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Marcin Gawlicki

KRAJOWY OÂRODEK BADA¡ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
Nowe cele i zasady dzia∏ania

informacje
dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

Rozpocz´∏a si´ budowa spójnego systemu ochro-
ny zabytków w Polsce. Pierwszym krokiem

by∏o nadanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego statutu Krajowemu OÊrodkowi Badaƒ
i Dokumentacji Zabytków 1. Na jego podstawie, 
z poczàtkiem 2007 r., instytucja ta – wyst´pujàca
wprawdzie nadal pod swojà dotychczasowà, nie-
zmienionà nazwà – uzyska∏a nowe cele dzia∏ania.
W zasadniczy sposób skoncentrowa∏y si´ one wo-
kó∏ tworzenia ram wspó∏pracy pomi´dzy Krajo-
wym OÊrodkiem i jego regionalnymi oddzia∏ami, 
a s∏u˝bami konserwatorskimi. Kolejnym krokiem
powinno byç, oczekiwane od dawna przez Êrodo-
wiska konserwatorskie i wyra˝one uchwa∏à I Kon-
gresu Konserwatorów w 2005 r., podporzàdkowanie
urz´dów wojewódzkich konserwatorów zabytków Mi-
nistrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ge-
neralnemu Konserwatorowi Zabytków. Nadrz´dnym
celem sta∏o si´ zatem tworzenie nowoczesnego sy-
stemu ochrony zabytków opartego na czytelnych
ramach organizacyjnych, w∏aÊciwie rozdzielonych
kompetencjach, jednoznacznie okreÊlonych pod-
stawach teoretycznych oraz systemach dokumenta-
cyjnych i standardach post´powania konserwator-
skiego. Nowym, wa˝nym zadaniem sta∏a si´ popu-
laryzacja idei ochrony zabytków oraz ich promocja,
a tak˝e szeroko poj´ta edukacja oraz szkolenia 
organizowane z myÊlà o osobach i instytucjach za-
anga˝owanych w ochron´ dziedzictwa narodowego.

Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków sta∏ si´ istotnym ogniwem polityki paƒstwa
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
opieki nad nim. Jego celami strategicznymi, wy-
znaczonymi statutem i planami dzia∏ania, sà obec-
nie: wypracowywanie podstaw doktryny konserwa-
torskiej, opracowanie i wdro˝enie jednolitego sys-
temu ochrony i dokumentacji dziedzictwa kulturo-
wego oraz wprowadzanie i upowszechnianie no-
wych standardów metodologicznych badaƒ, doku-
mentacji i konserwacji zabytków. Istotnym zada-
niem pozosta∏o nadal gromadzenie odpisów decyzji
o wpisie do rejestru zabytków wydawanych przez

wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz pro-
wadzenie Krajowej Ewidencji Zabytków, w tym
ewidencji badaƒ archeologicznych. 

Krajowy OÊrodek przejà∏ cz´Êç zadaƒ wykony-
wanych dotàd przez rozwiàzany z koƒcem 2006 r.
OÊrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.
Zaliczyç do nich nale˝y m.in. prowadzenie ratow-
niczych badaƒ archeologicznych na stanowiskach
szczególnie zagro˝onych oraz wspomaganie nadzorów
wojewódzkich konserwatorów zabytków nad pra-
cami archeologicznymi. Uzupe∏nieniem tych zadaƒ
jest prowadzenie prac inwentaryzacyjnych i ba-
dawczych przy zabytkach szczególnie zagro˝onych.

Wa˝nym obszarem dzia∏aƒ jest tak˝e monito-
rowanie stanu zachowania dziedzictwa kulturo-
wego oraz ocena zagro˝enia zabytków, czemu s∏u-
˝y wykonywanie opinii i ekspertyz na rzecz Ge-
neralnego Konserwatora Zabytków i Wojewódz-
kich Urz´dów Ochrony Zabytków. OÊrodek gro-
madzi ponadto i udost´pnia informacje zwiàzane 
z muzeami i muzealnictwem. 

