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Rejestr i ewidencja zabytków 
nieruchomych oraz ruchomych 
w działaniach Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa1

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji  
Zabytków powołany Zarządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nr 28 z dnia 3 październi-
ka 2006 roku z połączenia dwóch instytucji – Kra-
jowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 
i Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego 
otrzymał obecną nazwę – Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa – na mocy Zarządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nr 32 z dnia 23 grudnia 
2010 roku. Sam KOBiDZ, powołany wcześniej na 
mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 14 października 2002 roku, po-
wstał z połączenia dwóch instytucji – Ośrodka Doku-
mentacji Zabytków i Ośrodka Ochrony Zabytkowe-
go Krajobrazu. Tym samym NID jest bezpośrednim 
kontynuatorem działań pierwszej instytucji zajmującej 
się gromadzeniem, opracowywaniem i popularyzacją 
wiedzy o zabytkach w Polsce, jaką był ustanowiony 
w 1962 roku Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Już 
w zarządzeniu powołującym ODZ precyzyjnie okre-
ślone zostały jego zadania – prowadzenie centralnego 
rejestru, ewidencji i dokumentacji zabytków nieru-
chomych i ruchomych2. Przez kolejne dziesięciolecia 
zadania te ulegały pewnym przekształceniom, przede 
wszystkim jednak zostały znacznie rozszerzone3. Choć 
struktura organizacyjna instytucji – poczynając od 
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ODZ, poprzez KOBiDZ, aż po NID – przez lata ewo-
luowała (zwłaszcza w okresie ostatniego dziesięciole-
cia), to jednak zawsze jednym z pierwszoplanowych 
zadań było prowadzenie prac związanych z dokumen-
tacją – gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 
ewidencji zabytków w postaci dokumentacji ewiden-
cyjnej oraz dokumentacji prawnej wszystkich zareje-
strowanych zabytków tj. odpisów decyzji o wpisie do 
rejestru zabytków, obecnie – potwierdzonych kopii 
decyzji o wpisie wraz z odpisami/kopiami innych roz-
strzygnięć administracyjnych dotyczących zabytków4. 
Dzięki połączeniu praktycznie wszystkich podlegają-
cych MKiDN instytucji zajmujących się dokumento-
waniem zabytków dysponujemy w NID pełnym ma-
teriałem źródłowym dotyczącym wszystkich rodzajów 
zabytków w Polsce – nieruchomych, ruchomych  
i archeologicznych.

Działem, który praktycznie w sposób niezmienio-
ny realizuje od 50 lat swoje zadania jest obecny Dział 
Ewidencji i Rejestru Zabytków, zarządzający zaso-
bami rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych 
oraz krajową ewidencją zabytków, udostępniający je, 
a także gromadzący dokumentację prawną dotyczą-
cą wpisu obiektów do rejestru zabytków5. Do bieżą-
cych zadań działu należy również wypracowywanie 
standardów dokumentacji, sporządzania ewidencji 
oraz prowadzenia rejestru zabytków, a także szkole-
nie służb konserwatorskich w tym zakresie. W chwili 
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obecnej nadzorujemy również realizację projektu we-
ryfikacji rejestru zabytków – opisu zasobu zabytko-
wego w Polsce.

Wszystkie te zadania dotyczą zasadniczej, je-
śli chodzi o działanie konserwatorskie, czynności 
– inwentaryzacji i dokumentacji dziedzictwa kul-
turowego, które to w przypadku nietrwałych bądź 
nie chronionych prawem obiektów jest działaniem 
podstawowym6. Dzięki prowadzeniu, gromadze-
niu, opracowywaniu i udostępnianiu różnorodnej 
dokumentacji możliwe jest przekazywanie następ-
nym pokoleniom wiedzy o materialnej kulturze 
naszych przodków, o autentycznych, ale również 
przekształconych czy nieistniejących już obiektach, 
zespołach obiektów, jak również szeroko pojętym 
krajobrazie kulturowym. Posiadane przez nas do-
kumentacje wykorzystywane są w opracowaniach 
naukowych i pracach badawczych, a także stanowią 
podstawę projektów konserwatorskich. Służą też 
do odtworzenia zniszczonych bądź nieistniejących 
obiektów będących istotnym elementem narodowego   
dziedzictwa. 

Prowadzenie, ostatnio określone w statucie NID 
jako gromadzenie stale aktualizowanej i uzupełnianej 
ewidencji dóbr kultury w Polsce, w oparciu o syste-
mowe, jednolite i ogólnozrozumiałe sposoby zapisu 
dokumentacyjnego, umożliwiające rzetelne i nauko-
we opracowywanie i wnioskowanie, w dalszym ciągu 
jest najważniejszym zadaniem działu. Nasza kartoteka 
obejmuje wszelkie dane historyczne i konserwatorskie 
o zarejestrowanych w kraju zabytkach nieruchomych 
i ruchomych (z wyłączeniem znajdujących się w mu-
zeach, bibliotekach lub archiwach, posiadających 
własne inwentarze), dla których opracowana została 
podstawowa dokumentacja. Wartość tych zbiorów 
(gromadzonych przez dziesięciolecia, tworzonych 
przez rzeszę specjalistów oraz wyspecjalizowane in-
stytucje) oraz opracowanych dla nich baz danych 
jest tym większa, im bardziej precyzyjne były kry-
teria ich wyboru jako podmiotu dokumentacji oraz  
zapisu informacji o nich. 

Dział Ewidencji i Rejestru Zabytków w sposób 
ciągły (pod różnymi nazwami) gromadzi, opracowuje 
i udostępnia wiedzę o zabytkach w Polsce. W chwi-
li obecnej nasze prace ogniskują się wokół czterech 
głównych tematów i realizowane są przez wysoko 
kwalifikowaną kadrę, stale podnoszącą swoją wiedzę 

i umiejętności. Z pełną świadomością dzieła i osią-
gnięć swoich poprzedników kontynuuje ich pracę, 
realizując w chwili obecnej zapisaną w statucie misję 
tworzenia podstaw dla zrównoważonej ochrony dzie-
dzictwa, gromadzenia i upowszechniania wiedzy o za-
bytkach, wyznaczania standardów ich ochrony i kon-
serwacji oraz kształtowania świadomości społecznej 
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Polski 
dla przyszłych pokoleń. Tym samym powiększa doro-
bek instytucji powołanej przed 50 laty w celu ochrony 
zabytków w Polsce. 

Ewidencja zabytków7

Dział Ewidencji i Rejestru Zabytków gromadzi na-
pływające do NID duplikaty opracowywanej przez 
wojewódzkich konserwatorów zabytków dokumenta-
cji zabytków, która wchodzi w skład zbioru krajowej 
ewidencji zabytków.

Historia ewidencji w Polsce 
jako formy dokumentacji 
Tradycje ewidencji rozumianej do pewnego momen-
tu jako inwentaryzacja zabytków sięgają 2. połowy 
XVIII wieku i wiążą się ze środowiskiem króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego i kręgów magnackich, 
m.in. Izabeli Czartoryskiej. Pierwsze XIX-wieczne 
działania inwentaryzatorskie, choć silnie zabarwione 
patriotycznie, wpisywały się również w podejmowa-
ne w tej dziedzinie działania państw zaborczych. Ich 
największymi osiągnięciami były Opisy zabytków 
starożytności z terenu Królestwa Polskiego Kazi-
mierza Stronczyńskiego oraz teoretyczne dokona-
nia środowiska krakowskiego (Karol Kremer, Józef 
Łepkowski, Władysław Łuszczkiewicz). Poważna 
akcja ewidencyjna została przeprowadzona w okresie 
międzywojennym. Już w 1919 roku zlecono nowo po-
wstałym urzędom konserwatorskim podjęcie inwen-
taryzacji mającej na celu rozpoznanie zasobu zabytko-
wego. Jednolite zasady spisu zabytków wprowadzało 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia  
6 marca 1928 roku o opiece nad zabytkami. W kon-
sekwencji w 1929 roku powołano nową, wyspecjali-
zowaną w dokumentowaniu zabytków instytucję – 
Centralne Biuro Inwentaryzacji Zabytków Sztuki8. 

W roku 1945 na mocy przepisów z 1928 roku wzno-
wiono prowadzenie rejestru zabytków. Sprawę jedno- 
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Podstawy prawne prowadzenia 
ewidencji zasobu zabytkowego
Ewidencja i rejestr zabytków przez dziesięciolecia re-
gulowane były przez następujące akty prawne:
1.  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

6 marca 1928 roku o opiece nad zabytkami12 
(z mocą ustawy). Obiekt zabytkowy był poddawa-
ny ochronie na skutek rejestracji, zaś ewidencja lub 
inwentaryzacja mogły być przeprowadzone przed 
lub po dokonaniu wpisu do rejestru.

2.  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr 
kultury i o muzeach13. 

3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 
1963 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków 
i centralnej ewidencji zabytków14. Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztu-
ki (MKiS) prowadził centralną ewidencję zabytków 
w formie kartoteki, która obejmowała zabytki wpisa-
ne do rejestru w poszczególnych województwach15.

4.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopa-
da 1986 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewiden-
cji zabytków16. Zgodnie z nim konserwator miał 
nie tylko prowadzić rejestr zabytków na terenie 
województwa, ale również przygotowywać i ak-
tualizować dokumentację dla centralnej ewidencji 
zabytków. Nowością było również to, że minister 
kultury i sztuki17 mógł powierzyć prowadzenie cen-
tralnej ewidencji zabytków Ośrodkowi Dokumen-
tacji Zabytków w Warszawie. 

5.  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 
grudnia 1987 roku w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia centralnej ewidencji zabytków przez 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie. 
Warto zwrócić uwagę na paragraf 4. zarządzenia: 
„zabytek zostaje objęty centralną ewidencją za-
bytków z chwilą przekazania Ośrodkowi Doku-
mentacji Zabytków w Warszawie odpisu decyzji 
o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków” 
oraz „dobro kultury zostaje objęte centralną ewi-
dencją zabytków po zatwierdzeniu dotyczącej go 
dokumentacji ewidencyjnej przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków oraz przekazaniu jej kopii 
Ośrodkowi Dokumentacji Zabytków w Warsza-
wie”. Założeniem paragrafu 5. jest upoważnienie 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków do ustalania 
wzorów dokumentacji ewidencyjnej.

litej inwentaryzacji ocalonego zasobu odłożono 
na później. Dopiero w 1956 roku do siedmiu wo-
jewództw zachodnich wysłano ekipy inwenta-
ryzatorskie, których zadaniem było spisanie za-
bytków architektury w miastach objętych „akcją 
porządkowania”. 

W 1957 roku została przez Sejm powołana Komi-
sja Rządowa, mająca zająć się problematyką zabezpie-
czania, odbudowy i użytkowania obiektów zabytko-
wych9. W 1958 roku w Zarządzie Muzeów i Ochrony 
Zabytków opracowano instrukcję inwentaryzatorską. 
W 1959 roku Komisja Rządowa podjęła „uchwałę 
o przeprowadzeniu ewidencji zabytków nierucho- 
mych”10. Jednym z jej zasadniczych zadań było zebra-
nie informacji na temat stanu zabytków nierucho-
mych ulegających zniszczeniu i dewastowanych oraz 
możliwych kierunków ich zagospodarowania. Rezul-
tatem było powstanie formularza – tzw. karty zielo-
nej – i wykonanie w ciągu kilku lat pierwszej pełnej 
ewidencji zabytków na terenie kraju. Instrukcja Nr 7 
MKiS z dnia 5 lipca 1968 roku w sprawie zasad pro-
wadzenia centralnej ewidencji zabytków określiła, 
że odpisy decyzji o wpisie do rejestru zabytków oraz 
drugi egzemplarz dokumentacji ewidencyjnej muszą 
być przesyłane do Ośrodka Dokumentacji Zabytków, 
który otrzymał prawo ustalania wzorów dokumenta-
cji ewidencyjnej. Szersze działania na rzecz tworzenia 
nowoczesnej ewidencji zabytków podjęto w połowie 
lat 70. XX wieku. Wówczas w różnych ośrodkach 
powstały stosowane do dziś wzory kart ewidencyj-
nych oraz ogólne zasady prowadzenia ewidencji za-
bytków. Najważniejsze z nich zachowały aktualność 
do tej pory. Zmieniły się środki i możliwości tech-
niczne sporządzania dokumentacji ewidencyjnej oraz 
znacznie rozszerzyły się zainteresowania konserwato-
rów, obejmując nowe grupy obiektów i przybliżając 
zakres chronologiczny. 

Ogólne zasady ewidencji zabytków zostały 
opublikowane przez Ośrodek Dokumentacji Za-
bytków w 1981 roku w pracy pt. Metody ewidencji 
zabytków11. Omówiono w niej obszernie sposoby 
ewidencjonowania zabytków ruchomych, architek-
tury i budownictwa, miast historycznych, stanowisk 
archeologicznych, parków i cmentarzy. W publikacji 
tej znalazły się również wzory kart ewidencyjnych 
dla poszczególnych grup zabytków i instrukcje ich 
wypełniania.
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6.  Ustawa z dnia 19 lipca 1990 roku o zmianie Ustawy 
o ochronie dóbr kultury i o muzeach wprowadziła 
niewielkie poprawki w dotychczas obowiązującej 
Ustawie z 1962 roku (aktualizacja nazw urzędów).

7.  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 6 września 2000 roku w spra-
wie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej 
ewidencji dóbr kultury18 określało dokładną formę 
ksiąg rejestrowych oraz zawierało zapis, że doku-
menty dotyczące zabytku powinny zawierać m.in. 
kartę ewidencyjną zabytku oraz dokumentację in-
wentaryzacyjną. Centralną ewidencję dóbr kultury 
stanowią już nie tylko karty ewidencyjne opraco-
wane przez konserwatora, ale również karty adre-
sowe, tzw. fiszki, zakładane przez zarządy gmin. 
Centralną ewidencję dóbr kultury prowadzi Ośro-
dek Dokumentacji Zabytków, który opracowuje 
komputerowy system informacyjny dóbr kultury 
objętych centralną ewidencją19. Rozporządzenie to 
określa dokładnie, jakie informacje powinny zawie-
rać karty ewidencyjne.

8.  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami20. Artykuły od 21. 
do 24. poświęcone są ewidencji zabytków. Zgodnie 
z artykułem 21. Ustawy ewidencja zabytków jest 
podstawą do sporządzania programów opieki nad 
zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. 
Zgodnie z artykułem 22.1. Generalny Konserwator 
Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków 
w formie zbioru kart ewidencyjnych (który w rze-
czywistości znajduje się w NID). Wojewódzki kon-
serwator zabytków prowadzi wojewódzką ewiden-
cję zabytków w formie kart ewidencyjnych. Wójt, 
burmistrz, prezydent miasta prowadzą gminną ewi-
dencję zabytków w formie zbioru kart ewidencyj-
nych. Zgodnie z artykułem 19. Ustawy w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się 
w szczególności ochronę zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz innych 
zabytków nieruchomych znajdujących się w gmin-
nej ewidencji zabytków.

9.  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 
2004 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabyt-
ków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewiden-
cji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 

skradzionych lub wywiezionych za granicę nie-
zgodnie z prawem21. Rozporządzenie to dokładnie 
określa zasady prowadzenia, formę i wygląd ksiąg 
prowadzonych dla zabytków z działów „A”, „B” 
i „C” wpisanych do rejestru. Wojewódzki kon-
serwator zabytków przesyła potwierdzoną kopię 
decyzji o wpisie zabytku do rejestru do Krajowego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz 
właściwemu wójtowi, burmistrzowi albo prezy-
dentowi miasta. Karcie ewidencyjnej zabytku po-
święcony jest paragraf 8. rozporządzenia. Określa, 
co powinna zawierać karta ewidencyjna zabytku 
ruchomego i nieruchomego oraz karta adresowa 
nieruchomości. Karty ewidencyjne zabytków prze-
chowywane były w archiwum zakładowym Krajo-
wego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 
albo Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicz-
nego22 (obecnie NID) oraz wojewódzkiego urzędu 
ochrony zabytków. Karty adresowe dóbr kultury są 
dokumentacją pomocniczą wykorzystywaną przez 
NID i wojewódzkiego konserwatora zabytków.

10. Zarządzenie Nr 39 Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z dnia 27 grudnia 2006 roku 
w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi 
Badań i Dokumentacji Zabytków, stanowiącego 
załącznik do zarządzenia. Zgodnie z paragrafem  
3. statutu celem KOBiDZ jest realizacja polityki 
państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego oraz opieki na tym dziedzictwem. W celu 
realizacji swoich zadań Ośrodek m.in. opracowuje 
i wdraża jednolity system dokumentacji dziedzic-
twa kulturowego, wprowadza i upowszechnia nowe 
standardy metodologiczne w zakresie badań, doku-
mentacji i konserwacji zabytków, gromadzi odpisy 
decyzji wojewódzkich konserwatorów zabytków 
o wpisie obiektów do rejestrów zabytków, prowadzi 
krajową ewidencję zabytków.

11. Zarządzenie Nr 32 Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 23 grudnia 2010 roku w spra-
wie zmiany nazwy i zakresu działania Krajowego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, na 
mocy którego KOBiDZ otrzymuje nazwę Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa oraz nadaje się mu sta-
tut stanowiący załącznik do zarządzenia. Zgodnie 
z paragrafem 3. statutu Instytut realizuje zadania 
w zakresie zrównoważonej ochrony dziedzictwa 
kulturowego Polski w celu jego zachowania dla 
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przyszłych pokoleń. Do zadań Instytutu należy 
m.in. archiwizowanie zbiorów dokumentów zwią-
zanych z ochroną zabytków oraz ich digitalizacja 
i upowszechnianie, gromadzenie dokumentacji 
krajowej ewidencji zabytków, ewaluacja i dosko-
nalenie systemu ochrony i ewidencji dziedzictwa 
materialnego i niematerialnego, tworzenie i upo-
wszechnianie standardów dokumentacji, badania 
i konserwacji poszczególnych kategorii zabytków.

12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wo-
jewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 
krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem23. 
Wymienia ono m.in. wzory kart ewidencyjnych: 
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, za-
bytku nieruchomego niewpisanego do rejestru, za-
bytku ruchomego, zabytku archeologicznego oraz 
karty adresowej zabytku nieruchomego. 

Wszystkie dotychczas sporządzone na mocy wy-
mienionych przepisów prawnych dokumentacje ewi-
dencyjne i wydane decyzje zachowują swoją ważność.

Ewidencja 
jako forma dokumentacji
Ewidencja stanowi uporządkowany zbiór wykonanych 
według jednolitych wzorów opracowań, zawierających 
podstawowe informacje o obiektach zabytkowych. 
Ewidencja zabytków nieruchomych zawiera: dane ad-
ministracyjne i adresowe, rys historyczny, opis obiek-
tu, fotografie i plany. Obejmuje pojedyncze obiekty 
architektoniczne, zespoły budowlane (np. folwarki), 
zespoły urbanistyczne i ruralistyczne, zabytkowe par-
ki i cmentarze. Ewidencja zabytków ruchomych obej-
muje głównie dzieła sztuki, rzemiosła artystycznego 
i sztuki użytkowej prezentujące minione kierunki 
artystyczne, jak również ruchome zabytki techniki 
stanowiące wyposażenie fabryk i innych zakładów 
przemysłowych oraz środki transportu i inne wyro-
by. Ewidencja zabytków jest działaniem obowiązko-
wym dla wojewódzkich urzędów ochrony zabytków   
oraz gmin.

Jej celem jest rozpoznanie obiektów zabytko-
wych w terenie i ich udokumentowanie, zebranie 
i opracowanie podstawowych informacji merytorycz-
nych o nich, zebranie informacji administracyjno-

-adresowych, tworzenie opracowań dla obiektów 
zagrożonych rozbiórką, destrukcją lub gruntowną 
przebudową, monitoring zasobu zabytkowego.

Z powodu stale rozszerzającego się na kolejne gru-
py zakresu zainteresowań konserwatorskich ewidencja 
rozumiana jako sporządzanie dokumentacji jest dzia-
łaniem ciągłym i nigdy nie zostanie definitywnie za-
kończona. Możliwe jest jedynie zaspokojenie potrzeb 
w określonym momencie.

