów sakralnych. Na prace takie proboszczowie często starają się 

o zewnętrzne dotacje. Pozyskanie ich uzależnione jest od wkładu własnego parafii. 

Nie stanowiłby on problemu, gdyby nie fakt, że niemalże 50% tac w skali roku 

przeznaczane jest w całości na cele pozaparafialne. Proboszczowie zabytkowych 

obiektów sakralnych na konferencjach diecezjalnych postulują zwolnienie ich 

przynajmniej z części opłat przekazywanych do kurii. 

                                                 
551 Pierwsze przepisy o ochronie zabytków promulgowali papieże epoki nowożytnej: Mikołaj V, który dbał  

o konserwację zabytków; Pius II, który przewidywał karę ekskomuniki za niszczenie starożytnych ruin; 

Sykstus IV, który zabraniał wykorzystywania obrabowanych elementów do upiększania kościołów; Leon X, 

Paweł III i Juliusz III, którzy zalecali opiekę nad budowlami starożytnymi (zabraniali oni niszczyć bazyliki, 

kościoły, budowle antyczne, ponieważ doceniali ich walory artystyczne).   

552 J. Bączkowicz, J. Baron, W. Stawinoga, Prawo Kanoniczne, t. 1, Opole 1957, s. 91-97. 
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Do zadań administracyjnych biskupa diecezjalnego należy zaliczyć troskę  

o dziedzictwo artystyczne i historyczne Kościoła. Biskup winien otoczyć szczególną 

troską budynki i przedmioty sakralne, ponieważ są one świadectwem religijności, jak 

również mają nierzadko bezcenną wartość zabytkową. Wszelkiego rodzaju prace 

remontowe winny być konsultowane z konserwatorem zabytków. Biskup ma 

nadzorować wszelkiego rodzaju zmiany w zakresie wystroju wnętrz przebudowy, czy 

modernizacji zabytków553. Ma on również obowiązek czuwać nad spisem rzeczy 

cennych z racji artystycznych lub historycznych554. Podczas kanonicznej wizytacji 

pasterskiej sprawdzeniu podlegają m.in. nieruchome i ruchome zabytki sakralne. 

Wśród pytań składających się na kwestionariusz wizytacji są i te, które dotyczą 

wyposażenie, stanu i ubezpieczenia obiektów sakralnych. 

Zabytki muszą być chronione, ponieważ są dowodem chrześcijańskiej historii 

Polski. Należy jednak pamiętać, że zabytkowy obiekt kościelny nie jest tylko 

świadectwem piękna dzieła artystycznego, ale przede wszystkim miejscem kultu. 

Zarządcy kościołów i innych zabytków sakralnych nie mogą postępować wobec 

osobistego poglądu, lecz zgodnie z normami Kościoła i przepisami państwowymi.  

W wielu diecezjach organem opiniującym, konsultującym, zatwierdzającym  

i organizacyjnym w zakresie konserwacji zabytków jest specjalna komisja do spraw 

sztuki kościelnej555.  

Kościół katolicki posiada szereg pięknych świątyń z ich wyposażeniem, 

kaplice, cmentarze i inne obiekty. Są to cenne dobra kultury, które trzeba 

inwentaryzować i konserwować. Stanowią o tym zarówno dokumenty kościelne, jak 

i państwowe. Duża odpowiedzialność spoczywa na proboszczach i rektorach 

zabytkowych kościołów, którzy dbają o obiekty w porozumieniu z diecezjalnym  

i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Budownictwo sakralne obejmuje obiekty 

służące kultowi, a więc kościoły i kaplice, zaś budownictwo kościelne to obiekty 

służące do użytku kościelnego (np. domy zakonne, plebanie).  

                                                 
553 Zob. Aneks, zał. 7. 

554 J. Wroceński, Obowiązki administracyjne biskupa diecezjalnego, [w:] Finis legis Christus…, t. 1, dz. cyt., 

s. 879.  

555 Instrukcja Metropolity Warmińskiego z dnia 18.04.2001 r. o postępowaniu w sprawach zabytków sztuki 

sakralnej i innych obiektów parafialnych, Olsztyn 2001, s. 4-14.  
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Ochronie podlega także otoczenie zabytkowych świątyń wraz  

z drzewostanem. W wielu przepisach synodalnych postuluje się włączenie – oprócz 

przygotowania teologicznego i duchowego przyszłych kapłanów – wykłady o sztuce 

kościelnej i konserwacji zabytków. Istnieje potrzeba tworzenia muzeów 

diecezjalnych. Ważne jest także promowanie istnienia fundacji diecezjalnych 

wspierających uboższe parafie w konserwacji dzieł sztuki. Ze względu na 

skomplikowane procedury ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na ratowanie 

zabytków sakralnych, potrzebne jest istnienie w kurii diecezjalnej biura pisania 

wniosków i projektów na taki cel. Miejsca święte stanowią niezbędny element życia 

religijnego każdej diecezji. Związany jest z nimi ruch pielgrzymkowy i kult świętych. 

Miejsca święte powinny być otaczane szacunkiem wszystkich wiernych, ponieważ 

stanowią pomniki wiary i kultury całych pokoleń556.  

Analiza statutów synodalnych dotycząca zadań związanych z troską  

o nieruchomości kościelne z reguły obejmuje następujące czynności: remonty  

i inwestycje, ubezpieczenie budynków, założenie księgi inwentarzowej. Dawne 

kościoły zabytkowe wymagają specjalnej troski i sprawiają sporo kłopotów. Z drugiej 

zaś strony dają dużo satysfakcji z obcowania z pięknem. Ochrona zabytków jest 

zobowiązaniem moralnym. Zabytki chcemy zachowywać ze względu na ich wartości. 

Ponadto stanowią one źródło wzruszeń estetycznych, źródło przeżyć oraz źródło 

wiedzy. Olbrzymia część polskich zabytków powstała dla Kościoła i zawsze 

pozostawała w jego zarządzie. Po 1989 roku duża grupa zabytków w Polsce przeszła 

w ręce prywatne. Symboliczna tabliczka z międzynarodowym znakiem błękitnej 

tarczy lub z napisem Obiekt prawem chroniony oznacza, że zabytek ten jest ważny 

dla społeczeństwa. Tylko niewiele zabytków architektury kościelnej zachowało się 

w niezmienionym przez wieki kształcie. 

Duże znaczenie dla przedłużania istnienia zabytku ma profilaktyka. Umiejętne 

dbanie pozwala zachować piękno kościelnych budowli557. Każdy użytkownik  

i opiekun zabytków powinien znać podstawowe właściwości materiałów, procesów 

ich starzenia się oraz niebezpieczeństw zagrażających im z zewnątrz. Pozwoli to na 

                                                 
556 I Synod Archidiecezji Białostockiej, dz. cyt., statut 322.  

557 B. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków…, dz. cyt., s. 21-23. 
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odpowiednią działalność profilaktyczną i właściwą opiekę nad zabytkami558. 

Pierwszą czynnością zarządcy kościoła zabytkowego, który zamierza dokonać 

jakiejkolwiek inwestycji, będzie rozmowa z kurią diecezjalną oraz zaciągnięcie 

opinii diecezjalnego konserwatora odnośnie wyboru wykonawców projektu.  

W trakcie wykonywania prac konserwatorskich warto poprosić konserwatora 

wojewódzkiego lub diecezjalnego o sprawdzenie stanu wykonywanych robót.  

Kościół w Polsce wiele robi dla ratowania zabytków. Duchowieństwo, 

któremu zostały powierzone zabytki podlega odpowiedzialności (także moralnej  

i prawnej) za nie. Dobry zarządca kościoła zabytkowego powinien z ochrony 

zabytków uczynić problem ogólnoduszpasterski. Musi on rozmawiać z parafianami 

na ten temat, aby również i laikat poczuwał odpowiedzialność za zabytki sakralne.  

Każdy proboszcz powinien być świadomy, że musi otaczać opieką powierzoną 

mu świątynię jako miejsce kultu. Obowiązek ten wynika zarówno z Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, jak i ze statutów diecezjalnych. Ponadto powinien on wynieść wiedzę 

z seminarium duchownego w zakresie historii sztuki kościelnej. Ochrona zabytków 

jest także obowiązkiem organizacji międzynarodowych, państw i wszystkich ludzi. 

Czuwanie nad stanem zachowania budowli kościelnych należy także do obowiązków 

diecezjalnych konserwatorów zabytków.  

Biskupi polscy – będąc świadomymi swej odpowiedzialności za zachowanie 

dóbr kultury – polecają duszpasterzom stosowanie różnych wskazań i przepisów, 

które są wyrazem troski o sztukę kościelną. Kościół z wielkim szacunkiem 

udostępnia zabytki sztuki jako artystyczne dziedzictwo swoich dziejów. Uważa je za 

świadectwo wiary i pobożności. Zabytkowe świątynie powinny być udostępnianie 

zwiedzającym. Należy to na zezwalać poza nabożeństwami i przy zapewnieniu 

szacunku należnego tego rodzaju miejscom. 

Obiekty sztuki i przedmioty kultu winny być zabezpieczane przed kradzieżą  

i zniszczeniem przez zamknięcie pomieszczeń oraz system alarmowy. Budynki  

o charakterze sakralnym należy zabezpieczyć przed pożarem, włamaniem lub innymi 

niebezpieczeństwami. Instalacja elektryczna oraz odgromowa muszą być regularnie 

                                                 
558 J. Pasierb, Ochrona zabytków…, dz. cyt., s. 44-55. 
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sprawdzane. Należy zabezpieczyć drzwi i okna poprzez zamki, sztaby, folie 

antywłamaniowe, kraty. Nie należy pozostawiać kościołów otwartych bez opieki.  

W godzinach otwarcia konieczny jest natomiast stały nadzór w kościele. Przedmioty 

cenne, np. rzeźby, należy umieszczać w miejscach trudno dostępnych. Dobrze byłoby 

pouczać parafian, aby obserwowali wszelkie podejrzane zachowania osób na terenie 

kościelnym i niezwłocznie informowali o nich proboszcza. 
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ROZDZIAŁ IV 

OPIEKA NAD NIERUCHOMYMI ZABYTKAMI SAKRALNYMI 

W POLSCE 

 

Przedmiotem rozważań rozdziału czwartego jest sprawowanie opieki nad 

nieruchomymi zabytkami sakralnymi przez ich właścicieli lub posiadaczy. 

Zagadnienie to zostanie przedstawione w oparciu o normy prawa polskiego. 

Właścicielem zabytku jest osoba, która posiada tytuł prawny do niego wynikający  

z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego559. Właścicielem zabytku 

sakralnego są najczęściej związki wyznaniowe, a rzadziej osoby prywatne. Własność 

zabytku może być publiczna lub prywatna560. Zgodnie ze stanowiskiem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie „w prawie dotyczącym 

ochrony zabytków powstaje szczególny stosunek administracji wobec prawa 

własności tych dóbr”561. 

Opieka nad zabytkiem w szczególności polega na podejmowaniu działań 

zmierzających nie tylko do jego utrzymania i zabezpieczenia, ale również 

upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.  

Wśród uprawnień właściciela nieruchomego zabytku omówiony zostanie 

wgląd w dokumentację prowadzoną przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

jak również prawo do pomocy finansowej. Zarządca zabytku nieruchomego może 

pozyskiwać dotacje i refundacje na prace konserwatorskie oraz dotacje na prace 

archeologiczne. Dotacja jest wsparciem finansowym udzielanym przed wykonaniem 

robót, zaś refundacja to zwrot całkowity lub częściowy poniesionych kosztów na 

                                                 
559 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne, wyd. 2, Warszawa 

2017, s. 78-79.  

560 W odniesieniu do własności publicznej możemy wymienić takie podmioty, jak Skarb Państwa, czy jednostki 

samorządu terytorialnego. Właściciel zabytku nieruchomego wykonuje swoje prawo najpierw w interesie 

ogółu, a dopiero potem w swoim własnym. B. Ruszkiewicz, Wpływ decyzji wojewódzkiego konserwatora 

zabytków na wykonywanie własności zabytków nieruchomych, [w:] Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, 

Gdańsk 20014, s. 326.  

561 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2014 r., IV SA/Wa 580/14. 
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prace przy obiekcie zabytkowym562. Zarządcy nieruchomego obiektu zabytkowego 

przysługują także zwolnienia podatkowe.  

Natomiast wśród zadań właściciela nieruchomego zabytku omówione zostaną 

prace remontowo-budowlane, konserwatorskie, projektowe, jak również prace 

prowadzone w otoczeniu zabytku. Ustawodawca za opiekuna uznaje nie tylko 

właściciela, ale także posiadacza. Ich prawa i obowiązki powinny tworzyć wspólną 

całość. Do opiekuna prawnego należy wybór kierunków opieki, natomiast organ 

ochrony zabytków określa jedynie pewne ramy możliwych działań. W interesie 

właściciela zabytku jest jak najskuteczniejsza ochrona wartości własnego majątku, 

stąd ustawa z właściciela (opiekuna) zabytku czyni podmiot aktywny. 

 

4.1. Uprawnienia właściciela nieruchomego zabytku 

 

Prawa i obowiązki właścicieli oraz opiekunów prawnych zabytku są zawarte 

w art. 5 u.o.z. Jak podkreśla Janusz Sługocki opieka ma charakter wykonawczy  

i służy celom określonym w ustawie zasadniczej563. Zatem wojewódzki konserwator 

zabytków nie może bez zgody właściciela doprowadzić do odtworzenia uszkodzonej 

lub zniszczonej części zabytku. W sytuacji zagrożenia degradacją zabytku lub jego 

części wojewódzki konserwator może natomiast do właściciela skierować nakaz 

konserwatorski zawierający polecenie podjęcia natychmiastowych prac dla 

ratowania obiektu zabytkowego564. 

Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny prawo własności podlega 

ograniczeniom, jeżeli środki zastosowano zgodnie z prawem i w celu realizacji 

interesu społecznego, którym jest bez wątpienia ratowanie zabytków565. W obecnych 

przepisach prawnych konserwatorzy muszą przekonywać właścicieli zabytków do 

spełnienia wymagań konserwatorskich, zwłaszcza, że to oni finansują prace przy 

                                                 
562 M. Paszkowski, Subwencje państwowe na renowacje zabytków sakralnych w Polsce, [w:] Ekonomia 

człowieka – wymiary i aspekty, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2017, s. 233-237.  

563 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomym…, dz. cyt., s. 79-80. 

564 U.o.z., art. 49. 

565 Wyrok TK z dnia 20 lipca 2004 r., SK 11/02, OTK-A 2004, nr 7, poz. 66. 
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zabytku. Ustawodawca w art. 5 u.o.z. odpowiedzialnym za opiekę nad zabytkiem 

czyni jego aktualnego właściciela. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków 

nakłada na właściciela obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami.  

Słusznie zauważa Bogusław Szmygin, że rola służb konserwatorskich 

sprowadza się praktycznie do opiniowania wszelkich planowanych przez właścicieli 

prac przy zabytku566. Nie można pominąć problemu z ustaleniem właścicieli części 

zabytków. Wciąż istnieją zabytki niechciane albo zabytki, wobec których jest wiele 

podmiotów posiadających do nich tytuł prawny.  

Wśród uprawnień właściciela nieruchomego zabytku w pierwszej kolejności 

zostanie omówiony wgląd w dokumentacje WKZ, a następnie prawo do pomocy 

finansowej obejmującej dotacje, refundacje i zwolnienia podatkowe. 