Nowymi zadaniami sà koordynowanie i uczest-
nictwo w pracach nad raportami okresowymi do-
tyczàcymi polskich miejsc i obiektów wpisanych na
List´ Âwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przy-
rodniczego UNESCO, a tak˝e koordynowanie 
i realizacja procedury sk∏adania wniosków do Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uzna-
nie przez Prezydenta RP miejsc i obiektów za pom-
niki historii. Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków realizuje programy szkoleniowe 
i informacyjne na rzecz s∏u˝b konserwatorskich 
i Êrodowisk zwiàzanych z opiekà nad zabytkami,
popularyzuje wiedz´ o dziedzictwie kulturowym,
prowadzi tak˝e edukacj´ zwiàzanà z ochronà
zabytków.

Tak szeroko zakreÊlone cele nie mogà byç reali-
zowane bez dobrej wspó∏pracy ze s∏u˝bami kon-
serwatorskimi, a tak˝e jednostkami samorzàdu te-
rytorialnego, organizacjami pozarzàdowymi, oÊrod-
kami naukowymi oraz w∏aÊcicielami, zarzàdcami 
i u˝ytkownikami zabytków.
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Podejmuje równie˝ prace inwentaryzacyjne i ba-
dawcze przy zabytkach szczególnie zagro˝onych,
tworzy i wdra˝a standardy zapisów ochrony kon-
serwatorskiej w wytycznych do planów oraz pro-
jektach planów zagospodarowania przestrzennego.
Monitoruje programy opieki nad zabytkami, spo-
rzàdza raporty w tym zakresie, a tak˝e udziela kon-
sultacji dotyczàcych form i metod ochrony zabyt-
ków. Do wa˝nych zadaƒ nale˝à ponadto: koordy-
nacja i udzia∏ w pracach zwiàzanych z miejscami 
i obiektami wpisanymi na List´ Âwiatowego Dzie-
dzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
oraz koordynacja i realizacja procedur sk∏adania
wniosków zwiàzanych z pomnikami historii.
Pracowni´ utworzono w wyniku po∏àczenia kilku
dawnych dzia∏ów, m.in. dzia∏u badaƒ interdyscy-
plinarnych. W jej ramach powsta∏y: zespó∏ ds.
badaƒ w Wilanowie, zespó∏ ds. zabytkowych par-
ków i ogrodów, krajobrazu kulturowego, zespó∏ ds.
UNESCO oraz samodzielne stanowiska pracy zwià-
zane z zasadniczymi problemami badawczo-kon-
serwatorskimi, w tym zabytkami techniki. W praco-
wni realizowane sà tak˝e bie˝àce zadania zwiàza-
ne z merytorycznym zarzàdzaniem i projektowaniem

Dzia∏ Strategii Ochrony Zabytków 

Przygotowuje wnioski dotyczàce szczególnie wa˝-
nych problemów konserwatorskich, opracowuje 
i upowszechnia standardy konserwatorskie, a tak-
˝e bada i dokumentuje w∏aÊciwoÊci Êrodowiska kul-
turowego, zabytkowego krajobrazu oraz obszarów
i obiektów zabytkowych. Dzia∏ tworzà: Pracownia
Kszta∏towania Polityki Konserwatorskiej, Pracow-
nia Badania Zabytków, Pracownia Dokumentacji,
Ewidencji i Rejestru Zabytków Nieruchomych,
Pracownia Dokumentacji, Ewidencji i Rejestru Za-
bytków Ruchomych oraz Zespó∏ ds. Archiwaliów. 

Pracownia Kszta∏towania Polityki Konserwator-
skiej, która powsta∏a z uwzgl´dnieniem sk∏adu ka-
drowego i doÊwiadczeƒ dawnego dzia∏u ekspertyz 
i analiz, zajmuje si´ tworzeniem i upowszechnianiem
stadardów metodologii konserwatorskiej w zakresie
ochrony zabytkowego krajobrazu, zespo∏ów, obsza-
rów oraz obiektów wraz z ich otoczeniem. Dzia∏ania
te polegajà g∏ównie na sporzàdzaniu opinii mery-
torycznych, ekspertyz, analiz i ocen zwiàzanych 
z ochronà zabytków, które trafiajà do pracowni
na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków,

Departamentu Ochrony Zabytków i Wojewódzkich
Konserwatorów Zabytków. Pracownia koordynuje
równie˝ sporzàdzanie opinii konserwatorskich przez
Regionalne OÊrodki, a tak˝e monitoruje, analizuje
i ocenia bie˝àcà dzia∏alnoÊç konserwatorskà.

