
 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33 
Lubuskiego Wojewódzkiego  

Konserwatora Zabytków  
z dnia 28 września 2020 r. 

Procedura postępowania w sprawie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez wykonawców badań archeologicznych na 
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

1. kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami przeprowadza się wobec stron postępowania administracyjnego, które otrzymały 
pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych; 

2. strona kontrolowana musi zostać powiadomiona o planowanej kontroli na co najmniej 7 dni 
przed jej przeprowadzeniem; 

3. w przypadku, gdy kontrolę w imieniu LWKZ przeprowadza pracownik WUOZ w Zielonej 
Górze, przed przystąpieniem do czynności służbowych powinien on okazać kontrolowanej 
stronie ważne upoważnienie oraz legitymację służbową; 

4. w trakcie czynności, kontrolujący sprawdza stan faktyczny, a w szczególności: 
a. czy badania wykonywane są zgodnie z pozwoleniem LWKZ, 

i. zawiadomienie o rozpoczęciu badań archeologicznych, 
ii. kierowanie badaniami archeologicznymi przez osobę spełniające wymagania 

określone w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

iii. prowadzenie doraźnej konserwacji, 
iv. prowadzenie polowej dokumentacji przebiegu badań archeologicznych, 

b. czy badania wykonywane są zgodnie z załączonym do pozwolenia LWKZ programem 
badań archeologicznych, 

c. czy badania wykonywane są zgodnie z obecnie przyjętą metodyką badań 
archeologicznych, 

5. z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się 
kontrolowanej stronie; 

6. na podstawie ustaleń wynikających z kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 
LWKZ wydaje zalecenia pokontrolne niezwłocznego usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości;  

7. w przypadku stwierdzenia wykonywania badań archeologicznych niezgodnie z pozwoleniem 
LWKZ, wobec strony z urzędu wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie 
nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w oparciu o art. 107 ust 2 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami; 

8. w przypadku stwierdzenia możliwości zniszczenia lub uszkodzenia zabytku w wyniku 
nieprawidłowo przeprowadzonych badań archeologicznych, LWKZ zawiadamia właściwą 
terenowo prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w oparciu o art. 108 ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 


