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1.
Przekształcenia systemu politycznego, społeczne
go i gospodarczego, jakie dokonują się w Polsce po
cząwszy od 1989 r. nie pozostały bez w pływ u na p ro b 
lem zakresu i form ochrony zabytków w now ych, od
m iennych od dotychczasow ych realiach działalności
gospodarczej. Zwłaszcza zabytki nieruchom e zostały
poddane konsekw encjom wynikającym z nieznanych
dotychczas reguł gry rynkow ej, stając się dogodnym
miejscem żywiołowej ekspozycji reklam , których treść,
form a i miejsce lokalizacji stosunkow o często pozosta
ją w jaskrawej sprzeczności z zabytkow ym charakte
rem nie tylko pojedynczych zabytków nieruchom ych,
ale wręcz degradują kulturow o obszary urbanistyczne,
mające charakter zabytkowy. Dotyczy to w szczegól
ności zabytków położonych w m iastach (kamienic),
gdy w krótkim czasie obiekty stanow iące dotychczas
uciążliwy, bo nie przynoszący właścicielom dochodów
majątek, stały się źródłem dochodów , uzyskiwanych
pom im o znacznego zdekapitalizow ania i w większości
przypadków złego stanu tych obiektów.
Znaczenie reklam y (znanej od czasów starożyt
nych ) 1 zostało w szybkim tem pie „w pełni docenione,
a naw et więcej, wobec jej ogrom nej skuteczności i prze
m ożnego oddziaływania na społeczeństwo, nie przy
zw yczajone wcześniej do jakichkolw iek zachęt do kon
sumpcji, pojawia się tendencja żyw iołow ego rozw oju
reklamy i jej stosowania w nieograniczonym wręcz w y 
miarze z pom inięciem istniejących w naszym porządku

praw nym rygorów w tym zakresie. Sp o tyka m y się więc
z przejaw am i naruszania zakazu reklam y stanowiącej
czyn nieuczciwej konkurencji, zakazu sytuow ania re
klam y w pew nych miejscach, czy zakazu reklam ow a
nia niektórych tow arów i usług. O grom na siła oddzia
ływ ania reklam y w ogóle, a u nas w szczególności,
stwarza pokusę posługiwania się nią bez uw zględniania
jakichkolw iek barier”1, co dostrzegalne jest także
w form ie eksponow anych reklam na m urach zabytko
wych budynków lub w ich sąsiedztwie3.
Problem atyka ochrony zabytków na tle zagadnień
dotyczących reklam y tylko w niew ielkim zakresie zna
lazła odzw ierciedlenie w opublikow anych dotychczas
opracow aniach szeroko rozum ianej publicystyki k o n 
serw atorskiej4. Problem atyka ta natom iast stanow i
ła dotąd przedm iot rozw ażań piśm iennictw a praw ni
czego^.
2.
W spółczesne pokolenie Polaków, k tóre w ycho
w yw ało się w okresie Polski socjalistycznej, nie w zra
stało w realiach oddziaływ ania reklam y kom ercyjnej,
skoro nie istniała w nim gospodarka rynkow a. Pomi
m o tego, że „reklama jest zjaw iskiem tow arzyszącym
gospodarce rynkow ej od jej zarania”, to jednak w pań
stwie socjalistycznym uzyskała ona odm ienny instytu
cjonalny charakter.
Rację ma B. Jaw orska-D ębska, która stw ierdza, że
reklam a „miała swoje miejsce rów nież w gospodarce
centralnie sterowanej, jednak — co zrozum iale — trud-