Pracownia Badania Zabytków prowadzi bada-
nia, sporzàdza opinie, ekspertyzy, wnioski i wytycz-
ne konserwatorskie dotyczàce ochrony zabytków
oraz ochrony wartoÊci kulturowych w zamierze-
niach projektowych i dokumentach planistycznych.

Krajowemu OÊrodkowi Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków nadano regulamin organizacyjny, który
okreÊli∏ nowà struktur´ instytucji, podzia∏ na posz-
czególne dzia∏y, pracownie i zespo∏y oraz przypi-
sa∏ im odpowiednio zadania przewidziane do rea-
lizacji2. W ten sposób utworzony zosta∏, przedsta-
wiony poni˝ej, schemat organizacyjny.

W celu lepszego poznania zasad dzia∏ania
OÊrodka przyjrzyjmy si´ jego poszczególnym komór-
kom organizacyjnym i przypisanym im zadaniom. 
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informacje
polskiej cz´Êci Parku Mu˝akowskiego, wpisanego
na List´ Âwiatowego Dziedzictwa, który pozostaje
w zarzàdzie Krajowego OÊrodka Badaƒ i Doku-
mentacji Zabytków.

Pracownie Dokumentacji, Ewidencji i Rejestru
Zabytków Nieruchomych oraz Dokumentacji,
Ewidencji i Rejestru Zabytków Ruchomych gro-
madzà i analizujà odpisy decyzji wojewódzkich
konserwatorów zabytków o wpisie do rejestru za-
bytków, prowadzà Krajowà Ewidencj´ Zabytków
oraz wypracowujà standardy wykonywania i udo-
st´pniania dokumentacji, sporzàdzania ewidencji 
i prowadzenia rejestru. Istotnym zadaniem pra-
cowni jest tworzenie baz danych o zabytkach nie-
ruchomych i ruchomych, ich nowoczesne opraco-
wywanie, przetwarzanie i udost´pnianie, w tym
tak˝e w systemie informacji GIS. Dotychczasowe
doÊwiadczenia i efekty pracy wskazujà na koniecz-
noÊç wypracowania nowej metody zapisu rejestru
zabytków z okreÊlonymi zakresami dost´pu dla
ró˝nych u˝ytkowników oraz wykorzystaniem no-
woczesnych cyfrowych metod informacji prze-
strzennej. Dodatkowymi zadaniami pracowni za-
bytków ruchomych sà gromadzenie informacji
zwiàzanych z muzeami i muzealnictwem oraz re-
dagowanie rocznika „Muzealnictwo”.

Zespó∏ ds. Archiwaliów zarzàdza obszernymi
zbiorami Krajowego OÊrodka i OÊrodków Regio-
nalnych, a tak˝e sprawuje merytoryczny nadzór nad
u˝yczonymi zasobami archiwalnymi PP Pracowni
Konserwacji Zabytków, prowadzi prace badawcze
i promocyjne zwiàzane ze zbiorami archiwalnymi
oraz udost´pnia zasoby archiwalne zainteresowa-
nym podmiotom w celach badawczych i naukowych.

Dzia∏ Archeologii3

Realizuje zadania zwiàzane z ochronà dziedzictwa
archeologicznego oraz podejmuje dzia∏ania zmie-
rzajàce do zastosowania nowoczesnych standar-
dów metodycznych do badaƒ archeologicznych. 
W sk∏ad dzia∏u wchodzà: Pracownia Konserwa-
torstwa Archeologicznego, Pracownia Archeolo-
gicznych Badaƒ Ratowniczych oraz Pracownia
Ewidencji Archeologicznej.

Pracownia Konserwatorstwa Archeologicznego
udziela konsultacji i wydaje opinie dotyczàce 
ochrony dziedzictwa archeologicznego. W Êcis∏ej
wspó∏pracy ze s∏u˝bami konserwatorskimi tworzy 
i wdra˝a standardy konserwatorstwa archeolo-
gicznego, monitoruje innowacje metodyczne w ar-
cheologii w kraju i za granicà, upowszechnia je 
w Polsce oraz przekazuje rodzime doÊwiadczenia

zagranicznym partnerom. Pracownia realizuje rów-
nie˝ zadania okreÊlone przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz zwiàzane z zarzàdzaniem
Priorytetem 4. Ochrona Zabytków Archeologicz-
nych, Programu Operacyjnego „Dziedzictwo
kulturowe”.