 

4.1.1. Wgląd w dokumentację wojewódzkiego konserwatora zabytków 

 

W literaturze podkreśla się, że informacja publiczna, która nie została 

udostępniona w BIP powinna być udostępniana na wniosek567. Decyzja 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisaniu do rejestru zabytków stanowi 

podstawę do ujawnienia wpisu w księdze wieczystej danej nieruchomości. Uzyskanie 

informacji o przesłankach merytorycznych wydanej decyzji o wpisie do rejestru 

zabytków możliwe jest na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku 

o dostępie do informacji publicznej568. Dane zawarte w rejestrze zabytków i ewidencji 

zabytków są danymi publicznymi. W wojewódzkich urzędach ochrony zabytków 

istnieją procedury udostępniania kart ewidencyjnych zabytków. WKZ udostępnia 

jedynie to, co posiada w dokumentacji danego zabytku569.  

                                                 
566 B. Szmygin, System ochrony zabytków w Polsce – próba diagnozy, [w:] System ochrony zabytków w Polsce 

– analiza, diagnoza, propozycje, Lublin – Warszawa 2011, s. 8-9.  

567 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomym…, dz. cyt., s. 144-147. 

568 Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm. 

569569 U.o.z., art. 25 ust. 2. 
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Zgodnie z art. 25 u.o.z. zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku 

nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga posiadania przez jego właściciela lub 

zarządcę dokumentacji konserwatorskiej, w której określony jest stan zachowania 

zabytku i możliwości jego adaptacji. Ponadto właściciel lub zarządca zabytku musi 

posiadać uzgodniony z WKZ program prac konserwatorskich, jak również program 

zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z jego otoczeniem. WKZ ma 

obowiązek nieodpłatnie udostępnić do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi 

nieruchomego zabytku sakralnego posiadaną dokumentację, a także umożliwić 

dokonywanie niezbędnych odpisów tej dokumentacji570.  

Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków posiadają własne archiwa zawodowe. 

W zasobach archiwum znajdują się następujące dokumenty: decyzje o wpisie do 

rejestru zabytków; dokumentacje konserwatorskie, jak badania, ekspertyzy, opinie 

rzeczoznawców, inwentaryzacje; zielone i białe karty ewidencyjne zabytków 

architektury i budownictwa; karty ewidencyjne zabytków techniki; karty 

ewidencyjne zabytków ruchomych; skrócone karty ewidencyjne zespołów 

rezydencjonalno-folwarcznych; karty ewidencyjne nieistniejących zespołów 

folwarcznych i zabytków przemysłu rolno-spożywczego; karty przeglądowe 

zabytkowych zespołów folwarcznych, karty adresowe; teczki obiegowe, z których 

mogą korzystać wyłącznie strony postępowania; karty ewidencyjne cmentarzy; 

dokumentacja ewidencyjna założeń ogrodowych; archeologiczne zdjęcia Polski; 

sprawozdania z badań i nadzorów archeologicznych, jak również zbiory negatywów 

i odbitek fotograficznych571. Każdy właściciel zabytku ma prawo korzystania  

z opracowanej już dokumentacji. Materiały archiwalne przechowywane w archiwum 

zakładowym WKZ udostępniane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego  

w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków bądź w delegaturze urzędu. Zgodę taką 

wydaje WKZ i kierownik delegatury WUOZ. Wnioskodawca, który zainteresowany 

jest udostępnieniem zbiorów zobowiązany jest do określenia celu korzystania z tych 

zasobów. Ze zbiorów można korzystać w celach naukowych i badawczych, jak 

również w innych celach poza naukowych. W pierwszym przypadku zazwyczaj 

                                                 
570 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 160-161. 

571 Zob. np. bip.wuoz.olsztyn.pl (dostęp 29.03.2018). 
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wymagane jest zaświadczenie z uczelni lub innej jednostki badawczej. Z kolei  

w drugim przypadku z zasobów korzystają najczęściej następujące osoby: właściciel 

lub posiadacz nieruchomości zabytkowej, ich pełnomocnicy, projektant, 

rzeczoznawca, pracownik organu administracji rządowej lub samorządowej. 

Kopiowanie dokumentów dozwolone jest jedynie za zgodą WKZ lub kierownika 

delegatury WUOZ, po dołączeniu do wniosku pisemnej zgody autora oraz pisemnej 

zgody właściciela zabytku, którego dokumentacja dotyczy. Wszystkie osoby, które 

uzyskały dostęp do materiałów archiwalnych zobowiązane są do zachowania 

tajemnicy danych osobowych występujących w dokumentach archiwalnych572. 

Osoba korzystająca ze zbiorów archiwalnych WUOZ składa pisemne oświadczenie, 

że zapoznała się z zasadami ich udostępniania i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. W przypadku wykorzystywania w pracy badawczej udostępnionych 

materiałów archiwalnych, osoba taka zobowiązana jest powoływać się na źródło 

dostępu, jak również postępować zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Zgodnie 

z art. 31 u.o.z. egzemplarz dokumentacji badań podlega po ich zakończeniu 

nieodpłatnemu przekazaniu WKZ. 

 

4.1.2. Prawo do pomocy finansowej  

 

 Państwo polskie nie finansuje działalności związanych ze sprawowaniem 

kultu religijnego, ale może finansować bądź współfinansować taką działalność 

instytucji kościelnych, która służy analogicznym celom realizowanym przez 

instytucje świeckie (instytucje państwowe i pozarządowe). Taka polityka państwa ma 

swoje uzasadnienie w art. 10 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia  

                                                 
572 Np. Zarządzenie Nr 9/2015 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia  

6 marca 2015 r. w sprawie zasad udostępnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej 

przechowywanej w archiwum Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, [w:] bip, 

wuoz.olsztyn.pl (dostęp: 29.03.2018). 
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i wyznania573. Do subwencji bezpośrednich574 zaliczamy: Fundusz Kościelny575, 

dotacje na działalność społeczną instytucji kościelnych (prowadzenie zakładów dla 

sierot, samotnych matek, starców, szpitali i zakładów leczniczych) oraz dotacje na 

konserwację zabytków (remonty dachów, ścian i elewacji, prace związane  

z instalacjami wodnymi i elektrycznymi). Z Funduszu Kościelnego mogą korzystać 

te związki wyznaniowe, które mają uregulowany status prawny w Polsce. Środki 

Funduszu w całości pochodzą z dotacji budżetowej. Około 10% rocznego budżetu 

Funduszu Kościelnego powinno być przeznaczone na dofinansowanie remontów 

zabytkowych obiektów sakralnych576. Art. 22 ust. 2 Konkordatu z 1993 roku 

przewiduje potrzebę modyfikacji finansowania działalności instytucji kościelnych 

oraz utrzymania duchowieństwa. Zadanie to zostało powierzone specjalnej komisji 

majątkowej. Ponadto, zarówno Konkordat577, jak i ustawodawstwo polskie 

przewidują dotację na remont i konserwację zabytków sakralnych stanowiących 

dziedzictwo kulturowe oraz ich udostępniania społeczeństwu578. Przepisy te nie 

określają wysokości tej pomocy, stąd można wywnioskować, że jest ona uzależniona 

od możliwości finansowych Państwa. Na podstawie art. 71-79 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacji udziela minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego bądź wojewódzki 

konserwator zabytków. W przypadku wykonywania prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 

dotacja ta udzielana jest w wysokości do 50% nakładów koniecznych. Gdy zabytek 

                                                 
573 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 

155). 

574 Dochody pochodzące z budżetu państwa i przeznaczone na kościoły i inne związki wyznaniowe. 

575 Podstawę Funduszu Kościelnego stanowi ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr 

martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego 

(Dz.U. z 1950 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.). 

576 M. Bielecki, B. Ulijasz, Troska państwa i związków wyznaniowych o zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Wybrane zagadnienia, [w:] Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk,  

K. Warchałowski, Warszawa 2013, s. 182.  

577 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, 28.07.1993 r., art. 22 ust. 4 (Dz.U. z 1998 

r. Nr 51, poz. 318). 

578 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

art. 43 ust. 3 oraz art. 51 (Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.). B. Rakoczy, Ustawa o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 316.  
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ma szczególną wartość artystyczną, historyczną lub naukową, wysokość dotacji może 

wynosić do 100% nakładów. Identyczna dotacja występuje również w przypadku 

złego stanu zabytku, który wymaga podjęcia natychmiastowych prac dla jego 

ratowania579. 

 Obok finansowania bezpośredniego istnieje także finansowanie pośrednie do 

którego zalicza się: darowizny na rzecz kultu religijnego, darowizny na kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą, przeznaczenie 1% na rzecz organizacji 

kościelnej mającej status organizacji pożytku publicznego, jak również zwolnienia 

podatkowe. Państwo Polskie przewiduje zatem korzystne rozwiązania prawne  

w kwestii pozyskiwania środków finansowych przez kościelne osoby prawne, np. 

parafie580. 

 Darowiznę na rzecz kultu religijnego może przekazać każdy podatnik podatku 

dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych581. Darczyńca ma możliwość 

skorzystania z pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanej 

darowizny, która w przypadku osób prawnych nie może przekroczyć 10% dochodu, 

a w przypadku osób fizycznych 6% dochodu. Podstawę prawną dla dokonania takiej 

darowizny stanowią: ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (art. 26)582 oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych (art. 18)583. Jedyną dopuszczalną procedurą  

w przypadku darowizny w formie pieniężnej jest wpłata na konto bankowe kościelnej 

osoby prawnej. Zatem nie jest możliwe odliczenie od dochodu darowizny 

przekazanej w gotówce do ręki. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary to w treści 

umowy, sporządzonej na piśmie, powinna być wymieniona wartość dokonywanej 

                                                 
579 P. Kaleta, Kościelne prawo majątkowe, Lublin 2014, s. 123-128. 

580 Tamże, s. 129-143. 

581 T. Stanisławski, Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, „Studia z prawa 

wyznaniowego” 2001, t. 2, s. 81-91; tenże, Nowe regulacje dotyczące darowizn na cele kościelne, „Studia  

z prawa wyznaniowego” 2005, t. 7, s. 211-220; Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność 

charytatywno-opiekuńczą. Kontrowersje i nowe rozwiązania, „Studia z prawa wyznaniowego 2009, t. 12,  

s. 329-339; tenże, Ulgi z tytułu darowizn na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych, [w:] Problemy  

i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, red. B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, 

Lublin 2009, s. 41-49; tenże, Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, Lublin 

2011. 

582 Dz.U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 ze zm. 

583 Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86 ze zm. 
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darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu584. Darowizny  

z przeznaczeniem na kult religijny nie mogą przekazywać osoby odprowadzające 

podatek w formie karty podatkowej lub ryczałtowego opodatkowania przychodów od 

osób duchownych. W sytuacji jednak, gdy duchowny oprócz dochodów z parafii, ma 

dochody z innego miejsca pracy (np. kapelan więzienny, szpitalny, nauczyciel religii) 

ma prawo dokonać darowizny na kult religijny, nawet wówczas, kiedy darowizna ta 

dotyczy parafii, w której pracuje. Na podstawie orzeczenia Naczelnego Sądu 

Administracyjnego uznaje się, że ustawy wyznaniowe, czyli te, które regulują relacje 

państwa z poszczególnymi związkami wyznaniowymi, mają charakter legis speciali 

wobec ustaw podatkowych585. Weryfikacja celów kultu religijnego następuje 

praktycznie poprzez określenie osoby obdarowanego, którym musi być kościelna 

osoba prawna.  

 Przywilejem podatkowym jest możliwość przeznaczenia 1% na rzecz 

organizacji pożytku publicznego586, która prowadzona jest przez osoby prawne  

i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w RP587. O przyznaniu kościelnej jednostce 

organizacyjnej statusu organizacji pożytku publicznego decyduje wpis Krajowego 

Rejestru Sądowego. Co roku każdy podatnik może w zeznaniu podatkowym wpisać 

właściwy numer KRS oraz odliczoną kwotę, natomiast urząd skarbowy dokona 

wpłaty na rachunek wskazanej organizacji pożytku publicznego.  

U.o.z. przewiduje, że pomocy finansowej może udzielić Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z części budżetu państwa oraz wojewódzki konserwator 

zabytków, gmina, powiat lub samorząd województwa588.  

                                                 
584 Tamże; Dz.U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 ze zm. 

585 Uchwała Izby Finansowej NSA z dnia 14 marca 2005 r., ONSAiWSA 2005 r. Nr 3, poz. 149, za:  

T. Stanisławski, Darowizny jako sposób finansowania zadań publicznych związków wyznaniowych, [w:] 

Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego 

(Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 232. 

586 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 

96, poz. 873 ze zm.) 

587 Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm. 

588 U.o.z., art. 71-83. T. Stanisławski, Ewolucja źródeł dochodów kościelnych, [w:] Historia magistra vitae. 

Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska,  

M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007, s. 137-141; T. Stanisławski, Opodatkowanie i dochody Kościoła oraz 

regulacje własności nieruchomości kościelnych, [w:] Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 444-
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4.1.2.1. Dotacje i refundacje na prace konserwatorskie  
 

Możliwość uzyskania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru nie dotyczy jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Podstawową zasadą wynikającą z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami jest powinność właściciela lub posiadacza do ponoszenia osobistych 

kosztów związanych z utrzymaniem i renowacją obiektu. Zgodnie z art. 71 ust. 1 tej 

ustawy: „W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub 

jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku”. 

Natomiast sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego 

tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej 

jednostki589. Ponadto art. 43 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w RP stwierdza, że inwestycje sakralne i kościelne są finansowane ze 

środków własnych kościelnych osób prawnych. Od tej zasady ustawodawca 

przewiduje dwa wyjątki. Pierwszym z nich jest zobowiązanie do finansowania 

inwestycji mających na celu stworzenie warunków do działania duszpasterstwa 

wojskowego oraz specjalnego w zakładach państwowych (art. 43 ust. 2). Drugi 

wyjątek daje możliwość pozyskiwania dotacji na utrzymanie i odbudowę dóbr 

sakralnych kultury (art. 43 ust. 3). Konkordat także przewiduje możliwość udzielania 

wsparcia materialnego w celu konserwacji i remontowania zabytkowych obiektów 

sakralnych (art. 22 ust. 4).  

 Środki pochodzące z budżetu państwa są rozdysponowywane w ramach: 

środków będący do dyspozycji ministra kultury i dziedzictwa narodowego; funduszu 

                                                 
459; T. Stanisławski, Sposoby finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków 

publicznych, [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989 – 2009) Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, 

Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 335-341. 

589 U.o.z., art. 71 ust. 2. 
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wojewódzkiego konserwatora zabytków, których dysponentem jest wojewoda; 

Funduszu Kościelnego; dotacji przyznawanych przez ministra nauki i szkolnictwa 

wyższego; Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz z rezerwy 

celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej590. 

 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

udziela dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru591. Środki te pochodzą z części 

budżetu państwa „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” (cz. 24 i dział 921). 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego592 dotacje 

mogą być udzielane na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku 

w złożenia wniosku lub w roku następnym po roku złożenia wniosku, jak również 

refundacje na prace przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok 

złożenia wniosku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament 

Ochrony Zabytków) zarządza programem „Ochrona zabytków”, którego celem jest 

zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez 

konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich 

udostępnianie na cele publiczne. W 2018 roku prognozowany budżet tego programu 

wynosi ogółem 112 125 000 zł593. Jak czytamy we wstępie do regulaminu programu: 

„Kluczowym efektem działań (…) winno być stworzenie trwałych podstaw dla 

harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych we współczesnym, 

podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu. (…) 

obiekty zabytkowe, zachowując status materialnych świadectw minionych wieków, 

pozostaną integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych.  

W najbliższych latach wśród dofinansowanych projektów szczególne znaczenie będą 

ogrywały te, dotyczące obiektów pełniących obecnie lub w przyszłości funkcje 

                                                 
590 M. Bielecki, B. Ulijasz, Troska państwa i związków wyznaniowych…, dz. cyt., s. 178.  

591 U.o.z., art. 74 ust. 1. 

592 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji 

celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa 

oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1674). 