1. Szerzej na ten temat: R. Leduc, La publicité, une force au service
de l ’entreprise, Paris 1984.
2. B. Jaworska-Dębska, W okół pojęcia reklam y, „Przegląd Ustawo
dawstwa Polskiego” (dalej: PUG) 1993, nr 12, s. 20.
3. Alarmujące są informacje statystyczne o w pływ ie reklamy na dra
styczne zwiększenie się spożycia alkoholu wśród dzieci i m łodzieży
w ostatnich latach! W edług badań rynkowych „Pentora”, najwięk
szą grupą NO W Y C H konsum entów, których udało się pozyskać
poszerzając tym samym rynek alkoholow y, są bardzo m łodzi ludzie.
W badaniach PARPA, co piąty badany uczeń w wieku 1 3 -1 6 lat
przyznał, że dokonał zakupu alkoholu właśnie pod w pływ em jego
reklamy. W tym kontekście należy wskazać na alarmujący w pływ
konsumpcji piwa na agresywne zachowania części m łodzieży. Dane
policyjne wskazują na ścisły związek ciężkich przestępstw popełnia
nych przez niepełnoletnich z konsumpcją alkoholu, zwłaszcza piwa.
N p. 100% wszystkich zabójstw popełnionych w 1996 r. przez nie
pełnoletnich sprawców w w ojew ództw ie warszawskim było doko
nanych pod wpływem alkoholu. Reklama alkoholu (m aterial robo
czy), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problem ów A lkoholo
wych, Warszawa, sierpień 19 9 7 r. (niepublikowane), s. 3.
4. Por. np.: J. Kurek, A rchitektura reklam — na przykładzie śród
m ieścia Krakowa, „Renowacje” 1998, nr 4, s. 7 3 -7 9 oraz P. Dobosz,
Komercja i reklama w obiektach zabytkow ych , tamże, 1 1 0 -1 1 2 .

5. Np.: C. M ik, Reklama w praw ie m iędzyn arodow ym p ra w czło 
w ieka, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” (dalej: Kw. Pr. Pr.) 1995,
z. 1, s. 1 0 7 -1 2 3 , E. N ow ińska, E. Trapie, Prawo reklam y, Kraków
1994; E. N ow ińska, Z w alczanie nieuczciw ej reklamy. Zagadnienia
cyw iln opraw n e, Kraków 1997; E. Trapie, J. Preussner-Zamorska,
Interes konsum enta oraz instrum enty jego ochrony w dziedzin ie re
klam y, Kw. Pr. Pr. 1996, z. 1, s. 5 -3 5 ; Reklama. Dyrektywa Rady
84/450/E W G z dnia 10 XI 1984 r. o upodobnieniu przepisów pra
wnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących re
klamy wprowadzającej w błąd; Projekt dyrektywy Rady EWG o re
klamie porównawczej i o zm ianie dyrektywy 84/450/E W G o rekla
mie wprowadzającej w błąd; M iędzyn arodow y Kodeks R eklam y —
M iędzyn arodow e reguły postępow an ia w sprawach pra ktyk i rekla
m ow ej M iędzyn arodow ej Izby H an dlow ej (MIH), tłum . z jęz. nie
mieckiego Fryderyk Zoll, Kw. Pr. Pr. 1996, z. 1, s. 1 6 1 -1 7 5 ; R. Sku
pisz, R. Sagan, Prawo reklamy. 'Wprowadzenie. Z biór przepisów .
O rzeczn ictw o. Literatura, Lublin 1998. Zob. także: Ustaw a o zw a l
czaniu nieuczciw ej konkurencji. K om entarz, pod red. J. Szwaji, Urząd
A n tym onopolow y, Warszawa 1994; J. Barta, R. M arkiewicz, Usta
w a o zw alczn iu nieuczciw ej konkurencji. K om entarz, Warszawa 1994
oraz J. Goślicki, Sztuka reklam y, Kraków 1997; J. Kall, Reklama,
Warszawa 1998; W. Biedrzyński, Reklam a technik skutecznej pers
w azji, Warszawa 1999, a także literaturę w ym ienioną w cytow a
nych w niniejszym artykule opracowaniach.

