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Rozdział I. Objaśnienie podstawowych 
pojęć związanych z przedmiotem badań

§ 1. Dziedzictwo kultury

W doktrynie wiele uwagi poświęcono pojęciu dziedzictwa kultury, zauważając, 
że jest ono szerokie1, obejmuje cały dorobek – zarówno materialny, jak i duchowy 
danej grupy społecznej2. Na uwagę zasługuje definicja pojęcia dziedzictwa kultury 
sformułowana przez J. Pruszyńskiego. Dla tego autora dziedzictwo kultury to za-
sób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami du-
chowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochro-
ny prawnej dla dobra społeczeństwa  i  jego rozwoju oraz przekazania następnym 
pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe  i  akceptowane wartości historyczne, patrio-
tyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągło-
ści  rozwoju  politycznego,  społecznego  i  kulturalnego,  dowodzenia  prawd  i  upa-
miętniania  wydarzeń  historycznych,  kultywowania  poczucia  piękna  i  wspólnoty 
cywilizacyjnej3. Do pojęcia dziedzictwa kultury czasami dodawany jest (w aktach 
prawnych oraz w doktrynie) przymiotnik, który zawęża zakres tego określenia na 
potrzeby regulacji aktu prawnego lub prowadzonych badań, dlatego można mówić 
m.in. o narodowym, europejskim czy właśnie podwodnym dziedzictwie kultury4. 

1 Zob. K. Zeidler, Wartości zabytku, s. 37.
2 Tenże, Prawo ochrony, s. 26. Zob. też tenże, Prawa człowieka, s. 340; A. Dobrzyn, Trudna sztuka, 

s. 288; J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski, s. 61–62; tenże, Dziedzictwo kultury i przestrzeń, 
s. 3; M. Szyszkowska, Prawo i pomniki, s. 10; M. Łojewska-Krawczyk, Odpowiedzialność, s. 30–31; 
B. Witkowska-Maksimczuk, Dziedzictwo kulturowe, s. 25–28.

3 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury w świetle, s. 132–133; zob. też tenże, Dziedzictwo kultury 
Polski, s. 403 i n.

4 Zob. K. Zeidler, Wartości zabytku, s. 38; tenże, Karnoprawna ochrona dziedzictwa, s. 218–219. 
Zob. też tenże, Prawo ochrony, s. 33; tenże, Pojęcie „dziedzictwa narodowego”, s. 344; tenże, Prawa 
człowieka, s. 340; por. P. Dobosz, Pojęcie dziedzictwa kulturowego, s. 123. Na marginesie należy za-
znaczyć, że istnieje problem, według jakich kryteriów przyporządkowywać przedmioty do kategorii 
„dziedzictwo narodowe” – narodowości twórcy dzieła, miejsca powstania dzieła czy innych – zob. 
K. Zeidler, Pojęcie „dziedzictwa narodowego”, s. 345–346; J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury w świetle, 
s. 133–134; tenże, Dziedzictwo kultury Polski, s. 57–59. Ten problem dotyczy także wraków statków, 
które będąc własnością jednego kraju, zatonęły u brzegów innego kraju, przewożąc ładunek należący 
do jeszcze innego kraju – zob. M. McCarthy, HM Ship, s. 54; V. Fenwick, Editorial, vol. 27, s. 1.
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Pojęciem  dziedzictwa  posługuje  się  Konstytucja  RP:  w  preambule,  gdzie 
jest mowa o „chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”, w art. 5, gdzie zawarte jest 
stwierdzenie, że Rzeczpospolita Polska „strzeże dziedzictwa narodowego” oraz 
w art. 6 ust. 2, który stanowi, że „Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom 
zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzic-
twem kulturalnym”. Dlatego słuszne jest stwierdzenie, że w Konstytucji RP przy-
znano  szczególną  rangę  dziedzictwu  narodowemu,  uznając  je  za  jedną  z  war-
tości, które zasługują na szczególną ochronę5. Pojęcie dziedzictwa narodowego 
występuje też m.in. w ustawie z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji6, ustawie z 30.6.2005 r. o kinematografii7, ustawie z 27.6.1997 r. o bibliote-
kach8, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego9. 

