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B
´dàc jednym z nielicznych,
którzy ca∏e swoje zawodowe
˝ycie zwiàzali z tà instytucjà,
czuj´ si´ upowa˝niony do
przedstawienia jej historii.

Swoje powstanie OÊrodek zawdzi´cza
pomys∏owi i determinacji jednego cz∏owie-
ka – Jacka Rulewicza, który dostrzeg∏ jak
wielkim problemem dla zabytków czy in-
stytucji kultury jest zagro˝enie przest´p-
czoÊcià i po˝arem. Niebezpieczeƒstwa takie
jak kradzie˝ czy po˝ar nie by∏y postrzegane
przez zdecydowanà wi´kszoÊç ludzi kultury
jako realne zagro˝enia. Odbierano je cz´sto
jako poj´cia abstrakcyjne, które sà tylko

czystà teorià. Niestety, statystyki zarówno
Policji, jak i Stra˝y Po˝arnej wskazywa∏y, ˝e
nie mamy do czynienia z teorià – zagro˝e-
nia by∏y jak najbardziej realne. Na domiar
z∏ego brak by∏o s∏u˝b, czy instytucji, które
mog∏yby s∏u˝yç pomocà w dzia∏aniach pre-
wencyjnych. Ci, którzy próbowali coÊ robiç,
nie mieli zupe∏nie poj´cia o specyfice ochro-
ny muzeów, bibliotek czy zabytków. To, co
mo˝na by∏o zastosowaç w ochronie zak∏adu
przemys∏owego bàdê banku, zupe∏nie nie
przystawa∏o do muzeum. Jacek Rulewicz
stwierdzi∏: Potrzeba w∏asnej, wyspecjalizowa-
nej instytucji, która mog∏aby prowadziç szero-
ko poj´tà dzia∏alnoÊç prewencyjnà, uwzgl´d-
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W tym roku mija dwadzieÊcia lat od powo∏ania OÊrodka
Ochrony Zbiorów Publicznych jako samodzielnej instytucji
kultury. Ta okràg∏a rocznica sk∏ania do krótkiego przypo-
mnienia historii jego powstania i podsumowania dokonaƒ.
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W 1988 r. minister kultury i sztuki
prof. Aleksander Krawczuk powo∏a∏ do sa-
modzielnego dzia∏ania OÊrodek Ochrony
Obiektów Muzealnych, który koncentrowa∏
si´ na pomocy muzeom. Dzia∏ania prowa-
dzone by∏y dwutorowo – bezpoÊrednia po-
moc zg∏aszajàcym si´ placówkom oraz kom-
pleksowe wypracowanie metod i technik za-
bezpieczenia muzeów. Równolegle rozwija-
no dzia∏alnoÊç zwiàzanà z ewidencjonowa-
niem strat powstajàcych w wyniku po˝arów
i kradzie˝y. Powstaje pierwszy w Polsce (je-
den z nielicznych w Europie) katalog skra-
dzionych dóbr kultury. Sta∏ymi partnerami
w dzia∏aniach prewencyjnych jest Policja
i Stra˝ Po˝arna. W 1991 r. (potem w 1993
r.) wspó∏praca z Policjà zostaje usankcjono-
wana porozumieniem podpisanym przez
Komendanta G∏ównego Policji i Generalne-
go Konserwatora Zabytków (podpisane
wtedy porozumienia by∏y podstawà wspó∏-
pracy i wspó∏dzia∏ania do roku 2004, kiedy
zastàpi∏ je nowy dokument). Pierwsze lata
to równie˝ nawiàzywanie wspó∏pracy mi´-
dzynarodowej. Niezwykle cenne doÊwiad-
czenia przekazali pracownikom OÊrodka
Francuzi, Anglicy oraz Szwajcarzy (projek-
tanci jednej z najbardziej renomowanych
Êwiatowych firm - CEBERUSA). Od po-
czàtku podstawowymi partnerami w dzia∏a-
niach prewencyjnych OÊrodka byli woje-
wódzcy konserwatorzy zabytków. 

W 1991 r. OÊrodek rozszerzy∏ swój za-
kres dzia∏ania. W kr´gu zainteresowania
znalaz∏y si´ nie tylko muzea, ale równie˝ bi-
blioteki, archiwa i zabytki nieruchome.