10

no było jej ówczesną pdm ianę porów nać z klasyczną
reklamą w olnorynkow ą. Z aró w n o w Polsce, jak
i w pozostałych państw ach realnego socjalizm u p o 
dzieliła ona los szeregu innych form życia gospodarcze
go i społecznego, na których swe piętno odcisnęły ó w 
czesne reguły ustrojowe. Przede w szystkim straciła swe
podstaw ow e znaczenie jako instrum ent pozyskiw ania
klientów dla oferowanych p ro d u któ w i usług, gdyż za
sadniczym problem em gospodarki centralnie sterow a
nej był niedobór prawie w szystkich towarów, a nie
kwestia ich zbytu. N ie znikła ona jednak z życia gos
podarczego z w oli państwa, które w yznaczyło jej rolę
surrealistycznego w tych warunkach zjawiska. R ekla
m ow ano więc tow ary i usługi, których w ogóle nie
było na rynku, albo które były na nim w zw y kły m
trybie niedostępne”6. N p. w K rakow ie, w pobliżu ko 
lejowego D w orca G łów nego zam ontow ano olbrzymi
neon zawierający reklam ę, zachęcającą „do korzystania
z usług kolei radzieckich” (jak na ironię w tym czasie
jedna z najruchliw szych arterii krakow skich — ulica
Floriańska, mająca oczywisty zabytkow y charakter —
pom im o jej handlow ego ch arakteru w olna była od ja
kichkolw iek reklam umieszczanych na w ysięgnikach!).
3.
Ważne dla om aw ianego zagadnienia jest p o d k re
ślenie faktu, że w obow iązujących aktach n orm atyw 
nych stosunkow o długo brak było praw nej definicji
reklamy, pom im o tego, że w ielu au to ró w podkreślało
potrzebę ustalenia zakresu przedm iotow ego term inu
„reklam a”7. Stąd też podnoszono w aspekcie d o ktry
nalnym , że „w szerokim ujęciu przez reklam ę rozum ieć
należy wszelkie starania zmierzające do upow szechnie
nia określonych inform acji o ludziach, firm ach, ideach,
przedsięwzięciach lub rzeczach podejm ow ane w celu
ich popularyzacji, w zbudzenia zainteresowania nim i
(...) W w ąskim ujęciu pojęcie reklam y odnosi się jedynie
do sfery gospodarczej i obejm uje ono wszelkie działa
nia, aby przy użyciu praw dziw ych inform acji na tem a t
określonych tow arów i usług zw rócić na nie uwagę
potencjalnych zainteresowanych jako odbiorców, a je
śli to m ożliw e, jako stałych klie n tó w ”8.
W tym kontekście stw ierdzić należy, „że jedyna
definicja legalna reklam y (tzn. skonstruow ana przez
ustaw odaw cę) i o charakterze p o zy ty w n y m , w skazują
ca czym reklama jest — znajduje się w (...) ustawie
o radiofonii i telew izji 9. W myśl tejże ustaw y reklam ą
w jej rozum ieniu: „jest każdy przekaz zm ierzający do
prom ocji sprzedaży albo innych form korzystania z to 
w arów lub usług, popierania określonych spraw lub

idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez
reklam odawcę, nadaw any za opłatą lub za inną form ą
w ynagrodzeń ia”.
W doktrynie podkreśla się bardzo szeroki kontekst,
w jakim ustaw odaw ca dokonał na gruncie ustawy de
finicji pojęcia reklam y10.
Powyższe uwagi z pozoru nie mają wpływ u na
problem atykę zakresu i form ingerencji konserw ator
skiej w działalność reklam ow ą, której m aterialnym o d 
zw ierciedleniem są reklam y eksponow ane na obiek
tach zabytkow ych, wpływające nie tylko na odbiór
estetyczny danego zabytku, ale i na charakter krajo
brazu kulturow ego, szczególnie zabytkowych obsza
rów historycznych.
4.
O rgany adm inistracji publicznej, zarów no rządo
wej, jak i sam orządow ej zostały na podstaw ie norm
ustaw ow ych um ocow ane do podejm ow ania szeregu
czynności o charakterze publicznopraw nym reglam en
tujących działalność jednostek w sferze sposobu korzy
stania z nieruchom ych obiektów zabytkowych.
W znaczeniu przedm iotow ym ustaw odaw ca form ułu
je bow iem szereg zakazów, których aspekt m aterialnopraw ny należy interpretow ać zgodnie z brzm ieniem
konkretnych, oznaczonych norm m aterialnych o kre
ślonej ustawy szczególnej (adm inistracyjnopraw nej,
a zatem i publicznopraw nej), którą jest przede wszyst
kim ustaw a z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr
k u ltu ry 11, ale rów nież ustaw a z dnia 7 lipca 1994 r.
Praw o budow lane12.
„W teorii prawa adm inistracyjnego wśród norm
m aterialnopraw nych wyróżnia się m iędzy innym i nor
m y zadaniowe, celowościowe i kierunkowe. N o rm y
zadaniow e określają treść pew nych przedsięwzięć sta
w ianych przez ustaw odaw cę do realizacji organom a d
m inistracyjnym , które to przedsięwzięcia mają charak
ter przeliczalny, tzn. po pew n ym czasie m ożna określić
stopień realizacji danego zadania. N o rm y celowościo
w e określają pew ne m niej wym ierne, niż zadania, stany
przyszłościowe, do realizacji których pow inna zm ierzać
adm inistracja publiczna. N o rm y kierunkow e wskazują
z kolei sposoby, czyli inaczej kierunki, korzystania
przez organy adm inistracyjne z ich własnych kom pe
tencji” 13.
W ustawie o ochronie dóbr kultury a także w usta
wie Praw o budow lane brak jest m aterialnopraw nej
definicji reklam y (zarów no w znaczeniu szerokim , jak
i wąskim ), stąd też problem publicznopraw nej, w ład
czej ingerencji konserw atorskiej w problem atykę loka-

