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„PRAWNA OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POLSKI 
– DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA XXI W.”

Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 27 lutego 2009 r.

Wdniu 27 lutego 2009 r. od-
była się w Warszawie ogólno-

polska konferencja naukowa „Praw-
na ochrona dziedzictwa kulturowe-
go Polski – doświadczenia i wyzwa-
nia XXI w.”. Jej organizatorami 
były Katedra Nauki Administracji 
i Ochrony Środowiska Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie oraz Warszawskie
Seminarium Aksjologii Admini-
stracji. Partnerami organizatorów
konferencji byli: Krajowy Ośrodek
Badań i Dokumentacji Zabytków,
Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicz-
nych oraz Kancelaria Prawna Ho-
ryńska & Wspólnicy.

W konferencji wzięło udział po-
nad 200 osób, m.in. przedstawicie-
le środowiska konserwatorskiego,
prawnicy oraz muzealnicy. 

Konferencję rozpoczął General-
ny Konserwator Zabytków Tomasz
Merta, omawiając węzłowe za-
gadnienia współczesnej prawnej
ochrony dziedzictwa kulturowego
w Polsce.

W wystąpieniach prelegentów
zwrócono uwagę m.in. na prawne
aspekty ochrony zabytków archeo-
logicznych, ochrony dziedzictwa nie-
materialnego, przeciwdziałania nie-
legalnym transakcjom na rynku
dzieł sztuki oraz organizacji admi-
nistracji konserwatorskiej, a także
na potrzebę adaptacji zasady zrów-
noważonego rozwoju w prawnej
ochronie zabytków nieruchomych.
Poruszone zostały również wybrane
zagadnienia karnoprawnej ochrony
zabytków. Tematowi temu poświę-
cony został w całości trzeci panel
konferencji.

Po wysłuchaniu referatów przy-
jęto tekst deklaracji końcowej, w któ-

rej stwierdzono: „Aktualny stan pra-
wodawstwa polskiego w zakresie
prawa ochrony zabytków wymaga
podjęcia istotnych i pilnych działań
legislacyjnych, w szczególności w za-
kresie koniecznych nowelizacji usta-
wy z 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, jak też raty-
fikowania ważnych umów między-
narodowych; w tym zakresie ko-
nieczne jest połączenie wysiłków

1. Wystąpienie H. Jodełki-Schreiber, wygłaszającej referat „Niematerialne dziedzictwo
kulturowe: idea, prawo, praktyka”. Fot. M. Błaszkiewicz.
1. H. Jodełko-Schreiber reads a paper on “Niematerialne dziedzictwo kulturowe: idea,
prawo, praktyka” (Non-material cultural heritage: idea, law, praxis). Photo: M. Błaszkiewicz.

przedstawicieli różnych instytucji 
i środowisk, w związku z czym nie-
zbędna jest otwarta współpraca
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w zakresie prac nad
projektem nowej ustawy – Prawa
ochrony zabytków z reprezentan-
tami tych instytucji i środowisk”.
Uczestnicy spotkania zadeklarowali
gotowość i chęć udziału w powyż-
szych działaniach.
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Ranga, jaką konferencji nadali
organizatorzy, udział w niej najwy-
bitniejszych polskich prawników
specjalizujących się w problematyce

kie dla administracji konserwator-
skiej ma stan ustawodawstwa pol-
skiego.

Katarzyna Zalasińska

prawnej ochrony dziedzictwa kultu-
rowego, a także liczba zgromadzo-
nych uczestników przybyłych z ca-
łego kraju, świadczą o znaczeniu, ja-

T he national scientific confer-
ence on ”The Legal Protection

of the Cultural Heritage in Poland
– the Experiences and Challenges
of the Twenty First Century”, held
in Warsaw on 27 February 2009,
was organised by the Chair of the
Administration and Protection of
the Natural Environment in the
Faculty of Law and Administration
at the Cardinal Stefan Wyszyński

University in Warsaw and the 
Warsaw Seminar on Administration
Axiology. The partners of the organ-
isers were the National Heritage
Board of Poland, the Centre for
the Protection of Public Collections,
and the Horyńska & Partners Law 
Firm.

The conference was attended by
more than 200 persons, including
representatives of the conservation

environment, lawyers and museum
experts. The papers were followed
by the acceptance of the text of the
end declaration. The rank which the
organisers of the meeting granted
to it and the presence of the most
outstanding Polish lawyers special-
ising in the legal protection of the
cultural heritage testify to the signif-
icance of the state of Polish legisla-
tion for conservation administration.

”THE LEGAL PROTECTION OF THE CULTURAL HERITAGE IN POLAND 
– THE EXPERIENCES AND CHALLENGES OF THE TWENTY FIRST CENTURY”

National Scientific Conference, Warsaw, 27 February 2009   

„BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA TRASACH INWESTYCJI 
DROGOWYCH – WYZWANIA I OSIĄGNIĘCIA” 

Konferencja, Warszawa, 5-7 marca 2009 r.

Wdniach 5 -7 marca 2009 r. od-
była się w Warszawie, zorga-

1. Wystąpienie dr. hab. prof. UKSW Zbigniewa Kobylińskiego. Wszystkie fot. A. Niemirka.
1. Speech given by Prof. Dr. hab.  Zbigniew Kobyliński of the Cardinal Stefan Wyszyński
University. All photos: A. Niemirka.

Stowarzyszenie Naukowe Archeo-
logów Polskich oraz Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, konferencja pt. „Ba-
dania archeologiczne na trasach
inwestycji drogowych – wyzwania 
i osiągnięcia”.

Na początku głos zabrali przed-
stawiciele ww. instytucji, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Gene-
ralny Konserwator Zabytków To-
masz Merta oraz wiceminister in-
frastruktury Zbigniew Rapciak.

W pierwszym dniu konferencji
zaprezentowane zostały najciekaw-
sze odkrycia dokonane podczas ba-
dań wykopaliskowych w latach 2006-
2008. Archeolodzy reprezentujący
różne instytucje państwowe oraz fir-
my prywatne przedstawili swoje do-
konania badawcze, a także specyfi-
kę prowadzonych prac. 

nizowana przez Krajowy Ośrodek
Badań i Dokumentacji Zabytków,




