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1. Uwagi wstępne. 

Niniejsza Instrukcja jest adresowana do wykonawców badań powierzchniowych z założeniem, że 

znane są im ogólne zasady prowadzenia tych badań i opracowania ich wyników1. Instrukcja jest 

uaktualnioną wersją dokumentu opracowanego przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa 

Archeologicznego (OODA) w roku 2004, który wprowadził, nieco zmodyfikowany w stosunku do 

poprzedniego, wzór Karty Ewidencji Stanowiska Archeologicznego (KESA).  

Aktualnie obowiązujący standard dokumentacji ewidencyjnej określa rozporządzenie  

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 

zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 

skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 nr 113, poz. 

661)Załącznikiem do niego jest wzór Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego (KEZA).  

Na dokumentację badań powierzchniowych składają się: 

1. Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego  

2. Sprawozdanie z badań powierzchniowych 

3. Mapa obszaru AZP w skali 1:25 000 

4. Spis stanowisk archeologicznych na obszarze – wg numerów stanowisk na obszarze 

5. Alfabetyczny spis stanowisk 

6. Spis stanowisk archiwalnych 

7. Spis stanowisk usystematyzowany wg chronologii i funkcji 

8. Fotografie stanowisk 

9. Rysunki i fotografie zabytków ruchomych 

Komplet dokumentacji składa się z wydruków na papierze oraz wersji elektronicznej na płycie 

CD/DVD. KEZA jest drukowana w kolorze na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 160 g/m², a jej 

wersja elektroniczna w pilkach PDF jest zamieszczona na płycie CD/DVD. Pliki nazywane są wg 

następującego wzoru: numer obszaru AZP_numer stanowiska na obszarze (np. AZP 45_67_7). 

Dokumentacja jest wykonywana w co najmniej dwóch egzemplarzach, przeznaczonych do 

przekazania Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków i Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa.  

2. Ustalenia ogólne. 

2.1. Kartę ewidencyjną nieruchomego zabytku archeologicznego (dalej: Kartę Ewidencyjną Zabytku 

Archeologicznego – KEZA) zakłada się dla każdego znanego stanowiska archeologicznego w Polsce - 

istniejącego lub już nieistniejącego (tj. całkowicie zniszczonego bądź przebadanego), zlokalizowanego 

lub bez dokładnej lokalizacji (archiwalnego).  

                                                           

1 patrz: Instrukcja ewidencji stanowisk archeologicznych metodą badań powierzchniowych (Archeologiczne Zdjęcie Polski), 

oprac. M. Konopka, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1984, będąca aktualizacją wcześniejszej Instrukcji 

wypełniania Karty Ewidencji Stanowiska Archeologicznego, opr. M. Konopka, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 

1979. 
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2.2. Założenie KEZA dla nieruchomego zabytku archeologicznego (stanowiska) jest jednoznaczne z 

jego włączeniem do ewidencji zabytków archeologicznych. 

2.3. Dokumentacja ewidencyjna nieruchomego zabytku archeologicznego jest stale aktualizowana 

poprzez dołączanie dokumentacji z kolejnych badań archeologicznych. 

2.4. Zakładając KEZA wypełnia się wszystkie 17 działów karty (formularz karty załączony), zgodnie z 

wytycznymi w dalszej części Instrukcji. 

2.5. Wypełnienia karty dokonuje się przez: 

a) wpisanie danych tekstowych lub liczbowych, czcionką Times New Roman, rozmiar 10, w stylu 

pogrubionym. 

b) wybór odpowiednich wartości przewidzianych i zaprogramowanych w danym polu: 

- wpisanie znaku „X” dla potwierdzenia danej wartości; 

- wpisanie znaku „–” dla zaprzeczenia danej wartości;  

- wpisanie znaku „?” dla stwierdzenia niepewności lub niewiedzy; 

c) zamieszczenie wycinka mapy topograficznej z oznaczonymi graficznie lokalizacją i zasięgiem 

nieruchomego zabytku archeologicznego; 

2.6. Dla każdego nieruchomego zabytku archeologicznego wykonuje się dokumentację fotograficzną, 

którą zapisuje się zbiorczo dla całego obszaru na płycie CD/DVD - maksymalnie 4 zdjęcia na 

stanowisko w formacie JPG, opisane wg następującego wzoru: numer obszaru AZP_numer 

stanowiska na obszarze_kolejny numer zdjęcia (np. AZP 45_67_7_1). 