§ 2. Zabytek

Według słownika etymologicznego słowo „zabytek” od XVIII w. oznaczało 
obiekt  stanowiący świadectwo epoki  lub zdarzenia, mający wartość historycz-
ną, naukową, kulturalną, artystyczną10. Pojęcie zabytku występowało w dekre-
cie Rady Regencyjnej z 31.10.1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury11. 
Dekret ten zgodnie z art. 12, 18 i 23 obejmował ochroną: 
1)  zabytki nieruchome:

„a)  jaskinie, grodziska (tzw. szwedzkie góry i okopy), kurhany, mogiły, usy-
piska, cmentarzyska, ślady osad nawodnych, głazy ze stopami, misami, 
krzyżami, podkowami, baby kamienne i t.p.;

b)  budowle zarówno murowane, jak drewniane wraz z przynależnem im oto-
czeniem (ogrodem, placem), a choćby dochowane w późniejszej budowie 
części dawne (prezbyterja, kaplice, wieże, bramy, portale, kolumny, drzwi, 
kominki i t.p.); dzieła sztuk plastycznych z architekturą budynku związane 
(malowidła ścienne, rzeźby, sztukaterje i t.p.);

5 K. Zeidler, Pojęcie „dziedzictwa narodowego”, s. 343; zob. również P. Dobosz, Aktualne pro-
blemy, s. 13.

6  T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.
7  Dz.U. Nr 132, poz. 1111 ze zm.
8  T.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.
9  Dz.U. Nr 248, poz. 1482.

10  W. Boryś, Słownik etymologiczny, s. 724. Zob. także A. Brückner, Słownik etymologiczny, s. 643; 
A. Gieysztor, Zabytek, s. 11; J.P. Pruszyński, A jednak, s. 113; P. Dobosz, Administracyjnoprawne, 
s. 62–66.

11  Dz.Praw. Nr 16, poz. 36.
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c)  luźno stojące pomniki, nagrobki, kapliczki, figury, krzyże, kolumny, słupy 
graniczne i t.p.;

d)  ruiny budowli, pomników i posągów;
e)  grupy budowli, wybitne pod względem estetycznym i znamienne bądź dla 

całych miast, osad, wsi, bądź dla ich dzielnic;
f)  na gruncie dochowane do dziś rozplanowania starych miast  i dzielnic 

staromiejskich wraz z dawnemi, historycznemi nazwami ulic i placów;
g)  ogrody ozdobne oraz aleje stare cmentarne i przydrożne; drzewa sędziwe 

i okazałe, otaczające zamczyska, kościoły, kapliczki,  figury, cmentarze  
i t.p.”; 

2)  zabytki ruchome:
„a)  przedmioty związane bezpośrednio z przeznaczeniem budynku (ołtarze, 

ambony, chrzcielnice, stalle, pomniki, nagrobki, trumny w grobach ko-
ścielnym wraz z ukrytemi w nich dziełami pracy ręcznej, epitafja, tablice, 
vota, szaty i naczynia obrzędowe, dzwony i t.p.) oraz kolekcje przedmiotów, 
przechowywanych w muzeach, w skarbcach i składach świątyń, w zgro-
madzeniach cechowych, po magistratach i t.p.;

b)  dzieła sztuk plastycznych: obrazy, rzeźby, ryciny;
c)  dzieła sztuk zdobniczych i kunsztów cechowych: zbroje, oręże, rzędy, po-

jazdy, chorągwie, sztandary, arrasy, dywany, makaty, pasy, kilimy, hafty, 
koronki, ubiory, meble, sprzęty, naczynia, zegary, świeczniki, wyroby złot-
nicze, emalje, szkło, ceramika, kraty, okucia, zamki, godła, znaki i t.p.;

d)  monety, medale, pieczęcie, tłoki mennicze;
e)  druki, archiwalja, rękopisy zwykłe i ozdobne, oprawy ksiąg;
f)  ludowe sprzęty domowe i wyroby przemysłu ludowego”;

3)  wykopaliska i znaleziska:
„a)  wykopaliska, świadczące o dawnej kulturze (groby, pola urn i urny, narzę-

dzia kamienne, wyroby kruszcowe i szklane, tkaniny, ceramika, monety, 
broń i t.p.);

b)  znaleziska przypadkowe na powierzchni ziemi lub na dnie zbiorników 
wody,  mające  cechy  dawnej  kultury,  z  rodzaju  wyżej  wymienionych,  
oraz takie, jak skarby i archiwalja, ukryte w murach, puszkach, skrytkach 
i t.p.”. 