593 Tamże. 



KPP Monografie 
 

166 

 

kulturalne. Istotnym celem programu jest poprawa stanu instytucji kultury 

mieszczących się w zabytkowych siedzibach, których remonty ze względu na 

intensywność użytkowania są szczególnie potrzebne. Skromne środki jakimi 

dysponują jednostki samorządu terytorialnego a także samorządowe instytucje 

kultury często nie pozwalają na przeprowadzenie kompleksowych prac, co z kolei 

oznacza postępującą degradację zabytkowej substancji i wymaga większego niż 

dotychczas wsparcia ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”594.  

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się kościelne osoby prawne 

będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo 

posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie595. 

 Każdy wojewódzki konserwator zabytków może udzielić dotacji ze środków 

finansowych z budżetu państwa w części, w której dysponentem jest wojewoda. 

Sposób przyznawania dotacji, jak również jej zakres i wysokość określa ustawa  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami596.  

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać środki finansowe na 

badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne lub inne badania 

naukowe związane z prowadzeniem prac konserwatorskich i restauratorskich przy 

zabytkach. Wśród podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku na pozyskanie 

wyżej wymienionej dotacji znajdują się uczelnie wyższe prowadzone przez Kościół 

katolicki i inne związki wyznaniowe, które prowadzą takie badania597.  

 W 1985 roku powstał Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, 

którego celem jest zachowanie i przywrócenie dawnej świetności architektonicznej 

zespołu zabytków Krakowa598. Środkami funduszu dysponuje Społeczny Komitet 

Odnowy Zabytków Krakowa, którego skład powołuje Prezydent RP. Dochodami 

Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa są m.in.: darowizny, 

                                                 
594 http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20170929_ochrona_zabytkow_2018_regulamin.pdf  

(dostęp: 14.10.2017). 

595 Tamże, § 3. 

596 U.o.z., art. 75.  

597 U.o.z., art. 83. 

598 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz.U.  

z 1985 r. Nr 21, poz. 90 ze zm.) 
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zbiórki publiczne, dotacje celowe z budżetu państwa, środki przekazane  

z Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury599.   

 Istnieje możliwość przyznania w ustawie budżetowej (cz. 43 – Wyznania 

religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne) rezerwy celowej na sfinansowanie 

zadań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się w gestii 

związków wyznaniowych. 

 Związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne mogą uzyskiwać dotacje ze 

środków budżetowych w ramach tzw. funduszy niecelowych600. Bez wątpienia środki 

budżetowe stanowią największe wsparcie dla ochrony zabytków sakralnych. Nie są 

to jednak jedyne źródła finansowe przeznaczane na ten cel. Osoby prawne związków 

wyznaniowych mogą również starać się o dotacje z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz funduszy unijnych w ramach szesnastu Regionalnych Programów 

Operacyjnych (RPO). Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami „dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub 

samorządu województwa”601. Środki unijne (np. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury w ponadregionalnym Programie Infrastruktura 

i Środowisko) mogą zostać wykorzystane w zakresie renowacji, zabezpieczeń 

obiektów sakralnych i muzeów mieszczących się w tych obiektach.  

Z analiz Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w latach 2013-2014 „kościelne 

jednostki organizacyjne były głównymi beneficjentami dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane udzielanych przez gminy, 

wojewódzkich konserwatorów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego602 

Właścicielami obiektów sakralnych niejednokrotnie są niewielkie parafie.  

                                                 
599 Tamże, art. 2. 

600 Np. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, art. 2 ust. 6 (Dz.U. z 2014 r., poz. 301). 

601 Dotacja przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona w wysokości 100% nakładów 

rzeczywistych – u.o.z, art. 81 ust. 2. 

602 Delegatura w Szczecinie NIK, Informacja o wynikach kontroli: Wspóldziałanie wojewódzkich 

konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego, LSZ.410.006.00.2015, nr ewid. 

190/2015/P/15/100/LSZ, Warszawa 2016, s. 33, za: J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomy…, dz. cyt., 

s. 93. 
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W przypadku, kiedy takie zabytki wymagają niezbędnych prac konserwatorskich lub 

restauratorskich, konieczna jest pomoc ze strony zewnętrznych instytucji. Bez tego 

bowiem ubogie parafie nie udźwignęłyby bardzo wysokich kosztów 

specjalistycznych prac przy zabytku. Aby uzyskać pomoc zewnętrzną na ratowanie 

zabytków, konieczny jest udział własny jego właściciela. Stąd cenną cechą jest 

umiejętność mobilizowania przez proboszcza parafian do wsparcia materialnego, aby 

np. zabytkowy kościół parafialny tratowany był przez większość jako dobro 

wspólne603. 

                                                 
603 Tab. 4: Pozyskane dotacje w latach 2001-2017 na renowację zabytkowego kościoła św. Anny i św. 

Szczepana w Barczewie – M. Paszkowski, Renowacja gotyckiego kościoła św. Anny i św. Szczepana  

w Barczewie jako przykład zachowania dziedzictwa kulturowego, [w:] Ochrona zabytków sakralnych, red.  

M. Różański, Łódź 2017, s. 140-141.  

 

 

Zakres przeprowadzonych 

prac 

Poniesione nakłady Dotacje/refundacje   

ze środków publicznych 

Środki własne 

parafii 

2002 Remont wnętrza wieży 

kościelnej  

78 000,00 zł 61 627,00 zł – MKiDN 16 373,00 zł 

2003 Zakup materiałów na pokrycie  

hełmu wieży 

93 946,00 zł 0 zł 93 946,00 zł 

2005 Remont wnętrza wieży 

kościelnej 

2 888 00,00 zł 142 250,00 zł – MKiDN 146 550,00 zł 

2007 Remontu dachu korpusu główne

go kościoła  

505 602,00 zł 400 000,00 zł – MKiDN   

5 000,00 zł – gm. Barczewo   

25 000,00 zł – Fundusz  

Kościelny 

75 602,00 zł 

2008 Remont dachu korpusu główneg

o Kościoła 

486 213,31 zł 400 000,00 zł – MKiDN   

5 000,00 zł – gm. Barczewo 

81 213,31 zł 

2009 Remontu dachów przybocznych 

kościoła (krucht i zakrystii) oraz 

sygnatury 

79 856,75 zł 20 000,00 zł – Samorząd 

Wojewódz.  

5 000,00 zł – gm. Barczewo 

54 856,75 zł 

 

2010 Prace konserwatorskie na elewa

cji wschodniej korpusu  

głównego kościoła   

163 479,86 zł 100 000,00 zł – MKiDN 

5 000,00 zł – gm. Barczewo 

58 479,86 zł 

2011 Kontynuacja robót 

konserwatorskoremontowych 

dachu i przylegających partii 

murów 

170 130,86 zł 97 528,21 zł – MKiDN   

5 000,00 zł – gm. Barczewo 

67 602,00 zł  

 

2012 Prace pokrywcze na dachu 

prezbiterium oraz remont części 

elewacji południowej kościoła 

293 105,41 zł 175 000 zł – MKiDN 

5 000,00 zł – gm. Barczewo 

113 105,41 zł 
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Istotnym elementem konstrukcji obowiązków właścicieli zabytków/ 

opiekunów prawnych jest ich odpowiedzialność. Mają oni wykonywać zadania 

publiczne w sposób staranny oraz racjonalny.  

 

4.1.2.2. Dotacja na prace archeologiczne 
 

 Kościelne osoby prawne mogą pozyskiwać dotacje na przeprowadzenie badań 

archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli 

koszt planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy niż 

2% kosztów planowanych działań604. Kwestia finansowania badań archeologicznych 

była przedmiotem orzeczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny605. Trybunał 

uznał, że to właśnie państwo powinno zapewnić co najmniej współfinansowanie 

takich badań, a nie jak stanowił wcześniej przepis, koszty te miała ponosić osoba 

fizyczna lub jednostka organizacyjna zamierzająca finansować roboty budowlane 

przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną 

konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego. Analizowane orzeczenie spowodowało konieczność znowelizowania 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, co nastąpiło na podstawie 

                                                 
2013 Pełna konserwacja 3 figur ze 

zwieńczenia prospektu 

organowego 

38 821,87 zł 25 000,00 zł – PROW 2013-

2017 

14 821,87 

2014 Remont elewacji północnej 

kościoła 

211 850,69 zł 100 000,00 – MKiDN 111 850,69 zł 

2015 Konserwacja baptysterium  

z 2 ćwierci XVIII w. 

159 012,67 zł 50 000,00 zł – MKiDN 

18 000,00 zł – Sejmik 

Wojewódzki 

25 000,00 – WKZ w Olsztynie 

66 012,67 zł 

2017 Konserwacja polichromii 

wschodniej ściany prezbiterium 

200 000 zł 0 zł 200 000 zł 

 

Razem: 

2 768 819,42 zł 1 668 405,86 zł 1 100 413,56 zł 

 

604 U.o.z., art. 82a ust. 1. 

605 Wyrok TK z 8 października 2007 r., OTK – A 2007, nr 9, poz. 102.  
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rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 

roku w sprawie udzielenia dotacji na badania archeologiczne606.  

 

4.1.2.3. Zwolnienia podatkowe  
 

Do finansowania pośredniego należą także zwolnienia podatkowe. Zwolnienia 

i ulgi podatkowe mają swoje uzasadnienie w działalności Kościoła na rzecz dobra 

wspólnego607. Zwolnienia te dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, 

podatku od nieruchomości, podatku od spadku i darowizn. Wolne od podatku są 

dochody kościelnych osób prawnych pochodzące z niegospodarczej działalności 

statutowej oraz dochody z pozostałej działalności przeznaczone m.in. na konserwację 

zabytków, inwestycje sakralne w zakresie budowy, rozbudowy i odbudowy 

kościołów oraz kaplic, adaptacje innych budynków na cele sakralne608. Z podatku 

dochodowego od osób prawnych zwolnione są dochody spółek, jeżeli ich jedynymi 

udziałowcami są kościelne osoby prawne a dochód z ich działalności przeznaczony 

jest na wyżej wymienione cele609. Przez działalność gospodarczą ustawodawca 

rozumie zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, jak 

również wyszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także 

działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły610. Z kolei 

niegospodarcza działalność statutowa ma wówczas miejsce, kiedy brakuje 

jakiegokolwiek elementu wymienionego wyżej.  

Nieruchomości przeznaczone na cele niemieszkalne, takie jak kościoły  

i kaplice, są zwolnione z podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 55 ust. 5 pkt 1 

                                                 
606 Dz.U. z 2010 r. Nr 64, poz. 396. M. Bielecki, B. Ulijasz, Troska państwa i związków wyznaniowych…, dz. 

cyt., s. 176-177.  

607 T. Stanisławski, Sytuacja prawno-majątkowa Kościoła, [w:] Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz 

Lublin 2003, s. 387-402; T. Stanisławski, Wykorzystanie opodatkowania Kościoła w polityce wyznaniowej 

PRL, [w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa 

Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 

2005, s. 263-270. 

608 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 17 ust. 1, pkt 4a (Dz.U.  

z 1992 r. Nr 21, poz. 86 ze zm.). 

609 Tamże, art. 17 ust. 1, pkt 4b. 

610 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, art. 2 i art. 2a (Dz.U. z 2016 r., poz. 

1829). 
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ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z podatku od 

nieruchomości zwolnione są nieruchomości, które są wpisane do rejestru zabytków. 

Kryterium decydującym o zwolnieniu kościelnej osoby prawnej z opodatkowania 

stanowi sposób wykorzystania nieruchomości.  

Ponadto „nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne 

osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia 

jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, jeżeli ich 

przedmiotem są rzeczy i prawa nieprzeznaczone do działalności gospodarczej”611. 

Zatem zwolnienia dotyczą sytuacji, w których kościelna osoba prawa występuje  

w roli darczyńcy lub obdarowanego. Z dokładnej analizy przepisów wynika, że ze 

zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych mogą skorzystać te kościelne 

osoby prawne, które posiadają status organizacji pożytku publicznego612.  

 

4.2. Zadania właściciela nieruchomego zabytku 

 

 Obok powinności, które spoczywają na organach władzy publicznej, również 

właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych są zobowiązani do określonych 

zachowań. Opieka nad zabytkami polega w szczególności na zapewnieniu 

warunków: „naukowego badania i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 

zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 

korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 

popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla 

historii i kultury”613.  

 W podrozdziale tym omówione zostaną następujące zadania właściciela 

nieruchomego zabytku: badania zabytku; prace remontowe i przebudowy zabytku 

                                                 
611 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, art. 55 ust. 6, pkt 1; 

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 8, pkt 2a (Dz.U. z 2000 r. Nr 

86, poz. 959 ze zm.). 

612 Tamże. Zdaniem P. Kalety rozbieżności te mogą wynikać z braku nowelizacji odpowiednich przepisów 

ustaw wyznaniowych – P. Kaleta, Kościelne prawo majątkowe, dz. cyt., s. 142. 

613 U.o.z., art. 5. 
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nieruchomego; prace budowlane w otoczeniu zabytku; utrzymanie zieleni wokół 

zabytku; przemieszczenie, rozbiórka i sprzedaż zabytku nieruchomego. 

 

4.2.1. Badania zabytku  

 

Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyróżniają 

następujące rodzaje badań nad zabytkami: badania konserwatorskie, badania 

architektoniczne oraz badania archeologiczne. Przez badania konserwatorskie 

rozumie się te działania, które mają na celu rozpoznać historię, jak i funkcję zabytku. 

Dzięki nim możliwe jest ustalenie jaki rodzaj materiału został użyty i jaką 

zastosowano technologię. Badania konserwatorskie mają na celu opracowanie 

diagnozy projektu i programu prac konserwatorskich, bądź programu prac 

restauratorskich614. Prowadzenie takich badań wymaga pozwolenia właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Właściwość miejscowa dotyczy miejsca 

położenia zabytku. Pozwolenie WKZ na prowadzenie badań konserwatorskich może 

określać warunki, polegające na obowiązku zawiadomienia konserwatora zabytków 

o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań, 

niezwłocznego zawiadomienia WKZ o wszelkich zagrożeniach ujawnionych  

w trakcie prowadzenia badań konserwatorskich, prowadzenia dokumentacji 

przebiegu badań oraz opracowania ich wyników615. Wojewódzki konserwator 

zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu wykonywanych badań 

konserwatorskich przy zabytku, jeżeli odbiegają one od zakresu i warunków 

określonych w pozwoleniu. W sytuacji nielegalnych działań w trakcie wykonywania 

badań konserwatorskich WKZ może wydać decyzję mającą na celu doprowadzenie 

danego stanu rzeczy do pożądanego stanu faktycznego616. 

Z kolei badania architektoniczne mają na celu rozpoznanie  

i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego, jak również ustalenie 

                                                 
614 U.o.z., art. 3 pkt 9. 

615 B. Gadecki, Badania konserwatorskie, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, 

red. K. Zeidler, Warszawa 2010, s. 20-23.  

616 Tamże, s. 22.  
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zakresu jego kolejnych przekształceń. Działania te ingerują w substancję zabytku617. 

Prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru wymaga 

pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozwolenie wydaje się na 

wniosek zarządcy kościelnego. Wniosek ten powinien zawierające następujące dane: 

wskazanie zabytku, program planowanych badań architektonicznych, przewidywany 

termin rozpoczęcia i zakończenia badań, dane personalne osoby mającej prowadzić 

badania wraz z dokumentami potwierdzającymi jej kwalifikację i doświadczenie 

zawodowe oraz uzasadnienie wniosku. Powyższy wniosek składa się do 

wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na miejsce 

położenia zabytku618.  

Na gruncie obowiązujących przepisów prawnych pojęcie badań 

archeologicznych określone zostało w art. 3 pkt 11 u.o.z. Zatem działania mające na 

celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie, zabezpieczenia zabytku określa się 

mianem badań archeologicznych619. W ustawie z 1962 roku ustawodawca posługiwał 

się pojęciem prace wykopaliskowe.  