Pracownia Archeologicznych Badaƒ Ratowni-
czych, wspólnie ze s∏u˝bami konserwatorskimi,
uczestniczy w zabezpieczaniu stanowisk archeolo-
gicznych nara˝onych na bezpoÊrednie ryzyko
zniszczenia, a tak˝e tworzy i wdra˝a standardy 
dokumentacyjne i metodyk´ prowadzenia badaƒ
archeologicznych.

Pracownia Ewidencji Archeologicznej pro-
wadzi ewidencj´ dziedzictwa archeologicznego 
w Polsce stanowiàcà integralnà cz´Êç Krajowej
Ewidencji Zabytków, a dane udost´pnia upraw-
nionym podmiotom. Wspó∏pracuje tak˝e z policjà,
stra˝à granicznà, s∏u˝bà celnà, stra˝à leÊnà, stra˝à
po˝arnà w zakresie ochrony i oceny zagro˝eƒ dla
dziedzictwa archeologicznego, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem nielegalnego obrotu znaleziska-
mi archeologicznymi. Dzia∏ Archeologii zajmuje 
si´ tak˝e redagowaniem „Informatora Archeolo-
gicznego”.

Dzia∏ Edukacji i Promocji 

Jest nowà jednostkà, w której sk∏ad weszli pracow-
nicy ró˝nych komórek organizacyjnych. Do jego
zasadniczych zadaƒ nale˝à: realizacja programów
szkoleniowych i informacyjnych na rzecz s∏u˝b kon-
serwatorskich i Êrodowisk zwiàzanych z opiekà nad
zabytkami, a tak˝e popularyzacja wiedzy o dzie-
dzictwie kulturowym oraz prowadzenie edukacji 
w dziedzinie ochrony zabytków. Strategicznymi
celami dzia∏u sà usprawnienie komunikacji wew-
n´trznej i zewn´trznej OÊrodka, formu∏owanie za-
∏o˝eƒ polityki wydawniczej oraz tworzenie wize-
runku instytucji nowoczesnej, profesjonalnej i ot-
wartej na wspó∏prac´. Wa˝nym obszarem jego
aktywnoÊci jest ponadto popularyzacja idei ochro-
ny i opieki nad zabytkami oraz realizacja pro-
gramów edukacyjnych dotyczàcych ochrony
dziedzictwa, opartych na rzeczywistej diagnozie
aktualnych potrzeb.

W sk∏ad dzia∏u wchodzà: Zespó∏ ds. Promocji
Dziedzictwa oraz Zespó∏ ds. Edukacji. Zespó∏ 
ds. Promocji Dziedzictwa upowszechnia wiedz´
o zasobach dziedzictwa i popularyzuje idee jego
ochrony we wspó∏pracy z instytucjami, w∏adzami
samorzàdowymi, s∏u˝bami konserwatorskimi i or-
ganizacjami pozarzàdowymi w kraju i za granicà.
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W sferze jego dzia∏alnoÊci znajduje si´ tak˝e ko-
ordynacja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.
Wa˝nym obszarem pracy jest dzia∏alnoÊç wysta-
wiennicza i konferencyjna, prowadzenie punktu
informacyjnego, aktualizacja serwisów interneto-
wych, a tak˝e tworzenie i obs∏uga portali eduka-
cyjnych. Celem dzia∏ania zespo∏u jest równie˝ or-
ganizacja komunikacji wewn´trznej, w tym zasad
przep∏ywu informacji pomi´dzy poszczególnymi
komórkami organizacyjnymi OÊrodka oraz komu-
nikacja z OÊrodkami Regionalnymi.