W  doktrynie  zauważono,  że  takie  ujęcie  zabytku  odzwierciedlało  ów-
czesny  stan  wiedzy  oraz  wyczerpywało  w  całości  problematykę  przedmio-
tu ochrony12. W myśl art. 11 OpZabD, wszelkie nieruchome i ruchome dzieła 
świadczące o sztuce i kulturze epok ubiegłych istniejące nie mniej niż 50 lat ko-

12  J. Pruszyński, Ochrona zabytków w II Rzeczpospolitej, s. 115; zob. też tenże, Dziedzictwo kultury 
Polski, s. 345; K. Zalasińska, Prawna ochrona, s. 31.

§ 2. Zabytek
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rzystały z opieki prawa, zanim zostały wpisane do inwentarza zabytków sztuki  
i  kultury13.  Korzystały  z  niej  także  wszystkie  wykopaliska  i  znaleziska.  Dzieła 
ruchome  istniejące  mniej  niż  50  lat  mogły  być  –  w  wyjątkowych  wypadkach 
–  uznane  za  zabytki  na  mocy  specjalnej  decyzji  ministra  wyznań  religijnych 
i oświecenia publicznego.

Pojęciem  zabytku  posługiwało  się  również  rozporządzenie  Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 6.3.1928 r. o opiece nad zabytkami. Jego art. 1 stanowił, że: 
„Zabytkiem  w  rozumieniu  niniejszego  rozporządzenia  jest  każdy  przedmiot 
tak nieruchomy,  jak ruchomy, charakterystyczny dla pewnej epoki, posiadają-
cy  wartość  artystyczną,  kulturalną,  historyczną,  archeologiczną  lub  paleonto-
logiczną,  stwierdzoną  orzeczeniem  władzy  państwowej,  i  zasługujący  wskutek 
tego na zachowanie”. W myśl art. 2 OpZabR za zabytki mogły być w szczególno-
ści uznane:
„1)  jaskinie i groby wraz z przedprożami; grodziska (horodyszcza, «zamczyska», 

piłkalnie t. zw. szwedzkie góry, okopy, szańce i wały); ślady osad lądowych 
i nawodnych; cmentarzyska szkieletowe i ciałopalne, «pola urnowe» oraz 
poszczególne groby, kurhany, mogiły, kopce; kopalnie przedhistoryczne (krze-
mienia, soli, bursztynu, miedzi, żelaza i barwików mineralnych); piece garn-
carskie i piece do wytapiania metali; kręgi kamienne i kamienie ustawiane; 
figury kamienne przedhistoryczne (t. zw. baby kamienne i posągi bóstw) 
i głazy obrabiane (żarna, głazy ze znakami, ze stopami, misami, krzyżami, 
podkowami, dołkami i t.p.);

  2)  budowle zarówno murowane, jak drewniane, wraz z wszelkiemi szczegółami 
architektury i dekoracji ściennej oraz z otoczeniem (ogrodem, placem), a także 
dochowane w późniejszej budowie części dawne (prezbiterja, kaplice, wieże, 
bramy, portale, kolumny, drzwi, kominki i t.p.);

  3)  luźno stojące pomniki, nagrobki, kapliczki, figury, krzyże, kolumny, słupy 
graniczne i t.p.;

  4)  ruiny budowli, pomników i posągów;
  5)  grupy budowli, wybitne pod względem estetycznym i znamienne bądź dla 

całych osad, miast, wsi, bądź dla ich dzielnic;
  6)  na gruncie dochowane rozplanowania starych miast i dzielnic staromiej- 

skich;
  7)  ogrody ozdobne, oraz aleje cmentarne i przydrożne, drzewa sędziwe i okazałe 

i t.p.;
  8)  przedmioty, związane bezpośrednio z przeznaczeniem budynku (ołtarze, 

ambony, chrzcielnice, stalle, pomniki, nagrobki w grobach kościelnych wraz 

13  Na ten temat zob. P. Dobosz, Ponadczasowe wartości, s. 45.
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z ukrytemi w nich dziełami pracy ręcznej, epitafia, tablice, vota, szaty i na-
czynia obrzędowe, dzwony i t.p.);

