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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badaƒ konserwator-
skich i architektonicznych, a tak˝e innych dzia∏aƒ przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badaƒ

archeologicznych i poszukiwaƒ ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i sposób wyda-
wania pozwoleƒ, w tym szczegó∏owe wymagania, ja-
kim powinien odpowiadaç wniosek i pozwolenie na
prowadzenie:

1) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

a) prac konserwatorskich,

b) prac restauratorskich,

c) robót budowlanych,

d) badaƒ konserwatorskich,

e) badaƒ architektonicznych,

f) innych dzia∏aƒ okreÊlonych w art. 36 ust. 1
pkt 6—11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) robót budowlanych w otoczeniu zabytku;

3) badaƒ archeologicznych;

4) poszukiwaƒ ukrytych lub porzuconych zabytków
ruchomych w zabytkach wpisanych do rejestru za-
bytków przy u˝yciu wszelkiego rodzaju urzàdzeƒ
elektronicznych i technicznych oraz sprz´tu do
nurkowania, zwanych dalej „poszukiwaniami
ukrytych lub porzuconych zabytków”.

2. Rozporzàdzenie okreÊla ponadto:

1) wymagane kwalifikacje, jakie powinny posiadaç
osoby uprawnione do prowadzenia prac konser-
watorskich, prac restauratorskich, badaƒ konser-
watorskich, badaƒ architektonicznych lub badaƒ
archeologicznych;

2) dodatkowe wymagania, jakie powinny spe∏niaç
osoby kierujàce robotami budowlanymi;

3) sposób potwierdzania posiadanych kwalifikacji
i dodatkowych wymagaƒ;

4) standardy dotyczàce dokumentacji prowadzonych
prac konserwatorskich i restauratorskich przy za-
bytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków
oraz badaƒ archeologicznych. 

§ 2. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym
mowa w § 1 ust. 1, sk∏ada si´ do wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, w∏aÊciwego dla miejsca po∏o˝e-
nia lub przechowywania zabytku. 

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Kultury (Dz. U. Nr 106, poz. 1122).



2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie
badaƒ archeologicznych albo poszukiwaƒ ukrytych
lub porzuconych zabytków na polskich obszarach
morskich sk∏ada si´ do dyrektora urz´du morskiego,
w∏aÊciwego dla miejsca prowadzenia tych badaƒ lub
poszukiwaƒ.

§ 3. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym
mowa w § 1 ust. 1, zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres lub nazw´, siedzib´ i adres
wnioskodawcy;

2) wskazanie zabytku, z uwzgl´dnieniem miejsca je-
go po∏o˝enia lub przechowywania albo miejsca
planowanych robót budowlanych w otoczeniu za-
bytku, miejsca badaƒ archeologicznych, z okreÊle-
niem wspó∏rz´dnych geodezyjnych, albo poszuki-
waƒ ukrytych lub porzuconych zabytków; 

3) program planowanych prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, robót budowlanych, robót
budowlanych w otoczeniu zabytku, badaƒ konser-
watorskich, badaƒ architektonicznych, badaƒ ar-
cheologicznych, innych dzia∏aƒ albo poszukiwaƒ
ukrytych lub porzuconych zabytków; 

4) wskazanie przewidywanego terminu rozpocz´cia
i zakoƒczenia prac, robót, badaƒ, innych dzia∏aƒ
lub poszukiwaƒ, o których mowa w pkt 3; 

5) uzasadnienie wniosku.

2. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1
lit. a—e oraz pkt 2—4, zawiera ponadto: imi´, nazwi-
sko i adres osoby prowadzàcej prace konserwatorskie,
prace restauratorskie, badania konserwatorskie, bada-
nia architektoniczne, badania archeologiczne albo po-
szukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków albo
kierujàcej robotami budowlanymi lub robotami bu-
dowlanymi w otoczeniu zabytku. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadze-
nie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badaƒ konserwatorskich, badaƒ archi-
tektonicznych lub badaƒ archeologicznych do∏àcza si´
dokumenty potwierdzajàce posiadanie, przez osob´
prowadzàcà te prace lub badania, kwalifikacji i praktyki
zawodowej, o których mowa w § 7, § 8 ust. 3 i 4, § 9
oraz § 10 ust. 1, albo spe∏nianie przez osob´ kierujàcà
tymi robotami dodatkowych wymagaƒ i posiadanie
praktyki zawodowej, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowa-
dzenie badaƒ archeologicznych do∏àcza si´ ponadto:

1) map´ w skali 1:10 000 lub mniejszej umo˝liwiajàcej
lokalizacj´ nieruchomego zabytku archeologiczne-
go z zaznaczonym terenem planowanych badaƒ;

2) plan w skali 1:100 terenu badaƒ w nawiàzaniu do
punktów paƒstwowej osnowy poziomej III klasy
i punktów paƒstwowej osnowy pionowej IV klasy
z naniesionymi miejscami dotychczasowych i pla-
nowanych badaƒ;

3) dokument potwierdzajàcy gotowoÊç muzeum lub
innej jednostki organizacyjnej do przyj´cia zabyt-
ków archeologicznych odkrytych w trakcie prowa-
dzenia badaƒ archeologicznych;

4) oÊwiadczenie osoby prowadzàcej badania archeo-
logiczne o posiadaniu Êrodków finansowych na
przeprowadzenie badaƒ archeologicznych w za-
kresie okreÊlonym w programie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3; 

5) oÊwiadczenie osoby prowadzàcej badania archeo-
logiczne, ˝e wywiàza∏a si´ z na∏o˝onych obowiàz-
ków przy prowadzeniu poprzednich badaƒ archeo-
logicznych;

6) opis sposobu uporzàdkowania terenu po zakoƒ-
czeniu badaƒ.

5. Je˝eli z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
prowadzenie badaƒ konserwatorskich i architektonicz-
nych albo badaƒ archeologicznych lub poszukiwaƒ
ukrytych lub porzuconych zabytków wyst´puje osoba
fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzajàca
prowadziç te badania lub poszukiwania, do∏àcza ona
do wniosku zgod´ w∏aÊciciela lub posiadacza nieru-
chomoÊci na przeprowadzenie tych badaƒ lub poszu-
kiwaƒ, chyba ˝e takiej zgody nie uzyskano.

6. Prowadzenie badaƒ archeologicznych albo po-
szukiwaƒ ukrytych lub porzuconych zabytków na tere-
nie parku narodowego albo rezerwatu przyrody wy-
maga uzyskania zgody w∏aÊciwego organu ochrony
przyrody.

§ 4. 1. Wojewódzki konserwator zabytków mo˝e
uzale˝niç rozpatrzenie wniosku o udzielenie pozwole-
nia od przed∏o˝enia przez wnioskodawc´ dodatkowej
dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotogra-
ficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio
prowadzonych robót budowlanych, a tak˝e decyzji,
uzgodnieƒ lub opinii innych organów, wymaganych
na podstawie odr´bnych przepisów, niezb´dnych dla
prawid∏owego przeprowadzenia prac konserwator-
skich, prac restauratorskich, robót budowlanych, ro-
bót budowlanych w otoczeniu zabytku, badaƒ konser-
watorskich, badaƒ architektonicznych, badaƒ archeo-
logicznych, innych dzia∏aƒ albo poszukiwaƒ ukrytych
lub porzuconych zabytków, obj´tych wnioskiem. 

2. Na podstawie przed∏o˝onej przez wnioskodawc´
dodatkowej dokumentacji wojewódzki konserwator
zabytków mo˝e nakazaç wnioskodawcy wprowadze-
nie odpowiednich zmian w programie, o którym mo-
wa w § 3 ust. 1 pkt 3. 