WÊród nich szczególnà pozycj´ mia∏y zabyt-
kowe obiekty sakralne. Zwi´kszenie zadaƒ
mia∏o równie˝ swoje odbicie w nowej na-
zwie instytucji – OÊrodek Ochrony Zbiorów
Publicznych. Poczàtek lat 90. to nawiàzanie
trwa∏ych kontaktów z Mi´dzynarodowym
Komitetem ds. Bezpieczeƒstwa Muzeów
(ICMS), b´dàcym jednym ze specjalistycz-
nych komitetów Mi´dzynarodowej Rady
Muzeów (ICOM). Wspó∏praca z ekspertami
ochrony i zabezpieczenia muzeów trwa do
dzisiaj, a doÊwiadczenia p∏ynàce z dorocz-
nych konferencji komitetu majà ogromny
wp∏yw na kierunki dzia∏aƒ prewencyjnych.
W po∏owie lat 90. mia∏y miejsce dwa donoÊne
wydarzenia mi´dzynarodowe. W 1993 r.
OÊrodek by∏ odpowiedzialny za zorganizo-
wanie konferencji ministrów kultury
Paƒstw Ba∏tyckich, która w ca∏oÊci by∏a po-
Êwi´cona ochronie dziedzictwa kulturowe-
go. Na niej dosz∏o do nawiàzania bliskich
kontaktów z przedstawicielami Interpolu,
w∏oskiego wydzia∏u karabinierów (Coman-
do Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico)
oraz francuskiego Office Central de Lutte
Contre le Traffic des Biens Culturels
(OCBC) – specjalnych wydzia∏ów do walki
z przest´pczoÊcià przeciwko dobrom kultu-
ry. Na bazie ich doÊwiadczeƒ rozwijany by∏
centralny katalog skradzionych dzie∏ sztuki.
Drugim wa˝nym wydarzeniem by∏a zorga-
nizowana w Polsce w 1996 r. konferencja
Mi´dzynarodowego Komitetu ds. Bezpie-
czeƒstwa Muzeów. Wzi´∏o w niej udzia∏ bli-
sko 50 ekspertów z 26 krajów. 

Po obj´ciu stanowiska podsekretarza
stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki
przez prof. Tadeusza Polaka nastàpi∏a reor-
ganizacja OÊrodka, który zmieni∏ nazw´
na OÊrodek Ochrony i Konserwacji Zabyt-
ków. W koncepcji prof. T. Polaka struktu-
ry OÊrodka mia∏y stanowiç podstaw´
przysz∏ego Instytutu Konserwatorskiego,
który zajmowa∏by si´ wszystkimi aspekta-
mi ochrony i konserwacji zabytków. Po

zmianie kierownictwa resortu w 1998 r.
zosta∏ przywrócony OÊrodkowi poprzedni
zakres zadaƒ i obowiàzujàca od 1991 r. na-
zwa – OÊrodek Ochrony Zbiorów Publicz-
nych. W tym samym roku wprowadzono
systematyczne szkolenia dla projektantów
i instalatorów systemów zabezpieczeƒ,
które odbywajà si´ do dnia dzisiejszego
wed∏ug programu zatwierdzonego przez
ministra kultury. 

Koniec lat 90. to wa˝ne zmiany praw-
ne. Zosta∏a uchwalona ustawa o ochronie
osób i mienia porzàdkujàca rynek ochrony
i zabezpieczeƒ. Jej rygorom zosta∏o podda-
nych blisko 25 proc. polskich muzeów.
W 1997 r. zacz´∏a obowiàzywaç nowa usta-
wa o muzeach. Wprowadzone na podsta-
wie jej delegacji rozporzàdzenie ministra
kultury w sprawie zasad zabezpieczenia
zbiorów przed kradzie˝ami i innymi niebez-
pieczeƒstwami gro˝àcymi utratà lub znisz-
czeniem zbiorów stanowi obecnie funda-
ment ochrony zbiorów muzealnych w Pol-
sce. Na jego podstawie OÊrodek Ochrony
Zbiorów Publicznych posiada uprawnienia
kontrolne w stosunku do muzeów. 