Rzetelnie opracowana ewidencja umożliwia pro- 
wadzenie planowej polityki konserwatorskiej w za-
kresie wpisów do rejestru zabytków, współpracę kon-
serwatora z władzami samorządowymi przy opraco-
wywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, 
planowanie i prowadzenie prac remontowo-budowla-
nych, dofinansowanie prac konserwatorskich, przy-
gotowywanie szczegółowej dokumentacji wybranych 
obiektów zabytkowych, tworzenie zbioru informacji 
o zabytkach na określonym terenie (gmina, powiat, 
województwo). Ewidencja ułatwia również podejmo-
wanie przez konserwatorów zabytków szybkich decy-
zji w sprawach interwencyjnych.

Przy braku szczegółowej dokumentacji kon-
serwatorskiej obiektu praktycznie musi zastąpić ją 
ewidencja.

Krajowa ewidencja zabytków, zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego  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 prawem24, prowadzona obecnie w Dziale Ewidencji 
i Rejestru Zabytków NID składa się z dwóch zespo-
łów dokumentów:

egzemplarzy dokumentacji ewidencyjnej wykona-•	

nych według wzorów dla poszczególnych grup 
obiektów przechowywanych w osobnych karto-
tekach. Są to karty ewidencyjne architektury i bu-
downictwa, ewidencje zabytkowej zieleni, karty 
zabytków ruchomych, karty ruchomych zabytków 
techniki, karty cmentarzy, teczki miast i stanowiące 
obecnie materiał pomocniczy karty adresowe;
odpisów decyzji o wpisie do rejestru zabytków, obec-•	

nie – potwierdzonych kopii decyzji o wpisie wraz 
z odpisami/kopiami innych rozstrzygnięć admi-
nistracyjnych dotyczących zabytków (nieruchome 
i ruchome, z których wydzielono technikę).
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Ponadto w skład krajowej ewidencji zabytków 
wchodzą odpisy decyzji archeologicznych i karty AZP 
gromadzone w Dziale Archeologii NID. 

Ewidencja jako forma ochrony 
zasobu zabytkowego
Według obowiązujących przepisów najskuteczniejszą 
prawną ochronę zabytków zapewnia wpis do rejestru 
zabytków. 

W urzędach konserwatorskich funkcjonują wy-
kazy obiektów o cechach zabytkowych niewpisanych 
do rejestru zabytków, pod nazwą „ewidencja konser-
watorska”, „ewidencja zabytków” lub „wojewódzka 
ewidencja zabytków”. Zazwyczaj prowadzone są one 
w formie spisów obiektów – czasem z własnymi nu-
merami – lub w formie pogrupowanego zbioru kart 
wykonanych na różnych formularzach – zwykle przy-
gotowanych na potrzeby danego urzędu. Obiekty te 
zostały uznane przez urzędy konserwatorskie za zasłu-
gujące na ochronę, lecz nie na wpis do rejestru. Zakres 
merytoryczny (tj. lista obiektów) nie pokrywa się z za-
sobami zgromadzonej dokumentacji ewidencyjnej – 
jest znacznie szerszy. Obiekty wyszczególnione w tych 
wykazach nawet jeśli nie wchodzą w skład gminnej 
i wojewódzkiej ewidencji zabytków, są uwzględniane 
zgodnie z artykułem 145. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 
roku: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami25 
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego oraz w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego, a także w decyzjach 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 
publicznego26.

Informacje o obiektach umieszczonych w tak 
prowadzonych wykazach nie są niestety przekazy-
wane do NID, a tym samym obiekty te nie wcho-
dzą w skład prowadzonej tu krajowej ewidencji za-
bytków. Faktyczna ochrona konserwatorska tych 
obiektów jest trudna z powodu braku podstaw 
prawnych, m.in. odpowiedniego zapisu w Ustawie 
i rozporządzeniach. Trzeba pamiętać, że w rozu-
mieniu Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami ewidencja jest to zbiór wykonanych kart  
ewidencyjnych.

Obecny stan zasobu w zbiorach NID
Zgodnie z paragrafem 13. Rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 
2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, 
krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabyt-
ków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych 
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, 
kartę ewidencyjną zabytku sporządza się co najmniej 
w dwóch egzemplarzach, z których jeden włączany 
jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a drugi do 
krajowej ewidencji zabytków prowadzonej przez Na-
rodowy Instytut Dziedzictwa na podstawie statutu 
nadanego przez ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego. W Dziale Ewidencji i Rejestru Zabytków 
przechowywane są następujące dokumentacje ewiden-
cyjne (stan na dzień 31 grudnia 2011 roku):

karty ewidencyjne zabytków architektury i budow-•	

nictwa (138 304 sztuki, w tym 104 420 kart białych 
i 33 884 kart zielonych)27, 
karty adresowe zabytków (650 000),•	

ewidencje zabytkowej zieleni (9249),•	

karty ewidencyjne cmentarzy (25 367),•	

teczki urbanistyczne (1274), •	

karty zabytków ruchomych (371 876),•	

karty ewidencyjne zabytków ruchomych techniki •	

(9710).
Teoretycznie zasób ten powinien pokrywać się 

z ewidencją znajdującą się w zbiorach wojewódzkich 
konserwatorów zabytków i ich delegatur, niemniej nie 
zawsze tak jest. Zdarza się, że wykonane dokumenta-
cje ewidencyjne są przekazywane do NID ze znacz-
nym, nawet kilkuletnim opóźnieniem. Brak jest sys-
temu bieżącej informacji o zlecanych opracowaniach. 
Niestety, zdarza się również, że giną dokumentacje 
ze zbiorów urzędów konserwatorskich i egzemplarz 
w zbiorach DEiRZ staje się jedynym istniejącym. Fakt 
ten stanowi z pewnością jedną z przyczyn wykonania 
części powtórnie zlecanych dokumentacji. 

Formy dokumentacji ewidencyjnej, 
dynamika ich tworzenia i ocena 
wartości	merytorycznej

Karta zielona
Powstała w 1958 roku w wyniku działań ZMOZ. Jest 
dokumentem dwustronnym o formacie A4. Zawiera 
37 rubryk, w które wpisywane były podstawowe dane 
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o obiekcie, tj.: określenie przynależności administra-
cyjnej, nazwa obiektu zabytkowego, wiek powstania, 
styl budowy, kubatura, powierzchnia zabytkowa 
i użytkowa, materiał budowlany, z którego były wy-
konane ściany, sklepienia, stropy, wiązania i pokrycie 
dachu. Karta zawiera również informacje o wyposa-
żeniu architektonicznym, autorach obiektu i datach 
budowy i przebudów oraz informacje o udostępnie-
niu obiektu, liczbie kondygnacji, pierwotnym i aktu-
alnym użytkowaniu, możliwościach adaptacji, a także 
o gruntach należących do zabytku. Określano rów-
nież czas powstania, rodzaj i stopień zniszczeń oraz 
daty odbudowy, dla których stosowano określenia 
procentowe. Ważnym uzupełnieniem były informacje 
o właścicielu i użytkowniku oraz ich adresach, o nu-
merze i dacie wpisu do rejestru, jak również nazwie 
księgi hipotecznej i numerze hipotecznym. W karcie 
zawarte były również informacje o aktach archiwal-
nych i inwentaryzacji pomiarowej, a przede wszyst-
kim, niezwykle dziś cenne – schematyczny plan, 

fotografie i opis. Formularz miał rubryki dotyczące 
przebiegu prac konserwatorskich, ich kosztów oraz 
przeprowadzanych inspekcji. Zasadniczą akcję ewi-
dencjonowania zabytków na kartach zielonych prze-
prowadzono w latach 1959-1964. Karty wykonywano 
do końca lat 60. XX wieku, a sporadycznie również 
w latach 70. XX wieku. Większość kart dotyczyła za-
bytków architektury i budownictwa wzniesionych do 
połowy XIX wieku, ale wykonywano również karty 
dla wybitniejszych dzieł późniejszych, karty dla par-
ków i cmentarzy oraz założeń urbanistycznych. 

Zasób ten obrazuje niejednolitą wiedzę i „podej-
ście emocjonalne” wykonawców ewidencji, np. na 
Ziemiach Odzyskanych ewidencja obejmuje mniej 
obiektów i jest mniej dokładna. Łącznie wykonano 
około 50 000 kart dla obiektów wpisanych i niewpi-
sanych do rejestru zabytków. Godne podziwu jest 
tempo ówczesnej akcji ewidencyjnej. Niestety, w wie-
lu przypadkach odbiło się ono na jakości tworzonej 
dokumentacji. Nie objęto nią sporej liczby obiektów. 
Nierzadko zawiera ona niepełne i niesprawdzone in-
formacje. Dziś karty zielone stanowią cenny, choć już 
archiwalny zbiór informacji o obiektach zabytkowych, 
ich ówczesnym zasobie i stanie zachowania28. Dobór 
rubryk na karcie miał przede wszystkim znaczenie 

1. Karta zielona zabytku nieruchomego, w zbiorach 
archiwum NID
1. Green card of a non-movable monument – in NHBP’s 
archives

1
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praktyczne, z czasem informacje w nich zawarte na-
brały wagi naukowej. Szczególnie zawarty w nich ma-
teriał zdjęciowy, chociaż zróżnicowany technicznie, 
stanowi unikatową ikonografię dla obiektów zwłasz-
cza przekształconych, zniszczonych i nieistniejących. 

Karta ewidencyjna zabytków 
architektury i budownictwa,  
tzw. karta biała
W 1975 roku opracowany został pod kierunkiem prof. 
Wojciecha Kalinowskiego nowy wzór karty ewiden-
cyjnej, tzw. karta biała (od barwy kartonu, na którym 
była drukowana). Karta biała nie była kontynuacją 
karty zielonej. Miała tworzyć pierwszą centralną 
ewidencję architektury i budownictwa w Polsce słu-
żącą ochronie zabytków. Zawiera ona, oprócz danych 
uwzględnionych na karcie zielonej, obszerniejsze 
informacje historyczne, opisowe, konserwatorskie, 
plany sytuacyjne i rzuty obiektów oraz rozbudowany 
serwis fotograficzny, a także informacje dotyczące bi-
bliografii i archiwaliów29. Karta biała zabytku określa 
ewidencjonowany obiekt, czas jego powstania, miej-
scowość i dzielnicę, w której się znajduje, adres z nu-
merem hipotecznym, przynależność administracyjną 
według województwa, powiatu i gminy, poprzednią 
nazwę miejscowości, przynależność administracyjną 
przed 1 czerwca 1975 roku. Karta zawiera również 
rubryki dotyczące właściciela zabytku i jego adresu, 
użytkownika zabytku i jego adresu, numeru rejestru 
zabytków oraz datę wydania decyzji o wpisie zabytku 
do rejestru. Na karcie umieszczane są również zdjęcia, 
plany sytuacyjne i rzuty obiektu ewidencjonowanego 
oraz rubryki z informacjami o jego twórcach, histo-
rii jego budowy i stylu. Na szczegółowy opis obiek-
tu składają się: sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, 
bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie i instalacje. 
Karta podaje kubaturę obiektu, jego powierzchnię 
użytkową, informacje o pierwotnym przeznaczeniu, 
użytkowaniu obecnym, pracach budowlanych i kon-
serwatorskich, ich przebiegu i dokumentacji po 1945 
roku oraz o stanie zachowania. Wprowadzono w niej 
również miejsce na wypisanie najpilniejszych postu-
latów konserwatorskich. Na formularzu znajdują się 
również pola do wpisania informacji o aktach archi-
walnych i źródłach ikonograficznych (rodzaj, numer 
i miejsce przechowywania), bibliografii, uwag róż-
nych, danych osób ją opracowujących oraz informacji 

o przechowywaniu negatywów, jak również do wpi-
sania adnotacji o inspekcjach, informacji o zmianach 
(daty, imiona i nazwiska wypełniających) oraz liczbie 
załączników – wkładek, na których umieszczane są 
dodatkowe materiały dotyczące obiektu: opisy, zdję-
cia, plany. Pozwalają one także na aktualizację kar-
ty, dołączanie nowych informacji lub aktualnych 
fotografii. 

Formularz karty białej był kilkakrotnie nieznacz-
nie modyfikowany – w związku ze zmianami admi-
nistracyjnymi w kraju, koniecznością uściśleń adreso-
wych oraz potrzebą efektywniejszego rozplanowania 
rubryk. 

W 1983 roku w Ośrodku Dokumentacji Zabyt-
ków opracowana została instrukcja wypełniania kar-
ty. W 1986 roku opublikowano jej drugie wydanie, 
nieznacznie poprawione. W 2008 roku przygotowa-
no nową instrukcję – zasadniczy schemat wypełnia-
nia karty pozostał niemal bez zmian. Korekcie uległy 
techniczne warunki jej wykonania dla dzieł architek-
tonicznych i budowlanych. Karty ewidencyjne wyko-
nywane są według jednolitego wzoru dla wszystkich 
rodzajów obiektów architektury i budownictwa, po-
czynając od architektury sakralnej i rezydencjonalnej, 
poprzez budowle publiczne i obronne, budownictwo 
mieszkalne, przemysłowe, folwarczne i gospodarcze, 
aż po obiekty małej architektury – budowle parkowe, 
studnie, ogrodzenia. W zbiorach DEiRZ NID znaj-
dują się również karty opracowywane dla zespołów 
budowlanych (np. folwarków, zespołów szpitalnych, 
fabrycznych itp.) oraz zespołów urbanistycznych 
i ruralistycznych. 

Wybór obiektów i liczba zlecanych do wykonania 
kart białych przez wiele lat były zależne wyłącznie od 
posiadanych środków oraz indywidualnego uznania 
(zainteresowań) poszczególnych wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków. Nie było i nie ma do tej pory 
jednolitego klucza wyboru obiektów podlegających 
ewidencji w pierwszej kolejności. W związku z tym 
powstał bardzo zróżnicowany zasób ilościowy i jako-
ściowy kart ewidencyjnych. Niektórzy konserwatorzy 
dążyli do wykonania kart dla jak największej liczby 
obiektów zlokalizowanych na podlegającym im tere-
nie, inni preferowali obiekty z określonych grup (np. 
budownictwo folwarczne, budownictwo ludowe, ar-
chitektura drewniana, rezydencjonalna itd.). W wie-
lu przypadkach nie miało znaczenia, czy obiekt był 
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wpisany do rejestru zabytków, czy też nie. Na niektó-
rych terenach karty ewidencyjne wykonywano w zni-
komej liczbie lub nie wykonywano wcale. Wiele naj-
cenniejszych obiektów do dziś nie posiada karty białej, 
chociaż jest ona uznawana za podstawową formę ewi-
dencji. Od 1986 roku w proces sporządzania ewiden-
cji, korzystając z formularza karty białej, włączyło się 
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie. Jego wyspecjalizowana 
pracownia wykonywała dokumentację budownictwa 
folwarcznego, systematycznie ewidencjonując kolejne 
obszary. W pierwszej kolejności akcją objęto histo-
ryczne tereny Wielkopolski i Pomorza Środkowego. 

Po reformie administracyjnej w 1999 roku w gra-
nicach dużych województw znalazły się obszary 
o zróżnicowanym zasobie ewidencyjnym. W niektó-
rych urzędach konserwatorskich dążono do szybkiego 
wypełnienia luk w posiadanej dokumentacji. Chlub-
nym przykładem jest województwo lubelskie, w któ-
rym zlikwidowano braki ewidencyjne dla obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków, mimo że na niektó-
rych terenach nowego województwa sięgały one 90 
procent. 

W połowie lat 90. XX wieku pojawiły się próby 
centralnego kierowania zakresem powstającej doku-
mentacji ewidencyjnej architektury i budownictwa. 
Częścią środków finansowych przeznaczonych na 
ten cel zarządzał Ośrodek Dokumentacji Zabytków. 
Sformułowano wówczas zasadę, że każdy obiekt wpi-
sany do rejestru zabytków powinien mieć wykonaną 
kartę białą i rozpoczęto systematyczne uzupełnianie 
braków. Pojawiły się również programy i priorytety 
tematyczne, jak budownictwo drewniane (zwłaszcza 
sakralne), budownictwo przemysłowe, obiekty zagro-
żone i inne. Trwała akcja Muzeum Narodowego Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 
które z czasem zaczęło wykonywać również dokumen-
tacje architektury rezydencjonalnej (kilkaset rocznie). 
Na ten cel przeznaczone były osobne granty. 

Po roku 2000 nastąpił powrót do „stanu pier-
wotnego” czyli pozostawienia problemu ewidencji 
zabytków wojewódzkim konserwatorom. Skutkiem 
tego jest powolnie wydłużająca się lista braków ewi-
dencji, również dla obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków.

2. Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa, 
tzw. karta biała, w zbiorach archiwum NID
2. Record card of a monument of architecture and 
construction (“white” card) – in NHBP’s archives

2
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Najwięcej obiektów zabytkowych ewidencjonowa-
no w latach 90. XX wieku – do 5000 rocznie. W XXI 
wieku (po wprowadzeniu nowej Ustawy o zabytkach 
i opiece nad zabytkami) liczba ta oscylowała wokół 
1500 rocznie, obecnie poniżej 1000. Zaznaczyć nale-
ży, że w tym ostatnim okresie podwyższył się poziom 
merytoryczny opracowywanych dokumentacji.

Ogromna wartość i znaczenie dokumentacji ewi-
dencyjnej gromadzonej w NID polega m.in. na ze-
braniu w jednym miejscu podstawowych informacji 
dotyczących zabytków nieruchomych z całego kraju 
(również tych nieistniejących). Często fotografie lub 
plany wraz z krótką informacją zawartą w starych kar-
tach ewidencyjnych są jedynym śladem i dokumentem 
pozostałym po istniejących niegdyś obiektach. 

Jednolity, uniwersalny wzór karty ewidencyjnej 
obowiązuje w całym kraju. Umożliwia dokumentację 
wszelkich istniejących typów zabytków nieruchomych 
i ich zespołów. Od lat 90. XX wieku wykorzystywany 
jest również do sporządzania opracowań urbanistycz-
nych i ruralistycznych. Dobrze wykonana karta biała 
zawiera pełną, kompleksową informację o obiekcie, 
dostosowaną do potrzeb i zakresu działań konserwa-
torskich. Jednakże jej sporządzenie jest czasochłonne 
i dość kosztowne. Godny uwagi jest fakt, że opracowa-
ny w połowie lat 70. formularz niemalże w pełni speł-
nia, a nawet przekracza dyrektywę Rady Europy Data 
Core Index on Architectural Heritage z 1992 roku.

Nowe wzory białych kart, nawiązujące bezpośred-
nio do kart wykonywanych w latach ubiegłych, wpro-
wadziło Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie 
prowadzenie rejestru zabytków, krajowej, wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych 

za granicę niezgodnie z prawem30. Pojawił się w nim 
m.in. nowy, chyba nie do końca przemyślany, wzór 
karty ewidencyjnej zabytku niewpisanego do rejestru 
zabytków, który nie satysfakcjonuje chyba nikogo, 
ponieważ zawiera jedynie podstawowe informacje 
o obiekcie nie pozwalające na ocenę jego wartości 
i właściwie mało różni się od karty adresowej. Miejmy 
nadzieję, że wkrótce zostanie on zniesiony.

Karta adresowa, tzw. fiszka
Pomysłodawcą prowadzenia w latach 80. XX wieku 
dokumentacji w formie kart adresowych, tzw. fiszek, 
był również prof. Wojciech Kalinowski. Adresowy 
spis zabytków architektury i budownictwa (tzw. fisz-
ki) miał na celu umożliwienie pełnego rozpoznania 
zasobów zabytkowych oraz waloryzacji przez woje-
wódzkich konserwatorów31. Fiszki przygotowywane 
były z myślą o kolejnej edycji spisu zabytków. Obec-
nie są one uzupełnieniem dokumentacji ewidencyjnej 
(około 650 000 kart adresowych). Zawierają podsta-
wowe informacje o obiektach, a więc: dane admini-
stracyjne, adresowe, datowanie, określenie materia-
łu oraz fotografię obiektu. Niektóre fiszki zawierają 
również informacje o wpisie do rejestru i dokumen-
tacji ewidencyjnej (kartach zielonych i białych). Na 
tę formę dokumentacji skierowano w latach 80. XX 
wieku większą część środków przeznaczonych na 
ewidencję architektury. Wykonywano je do połowy 
lat 90. Obejmowały one wszystkie obiekty potencjal-
nego zainteresowania konserwatorskiego na terenie 
poszczególnych jednostek administracyjnych. Można 
przyjąć, że na niektórych terenach spisano wszystkie 
godne uwagi obiekty (około 50-60 procent terenu 
kraju – województwa wschodnie i część centralnych). 
Na nielicznych obszarach akcji nawet nie rozpoczę-
to lub wykonano w bardzo nikłym procencie (daw-
ne województwo warszawskie, dawne województwo 
katowickie). Obiekty z terenów jednostek admini-
stracyjnych, na których akcję zakończono, opisane 
zostały w 20 tomach Spisu zabytków architektury  
i budownictwa w Polsce32. 