Prowadzenie wyżej wymienionych badań wymaga uzyskania stosownego 

pozwolenia, które wydawane jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Warunki oraz tryb uzyskania pozwolenia określa rozporządzenie Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków620.  

Ponadto na podstawie art. 30 ust. 1 u.o.z. przewiduje się obowiązek 

udostępnienia zabytku nieruchomego bądź nieruchomości o cechach zabytku w celu 

przeprowadzenia badań. Nieruchomość o cechach zabytku to nieruchomość 

                                                 
617 U.o.z., art. 3 pkt 10. 

618 Tenże, Badania architektoniczne, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków…, dz. cyt., s. 18-20. 

619 U.o.z., art. 3 pkt 11. 

620 Dz.U. z 2017 r., poz. 1265. 
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zawierająca części składowe, co do których nie wiadomo czy mają charakter 

zabytkowy621. 

 

4.2.2. Prace remontowe i przebudowa zabytku nieruchomego 

 

Z punktu widzenia ochrony nieruchomych zabytków sakralnych istotne 

znaczenie mają przepisy dotyczące prawa budowlanego622. W przepisach tych 

zabytki nieruchome zasługują na szczególne traktowanie.  

Zabytki nieruchome wymagają szeregu prac, które mają służyć 

zabezpieczaniu materii zabytkowej przed niszczeniem. Działania te określa się 

mianem prac konserwatorskich. Zakres prac konserwatorskich jest bardzo szeroki  

i obejmuje on restaurację, rekonstrukcję, renowację, rewitalizację oraz profilaktykę 

konserwatorską.  

Prace konserwatorskie mają na celu utrwalenie substancji zabytku, 

zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań623. 

Konserwacja ma przede wszystkim zapewnić właściwe warunki użytkowania 

obiektu. Z kolei remont konserwatorski dotyczy głównie obiektów objętych 

nadzorem konserwatorskim i polega on na odtworzeniu pierwotnych cech obiektu, 

poprzez wymianę lub wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku (np. 

wymiana pokrycia dachowego, osuszanie murów, odgrzybianie). 

Konserwacja zakłada restaurację i renowację. Badania konserwatorskie służą 

rozpoznaniu historii zabytku, ustaleniu materiałów użytych do jego powstania, 

opracowaniu planu prac konserwatorskich. Prace te mogą prowadzić 

wykwalifikowani specjaliści. Z kolei prace restauratorskie mają na celu zachowanie 

estetycznej i historycznej wartości zabytku, poprzez odnowienie, odbudowę, 

doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

                                                 
621 M. Trzciński, Badania archeologiczne, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków…, dz. cyt., s. 13-18.  

622 Zob. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, Prawne problemu procesu inwestycyjno-budowlanego  

i konserwatorskiego, Kraków 2002. 

623 B. Gadecki, Prace konserwatorskie, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków…, dz. cyt., s. 294.  
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Wierne odtworzenie brakującego elementu obiektu zabytkowego nazywa się 

rekonstrukcją. Natomiast renowacja to odtworzenie wartości materiałów, z których 

wykonano obiekt zabytkowy. Działania polegające na przywróceniu do życia 

nieistniejącego już zabytku określa się terminem rewitalizacja. Zabiegi utrzymujące 

dobrą kondycję zabytku określa się ogólnie profilaktyką konserwatorską624. Każde 

działanie prowadzone przy obiekcie zabytkowym musi być realizowane na podstawie 

odpowiedniego zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Stała kontrola 

stanu obiektów zabytkowych oraz kontrola realizacji prac konserwatorskich stanowi 

obowiązek służb konserwatorskich625.   

Badania architektoniczne mają na celu rozpoznanie i udokumentowanie 

pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego przekształceń. 

Dnia 3 października 1985 roku została sporządzona w Grenadzie Konwencja  

o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Konwencja została przyjęta przez 

Polskę w 2011 roku626. Strony zobowiązują się traktować ochronę dziedzictwa 

architektonicznego jako cel planowania przestrzennego i podstawowy element 

polityki kulturalnej.  

Art. 18 ust 1 u.o.z. stanowi, że ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 

należy uwzględniać przy planach zagospodarowania przestrzennego.  

W szczególności chodzi o to, aby zapewnić ochronę zabytkom podczas realizacji 

różnych inwestycji. Ponadto gminy mogą tworzyć gminne programy opieki nad 

zabytkami627 

Cała procedura uzyskiwania pozwoleń wojewódzkiego konserwatora 

zabytków na działania przy zabytku wpisanych do rejestru zawarta jest  

w następujących aktach prawnych: art. 36 u.o.z., rozporządzenie Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

                                                 
624 P. Mądrach, Zasady postępowania w konserwacji zabytków, [w:] Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości 

kształcenia zawodowego w Polsce, Warszawa 2010, s. 4-5.  

625 Tamże, s. 4.  

626 Dz.U. z 2012 r., poz. 210.  

627 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa…, dz. cyt., s. 157. 
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wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków628. 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 u.o.z. pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków wymaga: „prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; wykonywanie robót budowlanych 

w otoczeniu zabytku; prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do 

rejestru; prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 

prowadzenie badań archeologicznych; przemieszczanie zabytku nieruchomego 

wpisanego do rejestru; trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do 

rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten 

się znajduje; dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 

zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego 

zabytku; umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, 

tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych (…) oraz napisów (…); 

podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 

zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, w tym usuwanie drzew lub krzewów 

z nieruchomości, z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane 

do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 

poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 

archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych  

i technicznych oraz sprzętu do nurkowania”. 

Jeżeli prace konserwatorskie, restauratorskie lub konserwatorskie dotyczą 

zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa, to konieczne jest pozwolenia 

wydane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego629. Zgodnie z art. 43 u.o.z. „wojewódzki konserwator zabytków wydaje 

decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez jego pozwolenia lub w sposób 

odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu: prac 

                                                 
628 Dz.U. z 2017 r., poz. 1265. 

629 U.o.z., art. 36 ust. 1a. 
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konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych 

przy zabytku; robót budowlanych przy zabytku lub w jego otoczeniu; badań 

archeologicznych; innych działań wymagających pozwolenia (…)”.  

Wniosek o wydanie pozwolenia składa się do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, właściwego ze względu na położenie zabytku. Wniosek ten zawiera 

następujące elementy: wskazanie zabytku, program planowanych prac 

konserwatorskich, wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

imię, nazwisko i adres osoby mającej prowadzić prace konserwatorskie wraz  

z dokumentami poświadczającymi jej wykształcenie i praktykę zawodową, jak 

również uzasadnienie wniosku. Jak było wskazane wyżej związek wyznaniowy 

będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, może ubiegać 

się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac 

konserwatorskich. 

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich630 określa warunki 

polegające na obowiązku zawiadomienia WKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia 

wskazanych w pozwoleniu prac, niezwłocznego zawiadomienia WKZ o wszelkich 

zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnianych w trakcie prowadzenia 

wskazanych w pozwoleniu prac, prowadzenia dokumentacji przebiegu prac 

konserwatorskich, jak również opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po 

zakończeniu prac. 

Do wykonywania prac konserwatorskich w Polsce uprawnieni są absolwenci 

studiów z tytułem zawodowym magistra w zakresie konserwacji i restauracji dzieł 

sztuki lub na specjalności w zakresie konserwacji zabytków631. W toku studiów 

ważna jest zarówno wiedza z zakresu historii oraz chemii, jak i zmysł artystyczny 

oraz umiejętności manualne. Konieczne jest odbycie 12-miesięcznej praktyki 

                                                 
630 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, [w:] Aneks, zał. 10. 

631 Profesjonalne szkolnictwo działa w Polsce od lat 50. XX wieku. Studia w tym zakresie prowadzone są m.in. 

na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Zabytkoznawstwa  

i Konserwatorstwa), na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im.  

J. Matejki w Krakowie, czy na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie. Absolwenci tych studiów mogą pracować w biurze wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

różnych instytucjach kultury, także mogą założyć własną pracownię konserwatorską.  
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zawodowej, której przedmiotem była konserwacja lub badanie zabytków, które 

zostały wpisane do rejestru zabytków. Istnieje wiele firm prywatnych świadczących 

usługi w zakresie konserwacji zabytków. Zarządcy zabytków sakralnych muszą 

jednak pamiętać, że odpowiedzialność i kierownictwo nad działaniami przy zabytku 

musi spoczywać na osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje potwierdzone 

przez służby konserwatorskie. Przy konserwacji dużych zabytków nieruchomych 

pracuje duży zespół osób, których działalność musi być odpowiednio skorygowana.  

Podstawowym zadaniem konserwatora zabytków jest dbanie o zabytki, 

zapobieganie ich niszczeniu oraz usuwanie powstałych uszkodzeń. Zezwolenie na 

prace przy obiekcie zabytkowym określa imiennie osoby odpowiadające za prace, 

które mają stosowne kwalifikacje.  

Pozwolenie WKZ wymagane jest także przy prowadzeniu prac 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru. WKZ dokonuje oceny, czy 

planowany zakres prac, sposób ich wykonania, użyte materiały przywrócą zabytkowi 

dawną świetność, czy też doprowadzą do jego zniszczenia. Wnioskodawca składa 

dokumentację w postaci wniosku i załączników do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków właściwego ze względu na miejsce położenia zabytku. Wniosek powinien 

zawierać wskazanie zabytku, program planowanych prac restauratorskich, wskazanie 

przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz uzasadnienie wniosku. 

Na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru można również ubiegać 

się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja taka może być udzielona 

przez MKiDN oraz WKZ. 

Szczególnemu rygorowi prawnemu podlegają roboty budowlane przy 

zabytku. Zarówno rozbudowa, przebudowa, jak również inne roboty budowlane,  

w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, 

wymagają pozwolenia WKZ. Ma to uchronić zabytek przed zmianami, które mogą 

negatywnie wpłynąć na jego wygląd bądź stan. Wniosek o wydanie pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowych lub w jego otoczeniu 

zabytkowym składa się do WKZ właściwego dla miejsca położenia zabytku. 

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca 

tytuł wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 
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albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. We 

wniosku należy wskazać zabytek, program planowanych robót, przewidywany czas 

ich rozpoczęcia i zakończenia, dane personalne osoby kierującej robotami 

budowlanymi, jak również uzasadnienie wniosku. 

Uzyskanie pozwolenia WKZ na podjęcie robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 

Pozwolenie budowlane trzeba mieć również na tablice i urządzenia reklamowe 

zamieszczane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Przy składaniu wniosku 

o wydanie pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej 

sprawdza, czy załączono decyzję WKZ. Jak stanowi art. 39 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane prowadzenie robót budowlanych przy zabytku lub na obszarze wpisanym 

do rejestru zabytków wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. W przypadku innych zabytków można dokonać zgłoszenia 

robót budowlanych632.  

 WKZ ma prawo żądać od wnioskodawcy przy rozpatrywaniu wniosku  

o pozwolenie dodatkowej dokumentacji: historycznej, fotograficznej, 

konserwatorskiej, dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych robót 

budowlanych, jak również opinii innych organów, np. kościelnych.  

 W sytuacji odkrycia zabytku archeologicznego zostają wstrzymane roboty 

budowlane, co może skutkować długotrwałym opóźnieniem realizacji inwestycji. 

Całkowity okres wstrzymania robót nie może być dłuższy niż sześć miesięcy od dnia 

doręczenia decyzji WKZ. Zobowiązany jest on w terminie pięciu dni od dnia 

przyjęcia zawiadomienia o odkryciu dokonać oględzin. Jeżeli w tym terminie WKZ 

nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, wówczas przerwane roboty budowlane 

mogą być kontynuowane. Przepisy u.o.z. stanowią lex specialis w stosunku do 

przepisów prawa budowlanego, które należy traktować, jako lex generalis.  

 

 

 

                                                 
632 Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, art. 30 ust. 7 (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze 

zm.). 
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4.2.3. Prace budowlane w otoczeniu zabytku  

 

Ustawodawca wyróżnia kilka typów relacji zabytku ze sferą zewnętrzną. I tak 

można wymienić następujące sytuacje: samodzielny zabytek lub niezabytek  

w zabytkowym układzie chronionym; zabytek a otoczenie; zespół zabytkowy; 

współopiekunowie jednego zabytku, jako jego współwłaściciele. Jeżeli istnieje wielu 

opiekunów danego zabytku to muszą oni współdziałać ze sobą633.  

Otoczenie zabytku zdefiniowane jest w art. 13 pkt 15 u.o.z. Teren wokół lub 

przy zabytku, wyznaczony w decyzji o wpisie terenu do rejestru zabytków w celu 

ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym 

oddziaływanie czynników zewnętrznych, określa się mianem otoczenia. Ochrona 

widoku na zabytek była już uregulowana m.in. w Rozporządzeniu Prezydenta RP  

z 1928 roku, czy w Karcie Weneckiej z 1964 roku.  

Otoczeniem zabytkowym są nieruchomości gruntowe lub części tych 

nieruchomości oznaczone jako działki geodezyjne. Z przepisu art. 9 ust. 1-2 u.o.z. 

wynika, że do wpisu otoczenia zabytku do rejestru stosuje się tryb przewidziany dla 

wpisu zabytku nieruchomego. Zatem wpis otoczenia zabytku nieruchomego do 

rejestru następuje na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Otoczenie zabytku może zostać wpisane do rejestru zabytków w jednakowym czasie, 

co zabytek nieruchomy albo później. Nie ma natomiast możliwości wpisania tylko 

otoczenia zabytku, bez odniesienia się w decyzji do ujawnionego w rejestrze zabytku 

nieruchomego. W szczególności do rejestru zabytków można wpisać otoczenie 

krajobrazu kulturowego, historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego  

i historycznego zespołu budowlanego. Z zasady teren otoczenia zabytku winien 

graniczyć z nieruchomością gruntową na której znajduje się zabytek nieruchomy. 

Wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku nieruchomego wymaga 

pozwolenia WKZ na podstawie art. 36 u.o.z. W sytuacji skreślenia obiektu z rejestru 

zabytków, obligatoryjnie zostaje skreślone także otoczenie tego zabytku634. 

                                                 
633 M. Drela, Otoczenie zabytku, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków…, dz. cyt., s. 243-245.  

634 U.o.z., art. 13 ust. 3. 
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Jeżeli teren wokół zabytku nieruchomego nie został uznany przez WKZ za 

otoczenie i nie został wpisany do rejestru zabytków, to może on korzystać z ustaleń 

ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego635. 

 

4.2.4. Utrzymanie zieleni wokół zabytku 

 

Mając na względzie ustanowiony w art. 6 ust. 1 u.o.z. katalog zabytków, 

niektóre z nich, jak krajobrazy kulturowe, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej 

zieleni, stanowią elementy środowiska. Przez tereny zielone rozumie się „tereny 

urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi 

związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności 

parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie 

i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, 

zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom 

kolejowym oraz obiektom przemysłowym”636.  

W przepisach dotyczących ochrony zabytków występują nawiązania do 

regulacji odnoszących się do ochrony środowiska. Jak podkreśla doktryna prawa 

przepisy te nie są ze sobą zharmonizowane637. Aktualny stan prawny w odniesieniu 

do zabytków i środowiska jest wypadkową odrębnych regulacji638. W ustawie Prawo 

ochrony środowiska kilkakrotnie pojawia się pojęcie zabytku639. Zabytki zostały tu 

ujęte jako element środowiska. Ochrona terenów zielonych stanowi obowiązek 

właścicieli nieruchomych zabytków sakralnych. Zabiegi w obrębie korony drzewa na 

terenach zieleni może obejmować wyłącznie usuwanie gałęzi obumarłych, 

nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami 

                                                 
635 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 61 ust. 1 pkt 1 (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1073, 1566 – t.j.). 