  9)  dzieła sztuk plastycznych: obrazy, rzeźby, ryciny;
10)  dzieła sztuk zdobniczych i kunsztów cechowych, zbroje, oręże, rzędy, pojazdy, 

chorągwie, sztandary, arrasy, dywany, makaty, pasy, kilimy, hafty, koronki, 
ubiory, meble, sprzęty, naczynia, zegary, świeczniki, wyroby złotnicze, emalje, 
szkło, ceramiki, kraty, okucia, zamki, godła, znaki i t.p.;

11)  monety, medale, pieczęcie, tłoki mennicze;
12)  druki, archiwalja, rękopisy zwykłe i ozdobne, autografy, oprawy ksiąg;
13)  ludowe sprzęty domowe i wyroby przemysłu ludowego;
14)  wykopaliska i znaleziska przedhistoryczne i archeologiczne;
15)  wykopaliska i znaleziska paleontologiczne;
16)  kolekcje przedmiotów, przechowywanych w muzeach, bibliotekach, w skarb-

cach i składach świątyń, zgromadzeniach cechowych, urzędach samorządo-
wych, chociażby poszczególne przedmioty same przez się nie miały wartości 
artystyczno-historycznej”.

Przedmioty otrzymywały charakter zabytków na skutek orzeczenia władzy 
konserwatorskiej pierwszej instancji stwierdzającego wartość zabytkową przed-
miotu; przedmioty podlegały ochronie prawa od chwili doręczenia orzeczenia 
(art. 3 OpZabR).

Z kolei podstawowym pojęciem zawartym w ustawie z 15.2.1962 r. o ochro-
nie dóbr kultury14 było określenie „dobra kultury”, które w art. 2 tej ustawy zde-
finiowano  jako każdy przedmiot  ruchomy  lub nieruchomy, dawny  lub współ-
czesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na 
jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną. Ustawa posługiwała się rów-
nież pojęciem zabytku. Zgodnie z art. 4 OchrDóbrKultU62, za zabytki uważano 
dobra kultury:
1)  wpisane do rejestru zabytków;
2)  wpisane w muzeach do inwentarza i wchodzące w skład bibliotek, z wyjąt-

kiem materiałów będących częścią narodowego zasobu archiwalnego, których 
ochronę regulują odrębne przepisy;

3)  inne, jeżeli ich charakter zabytkowy był oczywisty, o ile nie podlegały ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów.

14  Pierwotna nazwa ustawy brzmiała „o ochronie dóbr kultury i o muzeach”, jednakże art. 35 
ustawy z 21.11.1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) stanowił, że w tytule ustawy 
o ochronie dóbr kultury i o muzeach skreśla się wyrazy „i o muzeach”. 

§ 2. Zabytek
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Pojęcie  zabytku  na  gruncie  OchrDóbrKultU62  było  węższe  niż  określenie 
„dobro kultury”15; każdy zabytek był dobrem kultury,  jednakże  istniały dobra 
kultury, które nie były zabytkami (np. przedmioty współczesne)16. 

Przyglądając  się  definicji  zabytku  zawartej  w  OchrDóbrKultU62,  należy 
zwrócić uwagę, że największe wątpliwości budził art. 4 pkt 3 OchrDóbrKultU62, 
który za zabytki uznawał „inne  [przedmioty – uwaga B.G.],  jeżeli  ich charak-
ter zabytkowy jest oczywisty, o ile nie podlegają ochronie na podstawie odręb-
nych  przepisów”17.  Kontrowersje  budziło  pojęcie  oczywistości.  Jak  wskazywa-
no  w  doktrynie  „oczywisty”  to  określenie  metaprawne,  niewypełnione  treścią 
normatywną18, a przedmiot „oczywiście zabytkowy” dla specjalisty z danej dzie-
dziny nie musi być taki dla innych osób (właściciela lub użytkownika zabytku, 
sprawcy zniszczenia przedmiotu, organu administracyjnego)19, co mogło powo-
dować problemy w praktyce  stosowania prawa, np.  sąd musiał  stwierdzić,  czy 

15   W. Sieroszewski, Odpowiedzialność karna, s. 107; K. Zeidler, Wartości zabytku, s. 39–40; 
A. Marek, Karnoprawna ochrona, s. 59; B. Szmygin, Zabytek, s. 106; P. Dobosz, Administracyjno-
prawne, s. 78; por. A. Misiorowski, Rozważania, s. 103.