Zespó∏ ds. Edukacji zajmuje si´ organizowa-
niem szkoleƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem dzie-
dzictwa, ze szczególnym uwzgl´dnieniem usta-
wicznego kszta∏cenia kadr konserwatorskich.
Wspó∏pracuje z uczelniami wy˝szymi w zakresie
realizacji projektów studiów podyplomowych
zwiàzanych z ochronà i opiekà nad zabytkami,
organizuje specjalistyczne szkolenia upowszech-
niajàce nowoczesne metody badaƒ i dokumentacji
zabytków. Zespó∏ udziela informacji i konsultacji 
o dost´pnych êród∏ach finansowania programów
ochrony zabytków i popularyzacji idei opieki nad
dziedzictwem kulturowym. Realizuje tak˝e progra-
my edukacji obywatelskiej dotyczàce opieki nad
zabytkami; wspó∏pracuje w tej dziedzinie z w∏a-
dzami samorzàdowymi, s∏u˝bami konserwatorski-
mi, placówkami oÊwiatowymi i organizacjami po-
zarzàdowymi w kraju i za granicà. Zadaniem ze-
spo∏u jest tak˝e animowanie edukacji muzealnej 
w Polsce, ze szczególnym uwzgl´dnieniem pro-
mocji tzw. dobrych praktyk. W ramach Dzia∏u
Edukacji i Promocji funkcjonuje biblioteka Krajo-
wego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
udost´pniajàca ksi´gozbiór, który jest najwi´kszym
w Polsce zbiorem specjalistycznych ksià˝ek, czaso-
pism i innych publikacji zwiàzanych z ochronà 
i konserwacjà zabytków.

Dzia∏ Organizacyjny 

Do jego zadaƒ nale˝à zapewnienie w∏aÊciwej orga-
nizacji pracy oraz sprawnego i prawid∏owego funk-
cjonowania OÊrodka. W obszarach dzia∏ania po-
szczególnych komórek organizacyjnych znajdujà
si´ m.in. prowadzenie ca∏okszta∏tu spraw zwiàza-
nych z obs∏ugà pracowniczà, administrowanie
sk∏adnikami majàtku, w tym nieruchomoÊciami,
Êrodkami trwa∏ymi i wyposa˝eniem, a tak˝e ob-
s∏uga prawna, techniczna i informatyczna bie˝àcej
dzia∏alnoÊci. Dzia∏ zarzàdza i sprawuje opiek´ nad
polskà cz´Êcià Parku Mu˝akowskiego w ¸´knicy. 

Dzia∏-Zespó∏ ds. Finansowych

Sprawne funkcjonowanie instytucji zale˝y równie˝,
a mo˝e przede wszystkim, od zarzàdzania Êrodka-
mi finansowymi, czym – w przypadku Krajowego
OÊrodka – zajmuje si´ Dzia∏-Zespó∏ ds. Finanso-
wych, kierowany przez g∏ównego ksi´gowego. Dzia∏
obejmuje ca∏okszta∏t zadaƒ zwiàzanych z prowa-
dzeniem ksi´gowoÊci oraz planowaniem ekono-
micznym i analizami finansowymi.

Regionalne OÊrodki Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków 

Nowà, wa˝nà rol´ w systemie ochrony zabytków 
i opiece nad zabytkami sprawowaç powinny Re-
gionalne OÊrodki Badaƒ i Dokumentacji Zabyt-
ków. Celem ich dzia∏alnoÊci jest realizacja statu-
towych zadaƒ instytucji na terenie poszczególnych
województw. Regionalne OÊrodki coraz aktywniej
w∏àczajà si´ w wykonywanie badaƒ i dokumentacji
zwiàzanych bezpoÊrednio z tworzeniem i weryfi-
kacjà rejestru zabytków, sporzàdzaniem planów
ochrony i wytycznych konserwatorskich, kontrolà
prac konserwatorskich i ratowniczych badaƒ ar-
cheologicznych oraz wielu innych zadaƒ dokumen-
tacyjnych i badawczych zwiàzanych z bie˝àcymi
problemami konserwatorskimi. Wspó∏dzia∏anie 
z Wojewódzkimi Urz´dami Ochrony Zabytków
ulega zatem zacieÊnieniu, dzi´ki czemu realizacja
polityki ochrony zabytków staje si´ coraz bardziej
skuteczna. Wa˝nym obszarem dzia∏ania Regional-
nych OÊrodków jest tak˝e popularyzacja idei
ochrony zabytków i szeroko poj´ta edukacja.
Tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzic-
twa, po raz pierwszy koordynowane przez Krajo-
wy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków 
i w znacznym stopniu realizowane przez OÊrodki
Regionalne pokaza∏y, jak wielkim uznaniem spo-
∏ecznym cieszà si´ tego rodzaju dzia∏ania. 