6. B. Jaworska-D ębska, op. cit., s. 20. Zob. także: W. Matysiak,
Ochrona przed nieuczciw ą reklam ą, Warszawa 1977, s. 128.
7. N p. M . Gajlewicz, Reklama: C zy pow in n o istnieć dobro chronio
ne■?, PUG 19 93 , nr 4, s. 2 -5 (zdaniem M . Gajlewicza „w reklamie
są p ew ne dobra i wartości, które pow in n y b y ć chronione”, s. 5) oraz
B. Jaw orska-Dębska, op. cit., s. 20.
8. B. Jaworska-Dębska, op. cit., s. 21.
9. I. Skrzydło-N iżnik, G. Zalas, O pinia praw na w ykonana na zle
cenie P aństw ow ej Agencji R ozw iązyw an ia P roblem ów A lkoholow ych
na tem at: „Legalności wielkich kam panii reklam ow ych n apojów

alkoholow ych, głów n ie piw a, na tle art. 13 ust. 3 ustaw y z dnia 2 6
października 1982 roku o w ychow aniu w trzeźw ości i przeciw dzia
łaniu alkoh olizm ow i" , Kraków, 24 VII 1997 (niepublikowana), s. 3,
a także E. N ow ińska, Reklam a n apojów alkoholow ych (niepubliko
wana, 1997), s. 2.
10. B. Jaworska-Dębska, op. cit., s. 21.
11. Dz. U. Nr 10, poz. 4 8 , z późn. zm.
12. Dz. U. N r 89, poz. 4 1 4 , z późn. zm.
13. I. Skrzydło-N iżnik, G. Zalas, op. cit., s. 4 i n.
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lizacji, treści i form ekspozycji reklam y na obiektach
zabytkowych lub w innych miejscach, gdy ingerują one
w sposób ekspozycji zabytku, należy rozpatryw ać w ła
śnie w kontekście treści norm zadaniow ych, kierunko
wych i celowościowych, a także kom petencyjnych.
W interesującej nas dziedzinie ochrony zabytków
przepisy zawierające ustaw ow e norm y kom petencyjne
pow inny być charakteryzow ane w taki sposób, aby
pozostaw ały w pozytywnej korelacji z norm am i zada
niowymi i celowościowym i, tzn. aby służyły realizacji
zadań wynikających z ustaw y o ochronie dóbr kultury,
gdyż kultura jest w myśl art. 6 ust. 1 Konstytucji RP
„źródłem tożsam ości narodu polskiego, jego trwania
i rozw oju”.
N orm y zadaniow e obligują organy rządow e i sa
m orządow e „do zapewnienia w arunków prawnych,
organizacyjnych i finansow ych dla ochrony dóbr k u l
tu ry ”14. N atom iast „obow iązkiem właścicieli i u ż y t
k ow n ikó w jest utrzym anie należących do nich dóbr
kultu ry we w łaściw ym stanie”14.
N orm y celowościowe determ inują działania, k tó 
rych celem jest „zachow anie” dóbr kultury, ich „nale
żyte utrzym anie oraz społecznie celowe w ykorzystanie
i udostępnianie dla celów naukow ych, dydaktycznych
i wychow aw czych, tak aby służyły nauce oraz popula
ryzacji wiedzy i sztuki, stanow iły trw ały elem ent roz
w oju kultury i były czyn n ym składnikiem życia w spół
czesnego społeczeństw a”^6 (w spółczesnego — w chwili
stosow ania określonej norm y praw nej).
Z godnie z legalną (ustawową) definicją pojęcia
„ochrona dóbr k u ltu ry ”, polega ona „na zabezpiecze
niu ich przed zniszczeniem , uszkodzeniem , dewastacją,
zaginięciem lub w yw ozem za granicę, na zapew nieniu
im w arunków trwałego zachowania, na opracowaniu
dokum entacji naukowej, ew idencji i rejestracji oraz na
ich konserwacji, restauracji lub odbudow ie, opartych
na zasadach naukow ych”17.
N orm y te wymagają na etapie stosow ania praw a,
konkretyzow ania upraw nień i obow iązków w o kre
ślonych, zindyw idualizow anych stanach faktycznych
pow iązania z norm am i proceduralnym i, a w szczegól
ności z norm am i m aterialnym i determ inującym i o k re
ślone formy działania adm inistracji publicznej, które
organ adm inistracji publicznej jest w ładny zastosować.
Z godnie z taką norm ą „bez zezw olenia właściwego
wojewódzkiego konserwatora za b ytkó w nie w olno za 
b ytkó w przerabiać, odnawiać, rekonstruować, konser
wować, zabudow yw ać, odbudow yw ać, zdobić, uzupeł
niać, rozkopyw ać ani d o ko n yw a ć żadnych innych
zm ia n ”]S, co ma zastosow anie „również do robót m o 