3. Wnioskodawca sk∏ada wojewódzkiemu konser-
watorowi zabytków dla celów archiwalnych jeden eg-
zemplarz dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Pozwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, za-
wiera:
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1) imi´, nazwisko i adres lub nazw´, siedzib´ i adres
wnioskodawcy;

2) wskazanie zabytku, z uwzgl´dnieniem miejsca je-
go po∏o˝enia lub przechowywania albo miejsca
planowanych robót budowlanych w otoczeniu za-
bytku, miejsca badaƒ archeologicznych, z okreÊle-
niem wspó∏rz´dnych geodezyjnych, albo poszuki-
waƒ ukrytych lub porzuconych zabytków; 

3) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w po-
zwoleniu prac, robót, badaƒ, innych dzia∏aƒ lub
poszukiwaƒ;

4) informacj´, ˝e pozwolenie mo˝e byç cofni´te lub
zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu,
nowych okolicznoÊci, które mogà mieç wp∏yw na
zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
prac, robót, badaƒ, innych dzia∏aƒ lub poszuki-
waƒ; 

5) wskazanie przewidywanego terminu rozpocz´cia
i zakoƒczenia obj´tych pozwoleniem prac, robót,
badaƒ, innych dzia∏aƒ lub poszukiwaƒ.

2. Pozwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1
lit. a—e oraz pkt 2—4, zawiera ponadto: imi´, nazwi-
sko i adres osoby prowadzàcej prace konserwatorskie,
prace restauratorskie, badania konserwatorskie, bada-
nia architektoniczne, badania archeologiczne albo po-
szukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków albo
kierujàcej robotami budowlanymi lub robotami bu-
dowlanymi w otoczeniu zabytku. 

3. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwator-
skich, prac restauratorskich oraz badaƒ konserwator-
skich mo˝e okreÊlaç warunki, polegajàce na obowiàz-
ku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora za-
bytków o terminie rozpocz´cia i zakoƒczenia wska-
zanych w pozwoleniu prac lub badaƒ; 

2) niezw∏ocznego zawiadomienia wojewódzkiego
konserwatora zabytków o wszelkich zagro˝eniach
lub nowych okolicznoÊciach ujawnionych w trak-
cie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac
lub badaƒ;

3) prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konser-
watorskich, prac restauratorskich lub badaƒ kon-
serwatorskich oraz opracowania wyników tych ba-
daƒ w sposób umo˝liwiajàcy jednoznacznà iden-
tyfikacj´ i dok∏adnà lokalizacj´ przestrzennà
wszystkich czynnoÊci, u˝ytych materia∏ów oraz
dokonanych odkryç i przekazania jej wojewódzkie-
mu konserwatorowi zabytków w terminie do
3 miesi´cy od dnia zakoƒczenia tych prac lub ba-
daƒ; 

4) opracowania sposobu post´powania z zabytkiem
po zakoƒczeniu wskazanych w pozwoleniu prac
lub badaƒ i przekazania tego opracowania woje-
wódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie

do 3 miesi´cy od dnia zakoƒczenia tych prac lub
badaƒ. 

4. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych
mo˝e okreÊlaç warunki, polegajàce na obowiàzku:

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora za-
bytków o terminie rozpocz´cia i zakoƒczenia wska-
zanych w pozwoleniu robót budowlanych; 

2) niezw∏ocznego zawiadomienia wojewódzkiego
konserwatora zabytków o wszelkich zagro˝eniach
lub nowych okolicznoÊciach ujawnionych w trak-
cie prowadzenia robót budowlanych;

3) opracowania sposobu post´powania z zabytkiem
po zakoƒczeniu wskazanych w pozwoleniu robót
budowlanych.

5. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych
w otoczeniu zabytku, badaƒ architektonicznych lub in-
nych dzia∏aƒ mo˝e okreÊlaç warunki, polegajàce na
obowiàzku:

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora za-
bytków o terminie rozpocz´cia i zakoƒczenia wska-
zanych w pozwoleniu robót, badaƒ lub innych
dzia∏aƒ; 

2) niezw∏ocznego zawiadomienia wojewódzkiego
konserwatora zabytków o wszelkich zagro˝eniach
lub nowych okolicznoÊciach ujawnionych w trak-
cie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót,
badaƒ lub innych dzia∏aƒ. 