Opisane powy˝ej w wielkim skrócie zadania,
stojàce przed Krajowym OÊrodkiem Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków, znajdujà si´ w poczàtko-
wym stadium realizacji. Wiele z nich wymagaç
b´dzie jeszcze uszczegó∏owienia, byç mo˝e równie˝
istotnych korekt wynikajàcych z bie˝àcej sytuacji
w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad za-
bytkami. Poszczególne dzia∏y i pracownie stopnio-
wo wdra˝ajà nowe, postawione przed nimi zada-
nia. Ich skuteczna realizacja jest w du˝ej cz´Êci
uzale˝niona od Êcis∏ej wspó∏pracy z wojewódzkimi
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The creation of a cohesive system of the protec-
tion of historical monuments in Poland was

inaugurated by the Minister of Culture and
National Heritage, who granted the National
Heritage Board in Poland a new range of compe-
tence. The heretofore duties of this institution (for-
merly known as the National Centre for the Study
and Documentation of Historical Monuments)
were expanded by adding coordination and partic-
ipation in work on periodic reports about Polish
sites and objects on the UNESCO World Cultural
and Natural Heritage List, the realisation of train-
ing and information programmes conducted for the
sake of the protection of historical monuments,
and the popularisation of knowledge about the cul-
tural heritage. 

The organisational structure of the institution
also underwent transformations. In order to render
its work more legible and to divide the obligations
and competences of its staff it was decided to
establish new departments and teams of experts. 

The main tasks of the Department for the
Strategy of the Protection of Historical Monuments
include devising a conservation doctrine, studying
historical monuments and their surrounding, and
conducting a National Register of Historical Monu-
ments. The Deportment encompasses a Workshop
for Shaping the Conservation Policy, a Workshop
for the Study of Historical Monuments, a Work-
shop for the Documentation and Registration of
Immovable Historical Monuments, a Workshop for
the Documentation and Registration of Movable
Historical Monuments, and an Archival Material
Team. 

The Department of Archaeology realises tasks
associated with the protection of the archaeological

heritage (it assumed the duties of the dissolved
Centre for the Protection of the Archaeological
Heritage). The components of this Department 
are a Workshop of Archaeological Conservation, 
a Workshop of Archaeological Salvage Studies and
a Workshop of Archaeological Registration.

Specialists from the Department of Education
and Promotion are engaged in educational, train-
ing and information programmes as well as in pop-
ularizing knowledge about the cultural heritage
and its protection. The Department includes a team
for the Promotion of the Cultural Heritage, an
Education Team, and a Board Library with the
largest in Poland collection of specialist publica-
tions and works on the protection and conservation
of historical monuments. 

The Organisational Deportment ensures suit-
able organisation of work and administers the
Polish part of Mu˝akowski Park in ¸´knica. 

The Financial Department-Team conducts book-
keeping and realises the financial policy of the Board.

The statutory tasks of the National Heritage
Board of Poland in particular voivodeships are
implemented by Regional Centres, whose duties
include cooperation with the voivodeship conserva-
tors of historical monuments, the popularisation of
the idea of the protection of historical monuments,
educational campaigns, and the realisation of own
projects.  

The tasks and objectives of the National
Heritage Board of Poland, discussed in this article,
call for further detailed supplementation. The posi-
tive changes in the Polish system of the protection
of historical monuments will depend on the in-
volvement and activity of the whole conservation
milieu. 

informacje
konserwatorami zabytków. Przyk∏adów dobrego
wspó∏dzia∏ania tych instytucji jest coraz wi´cej, co
pozwala sàdziç, ˝e negatywne trendy wyst´pujàce
w ostatnich latach w krajowym systemie ochrony

zabytków stopniowo zostanà odwrócone. Zale˝eç
to jednak b´dzie tak˝e od zaanga˝owania i aktyw-
noÊci ca∏ego Êrodowiska konserwatorskiego.

1. Statut Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zbytków
nadany zosta∏ Zarzàdzeniem Nr 39 Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z dnia 27 grudnia 2006 roku.
2. Regulamin organizacyjny zosta∏ nadany na podstawie za-
rzàdzenia nr 5/07, Dyrektora Krajowego OÊrodka Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków, z dnia 19 marca 2007 roku.

3. Dzia∏ Archeologii zosta∏ utworzony na podstawie Zarzàdze-
nia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 28 z dnia 
3 paêdziernika 2006 r. ∏àczàcego z dniem 1 stycznia 2007 r.
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji oraz OÊrodek
Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego w jednà instytucj´ 
kultury.  
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