
11

zarządzanie dziedzictwem  f  heritage management

Kilka uwag o ustawowych definicjach zabytku 
archeologicznego i badań archeologicznych 
oraz ich konsekwencjach

Comments on the statutory definitions of 
an archaeological find (monument) and 
archaeological research and their consequences
Abstrakt

Artykuł omawia zawarte w obecnie obowiązującej ustawie z 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definicje zabytku arche-
ologicznego i badań archeologicznych oraz wynikające z ich stosowania 
problemy w praktycznej działalności konserwatorskiej. Wskazuje rów-
nież na sprzeczności i niekonsekwencje zapisów dotyczących zabytków 
archeologicznych, badań archeologicznych i poszukiwań zabytków za-
wartych zarówno w tej ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do 
niej, jak i w innych przepisach oraz na brak jednoznacznych uregulo-
wań prawnych dotyczących m.in. prac archeologicznych prowadzonych 
na cmentarzach, statusu prawnego szczątków ludzkich oraz własności 
zabytków. 
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Abstract

The article discusses the definitions of an archaeological find and 
archaeological research contained in the current Act of 2003 on the 
Protection and Guardianship of Monuments, as well as the problems 
resulting from their application in practical monument protection ac-
tivities. It also points out the contradictions and inconsistencies of the 
provisions concerning archaeological finds, archaeological research 
and search for artefacts contained both in this act and its executive 
regulations, as well as in other regulations and the lack of clear legal 
regulations concerning i.a. archaeological works carried out at ceme-
teries, the legal status of human remains and ownership of finds.
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