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ZJAZD WOJEWÓDZKICH KONSERWATORÓW ZABYTKÓW W ROSKOSZY
9-10 czerwca 2008 r.

Wdniach 9 -10 czerwca 2008 r.
w Roskoszy koło Białej Pod-

laskiej odbył się zorganizowany
przez KOBiDZ, przy współpracy
Delegatury WUOZ w Białej Pod-
laskiej, zjazd wojewódzkich konser-
watorów zabytków oraz przedsta-
wicieli Departamentu Ochrony Za-
bytków MKiDN. Konferencja po-
święcona była projektowi zmian 
w Rozporządzeniu Ministra Kultu-
ry w sprawie prowadzenia prac kon-
serwatorskich, restauratorskich, ro-
bót budowlanych, badań konser-
watorskich i architektonicznych, 
a także innych działań przy za-
bytkach wpisanych do rejestru za-
bytków oraz badań archeologicz-
nych i poszukiwań ukrytych lub
porzuconych zabytków rucho-
mych. W dyskusji skupiono się na
kluczowych zagadnieniach będą-
cych przedmiotem ww. rozporzą-
dzenia: uprawnieniach do wykony-
wania prac i badań przy zabytkach,

pozwoleniach na prowadzenie tych
działań oraz metodach egzekwo-
wania realizacji warunków określa-
nych w pozwoleniach. W pod-
sumowaniu konferencji zapropo-
nowano wiele szczegółowych roz-
wiązań dotyczących omawianych
zagadnień.

odbytymi w trakcie studiów, w tym
minimum ośmiomiesięczna prak-
tyka na stanowiskach o skompliko-
wanej stratyfikacji. Postulowano tak-
że wprowadzenie do Rozporzą-
dzenia zapisów prawnych umożli-
wiających, w określonych sytua-
cjach, zawieszanie uprawnień do 

2. Zespół parkowo-pałacowy w Roskoszy. Fot. B. Skaldawski.
2. Park-palace complex in Roskosz. Fot. B. Skaldawski.

W zakresie uprawnień umożli-
wiających prowadzenie badań i prac
przy zabytkach postulowano utrzy-
manie wymogu odbycia praktyk
zawodowych, jako warunku otrzy-
mania uprawnień, jednak wniosko-
wano o zmianę obecnych zapisów
prawnych regulujących tę kwestię.
W odniesieniu do kierowania bada-
niami archeologicznymi warunkiem
uzyskania uprawnień, zdaniem
uczestników konferencji, powinna
być dwunastomiesięczna praktyka
wykopaliskowa liczona włącznie 
z badaniami archeologicznymi

wykonywania prac przy zabytkach,
co zdaniem uczestników spotkania 
pomogłoby w egzekwowaniu warun-
ków określanych w pozwoleniach na
prowadzenie prac przy zabytkach
oraz sprzyjało wyższemu meryto-
rycznie poziomowi ich prowadzenia.

Omówiono także kwestie zwią-
zane z wydawaniem pozwoleń na
prowadzenie badań i prac przy 
zabytkach. Zaproponowano wpro-
wadzenie jednego wzoru pozwoleń 
i dokładne określenie załączników,
jakie muszą być dołączone każdo-
razowo do wniosku o pozwolenie.

1. Kapliczka w skansenie w Zaborku. 
Fot. B. Skaldawski.
1. Chapel in a Skansen in Zaborek.
Photo: B. Skaldawski.
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Aconvention of voivodeship
conservators of historical mon-

uments and representatives of the
Department for the Protection of
Historical Monuments at the
Ministry of Culture and National
Heritage was held in Roskosz near
Biała Podlaska on 9-10 June 2008.

The conference considered 
a project of changes in the resolu-

tion issued by the Minister of
Culture and relating to conserva-
tion, restoration, construction and
architectural studies as well as
other activity involving monuments
listed in the register of historical
monuments as well as archaeologi-
cal studies and the search for con-
cealed or abandoned moveable his-
torical monuments.  

The debate focused on crucial
questions comprising the above-
mentioned resolution: the right to
conduct work and examine monu-
ments, and the methods of imple-
menting the realisation of condi-
tions defined in suitable permits.
The conference summary proposed
a number of detailed solutions con-
cerning the discussed problems.

CONVENTION OF VOIVODESHIP CONSERVATORS 
OF HISTORICAL MONUMENTS IN ROSKOSZ 

9-10 June 2008

1. Rytro. Fot. I. Malawska, 2008 r.
1. Rytro. Photo: I. Malawska, 2008.

Jednocześnie zasugerowano, aby –
w zależności od typu zabytku oraz
rodzaju prac i badań, jakich do-
tyczy wniosek – ściśle ustalone 
były warunki, których spełnienie 
w trakcie badań ograniczyłoby
obecnie istniejącą dowolność w tym

względzie. Postulowano wprowa-
dzenie standardu rozliczania się
wykonawców z prowadzonych 
działań. Zwrócono uwagę na po-
trzebę prowadzenia aktualizowa-
nej na bieżąco ewidencji wyda-
wanych pozwoleń, co w znacznym

stopniu ułatwiłoby przeciwdziała-
nie nieprawidłowościom. 

Uczestnicy zjazdu odbyli także
objazd studyjny po najciekawszych
miejscach regionu.

Bartosz Skaldawski

kach średniowiecznych. Rodzące
się pytania z pogranicza architektu-
ry i urbanistyki o aktualność ruiny
we współczesnej przestrzeni roz-
strzygane są jednoznacznie. Godnie
starzejące się średniowieczne ruiny
zamków w ramach estetycznego 
i harmonijnego kształtowania prze-
strzeni wzbudzają emocje, ale współ-
czesny użytkownik nie zadowala się
jedynie emocjami. Najbardziej ocze-
kiwana społecznie jest nowa uży-
teczna funkcja i to nawet za cenę
niedostępności wykreowanego obiek-
tu, jak dzieje się w przypadku adap-
tacji na hotele. Wprowadzanie no-
wych funkcji w stare mury i ruiny
jest fascynującym doświadczeniem
dla projektantów. Również dążenie
społeczności lokalnych do wprowa-
dzenia w ruiny zamków życia przyj-
mowane jest ze zrozumieniem,
gdyż odbudowa z ruin może stać

się kołem zamachowym rozwoju
małej miejscowości.

Zmiana ustrojowa w Polsce
i dokonujące się zmiany własnoś-
ciowe w tej grupie zabytków w spo-
sób bardzo dobitny uwidoczniły
słabość dotychczas istniejących pro-
cedur, zasad postępowania konser-
watorskiego, a być może i roz-
wiązań legislacyjnych. Podjęte dzia-
łania przy zamkach w Tykocinie,
Bobolicach, Wytrzystce, a ostatnio
w Ciechanowie stały się okazją do
dyskusji wykraczającej daleko poza
środowisko fachowców. Próbą od-
powiedzi na wiele ważnych pytań
miała być konferencja „Ochrona
zabytków architektury obronnej –
teoria a praktyka”, zorganizowana
w Działdowie 18-20 października
2007 r. przez Polski Komitet Na-
rodowy Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków ICOMOS,

POWOŁANIE KOLEGIUM DORADCZEGO 
DS. OCHRONY ZAMKÓW ŚREDNIOWIECZNYCH W POLSCE

Środowisko konserwatorskie w os-
tatnich latach z coraz większym

niepokojem obserwuje działania 
inwestycyjne dokonywane w zam-