16   Zob. K. Zeidler, Prawa człowieka, s. 343; A. Gerecka-Żołyńska, Ochrona zabytków, s. 12; 
M. Drela, Dobro kultury, s. 61; J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, s. 17; W. Dawidowicz, 
Polskie prawo administracyjne, s. 178; M. Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury, s. 163; T. Jaworski, 
Podstawy prawne, s. 8; K. Zalasińska, Prawna ochrona, s. 68, 171–172; M. Kulik, A. Szczekala, Od-
powiedzialność karna, s. 129; M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom, s. 47; M. Bojarski, 
W. Radecki, Pozakodeksowe przepisy karne, s. 284.

17  Należy zauważyć, że podobne uregulowanie znalazło się już w OpZabR w brzmieniu nadanym 
ustawą z 25.1.1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6.3.1928 r. o opiece 
nad zabytkami (Dz.U. Nr 10, poz. 62). Wobec faktu, że według rozporządzenia przedmioty podlegały 
ochronie prawa od chwili doręczenia orzeczenia władzy konserwatorskiej pierwszej instancji stwier-
dzającego wartość zabytkową przedmiotu (art. 3 rozporządzenia), ustawa dodała art. 43a w brzmieniu: 
„Karom przewidzianym w art. 35–43, ulegają również winni naruszenia przepisów niniejszego roz-
porządzenia w stosunku do przedmiotów, których wartość zabytkowa nie została jeszcze stwierdzona 
orzeczeniem władzy konserwatorskiej, jeżeli ze względu na cechy artystyczne, kulturalne, historyczne, 
archeologiczne lub paleontologiczne zabytkowy charakter przedmiotu nie ulegał dla nich wątpliwości”. 
Zob. także W. Sieroszewski, Odpowiedzialność karna, s. 108; M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe 
przepisy karne, s. 286; M. Konopka, Zmiany w ustawie, s. 270–271.

18  J.P. Pruszyński, Pojęcie zabytku, s. 106.
19  Tamże. Zob. także J.P. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski, s. 329–330; tenże, Wywóz za-

bytków, s. 49; W. Sieroszewski, Odpowiedzialność karna, s. 108; J. Grabowski, Wywłaszczenie, s. 491; 
B. Dzięcioł, Niektóre problemy, s. 156–157 (autor stwierdza, że „oczywistość zabytkowego przedmiotu 
i związana z tym konieczność jej udowadniania w toku postępowania karnego prowadzi do swego 
rodzaju rozluźnienia karnoprawnej ochrony”); A. Gerecka-Żołyńska, Restytucja dóbr kultury, s. 56; 
H. Paner, D. Król, Ochrona, s. 158 (autorzy ci stwierdzają, że kryterium oczywistości zabytku było 
zawodne;  jest to bowiem pojęcie subiektywne,  inne dla architekta lub historyka sztuki,  inne dla 
człowieka wykształconego, a jeszcze inne dla niewykwalifikowanego robotnika, który najczęściej 
bywa przypadkowym odkrywcą zabytku); T. Krochmal, Problemy ochrony, s. 19 (autor stwierdził, że 
określenie to jest płynne i nie opiera się na znamionach prawnych); W. Dawidowicz, Polskie prawo 
administracyjne, s. 177.
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obiektywnie  (opinia  biegłych)  i  subiektywnie  (świadomość  sprawcy)  można 
mówić o oczywistej zabytkowości danego obiektu20. 