636 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 5 pkt 21 (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze 

zm.). 

637 Z. Bukowski, Ochrona zabytków w prawie ochrony środowiska, [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia 

prawne, t. 2: Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, 

Poznań 2013, s. 285-296.  

638 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 t.j.).  

639 Tamże, art. 238, czy art. 400a ust. 1 pkt 26. 
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technicznymi640. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator 

zabytków641.  

Objęcie zabytku nieruchomego ochroną konserwatorską w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego wywiera skutki m.in. w zakresie procesu 

inwestycyjno-budowlanego. Przepisy art. 19 u.o.z. przewidują obowiązek 

uwzględniania w aktach planowania przestrzennego o charakterze lokalnym ochrony 

zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych zabytków 

nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz parków 

kulturowych.  

Zdarzają się sytuacje, że przy realizacji inwestycji zachodzi konieczność 

usunięcia drzew i krzewów. O zezwolenie na ich usunięcie może wystąpić właściciel 

lub posiadacz zabytku. Zezwolenie wydaje się na podstawie art. 104 k.p.a.  

W przypadków usuwania drzew i krzewów z terenu cmentarza wpisanego do rejestru 

zabytków z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie może wystąpić osoba mająca prawo 

do grobu, lecz zarządca cmentarza. Osoba mająca prawo do grobu może natomiast 

wystąpić do zarządcy cmentarza z prośbą o podjęcie przez niego działań. Zarządca 

powinien zwrócić się do WKZ o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, które 

niszczy grób. Zaleca się by w sytuacji, gdy drzewo całkowicie nie obumarło, 

zastosować zabiegi pielęgnacyjne i odłożyć w czasie decyzję o wycięciu drzewa. 

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, która nie jest wpisana do 

rejestru zabytków możliwe jest po uprzednim zezwoleniu wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta. Jeżeli mamy do czynienie z nieruchomością wpisaną do rejestru 

zabytków, to wniosek ten należy skierować do WKZ. Wniosek o wydanie takiego 

zezwolenia powinien zawierać nie tylko dane osobowe posiadacza lub właściciela 

nieruchomości i jego tytuł prawny do władania przez niego nieruchomością, ale 

również nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia, przyczyna i termin 

planowanego usunięcia oraz wielkość powierzchni w przypadku usunięcia krzewów. 

                                                 
640 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 87a (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880; Dz.U.  

z 20018 r. poz. 142,10 t.j.) 

641 Tamże, art. 83a ust 1. 
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Do wniosku należy załączyć rysunek lub mapę przedstawiającą położenie drzewa lub 

krzewu w stosunku do granic nieruchomości i wszystkich obiektów budowlanych.642  

Jeżeli o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zawnioskuje np. 

właściciel urządzeń służących do doprowadzania energii elektrycznej lub gazu, to 

musi on wypłacić odszkodowanie zarządcy zabytku nieruchomego. Wysokość 

odszkodowania ustala się w umowie. WKZ ma prawo uzależnić wydanie zezwolenia 

od nowych nasadzeń drzew i krzewów we wskazanym przez siebie miejscu.  

W przypadku drzew rosnących na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody 

w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę dyrektora parku narodowego lub 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W przypadku wydawania zezwoleń na 

usuwanie drzew i krzewów konieczne są oględziny dokonywane przez WKZ. Za 

usunięcie drzew lub krzewów nalicza się opłatę, którą oblicza się biorąc pod uwagę 

obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm, rodzaj i gatunek drzewa. W przypadku 

natomiast krzewów opłata za ich usunięcie uzależniona jest od powierzchni nimi 

porośniętej. Wysokość stawek opłat ogłaszana jest w Dzienniku Ustaw przez 

właściwego ministra do spraw środowiska643. Stawki opłat za usuwanie drzew lub 

krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków podnosi się o 100 

% w stosunku do stawek podstawowych. Z uwagi na fakt, że opłaty te są wysokie, 

istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności.644 

 

4.2.5. Przemieszczenie zabytku nieruchomego 

 

Art. 36 ust. 1 pkt 6 u.o.z. stanowi, że pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków wymaga przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego 

do rejestru zabytków. Przeniesienie gruntu w żadnym przypadku nie jest możliwe.  

Z racji rozwoju techniki można przenieść nawet cały budynek, ale bez gruntu. Jak 

zaznaczono w rozdziale drugim niniejszej pracy doktorskiej istnieje odmienne 

                                                 
642 M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych, Wrocław 2013, s. 249-253. 

643 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie 

drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r., poz. 1330.) 

644 M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwestycyjnym…, dz. cyt., s. 257-258. 
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rozumienie pojęcia nieruchomość w przepisach prawa administracyjnego i prawa 

cywilnego.  

Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego 

wpisanego do rejestru zabytków zawiera następujące elementy: wskazanie organu do 

którego kierowany jest wniosek, oznaczenie wnioskodawcy (ewentualnie jego 

pełnomocnika), treść żądania wraz ze wskazaniem zabytku, przewidywane terminy 

rozpoczęcia i zakończenia działań oraz uzasadnienie wniosku. Ponadto 

wnioskodawca składa oświadczenie o osobach kierujących robotami budowlanymi  

i sprawującymi nadzór inwestorski. Do wniosku o przemieszczenie zabytku 

nieruchomego wymagane są następujące załączniki: projekt budowlany 

przemieszczenia zabytku; dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do 

posiadania zabytku; zgoda właściciela nieruchomości, na którą ma być 

przemieszczony zabytek oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie 

pozwolenia. Powyższe załączniki mają charakter obligatoryjny. Istnieje możliwość 

ich uzupełnienia w terminie 7 dni645. 

 

4.2.6. Rozbiórka i sprzedaż zabytku nieruchomego  

 

W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, 

ale objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, ma zastosowanie art. 67 ust. 3 ustawy Prawo 

budowlane. Stanowi on o tym, że decyzję o nakazie rozbiórki należy uzgodnić  

z WKZ. Stanowisko WKZ powinno być wyrażone w postanowieniu wydanym  

w trybie współdziałania organów na podstawie art. 106 k.p.a. WKZ musi zająć 

stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych, 

objętych ochroną konserwatorską, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku. 

Nie zajęcie stanowiska we wskazanym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do 

przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych646. Natomiast pozwolenie na 

rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane 

                                                 
645 K.p.a., art. 64 § 2. 

646 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa…, dz. cyt., s. 167. 
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dopiero po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego 

obiektu z rejestru zabytków647. Wynika to z faktu, że zmienia się sytuacja prawa  

i faktyczna właściciela lub posiadacza zabytku nieruchomego.  

Jeżeli chodzi o obiekt budowlany oraz obszar niewpisany do rejestr zabytków, 

a jednocześnie znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, to pozwolenie na 

rozbiórkę wydaje organ właściwy w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków648. Swoje stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie rozbiórkę obiektów 

budowlanych, jak stanowi art. 39 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, wojewódzki 

konserwator zabytków ma wydać w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku.  

W literaturze przedmiotu naukowcy zastanawiają się nad zasadnością 

następującego pytania: czy państwo powinno sprzedawać nieruchomości zabytkowe, 

skoro w interesie publicznym jest zapewnienie możliwości ich odebrania  

w przypadku niewłaściwego korzystania? Rodzi się pokusa pozbywania się 

kłopotliwych nieruchomości zabytkowych, których stan techniczny pozostawia wiele 

do życzenia. Pojawia się wątpliwość, czy któryś z proboszczów lub inny zarządca 

kościelny w sytuacji braku środków na remont będzie mógł pozbyć się problemu 

poprzez sprzedanie zabytku.  

Zgodnie z u.o.z., w umowie sprzedaży zabytku nieruchomego wpisanego do 

rejestru, stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, przy określaniu sposobu korzystania z tego zabytku należy nałożyć na 

nabywcę obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac 

konserwatorskich przy tym zabytku649. Przepisy prawa polskiego nie posiadają 

odrębnej regulacji odnośnie sprzedaży nieruchomych zabytków sakralnych. Własne 

przepisy wewnętrzne posiada Kościół Katolicki i są one zawarte w Księdze V KPK. 

Proboszcz zatem dokonując alienacji musi bezwzględnie przestrzegać norm tam 

zawartych. Osoba dokonująca bezprawnej alienacji dóbr kościelnych podlega 

                                                 
647 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 listopada 2011 r., IV SA/Po 778/11, Legalis. 

648 Prawo budowlane, art. 39 ust. 3. 

649 U.o.z., art. 26 ust. 1-2. 
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odpowiedzialności kanonicznej650. Przekazując nieruchomość zabytkową 

prywatnemu właścicielowi podmiot publiczny jest zobowiązany do wzięcia pod 

uwagę trwałe zachowanie zabytku oraz jego odpowiednie zagospodarowanie  

i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla 

wartości zabytku. Przekazując w posiadanie rzecz zabytkową należy zapewnić 

warunki sprawowania ochrony i opieki nad zabytkiem w rozumieniu art. 4 i 5 u.o.z.  

Sprzedaż nieruchomości zabytkowej wymaga pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków wydanego na podstawie wydanego na podstawie art. 13 ust. 

4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami651. Mając na 

uwadze interes społeczny w ochronie zabytków należy zwrócić uwagę na prawną 

formę przekazania nieruchomości w ręce prywatne. Z jednej strony należy dbać o to, 

by zabytki zostały zachowane dla przyszłych pokoleń, zaś z drugiej strony należy 

uszanować prawa podmiotowe posiadaczy zabytków. Stąd lepszym rozwiązaniem od 

przeniesienia własności w drodze sprzedaży, może być np. użytkowanie wieczyste652 

Sprzedaż jako umowa cywilnoprawna podlega uregulowaniom kodeksu 

cywilnego. Przepisy u.o.z. nie stanowią zatem jedynego aktu prawnego regulującego 

sprzedaż zabytków. Sprzedaż jest umową wzajemną o podwójnym skutku, czyli jeśli 

w umowie nie postanowiono inaczej, to z chwilą jej zawarcia następuje przeniesienie 

prawa własności653. Zgodnie z art. 28 pkt 4 u.o.z. właściciel lub posiadacz zabytku 

wpisanego do rejestru bądź zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków ma obowiązek zawiadomić WKZ o „zmianach dotyczących stanu 

prawnego, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia 

o nich wiadomości”.  

 

 

 

                                                 
650 KPK, kan. 1397. P. Kaleta, Kanoniczne sankcje karne za przestępstwa majątkowe, „Prawo Kanoniczne” 58 

(2015), nr 3, s. 117-135. 

651 Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 ze zm.; Dz.U. z 2018 r., poz. 121, 50 – t.j. 

652 T. Sienkiewicz, Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jako nienazwana forma ochrony 

zabytków, [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. 2, dz. cyt., s. 245-259.  

653 M. Drela, Sprzedaż zabytku, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków…, dz. cyt., s. 343. 
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4.3. Wnioski  

 

Zabytki sakralne stanowią liczną grupę zabytków nieruchomych w Polsce. Jak 

pokazują dane Instytutu Statystyki Kościoła katolickiego najwięcej parafii 

posiadających obiekty zabytkowe znajduje się w diecezjach: opolskiej, tarnowskiej, 

poznańskiej i krakowskiej. Nadal wiele zabytków nieruchomych będących 

własnością parafii nie zostało zgłoszonych do rejestru zabytków. Najczęściej 

wpisywane do rejestru są wpisywane kościoły i klasztory, zaś najrzadziej przydrożne 

krzyże. Możemy wyróżnić następujące kategorie zabytków sakralnych: kościół, 

klasztor, dzwonnica, kaplica, kaplica cmentarna, kostnica, kapliczka przydrożna, 

figura przydrożna i krzyż przydrożny. Zdecydowana większość parafii udostępnia  

w całości lub w części nieruchome zabytki sakralne wszystkim zwiedzającym. 

Najczęściej zwiedzającym udostępniane są kościoły. Zabytki, których właścicielami 

lub posiadaczami są kościoły i inne związki wyznaniowe, są z zasady dobrze 

utrzymane654, chociaż istnieją i takie, które wymagają natychmiastowego remontu.  

Obowiązki właścicieli i opiekunów zabytków wynikają wprost z ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa akcentuje przekazanie 

właścicielowi/posiadaczowi zabytku zadań publicznych w zakresie opieki nad 

dobrem chronionym. Zakres obowiązków nałożonych na właścicieli lub dzierżycieli 

zabytków jest bardzo szeroki i został on uregulowany w art. 5 analizowanej ustawy 

z 2003 roku. Opieka ta polega na zapewnieniu warunków do: „naukowego badania  

i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich  

i robót budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego 

otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniający 

trwałe zachowanie jego wartości; popularyzowania i upowszechniania wiedzy  

o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury”.  

O fakcie, że dany obiekt jest obiektem sakralnym decyduje przeznaczenie go 

do sprawowania kultu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.  

Z pewnością związki wyznaniowe nie są w stanie same zapewnić utrzymania 

                                                 
654 Województwo warmińsko-mazurskie wyróżnia się pod względem dobrze zachowanych cmentarzy. 
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zabytków. Konieczna jest dlatego współpraca strony kościelnej i państwowej  

w utrzymaniu tych obiektów, co powinno odbywać się z poszanowaniem prawa 

kanonicznego i polskiego. Pozytywnie należy ocenić możliwość aplikowania 

instytucji kościelnych o wsparcie finansowe ze środków publicznych. Taka pomoc 

ze strony państwa jest formą rekompensaty za zagarnięty majątek kościelny po II 

wojnie światowej. Niestety nadal dość niska jest świadomość przedstawicieli 

instytucji kościelnych, np. zarządców parafii, w zakresie ubiegania się o takie 

wsparcie. Z inicjatywy Metropolity Warmińskiego oraz Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, jak również rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie odbyła się w dniu 22 lutego 2017 roku konferencja pt.: „Ochrona 

dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur”. Konferencje takie są doskonałą okazją 

dla wielu księży do zdobycia wiedzy o możliwości dotowania prac przy obiektach 

zabytkowych. Obecnie kościoły i inne związki wyznaniowe mają możliwość 

dofinansowania inwestycji ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach podziałania 19.2. „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”. Jednostkom organizacyjnym kościoła, np. parafiom może być 

przyznana pomoc w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w zakresie 

zachowania dziedzictwa lokalnego655.  

Podstawowym źródłem finansowania zabytków sakralnych w Polsce są środki 

publiczne. Dysponentami tych środków są: MKiDN, WKZ, organ stanowiący gminy, 

powiatu, samorządu województwa, jak również różne fundusze unijne na ratowanie 

zabytków. Celem ubiegania się o środki krajowe wnioskodawca musi przedłożyć 

wymagane dokumenty: pozwolenie konserwatorskie, program prac 

konserwatorskich (ewentualnie projekt), kosztorys ofertowy zatwierdzony przez 

wnioskodawcę i WKZ, oświadczenie o wysokości udziału własnego, historię prac 

konserwatorskich z okresu pięciu lat wraz ze źródłami finansowania oraz wypis  

z księgi wieczystej potwierdzający tytuł do dysponowania majątkiem. O wiele 

                                                 
655 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015, poz. 1570 ze zm.). 
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większe wymagania istnieją przy ubieganiu się o środki unijne, a mianowicie: 

posiadanie środków w tej samej wysokości o jaką ubiegamy się o dotację (promesa  

z banku, zabezpieczenie hipoteczne o dwukrotnie większej wartości niż promesa), 

wykazanie wkładu własnego – 20%, zatrudnienie nowych pracowników przez okres 

pięciu lat, przy wyższej dotacji istnieje wymóg rejestrowania odwiedzin turystów – 

przynajmniej 18 osób dziennie przez cały rok.  