 

3. Wytyczne do wypełnienia Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego 

Dział 0 – górny prawy róg karty. 

Ogólne określenie stanu rozpoznania nieruchomego zabytku archeologicznego. 

Pola nr 1 - 7: znakiem X wskazać można jedno lub więcej pól.  

Definicje przyjętych oznaczeń: 

A – odkrycia wcześniejsze lub dane archiwalne, na odwrocie KEZA odnotowuje się skąd pochodzą 

dane (w części: dane dodatkowe); 

T – informacje pochodzą z odkryć terenowych: W – badań wykopaliskowych; P – badań 

powierzchniowych; L – odkryć luźnych, przypadkowych; 

X – weryfikacja terenowa niemożliwa; 

N – stanowisko nieistniejące, tj. całkowicie zniszczone lub przebadane. 

 

 

Dział 1. 

Lokalizacja (pola nr 8 - 20) 



 

6 

Pole nr 8: nazwa miejscowości – w uzasadnionych przypadkach dodatkowo nazwa części 

miejscowości (np. dzielnicy miasta). 

W przypadku miejsc leżących w obrębie: 

- Administracji Lasów Państwowych, 

- terenów wojskowych, 

zamiast nazwy miejscowości podaje się określenia wynikające z odpowiednich systemów 

terytorialnych. 

Pole nr 9: numer stanowiska w miejscowości – zapisany cyframi arabskimi numer kolejnego 

nieruchomego zabytku archeologicznego w obrębie danej miejscowości2. 

Pole nr 10: nazwa gminy. 

Pole nr 11: nazwa powiatu – zgodnie z systematyką GUS. 

Pole nr 12: nazwa województwa. 

Pole nr 13: numer obszaru AZP zapisany cyframi arabskimi, zawierający numer pasa oraz (po 

myślniku, bez odstępu) numer słupa, wg przyjętego podziału AZP. 

Pole nr 14: numer stanowiska na obszarze AZP – numer kolejnego nieruchomego zabytku 

archeologicznego w obrębie danego obszaru AZP3, zapisany cyframi arabskimi. 

Pola nr 15 - 16: współrzędne geograficzne uzyskane za pomocą systemu nawigacji satelitarnej, ze 

wskazaniem użytego układu współrzędnych, mierzone w centralnej części nieruchomego zabytku 

archeologicznego. 

Pole nr 17: nazwa lokalna - nazwa zwyczajowa miejsca lub nazwa własna nieruchomego zabytku 

archeologicznego. 

Pole nr 18: numer działki geodezyjnej oraz nazwa obrębu geodezyjnego. W sytuacji, gdy stanowisko 

położone jest na wielu działkach i ich numery nie mieszczą się w polu, numery działek wpisuje się w 

dziale 17 karty – Inne dane. 

Pole nr 19: identyfikator EGB - wypełnienie nie jest wymagane.  

Pole nr 20: właściciel terenu – wskazuje się ogólnie poprzez wpisanie z poniższej listy: Skarb 

Państwa, samorząd, osoba prawna, osoba fizyczna (prywatna), związek wyznaniowy, 

nieuregulowana.  

 

                                                           

 

2
 Nieruchome zabytki archeologiczne numeruje się wg kolejności odkrycia. W przypadku działań ewidencyjnych 

o charakterze uzupełniającym lub weryfikacyjnym, należy ściśle przestrzegać kontynuacji jednolitej numeracji 

w obrębie tej samej miejscowości. 

3
 jak wyżej 
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Dział 2. 

Położenie fizycznogeograficzne (pola nr 21 - 55) 

Pole nr 21: jednostka fizycznogeograficzna (mezoregion) określona według systematyki Jerzego 

Kondrackiego, np. Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000. 