Karty adresowe usankcjonowało prawnie dopie-
ro Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 

3. Karta adresowa, tzw. fiszka, w zbiorach archiwum NID
3. Address index card – in NHBP’s archives
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2004 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, 
krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem33. Na 
podstawie paragrafu 12. tego rozporządzenia na fisz-
ce adresowej znajdują się: rodzaj zabytku, jego nazwa 
i miejsce położenia, z podaniem nazwy ulicy, nume-
ru posesji oraz nazwy gminy i powiatu. Najczęściej 
na fiszce umieszczane jest również zdjęcie obiektu. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem, po sprawdzeniu, 
czy dane zawarte na karcie ewidencyjnej są wyczerpu-
jące i zgodne ze stanem faktycznym, wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) włącza kartę adresową do gminnej 
ewidencji zabytków. Na niektórych terenach karty te 
stały się bazą dla gminnej ewidencji zabytków i do 
dziś trwa ich weryfikacja i uzupełnianie.

Karty adresowe – tam gdzie były konsekwentnie 
opracowywane – dały pełen obraz zasobu zabytko-
wego na terenie województwa (rejestr i godne uwagi 
obiekty pozarejestrowe) i dały podstawę do stworze-
nia racjonalnej polityki konserwatorskiej (wpisy do 
rejestru, zlecanie kart białych, działania planistycz-
ne). W wersji wydrukowanych spisów stanowią do 
dziś podstawę działania konserwatorskiego dla zasobu 
niewpisanego do rejestru zabytków. Wykonane w la-
tach 80. XX wieku karty z czasem nabrały naukowej 
wartości dokumentacyjnej. Stanowią obraz historycz-
nej zabudowy Polski w najszerszym, jak dotychczas, 
zakresie. Szczególnej wartości nadaje im fakt, że ich 
zasób został stworzony przed okresem intensywnych 
przemian polityczno-gospodarczych kraju, których 
skutkiem były również gwałtowne zmiany krajobra-
zu kulturowego. 

Nowy wzór karty adresowej stanowiącej podsta-
wę gminnej ewidencji zabytków wprowadziło wspo-
mniane wcześniej Rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku 
w sprawie prowadzenie rejestru zabytków, krajowej, 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 
krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wy-
wiezionych za granicę niezgodnie z prawem34. Karta 
adresowa zawiera osiem rubryk: nazwa, czas powsta-
nia, miejscowość, adres, przynależność administra-
cyjna, informacja o formie ochrony, dane o autorze, 
data opracowania karty, a także fotografię z opisem 
wskazującym orientację lub mapę z zaznaczonym sta-
nowiskiem archeologicznym.

Ewidencja parków i alei zabytkowych
W 1975 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki w po-
rozumieniu z Ministerstwem Leśnictwa i Przemy-
słu Drzewnego podjęło inicjatywę ewidencji zabyt-
kowych parków, ogrodów i alei. Jej efektem było 
opracowanie wzoru zeszytu ewidencyjnego (wraz 
z instrukcją wypełniania), który został wykorzysta-
ny w prowadzonej do końca lat 90. XX wieku akcji 
ewidencyjnej. Zbiór ewidencji gromadzony był i prze-
chowywany przez wiele lat w wyodrębnionym w 1983 
roku z Muzeum Narodowego w Warszawie Zarządzie 
Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodo-
wych, który w 1992 roku opublikował opracowanie pt. 
Parki i ogrody zabytkowe w Polsce, będące spisem zi-
dentyfikowanych do tego czasu historycznych założeń 
zieleni35. W 1994 roku Zarząd Ochrony i Konserwacji 
Zespołów Pałacowo-Ogrodowych przekształcony zo-
stał na Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.

Dokumentacja ewidencyjna historycznych par-
ków i ogrodów składa się z części opisowej i graficz-
nej. Część opisowa zawiera podstawowe dane admi-
nistracyjne obiektu, historię z opisaniem kolejnych faz 
przekształceń układu kompozycyjno-przestrzennego, 
analizę stanu istniejącego oraz zachowania substancji 
zabytkowej, a także wnioski dotyczące sposobu ochro-
ny konserwatorskiej. Część graficzna przedstawia ist-
niejący stan założenia, analizę kompozycyjną oraz 
strefy ochrony konserwatorskiej z propozycją przebie-
gu granicy ochrony zabytkowego układu. Skonden-
sowany zapis podstawowych informacji zawiera tzw. 
metryczka parku, stanowiąca zwykle pierwszą stronę 
ewidencji.

Ewidencja parków i alei zabytkowych obejmuje 
cały kraj i jest w zasadzie kompletna. Od czasu prze-
jęcia jej w 2002 roku przez ówczesny Krajowy Ośro-
dek Badań i Dokumentacji Zabytków przybywa bar-
dzo niewiele opracowań (kilkanaście rocznie). Warto 
nadmienić, że jeszcze w latach 90. liczba nadsyłanych 
dokumentacji dochodziła do około 100 rocznie.

Ewidencja opracowana jest na podstawie przyjęte-
go schematu, w formie tekstowej, z załącznikami gra-
ficznymi (mapy, plany) i fotografiami. Tabelaryczny 
układ (charakterystyczny dla pozostałych ewidencji) 
zachowany został w tzw. metryczce. Pomimo obowią-
zywania jednolitego schematu i komisyjnego przyj-
mowania opracowań, merytoryczna jakość ewidencji 
założeń zieleni jest bardzo zróżnicowana. W zasadzie 
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najlepiej opracowane są dokumentacje wykonane 
w ostatnich 15 latach, dlatego też niektóre spośród 
wykonanych wcześniej, a dotyczących najcenniejszych 
założeń, wymagałyby powtórnego opracowania. 

Karta cmentarza 
Nieliczne cmentarze zostały zewidencjonowane w la-
tach 60. XX wieku na kartach zielonych. Odrębny 
wzór ewidencji cmentarzy powstał w 1980 roku 
w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W 1984 roku kie-
rowanie akcją ewidencji przejął wspomniany wyżej 
Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo- 

-Ogrodowych. Od tego momentu akcja ruszyła inten-
sywnie w całej Polsce. Ewidencja cmentarzy została 
praktycznie zakończona w latach 90. Od czasu prze-
jęcia jej w 2002 roku przez Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków przybywa bardzo niewiele 
kart, stanowiących uzupełnienie istniejącej ewidencji 
lub będących powtórzeniami kart dawniej wykona-
nych. Karta ewidencyjna cmentarza zawiera dane 
administracyjne i adresowe, plan cmentarza, wycinki 
map oraz fotografie. W kartach znaleźć można m.in. 
informacje o najstarszych i najciekawszych nagrob-
kach, a także o zadrzewieniu (starodrzewiu), czasie 

4
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powstania, przynależności wyznaniowej oraz istnie-
jącej dokumentacji i bibliografii dotyczącej danego 
cmentarza. 

Aczkolwiek zewidencjonowano zdecydowaną 
większość cmentarzy tego wymagających, to prze-
ważająca część tej dokumentacji ma mierną wartość 
merytoryczną i wymaga poprawy lub powtórzenia. 
Niedokładne są plany sytuacyjne i plany cmentarzy, 
często brak jest dokumentacji fotograficznej umożli-
wiającej identyfikację obiektu.

W nowym rozporządzeniu z 2011 roku nie wpro-
wadzono nowego wzoru karty cmentarza i w dalszym 
ciągu dokumentacja ta wykonywana jest na nieznacz-
nie zmodyfikowanym wzorze karty opracowanej bli-
sko 30 lat temu. 

Teczka urbanistyczna
Teczki ewidencji zabytkowych miast stanowią za-
mknięty zbiór dokumentacji stworzonej w latach 1962- 
-1963 siłami Pracowni Urbanistyki ODZ. Obejmują 
one 1264 miasta (tj. większość historycznych miejsco-
wości w Polsce, które posiadały kiedykolwiek prawa 
miejskie) oraz 24 wsie. Teczka ewidencyjna miasta 
zawiera krótki rys historyczny miejscowości, charak-
terystykę układu przestrzennego i zabudowy, często 
wykazy obiektów zabytkowych zlokalizowanych na 

terenie tej miejscowości, odrysy archiwalnych planów 
i fotografie. Unikatową wartość mają dziś dołączone 
do niektórych teczek fotografie lotnicze. Dodatkową 
dokumentacją stanowiącą uzupełnienie teczek są in-
wentaryzacje urbanistyczne i waloryzacje układów 
przestrzennych miast. 

Teczki urbanistyczne były pierwszą próbą kom-
pleksowego ujęcia stanu zachowania elementów za-
bytkowych układów przestrzennych, a zarazem pró-
bą sformułowania ocen kwalifikacyjnych w stosunku 
do całości lub części zachowanych historycznych 
ośrodków miejskich36. Mimo bardzo zróżnicowanej 
zawartości merytorycznej teczki są cennym zbiorem 
dokumentacji oraz świadectwem ówczesnego podej-
ścia konserwatorskiego do tej problematyki. 

Pomimo prób weryfikacji ewidencji urbani-
stycznej i ruralistycznej w latach 70. XX wieku 
dokumentacja tej grupy została praktycznie zanie-
chana. Próbą wypełnienia tej luki są powstające 
od lat 90. XX wieku ewidencje układów miejskich 

5

4. Dokumentacja ewidencyjna parku, w zbiorach archiwum 
NID
4. Record documentation of a park – in NHBP’s archives
5. Karta ewidencyjna cmentarza, w zbiorach archiwum NID
5. Record card of a cemetery – in NHBP’s archives



130

50 lat misji

i wiejskich sporządzane na formularzu karty białej. 
Rozwiązanie to jest stosowane systemowo w niektó-
rych województwach, np. wielkopolskim, lubuskim, 
świętokrzyskim. 

 
Karta zabytków sztuki i rzemiosła 
artystycznego
Dokumentacja dotycząca zabytków sztuki i rzemiosła 
artystycznego składa się w głównej mierze z kart ewi-
dencyjnych zabytków ruchomych, tzw. kart białych. 
Pierwszy projekt karty ewidencyjnej oraz instrukcja 
jej wypełniania zostały przygotowane przez Zarząd 

Muzeów i Ochrony Zabytków w roku 1961. Z chwilą 
powstania w roku 1962 Ośrodka Dokumentacji Za-
bytków przejął on całość spraw związanych z ewiden-
cją zabytków w Polsce, w tym zabytków ruchomych. 
Kolejne modyfikacje dotyczące sposobu sporządzania 
dokumentacji zabytków ruchomych, dokonywane 
przez ODZ, następowały w latach 1964, 1975, 1978, 
1987, 1995, 2006, 2011, natomiast karta ewidencyj-
na zabytków ruchomych uległa jedynie drobnym 
korektom w roku 1986 (m.in. wprowadzono tytuły 
rubryk w języku angielskim) oraz w roku 2011, kie-
dy to nowym rozporządzeniem wprowadzony został 

6
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zmodyfikowany wzór karty37. Obecnie karta ta skła-
da się z 20 rubryk obejmujących nazwę obiektu, jego 
charakterystykę (datowanie, wymiary, materiał, pro-
weniencję), dane adresowe, opis, stan zachowania, 
dane dotyczące konserwacji, informacje archiwalne 
i ikonograficzne. Każda karta zaopatrzona jest w jed-
no lub więcej zdjęć danego zabytku. Karty wykony-
wane w latach 60. XX wieku miały często charakter 
kart adresowych, zaopatrzonych jedynie w podstawo-
we dane i zdjęcie. W latach późniejszych zaniechano 
sporządzania niepełnej dokumentacji, a wykonane 
wcześniej karty uzupełniono o pełne dane. Jakość 
wykonywanej dokumentacji systematycznie wzrasta-
ła. Ewidencja zabytków ruchomych jeszcze w latach 
90. XX wieku powiększała się o około 10 000 kart 
rocznie. Obecnie do NID przesyłanych jest od 4000 
do 7000 kart rocznie, a cały ich zbiór liczy dziś ponad 
371 000. 

Dokumentację zabytków sztuki i rzemiosła ar-
tystycznego dopełniają zbiory specjalistyczne: zabyt-
kowego złotnictwa i organów. Dokumentację zabyt-
kowego złotnictwa stanowią wykonane na zlecenie 
ODZ w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku fotogra-
fie obiektów złotnictwa – głównie z terenów archidie-
cezji gdańskiej i gnieźnieńskiej oraz diecezji elbląskiej, 
kaliskiej, pelplińskiej, płockiej, toruńskiej i włocław-
skiej. Jest to, skatalogowany w 2006 roku, zbiór 18 500 
fotografii prezentujący około 6500 obiektów z terenu 
625 miejscowości. Mimo iż największy w skali kraju, 
nie stanowi pełnej dokumentacji tej gałęzi rzemiosła. 
W roku 2000 prace nad nim zostały przerwane z bra-
ku środków i do dziś nie zostały wznowione. Koperty 
zabytkowych organów, uwzględniające specyficzny 
charakter tych instrumentów (budowę, napęd, głosy 
itd.), opracowywane są na wzorze karty zaprojekto-
wanej w 1975 roku przez specjalistów współpracują-
cych z ODZ. Gromadzony od roku 1977 zbiór zawiera 
obecnie dane o około 3700 instrumentach. Większość 
kart prezentuje wysoki poziom merytoryczny – dane 
adresowe są dokładne, opisy szczegółowe, a załączone 
barwne fotografie spełniają wymogi profesjonalnej 
dokumentacji. 

7

6. Teczka urbanistyczna, w zbiorach archiwum NID
6. Urban planning files – in NHBP’s archives
7. Karta zabytku sztuki i rzemiosła artystycznego,  
w zbiorach archiwum NID
7. Card of a monument of art and artistic craft – in NHBP’s 
archives
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Karta ewidencyjna ruchomych 
zabytków techniki

Do około 1990 roku zabytki techniki traktowano 
jako zabytki architektury i budownictwa lub zabyt-
ki ruchome. W związku z tym ewidencjonowano je 
według instrukcji i na wzorach kart ODZ opracowa-
nych w połowie lat 70. XX wieku dla zabytków ar-
chitektury i budownictwa oraz zabytków ruchomych. 
O ile wzór karty białej okazał się właściwy również 
dla architektury i budownictwa przemysłowego, to 
wzór karty dla zabytku ruchomego, ze względu na 
jego specyfikę i odrębność kryteriów oceny wartości 
zabytkowej, okazał się niewystarczający przy ewiden-
cjonowaniu wytworów techniki. 

Przedmiotem ewidencji są zabytki techniki znaj-
dujące się w miejscach pierwotnego użytkowania lub 
zdemontowane, lecz nie przeniesione do muzeów. 
Mogą one występować jako zespoły przestrzenne (tj. 
budynki i budowle techniczne wraz z infrastrukturą), 
pojedyncze obiekty budowlane (w tym tzw. liniowe, 
jak rurociągi, przewody, linie i sieci energetyczne itp.) 
oraz przenośne obiekty ruchome (tj. maszyny i urzą-
dzenia techniczne, narzędzia proste i złożone, instru-
menty pomiarowe i laboratoryjne, środki transportu 
i inne tego typu wyroby).

Karta ewidencyjna ruchomych zabytków techni-
ki zawiera 27 rubryk, m.in.: określenie zabytku, czas 
powstania (rok produkcji), materiał podstawowy, 
nazwa firmy bądź nazwisko producenta i wytwórcy 
i miejsce powstania lub miejsce pochodzenia obiektu, 
marka fabryczna, model, wymiary, ciężar, materiał 
ilustracyjny (fotografie i rysunki techniczne), dane 
administracyjne i adresowe, informacje o właścicielu 
i użytkowniku, szczegółowa lokalizacja, numer i data 
wpisu do rejestru zabytków, historia obiektu, przezna-
czenie pierwotne, użytkowanie obecne i przewidywa-
ne w przyszłości, informacje o remontach, zmianach 
konstrukcyjnych i modernizacjach, opis i charakte-
rystyka techniczna, informacja o stanie zachowania 
i potrzebach konserwatorskich, aktach archiwalnych, 
bibliografii, źródłach ikonograficznych i fotograficz-
nych, adnotacje o inspekcjach i zmianach umieszcza-
ne przez pracowników urzędów konserwatorskich po 
dokonanych inspekcjach terenowych. Możliwe jest 
załączanie wkładek z dodatkowymi informacjami czy 
materiałem ilustracyjnym. 

Instrukcja wypełniania kart (oraz wzór karty), 
modyfikowana m.in. przez Marka Barszcza oraz Pio-
tra Porowskiego, jest autorstwa Krystyny Rosińskiej. 
Pomimo tego, że nowe rozporządzenie z 2011 roku 
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dotyczące ewidencjonowania zabytków nie wprowa-
dziło nowego wzoru karty ewidencyjnej, to w dalszym 
ciągu ten typ dokumentacji wykonywany jest na nie-
znacznie zmodyfikowanym wzorze karty opracowa-
nej przed blisko 30 laty (ewidencja zabytków techniki 
w obecnej formie prowadzona jest od 2. połowy lat 
80. XX wieku). 

W chwili obecnej odnotowujemy wzrost zainte-
resowania zabytkami techniki i ich ewidencją. Jest 
to spowodowane faktem ich szczególnego zagro-
żenia zniszczeniem w związku z przemianami go-
spodarczymi kraju oraz zmianami własnościowymi 
i funkcjonalnymi. Nie tylko dotyczy to zabytków 
nieruchomych, ale także, a może przede wszystkim, 
ruchomych. Choć w chwili obecnej zbiór kart ewiden-
cyjnych ruchomych zabytków techniki przekroczył 
już liczbę 9700 sztuk, to, niestety, liczba zewidencjo-
nowanych zabytków jest niewspółmierna do potrzeb. 
Równocześnie z ewidencją budowli przemysłowych 
nie wykonano należytej ewidencji ich wyposażenia 
i innych zabytków ruchomych techniki. Stanowi to 
wielki uszczerbek dla wiedzy o stanie krajowego dzie-
dzictwa przemysłowego. 

Najwięcej kart ewidencyjnych wykonywanych 
jest dla samochodów i motocykli, w związku z prze-
pisami umożliwiającymi rejestrację na specjalnych 
zasadach pojazdów figurujących w krajowej ewiden-
cji zabytków. Dzieje się to zazwyczaj z inicjatywy ich 
właścicieli, dlatego też liczba kart pojazdów wzrasta 
od roku 1997 niewspółmiernie do liczby pozostałych 
obiektów.

Warto wspomnieć również o tym, że w latach 
1995-1998 w ramach Pracowni Zabytków Techniki 
ODZ prowadzony był Program Resortowy MKiS 
„Ochrona zabytków techniki w prywatyzowa-
nych zakładach przemysłowych”. W jego ramach 
opracowano jednolity wzór ankiety informacyjnej 
jako wstępnej dokumentacji rozpoznającej war-
tości zabytkowe zespołów przemysłowych obiek-
tów i urządzeń. W ramach programu zbiory działu 
wzbogaciły się o 5973 ankiety i 905 kart ruchomych  
zabytków techniki.

Gminna ewidencja zabytków
Pierwsze karty gminnej ewidencji zabytków (wykony-
wane w bardzo zróżnicowanej formie) przekazywane 
były z gmin do KOBiDZ od 2000 roku po wejściu 
w życie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 roku 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej 
ewidencji dóbr kultury38. Zadania stojące przed orga-
nami administracji publicznej (m.in. zarządami gmin) 
sprecyzowane zostały w artykule 4. Ustawy z dnia 23 
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami39. Gminy mają dbać m.in. o: „zapewnienie 
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 
umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz 
ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać 
„zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla 
wartości zabytków”. Zgodnie z paragrafem 12.1. Roz-
porządzenia Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 
roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, kra-
jowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem40 za-
kres informacji o zabytkach nieruchomych zawar-
tych w karcie adresowej powinien zawierać określe-
nie zabytku, jego nazwę i adres (miejsce położenia). 
Jednolita forma tych kart określona została dopiero 
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie pro-
wadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wyka-
zu zabytków skradzionych lub wywiezionych za gra-
nicę niezgodnie z prawem41. W dalszym ciągu nie ma 
obowiązku przekazywania kart gminnej ewidencji 
zabytków do NID, chociaż niektóre gminy czynią to 
z własnej inicjatywy. W naszych zbiorach znajduje się 
dokumentacja z 30 gmin.