Właściciel nieruchomości podlega różnym ograniczeniom i nakładane są na 

niego liczne ciężary. Na gruncie przepisów u.o.z. opieka nad zabytkami to obowiązki 

o charakterze rzeczowym i finansowym, które wykonywane są przez właścicieli  

i posiadaczy zabytków i wykraczają poza zwykłą troskę o przedmiot własności656. 

Opieka sprawowana jest na własny rachunek. Chociaż do opieki nad zabytkami 

trudno jest właściciela zmusić, to istnieją nakazy określonych działań w formie 

decyzji administracyjnej, np. przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego. 

Istniejący w prawie wymóg przedstawiania przez właścicieli zabytków 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków projektów prac konserwatorskich 

świadczy o tym, że ochrona i opieka, chociaż oznaczają całkowicie różne działania, 

to wzajemnie się uzupełniają w przedmiocie zachowania zabytków. Działalność 

WKZ należy rozumieć jako opiekę urzędową wynikającą z oficjalnego uznania 

obiektu za zabytek. Źródłem działań zarówno WKZ, jak i właścicieli i posiadaczy 

zabytków jest wpis obiektu do rejestru zabytków.  

Właściciel lub posiadacz zabytku nieruchomego musi liczyć się z ingerencją 

WKZ, która polega na przysługujących mu uprawnieniach inspekcyjnych, chociażby 

na prawie wstępu na teren nieruchomości, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie 

zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Ponadto WKZ ma prawo żądać okazania 

dokumentów i udostępnienia mu wszelkich danych mających związek z zakresem 

kontroli657. Ingerencja w zabytek z powodów gospodarczych nigdy nie może 

zagrażać substancji zabytku.  

Czynności wymienione w art. 5 u.o.z. stanowią przykładowy katalog zadań 

wykonywanych przez opiekuna zabytku. Istnieją kolejne przepisy u.o.z, chociażby 

                                                 
656 W. Paczuski, Opieka nad zabytkami, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków…, dz. cyt., s. 222.  

657 U.o.z, art. 38.  
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art. 28, które uszczegóławiają generalne obowiązki opiekuna zabytku. Przepisy u.o.z. 

nie dokonują podziału zadań opieki na różne podmioty, a przecież także i gmina 

sprawuje nad nimi opiekę. Do zadań własnych gminy należy zaliczyć chociażby 

dbałość o zabytki wchodzące w skład mienia komunalnego (np. cmentarz 

komunalny), czy finansowanie konserwacji zabytków sakralnych. Opiekę nad 

zabytkami sprawują także muzea, w których znajdują się przedmioty pochodzące od 

różnych związków wyznaniowych658.  

Aktualne wytyczne opieki nad zabytkami odnośnie ich użytkowania mają 

swoją genezę w poprzednim systemie prawnym. Ustawodawca wskazuje, że 

przesłanką używania budynku zabytkowego nie są jego wartości użytkowe, ale 

artystyczne, historyczne czy naukowe (art. 3 u.o.z.). Utrzymania obiektu 

zabytkowego i opieka nad nim powinna wynikać nie z interesu jednostki, ale  

z interesu publicznego. Przetrwanie zabytku uzależnione jest od roztoczenia nad nim 

opieki. Zobowiązanie do jej sprawowania przez długi czas miało jedynie wymiar 

moralny. Obecnie opieka nad zabytkami stanowi obowiązek prawny ich właścicieli 

lub posiadaczy. Zakres tego obowiązku wyznacza art. 5 u.o.z. Szeroko definiowane 

prace konserwatorskie i prace restauratorskie tworzą ogólne obowiązki właścicieli 

lub posiadaczy zabytków i są one prowadzone na ich koszt. 

Opieka nad zabytkiem ma charakter zindywidualizowany, czyniąc jego 

dysponenta osobą odpowiedzialną za stan zabytku. Z jednej strony zarządca 

zabytkowego obiektu ma dodatkowe obowiązki związane z zapewnieniem właściwej 

opieki, zaś z drugiej ma ograniczoną swobodę korzystania z rzeczy, np. jej 

udostępnianie osobom zwiedzającym. Ponadto niewywiązywanie się w należyty 

sposób z obowiązki opieki nad zabytkiem może być podstawą do poniesienia 

odpowiedzialności karnej.  

Proboszcz jako zarządca obiektu zabytkowego musi troszczyć się, aby stan 

faktyczny własności nieruchomości był zgodny ze stanem prawnym. Konieczne jest 

popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat opieki nad zabytkami, 

ponieważ nie wszyscy zarządcy kościelni mają wysoką świadomość w tym zakresie.  

  

                                                 
658 W. Paczuski, Opieka nad zabytkami, dz. cyt., s. 230-233.  
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ZAKOŃCZENIE 

 

 

Normy prawne dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami zawarte są nie tylko 

w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku, ale także w odrębnych aktach prawnych takich 

jak np.: ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach czy ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach.  

Zabytki sakralne będące w posiadaniu Kościoła katolickiego w Polsce 

stanowią znaczący udział w skarbcu dziedzictwa narodowego. Zabytki te stanowią 

szczególną kategorię dóbr kultury, które nie są wymienione wprost w ustawie z dnia 

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pojęciem tym 

posługuje się nie tylko doktryna prawa, ale także specjaliści tacy, jak architekci, 

konserwatorzy czy językoznawcy. W związku z tym, że nieruchome zabytki sakralne 

stanowią liczną grupę obiektów zabytkowych w Polsce warto byłoby wprowadzić 

definicję legalną tego pojęcia. Bywa bowiem często tak, że obiekt zabytkowy służył 

przez wiele lat do kultu Bożego, a po pewnym czasie przestał pełnić tę funkcję. 

Chociaż nadal jego wygląd i walory pozostały bez zmian i można go nadal nazywać 

nieruchomym zabytkiem, ale już nie zabytkiem sakralnym. Proponuje się następującą 

definicję nieruchomego zabytku sakralnego: nieruchomość, jej część lub zespół 

nieruchomości, o których mowa w art. 3 pkt 1 u.o.z. aktualnie używanych do kultu 

Bożego. 

Chociaż istnieje wiele instytucji i osób zajmujących się zabytkami, to 

konieczna jest koordynacja tych działań na linii państwo - samorząd - związki 

wyznaniowe. Postulat ten wynika z konstytucyjnej zasady współdziałania instytucji 

państwowych i kościelnych na rzecz dobra wspólnego, jakim bez wątpienia są 

zabytki sakralne. W wielu krajach istnieje problem nieuregulowanej własności 

zabytków sakralnych.  Jest dużo przypadków, kiedy prawowity właściciel zabytku 

sakralnego został bezprawnie pozbawiony własności przez państwo lub inny związek 

wyznaniowy. Przykładem takim może być Lwów (Ukraina), gdzie zdecydowana 

większość zabytków sakralnych należących do Kościoła katolickiego została przejęta 

przez Kościół grekokatolicki.  
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Prace konserwatorskie, które są niezbędne dla ratowania zabytków, są bardzo 

drogie. Mimo tego, że istnieją różnego rodzaju programy rządowe i unijne, z których 

można pozyskać fundusze na ich ratowanie, to jednak wymagają one wkładu 

własnego, który nie zawsze jest w stanie zapewnić właściciel lub dzierżyciel 

zabytkowej nieruchomości. Stąd niezwykle cenne są inicjatywy oddolne, dzięki 

którym powstało wiele organizacji społecznych dla ratowania zabytków. Należą do 

nich m.in. takie organizacje jak: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Fundacja 

Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody, Fundacja Ratowania Zabytków Katedry 

Nyskiej, kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów.  

W kurii diecezjalnej bardzo cenną byłaby osoba pomagająca w pozyskiwaniu 

środków finansowych z różnych programów rządowych i samorządowych. Seminaria 

duchowne nie przygotowują w tym zakresie przyszłych duchownych, którzy staną 

kiedyś przed problemem ratowania nieruchomych zabytków sakralnych. Nadto 

prawo ciągle zmienia się i uruchamiane są coraz to nowe programy wspierające 

renowację zabytków. Musi więc być osoba, która to wszystko monitoruje i udziela 

odpowiedniej pomocy proboszczom, dla których pozyskiwanie środków z wyżej 

wymienionych źródeł jest barierą nie do przebicia.  

Pożyteczną rzeczą jest organizowanie przez biskupa diecezjalnego różnego 

rodzaju szkoleń dla proboszczów w kontekście ochrony zabytków. Warto byłoby, 

aby w nich wzięli udział wojewódzki konserwator zabytków i specjaliści 

konserwatorzy, którzy mają doświadczenie praktyczne w wykonywaniu prac 

konserwatorskich na obiektach zabytkowych. Szkolenia takie z jednej strony 

pogłębiałyby wiedzę i umiejętności proboszczów opiekujących się nieruchomymi 

zabytkami sakralnymi, a z drugiej strony władze konserwatorskie mogłyby usłyszeć 

o problemach z jakimi borykają się na co dzień właściciele zabytków sakralnych. 

Ostatnia nowelizacji u.o.z. wprowadziła administracyjne kary pieniężne  

w wysokości od 500 zł do 500 000 zł, celem zapewnienia lepszej ochrony zabytków. 

Bardzo często możemy spotkać się z aktami wandalizmu dokonywanymi na 

obiektach zabytkowych. Uszkadzane są one poprzez zniszczenie fizyczne masy 

zabytkowej lub przez malowanie na nich różnego rodzaju napisów farbą trudną do 

usunięcia. Taka postawa ludzi wynika z ich niewiedzy o wartości i znaczeniu 
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obiektów zabytkowych dla historii i kultury narodu. Stąd konieczne jest kształcenie 

dzieci i młodzieży w tym zakresie. Obowiązek ten z jednej strony spoczywa na 

szkole, ale z drugiej strony na rodzicach, którzy od najmłodszych lat winni swoim 

dzieciom ukazywać piękno zabytków i ich wartość w poznawaniu historii, kultury  

i religii. 

Do obowiązków właściciela nieruchomego zabytku sakralnego jest jego 

udostępnianie zwiedzającym. Piękno i artyzm zawarte w takich obiektach winne 

bowiem cieszyć oczy wielu zwiedzających, którzy poznają przez to historię i kulturę 

danego regionu. Udostępnianie wiąże się jednak z niebezpieczeństwem zniszczenia 

lub kradzieży zabytków ruchomych znajdujących się w obiektach sakralnych. Stąd 

konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i nadzoru, na które często nie 

stać właścicieli zabytków. Uzasadnione jest więc pobieranie, chociażby minimalnej, 

opłaty lub ofiary od zwiedzających nieruchome zabytki sakralne, aby w ten sposób 

pozyskiwać fundusze na ich odpowiednie zabezpieczenie. 

Wpis do rejestru zabytków może dokonać się na wniosek właściciela zabytku 

lub z urzędu. Zdecydowaną większość kościołów w diecezjach polskich stanowią 

nieruchome zabytki skarlane. Prace konserwatorskie i restauratorskiej przy takich 

obiektach są bardzo kosztowne. Stąd wielu proboszczów nie podejmuje się 

prowadzenia prac konserwatorskich w swoich kościołach lub innych obiektach 

sakralnych mając świadomość, że oprócz własnych funduszy nie będą mogli liczyć 

na pomoc ze strony diecezji. Są jednak tacy właściciele nieruchomych zabytków 

sakralnych, którzy mimo wielu trudności finansowych, decydują się na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane. Warto, aby tacy proboszczowie 

otrzymali chociażby minimalną pomoc ze strony diecezji poprzez uzyskanie ulg  

w opłatach na utrzymanie jej urzędów. Chociaż ulgi takie nie stanowiłyby znaczącej 

pomocy materialnej, to jednak byłyby symbolem zrozumienia ze strony biskupa, że 

proboszcz nie jest sam ze swoim problemem w ratowaniu zabytkowego obiektu 

sakralnego. Diecezja mogłaby pozyskać fundusze na udzielanie takich ulg poprzez 

wprowadzenie wyższych składek z parafii posiadających nowe obiekty sakralne nie 

wymagające poważnych prac remontowych. 
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Z całą pewnością można stwierdzić, że zasada współdziałania państwa  

i Kościoła katolickiego na rzecz dobra ogółu, jakim są zabytki, jest realizowana  

w Polsce. Z pewnością można byłoby poszerzyć jej zakres, np. o wydzielenie  

w budżecie gminy odrębnej puli pieniężnej na zabytki sakralne. Kościół katolicki, jak 

również i inne związki wyznaniowe, udostępniają obiekty zabytkowe nie tylko 

wiernym, ale każdemu człowiekowi bez względu na wyznanie. Niejednokrotnie 

Kościół katolicki wypożycza bezpłatnie ruchome zabytki sakralne muzeom 

państwowym na określony czas. W ten sposób strona kościelna realizuje 

konstytucyjny obowiązek udostępniania dóbr kultury. Bardzo istotna jest kwestia 

odpowiedniego zabezpieczenia sakralnych dóbr kultury. 

Współpraca na linii proboszcz - policja powinna opierać się na wzajemnej 

życzliwości. Zarówno przepisy państwowe jak i kościelne zobowiązują proboszcza 

do niezwłocznego zawiadomienia policji o włamaniu i kradzieży lub zniszczeniu 

sakralnego obiektu zabytkowego.  

 Zdarza się, że dochodzi do kolizji przepisów prawnych. Jako przykład można 

wskazać przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które nakazują właścicielowi 

instalowanie hydrantu wewnątrz obiektu zabytkowego, na co nie wyraża zgody 

wojewódzki konserwator zabytków.  
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ANEKS 

 

Załącznik 1. Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru 

zabytków 

 

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU 
NIERUCHOMEGO WPISANEGO  

DO REJESTRU ZABYTKÓW 

3. Miejscowość 

1. Nazwa 2. Czas powstania 4. Adres 
 
 

nr ewidencyjny działki 

nr księgi wieczystej 

11. Materiały graficzne 5. Przynależność administracyjna 
 
województwo  
 
powiat 
 
gmina 
 

6. Współrzędne geograficzne 
 
 
 
 

7. Poprzednie nazwy miejscowości 

 8. Właściciel i jego adres 
 

9. Użytkownik i jego adres 

10. Formy ochrony 
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12.  Historia 13. Opis 

14. Kubatura 15. Powierzchnia użytkowa 16. Przeznaczenie 
pierwotne 
 
 
 
 

17.Użytkowanie obecne 

18. Stan zachowania 19. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty 
konserwatorskie 

20. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce 
przechowywania) 

21. Uwagi 

22. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach 
(daty, imiona i nazwiska wypełniających) 
 
 
 

23. Bibliografia  24. Opracowanie karty ewidencyjnej  
(autor, data i podpis) 
 
 
tekst 
 
plany, rysunki 
 
fotografie 
 

25. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce 
przechowywania) 

26. Załączniki 
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Załącznik 2. Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego niewpisanego do 

rejestru 

 

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU 
NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO  

DO REJESTRU ZABYTKÓW 

3. Miejscowość 

1. Nazwa 2. Czas powstania 

9. Materiały graficzne 4. Adres (ulica, nr posesji) 

5. Przynależność administracyjna 
 
województwo  
 
powiat 
 
gmina 
 

6. Współrzędne geograficzne 

7. Użytkowanie obecne 

8. Stan zachowania  

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty 
konserwatorskie 

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje  
o zmianach (daty, imiona i nazwiska 
wypełniających) 

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data  
i podpis) 
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Załącznik 3. Karta ewidencyjna zabytku ruchomego 

 

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU 
RUCHOMEGO 

3. Miejscowość 

1. Nazwa 2. Materiał, technika 

9. Styl  10. Czas 
powstania 

11. Autor,  
szkoła,  
warsztat 

12. 
Wymiary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(wys/szer/głęb, 

waga) 
 

13. Liczba 
obiektów 
 

4. Adres (ulica, nr posesji) 
 

5. Przynależność administracyjna 
 
województwo  
powiat 
gmina 
 

6. Właściciel i jego adres  

14. Fotografia  15. Opis (znaki, 
sygnatury, napisy) 
 
 
 
 
 

7. Formy ochrony 
 

8. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data  
i podpis)  

(autor, data i podpis) 

16. Historia (w tym prace konserwatorskie - czas trwania  
i wykonawcy) 

17. Stan zachowania i najpilniejsze postulaty 
konserwatorskie (data, imiona i nazwiska 
wypełniających) 

18. Akta archiwalne, źródła ikonograficzne  19. Adnotacje o inspekcjach, informacje  
o zmianach (data, imiona i nazwiska 
wypełniających) 

20. Uwagi 
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Załącznik 4. Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego 
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Załącznik 5. Karta adresowa zabytku nieruchomego 

 

 

 

GEZ 
KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

NIERUCHOMEGO 

3. Miejscowość 

1. Nazwa 
 

2. Czas powstania 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym 
stanowiskiem archeologicznym 

4. Adres 

5. Przynależność 
administracyjna 
 
województwo 
powiat 
gmina 
 
 

6. Formy ochrony 

7. Opracowanie karty 
(autor, data i podpis)  
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Załącznik 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

 

UCHWAŁA NR ........... 