W 1998 r., z inicjatywy prof. T. Polaka
rozpocz´liÊmy wydawanie kwartalnika Cen-
ne, Bezcenne, Utracone. Publikowane sà
w nim artyku∏y poÊwi´cone ochronie pol-
skiego dziedzictwa kulturowego. Cennym
elementem sà katalogi strat wojennych
i wspó∏czesnych. Wa˝nym dla kszta∏tu pi-
sma by∏a (i jest do dzisiaj) znakomicie uk∏a-
dajàca si´ wspó∏praca z Biurem Pe∏nomoc-
nika ds. Polskiego Dziedzctwa Kulturowe-
go za Granicà, a nast´pnie z Departamen-
tem Dziedzictwa Narodowego Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szczególne podzi´kowania nale˝à si´ Pani
Izabelli Danis i Panu Jackowi Milerowi.
Cenne, Bezcenne, Utracone porusza wa˝ne
problemy zwiàzane z ochronà i bezpieczeƒ-
stwem zabytków, historià polskiego dzie-
dzictwa kulturowego za granicà, poszuki-
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waniami utraconych zabytków, walkà z ich
nielegalnym wywozem oraz zwalczaniem
zagro˝enia przest´pczoÊcià i po˝arem. Pi-
smo przekazywane jest bezp∏atnie do woje-
wódzkich konserwatorów zabytków i ich
delegatur, wybranych muzeów, jednostek
Policji, Stra˝y Granicznej, funkcjonariuszy
celnych i antykwariatów. Dzi´ki informa-
cjom zawartym w piÊmie uda∏o si´ odzyskaç
wiele skradzionych dzie∏ sztuki, które jako
utracone zosta∏y rozpoznane przez czytelni-
ków pisma i zg∏oszone pracownikom
OÊrodka. Pismo systematycznie si´ rozwija.
W bie˝àcym roku zwi´kszamy jego obj´toÊç
i nak∏ad. Uzupe∏nieniem kwartalnika by∏
wydawany od 2001 r. numer specjalny,
rocznik Katalog skradzionych zabytków, za-
wierajàcy podsumowanie roku, analityczne
artyku∏y, wykazy odzyskanych dzie∏a sztuki
oraz informacje o poszukiwaniach mi´dzy-
narodowych. 

Pierwsze lata nowego milenium przy-
nios∏y w ochronie zabytków bardzo wa˝ne
zmiany prawne i organizacyjne. W roku
2003 zosta∏a uchwalona ustawa o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, która za-
stàpi∏a obowiàzujàcà od 1962 r. ustaw´
o ochronie dóbr kultury. Znalaz∏y si´ w niej
przepisy wa˝ne z punktu widzenia ochrony
zabytków przed przest´pczoÊcià i po˝arem.
Ustawa na∏o˝y∏a na ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego obowiàzek prowadze-
nia krajowego wykazu zabytków skradzio-
nych lub wywiezionych za granic´ niezgod-
nie z prawem. We wrzeÊniu 2004 r. mini-
ster kultury powierzy∏ prowadzenie ww.
wykazu OÊrodkowi Ochrony Zbiorów Pu-
blicznych. Dotychczasowy centralny kata-
log skradzionych i zaginionych dóbr kultu-
ry zosta∏ przekszta∏cony w krajowy wykaz
zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granic´ niezgodnie z prawem. Kolejny
wa˝ny przepis, który pojawi∏ si´ w nowej
ustawie, dotyczy mo˝liwoÊci dotowania
przez ministra kultury instalacji systemów

chroniàcych zabytki przed po˝arem i prze-
st´pczoÊcià. WczeÊniej obowiàzujàca usta-
wa nie dawa∏a takiej mo˝liwoÊci i choç
wszyscy zdawali sobie spraw´ z konieczno-
Êci pomocy w∏aÊcicielom zabytków w inwe-
stycjach zwiàzanych z zabezpieczeniem za-
bytku, to nie mo˝na by∏o na ten cel przeka-
zaç ˝adnych funduszy. W paêdzierniku
2003 r. zosta∏o uzgodnione z ministrem
spraw wewn´trznych i administracji
i wprowadzone w ˝ycie rozporzàdzenie mi-
nistra kultury w sprawie zasad zabezpiecze-
nia zbiorów w muzeach. Jest to pierwsza
regulacja prawna, która obowiàzuje
wszystkie muzea. OkreÊlony jest w niej
podstawowy poziom ochrony i zabezpiecze-
nia muzeów oraz zasady, jakimi nale˝y si´
kierowaç przy modernizacji i budowie no-
wych zabezpieczeƒ. Na mocy przepisów te-
go rozporzàdzenia OÊrodek Ochrony Zbio-
rów Publicznych otrzyma∏ uprawnienia do
kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia.