6. Pozwolenie na prowadzenie badaƒ archeolo-
gicznych mo˝e okreÊlaç warunki, polegajàce na obo-
wiàzku:

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora za-
bytków albo dyrektora urz´du morskiego o termi-
nie rozpocz´cia i zakoƒczenia wskazanych w po-
zwoleniu badaƒ archeologicznych; 

2) dokonania szczegó∏owego rozpoznania terenowe-
go i sporzàdzenia planu sytuacyjno-wysokoÊcio-
wego dla zabytku archeologicznego, zw∏aszcza gdy
ten zabytek posiada w∏asnà form´ krajobrazowà;

3) niezw∏ocznego zawiadomienia wojewódzkiego
konserwatora zabytków albo dyrektora urz´du
morskiego o wszelkich zagro˝eniach lub nowych
okolicznoÊciach ujawnionych w trakcie prowadze-
nia wskazanych w pozwoleniu badaƒ archeo-
logicznych;

4) niezw∏ocznego zawiadomienia wojewódzkiego
konserwatora zabytków albo dyrektora urz´du
morskiego o przerwach we wskazanych w pozwo-
leniu badaniach archeologicznych, które mogà
wp∏ynàç na zmian´ programu tych badaƒ;

5) prowadzenia dokumentacji przebiegu badaƒ ar-
cheologicznych oraz opracowania wyników tych

Dziennik Ustaw Nr 150 — 10585 — Poz. 1579



badaƒ w sposób umo˝liwiajàcy jednoznacznà
identyfikacj´ i dok∏adnà przestrzennà lokalizacj´
wszystkich czynnoÊci oraz dokonanych odkryç
i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków w terminie do 6 miesi´cy od dnia zakoƒ-
czenia tych prac lub badaƒ; 

6) prowadzenia doraênej konserwacji pozyskanych
zabytków i przekazania ich wojewódzkiemu kon-
serwatorowi zabytków w terminie do 3 lat od dnia
zakoƒczenia badaƒ archeologicznych;

7) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych
zabytków i ich dokumentacji i przekazania jej wo-
jewódzkiemu konserwatorowi zabytków w termi-
nie do 6 miesi´cy od dnia zakoƒczenia badaƒ ar-
cheologicznych;

8) sporzàdzenia sprawozdania z przeprowadzonych
badaƒ archeologicznych i przekazania tego spra-
wozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabyt-
ków w terminie do 3 tygodni od dnia ich zakoƒcze-
nia;

9) opracowania sposobu post´powania z zabytkiem
po zakoƒczeniu badaƒ archeologicznych i przeka-
zania go w terminie do 3 miesi´cy od dnia zakoƒ-
czenia tych badaƒ; 

10) opracowania wyników badaƒ archeologicznych
i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków w terminie do 3 lat od dnia ich zakoƒcze-
nia; 

11) uporzàdkowania terenu po zakoƒczeniu badaƒ ar-
cheologicznych.

7. Pozwolenie na prowadzenie poszukiwaƒ ukry-
tych lub porzuconych zabytków mo˝e okreÊlaç warun-
ki, polegajàce na obowiàzku:

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora za-
bytków albo dyrektora urz´du morskiego o termi-
nie rozpocz´cia i zakoƒczenia wskazanych w po-
zwoleniu poszukiwaƒ; 

2) niezw∏ocznego zawiadomienia wojewódzkiego
konserwatora zabytków albo dyrektora urz´du
morskiego o wszelkich zagro˝eniach lub nowych
okolicznoÊciach ujawnionych w trakcie prowadze-
nia wskazanych w pozwoleniu poszukiwaƒ. 

8. Pozwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, mo˝e
ponadto okreÊlaç warunek polegajàcy na obowiàzku
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków o terminie podj´cia okreÊlonych czynnoÊci zwià-
zanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na
3 dni przed rozpocz´ciem tych czynnoÊci. 

9. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwator-
skich, prac restauratorskich, robót budowlanych lub
badaƒ archeologicznych mo˝e tak˝e okreÊlaç warunek
polegajàcy na obowiàzku dokonywania odbioru cz´-

Êciowego i koƒcowego wykonanych prac, robót lub
badaƒ z udzia∏em wojewódzkiego konserwatora za-
bytków.

10. Pozwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, mo-
˝e równie˝ okreÊlaç inne warunki, które zapobiegnà
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

§ 6. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 3
pkt 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 2,
odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków albo
dyrektor urz´du morskiego jest obowiàzany wydaç
odpowiednie zalecenia lub wznowiç post´powanie
w sprawie wydanego pozwolenia, w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 7 dni od dnia przyj´cia zawiadomienia.

§ 7. 1. Prace konserwatorskie, prace restaurator-
skie lub badania konserwatorskie mogà prowadziç
osoby, które posiadajà tytu∏ zawodowy magistra uzy-
skany po ukoƒczeniu wy˝szych studiów na kierunku
konserwacja i restauracja dzie∏ sztuki lub wy˝szych
studiów w specjalnoÊci w zakresie konserwacji zabyt-
ków oraz odby∏y po ukoƒczeniu tych studiów co naj-
mniej 12-miesi´cznà praktyk´ zawodowà w zakresie
konserwacji i badania zabytków. 

2. W dziedzinach nieobj´tych programem wy˝-
szych studiów, o których mowa w ust. 1, prace konser-
watorskie, prace restauratorskie i badania konserwa-
torskie mogà prowadziç osoby, które posiadajà przy-
najmniej Êrednie wykszta∏cenie w danej dziedzinie
oraz odby∏y co najmniej 5-letnià praktyk´ zawodowà
w zakresie konserwacji i badania zabytków. 

§ 8. 1. Robotami budowlanymi przy zabytkach nie-
ruchomych mogà kierowaç osoby, które posiadajà od-
powiednie uprawnienia budowlane okreÊlone przepi-
sami Prawa budowlanego oraz odby∏y co najmniej 
2-letnià praktyk´ zawodowà na budowie przy zabyt-
kach nieruchomych.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do wykonywa-
nia nadzoru inwestorskiego.

3. Pracami konserwatorskimi lub pracami restau-
ratorskimi polegajàcymi na zabezpieczeniu, uzupe∏-
nieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytko-
wych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni za-
bytkowej mogà kierowaç osoby, które posiadajà tytu∏
zawodowy magistra uzyskany po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów, obejmujàcych wiadomoÊci w tym za-
kresie, oraz odby∏y po ukoƒczeniu tych studiów co naj-
mniej 12-miesi´cznà praktyk´ zawodowà przy konser-
wacji i piel´gnacji tego rodzaju zabytków.

4. Prace o charakterze technicznym w zakresie,
o którym mowa w ust. 3, mogà byç prowadzone przez
osoby, które posiadajà Êrednie wykszta∏cenie w zakre-
sie piel´gnacji zieleni albo odby∏y co najmniej 12-mie-
si´cznà praktyk´ zawodowà przy piel´gnacji tego ro-
dzaju zabytków. 
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§ 9. Badania architektoniczne mogà prowadziç
osoby, które posiadajà tytu∏ zawodowy magistra in˝y-
niera uzyskany po ukoƒczeniu wy˝szych studiów na
kierunku architektura oraz odby∏y po ukoƒczeniu tych
studiów co najmniej 12-miesi´cznà praktyk´ zawodo-
wà w zakresie tych badaƒ.

§ 10. 1. Badania archeologiczne mogà byç prowa-
dzone przez osoby, które posiadajà tytu∏ zawodowy
magistra uzyskany po ukoƒczeniu wy˝szych studiów
na kierunku archeologia oraz odby∏y po ukoƒczeniu
tych studiów co najmniej 12-miesi´cznà praktyk´ za-
wodowà w zakresie tych badaƒ. 

