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dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie ustawy o 
wojewodzie i administracji rządowej w województwie. 

 
Szanowna Pani Minister! 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, przedstawia następujące 
stanowisko w sprawie przedłożonych projektów zmian ustaw: 
Osłabienie funkcjonowania terenowych organów ochrony zabytków rozpoczęło się wraz z 
bezsensowną likwidacją Państwowej Służby Ochrony Zabytków, dobrze funkcjonującej w 
latach 1990 – 1996.  
Zespolenie służb konserwatorskich spowodowało obniżenie rangi ochrony dziedzictwa 
kulturowego oraz pozbawiło ministra bezpośredniego, skutecznego wpływu na działalność 
wojewódzkich konserwatorów zabytków.  
 Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków od kilkunastu lat zbiega, między innymi o 
„odzespolenie” państwowych służb konserwatorskich oraz umocnienie roli i kompetencji 
generalnego konserwatora zabytków. Postulujemy też kontynuowanie dyskusji nad 
przyszłym systemem ochrony zabytków oraz zwiększeniem odpowiedzialności jednostek 
samorządu terenowego za ochronę dziedzictwa kulturowego, co powinno znaleźć 
rozwiązania w nowej ustawie o ochronie zabytków ( o ochronie dziedzictwa kulturowego ). 
Dawaliśmy temu wyraz w rezolucjach uchwalanych podczas I i II Kongresu Konserwatorów 
Polskich ( 2005, 2015 ), jak również podczas Zjazdów Delegatów SKZ oraz podczas 
inicjowanych przez nas licznych spotkaniach, dyskusjach i konferencjach organizowanych w 
całej Polsce. 
W prowadzonych w roku 2015 dyskusjach, w ramach Grupy Inicjatywnej, postulowano 
między innymi, aby ochroną obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
oraz pomników historii zajmowały się państwowe służby ochrony zabytków, zaś ochroną  
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dziedzictwa regionalnego i lokalnego służby samorządowe. Stowarzyszenie nasze wspiera 
takie, naszym zdaniem, słuszne rozwiązania. Wspieramy również propozycję ujednolicenie 
zasad zawierania porozumień, przekazujących kompetencje w zakresie ochrony zabytków 
jednostkom samorządu terytorialnego. 
 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z zadowoleniem wita inicjatywę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadzenia zmian zaproponowanych w 
przedłożonych ustawach oraz w pełni je popiera. Wychodzą one  naprzeciw postulatom 
naszego środowiska.  
Jednocześnie deklarujemy swój aktywny udział w pracach nad założeniami do nowej ustawy 
o ochronie zabytków. 
 
Z wyrazami uznania i szacunku 
 
                                                                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 