Na prze∏omie lat 20003/2004 minister
kultury wprowadzi∏ w podleg∏ych sobie jed-
nostkach regulamin ogólnych warunków
wykonania ochrony (takie mo˝liwoÊci da-
wa∏a ustawa o ochronie osób i mienia). Oba
wymienione dokumenty opracowa∏ i uzgod-
ni∏ z MSWiA OÊrodek Ochrony Zbiorów
Publicznych. 

W tym samym czasie minister kultury
przekaza∏ OÊrodkowi prowadzenie czynno-
Êci zwiàzanych z wydawaniem pozwoleƒ na
wywóz zabytków na sta∏e. Dzia∏ajàcy z upo-
wa˝nienia ministra OÊrodek jest odpowie-
dzialny za wykonywanie wszystkich czyn-
noÊci administracyjnych zwiàzanych z pro-
cedurà wydawania pozwoleƒ na wywóz za-
bytków za granic´ na sta∏e. 

3 listopada 2004 r. zosta∏o podpisane
czterostronne porozumienie o wspó∏pracy
i wspó∏dzia∏aniu w zakresie zwalczania nie-
legalnego wywozu zabytków. Jego stronami
byli: minister finansów (w którego imieniu
podpisa∏ dokument szef S∏u˝by Celnej), mi-

nister kultury (w którego imieniu porozu-
mienie podpisa∏ generalny konserwator za-
bytków) oraz komendant g∏ówny Stra˝y
Granicznej i komendant g∏ówny Policji. Pó∏
roku póêniej, 10 marca 2005 roku, zosta∏o
podpisane dwustronne porozumienie gene-
ralnego konserwatora zabytków i komen-
danta g∏ównego Policji w sprawie wspó∏pra-
cy i wspó∏dzia∏ania w zwalczaniu przest´p-
czoÊci przeciwko zabytkom. Nowy doku-
ment zastàpi∏ dotychczas obowiàzujàce dwa
porozumienia (z 1991 i 1993 r.). W obu
tych dokumentach OÊrodek Ochrony Zbio-
rów Publicznych wyst´puje jako g∏ówny
podmiot dzia∏ajàcy w ramach resortu kultu-
ry w zakresie ochrony i bezpieczeƒstwa za-
bytków. Oba porozumienia, oprócz okreÊle-
nia zasad wspó∏pracy i wspó∏dzia∏ania na
szczeblu centralnym, da∏y zielone Êwiat∏o
do rozwijania wspó∏pracy na poziomie lo-
kalnym, wojewódzkim. 

Ostatnie lata naszego dzia∏ania to roz-
wój dzia∏aƒ prewencyjnych i realizacja coraz
wi´kszej liczby zadaƒ zwiàzanych z uzgod-
nieniami dokumentacji projektowej zabez-
pieczenia zabytków i muzeów przed po˝a-
rem i przest´pczoÊcià. Widaç bardzo wy-
raêne zwi´kszenie finansowania zadaƒ zwià-
zanych z poprawà stanu ochrony i zabezpie-
czenia zabytków i muzeów. Jego wynikiem
jest kilkadziesiàt dokumentacji zabezpie-
czeƒ, które trafiajà ka˝dego roku do uzgod-
nienia do OÊrodka. Po wielkiej stagnacji
koƒca lat 90. cieszy fakt zwi´kszonego fi-
nansowania ochrony zabytków. W koƒcu
zagro˝enie przest´pczoÊcià i po˝arem jest
powa˝nym problemem, o czym przypomi-
najà ka˝dego roku statystyki. 

K∏opoty. Któ˝ ich nie ma. Podsumowa-
nie 20 lat to jednak nie pora, by je jakoÊ
specjalnie roztrzàsaç. Trzeba si´ cieszyç
tym, co uda∏o si´ dokonaç i mieç we-
wn´trzne przekonanie, ˝e tak jak dotych-
czas wszystkie przeszkody i k∏opoty uda si´
przezwyci´˝aç.