2. Przy ustalaniu czasu trwania praktyki, o której
mowa w ust. 1, nie uwzgl´dnia si´ uczestnictwa w ba-
daniach archeologicznych prowadzonych metodà po-
wierzchniowà, nadzorów archeologicznych i rozpo-
znawania obiektów archeologicznych przy pomocy
odwiertów oraz udzia∏u w opracowywaniu zabytków
ruchomych odkrytych w trakcie badaƒ archeologicz-
nych. 

§ 11. Wymagane standardy dokumentacji prowa-
dzonych prac konserwatorskich i prac restauratorskich
przy zabytkach ruchomych oraz dokumentacji badaƒ
archeologicznych okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 12. Do spraw wszcz´tych, przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, a niezakoƒczonych decyzjà
ostatecznà, stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 13. Osoby, które uzyska∏y zaÊwiadczenie o kwali-
fikacjach na podstawie § 19 rozporzàdzenia Ministra

Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie ze-
zwoleƒ na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych
(Dz. U. Nr 31, poz. 197) oraz § 17—19 rozporzàdzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o za-
sadach i trybie udzielania zezwoleƒ na prowadzenie
prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac ar-
cheologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich
prowadzenia i kwalifikacjach osób, które majà prawo
prowadzenia tej dzia∏alnoÊci (Dz. U. Nr 16, poz. 55), za-
chowujà uprawnienia wskazane w tym zaÊwiadczeniu
w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do prac
konserwatorskich i robót budowlanych w rozumieniu
niniejszego rozporzàdzenia. 

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.2)

Minister Kultury: W. Dàbrowski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
18 paêdziernika 2000 r. w sprawie zasad i trybu udzielania
i cofania zezwoleƒ na prowadzenie prac konserwator-
skich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warun-
ków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do
wykonywania tych prac (Dz. U. Nr 93, poz. 1033), które
utraci∏o moc na podstawie art. 148 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Kultury
z dnia 9 czerwca 2004 r. (poz. 1579)

I. STANDARDY DOKUMENTACJI PROWADZONYCH PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH
PRZY ZABYTKACH RUCHOMYCH

Dokumentacja z przeprowadzonych prac konser-
watorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym
powinna zawieraç:

1) okreÊlenie zabytku;

2) miejsce jego po∏o˝enia lub przechowywania;

3) wskazanie w∏aÊciciela lub posiadacza zabytku;

4) wskazanie autora, czasu powstania i stylu zabytku;

5) wymiary zabytku, w tym wymiary jego cz´Êci sk∏a-
dowych;

6) fotografie zabytku wykonane w miejscu jego sta∏e-
go przechowywania, z uwzgl´dnieniem jego bez-
poÊredniego otoczenia;

7) opis inwentaryzacyjny;

8) opracowanie historyczne zawierajàce informacje
o dotychczas przeprowadzonych pracach konser-
watorskich i restauratorskich oraz dokonanych
przekszta∏ceniach zabytku;

9) analiz´ materia∏ów i technik wykonania zabytku,
w tym stratygrafii warstw technologicznych;



10) opis i analiz´ stanu zachowania zabytku przed
podj´ciem prac konserwatorskich lub prac restau-
ratorskich, z okreÊleniem przyczyn uszkodzeƒ
i zniszczeƒ;

11) dokumentacj´ fotograficznà zabytku przed rozpo-
cz´ciem prac konserwatorskich lub prac restaura-
torskich;

12) program prac konserwatorskich lub prac restaura-
torskich zawierajàcy:

a) uzasadnienie koncepcji wyglàdu zabytku po
przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub
prac restauratorskich, uwzgl´dniajàce uwarun-
kowania estetyczne, historyczne i funkcjonalne,

b) wykaz planowanych czynnoÊci i zabiegów kon-
serwatorskich z podaniem metod, materia∏ów
i technik;

13) opis, fotografie i rysunki dokumentujàce poszcze-
gólne etapy prac konserwatorskich i prac restaura-
torskich z uwzgl´dnieniem zastosowanych metod,
materia∏ów i technik;