gących przyczynić się do zeszpecenia otoczenia zabytku
nieruchom ego lub w idoku na ten za b yte k ” 19. „ Udzie
lenie zezw olenia na roboty (...) w ojew ódzki konserwa
tor za b ytkó w m oże uzależnić od w ykonania badań
i dokum entacji za b y tk u ”20.
W przypadku podjęcia czynności bez zachow ania
w ym ienionych przepisów w ojew ódzki konserw ator
zabytków może: „w strzym ać wszelkie czynności”, „na
kazać przywrócenie zabytku lub jego otoczenia do p o 
przedniego stanu na koszt osoby, która naruszyła te
przepisy”21, a przepisy te „stosuje się rów nież do dóbr
ku ltu ry jeszcze nie wpisanych do rejestru zabytków ,
jeżeli istnieją podstaw y do takiego w pisu”12.
5.
Ustawa o ochronie dóbr kultury nie zawiera prze
pisów, które zawierałyby w sobie pojęcie reklamy. N a 
suwa się zatem pytanie czy tego rodzaju czynności,
które polegają na um ieszczeniu reklam y na zabytku
nieruchom ym lub w jego otoczeniu wym agają uprzed
niego uzyskania zezwolenia konserw atorskiego. N o r
my ustawy Prawo budow lane są w tym zakresie libe
ralne, albow iem „Pozwolenia na budow ę nie w y m a 
ga w ykonanie robót budow lanych, polegających na:
(...) instalow aniu i remoncie tablic i urządzeń rekla
m ow ych, z w yjątkiem usytuow anych poza obszarem
zabudow anym w rozum ieniu przepisów o ruchu dro
g o w y m ”24.
R oboty te wymagają jednak zgłoszenia staroście,
jako organow i adm inistracji arch itektoniczno-budow 
lanej pierwszej instancji24. „W zgłoszeniu należy okre
ślić rodzaj, zakres i sposób w ykonyw ania robót oraz
term in ich rozpoczęcia. D o zgłoszenia należy dołączyć
d ow ód stwierdzający prawo do dysponow ania nieru
chom ością na cele budow lane oraz, w zależności od
potrzeb, odpow iednie szkice lub rysunki, a także p o 
zw olenia w ym agane odrębnym i przepisami. W razie
konieczności uzupełnienia zgłoszenia, w łaściw y organ
nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego
obow iązek uzupełnienia, w określonym terminie, bra
kujących dokum entów , a w przypadku ich nie uzupeł
nienia — w nosi sprzeciw, w drodze decyzji”24.
„Zgłoszenia (...) należy dokonać przed zam ierzo
nym term inem rozpoczęcia robót budow lanych. Do
w ykonania robót budow lanych m ożna przystąpić, je
żeli w term inie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
w łaściw y organ nie wniesie sprzeciw u”26.
O rgan „m oże nałożyć, w drodze decyzji, obow ią
zek uzyskania pozw olenia na w ykonanie (...) robót b u 
dow lanych, objętych obow iązkiem zgłoszenia (...), je
żeli ich realizacja m oże naruszać ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub spow odo-

14. Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 II 1962 r. o ochronie dóbr kultury,
Dz. U. N r 10, poz. 48 z późn. zm.
15. Tamże, art. 1 ust. 3.
16. Tamże, art. 3 ust. 1.
17. Tam że, art. 3 ust. 2.
18. Tam że, art. 2 7 ust. 1.
19. Tam że, art. 2 7 ust. 3.
20. Tam że, art. 2 7 ust. 4.