Dawny Dział Zabytków Nieruchomych KOBiDZ 
przygotował oprogramowanie gminnej ewidencji za-
bytków, które miało ułatwić gminom uporządkowa-
nie informacji o zabytkach znajdujących się na ich 
terenie. Program umożliwiał wydruk kart adreso-
wych oraz przygotowanie i wydruk dowolnie zdefi-
niowanych zestawień tematycznych i topograficznych 
dla poszczególnych obiektów. Program ten miał po-
móc gminom w „uwzględnieniu zadań ochronnych 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz przy kształtowaniu środowiska”, co należało do 

8. Karta ewidencyjna ruchomego zabytku techniki,  
w zbiorach archiwum NID
8. Record card of a movable monument of technology  
– in NHBP’s archives
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jednego z obowiązków nałożonych na gminy przez 
Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
W roku 2005 KOBiDZ za pośrednictwem wojewódz-
kich konserwatorów zabytków przekazał gminom 
płyty z oprogramowaniem oraz instrukcją obsługi. 
Wersja programu GEZ wraz z instrukcjami i odpo-
wiedziami na pytania użytkowników dostępna była 
na stronie internetowej http://www.gez.kobidz.pl/. 
Wskutek przemian zaistniałych w ostatnich latach 
zrezygnowano jednak w końcu z umieszczania in-
strukcji na naszej nowej stronie.

 
Spisy ewidencyjne zabytków
W celu rozpowszechnienia informacji zawartych 
w kartotekach ewidencyjnych zabytków nierucho-
mych podjęto kilka prób ich publikacji. 

W roku 1962 Wydział Dokumentacji Konserwa-
torskiej Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony 
Zabytków przekazał nowo powstałemu Ośrodkowi 
Dokumentacji Zabytków zbiór około 50 000 kart 
zielonych, które trafiły do Pracowni Architektury, 
wchodzącej w skład Działu Architektury i Urbanisty-
ki. Przeprowadzono weryfikację przejętego materiału 
i w 1964 roku opublikowano Spis zabytków architektu�
ry i budownictwa pod redakcją Kazimierza Malinow-
skiego42, w którym znalazło się ponad 36 000 obiek-
tów zabytkowych sklasyfikowanych w pięciu grupach 

według wartości historycznych i artystycznych. Jest on 
pierwszym pełnym inwentarzem zabytków nierucho-
mych w obecnych granicach Polski. Ukazuje on m.in. 
położenie topograficzne zabytków polskich, liczbowy 
stan obiektów z podziałem na poszczególne okresy, 
rodzaje, klasy i stan zachowania.

W latach 1964-1969 na podstawie materiałów 
zgromadzonych na Politechnice Warszawskiej wyda-
wano Rejestr ogrodów polskich43 . 

Kolejna edycja poprawionej wersji spisu zabytków 
architektury została wydana w 17 zeszytach w latach 
1971-1973 pod redakcją Przemysława Maliszewskiego 
i Mariusza Wituskiego44. Wersja ta nie zawierała już 
podziału zabytków na klasy. 

Następną próbą zestawienia pełnego zasobu za-
bytków są wydane przez Ośrodek Dokumentacji Za-
bytków Zabytki architektury i budownictwa w Polsce45. 
Poszczególne tomy odpowiadały ówczesnemu podzia-
łowi administracyjnemu kraju na 49 województw. 

9

9. Nowy wzór karty gminnej ewidencji zabytków
9. New template for a communal monument record card
10. Najnowszy spis zabytków architektury i budownictwa 
Polsce prezentujący zabytki Krakowa, wydany przez 
KOBiDZ w 2007 roku
10. Latest list of monuments of architecture and 
construction in Poland, presenting monuments of 
Krakow, issued by the National Centre for Research and 
Documentation of Monuments in 2007
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W latach 1984-1998 wydano 20 tomów. Po roku 1999 
toczyły się dyskusje na temat kontynuacji wydawnic-
twa. Rozważane były różne koncepcje układu topogra-
ficznego. Istniały gotowe do redakcji materiały, były 
kontynuowane prace nad spisem na terenach dawnych 
województw (delegatur urzędów konserwatorskich). 
Niestety nie doszło do ich publikacji. Do idei spisu 
nawiązuje książka Zabytki architektury i budownictwa 
w Polsce. Kraków46 wydana w 2007 roku przez Krajo-
wy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w roz-
szerzonej formule i zmienionej szacie graficznej. 

Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w la-
tach 1996-1998 wydał, w podziale na województwa, 
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce.

Urzędy konserwatorskie do dziś posiłkują się 
zawartymi w opracowaniu Zabytki architektury i bu�
downictwa w Polsce wykazami i informacjami, aktu-
alizowanymi na bieżąco na roboczych egzemplarzach 
publikacji. W oparciu o zwłaszcza starsze tomy spo-
rządzane są własne wykazy, funkcjonujące jako ewi-
dencja zabytków (w znaczeniu zasobu zasługującego 
na ochronę konserwatorską).

Inne	prace	związane	
z prowadzeniem ewidencji

Bazy danych
W Dziale Ewidencji i Rejestru Zabytków funkcjonuje 
system baz danych, obejmujący znajdujące się w NID 
podstawowe zasoby ewidencyjne nieruchome i rucho-
me oraz rejestr zabytków nieruchomych i ruchomych, 
w tym zabytków techniki. Ich celem jest zebranie 
w jednym miejscu posiadanych informacji o obiek-
tach oraz dotyczącej ich dokumentacji na jednej plat-
formie, łatwo dostępnej dla pracujących w siedzibie 
przy ul. Kopernika w Warszawie pracowników NID, 
a w przyszłości udostępnienie w Internecie podsta-
wowych danych o obiektach zabytkowych, istniejącej 
dokumentacji i miejscu jej przechowywania. Obecnie 
służą one uzyskiwaniu informacji statystycznych oraz 
wykazów obiektów spełniających określone kryteria. 
Gromadzone są w nich informacje o obiektach i ze-
społach wpisanych do rejestru zabytków i/lub zewi-
dencjonowanych. Przed wprowadzeniem do bazy 
informacje te (jak choćby dane administracyjne i in.)  
są w miarę możliwości sprawdzane.

Stan zaawansowania baz
rejestr zabytków nieruchomych – 100%•	

rejestr zabytków ruchomych – 100% •	

rejestr ruchomych zabytków techniki – 100% •	

karty ewidencyjne zabytków architektury i budow-•	

nictwa – 27%
ewidencje zabytkowej zieleni – 100%•	

karty ewidencyjne cmentarzy – 35%•	

teczki urbanistyczne – 100%•	

karty zabytków ruchomych – 97%•	

karty ruchomych zabytków techniki – 85%•	

Wykazy braków
W 2. połowie lat 90. XX wieku na zlecenie General-
nego Konserwatora Zabytków w ODZ przeprowa-
dzono porównanie posiadanej ewidencji architektury 
i budownictwa oraz zabytków ruchomych z wyka-
zami zabytków wpisanych do rejestru. Okazało się, 
że wiele obiektów wpisanych do rejestru nie posiada 
żadnej dokumentacji, część zaś jedynie karty zielone 
(w przypadku zabytków architektury i budownictwa). 
Braki w skali kraju sięgały 1/3 ogólnej liczby obiek-
tów wpisanych do rejestru zabytków. Sporządzono 
imienne wykazy brakujących kart ewidencyjnych. Po 
reformie administracyjnej kraju w 1999 roku wykazy 

10
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przetransponowano według aktualnego podziału ad-
ministracyjnego, a w 2000 roku po raz pierwszy prze-
kazano je wojewódzkim konserwatorom zabytków 
oraz ośrodkom regionalnym KOBiDZ z prośbą o stop-
niowe uzupełnianie braków. Uaktualniane wykazy 
przekazywane były do WKZ jeszcze kilkakrotnie.

W działaniach DEiRZ NID stała aktualizacja li-
sty braków kart jest jednym z elementów prowadzenia 
centralnej ewidencji zabytków. Wykreślane są z wy-
kazu obiekty, dla których wykonano karty białe oraz 
obiekty skreślane z rejestru zabytków. Jednocześnie 
są dopisywane nowe obiekty wpisywane do rejestru 
zabytków nieposiadające dokumentacji ewidencyjnej. 
Obecnie zauważyć można, że do rejestru wpisywanych 
jest więcej zabytków bez opracowanej dokumentacji 
ewidencyjnej. Stąd, pomimo uzupełniania dokumen-
tacji obiektów już istniejących w rejestrze, liczba bra-
ków kart spada bardzo powoli. Wyrównanie braków 
kart białych obiektów architektury i budownictwa zo-
stało zakończone jedynie w województwie lubelskim. 
Aktualny stan braków kart ewidencyjnych dla obiek-
tów architektury i budownictwa wpisanych do rejestru  
zabytków wynosi 15 645 sztuk, a dla zabytków rucho-
mych sztuki i rzemiosła artystycznego 19 303 sztuki.

W 2008 roku w ówczesnej Pracowni Ewidencji 
i Rejestru Zabytków KOBiDZ podjęto dzieło spo-
rządzenia analogicznych wykazów braków dokumen-
tacji ewidencyjnej dla zabytkowej zieleni i cmentarzy 
wpisanych do rejestru zabytków. Okazało się, że jest 
ich znacznie mniej niż w przypadku ewidencji archi-
tektury i budownictwa. Dla założeń zieleni wpisanej 
do rejestru zabytków sprawdzono wówczas dziewięć 
województw i stwierdzono brak 658 opracowań, dla 
cmentarzy zweryfikowano pięć województw i wykry-
to 137 braków. 

Obserwowane zjawiska i trendy 
dotyczące	ewidencji	zabytków
Prowadzona w kraju ewidencja zabytków w chwili 
obecnej nie jest w całości efektem realizacji wprowa-
dzonych i prawnie obowiązujących przepisów doty-
czących jej wykonywania. Wiele działań związanych 
z dokumentowaniem zabytków toczy się głównie 
mocą i siłą ugruntowanej tradycji. Choć w nowym 
Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie pro-
wadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej 

i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wyka-
zu zabytków skradzionych lub wywiezionych za gra-
nicę niezgodnie z prawem47 określone zostały pewne 
wzorce dokumentacji, to jednak nie wszystkie, a te 
wprowadzone praktycznie bez konsultacji nie w peł-
ni satysfakcjonują środowisko konserwatorskie. Nie 
uwzględniają np. krytycznych uwag NID, przede 
wszystkim zaś nie wprowadzają możliwości elektro-
nicznej formy wykonywania i gromadzenia dokumen-
tacji ewidencyjnej, co nie tylko uprościłoby jej opra-
cowywanie i udostępnianie, ale i spełniałoby zapisy 
innych aktów prawnych48. 

NID gromadzi ewidencję zasobu zabytkowego, 
nie ma już jednak w tej chwili praktycznie żadnego 
wpływu na zakres i zawartość tej dokumentacji. Pro-
wadzenie krajowej ewidencji zabytków z konieczno-
ści ogranicza się do gromadzenia kart ewidencyjnych. 
Brak jest chociażby narzędzi prawnych do egzekwo-
wania poprawności przyjmowanej dokumentacji. Na 
szczęście wykonane poniżej standardu karty zdarzają 
się coraz rzadziej. 

Od roku 2000 daje się zauważyć systematyczny 
spadek liczby opracowywanych dokumentacji ewiden-
cyjnych. Główną tego przyczyną jest brak jednolitej 
polityki w tym zakresie, wyrażającej się m.in. konse-
kwentnym programem ewidencyjnym i przyznaniem 
celowych środków finansowych. Obserwowany jest 
również od kilku lat spadek zainteresowania wyko-
naniem podstawowej dokumentacji w urzędach kon-
serwatorskich, które były i są głównym zleceniodawcą 
dokumentacji ewidencyjnej. Z drugiej strony na ogól-
ny obraz sytuacji ma wpływ to, że istnieją już obszary, 
zarówno tematyczne, jak i terytorialne, dla których 
opracowano już pełną dokumentację ewidencyjną.

Od początku XX wieku obserwowane są naciski 
różnych środowisk dążących do tworzenia nowych 
formularzy dokumentacji ewidencyjnej, np. dla zało-
żeń zieleni, fortyfikacji, architektury przemysłowej. 
Zwykle nie wykraczają one poza zakres obowiązu-
jących wzorów, nie wprowadzają nowych, istotnych 
informacji, a stwarzają niebezpieczeństwo rozpoczy-
nania już zaawansowanego dzieła ewidencji zasobu 
zabytkowego w Polsce (szacunkowo około 60-70 
procent) od nowa. Zagrażają jednolitości ewidencji 
spełniającej współczesne wymogi i potrzeby. Zamiast 
tworzyć nowe wzorce należałoby skupić się na syste-
mowej aktualizacji określonych, zmiennych danych 
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w istniejącej dokumentacji (np. adresy, własność). 
Między innymi z tego powodu w ostatnich dwóch 
latach NID realizuje działania mające na celu wery-
fikację informacji i zasobu obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków. 

Wydaje się, że zakres obiektów podlegających ewi-
dencji (w jej najszerszym rozumieniu), formy ewiden-
cji oraz zakres niezbędnego opisu nie wymagają istot-
nych zmian. Od czasu sformułowania obowiązujących 
wzorców na bieżąco wprowadzano niezbędne korekty 
standardów technicznych wykonywanej dokumenta-
cji, m.in. materiału ilustracyjnego. Niepraktyczne, 
sporządzane na kalkach plany zastąpiono wersją cy-
frową. Na stronie NID dostępne są cyfrowe wersje 
formularzy dokumentacji i instrukcji ich wypełniania. 
Planowana jest kontynuacja tego procesu. Docelowo 
chcielibyśmy, aby wersja papierowa dokumentacji 
przekazywana była wraz z jej wersją elektroniczną. 

Niezbędna jest również digitalizacja dotychczas 
zgromadzonej w NID ewidencji. Wyzwaniem jest 
wielkość zbiorów. Według szacunkowych obliczeń 
wynosi ona ponad 8 000 000 stron formatu A4  
i 22 500 stron wielkoformatowych. Cyfrowa wersja 
dokumentacji służyłaby ochronie archiwalnej wersji 
tradycyjnej dokumentacji oraz umożliwiałaby łatwiej-
szy i szerszy do niej dostęp, a także wykorzystanie 
w ochronie i popularyzacji zabytków.

Rejestr zabytków

Na centralny rejestr zabytków, będący podstawową 
formą ochrony zabytków, składają się odpisy decyzji 
o wpisie do rejestru zabytków, potwierdzone kopie 
decyzji o wpisie wraz z odpisami/kopiami innych 
rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących zabyt-
ków. Są one przesyłane do DEiRZ NID przez woje-
wódzkich konserwatorów zabytków. Centralnie gro-
madzony zbiór decyzji rejestrowych prowadzony jest 
od początku powstania instytucji (jeszcze pod nazwą 
ODZ) w 1962 roku. Dokumentację dotyczącą rejestru 
zabytków nieruchomych – rejestr A i ruchomych – 
rejestr B akumulowano przez długie lata w ramach 
funkcjonujących rozdzielnie (zgodnie z wprowadza-
nymi statutami i regulaminami instytucji) działów 
lub pracowni ODZ, a następnie KOBiDZ. W chwi-
li obecnej zasoby tej dokumentacji scalone zostały  
w jednym dziale.

Decyzje rejestru zabytków, formułowane przez 
dziesięciolecia przez różne urzędy konserwatorskie, 
mają nierzadko bardzo zróżnicowaną formę i nio-
są w sobie niejednorodną zawartość merytoryczną. 
Często orzeczenia o uznaniu za zabytek, zwłaszcza 
te wcześniejsze, bardzo ogólnie określają przedmiot 
ochrony, nie precyzują również wartości zabytkowej 
obiektów. Późniejsze decyzje o wpisaniu do rejestru 
zabytków są już dokładniejsze, lecz i im nierzadko 
daleko jest do doskonałości. Oczywiście część decy-
zji, zwłaszcza tych wydawanych w ostatniej dekadzie, 
precyzuje przedmiot i zakres ochrony (oraz granice – 
w przypadku decyzji dotyczących zabytków nierucho-
mych) wystarczająco. 

Scalając wojewódzkie rejestry zabytków w pro-
wadzony przez NID rejestr ogólnopolski, nierzadko 
go również odtwarzając (zmiany administracyjne 
kraju, jak również organizacyjne służb konserwa-
torskich powodowały konieczność przemieszczania 
masy dokumentów, a to skutkowało często zaginię-
ciem ich części) oraz opracowując napływające dane 
i dokumentację zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 
dwóch dekad, dopracowano się wielu rozwiązań, 
które pozwoliły nie tylko na prowadzenie bieżącej 
statystyki i konsultacji, ale również na organizo-
wanie szkoleń dla służby konserwatorskiej, a także 
promowały wdrażanie właściwych mechanizmów 
i wzorów dokumentów pomocnych dla wydawania 
decyzji poprawnych merytorycznie, w pełni precyzyj-
nych i pełnych49. Zdając sobie sprawę z niedostatków 
gromadzonej dokumentacji rejestru50, a zwłaszcza 
z jej postępującej dezaktualizacji, opracowano rów-
nież projekt weryfikacji rejestru zabytków (w pierw-
szym etapie nieruchomych – realizowany, a na-
stępnie ruchomych – w planach), polegający m.in. 
na aktualizacji informacji o obiektach wpisanych 
do rejestru zabytków (o którym mowa w dalszych  
częściach tekstu). 

Prowadzenie przez dziesięciolecia szeroko zakro-
jonych działań dotyczących gromadzenia, porządko-
wania i upowszechniania rejestru zabytków, począt-
kowo w ramach ODZ, następnie KOBiDZ i NID, 
na pewno warunkowane było dwoma zasadniczymi 
czynnikami – wysokim poziomem merytorycznym 
oraz wielkim zaangażowaniem wszystkich osób wy-
konujących zadania związane z ogólnopolskim reje-
strem zabytków.
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Rejestr zabytków nieruchomych51

Według zgromadzonych w DEiRZ NID danych, nie-
stety nie zawsze przekazywanych do naszej instytucji 
przez wojewódzkich konserwatorów zabytków na 
bieżąco, do rejestru wpisanych jest 65 750 zabytków 
nieruchomych (stan na dzień 31 grudnia 2011 roku). 
W tej liczbie około 16 000 (25 procent) stanowią 
obiekty „pozakubaturowe” (zespoły urbanistyczne, 
parki, cmentarze i około 3000 obiektów małej archi-
tektury – kapliczki przydrożne, ogrodzenia, bramy 
itp.). Na podstawie informacji gromadzonych w toku 
weryfikacji rejestru zabytków stwierdzić możemy, że 
ponad 1100 zabytków pozostających w rejestrze już 
faktycznie nie istnieje, na dodatek w dalszym ciągu 
figuruje w nim część obiektów (zwłaszcza drewnianej 
architektury wiejskiej, małomiasteczkowej i sakral-
nej), które zostały przeniesione do skansenów i tam 
zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych zbiorów 
jako eksponaty muzealne. Powinny więc, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zostać wykreślone z re-
jestru zabytków. 

Najliczniejszą grupą obiektów figurujących w re-
jestrze zabytków nieruchomych są zabytki budow-
nictwa i architektury. Wśród nich największą grupę 
stanowią domy mieszkalne – prawie 18 000 obiek-
tów, następnie obiekty sakralne – blisko 12 500 (w tej 
liczbie jest około 9000 kościołów i kaplic – głównie 
rzymskokatolickich; pozostałe to budynki klasztor-
ne, dzwonnice, grobowce itp.). Liczną grupę – po-
nad 7000 obiektów – stanowią budynki folwarczne 
i gospodarcze. Obiektów użyteczności publicznej jest 
ponad 4000. W wymienionych wyżej kategoriach 
zabytków występuje najwięcej nowych wpisów do 
rejestru zabytków, ale również i skreśleń związanych 
zarówno ze zniszczeniem obiektów, jak i utratą przez 
nie zabytkowych wartości. Stabilną liczbą w rejestrze 
jest liczba obiektów architektury obronnej – ponad 
900 (głównie średniowiecznych murów obronnych), 
zamków – ponad 400, pałaców – nieco ponad 2000 
i dworów – prawie 2800. Odrębną, niewielką grupę 
stanowią zabytki techniki i przemysłu – ponad 2200, 
które, niestety, ze względu na przemiany gospodar-
cze i postęp techniczny, są najbardziej zagrożone na 
zniszczenie. 