Pola nr 22 – 55:  

Wypełnienie tej części KEZA rozpoczyna się od wybrania właściwej dużej jednostki 

fizjograficznej spośród następujących: strefa nadmorska (nadzalewowa), duże doliny, małe 

doliny, strefa poza dolinami, przy czym: 

 stanowiska znajdujące się w pobliżu jezior klasyfikuje się jako położone w dużych lub 

małych dolinach, 

 rozróżnienie pomiędzy małymi i dużymi dolinami nie zależy od wielkości, ale od 

posiadania ukształtowanych terasów - małe doliny ich nie posiadają, 

 jeżeli stanowisko leży na styku dwóch jednostek fizjograficznych, np. małej i dużej 

doliny, można zakreślić rubryki obu jednostek, jednak niezbędne jest zapisanie tego 

faktu w rubryce "forma szczególna".  

Po wybraniu właściwej jednostki, dokładniej określa się położenie nieruchomego zabytku 

archeologicznego w tej strefie. Jeżeli wśród rubryk brak adekwatnych określeń części stref (np. 

klifu w nadmorskiej) i ma to istotne znaczenie dla opisu położenia stanowiska, szczególną cechę 

położenia stanowiska ujmuje się zwięźle w rubryce „forma szczególna”. Pola niewybranych 

jednostek fizjograficznych pozostają niewypełnione. 

Następnie określa się ekspozycję terenu poprzez zaznaczenie jednej z następujących rubryk: 

 teren nieeksponowany (płaski), 

 teren eksponowany (usytuowanie na wzniesieniu), 

 teren osłonięty (w zagłębieniu), 

oraz odpowiadających pól szczegółowych. 

 

Dział 3. 

Utwór geologiczny (pola nr 56 - 59) - charakterystyka zwięzłości gruntu z określeniem rodzaju.  

 

Dział 4. 

Dostępność terenu (pola nr 60 - 73) - można wybrać więcej niż jedno pole. W polu 73 opisuje się 

ograniczenia dostępności stanowiska, zwłaszcza o charakterze przejściowym (powódź, roztopy itp.).  



 

8 

 

Dział 5. 

Klasyfikacja funkcjonalno-kulturowo-chronologiczna stanowiska (pola nr 74 - 78) 

Dane podawane są w porządku chronologicznym (od fazy najstarszej do najmłodszej). 

Pole nr 74: numeracja porządkowa (cyframi arabskimi) wyodrębnionych faz zasiedlenia 

nieruchomego zabytku archeologicznego. 

Pole nr 75: określenie funkcji danej fazy zasiedlenia. 

Pole nr 76: określenie przynależności kulturowej danej fazy zasiedlenia, podaje się pełne nazwy 

kultur. 

Pole nr 77: określenie chronologii danej fazy zasiedlenia stanowiska, z podaniem pełnych nazw 

okresów chronologicznych. 

Pole nr 78: podanie liczby zabytków ruchomych, obiektów, warstw i form terenowych z danej fazy 

zasiedlenia. 

 

Dział 6. 

Opis obszaru stanowiska (pola nr 79 - 94) 

Opis warunków obserwacji nieruchomego zabytku archeologicznego oraz określenie nasycenia 

materiałem zabytkowym. Gęstość występowania znalezisk określa się następująco4:  

 duża:  ponad 10 znalezisk na powierzchni 1 ara,  

 średnia:  4 - 10 na 1 arze,  

 mała: 3 - 1 na 1 arze. 

 

Dział 7. 

Zagrożenia (pole nr 95) 

Charakterystyka zagrożeń nieruchomego zabytku archeologicznego, uwzględniająca ich rodzaj i skalę. 

 

Dział 8. 

Wnioski konserwatorskie (pola nr 96 – 98) 

Zalecane dalsze postępowanie wobec nieruchomego zabytku archeologicznego, wynikające ze stanu 

zachowania i zagrożeń dla zabytku.  

 

                                                           

4
 W oparciu o klasyfikację R. Mazurowskiego, Metodyka archeologicznych badań powierzchniowych PWN, 

Warszawa - Poznań 1980, s. 94.  
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Dział 9. 

Aktualna ochrona (pola nr 99 – 102)  

Określenie aktualnej formy ochrony prawnej, w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis ten określa następujące formy: 

1. wpis do rejestru zabytków;  

2. uznanie za pomnik historii (Uwaga: formularz KEZA nie uwzględnia tej formy, informację 

należy umieścić w dziale 17 – inne dane);  

3. utworzenie parku kulturowego;  

4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (Uwaga: 

w KEZA zaznacza się tylko „plan zagospodarowania przestrzennego”). 