RADY MIASTA ........... 

z dnia ...........r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Miasta ...........uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwała określa: 
1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków; 

2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację; 

3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji; 
4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji; 

5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji; 

6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych 

dotacjach. 

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi 
związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy. 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków; 

2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach 

określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Miasta ...........na 

prace lub roboty budowlane przy zabytku; 

3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe 
określone przepisami o finansach publicznych. 

 

 

 

 



KPP Monografie 
 

223 

 

§ 2 

1. Z budżetu Miasta ...........mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie 

prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli 

zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria: 

1) znajduje się na stałe na obszarze Miasta ...........; 
2) jest dostępny publicznie; 

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla 

mieszkańców Miasta ...........; 

4) jest wpisany do rejestru zabytków. 

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady 
obejmujące: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub 

archeologicznych; 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w 

zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich 

całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego 

zabytku kolorystyki; 
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie 

przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności; 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, 

zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien 

i rur spustowych; 
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub  

w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe 

i przynależności; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych 

elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do 

wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,  
o których mowa w pkt 7-15; 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej  

i odgromowej. 
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§ 3 

1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem 

zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający 

z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu 

albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1. 
2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy 

zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku  

o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym. 

3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie 

wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy 
więcej niż jednym zabytku. 

 

§ 4 

1. Dotacja z budżetu Miasta ...........na wykonanie prac lub robót budowlanych przy 

jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu 
nakładów na te prace lub roboty. 

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową 

albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja 
wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, 

dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na 

wykonanie tych prac lub robót budowlanych. 

3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku 

otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu 
Miasta ...........wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków 

publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie 

tych prac lub robót. 

 

§ 5 

1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres  

i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną; 

2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków; 

3) fotograficzną dokumentację zabytku; 
4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania 

zabytkiem; 

5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na 

przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt  

i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych 
przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy 

zabytku ruchomym; 

6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania; 

7) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją; 

8) termin zakończenia prac objętych wnioskiem; 
9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze 

wskazaniem źródeł ich finansowania; 
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10) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same 

prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu  

o takie środki złożonym do innych podmiotów; 

11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w 

okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej 
wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego 

ze środków publicznych; 

12) określenie organu, u którego ubiega się o dotację. 

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 
3. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie 

dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem 

złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 
4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa  

w ust. 3, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały  

z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 
 

§ 6 

1. Wnioski o dotację kieruje się do Burmistrza Miasta ...........w terminie przez niego 

wyznaczonym, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta. 
2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi są przedstawiane 

do zaopiniowania komisji Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz komisji 

właściwej do spraw budżetu. 

 

§ 7 
1. Dotację przyznaje Rada Miasta ...........w uchwale określającej: 

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację; 

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których 

wykonanie przyznano dotację; 

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku z ust. 4 
kwotę do przekazania w roku następnym. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada 

Miasta uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Miasta ........... 

3. Przyznając dotację, Rada Powiatu może postanowić, że część kwoty dotacji, nie 

więcej niż 80%, zostanie przekazana beneficjentowi w następnym roku 
budżetowym. 

 

§ 8 

Uwzględniając § 7 uchwały oraz dane z wniosku o dotację, Burmistrz zawiera  

z beneficjentem umowę określającą w szczególności: 
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania; 
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2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy 

mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub 

robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków; 

3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości 

środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych 
źródeł; 

4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu  

i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów 

świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części 

z otrzymanej dotacji zaopatrzone byty w sposób trwały w klauzulę 
potwierdzającą ten fakt; 

5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej 

przez Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną w zakresie 

przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych; 

6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji; 
7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem; 

8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta  

i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy 
wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie  

z przeznaczeniem - na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych - beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 

kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie  
z przeznaczeniem. 

 

§ 9 

Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, jest przeprowadzana przez osoby 

upoważnione przez Burmistrza i polega na: 
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych  

w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa  

i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna); 

2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania  

(w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów 
dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, 

umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa). 

 

§ 10 

1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych  
w umowie składa Burmistrzowi sprawozdania z wykonania prac lub robót 

budowlanych. 

2. Sprawozdanie określa: 

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte 

z innych środków publicznych; 
2) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia 

dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, 
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daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz  

z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek. 

3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 11 

W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania  

z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie 

z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega 

zwrotowi do budżetu Miasta ...........na zasadach określonych w umowie. 

 

§ 12 

1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje 

inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy 

zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Miasta ........... . 

2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać: 
1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub 

przechowywania, 

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę  

i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację; 
3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji; 

4) kserokopię umowy o dotację; 

5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz 

o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji; 

6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania 
informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku. 

3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i w Biuletynie 

Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji. 

 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ........... . 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa ........... . 
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Załącznik 7. Prośba o zezwolenie na konserwację 

 

pieczęć adresowa parafii    ………………………. dnia …………… 

 

L. dz. ………/………………… 

 

 

 

PROŚBA O ZEZWOLENIE  

NA KONSERWACJĘ 
   Kuria ……………………... 

    

  

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. ……………………………….  

w …………………………………………………………….. zamierza 

przystąpić do konserwacji zabytkowego kościoła parafialnego (kościoła 

filialnego, plebanii, kaplicy cmentarnej itp.).* 

  lub: 

…………………………………………………….. znajdującego się w kościele 

parafialnym (kościele filialnym, plebanii, kaplicy cmentarnej itp.).* 

 Niniejszym zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie 

zamierzonych prac, które chcemy 

powierzyć………………………….......……**  

Zaznaczam, że konserwator ten (zespół konserwatorski) posiada odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienie do prowadzenia takich prac. 

 Do prośby dołączam program prac konserwatorskich. 

 

  

 

      
pieczęć    

        ……………………………………….. 

                                                                 podpis proboszcza 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________________________________________ 

* określić przedstawiony do konserwacji obiekt zabytkowy 

** podać imię, nazwisko, stopień naukowy lub nazwę i kierownika zespołu 

konserwatorskiego 
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Załącznik 8. Umowa o udostępnienie rzeczy do muzeum 

 

Umowa nr ……/2018/…….. 

sporządzona w dniu………………….r. 

w……………. 
 

Pomiędzy 

Użyczającym: 

Parafia ………………………………  

reprezentowanym  przez: 

………………………………………. 

a 

Biorącym do używania: 

Muzeum ………………………….. 

reprezentowanym przez 

……………………………………. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest użyczenie na wystawę pt.: …………………. 

organizowanej wspólnie przez Muzeum ………………….  i Muzeum ……………, 

kielicha z ok. 1488 r. …………………. i kielicha sprzed 1620 r. ………………... 

Termin użyczenia od …………….. 2018 roku do ………………  2018 roku.  

2. Termin przyjęcia w używanie rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu  

zdawczo-odbiorczego i przekazania eksponatów Biorącemu do używania.  

3. Protokół zdawczo-odbiorczy  określa termin, w którym  eksponaty  zostaną 

zwrócone  Użyczającemu. Termin ten może zostać przedłużony wyłącznie za 

pisemną zgodą Użyczającego.  

4. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera załącznik z opisem i opinią o stanie 

zachowania eksponatów. 

5. Odbiór i zwrot  eksponatów odbywa się w siedzibie Użyczającego. 

 

§ 2 

1. Biorący do używania jest zobowiązany na własny koszt zapewnić odpowiednie 

opakowanie i przewóz eksponatów w warunkach odpowiadających przyjętym 

normom transportu. 

2. Biorący do używania jest zobowiązany do ubezpieczenia eksponatów na czas 

transportu i ekspozycji. 

3. Biorący do używania jest zobowiązany do zagwarantowania odpowiednich 

parametrów klimatycznych w pomieszczeniach, gdzie będą przechowywane 

eksponaty, zgodnie z zaleceniami opinii konserwatorskiej Użyczającego. 

4. Biorący do używania jest zobowiązany do zapewnienia ochrony przed 

uszkodzeniem i utratą eksponatów w czasie transportu, przechowywania  

i eksponowania. 

§ 3 

1. Biorący do używania ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie 

eksponatów od momentu użyczenia do jego zwrotu. 
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2. Jeśli nastąpi uszkodzenie eksponatów, Biorący do używania pokryje wszelkie 

koszty konserwacji. Podstawą dla ustalenia tych kosztów będzie program 

konserwatorski opracowany przez Użyczającego.  

3. Biorący do używania nie ma prawa oddawać  użyczonych eksponatów  do używania 

lub przechowywania  innym instytucjom, osobom prawnym lub fizycznym  ani też 

używać ich  do celów  innych niż wymienione w umowie.  

4. Biorący do używania zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zabiegów 

konserwatorskich lub jakichkolwiek zmian w wypożyczonych eksponatach bez 

uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego.  

 

§ 4 

1. Reprodukowanie, fotografowanie i filmowanie użyczonych eksponatów wymaga 

pisemnej zgody Użyczającego. Biorący do używania zobowiązany jest zapewnić 

przestrzeganie niniejszego postępowania przez osoby trzecie. 

2. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy ww. czynności związanych z promocją wystawy 

w mediach. 

3. Biorący do używania zobowiązany jest zaznaczyć we wszystkich formach 

informacji o użyczonych eksponatach w tym w podpisach, etykietach, publikacjach 

i materiałach promocyjnych, kto jest właścicielem użyczonych eksponatów.  

 

§ 5 

1. Użyczającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od niniejszej 

umowy w przypadku, gdy Biorący do używania naruszy jakiekolwiek jej 

postanowienia. 

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z jakichkolwiek przyczyn Biorący do 

używania będzie zobowiązany do wydania Użyczającemu eksponatów na każde 

jego wezwanie. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosować się będzie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2.  Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Użyczającego.  

 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.      

 

 

 

Użyczający        Biorący do używania 
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Załącznik 9. Kwestionariusz inwentarza parafialnego 

 

 

KWESTIONARIUSZ 

INWENTARZA PARAFIALNEGO 
 

Inwentarz rzymskokatolickiej parafii pod 

wezwaniem………………………………………… 

................................................................................................................................w............... 

dekanat................................................................spisany 

dnia..................................................... 

 

 

I. Inwentarz kościoła 

A. Dane ogólne 

1. Rodzaj kościoła: parafialny, rektorski, zakonny.  

2. Kiedy wybudowany, projekt, materiał, wymiary.  

3. Kiedy i przez kogo poświęcony.  

4. Opis wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego:  

a) jakiego rodzaju tynk;  

b) pokrycie dachu;  

c) odprowadzenie wód opadowych;  

d) sposób osuszania;  

e) instalacja odgromowa;  

f) wywietrzniki;  

g) instalacja elektryczna;  

h) ogrzewanie;  

i) radiofonizacja;  

j) ogrodzenie;  

k) polichromia;  

l) witraże.  

 

B. Wystrój kościoła i jego wyposażenie 

1. Ołtarz główny: tytuł, wiek, wykonanie, materiał, treść wystroju.  

2. Ołtarze boczne: tytuł, wiek, wykonanie, materiał, treść wystroju.  

3. Tabernakulum: materiał, wykonanie, zabezpieczenie, kluczyk 

(liczba kluczy, miejsce przechowywania).  

4. Chrzcielnica: wiek, materiał, wykonanie, usytuowanie.  

5. Organy: system, wykonanie, liczba głosów, stan.  

6. Konfesjonały:  

a) stałe: liczba, materiał, stan;  

b) przenośne: liczba, materiał, stan.  

7. Ławki: liczba, materiał, stan.  

8. Klęczniki: liczba, materiał, stan.  

9. Ambona: usytuowanie, materiał, stan, treść wystroju.  

10. Pulpit: materiał, stan, treść wystroju.  

11. Katafalk: materiał, stan, opis wystroju.  

12. Żyrandole: liczba, materiał, stan.  

13. Kinkiety: liczba, materiał, stan.  
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14. Fotel: materiał, stan.  

15. Krzesła: liczba, materiał, stan, ew. taborety.  

C. Naczynia liturgiczne 

1. Kielichy: liczba, materiał, fundator.  

2. Pateny: liczba, materiał, fundator.  

3. Puszki: liczba, materiał, fundator.  

4. Monstrancje: liczba, materiał, fundator, treść wystroju.  

5. Kustodie: liczba, materiał, fundator.  

6. Relikwiarze: liczba, jakich świętych relikwie, materiał, fundator.  

7. Pateny do Komunii świętej: liczba.  

8. Naczynia na oleje święte: liczba, materiał.  

9. Inne.  

 

D. Sprzęt liturgiczny 

1. Ampułki: liczba, materiał.  

2. Kadzielnice: liczba, materiał.  

3. Łódki: liczba, materiał.  

4. Kociołki na wodę święconą: liczba, materiał.  

5. Krzyże ołtarzowe: liczba, materiał.  

6. Krzyże procesyjne: liczba, materiał.  

7. Dzwonki: liczba.  

8. Tace: liczba.  

9. Inne.  

 

E. Szaty liturgiczne 

1. Szaty zabytkowe: nazwa, materiał, haft, treść; kolor, fundacja, zabezpieczenie.  

2. Ornaty:  

a) białe: liczba, cechy charakterystyczne;  

b) zielone: liczba, cechy charakterystyczne;  

c) czerwone: liczba, cechy charakterystyczne;  

d) fioletowe: liczba, cechy charakterystyczne;  

e) złote: liczba, cechy charakterystyczne;  

f)     czarne: liczba, cechy charakterystyczne;  

g) inne.  

3. Dalmatyki: liczba, kolor, opis;  

4. Kapy: liczba, kolor, opis;  

5. Tuwalnie: liczba, kolor, opis;  

6. Sukienki na puszki: liczba, kolor, opis;  

7. Bursy: liczba, kolor, opis;  

8. Stuły: liczba, kolor, opis;  

9. Baldachimy: liczba, kolor, opis;  

10. Welony: liczba, kolor, opis.  

 

F. Bielizna kielichowa 

1. Korporały: liczba i stan.  

2. Puryfikaterze: liczba i stan.  

3. Palki: liczba i stan.  

4. Ręczniczki: liczba i stan.  
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G. Bielizna kościelna 

1. Alby: liczba i stan.  

2. Cingula: liczba i stan.  

3. Humerały: liczba i stan.  

4. Komże kapłańskie: liczba i stan. 

5. Alby lektorskie: liczba i stan.  

6. Komże ministranckie: liczba i stan.  

7. Pelerynki ministranckie: liczba i stan.  

8. Obrusy ołtarzowe: liczba i stan.  

9. Nakrycia na ołtarze: liczba i stan.  

10. Inne.  

 

H. Zabytki i sprzęty ruchome 

1. Przedmioty zabytkowe: materiał, wykonanie, inskrypcje, fundatorzy, opis wystroju, 

zabezpieczenie.  