W ostatnich latach do rejestru zabytków najwię-
cej wpisywanych jest kościołów oraz domów mieszkal-
nych powstałych w 2. połowie XIX i na początku XX 

wieku. Jest to postępowanie z zasady właściwe, gdyż 
w 2. połowie XX wieku obiekty te były postrzegane 
jako bezwartościowe i często ulegały rozbiórkom lub 
zniszczeniu przez niewłaściwie pojętą modernizację. 
Niestety, do rejestru również wpisywane są obiekty 
bez należytego rozpoznania, o miernej wartości ar-
chitektonicznej i zabytkowej, które już w momencie 
wpisu są w złym stanie i wymagają przeprowadzenia 
pilnych prac remontowych. Główną przyczyną wie-
lu wpisów jest również chęć ochrony wartości prze-
strzennych zespołów – zwłaszcza miejskich, które 
wobec niekorzystnej Ustawy o planowaniu prze-
strzennym są narażone na dezintegrację będącą skut-
kiem niekontrolowanych i nieuzgadnianych z WKZ 
decyzji inwestycyjnych wydawanych przez organy 
administracji samorządowej. W tych przypadkach 
wpis do rejestru zabytków jest właściwie jedyną prak-
tyczną i możliwą formą ochrony tych zespołów, do-
stępną konserwatorowi zabytków. Z tego też wzglę-
du, zwłaszcza w decyzjach wydawanych w ostatnich 
latach, jako przedmiot ochrony określa się nie tylko 
obiekty budowlane, ale również otoczenie tych obiek-
tów – właśnie z braku innych uwarunkowań praw-
nych umożliwiających ochronę wartości przestrzen-
nych związanych z zabytkiem. Wydaje się przy tym, 
że niekiedy „otoczenie zabytku” jest zbyt obszernie 
określane, ale tylko w ten sposób może konserwator 
zabezpieczyć funkcjonowanie zabytku w coraz bar-
dziej urbanizowanej, często w sposób bezplanowy 
i chaotyczny, przestrzeni. W myśl Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami jedną z form ochro-
ny zabytków jest plan zagospodarowania przestrzenne-
go, ale planów takich nie posiada większość polskich 
miast (zwłaszcza tych większych, w których istnieje 
ogromny napór inwestycyjny), a już katastrofalnie wy-
glądają te kwestie w ośrodkach mniejszych i na wsi, 
gdzie samorządy nie mają odpowiednich środków 
na zlecenie kosztownych opracowań planistycznych. 
Również praktycznego znaczenia nie znajduje ochro-
na przez włączenie obiektów o charakterze zabytko-
wym do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, 
gdyż nie zostały ustawowo określone jednoznaczne 

11. Przykład decyzji o wpisie rejestru zabytków 
nieruchomych, w zbiorach archiwum NID
11. Example of a decision concerning a register of non-
movable monuments – in NHBP’s archives
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konsekwencje wynikające z ujęcia zabytku w ewiden-
cji, a tym samym nie określono uprawnień konserwa-
tora zabytków do stosowania wobec tych obiektów 
przepisów analogicznych, jak w wypadku zabytków 
wpisanych do rejestru. Ustawa określa np. sposób 
wprowadzenia zabytku do ewidencji, ale już nie mówi 
o skreśleniu z tej ewidencji. Zresztą w Ustawie nie są 
do końca precyzyjnie sformułowane formy ochrony – 
dotyczy to zwłaszcza pomników historii, która to for-
ma raz jest traktowana równorzędnie z wpisem do reje-
stru zabytków, a w innym miejscu wpis do rejestru jest 
nadrzędny (najpierw wpis, a potem pomnik historii). 

Z tych względów rejestr zabytków staje się je-
dynym narzędziem do kształtowania przestrzennej 

polityki konserwatorskiej, a w konsekwencji „pęcz-
nieje” i rozrasta się do rozmiarów uniemożliwiają-
cych praktyczną opiekę służb konserwatorskich nad 
zabytkami. Stąd w rejestrze jest znaczna liczba obiek-
tów, o których niewiele wiadomo. Wynika to z bra-
ku możliwości stałego kontrolowania i sprawowania 
opieki nad nimi ze strony służby konserwatorskiej. 
Systematyczne inspekcje konserwatorskie, przy na-
tłoku działań administracyjnych, są niemożliwe do 
przeprowadzenia. Dlatego też nierzadko dane zawar-
te w karcie ewidencyjnej (jeśli już dany obiekt ma ją 
opracowaną) w żaden sposób nie przystają do stanu 
faktycznego – zwłaszcza jeśli chodzi o dane adresowe, 
a nawet własnościowe. 

11
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Szczególnie te ostatnie ulegają w ostatnich latach 
dużym zmianom. Z decyzji o wpisie do rejestru za-
bytków nie można ustalić aktualnego stanu własno-
ściowego znacznej części obiektów, gdyż wiele daw-
nych decyzji było adresowanych np. do Gromadzkich 
Rad Narodowych, o których istnieniu mało kto dziś 
pamięta. Nie jest to możliwe zwłaszcza na podstawie 
dokumentów zgromadzonych w NID, gdyż nie ist-
nieje ustawowa, obligatoryjna procedura nakazująca 
przekazywanie danych o zmianach własności innym 
organom niż WKZ. 

Według naszych danych własnością kościo-
ła i związków wyznaniowych jest około 25 pro-
cent obiektów, skarbu państwa – około 10 procent, 

samorządu – około 13 procent, własnością prywatną 
jest około 9 procent, inną (np. spółek, organizacji) 
– około 5 procent. Współwłasność stanowi około 5 
procent zabytków, natomiast brak danych dotyczy aż 
około 33 procent obiektów.

Wiele zabytków, zwłaszcza wpisanych do reje-
stru zabytków dawniej, nie ma opracowanych kart 
ewidencyjnych. Podejmowane przed kilku laty pró-
by uzupełnienia ewidencji nie zostały sfinalizowane 
z braku odpowiednich środków finansowych, a także 
z racji skomplikowanej procedury przetargowej, wy-
maganej przy wykonywaniu kart przez administrację 
urzędów wojewódzkich finansujących działalność 
WKZ. Tym bardziej jest to sprawa niezwykle istotna, 

12
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ponieważ karty ewidencyjne zabytków mają charakter 
opracowań naukowych i ciągłych, dla których Usta-
wa o zamówieniach publicznych nie warunkuje trybu 
przetargowego. 

Wydaje się również, że służby konserwatorskie 
zbyt rzadko korzystają z przysługujących im prero-
gatyw prawnych, jak wydawanie nakazów lub kie-
rowanie spraw do organów ścigania. Jednak w wielu 
przypadkach działania takie są utrudnione przez nie-
precyzyjne określenie w decyzjach przedmiotu ochro-
ny. Wiele decyzji jest wadliwie wydanych, gdyż w roz-
strzygnięciu decyzji przedmiot ochrony określony jest 
ogólnie, a zamiast tego rozwleczone są ponad miarę 
uzasadnienia, w których dopiero wymienia się różne 
elementy, które w rozumieniu wydającego decyzję też 
winny podlegać ochronie. Jest to błędne założenie, 
gdyż chroni się indywidualnie to, co jest wyszczegól-
nione w rozstrzygnięciu. 

W stosunku do liczby wszystkich decyzji (około 
48 000) ponad 50 procent wymagałoby uaktualnie-
nia przez uściślenie przedmiotu ochrony – zwłaszcza 
w odniesieniu do zawartego w starych, powojennych 
decyzjach określenia „wraz z otoczeniem”. Niestety, 
przepisy prawne (kpa) pozwalają dokonać tego tylko 
na wniosek strony, zaś „z urzędu” taka procedura wy-
maga przeprowadzenia skomplikowanego postępowa-
nia administracyjnego.

W wielu przypadkach nie zachowały się wydane 
dawniej decyzje, a zabytkowy charakter obiektu jest 
potwierdzony wyłącznie odpowiednim zapisem w księ- 
dze rejestru. Niestety, wypis z księgi nie jest uznawany 
w wielu działaniach administracyjnych za wystarczają-
cy dowód, że obiekt faktycznie był wpisany na podsta-
wie decyzji. Wymagałoby to odpowiednich, nowych 
regulacji prawnych, jednoznacznie określających, czy 
obiekt figurujący w księdze rejestru, dla którego nie 
zachowały się odpowiednie dokumenty z przeprowa-
dzonego niegdyś postępowania administracyjnego, 
jest faktycznie zabytkiem w świetle prawa.

Wartość rejestru zabytków mierzona jest nie 
tylko jego wielkością, czyli liczbą wpisanych obiek-
tów, czy też poprawnością decyzji (nawet te wadliwe 

i niepoprawne funkcjonują w obiegu prawnym), ale 
reprezentatywnością dla całego zasobu zabytków 
w Polsce oraz stopniem merytorycznego rozpozna-
nia obiektów w nim funkcjonujących. Rozpoznanie 
to jest niedostateczne, ponieważ nawet całe znaczące 
dla naszego dziedzictwa grupy zabytków znajdują się 
poza rejestrem (np. architektura modernistyczna czy 
letniskowa), brak jest też pełnej wiedzy i rozpozna-
nia tych, które w rejestrze już są. W wielu decyzjach 
próżno doszukiwać się informacji o wartości zabytku, 
które przesądziły o jego ochronie, a w tych obecnie 
wydawanych często znajdujemy jedynie szczegółowe 
informacje o materiale i konstrukcji obiektu czy jego 
bogatej historii. Może to wskazywać na brak bądź też 
niewystarczające (trudne do określenia) walory obiek-
tu warunkujące jego prawną ochronę. 

Pomimo swoich braków, nieprawidłowości, nie-
dociągnięć czy przekłamań rejestr zabytków i tak jest 
najważniejszą formą ochrony środowiska kulturowe-
go. Nie oznacza to jednak, abyśmy mieli na te błędy 
i niedoskonałości zamykać oczy. W interesie całego 
społeczeństwa leży istnienie sprawnego i skutecz-
nego systemu ochrony zabytków w Polsce, opartego 
m.in. na pełnym i rzetelnym rozpoznaniu zabytków 
oraz realnej ocenie szans na ich ochronę (z wzięciem 
pod uwagę różnych narzędzi, mechanizmów i źródeł 
finansowania), skutkującego zachowaniem naszych 
zabytków dla przyszłych pokoleń. Niewątpliwie wa-
runkiem jego stworzenia i funkcjonowania jest prze-
myślenie na nowo wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony zabytków w Polsce, a także źródeł finansowa-
nia, jak również priorytetów i kierunków działań. 

Rejestr zabytków ruchomych52

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku na rejestr 
zabytków ruchomych sztuki i rzemiosła artystycz-
nego składa się 13 926 decyzji obejmujących 229 453  
obiekty. Decyzje o wpisie do rejestru zabytków ru-
chomych w przeważającej części (około 70 procent 
obiektów) dotyczą wyposażenia świątyń różnych wy-
znań. Wpisane do rejestru kolekcje (około 23 procent 
obiektów) to najczęściej niewielkie zbiory prywatne, 
spuścizny po artystach lub pamiątki po znanych po-
staciach życia politycznego czy kulturalnego. W re-
jestrze znajduje się także niewielka grupa kolekcji 
o dużej liczbie obiektów. Powstały one w większości 
przypadków po roku 1990 w wyniku interwencyjnych 

12. Przykład decyzji o wpisie do rejestru zabytków 
ruchomych, w zbiorach archiwum NID
12. Example of a decision concerning a register of movable 
monuments – in NHBP’s archives
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wpisów zbiorów/wyrobów likwidowanych fabryk 
czy przedsiębiorstw (np. kolekcja szkła unikatowego 
w Sosnowcu, przejęta po upadku Przedsiębiorstwa 
„Vitropol” gromadzącego artystyczne szkło użytko-
we wytwarzane w hutach szkła, umieszczona począt-
kowo jako depozyt w Muzeum Szkła Współczesnego 
w Sosnowcu, licząca 1239 zespołów zawierających od 
kilku do kilkunastu obiektów). Pozostałe 7 procent 
zasobu wpisanych do rejestru zabytków ruchomych 
obejmuje pojedyncze obiekty znajdujące się w zbio-
rach prywatnych, figury przydrożne, krzyże pokutne, 
nagrobki cmentarne itp. Najbogatsze w obiekty objęte 
prawną ochroną są województwa: podkarpackie, dol-
nośląskie i małopolskie. Dość wysoką liczbę wpisów 
do rejestru zabytków ruchomych odnotowują także 
województwa: mazowieckie, lubelskie, wielkopolskie 
i łódzkie. Natomiast najniższa liczba wpisów do reje-
stru występuje w województwach: zachodniopomor-
skim i podlaskim. Są to tereny zajęte w dużej części 
przez obszary leśne lub dotknięte większymi zniszcze-
niami wojennymi.

Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami 
sztuki i kultury z 31 października 1918 roku, opraco-
wany w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego, przewidywał uznanie za zabytek 
zespołów miejskich i wiejskich, dostrzegał wartość 
zabytkową w historycznym rozplanowaniu miast 
i dzielnic, zabudowie placów i ulic, w ogrodach oraz 
parkach. Nie obejmował natomiast zabytków rucho-
mych. W związku z powyższym najstarsze decyzje 
o wpisie do rejestru zabytków ruchomych w zbiorach 
NID pochodzą z lat 40. i 50. XX wieku i zostały wy-
dane jeszcze w oparciu o Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o opiece 
nad zabytkami53. Dotyczą one głównie terenu Mało-
polski, stanowią minimalny odsetek zasobu i obejmują 
ochroną jedynie najstarsze, przeważnie średniowiecz-
ne, obiekty. Dopiero Ustawa z dnia 15 lutego 1962 
roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach54 spowodo-
wała gwałtowny wzrost wpisów do rejestru zabytków 
ruchomych. Dotyczyły one wyposażenia obiektów 
sakralnych, budynków użyteczności publicznej oraz 
zbiorów prywatnych. Dodatkowo ustawa rozsze-
rzyła zakres ochrony, obejmując nim dobra kultury 
rozumiane jako „każdy przedmiot ruchomy lub nie-
ruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie 
dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na 

jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną” 
(artykuł 2.). Konsekwencją tego zapisu były decyzje 
obejmujące nie tylko wyposażenie obiektów archi-
tektonicznych, ale również spuścizny po artystach 
czy pamiątki po wybitnych postaciach. W przypadku 
tych ostatnich ochrona obejmowała niekiedy obiekty 
o wątpliwej wartości lub tej wartości pozbawione (np. 
wpis pamiątek po Władysławie Broniewskim objął 
wszystkie obiekty znajdujące się w jego mieszkaniu-
pracowni, także karnisze do zasłon, lipki w donicz-
kach, puste kartki papieru – „bo będzie wiersz”). 

Błędem starszych, pochodzących z lat 60. XX 
wieku decyzji była zbytnia ogólnikowość opisu obiek-
tów, co przy większej ich liczbie i podobnych cechach 
utrudnia w chwili obecnej jednoznaczną identyfika-
cję zabytków podlegających ochronie prawnej. W tym 
okresie pojawiały się także wpisy dotyczące architek-
tury, zawierające w orzeczeniu zapis: „wraz z wyposa-
żeniem”. Nie zawierały one zwykle załącznika wymie-
niającego elementy tego wyposażenia, zatem obiekty 
te de facto nie zostały objęte ochroną prawną. 

Zmiany dotyczące podziału administracyjnego 
kraju oraz zmiany organizacyjne w strukturach insty-
tucji zajmujących się ochroną zabytków spowodowały 
w wielu przypadkach kilkakrotne wpisywanie do re-
jestru zabytków tych samych obiektów.

Niemniej, generalnie rzecz ujmując, długoletnie 
doświadczenia administracyjne sprawiły, że woje-
wódzkie urzędy ochrony zabytków wydają w ostatnich 
latach coraz lepsze decyzje, z obszernymi i znacznie 
dokładniejszymi opisami poszczególnych obiektów.

Z analiz decyzji wydanych przed 2003 rokiem wy-
nika, że wpisy „z urzędu” następowały przed tą datą 
o wiele częściej niż po wejściu w życie nowej Ustawy. 
Taka sytuacja jest konsekwencją zmian legislacyjnych. 
Artykuł 14.1. Ustawy z 1962 roku przewidywał moż-
liwość wszczęcia postępowania „z urzędu” na równi 
z postępowaniem na wniosek właściciela. Dawało to 
służbom konserwatorskim większe możliwości obję-
cia ochroną prawną zabytku, którego właściciel nie był 
nią zainteresowany. Natomiast Ustawa z dnia 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami55 wprowadziła dodatkowy zapis ograniczający 
w tej kwestii rolę urzędu: „wojewódzki konserwator 
zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie za-
bytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnio-
nej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego 
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wywiezienia zabytku za granicę” (rozdział 2., artykuł 
10., punkt 2.). Oznacza on, iż jeśli brak wzmianko-
wanych, potwierdzonych przesłanek, WKZ nie może 
wszcząć postępowania bez woli właściciela zabytku. 
Jedynym elementem zachęcającym właściciela do wpi-
sania do rejestru posiadanego zabytku jest możliwość 
otrzymania dotacji na jego konserwację, uwarunko-
wana wyżej wymienionym wpisem.

Wiele cennych zabytkowych obiektów znajduje się 
poza rejestrem. Często wynika to z panującego przez 
lata wśród konserwatorów przekonania o ich oczywi-
stej wartości historycznej i artystycznej, nie wymaga-
jącej potwierdzenia. Obecnie wpisy dotyczące tych 
obiektów są systematycznie uzupełniane. 

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu 
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialne-
go państwa, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku 
spowodowała kilkuletnie spowolnienie procesu wpi-
sów do rejestru zabytków ruchomych. Jednak od roku 
2004 ponownie odnotowywany jest przyrost obiek-
tów obejmowanych ochroną prawną na terenie całego 
kraju. Największy w ostatnich latach wzrost liczby za-
bytków objętych decyzjami o wpisie do rejestru nastą-
pił w województwie małopolskim. Zauważalne staje 
się również zjawisko wpisywania do rejestru obiektów 
XX-wiecznych, poczynając od neostylowych i moder-
nistycznych, aż do polichromii Władysława Drapiew-
skiego i Jerzego Nowosielskiego.

Proces przepisywania do nowych ksiąg związany 
z obowiązującą Ustawą jest w różnych województwach 
na różnym etapie zaawansowania. Według posiada- 
nych przez nas danych województwa dolnośląskie 
i lubelskie wykonały dużą część tej pracy, kilka woje- 
wództw dopiero ją rozpoczęło, ale niestety jeszcze czte-
ry nie przystąpiły do tych prac. Niektóre urzędy kon-
serwatorskie podchodzą do problemu poważnie, kry-
tycznie przyglądając się poprzednim decyzjom, przy 
tej okazji weryfikując w terenie wpisany zasób, aktu-
alizując dane i scalając wpisy należące do wyposażenia 
jednego obiektu architektonicznego. Tego typu działa-
nie pozwala na uporządkowanie wpisów. Niestety nie 
wszędzie ta praktyka jest stosowana. W niektórych 
urzędach decyzje przepisywane są bez uprzedniej we-
ryfikacji, a znajdujące się w nich błędy są powielane.

W sumie skreślenia z rejestru zabytków rucho-
mych są nieliczne i dotyczą przede wszystkim obiek-
tów przeniesionych do muzeów, których identyfikacja 

możliwa była właśnie dzięki weryfikacji wcześniej wy-
danych decyzji.

W działania porządkujące rejestr oraz ewidencję 
zabytków ruchomych, a także weryfikujące i aktu-
alizujące stan wiedzy o zabytkach włącza się rów-
nież DEiRZ NID. Od 2008 roku ówczesny Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków uczest-
niczył jako podmiot współpracujący (na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego) w rządowym programie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
„Razem bezpieczniej” – projekt „Ochrona dziedzic-
twa narodowego”. Biorą w niej udział przedstawiciele 
policji, straży pożarnej, służb celnych, Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz jego 
delegatur, a także konserwatorzy diecezjalni. W 2008 
roku programem objęto kościoły drewniane, w roku 
2009 również niektóre murowane posiadające cen-
niejsze wyposażenie. 