21. Tam że, art.
22. Tam że, art.
23. Art. 29 ust.
lane, Dz. U. N r
24. Tam że, art.
25. Tam że, art.
26. Tam że, art.
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28 ust. 1.
29 ust. 1.
2 pkt 2 ustawy zdnia 7 VII 1994 r. Prawo budow 
89, poz. 4 1 4 z późn. zm.
3 0 ust. 1 oraz art. 82 ust. 1 i 2.
3 0 ust. la .
3 0 ust. 2.

wać: (...) 2 ) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr
ku ltu ry ”27.
N orm y zaw arte \y ustaw ie o ochronie dóbr kultury
nie zawierają bezpośrednio uregulow ań w spraw ie o d 
niesionych expressis verbis do problem atyki um iejsca
wiania reklam na obiektach zabytkow ych lub w ich
sąsiedztwie. W odniesieniu do art. 27 ust. 1 ustawy
o ochronie d ó b r kultury stwierdzić należy, że „w ykła 
dnia rozszerzająca ten przepis zakłada, iż reglamentacji
adm inistracyjnej podlegają rów nież czynności obejm u
jące instalację. N ależy jednak podkreślić, że jakiekol
wiek rozstrzygnięcia konserwatorskie w ty m zakresie
mają charakter zindyw idualizow any. Konserwator za 
b ytkó w nie posiada uprawnień do generalnego kształ
towania w ty m zakresie p o lityki przestrzennej. Także
nie każda tabliczka inform acyjna nosi znam iona rekla
my. Takie w ątpliw ości pow stały na tle m ałych za zw y 
czaj tabliczek inform acyjnych o nazw ie podm iotu gos
podarczego, jego siedzibie i profilu działalności, do k tó 
rych um ieszczenia na budynku gospodarczego obliguje
kodeks handlow y. W świetle orzecznictwa sądowego
tego rodzaju tabliczki inform acyjne nie stanow ią rekla
m y we w łaściw ym tego słowa ju ryd yczn ym znaczeniu.
N a um ieszczenie takiej reklam y potrzebne będzie
uprzednie uzyskanie zezw olenia konserwatorskiego, je
żeli tabliczka taka um ieszczona m iałaby być np. w nadprożu zabytkow ego p o rta lu ”28.
W tym kontekście m ożna postaw ić pytanie czy za
instalow anie reklam y na budynku zabytkow ym stano
wi form ę jego „zdobienia”, o którym stanow i art. 27
ust. 1 ustaw y o ochronie dóbr kultury. O dpow iedź na
to pytanie nie wydaje się jednoznaczna, w większości
przypadków tablice i urządzenia reklam ow e nie stan o
wią żadnej form y ozdoby zabytku nieruchom ego,
z uwagi na ich gabaryty, m ateriał z którego zostały
w ykonane czy wreszcie treść, któ ra zaw arta jest w p o 
szczególnych reklam ach. Jeżeli m ożna jednak stw ier
dzić, że mają one określony „wyraz artystyczny”, nie
są agresywne w treści i form ie, zostały w ykonane z o d 
pow iedniego, szlachetnego m ateriału, ich rozm iary są
adekw atne do obiektu na którym zostają zainstalow a
ne, zostały um iejscow ione w odpow iednich miejscach,
czyli takich, k tó re nie kolidują z zabytkow ym charak
terem zabytku, jak rów nież są zgodne z funkcją zaby
tku nieruchom ego, to w konkretnym , zindyw idualizo
wanym przypadku naw et reklam a m oże zostać uznana
za form ę zdobienia zabytku.
Nie jest m ożliw e w prow adzenie generalnego k o n 
serw atorskiego zakazu instalow ania reklam na obiek
tach zabytkow ych, jak rów nież brak jest m aterialnopraw nych p o d staw dla w prow adzenia przez w oje
w ódzkiego k onserw atora zabytków generalnego p o 
zw olenia na lokalizację takich reklam . Każdy przypa
dek wym aga odrębnej, indyw idualnej kwalifikacji p ra 