 

Dział 10. 

Wykonanie karty (pola nr 103 – 106) 

Pole nr 103: data przeprowadzenia badań archeologicznych lub odkrycia nieruchomego zabytku 

archeologicznego. 

Pole nr 104: tytuł naukowy, imię i nazwisko autora. 

Pole nr 105: tytuł naukowy, imię i nazwisko konsultanta w zakresie oznaczeń klasyfikacji 

funkcjonalno-kulturowo-chronologicznej nieruchomego zabytku archeologicznego. 

Pole nr 106: tytuł naukowy, imię i nazwisko konsultanta sprawdzającego prawidłowość wykonania 

KEZA. 

 

Dział 11. 

Weryfikacja konserwatorska (pola nr 107 – 108) 

Potwierdzenie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub przez upoważnionego przez niego 

kierownika delegatury WUOZ włączenia nieruchomego zabytku archeologicznego do wojewódzkiej 

ewidencji zabytków archeologicznych.   

 

Dział 12. 

Zbiory i nr inwentarza (pola nr 109 – 110) 

Informacje na temat miejsca przechowywania zabytków ruchomych wymienionych w dziale 5. 
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Dział 13. 

Lokalizacja stanowiska archeologicznego na mapie w skali 1:10 000 (pola nr 111 – 115) 

Do oznaczenia lokalizacja stanowiska archeologicznego używa się fragmentu mapy topograficznej w 

kolorze, z zachowaną skalną, dobrej jakości, pozyskanej z legalnych źródeł. 

Pola nr 111 - 113: nazwa układu kartograficznego oraz numer i godło arkusza mapy, z której pochodzi 

fragment mapy topograficznej umieszczony w polu 116.  

Pola nr 114 - 115: pozostawia się bez wypełnienia. 

Pole nr 116: Lokalizacja i zasięg nieruchomego zabytku archeologicznego oznaczone na mapie 

topograficznej w skali 1:10 000 w układzie kartograficznym 1992 (w przypadku braku takiej mapy w 

zasobach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, można użyć map w układzie kartograficznym 

1965). 

Dla lokalizacji i zasięgu nieruchomych zabytków archeologicznych w miastach (oraz w innych 

uzasadnionych przypadkach) wykorzystuje się mapy w skali 1:1 000 i 1:2 000. 

Lokalizacja i zasięg nieruchomego zabytku archeologicznego zaznaczane są na mapie przy 

wykorzystaniu następującego systemu znaków graficznych: 

1. trójkąt równoramienny o boku 5 mm, bez wewnętrznego wypełnienia, oznacza nieruchomy 

zabytek archeologiczny znany z kwerendy, o nieustalonej uprzednio lokalizacji, obecnie 

również negatywnie zweryfikowany (nie udało się go zlokalizować), znak umieszcza się obok 

nazwy miejscowości domniemanej lokalizacji; 

2. trójkąt równoramienny o boku 5 mm, wypełniony, oznacza nieruchomy zabytek archeologiczny 

znany z kwerendy, o ustalonej lokalizacji, którego weryfikacja w terenie przyniosła wynik 

negatywny, znak umieszcza się w miejscu ustalonej wcześniej lokalizacji;  

3. punkt o średnicy 2 mm oznacza znalezisko pojedyncze, ślad osadnictwa lub stanowisko 

archeologiczne o powierzchni do 1 ara; 

4. zakreskowany okrąg o średnicy 5 mm oznacza stanowisko archeologiczne o powierzchni 0,01-

0,5 ha; 

5. zakreskowana strefa obwiedziona linią oznacza nieruchomy zabytek archeologiczny o 

powierzchni powyżej 0,5 ha (kształt znaku powinien w przybliżeniu oddawać zarys granic 

stanowiska). 

Należy zadbać o to, by oznaczenia były wyraźnie widoczne na mapie. Zaleca się użycie kolorów 

czerwonego, ciemnoniebieskiego lub fioletowego. 