Z  kolei  OchrZabU  posługuje  się  terminem  „zabytek”.  W  piśmiennic-
twie  wskazuje  się,  że  o  rezygnacji  ze  stosowania  określenia  „dobro  kultury” 
w OchrZabU zadecydowały dwie przesłanki:
–  natury językowej, gdyż w stosunku do większości obiektów, które były dobrami 

kultury w rozumieniu OchrDóbrKultU62, w powszechnej praktyce językowej 
stosowano wyraz „zabytek”;

–  natury historycznej, gdyż zarówno OpZabD, jak i OpZabR nie używały pojęcia 
„dobro kultury”21.
Artykuł 3 pkt 1 OchrZabU definiuje zabytek  jako nieruchomość  lub rzecz 

ruchomą, ich części lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową. W art. 3 OchrZabU zawarte są również defi-
nicje legalne zabytku nieruchomego (jest to nieruchomość, jej część lub zespół 
nieruchomości, o których mowa w art. 3 pkt 1 OchrZabU), zabytku ruchomego 
(jest to rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa 
w art. 3 pkt 1 OchrZabU), zabytku archeologicznego (jest to zabytek nierucho-
my, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzysten-
cji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących 
się w nich wytworów bądź  ich śladów albo zabytek ruchomy będący  tym wy-
tworem).

Doprecyzowanie przedmiotu ochrony następuje w art. 6 OchrZabU, stano-
wiącym, że ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:
1)  zabytki nieruchome, będące w szczególności:

a)  krajobrazami kulturowymi,
b)  układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c)  dziełami architektury i budownictwa,
d)  dziełami budownictwa obronnego,
e)  obiektami  techniki,  a  zwłaszcza  kopalniami,  hutami,  elektrowniami 

i innymi zakładami przemysłowymi,
f)  cmentarzami,
g)  parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,

20  W. Sieroszewski, Odpowiedzialność karna, s. 108; zob. także M. Bojarski, W. Radecki, Poza-
kodeksowe przepisy karne, s. 286. Na temat genezy art. 4 ust. 3 OchrDóbrKultU62 zob. M. Konopka, 
Zmiany w ustawie, s. 270–271.

21  Zob. A. Soldani, D. Jankowski, Zabytki, s. 15; por. A. Gerecka-Żołyńska, Ochrona zabytków, 
s. 12; taż, Realizacja międzynarodowych standardów, s. 52.

§ 2. Zabytek
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Rozdział I. Objaśnienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem badań

h)  miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 
wybitnych osobistości lub instytucji;

2)  zabytki ruchome, będące w szczególności:
a)  dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b)  kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporząd-

kowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c)  numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, 

sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
d)  wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz 

maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakte-
rystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi 
poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,

e)  materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z 27.6.1997 r. 
o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.),

f)  instrumentami muzycznymi,
g)  wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnogra-

ficznymi,
h)  przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji;
3)  zabytki archeologiczne, będące w szczególności:

a)  pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b)  cmentarzyskami,
c)  kurhanami,
d)  reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej (ust. 1).
Ochronie  mogą  podlegać  nazwy  geograficzne,  historyczne  lub  tradycyjne 

nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej (ust. 2).
Definicja zabytku przyjęta w OchrZabU określa, że zabytek (w przeciwień-

stwie do „dobra kultury” w rozumieniu OchrDóbrKultU62) nie może być wy-
tworzony  współcześnie  (musi  stanowić  świadectwo  minionej  epoki  bądź  zda-
rzenia)22.  Ustawodawca  wskazał,  że  zabytek  musi  posiadać  pewne  wartości 
– „wartość historyczną, artystyczną  lub naukową” (również OchrDóbrKultU62 
zwracała uwagę na te wartości). Rzecz, aby była zabytkiem, musi posiadać przy-
najmniej jedną ze wskazanych przez ustawę wartości23. W doktrynie wiele uwa-
gi poświęcono wartościom, jakie muszą posiadać zabytki; stwierdzono m.in., że:

22  Zob. A. Soldani, D. Jankowski, Zabytki, s. 15; por. A. Jagielska-Burduk, Zabytek, s. 83, 89; 
W. Paczuski, Czy obowiązujące przepisy, s. 140.