wnej. I tak m ożna wskazać takie obiekty, na których
instalow anie urządzeń reklam ow ych pozostaw ałoby
w jaskrawej kolizji, np. na kapliczkach przydrożnych,
jak i konkretne fragm enty zabytków nieruchom ych,
gdzie instalacja reklam y jest niedopuszczalna z punktu
w idzenia konserw atorskiego, np. nie jest dopuszczalne
zakryw anie reklam am i polichrom ii, w kuw anie ich
w historyczne portale itd. Jest natom iast w ojew ódzki
konserw ator w sposób pośredni w ładny ingerować
rów nież w treść określonych reklam pod kątem w y
m ogów wynikających z norm zadaniow ych, celowościow ych i kom petencyjnych zaw artych w ustaw o
w ych regulacjach ochrony zabytków. Z norm alizow ane
standardow e reklamy określonych produktów czy p o d 
m iotów będą wymagały dostosow ania do określonych
w ym ogów konserw atorskich stawianych w kontekście
konkretnego zabytku nieruchom ego.
W ojewódzki K onserw ator Z abytków nie jest upraw 
niony do nakazania podm iotow i gospodarczem u zm ia
ny jego logo, ale może determ inow ać gabaryty tablicy
i urządzeń reklam ow ych, rodzaj m ateriału, z którego
zostaną w ykonane, miejsce i sposób ich instalacji na
nieruchom ym (czy naw et ruchom ym ) obiekcie zaby
tkow ym . Tego rodzaju ograniczenia konserw atorskie
m ogą w sposób zasadniczy w płynąć na zmianę sta
ndardow ej, uniwersalnej reklamy. M oże rów nież zaka
zać w ogóle instalacji reklamy, która jest zgodna
z wszelkimi innymi regulacjami praw nym i, jeżeli jej
ekspozycja na obiekcie koliduje z charakterem obiektu
zabytkow ego, jego rangą i funkcją, jaką pełni w k o n 
tekście celów i zadań ochrony zabytków.
Każde stanow isko konserw atorskie, w yrażone
w form ie decyzji adm inistracyjnej29, od której strona
m oże wnieść odw ołanie, a w dalszej kolejności tak 
że skargę adm inistracyjną do N aczelnego Sądu Admi
nistracyjnego, wym aga szczegółowego, nie enigm a
tycznego uzasadnienia praw nego i faktycznego. Nie
m ożna bow iem nie dostrzegać, że norm y celowościowe im plikują nie tylko ochronę substancji zabytko
wej, ale rów nież determ inują granice i zakres tej och
rony, skoro dobra kultury mają być „czynnym skład
nikiem życia współczesnego społeczeństw a”, stanowiąc
zarazem „trwały elem ent rozwoju k u ltu ry ” i będąc
„społecznie celowo w ykorzystane”. Oczywiście w nio
skodaw ca, który ubiega się o zezwolenie na instalację
standardow ej, typowej reklam y może nie zgodzić się
na uw arunkow ane konserw atorsko zmiany w przed
łożonej organow i adm inistracyjnem u reklam ie, re
zygnując w ogóle z instalacji tej reklam y (co jest m a
ło praw dopodobne), albo skorzystać z możliwości
w niesienia odw ołania od negatywnej decyzji konser
w atorskiej.
6 . Problem atyka reklam ma swoje odniesienie także
do upraw nień organów podstaw ow ej jednostki samo-

27. Tam że, art. 3 0 ust. 3.
28. P. D obosz, K om ercja..., s. 112.

29. M .in. na temat decyzji w dziedzinie ochrony zabytków zob.
P. D obosz, A dm inistracyjnopraw ne in strum enty kształtow an ia och
rony za b y tk ó w , Kraków 1997.
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rządu terytorialnego, którą jest gm ina30. Już w 1993 r.
B. Jaw orska-D ębska stw ierdziła, że „W ostatnim okre
sie pojawiła się tendencja tw orzenia przez w spólnoty
sam orządow e lokalnych zaka zó w reklam, np. niektóre
g m in y w prow adziły zakaz um ieszczania reklam na bu
dynkach i obiektach kom unalnych bez uiszczania sto 
sow nej opłaty. Wobec braku legalnej definicji, do której
m ożna by się w tej sytuacji odwołać, g m iny form ułują
własne definicje reklamy. E w entualne rozszerzanie się
tej tendencji rodzi niebezpieczeństwo równoczesnego
obow iązyw ania na terenie kraju różnorodnych w swej
treści definicji reklam y”31.
W tym kontekście odnieść się należy do treści norm
określających obow iązki i upraw nienia poszczegól
nych jednostek sam orządu terytorialnego. Zgodnie
z art. 8 a ustawy o ochronie dóbr kultury „Ochronę
dóbr ku ltu ry w zakresie określonym ustawą oraz in n y
m i przepisam i prawa sprawują rów nież organy jedno
stek samorządu terytorialnego”, a „O bowiązkiem (...)
organów jednostek sam orządu terytorialnego jest dba
łość o dobra ku ltu ry i podejm ow anie działań ochron
nych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków ,
m iędzy in n ym i w (...) m iejscowych planach zagospo
darowania przestrzennego, w budżetach, prawie m iej
scow ym i przepisach g m in n ych ” 32 oraz „miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego (...) uzgadnia
ne są z w łaściw ym w ojew ódzkim konserwatorem za 
b y tk ó w ”^ .
Ponadto „Ze względu na ochronę zabytkow ych
ukła d ó w urbanistycznych i zabytkow ych zespołów bu