Celem programu jest określenie bezpieczeństwa 
obiektów oraz jego wyposażenia. W ramach prowa-
dzonych inspekcji dokonywana jest systemowa reje-
stracja wyposażenia świątyń wraz z dokumentacją 
fotograficzną i opisową oraz wykonywane jest znako-
wanie obiektów ruchomych, umożliwiające łatwiej-
szą identyfikację obiektu w razie kradzieży. Spraw-
dzane są istniejące zabezpieczenia antywłamaniowe 
i przeciwpożarowe.

Rezultatem programu jest między innymi wery-
fikacja zasobu zabytkowego wyposażenia kościołów 
na Mazowszu oraz odnotowywanie zmian zarówno 
w ewidencji, jak i w elektronicznej bazie danych reje-
stru i ewidencji zabytków. Dodatkowo konsekwencją 
programu jest systematyczne uzupełnianie ewidencji 
dla obiektów zabytkowych, które do tej pory jej nie 
posiadały. Niestety, informacje z akcji prowadzonej 
bez naszego udziału na terenie innych województw 
do naszej instytucji nie docierają.

Rejestr ruchomych 
zabytków techniki56
Rejestr ruchomych zabytków techniki liczy obecnie 
395 decyzji obejmujących 3019 pojedynczych obiektów 
oraz 113 zespołów. Niestety, posiadana przez nas doku-
mentacja ewidencyjna w gruncie rzeczy nie obejmuje 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W ciągu 
ostatniego dziesięciolecia rocznie przybywało prze-
ciętnie 10 decyzji. Rekordowy pod tym względem był 
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rok 2011, kiedy to wzbogaciliśmy się o 27 decyzji, rów-
nolegle zaś kilka obiektów z rejestru zostało wykreślo-
nych (wskutek wpisania ich do inwentarza muzealne-
go, przeniesienia do skansenu lub utraty posiadanych 
wartości zabytkowych).

Największą grupę zabytków objętych tą formą 
ochrony tworzą elektryczne i gazowe latarnie (33 pro-
cent całego zasobu rejestru) w dalszym ciągu stano-
wiące oświetlenie naszych miast. Druga duża grupa to 
pojazdy mechaniczne zaliczane do grupy transportu 
lądowego o napędzie silnikowym – 16 procent obiek-
tów. Składają się nań wszelkiego typu samochody oso-
bowe, motocykle, samochody ciężarowe, jak również 
pojazdy specjalne, np. militarne. Obiekty zaliczane 

do transportu lądowego i sklasyfikowane jako pojaz-
dy konne stanowią odrębną grupę pojazdów (około 6 
procent zasobu). Duża część z nich stanowiła niegdyś 
wyposażenie pałaców i dworów – są to m.in. bryczki, 
sanie, karety, wózki i inne. Obecnie większość z nich 
jest elementem kolekcji stadnin koni. Kolejną pod-
grupą zaliczaną do dziedziny transportu są pojazdy 
szynowe – zarówno tabor kolejowy, jak i tramwajowy, 

13

13. Przykład decyzji o wpisie do rejestru ruchomego 
zabytku techniki, w zbiorach archiwum NID
13. Example of a decision concerning a movable 
monument of technology – in NHBP’s archives
14. Baza danych rejestru zabytków nieruchomych
14. Database of a register of non-movable monuments
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wraz z zapleczem technicznym (oko-
ło 7 procent) Trzecią grupę stanowią 
obiekty zaliczane do przemysłu spo-
żywczego – około 15 procent. Należą 
do niej głównie elementy wyposażenia 
młynów wiejskich, z wyszczególnie-
niem maszyn, takich jak mlewniki, 
odsiewacze, sortowniki, wagi, wialnie, 
jak również obiekty związane z prze-
mysłem winiarskim – np. kadzie czy 
kufy. Pozostałe 23 procent zasobu sta-
nowią obiekty stanowiące środki prze-
kazu, urządzenia i maszyny właściwe 
dla przemysłu włókienniczego, maszy-
nowego i energetycznego, będące wy-
posażeniem zakładów produkcyjnych, 
np. zakładów wytwarzania narzędzi 
gospodarczych czy też zakładów prze-
mysłu włókienniczego, poligraficzne-
go lub wydobywczego. Do tej grupy 
wpisano m.in. hydrozespoły, turboge-
neratory, prasy, piece grzewcze, krosna 
czy też zwijarko-mierzarki. Niewielki 
odsetek obiektów rejestrowych stano-
wią mechanizmy zegarów wieżowych 
znajdujących się na wieżach kościołów 
parafialnych. 

Bazy danych57

W dziale funkcjonuje jednolity system 
baz danych rozumiany jako specjal-
nie przygotowane oprogramowanie 
(Multiarch), zestaw prowadzonych na 
podstawie dostępnych materiałów baz 
danych oraz przyjęte i ściśle przestrze-
gane procedury ich aktualizacji i wery-
fikacji. Obecnie działający system zre-
alizowany został w latach 2005-2006 
i polegał na konwersji istniejących 
wówczas baz danych. W jej wyniku 
otrzymano jednolity standard techniczny i meryto-
ryczny wszystkich dotychczasowych baz, wygodne 
i wydajne narzędzie do wprowadzania i aktualizacji 
danych oraz zestaw funkcjonalnych i łatwych w obsłu-
dze narzędzi umożliwiających realizację bieżących po-
trzeb i rutynowych działań (statystyka, wykazy, zesta-
wienia). Jednocześnie z pracami nad przygotowaniem 

konwersji danych planowana była rozbudowa tworzo-
nego systemu. Działania te wstrzymane zostały przez 
reorganizację KOBiDZ w 2007 roku.

Celem systemu jest zebranie w jednym miejscu 
wszystkich posiadanych informacji o obiektach zabyt-
kowych oraz dotyczącej ich dokumentacji. W skład 
systemu wchodzą bazy danych: rejestru zabytków 

14
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nieruchomych, kart architektury i budownictwa, kart 
cmentarzy, ewidencji zieleni, teczek urbanistycznych, 
dokumentacji KOBiDZ, dokumentacji PSOZ, ewi-
dencji i rejestru zabytków ruchomych oraz rejestru 
ruchomych zabytków techniki. Trzeba podkreślić, iż 
dobór zawartych w nich informacji uwarunkowany 
został specyfiką potrzeb KOBiDZ, tzn. ogranicza się 
do podstawowych informacji o obiektach i/lub rodza-
ju posiadanej dokumentacji ukierunkowanych przede 
wszystkim na szybkie uzyskiwanie różnorodnych ze-
stawień statystycznych i wykazów obiektów określo-
nego rodzaju. Stąd dość rozbudowany system słowni-
ków i zupełny brak szczegółowych opisów obiektów 
oraz informacji o ich historii, co może sprawiać 
wrażenie, iż bazy są ubogie merytorycznie. Ponadto 
system zawiera dodatkową bazę danych zabytków 
nieruchomych, zwaną roboczo obiektem fizycznym, 
do której docelowo miały zostać wprowadzone pod-
stawowe informacje o obiekcie lub zespole (jego okre-
ślenie i dane lokalizacyjne) oraz linki do odnoszących 
się doń rekordów w wymienionych wyżej bazach. 
Przewidywane było dodawanie kolejnych pól pogłę-
biających informacje o obiektach zabytkowych oraz 
rozszerzających możliwości przeszukiwania danych 
według kolejnych kryteriów oraz rozbudowa systemu 
o nowe bazy danych, obejmujące fototekę i archiwum 
KOBiDZ. 

Prowadzona w NID baza danych obiektów wpi-
sanych do rejestru zabytków jest jedyną w Polsce 
działającą bazą danych, obejmującą wszystkie objęte 
ochroną prawną zabytki nieruchome oraz ruchome. 
Służy ona przede wszystkim gromadzeniu informacji 
i sporządzaniu zestawień statystycznych dotyczących 
zabytków. Jej zasadnicza wartość polega na komplet-
ności umieszczonych w niej danych oraz standary-
zacji form zapisu i stosowanego nazewnictwa obiek-
tów w skali kraju. Zawiera podstawowe informacje 
o obiektach wpisanych do rejestru i ich wzajemnych 
powiązaniach. Baza obejmuje wyłącznie centralny 
rejestr zabytków prowadzony w dziale A oraz dziale 
B. Została założona na podstawie decyzji o wpisie do 
rejestru zabytków przechowywanych w NID, lecz nie 
odzwierciedla ich dosłownej treści i nie uwzględnia 
ich liczby. Warunkiem umieszczenia obiektu w bazie 
jest wymienienie go w sentencji lub załączniku (opiso-
wym albo graficznym) do decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków.

Dane są aktualizowane w rytmie kwartalnym. 
Bieżąca aktualizacja bazy danych obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków polega na dopisywaniu nowych 
obiektów według nadchodzących decyzji, usuwaniu 
obiektów skreślonych, nanoszeniu poprawek według 
sprostowań i wyjaśnień nadsyłanych przez WKZ, na-
noszeniu informacji o kartach białych wykonanych 
dla umieszczonych w niej obiektów oraz uzupełnia-
niu i aktualizacji na ich podstawie podstawowych 
danych o obiektach (np. adresy, datowania). Przed 
wprowadzeniem danych do bazy sprawdzane jest, czy 
dla nowo wpisanych obiektów istnieje dokumentacja 
w kartotece NID. Również nowa dokumentacja za-
wsze sprawdzana jest z rejestrem zabytków. W trakcie 
wpisywania dane są sprawdzane z bazą GUS, a ewen-
tualne niezgodności wyjaśniane.

Pierwotna wersja bazy danych rejestru zabytków 
nieruchomych (w programie dBase) powstała w 1996 
roku i była ściśle związana z działaniami podjętymi 
w latach 1993-1997 z inicjatywy Juliusza Wendland-
ta, ówczesnego kierownika Działu Architektury 
i Urbanistyki ODZ. Celem tych działań było ujed-
nolicenie 49 wojewódzkich rejestrów zabytków ze 
zbiorem decyzji zgromadzonym w ramach centralnej 
ewidencji zabytków oraz wyszczególnienie i policze-
nie wszystkich obiektów objętych ochroną, tj. imien-
nie wymienionych w decyzjach o wpisie do rejestru. 
Sporządzone wykazy decyzji i obiektów rozesłano 
do konserwatorów wojewódzkich w celu weryfikacji. 
Okazało się wówczas, że – zarówno w archiwach Pań-
stwowej Służby Ochrony Zabytków, jak i w Dziale 
Architektury i Urbanistyki Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków – brakuje wielu decyzji, a także, że część 
obiektów figurujących w wykazach ODZ od wielu 
lat nie istnieje. Wówczas i w następnych latach skre-
ślono z rejestru wiele z nich. W niektórych spośród 
ówczesnych województw (np. lubelskim, elbląskim, 
kieleckim) skreślono wszystkie nieistniejące wówczas 
obiekty. W części województw ujednolicono też zbio-
ry decyzji o wpisie w zasobach ODZ i poszczególnych 
wojewódzkich konserwatorów zabytków, przekazując 
czasem po kilkaset decyzji. 

Punktem wyjścia projektowanej struktury był 
zakres informacji potrzebnych do identyfikacji obiek-
tów i dostępnych w Dziale Architektury i Urbanisty-
ki. Po kilku tygodniach dyskusji świadomie zrezy-
gnowano z prostego wpisywania decyzji, rezygnując 



147

50 lat misji

jednocześnie z możliwości ich liczenia. Formułując 
założenia bazy, kierowano się przede wszystkim po-
trzebą stworzenia wygodnego narzędzia przystoso-
wanego do specyfiki pracy działu. Baza jest zgodna 
z uchwalonym w 1992 roku Data Core Index on Ar�Ar�
chitectural Heritage.

Od początku założona została etapowość prac 
nad bazą. Pierwszym etapem było wpisanie całości 
danych historycznych. Został on zakończony w 1999 
roku. Od tego momentu baza została kilkakrotnie 
zmodernizowana, co łączyło się za każdym razem 
z koniecznością jej uzupełnienia o nowe dane. Rów-
nolegle trwała standaryzacja zapisów i weryfikacja 
danych. Jednocześnie – z kilkoma przerwami spowo-
dowanymi natłokiem innych zadań – trwało tworze-
nie nowych i porządkowanie istniejących słowników. 
Ekonomika działań nakazuje wprowadzać hasła te-
zaurusa do bazy już zweryfikowanej merytorycznie, co 
dotychczas nie zawsze było możliwe organizacyjnie. 
Stąd obecne problemy, polegające głównie na koniecz-
ności przeprowadzania obu tych działań jednocześnie. 
Sprawę dodatkowo skomplikowała konieczność do-
dania do bazy słownika funkcji obiektów zgodnego 
z dyrektywą INSPIRE. 

Według stanu na grudzień 2011 roku baza reje-
stru zabytków nieruchomych zawierała 76 327 rekor-
dów, w tym 65 553 rekordy obiektów i 10 774 rekordy 
zespołów. 

Jak wspomniano wcześniej, jednym z celów sta-
tutowych ODZ, a następnie KOBiDZ i NID było 
(i jest) gromadzenie, przechowywanie i udostępnia-
nie dokumentacji ewidencyjnej. Dla każdego rodzaju 
dokumentacji założono osobną bazę danych dostoso-
waną zarówno do specyfiki danej klasy obiektów, jak 
i do samej dokumentacji. Wspólnymi celami baz da-
nych kart architektury i budownictwa, kart cmenta-
rzy, ewidencji zieleni oraz teczek urbanistycznych jest 
wyszukiwanie i wydruk wykazów obiektów posiada-
jących dokumentację określonego rodzaju w jednostce 
administracyjnej i/lub klasyfikacji (podlega jej tylko 
architektura), uzyskiwanie informacji statystycznych 
na temat liczby obiektów opracowanych poszczegól-
nymi rodzajami dokumentacji w jednostkach admini-
stracyjnych oraz wyszukiwanie wzorcowo bądź wadli-
wie wykonanych dokumentacji. W bazach zawarte są 
więc podstawowe informacje o zewidencjonowanych 
obiektach oraz samej dokumentacji. 

Baza kart architektury i budownictwa powstała 
w 2001 roku. Do tej pory wprowadzono kompletnie 
dane z województw: kujawsko-pomorskiego, opol-
skiego, podlaskiego, świętokrzyskiego. Trwają prace 
nad dokumentacją z województw: dolnośląskiego 
(na ukończeniu), łódzkiego, mazowieckiego (wpisane 
miasto Warszawa i część gmin) i warmińsko-mazur-
skiego. Równolegle z wprowadzaniem nowych da-
nych aktualizowane są informacje w rekordach woje-
wództw już ukończonych. Na bieżąco wprowadzane 
są dane z nowych kart ewidencyjnych, wpisywane nu-
mery rejestru z nowych decyzji oraz informacje o skre-
śleniach z rejestru zabytków. Przed przystąpieniem do 
wprowadzania do bazy danych z partii kart podejmo-
wane są następujące czynności: sprawdzenie z bazą 
GUS nazw miejscowości, wyjaśnienie ewentualnych 
niezgodności, sprawdzenie obiektów z rejestrem za-
bytków nieruchomych i wpisanie nowych numerów 
rejestru, naniesienie na karty numerów ewidencyj-
nych (karty z danego województwa posiadają nume-
rację ciągłą), naniesienie na karty numerów zespołów 
i podzespołów oraz numeracji obiektów w ramach 
zespołów. Dane o obiektach niekiedy uzupełniane są 
o informacje z literatury.

Według stanu na grudzień 2011 roku baza kart ar-
chitektury i budownictwa zawierała 37 476 rekordów, 
co stanowiło 27 procent zasobu działu. 

Bazy kart cmentarzy oraz ewidencji zieleni, które 
to dokumentacje do 2002 roku gromadzone były przez 
Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, założone 
zostały w roku 2004. Zasady ich prowadzenia, a także 
struktury danych wzorowane były na bazie kart archi-
tektury i budownictwa, choć wskutek specyfiki tych 
obiektów i ich dokumentacji różnią się od niej. 

Do bazy kart cmentarzy do tej pory wprowadzo-
no kompletnie dane z województw: dolnośląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego i łódz-
kiego. W trakcie wprowadzania jest województwo 
małopolskie. Według stanu na grudzień 2011 roku 
baza kart cmentarzy zawierała 8884 rekordy, co sta-
nowiło 35 procent zasobu działu. 

W roku 2011 zostało zakończone wprowadza-
nie danych do bazy ewidencji zieleni. Według stanu 
na grudzień 2011 roku zawierała ona 9398 rekordów. 
W chwili obecnej trwa wprowadzanie pominiętych 
dokumentacji oraz sprawdzanie i uzupełnianie zawar-
tych w niej informacji. 
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Baza teczek urbanistycznych zawiera informacje 
o przechowywanych w NID materiałach dotyczą-
cych miast historycznych. Są to teczki ewidencyjne 
wykonane w większości w latach 60. XX wieku. Baza 
zasadniczo zawiera informacje na temat teczki i jej 
zawartości. Do zawierającej 1274 rekordy bazy dopi-
sano również informacje o przechowywanych osobno 

materiałach wielkoformatowych. 
W obecnej formie baza jest praktycz-
nie zamknięta – istniejące dane zosta-
ły wprowadzone w całości, a nowe nie 
przybywają. 

Prowadzone są również dwie po-
mocnicze bazy danych zawierające 
informacje o różnorodnych opraco-
waniach, m.in. dokumentacjach histo-
rycznych, inwentaryzacjach, studiach 
urbanistycznych itp., zgromadzonych 
i przechowywanych w dziale oraz 
będących w posiadaniu wojewódz-
kich konserwatorów zabytków i ich 
delegatur. Celem ich założenia było 
zebranie i szersze udostępnienie in-
formacji o dokumentacjach obiektów 
przechowywanych w poszczególnych 
oddziałach służb konserwatorskich 
(baza PSOZ) oraz szerokie udostęp-
nienie informacji o dokumentacjach 
przechowywanych w NID. 

Baza KOBiDZ zawiera informa-
cje o dokumentacjach historyczno- 
-konserwatorskich zabytków architek-
tury oraz studiach urbanistycznych 
będących w posiadaniu NID. Do bazy 
wprowadzane są na bieżąco nieliczne 
nowo przekazywane dokumentacje. 
Istnieje pilna potrzeba uzupełnienia 
bazy informacjami o dokumentacjach 
konserwatorskich zieleni oraz mono-
grafiach cmentarzy. 

Baza dokumentacji PSOZ zawie-
ra informacje uzyskane ze sprawoz-
dań WKZ o opracowywanych na ich 
zlecenie i przechowywanych w po-
szczególnych oddziałach studiach 
i inwentaryzacjach. Dane do bazy 
wprowadzono na podstawie rocznych 

sprawozdań przesyłanych do 1998 roku do ODZ (od 
tego czasu nie były uzupełniane). W obecnej formie 
baza jest praktycznie zamknięta – istniejące dane zo-
stały wprowadzone w całości, a nowe nie przybywają. 
Stan bazy dokumentacji PSOZ wynosi 8657 rekordów 
wprowadzonych według podziału administracyjnego 
obowiązującego do końca 1998 roku (49 województw). 

15
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Ze względu na niewielką objętość i oczywistość wpro-
wadzanych informacji, baza dokumentacji PSOZ trak-
towana była jako baza testowa w procesie wdrażania 
ogólnopolskiej bazy danych o zabytkach – zwłaszcza 
w dziedzinie wymiany i wprowadzania danych w wie-
lu miejscach jednocześnie.

Największą i chronologicznie najstarszą bazą pro-
wadzoną w Dziale Ewidencji i Rejestru Zabytków 
jest baza zabytków ruchomych. Do obecnego syste-
mu jej dane zostały przekonwertowane z działającej 
od 1991 roku bazy kart zabytków ruchomych ISIS 
(prace w innych systemach trwały od końca lat 70. 
XX wieku) oraz z działającej od 1999 roku bazy za-
bytków ruchomych nieposiadających kart (ACCESS). 
Obecna baza DZR w założeniu dotyczy obiektów, 
a informacje zawarte w poszczególnych rekordach po-
chodzą z różnych dokumentów. Aktualnie – oprócz 
wprowadzania do bazy nowych zabytków – trwa-
ją prace nad modyfikacją rekordów już wpisanych. 
Aktualizowane są przede wszystkim dane dotyczą-
ce lokalizacji obiektów oraz numery ewidencyjne 
kart (zmiana numeracji). Według stanu na grudzień 
2011 roku w bazie było 355 110 rekordów, co stanowi  
97 procent zasobu. 