14) ustalenia naukowe wynikajàce z przeprowadzo-
nych prac konserwatorskich i prac restaurator-
skich;

15) fotografie zabytku po zakoƒczeniu prac konserwa-
torskich i prac restauratorskich;

16) zalecenia konserwatorskie dla w∏aÊciciela lub po-
siadacza zabytku okreÊlajàce sposoby i metody
sprawowania opieki nad zabytkiem.
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II. STANDARD DOKUMENTACJI BADA¡ ARCHEOLOGICZNYCH

Dokumentacja z przeprowadzonych badaƒ archeo-
logicznych powinna zawieraç:

1) kart´ zabytku archeologicznego, na której powinny
si´ znaleêç:

a) miejsce usytuowania zabytku archeologiczne-
go, z podaniem nazwy miejscowoÊci, gminy,
powiatu i województwa, numeru obszaru w wo-
jewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku
na tym obszarze, numeru stanowiska w miej-
scowoÊci oraz wspó∏rz´dnych geograficznych,

b) opis fizjograficzny,

c) okreÊlenie powierzchni przeprowadzonych ba-
daƒ archeologicznych,

d) wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiek-
tów oraz zabytków datujàcych te fazy,

e) nazwisko kierownika badaƒ archeologicznych,
termin ich przeprowadzenia;

2) karty odkrytych zabytków (obiektów), w których
powinny si´ znaleêç:

a) miejsce usytuowania zabytku archeologiczne-
go, z podaniem nazwy miejscowoÊci, gminy,
powiatu i województwa, numeru obszaru w wo-
jewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku
na tym obszarze, numeru stanowiska w miej-
scowoÊci oraz wspó∏rz´dnych geograficznych,

b) numer zabytku i jego lokalizacj´ w systemie po-
dzia∏u przestrzeni badawczej,

c) okreÊlenie funkcji zabytku,

d) wst´pne datowanie zabytku,

e) przekrój poziomy i pionowy zabytku,

f) wymiary zabytku,

g) opis eksploracji zabytku,

h) relacja stratygraficzna;

3) karty (kart´) nawarstwieƒ kulturowych zabytku ar-
cheologicznego, w których powinny si´ znaleêç:

a) miejsce usytuowania zabytku archeologiczne-
go, z podaniem nazwy miejscowoÊci, gminy,
powiatu i województwa, numeru obszaru w wo-
jewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku
na tym obszarze, numeru stanowiska w miej-
scowoÊci oraz wspó∏rz´dnych geograficznych,

b) numer warstwy i jej lokalizacja w systemie po-
dzia∏u przestrzeni badawczej,

c) okreÊlenie funkcji warstwy,

d) wst´pne datowanie warstwy,

e) zasi´g i g∏´bokoÊci warstwy,

f) opis eksploracji warstwy,

g) relacja stratygraficzna;

4) rejestr odkrytych zabytków;

5) rejestr warstw;

6) inwentarz:

a) zabytków wydzielonych,

b) zabytków masowych,

c) próbek,

d) dokumentacji rysunkowej,

e) dokumentacji fotograficznej;



7) dokumentacj´ rysunkowà;

8) dokumentacj´ fotograficznà;

9) sprawozdanie z badaƒ;

10) opracowanie wyników badaƒ;

11) map´ lokalizacji zabytku archeologicznego w skali
1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasi´-
giem;

12) graficzne przedstawienie rozplanowania odkrytych
zabytków i warstw kulturowych z zaznaczonà siat-
kà i oznaczeniem ich chronologii;

13) plan warstwicowy zabytku archeologicznego z na-
niesionà siatkà arowà nawiàzanà do paƒstwowej
sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;

14) w przypadku zabytku badanego wczeÊniej odno-
szàcà si´ do niego bibliografi´ oraz zestawienie in-
formacji o miejscu przechowywania dokumentacji
przeprowadzonych badaƒ.
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