dow lanych, wpisanych do rejestru zabytków , starosto
wie, na w niosek w ojew ódzkich konserw atorów za b y
tków, mogą określić w arunki działalności budowlanej
na ich terenie lub zarządzić usunięcie, uporządkowanie
albo przebudow ę poszczególnych b u d yn kó w lub w ydać
inne stosow ne zarządzenia”34.
N ie bez znaczenia jest tutaj w ykładnia pojęcia
„działalność budow lana”, które nie zostało zdefinio
wane w ustawie o ochronie dóbr kultury. Jeżeli jednak
przyjąć, że w ram ach tego term inu mieszczą się czyn
ności wymienione i zdefiniow ane w ustawie Prawo bu
dow lane, takie jak „roboty budow lane”3'>i „rem ont” "6,
to oznaczać to będzie, że w ojew ódzki konserw ator
zabytków może w ystępow ać do starosty z wnioskiem
0 określenie w arunków działalności budow lanej w za
kresie instalacji i rem ontu tablic i urządzeń reklam o
w ych 3 w odniesieniu do zabytkow ych układów u rb a
nistycznych i zabytkowych zespołów budow lanych, je
żeli są one wpisane do rejestru zabytków i spow oduje
to ich ochronę (co należy wykazać i uzasadnić).
Z uwagi na to, że organy gminy posiadają kom pe
tencje w zakresie stanow ienia norm praw nych pow sze
chnie obowiązujących, m ożna mieć tylko nadzieję, że
będą one z przysługujących im upraw nień korzystać
w szerszym niż dotychczas zakresie, z większą troską
1 odpow iedzialnością za estetyczny wygląd zarów no
pojedynczych zabytków nieruchom ych, jak i całych
zabytkow ych (historycznych) zespołów urbanistycz
nych, stanow iących nie tylko m aterialne, ale niem ate
rialne dziedzictw o kulturalne Polski.

30. Zagadnienie obow iązków gminy w zakresie ochrony zabytków
om awia P. D obosz, O bow iązki praw ne sam orządu terytorialnego
w zakresie ochrony dziedzictw a kulturalnego (kulturowego), (w:)
Funkcjonowanie sam orządu terytorialnego — diagnoza i perspek
ty w y . M iędzynarodow a konferencja naukowa O pole-P okrzyw n a
1 7 -1 9 maja 1997, pod red. S. Dolary, O pole 1997, s. 1 2 3 -1 3 3 .
31. B. Jaworska-Dębska, op. cit., s. 20.
32. Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 II 1962 r.

33. Tam że, art. 11 ust. 2.
34. Tam że, art. 20.
35. Tam że, art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 VII 1994 r. Prawo budow 
lane...
36. Tam że, art. 3 pkt 8.
37. Ustawa Prawo budowlane instalację i rem ont tablic i urządzeń
reklam owych w sposób jednoznaczny określa jako „w ykonanie ro
b ót budowlanych" — por. art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy.

The Legal Foundation, Range and Forms of Official Conservation Intervention
and the Right to Advertise of Subjects Engaged in Economic Activity in Historical Objects

The aesthetics of advertising is one of the basic as yet
unresolved problems of the protection of historical monu
ments in Poland. Its reference involves imprecise legal re
gulations. Heretofore legal studies discussed this issue from
the viewpoint of other research levels, a process which the
presented article also takes into consideration. Within this
context, the author considers conservation rights justifying
the official intervention of public administration organs. The
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voivodeship conservator of historical monuments is only one
of the subjects co-shaping the aesthetic image of individual
historical objects and entire historical areas. Furthermore,
conservation intervention is performed upon the basis of
premises other than those which entitle remaining organs of
governmental and self-government administration to enter
the sphere of subjective rights.