Baza rejestru ruchomych zabytków techniki za-
łożona została w 2002 roku. Jednak do 2008 roku 
wprowadzono jedynie szczątkowe dane i przekonwer-
towano je wraz ze wszystkimi innymi w 2006 roku. 
Kompleksową akcję wprowadzenia danych zawartych 
w decyzjach o wpisie ruchomych zabytków techniki 
przeprowadzono w latach 2008-2009. Od tego czasu 
dane wprowadzane są na bieżąco. Według stanu na 
grudzień 2011 roku w bazie były 3132 rekordy dotyczą-
ce rejestru zabytków techniki, w tym 3019 rekordów 
obiektów i 113 rekordów zespołów. 

W 2010 roku w strukturę pierwotnie przezna-
czoną do prowadzenia rejestru zabytków zaczęto 
wprowadzać dane dotyczące kart ewidencyjnych. Do 
tej pory wprowadzono dane z województw: kujaw-
sko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podla-
skiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko- 
-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Na ukoń- 

czeniu jest wprowadzanie danych z województwa 
mazowieckiego. Na bieżąco wprowadzane są dane 
dotyczące ewidencji pojazdów zabytkowych. Według 
stanu na grudzień 2011 roku w bazie były 8322 rekordy 
dotyczące ewidencji zabytków techniki, w tym 8000 
rekordów obiektów i 322 rekordy zespołów, co stanowi 
82 procent zasobu. 

Podsumowując wyniki dotychczasowych dzia-
łań DEiRZ w zakresie tworzenia baz danych, należy 
pamiętać, że obecny system jest efektem poprzednich 
wielokierunkowych działań i koncepcji realizowa-
nych nie tylko w wielu działach, ale i instytucjach. 
Jego pierwszoplanowym zadaniem było uzyskiwanie 
prostych zestawień statystycznych (rodzaje obiektów 
i liczba ich dokumentacji w województwach) oraz róż-
norodnych wykazów wykorzystywanych w bieżącej 
pracy nie tylko naszej instytucji, ale również i Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Weryfikacja	rejestru	zabytków

Zabytki nieruchome58
Kolejnym niezmiernie ważnym zadaniem koordyno-
wanym przez Dział Ewidencji i Rejestru Zabytków, 
a realizowanym od grudnia 2008 roku głównie przez 
oddziały terenowe NID, jest weryfikacja rejestru za-
bytków nieruchomych.

Zasadniczym celem weryfikacji rejestru zabytków 
jest określenie faktycznego stanu chronionych prawem 
obiektów nieruchomych. Weryfikacja koncentruje się 
na działaniach zmierzających do wskazania obiektów 
nieistniejących oraz obiektów, które utraciły wartości 
zabytkowe lub są bezpośrednio zagrożone ich utratą. 

Równie istotnym efektem akcji prowadzonej 
w oparciu o dane gromadzone w dziale jest aktualiza-
cja i uzupełnienie podstawowych danych dotyczących 
zabytków wpisanych do rejestru, a także uporządko-
wanie dokumentacji rejestru. Wynikiem podjętych 
prac będzie uzupełnienie bądź aktualizacja wymie-
nionych informacji w prowadzonej w DEiRZ bazie 
danych rejestru zabytków nieruchomych. 

Opracowany w 2004 roku krajowy raport o sta-
nie zabytków, w dużej mierze zaktualizowany na po-
trzeby wewnętrzne KOBiDZ w 2009 roku, wykazał 
poważne braki i nieścisłości w części decyzji o wpisie 
do rejestru zabytków. Warto ponownie przypomnieć, 

15. Baza danych zabytków ruchomych
15. Database of movable monuments
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że dokumenty te, tworzące zbiór podstawowych in-
formacji o obiektach zabytkowych objętych prawną 
ochroną, są bardzo zróżnicowane. W różnych de-
kadach różne były wymagania, często obok decyzji 
precyzyjnie definiujących przedmiot i zakres ochrony 
zdarzają się decyzje niejednoznaczne, nieprecyzyjne, 
niekompletne (bez załączników), a nawet błędne, 
przez co nie sposób jest nawet określić walory obiek-
tów i ich znaczenie dla naszego dziedzictwa. Wiele 
z nich zdezaktualizował upływ czasu. Zdarzają się 
również dokumenty dotyczące obiektów nieistnieją-
cych, które powinny z tej racji zostać wykreślone z re-
jestru zabytków. Część decyzji jest już nieaktualna na 
skutek nowych ustaleń naukowych czy wręcz utraty 
przez poszczególne zabytki swoich pierwotnych walo-
rów historycznych, artystycznych i naukowych, które 
legły u podstaw objęcia ich ochroną. 

Wyjaśnienie i wskazanie tych wszystkich „ułom-
ności” rejestru, ale przede wszystkim potwierdzenie 
jego poprawności jest zadaniem fundamentalnym, 
zwłaszcza w kontekście budowy bazy danych o zabyt-
kach i upowszechniania wiedzy o nich w społeczeń-
stwie, jak również na arenie międzynarodowej. 

Ważnym celem prowadzonej akcji jest także 
gromadzenie aktualnego materiału fotograficznego 
o ogromnej wartości dokumentalnej, który istotnie 
wzbogaci zbiory NID. Przy tej okazji zbierane są rów-
nież dane do tworzonej w naszej instytucji przestrzen-
nej bazy danych o zabytkach. 

Weryfikacja rejestru zabytków nieruchomych do-
celowo obejmie wszystkie obiekty wpisane do rejestru 
zabytków nieruchomych (Księga A) przed wrześniem 
2008 roku, które do tego momentu nie zostały skre-
ślone z rejestru. Obejmuje ona zabytki architektury 
i budownictwa oraz ich zespoły, założenia zieleni, 
a także cmentarze. Z weryfikacji rejestru w pierw-
szym etapie prac wyłączone zostały wpisy/obiekty 
wielkoprzestrzenne. 

W celu określenia faktycznego stanu chronionych 
prawem obiektów nieruchomych oraz ich zespołów 
zdefiniowano siedem grup weryfikacyjnych (wska-
zujących na potrzebę podjęcia konkretnych działań 
administracyjnych, jak np. dokonania skreśleń z reje-
stru), z których sześć odnosi się do obiektów figurują-
cych w rejestrze zabytków i do ich stanu zachowania, 
natomiast grupa siódma to obiekty proponowane do 
wpisu do rejestru: 

obiekty nieistniejące – obiekty rozebrane, spalone, •	

zburzone, których zarówno historyczne istnienie, 
jak i obecne nieistnienie nie budzi wątpliwości; 
obiekty przeniesione do skansenów – obiekty pozo-•	

stające w rejestrze zabytków mimo fizycznego prze-
niesienia ich do skansenów i wpisania do inwentarza 
muzealnego; 
obiekty przeniesione/translokowane – obiekty prze-•	

niesione w inne miejsce po dacie wpisania ich do re-
jestru zabytków; 
obiekty niezidentyfikowane w terenie – obiek-•	

ty, których wskazanie w terenie na podstawie da-
nych i opisów zawartych w decyzji o wpisie jest 
niemożliwe;
obiekty, które utraciły wartości zabytkowe – obiek-•	

ty, które w wyniku daleko posuniętej dezintegracji 
substancji zabytkowej lub niszczącej przebudowy 
utraciły wartości, dla zachowania których zostały 
wpisane do rejestru zabytków; do grupy tej kwalifi-
kowane są również obiekty o wątpliwej zasadności 
wpisu, co do których zachodzi podejrzenie, że nigdy 
takowej wartości nie posiadały; 
obiekty szczególnie zagrożone, które nie utraciły •	

wartości zabytkowych – obiekty, które zachowa-
ły wartości zabytkowe, dla których wpisano je do 
rejestru zabytków, lecz których dalsze trwanie jest 
zagrożone z jakichkolwiek przyczyn;
obiekty zasługujące na wpis do rejestru zabytków – •	

obiekty będące integralnymi elementami wpisanych 
do rejestru zabytków zespołów, nie ujęte istniejący-
mi wpisami do rejestru lub obiekty samodzielne 
i zespoły nie figurujące dotychczas w rejestrze za-
bytków, a wymagające ochrony prawnej. 

Materiałami wyjściowymi wykorzystywanymi 
podczas prac nad weryfikacją rejestru zabytków nieru-
chomych są: wyciąg z prowadzonej w dziale bazy da-
nych obiektów rejestrowych oraz kopie decyzji o wpi-
sie do rejestru zabytków. Jako materiał pomocniczy 
wykorzystywana jest również istniejąca dokumentacja 
ewidencyjna (karty ewidencyjne, fiszki adresowe, ewi-
dencje parków) oraz dostępne opracowania historycz-
ne i konserwatorskie. 

W grudniu 2008 roku odziały terenowe otrzyma-
ły od DEiRZ aktualne wyciągi z bazy rejestru zabyt-
ków (stan na 30 września 2008 roku) w formie tabel 
Excel. W przekazanych plikach znajdują się kolumny 
zawierające dane NID oraz kolumny przeznaczone do 



151

50 lat misji

wpisywania uwag zgodnych z zakresem weryfikacji re-
jestru zabytków. Do tego materiału dołączona została 
szczegółowa instrukcja merytorycznego wypełniania 
pól oraz słowniki z definicjami haseł. Przekazana od-
działom terenowym tabela weryfikacyjna została tak 
skonstruowana, by jednocześnie posłużyć jako mate-
riał do aktualizacji danych zawartych w prowadzonej 
w dziale bazie rejestru po jej niezbędnej rozbudowie 
o nowe pola. 

Aby oddziały mogły uzyskać swobodny dostęp do 
dokumentów związanych z ochroną dziedzictwa kul-
turowego, tj. decyzji o wpisie do rejestru oraz doku-
mentacji ewidencyjnej, konieczna okazała się digita-
lizacja tego zasobu. W DEiRZ opracowano jednolity 
wzór opisu plików, wykorzystujący do ich nazwania 

identyfikatory z bazy rejestru. Celem tych działań jest 
umieszczenie przygotowanych plików w zintegrowa-
nej ogólnopolskiej bazie danych o zabytkach. Do koń-
ca 2009 roku zeskanowano lub sfotografowano, jako 
materiał roboczy do wykorzystania w prowadzonych 
pracach weryfikacyjnych, ponad 90 procent decyzji 
o wpisie do rejestru zabytków. 

Zakres prac przewidzianych w trakcie weryfikacji 
rejestru zabytków obejmuje analizę decyzji o wpisie 
do rejestru zabytków i istniejącej dokumentacji oraz 
lustrację terenową. Podczas weryfikacji obiektów wpi-
sanych do rejestru brane są pod uwagę wszystkie pra-
womocne decyzje dotyczące danego obiektu/zespołu. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku decyzji zespo-
łów, w których zakres merytoryczny kolejnych decyzji 
bywa rozbieżny.

Podczas prac związanych z weryfikacją rejestru 
zabytków opracowywane są następujące materiały: 
ankieta terenowa, szczegółowe kwestionariusze obiek-
tów zakwalifikowanych do grup weryfikacyjnych, opis 
zasobu zabytkowego powiatu oraz tabela weryfikacyj-
na. Ponadto opracowywana jest comiesięczna staty-
styczna tabela sprawozdawcza. Zawiera ona liczbę 
zlustrowanych obiektów w poszczególnych gminach 
oraz liczbę obiektów proponowanych do poszczegól-
nych grup weryfikacyjnych. Na jej podstawie DEiRZ 
opracowuje zestawienia statystyczne monitorujące 
postęp prac. 

16. Weryfikacja rejestru zabytków nieruchomych – Biała 
Nyska, gm. Nysa, pow. nyski, woj. opolskie – nieistniejąca 
ruina zamku (zbudowanego w 1487 r., zniszczonego w 1945 r.)  
wpisanego do rejestru zabytków w dniu 16.03.1964 r. pod 
numerem 736/64, rozebrana w dniu 28.09.1973 r. w ramach 
akcji „porządek” w niedzielę czynów społecznych, bez 
zgody WKZ. Fot. w zbiorach archiwum NID

16. Verification of a register of non-movable monuments 
– Biała Nyska, Nysa Commune, Nysa County, Opole 
Voivodeship – non-existent ruins of a castle (built in 
1487 and destroyed in 1945) entered into the register 
of monuments on 16 March 1964 under no. 736/64, 
dismantled on 28 September 1973 without approval from 
the Voivodeship Conservator of Monuments as a part of the 
“Sunday of community work” campaign. The photograph is 
stored in NHBP’s archives

16



152

50 lat misji

Ankieta terenowa jest dokumentem roboczym 
sporządzanym dla wszystkich wpisanych do rejestru 
zabytków obiektów/zespołów. Zawiera rubryki zgod-
ne z tabelą weryfikacyjną, mogące służyć aktualizacji 
zawartych w nich danych oraz rubryki służące ocenie 
stanu zachowania obiektu oraz istniejących i poten-
cjalnych zagrożeń, których treść może zostać wyko-
rzystana do sporządzenia bardziej szczegółowego kwe-
stionariusza w przypadku zakwalifikowania obiektu 
do jednej z grup weryfikacyjnych. Ankiety terenowe 
nie są przekazywane do działu.

Kwestionariusze obiektów zakwalifikowanych do 
grup weryfikacyjnych są sporządzane na formularzach 
zawierających dane administracyjno-adresowe wraz 
z numerem i datą wpisu do rejestru zabytków oraz 
napisane według schematu zdefiniowanego dla każdej 
z grup uzasadnienie kwalifikacji danego obiektu do 
właściwej grupy. W toku dyskusji poświęconej kwali-
fikowaniu obiektów do grup weryfikacyjnych przyjęto 
założenie, aby uzasadnienia były rozbudowywane o in-
formacje pozwalające na potwierdzenie kwalifikacji 
oraz określenie przyczyn oceny warunkującej kwalifi-
kację. Do kwestionariuszy dodawane są wybrane foto-
grafie obiektów. Kwestionariusze, stanowiące obowiąz-
kowy element raportów powiatowych, są jednocześnie 
odrębnymi dokumentami, które mogą zostać przekaza-
ne wojewódzkim konserwatorom zabytków. 

Opis zasobu zabytkowego powiatu to formularz 
zawierający podsumowane dane statystyczne dotyczące 
zweryfikowanego powiatu oraz krótki, napisany według 
wyznaczonego schematu opis obiektów zakwalifikowa-
nych do grup weryfikacyjnych, a także luźne uwagi do-
tyczące kondycji zabytków na omawianym terenie. 

Tabela Excel, zawierająca dane z bazy rejestru 
NID oraz kolumny przeznaczone do wpisywania 
uwag zgodnych z zakresem weryfikacji rejestru zabyt-
ków, jest najważniejszym dokumentem powstającym 
w oddziałach terenowych. Dzięki zaktualizowanym 
informacjom o wszystkich obiektach wpisanych do 
rejestru służy jako materiał do aktualizacji danych za-
wartych w prowadzonej w dziale bazie rejestru. 

Po zakończeniu prac terenowych i gabinetowych 
na terenie powiatu odział terenowy przygotowuje Ra-
port Powiatowy, który przekazywany jest do DEiRZ. 
Składają się nań: opis zasobu zabytkowego na terenie 
powiatu, komplet kwestionariuszy oraz wypełniony 
fragment tabeli weryfikacyjnej. 

W pierwszym etapie prac poprzedzającym wła-
ściwe prace weryfikacyjne w terenie (1. półrocze 2009 
roku) skoncentrowano się na gromadzeniu niezbędnej 
informacji i dokumentacji. Jednocześnie – na podsta-
wie uzyskanych list – prowadzono weryfikację tereno-
wą obiektów nieistniejących oraz przeniesionych do 
skansenów. 

Od połowy 2009 roku prowadzono systematyczną 
weryfikację wybranych jednostek administracyjnych. 
Priorytetowo potraktowano powiaty grodzkie oraz 
dawne miasta wojewódzkie nie będące powiatami 
grodzkimi. Półmetek weryfikacji podsumowany zo-
stał w 2011 roku w przygotowanym w DEiRZ i czeka-
jącym na publikację Sprawozdaniu krajowym z weryfi�
kacji rejestru zabytków nieruchomych za lata 2009�2010, 
stanowiącym efekt analizy, scalenia i opracowania ma-
teriałów nadesłanych z oddziałów terenowych.

Do końca 2011 roku zweryfikowano w terenie 74 
procent obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 
łącznie 45 824 obiekty. Z tej liczby 1179 obiektów nie 
istnieje, 414 utraciło wartości zabytkowe, 128 przenie-
siono do skansenów, 71 translokowano na inne miej-
sce, jako zagrożone określono 1697, nie zidentyfiko-
wano zaś 218. Jednocześnie z weryfikacją wytypowano 
3828 obiektów zasługujących na wpis do rejestru, a do-
tychczas nim nie objętych. 

Choć za wcześnie jeszcze na formułowanie peł-
nych wniosków z prowadzonej weryfikacji, to jednak 
na podstawie już zebranych i opracowanych mate-
riałów można wnosić, że około 10 procent obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wymaga pilnego za-
interesowania ze strony wojewódzkich konserwatorów 
zabytków. W rzeczywistości liczba ta może być znacz-
nie większa, gdyż niemal zasadą jest, że na terenach 
miejskich (które weryfikacji poddane zostały jako 
pierwsze) obiekty zabytkowe znajdują się w lepszym 
stanie. Niestety, z ubolewaniem należy stwierdzić, że 
w wielu przypadkach zainteresowanie konserwator-
skie będzie polegało jedynie na skreśleniu z rejestru 
obiektów od lat nieistniejących. 

Z całą pewnością zdefiniować można najwięk-
sze zagrożenia dotykające zabytki. Są nimi przede 
wszystkim brak należytej troski ze strony właścicieli 
obiektów, nieużytkowanie wielu zabytków oraz coraz 
częstsze zagrożenia inwestycyjne, dotyczące zarówno 
samych obiektów wpisanych do rejestru, jak i ich naj-
bliższego otoczenia. Do najbardziej zagrożonych grup 
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zabytków należą budynki gospodarcze, folwarczne, 
przemysłowe i obronne, które utraciły swe pierwotne 
funkcje i – ze względu na specyficzną formę archi-
tektoniczną oraz często mało atrakcyjną lokalizację 
– trudno dla nich znaleźć właściwego użytkownika. 
Z drugiej strony zagrożeniem jest dla nich również 
atrakcyjne położenie, gdyż postrzegane jako mało 
wartościowe, a często znajdujące się w złym stanie 
technicznym, narażone są na rozbiórkę. Najmniej za-
grożone fizycznym zniszczeniem są obiekty sakralne 
i mieszkalne, zwykle użytkowane zgodnie z pierwot-
nym przeznaczeniem i znajdujące się w dobrym sta-
nie technicznym. W ich przypadku utrata wartości 
zabytkowych często bywa wynikiem nieprawidłowo 
(często bez uzgodnienia z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków) prowadzonych remontów. 

Weryfikacja rejestru zabytków nieruchomych 
prowadzona jest przez oddziały terenowe NID rów-
nolegle do prac nad rejestrem zabytków prowadzonych 
przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, takich 
jak wpisywanie nowych (nie podlegających weryfika-
cji) obiektów, porządkowanie rejestru podczas prze-
pisywania go do nowych ksiąg wojewódzkich i nada-
wania nowych numerów oraz wszczynanie procedur 
skreślających obiekty nieistniejące. Spośród obiektów 
objętych weryfikacją do tej pory skreślono z rejestru 
zabytków 33 obiekty, z czego aż 14 przed wrześniem 
2008 roku. Wśród podlegających weryfikacji obiektów 
skreślonych najwięcej było nieistniejących. Dużą gru-
pę stanowiły też obiekty zagrożone, które nie utraciły 
wartości zabytkowych. Z drugiej strony odnotowano 
również pojedyncze przypadki wpisywania do rejestru 
zabytków obiektów proponowanych przez oddziały 
terenowe. Generalnie, z chwilą rozpoczęcia prac nad 
weryfikacją rejestru zabytków nieruchomych zaob-
serwowano przyspieszenie prowadzonych przez woje-
wódzkich konserwatorów zabytków od czasu reformy 
administracyjnej w 1999 roku działań zmierzających 
do uporządkowania rejestru zabytków. 

Mimo porównania w poprzednich latach i ujed-
nolicenia z wojewódzkimi konserwatorami zabytków 
zbiorów decyzji o wpisie do rejestru zabytków, pod-
czas prac związanych z weryfikacją stwierdzono roz-
bieżności w zasobach dokumentacji rejestru zabytków 
wojewódzkich konserwatorów zabytków i NID. Zbio-
ry są na bieżąco ujednolicane poprzez przekazywanie 
skanów i uwierzytelnionych kserokopii. 