2. Wota: liczba, opis, materiał.  

3. Korony: liczba, opis, materiał.  

4. Obrazy: liczba, opis.  

5. Ozdoby: rodzaj, liczba, opis.  

6. Stacje drogi krzyżowej: projekt, wykonanie, materiał, kto i kiedy erygował.  

7. Feretrony: liczba, treść, opis wystroju.  

8. Chorągwie: liczba, treść.  

9. Sztandary: liczba, treść.  

10. Figury: liczba, treść, opis artystyczny.  

11. Rzeźby: liczba, treść, opis artystyczny.  

 

I. Inne przybory i sprzęty 

1. Lichtarze: liczba, materiał.  

2. Pulpity ołtarzowe: liczba.  

3. Lampy: liczba.  

4. Reflektory: liczba.  

5. Piece ogrzewcze: liczba.  

6. Szafy: liczba, przeznaczenie.  

7. Wieszaki: liczba.  

8. Krzesła i fotele w zakrystii: liczba.  

9. Kasa pancerna: liczba.  

10. Wzmacniacze: liczba.  

11. Głośniki: liczba.  

12. Mikrofony: liczba.  

13. Rzutniki: liczba.  

14. Przeźrocza: tematyka, liczba.  

15. Ekran: liczba.  

16. Dywany: liczba, materiał.  

17. Chodniki: liczba.  

18. Flagi: liczba, treść.  

19. Narzędzia do sprzątania.  

20. Inne.  

 

J. Księgi liturgiczne 
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1. Księgi zabytkowe: rodzaj, wiek, opis zabezpieczenia.  

2. Mszały: jakie, liczba.  

3. Lekcjonarze: liczba.  

4. Rytuały: jakie, liczba.  

5. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych.  

6. Agendy liturgiczne: liczba.  

7. Śpiewniki, modlitewniki, modlitwa wiernych: liczba.  

8. Inne.  

 

II. Inwentarz kancelarii parafialnej 

A. Księgi metrykalne  

1. Księgi chrztów: liczba, lata.  

2. Księgi małżeństw: liczba, lata.  

3. Księgi zmarłych: liczba, lata.  

4. Indeksy ksiąg: rodzaj, liczba.  

5. Księgi archiwalne.  

6. Inne.  

 

B. Księgi parafialne 

1. Księga korespondencji: dziennik podawczy.  

2. Ogłoszenia parafialne: od kiedy.  

3. Księga tematów kazań.  

4. Księga kapłanów - gości celebrujących.  

5. Księga intencji mszalnych.  

6. Księga zapowiedzi przedślubnych.  

7. Kronika parafialna.  

8. Kartoteka parafialna.  

9. Księga wizytacji kanonicznych.  

10. Księga wizytacji dziekańskich.  

11. Księga Pierwszej Komunii Świętej.  

12. Księga Bierzmowanych.  

13. Księga Chorych.  

14. Księga Trzeźwości.  

15. Księga kasowa.  

16. Księga cmentarna.  

17. Księga dobroczynności.  

 

C. Teczki i segregatory 

1. Dokumenty erekcyjne, indulty.  

2. Listy pasterskie Episkopatu.  

3. Listy pasterskie biskupa diecezjalnego.  

4. Synod diecezjalny.  

5. Pisma i komunikaty Kurii.  

6. Pisma sądu biskupiego.  

7. Pisma dziekańskie.  

8. Personalia kapłańskie.  

9. Personalia służby kościelnej.  

10. Protokoły przedślubne.  

11. Katechizacja.  

12. Przygotowanie do małżeństwa. 
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13. Katecheza dorosłych.  

14. Misje i rekolekcje.  

15. Dobroczynność chrześcijańska.  

16. Trzeźwość.  

17. Powołania.  

18. Ministranci.  

19. Lektorzy.  

20. Peregrynacje.  

21. Pielgrzymki.  

22. Zespoły modlitewne.  

23. Ruchy i stowarzyszenia.  

24. Statystyka parafialna.  

25. Fundusz budowy kościoła.  

26. Budownictwo i prace konserwatorskie.  

27. Kuria diecezjalna.  

28. Seminarium Duchowne.  

29. Katolicki Uniwersytet Lubelski.  

30. Ubezpieczenia i podatki.  

31. Nieruchomości (stan prawny: wyciągi hipoteczne, mapy gruntów).  

32. Pisma do władz cywilnych.  

33. Materiały do kroniki.  

34. Wzory, firmy i adresy.  

35. Karty zgonów.  

36. Odpisy protokołów wizytacyjnych.  

37. Rada parafialna.  

38. Inne.  

 

D. Komputeryzacja kancelarii 

1. Czy istnieje?  

2. Jaki jest typ komputera? Jakie urządzenia dodatkowe (np. skaner)?  

3. Jakie dane zawiera dokumentacja komputerowa?  

4. Od którego roku?  

5. Czy są urządzenia poligraficzne, np. kserokopiarka, mała poligrafia?  

6. Czy jest telex lub telefax? 

  

III. Inwentarz dzwonnicy – wieży kościelnej 

1. Dzwonnica lub wieża: projekt, wykonanie, wiek, materiał, wystrój, zabezpieczenie.  

2. Dzwony: imiona, ciężar, materiał, firma, rok wykonania, tonacja, konsekracja, 

napisy, fundatorzy.  

3. Sygnaturka: imiona, ciężar, materiał, firma, rok wykonania, tonacja, konsekracja, 

napisy, fundatorzy.  

4. Zegar na wieży: wiek, stan.  

 

 

IV. Inwentarz domów parafialnych 

1. Dane ogólne: kiedy wybudowany, materiał, wymiary.  

2. Wyposażenie domu: nazwa sprzętu, liczba, stan.  

3. Ogrodzenie i obejście: stan i zabezpieczenie.  

4. Obecne przeznaczenie.  
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V. Inwentarz kaplic i kapliczek 

1. Kaplica:  

a) pod jakim wezwaniem;  

b) opis ogólny;  

c) inwentarz zasadniczych przedmiotów.  

2. Kapliczki parafialne: nazwa, opis, opieka.  

 

VI. Inwentarz cmentarza 

1. Kaplica cmentarna:  

a) opis ogólny;  

b) inwentarz zasadniczych przedmiotów.  

2. Studnia.  

3. Narzędzia.  

4. Ogrodzenie.  

5. Śmietniki. 

  

VII. Inwentarz probostwa 

1. Plebania:  

a) kto i kiedy zbudował;  

b) opis ogólny;  

c) plany;  

d) materiał;  

e) rozkład wewnętrzny;  

f) odprowadzenie wód opadowych,  

g) dach;  

h) system ogrzewczy;  

i) sanitariaty;  

j) stan tynków zewnętrznych i wewnętrznych; 

k) meble parafialne;  

l) urządzenia telefoniczne;  

m) piece c.o. lub inne; 

n) hydrofor;  

o) studnia;  

p) wyposażenie kuchenne.  

2. Wikariat – te same informacje co o plebanii.  

3. Inne domy mieszkalne – te same informacje co o plebanii.  

4. Budynki gospodarcze:  

a) stodoła;  

b) stajnia;  

c) szopy;  

d) drwalki;  

e) garaże.  

5. Samochody, maszyny i narzędzia gospodarcze: nazwa, liczba, stan.  

 

VIII. Inwentarz posiadłości gruntowych 

1. Ogólny areał gruntów.  

2. Opis nieruchomości: numer parceli, powierzchnia, numer księgi wieczystej:  

a) parcele zabudowane;  

b) działki budowlane;  

c) pola uprawne;  
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d) lasy;  

e) łąki;  

f) nieużytki;  

g) drogi;  

h) inne.  

 

IX. Inwentarz zapisów 

1. Rodzaj zapisu.  

2. Przeznaczenie.  

3. Obowiązki.  

4. Zapisujący i sposób zapisania.  

5. Obowiązki mszalne.  

6. Obowiązki wypominkowe.  
 

 
 

 
 

 

...................................................dnia ................................................... 

 
 

 
 

...................................................................................................... 

podpis księdza proboszcza 

 

 

 

 

Potwierdzenie wizytacyjne księdza dziekana 
 

 

 

...................................................dnia ................................................... 

...................................................................................................... 

podpis 

 

 

 

Potwierdzenie Kurii Diecezjalnej 
 

 
 

...................................................dnia ................................................... 

...................................................................................................... 

podpis 
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Załącznik 10. Pozwolenie WKZ na prowadzenie prac konserwatorskich 
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STRESZCZENIE 
 

 Zabytkowe obiekty sakralne stanowią w Polsce liczną grupę zabytków 

nieruchomych. Troska o nie leży zarówno w interesie państwa, jak i Kościoła. 

Obiekty te pełnią funkcję zarówno sakralną, jak i stanowią dziedzictwo kulturowe 

stając się własnością całego narodu. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 23 lipca 

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyróżnia następujące 

kategorie zabytków: zabytki nieruchome, ruchome oraz archeologiczne. Nie ma 

natomiast wyodrębnionej kategorii zabytków sakralnych. Ponadto ustawa rozróżnia 

ochronę zabytku należącą do obowiązków państwa od opieki nad zabytkiem 

obejmującą obowiązki właścicieli lub dzierżycieli. 

 Głównym celem pracy doktorskiej jest wskazanie uwarunkowań, jakie 

nakładają na właściciela lub dzierżyciela nieruchomego zabytku sakralnego prawo 

państwowe i prawo kanoniczne. Istotne jest sprawdzenie, czy obydwa te systemy 

prawne mają zbieżne instrumenty dotyczące ochrony prawnej tych obiektów. 

Główny problem badawczy ujęto w pytaniu: w jakim zakresie konstytucyjna zasada 

współdziałania państwa i związków wyznaniowych dla dobra człowieka i dobra 

wspólnego znajduje swoje zastosowanie w ochronie nieruchomych zabytków 

sakralnych. 

 Przedmiot badań uzasadniał wykorzystanie w pracy następujących metod 

badawczych: metody dogmatyczno-prawnej, metody prawno-porównawczej, metody 

analizy i syntezy. Dla lepszego zrozumienia dyskursu naukowego oraz aktualnych 

przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad nimi w poszczególnych 

rozdziałach zostały zasygnalizowane aspekty historyczne. 

 W swojej strukturze książka składa się z wykazu skrótów, wstępu, czterech 

rozdziałów, zakończenia, bibliografii i aneksu. Każdy z rozdziałów zawiera 

wprowadzenie w omawianą problematykę oraz końcowe wnioski.  

 Rozdział pierwszy dotyczy elementów teoretycznych oraz pojęciowych  

i stanowi wprowadzenie do dalszej części zagadnień. Opiera się on o terminologię, 

która używana jest w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 23 lipca 

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W rozdziale tym wyjaśniono 
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następujące pojęcia: dobro kultury, zabytek, zabytki nieruchome, zabytki ruchome, 

zabytki archeologiczne, zabytki sakralne, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami. 

 Rozdział drugi zawiera podstawy konstytucyjne ochrony zabytków w Polsce. 

Konstytucja RP określa, że jednym z zadań państwa jest strzeżenie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego, a także zapewnienie obywatelom dostępu do dóbr kultury. 

Konstytucja w tym zakresie wyznacza zadania dla związków wyznaniowych. 

Ponadto rozdział ten podejmuje problematykę administracyjnoprawną. Zagadnienie 

to zawiera następujące elementy: wpis do rejestru zabytków, wpis do ewidencji 

zabytków, uznanie za pomnik historii, pozwolenia i nadzór konserwatorski, jak 

również programy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W rozdziale tym 

wyjaśniono zagadnienia terminologiczne pomiędzy zabytkiem nieruchomym  

a nieruchomością oraz opisano zasady ogólne dotyczące ochrony zabytków  

i połączone z nim ograniczone prawa własności. W końcowej części tego rozdziału 

przeanalizowano przestępstwa i wykroczenia przeciwko zabytkom. 

 Niezwykle istotną problematykę z punktu widzenia celu pracy zawiera 

rozdział trzeci. Przedstawia on uregulowania dotyczące nieruchomych zabytków 

sakralnych w prawie wewnętrznym Kościoła katolickiego. Uwzględnione są w nim 

zarówno przepisy powszechnie obowiązujące, jak i prawo partykularne Kościoła w 

Polsce. 

 Ostatni, czwarty rozdział książki charakteryzuje opiekę nad zabytkami 

nieruchomymi, do której zobowiązany jest właściciel lub dzierżyciel. Wśród ich 

uprawnień wymienia się wgląd w dokumentację wojewódzkiego konserwatora 

zabytków oraz prawo do pomocy finansowej. Znacznie liczniejsze są zadania, jakie 

ustawa nakłada na właściciela lub dzierżyciela zabytku nieruchomego. 
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SUMMARY 
 

Culturally and historically important sacral objects are a large group of 

immovable historical monuments in Poland. Looking after them is in the interest of 

both the state and the Church. These objects have a sacral function and are a part of 

cultural heritage. Therefore, they belong to the whole nation. The Act of 23 July 2003 

on the protection of monuments and the care of historical monuments presents three 

categories of monuments: immovable monuments, movable monuments, and 

archaeological monuments. It does not include a distinct category of sacral 

monuments. Furthermore, this act introduces a differentiation between protection of 

monuments, which is performed by the public administration, and guardianship of 

monuments, which obligates their owner or holder.  

  The aim of this books is indicating the obligations targeted on the owner or 

holder of immovable historical sacral monuments by civil law and canon law. It is 

essential to determine whether as a form of legal protection of these objects both these 

legal systems have the same or similar legal instruments performing specific actions.  

The main research problem is of the following: to what degree is the constitutional 

principle of cooperation between the state and churches and religious denominations 

for the good of mankind and the common good applied to the protection and care of 

immovable historical sacral monuments. 

  The subject of research justifies the use of the legal dogmatic method and 

comparative law method, as well as analysis and synthesis.  The historical aspect of 

some issues is mentioned, but only to a degree that is helpful in better understanding 

of the scientific discourse and the existing legal norms regulating the protection and 

care of historical monuments. 

 This dissertation consists of a list of abbreviations, an introduction, four 

chapters, conclusions, a bibliography, and an appendix. Each chapter includes an 

introduction to the discussed issues and final conclusions. The first chapter presents 

theoretical background for the following chapters and functions as an introduction to 

further discussion. The terminology used is based on the Polish civil law, mainly on 

the act of 23 July 2003 on the protection of monuments and the care of historical 
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monuments. The concepts of cultural good, monument, immovable monuments, 

movable monuments, archaeological monuments, sacral monuments, protection of 

monuments, and guardianship of monuments are defined.  

 The second chapter discusses constitutional foundations of protection and 

guardianship of monuments in Poland. The Constitution of the Republic of Poland 

states that one of the aims of the state is protecting the cultural good, as well as 

providing citizens with access to it. In this respect, the Constitution of the Republic 

of Poland puts religious denominations under obligation. This chapter also introduces 

administrative and legal issues. It presents the following concepts: entering a 

monument in the Register of Monuments, registering a monument, granting historical 

monument status, heritage conservator supervision and authorisation, and heritage 

conservation programmes. The differences between notions of immovable 

monuments and fixed property are shown. This chapter outlines general principles on 

protection and care of monuments, and related to them limited property rights. The 

final section of this chapter analyses crimes against historical monuments.  

  The issue of laws regulating activities in the area of immovable monuments 

in canon law, which are discussed in the third chapter, is of great importance for this 

dissertation. This chapter includes both generally applicable law, and particular law 

of the Catholic Church in Poland.  

 The final chapter characterises the rights and obligations of the owner or holder 

of immovable monuments towards them. Owners or holders have the right of access 

to the documents produced by the Voivodeship Inspector of monuments. They also 

have a right to receive financial aid. The number of obligations put on these persons 

is more significant.  
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