23  Zob. K. Zeidler, Wartości zabytku, s. 41; zob. także A. Jagielska-Burduk, Zabytek, s. 71; J. Pru-
szyński, Dziedzictwo kultury Polski, s. 91; T. Krochmal, Problemy ochrony, s. 24. W RejZakWywD była 
mowa o przedmiotach „o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej” (art. 1). Artykuł 1 OpZabR 
wskazywał wartość „artystyczną, kulturalną, historyczną, archeologiczną lub paleontologiczną”.
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–  wartość historyczna zabytku to jego wartość dokumentalna w odniesieniu 
do roli i znaczenia tego obiektu w dziejach jako świadectwa biegu historii, 
wydarzeń, działalności osób, rozwoju sztuki, technologii itp.24;

–  wartość artystyczna zabytku to wartość zindywidualizowana; jest ona wyni-
kiem twórczej inwencji wykonawcy, która nadaje dziełu specjalny charakter 
i wywołuje wartości emocjonalne25; 

–  wartość naukowa to kryterium wtórne, wiążące się z rozwojem nauki26. 
Definicja  zabytku  zwraca  uwagę  na  trzy  wartości  (historyczną,  artystycz-

ną, naukową), jednakże zabytki mają także inne wartości. W doktrynie wskaza-
no, że może to być wartość archeologiczna, paleontologiczna, muzealna, archi-
tektoniczna,  urbanistyczna,  krajobrazowa,  duchowa,  patriotyczna,  narodowa, 
religijna,  sakralna27,  użytkowa28.  Z  kolei  w  rozporządzeniach  Prezydenta  RP 
uznających zabytek nieruchomy za pomnik historii wskazywano m.in. wartość 
przestrzenną,  materialną,  niematerialną29,  zabytkową30,  techniczną,  architek-
toniczną31,  kulturową,  krajobrazową32,  architektoniczno-techniczną33,  urbani-
styczno-architektoniczną34. 

Konieczne jest szersze omówienie wartości materialnej zabytku. Określanie 
wartości materialnej zabytku było również przedmiotem  licznych wypowiedzi 
w doktrynie, np. T. Zielniewicz pisał, że: „gdyby dla przykładu przyjąć wartość 
zabytku nieruchomego w wysokości kosztów całkowitej odbudowy obiektu po 

24  W. Kowalski, Prawo ochrony, s. 78; zob. także J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski, s. 91–96; 
tenże, Ochrona zabytków w Polsce, s. 27; T. Krochmal, Problemy ochrony, s. 24. 

25  T. Krochmal, Problemy ochrony, s. 24. Zob. także W. Kowalski, Prawo ochrony, s. 78; K. Zeidler, 
Wartości zabytku, s. 43; J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, s. 27–28; tenże, A jednak, s. 109–110; 
tenże, Dziedzictwo kultury Polski, s. 96–100; tenże, Pojęcie zabytku i ochrony, s. 106; tenże, Stan, s. 292.

26  Tenże, A jednak, s. 110; zob. też tenże, Dziedzictwo kultury Polski, s. 100–101; tenże, Ochrona 
zabytków w Polsce, s. 28–29; T. Krochmal, Problemy ochrony, s. 24; P. Dobosz, Administracyjnoprawne, 
s. 95; W. Paczuski, Ewaluacja prawna, s. 106. 

27   K. Zeidler, Wartości zabytku, s. 45. Zob. także J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski, 
s. 101–122.

28  T. Krochmal, Problemy ochrony, s. 25.
29  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.4.2004 r. w sprawie uznania za 

pomnik historii (Dz.U. Nr 102, poz. 1060).
30  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.4.2004 r. w sprawie uznania za 

pomnik historii (Dz.U. Nr 102, poz. 1062).
31  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.1.2012 r. w sprawie uznania za pomnik 

historii „Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya” (Dz.U. poz. 64).
32  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.9.2011 r. w sprawie uznania za 

pomnik historii „Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej” (Dz.U. Nr 217, poz. 1283).
33  Rozporządzenie Prezydenta RP z 25.4.2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kanał 

Augustowski” (Dz.U. Nr 86, poz. 572).
34  Rozporządzenie Prezydenta RP z 13.4.2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii (Dz.U. 

Nr 64, poz. 568).

§ 2. Zabytek