Mamy nadzieję, że prowadzone przez NID prace 
przy gromadzeniu i aktualizowaniu danych dotyczą-
cych zabytków wpisanych do rejestru będą skutkować 
również skreśleniami z rejestru obiektów nieistnieją-
cych oraz tych, które utraciły swoje wartości zabytko-
we, a także wpisywaniem tych najcenniejszych – do-
tychczas w rejestrze nie figurujących. 

Zabytki ruchome59
Dalekosiężne plany weryfikacji rejestru zabytków do-
tyczą również zabytków ruchomych. Wszak również 
i w ich przypadku istnieje konieczność aktualizacji 
wiedzy o stanie zasobu zabytkowego, a więc jego we-
ryfikacja. Jest to zadanie niezwykle istotne, gdyż od 
stopnia rozpoznania zasobu dziedzictwa materialnego 
zależy jego skuteczna ochrona. Działanie to nie jest 
jednak łatwe i wydaje się, iż wymagać będzie, w razie 
podjęcia prac, o wiele szerzej zakrojonych działań. 

Charakter zabytków ruchomych związany jest 
z łatwością ich przemieszczania, zagubienia, de-
strukcji, kradzieży itp. Wobec braku egzekwowania 
przez służby konserwatorskie nakazów wynikających 
z przepisów prawa (np. artykuł 113. Ustawy o ochronie 
zabytków) oraz poczucia niskiej szkodliwości czynów 
nie przestrzegających prawa właścicieli i użytkowni-
ków zabytków, przez lata dochodziło do niekontro-
lowanych zmian w ruchomym zasobie zabytkowym. 
Na to nakładają się liczne, niestety, latami nie kory-
gowane wady i braki w decyzjach o wpisie do rejestru 
oraz ewidencji zabytków. Zauważyć jednak należy, 
że odpisy decyzji o wpisie do rejestru od lat 60. XX 
wieku gromadzone są z dużą skrupulatnością, tak że 
w chwili obecnej NID posiada niemal w 100 procen-
tach pełny ich zbiór (najstarsze decyzje pochodzą na-
wet z końca lat 30. XX wieku). Od lat 60. XX wieku 
prowadzona jest też centralna ewidencja zabytków, 
a forma karty ewidencyjnej wypracowana wówczas 
została na tak wysokim poziomie, że do dzisiaj nie 
uległa większym zmianom, stając się od początku nie-
ocenionym materiałem dokumentacyjnym (niekiedy 
jedynym, jaki pozostał po nieistniejącym zabytku). 

Ogromna ilość przydatnych przy weryfikacji da-
nych zawarta jest również w prowadzonej w DEiRZ 
bazie zabytków ruchomych MUSNET. Jej wykorzy-
stanie warunkowane jest jednak pełnym wprowadze-
niem posiadanej przez nas informacji z nośnika „pa-
pierowego” do elektronicznego. 
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Tym samym weryfikacja zabytków ruchomych 
wpisanych do rejestru, choć trudna, jest dzięki in-
formacjom przez nas zgromadzonym jak najbardziej 
możliwa do przeprowadzenia. Liczyć się trzeba jednak 
z istniejącymi uwarunkowaniami, polegającymi choć-
by na ograniczeniu zasobów kadrowych NID oraz na 
aktualnym zaangażowaniu pracowników w weryfi-
kację zabytków nieruchomych, która jako priorytet 
(ze względu na dyrektywę INSPIRE) nie może być 
opóźniona przez jednoczesną weryfikację wyposaże-
nia ruchomego. Ponadto pracownicy NID nie posia-
dają uprawnień takich, jakie mają pracownicy służb 
konserwatorskich. Dlatego w kompleksowej i pełnej 
weryfikacji rejestru zabytków ruchomych niezbędna 
wydaje się współpraca podmiotów zewnętrznych. 

O skali i trudności tego zadania świadczy choćby 
fakt, iż weryfikacja około 70 obiektów, przeprowa-
dzona przez   władze samorządowe w ramach akcji 
„Razem bezpieczniej”, w jednej gminie – Sławno, pro-
wadzona z wykorzystaniem koniecznych uprawnień 
i obowiązujących przepisów, trwała rok. W Polsce jest 
2479 gmin i około 230 000 obiektów do zweryfikowa-
nia (średnio około 90 obiektów w gminie). Bez współ-
pracy z innymi instytucjami realizacja tego zadania 
może okazać się niewykonalna.

Podstawą weryfikacji zabytków ruchomych są 
decyzje o wpisie do rejestru zabytków. Odpisy decyzji 
z terenu całego kraju są gromadzone i przechowywane 
w archiwum NID, natomiast decyzje z terenu dane-
go województwa przechowywane są w wojewódzkich 
urzędach ochrony zabytków. Do chwili obecnej do 
rejestru zabytków ruchomych wpisanych zostało oko-
ło 230 000 obiektów: wyposażenie świątyń różnych 
wyznań (około 70 procent obiektów), kolekcje (około 
23 procent – niewielkie zbiory prywatne, spuścizna po 
artystach, pamiątki po znanych postaciach z życia poli-
tycznego czy kulturalnego), wśród których jest niewiel-
ka grupa kolekcji o dużej liczbie obiektów oraz obiekty 
pojedyncze (7 procent – obiekty znajdujące się w zbio-
rach prywatnych, figury przydrożne, krzyże pokutne, 
nagrobki cmentarne, detal architektoniczny itp.). 

Choć, jak wspomniano, decyzje są podstawą we-
ryfikacji, należy jednak niestety stwierdzić, że część 
z nich posiada wady formalne, które będą znacznie 
utrudniały pracę w terenie. Wady te są niekiedy tak po-
ważne, że de facto uniemożliwiają weryfikację. Dotyczy 
to zwłaszcza dokumentów sprzed Ustawy o ochronie 

zabytków z 1962 roku, kiedy to bardzo często w sen-
tencjach ograniczano się do ogólnikowego stwierdze-
nia: „wpisuje się wyposażenie kościoła”. Inne zjawisko, 
z którym należy się liczyć to pojawiające się w latach 
60. i 70. XX wieku wpisy dotyczące architektury, któ-
rymi jednocześnie wpisywano wyposażenie („wpisuje 
się kościół wraz z wyposażeniem”). We wszystkich tych 
przypadkach często niestety brak załączników, co jest 
poważną wadą, uniemożliwiającą identyfikację obiek-
tów w terenie i stwierdzenie, które elementy wyposaże-
nia zostały w dniu wpisu objęte ochroną prawną. 

Narzędziem pomocniczym w weryfikacji zabyt-
ków wpisanych do rejestru są karty ewidencyjne, zgro-
madzone zarówno w centralnej – krajowej ewidencji, 
jak i w ewidencjach wojewódzkich. 

Dla zabytków ruchomych ewidencja w NID pro-
wadzona jest w dwojakiej formie: tradycyjnej (papiero-
wej) i elektronicznej (baza danych). W chwili obecnej 
w krajowej ewidencji zabytków zgromadzonych jest 
ponad 370 000 kart zabytków ruchomych (w prze-
ważającej części dotyczących wyposażenia świątyń 
różnych wyznań). Na niemal wszystkich kartach za-
bytków rejestrowych naniesiona została data i numer 
rejestru. Karty ewidencyjne zawierają pełne informa-
cje o obiekcie zabytkowym, niezbędne do jego iden-
tyfikacji w terenie, m.in. lokalizację, określenie czasu 
powstania, autorstwo, wymiary, stan zachowania, 
opis cech charakterystycznych, fotografie. Podobnie 
jak w przypadku kart zabytków nieruchomych, po-
ziom kart zabytków ruchomych nie jest równy. Obok 
kart opracowanych bardzo dobrze, opatrzonych dużą 
liczbą zdjęć, z uwzględnionymi inskrypcjami, biblio-
grafią czy nawet rysem historycznym obiektu, istnieją 
również karty, które uznać można za tzw. adresówki. 
Nie wszyscy wykonawcy dysponowali także konieczną 
wiedzą. Znaleźć można bowiem karty, gdzie brakuje 
fachowej terminologii oraz karty zawierające błędy 
merytoryczne w opisach. Duża część kart niewąt-
pliwie wymaga również uaktualnienia, gdyż przez 
kilkadziesiąt lat od ich powstania wygląd obiektu 
w wyniku niekorzystnych czynników zewnętrznych 
lub konserwacji mógł ulec daleko idącym zmianom. 
Niska jest też często jakość starych fotografii. 

Zaangażowanie oddziałów terenowych w we-
ryfikację będzie wymagało digitalizacji istniejącej  
w DEiRZ dokumentacji kart ewidencyjnych. Ak-
cja ta i tak jest planowana, niemniej dzięki podjęciu 
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działań weryfikacyjnych może ulec znacznemu przy-
spieszeniu. Zdawać sobie jednak należy sprawę z tego, 
że nie odbędzie się to z dnia na dzień, tym bardziej, 
że głównym zadaniem spoczywającym na nas jest 
weryfikacja rejestru zabytków nieruchomych. Roz-
wiązaniem alternatywnym dla centralnej digitalizacji 
dokumentacji zabytków ruchomych jest bezpośrednie 
zaangażowanie pracowników oddziałów terenowych 
w digitalizację kart ewidencyjnych wchodzących 
w skład wojewódzkiej ewidencji zabytków bezpośred-
nio u wojewódzkich konserwatorów zabytków. 

Przystępując do weryfikacji rejestru zabytków 
ruchomych, należy mieć świadomość konieczności 
przezwyciężenia kolejnych trudności – nie tylko bra-
ku możliwości określenia miejsca przechowywania 
części obiektów czy też braku możliwości identyfi-
kacji obiektów wskutek zbyt ogólnikowego ich opisu 
w decyzjach, ale przede wszystkim braku wszystkich 
odpisów decyzji rejestrowych. Praktyka naszego dzia-
łania wskazuje na to, iż nie wszystkie decyzje rejestru 
zabytków przekazywane są do NID na bieżąco i dlate-
go należałoby je przed przystąpieniem do weryfikacji 
pozyskać. Niemniej stwierdzić należy, iż zdarzają się 
również przypadki, kiedy obiekt jest wpisany do księgi 
rejestru, jednak brak jest decyzji zarówno w NID jak 
i w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków. Jeżeli 
brak jest również potwierdzenia o ich doręczeniu, na-
leży uznać obiekt za niewpisany do rejestru. 

W trakcie weryfikacji liczyć trzeba się też z sytu-
acjami, kiedy zabytek uległ całkowitemu zniszczeniu 
i nie istnieje, został legalnie wywieziony za granicę, 
został wpisany do inwentarza muzealnego lub wszedł 
w skład narodowego zasobu bibliotecznego60. Wów-
czas powinien zostać on wykreślony z rejestru (pod 
warunkiem legalnego jego wywozu za granicę). 

Zdarzać będą się także sytuacje, gdy dwie decy-
zje będą punktem wyjścia do weryfikacji tego samego 
obiektu (tzw. podwójny wpis) lub kiedy obiekt jest 
nawet dwukrotnie wymieniony w tej samej decyzji 
(w wyniku pomyłki, przeprowadzonej konserwacji 
zmieniającej wygląd obiektu i powtórnej inwentary-
zacji, w której obiekt nie został rozpoznany czy też 
w przypadku zmian lokalizacji, a także gdy wpis do 
rejestru odbywał się bez wizji lokalnej, a jedynie na 
podstawie istniejących kart ewidencyjnych).

Dlatego też przed wyjazdem w teren należałoby 
zgromadzić wszystkie decyzje dotyczące obiektów 

z danego miejsca przechowywania i porównać je 
w celu przyszłego uporządkowania rejestru (a nawet 
uniknięcia wielokrotnych lustracji tego samego obiek-
tu). Weryfikację mogą też utrudniać źle wykonane 
fotografie obiektu lub fotografie wykonane przed 
konserwacją i ukazujące stan pierwotny, ale również 
aktualny zły stan zachowania zabytku. Liczyć trzeba 
się również z tzw. czynnikiem ludzkim, czyli niechęcią 
właścicieli do udostępniania czy ujawniania wszyst-
kich obiektów (zwłaszcza w przypadku kolekcji pry-
watnych, ale również i wyposażenia świątyń). 

Przeprowadzenie przez pracowników NID wery-
fikacji rejestru zabytków ruchomych w przeciągu pię-
ciu lat możliwe jest jedynie przy spełnieniu kolejnych 
istotnych warunków. Przede wszystkim trzeba się li-
czyć z utrudnionym dostępem do zabytków – pracow-
nicy naszej instytucji nie posiadają uprawnień, które 
gwarantować by mogły dostęp do wszystkich obiek-
tów. Dlatego też jak najbardziej pożądana jest, wpły-
wająca na przyspieszenie prac, współpraca z instytu-
cjami zewnętrznymi – zwłaszcza z wojewódzkimi 
urzędami ochrony zabytków, ministerstwem kultury 
i dziedzictwa narodowego, władzami kościelnymi, 
a nawet z organami samorządowymi. W kontekście 
tego należałoby rozważyć jak najszybsze rozszerzenie 
zakresu działań prowadzonych w ramach trwającej 
akcji „Razem bezpieczniej”, w której również Dział 
Ewidencji i Rejestru Zabytków uczestniczy. 

Niepełny zasób naszej wiedzy o zabytkach ru-
chomych wpisanych do rejestru zabytków i brak jego 
aktualności na pewno doprowadzą w przyszłości do 
realizacji akcji weryfikacyjnej. Im lepiej przygotujemy 
się do niej, tym lepsze osiągniemy rezultaty. 

Działania	pozostałe

Statut i regulamin organizacyjny NID precyzyjnie de-
finiują działania DEiRZ i jego miejsce w strukturze 
instytucji. Wykonywanie głównych, wyżej opisanych 
zadań często łączy się w praktyce z działaniami do-
datkowymi, z których część wynika również z własnej 
inicjatywy osób w dziale zatrudnionych, ich wiedzy 
i zaangażowania, a także z faktu utożsamiania się 
z 50-letnią tradycją i dokonaniami poprzedzających 
NID instytucji.

Na rozlicznych szkoleniach, konferencjach 
i sympozjach propagowana jest wiedza o zabytkach, 
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Uczestniczymy też w projektach międzynarodo-
wych71, a także przygotowujemy dla Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego MKiDN opinie na temat 
stanu zachowania polskich zabytków na Kresach72. 
Pracownicy działu rokrocznie w ramach Akademii 
Nieświeskiej prowadzą wykłady poświęcone szczegó-
łowym zagadnieniom związanym z ochroną i opieką 
nad zabytkami73.

Wyliczając te działania, nie sposób w tym miej-
scu wymienić wszystkie przejawy naszej aktywności 
realizowanej z powodzeniem dzięki wiedzy i zaanga-
żowaniu wszystkich pracowników działu.

dylematach związanych z ich ochroną oraz meryto-
rycznych rozwiązaniach konkretnych problemów61. 

Poprzez organizację warsztatów i szkoleń doty-
czących rejestru i ewidencji zabytków nieruchomych 
i ruchomych oraz stosowania opracowywanych przez 
DEiRZ NID instrukcji i poradników wyznaczane są 
i upowszechniane w sposób ciągły standardy ochro-
ny i dokumentowania zabytków62. Wiedza pracow-
ników działu upowszechniana jest również poprzez 
publikacje w wydawnictwach instytutu, publikacjach 
pokonferencyjnych, a także oddzielnych publikacjach 
katalogowych63.

Profesjonalna wiedza wykorzystywana jest rów-
nież do przygotowywania specjalistycznych opinii na 
temat wpisu obiektów do rejestru zabytków64, skre-
ślenia obiektów z rejestru65, jak również uznania pro-
ponowanych zabytków za pomnik historii66. Opinie 
nasze dotyczą również zabytków wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalne-
go UNESCO – Auschwitz-Birkenau67, Binarowej68 
i Haczowa69.

Odzwierciedleniem stałego podnoszenia naszych 
kwalifikacji są również recenzje prac i artykułów in-
nych autorów świadczące o monitorowaniu wybra-
nych zagadnień merytorycznych70.

Jerzy Szałygin, etnograf, absolwent Katedry Etnografii Uni-
wersytetu Warszawskiego w specjalności muzealniczo-konser-
watorskiej (1987). Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwa-
torów Zabytków w dziedzinie ochrony zabytków nieruchomych 
i oceny ochrony dóbr kultury, trzykrotny stypendysta ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego, dwukrotnie nagrodzony Złotą 
Odznaką za Opiekę nad Zabytkami. Uczestnik prac międzyna-
rodowych komisji konserwatorskich ds. rewaloryzacji i konser-
wacji zabytków. Autor trzech książek oraz ponad stu pięćdzie-
sięciu opracowań, artykułów i dokumentacji z dziedziny ochrony 
i popularyzacji zabytków. Propagator ochrony drewnianej archi-
tektury oraz osadnictwa holenderskiego w Polsce. Założyciel 
Fundacji Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa. 
Kierownik Działu Ewidencji i Rejestru Zabytków w Narodowym 
Instytucie Dziedzictwa.
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Summary

The role and tasks of the Monument 
Record and Register Department in the 
organisational structure of National 
Heritage Board of Poland

The National Heritage Board of Poland continues directly 
the activity of the first institution dealing with the collec-

tion, elaboration and popularisation of knowledge on histori-
cal monuments in Poland – the Centre for Documentation of 
Monuments, which was established in 1962. The organisation-
al structure of the institution evolved, but among its priority 
tasks there were still documentation-related works: collection, 
elaboration and making available of the record of monuments 
in the form of record documentation and legal documentation 
of all registered monuments. The department which has carried 
out these tasks in a virtually unaltered manner is the current 
Monument Record and Register Department. The current tasks 
of the Department include also the elaboration of documenta-
tion standards, preparation of the record, keeping of the regis-
ter of monuments and training of conservation services in this 
respect. Currently we are also supervising the performance of 
the monument register verification project – the description of 
the resource of monuments in Poland. These activities make it 
possible to provide successive generations with knowledge on 
the material culture of our ancestors, on authentic, transformed 
or defunct objects, complexes of objects and the cultural land-
scape. Our documentations are used in scientific studies and 
research works and constitute a basis for conservation projects. 
They are used for restoring the destroyed and defunct objects 
that constitute a significant element of national heritage. The 
Monument Record and Register Department collects, elabo-
rates and provides access to knowledge on monuments in Po-
land in a continuous manner (under various names). MRRD col-
lects duplicates of the documentation of monuments forming 
a part of the collection of the national record of monuments, 
which is elaborated for the needs of voivodeship conservators 
and by voivodeship conservators of monuments, that are sent 

to NHBP. The record as a form of documentation dates back to 
the middle of the 18th century and its legal grounds were estab-
lished in 1928. The following record documentations are kept 
in the Monument Record and Register Department (amount as 
at 31.12.2011):

record cards of monuments of architecture and historic • 
buildings (138,304 items, including 104,420 white cards and 
33,884 green cards),
address cards of monuments (650,000),• 
records of historic greens (9,249),• 
record cards of cemeteries (25,367),• 
town planning files (1,274),• 
cards of movable monuments (371,876),• 
record cards of movable monuments of technology (9,710).• 
Other forms of record documentation being used current-

ly are the communal record of monuments and record lists 
of monuments. The regular updating of the list of shortages 
is one of the elements of the keeping of the central record of 
monuments in the activity of MRRD. Many activities concern-
ing the documentation of monuments are performed in ac-
cordance with the well-established tradition. The challenging 
process that is necessary to carry out is the digitalisation of 
collections of the record. The central register of monuments 
has been kept as a primary form of monument protection since 
1962. The Department maintains a uniform database system, 
which is understood as a specially developed kind of software 
(Multiarch). The database of objects entered into the register 
of monuments that is kept in NHBP is the only database in 
Poland that encompasses all legally protected non-movable and 
movable monuments. The verification of the register of non-
movable movements is an important task co-ordinated by the 
Monument Record and Register Department, which has been 
carried out by Local Divisions of NHBP since the end of 2008. 
Long-term plans of verification of the register of monuments 
apply to movable monuments, too. In practice, the performance 
of the main aforementioned tasks is often connected with ad-
ditional activities, part of which is a consequence of the em-
ployees’ own initiative, knowledge and commitment as well as 
identification with the 50-year tradition and achievements of 
NHBP’s predecessors.