Obok wrysowanego na mapę znaku symbolizującego lokalizację i zasięg stanowiska archeologicznego 

umieszcza się numer identyfikacyjny krajowej ewidencji zabytków archeologicznych, składający się z 

numeru obszaru AZP oraz numeru stanowiska na obszarze, tj. współrzędne AZP zapisane wg 

schematu: AZP 45-56/12. Zaleca się użycie czcionki Times New Roman rozmiar 10, styl pogrubiony. 

W przypadku stanowisk archeologicznych o powierzchni powyżej 0,5 ha, dokonuje się pomiaru GPS w 

pięciu punktach: pierwszy punkt możliwie najbliżej centrum stanowiska, następne na linii granicy 

zasięgu stanowiska. Punkty pomiarów oznacza się na mapie (numeracja cyframi arabskimi), a 
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uzyskane współrzędne geograficzne podaje się poniżej mapy, wg schematu przedstawionego  

na Ryc. 1. 

Ryc. 1. Sposób wykonania pomiarów i ich odzwierciedlenia na mapie w skali 1:10 000. 

 

Dział 14.  

Historia badań stanowiska (pola nr 117 – 119) 

Chronologiczne zestawienie kolejnych działań badawczych i konserwatorskich przy nieruchomym 

zabytku archeologicznym, ze wskazaniem osoby i/lub instytucji, która je prowadziła.  

 

Dział 15.  

Dokumentacja (pole nr 120) 

Zestawienie i lokalizacja dokumentacji archiwalnej dotyczącej nieruchomego zabytku 

archeologicznego. 

 

Dział 16.  

Literatura (pole nr 121) 

Zestawienie literatury. 
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Dział 17.  

Inne dane (pole nr 122) 

Uwagi i dane dodatkowe. 

 

4. KEZA z badań weryfikacyjnych. 

W dokumentacji z badań powierzchniowych o charakterze weryfikacyjnym stosuje się następujące 

zasady: 

4.1. KEZA jest zakładana dla następujących nieruchomych zabytków archeologicznych: 

 stanowiska nowoodkryte,  

 stanowiska zweryfikowane pozytywnie, 

 stanowiska zweryfikowane negatywnie (zlokalizowane w terenie, brak materiału 

zabytkowego), 

 stanowiska archiwalne, których lokalizację udało się ustalić. 

4.2. W przypadku stanowisk archiwalnych, których lokalizacja nie jest znana i nie można ich było 

poddać weryfikacji, nie zakłada się nowych kart. Spis tych stanowisk powinien zostać dołączony do 

sprawozdania – wg wytycznych w pkt. 6.3 Instrukcji. 

4.3. Dane na karcie powinny odpowiadać stanowi faktycznemu w dniu przeprowadzania badań 

weryfikacyjnych. 

4.4. W działach 15-17 zamieszcza się informacje archiwalne na temat stanowiska, warunków jego 

odkrycia, pozyskanego wówczas materiału zabytkowego, chronologii, dostępności itp. oraz wszelkie 

inne uwagi badacza. 

4.5. Stanowiska zweryfikowane negatywnie utrzymują swoją dotychczasową numerację i są 

oznaczone czarnym trójkątem. 

4.6. Lokalizację stanowiska archeologicznego oznacza się na fragmencie mapy topograficznej w 

kolorze, z zachowaną skalną, dobrej jakości, pozyskanej z legalnych źródeł. Używa się map w układzie 

1992, zgodnie z wytycznymi dla działu 13 KEZA, zawartymi w pkt. 3 niniejszej instrukcji. Mapa 

przedstawia stan aktualny – nie oznacza się na niej wyników wcześniejszych badań. 

4.7. Bez porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków nie wolno zmieniać numeracji 

nieruchomego zabytku archeologicznego. 

 

5. Sprawozdanie z badań AZP 

Sprawozdanie z badań podpisuje osoba nimi kierująca. Sprawozdanie zawiera ponumerowane 

strony, spis treści oraz rozdziały ponumerowane i zatytułowane wg poniższego schematu: 

5.1. Lokalizacja obszaru w systemie podziału administracyjnego. 

Należy podać przynależność administracyjną obszaru AZP (gmina, powiat, województwo) oraz wykaz 

miejscowości. 
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5.2. Położenie fizycznogeograficzne. 

Opis położenia i głównych cech obszaru w oparciu o systematykę Jerzego Kondrackiego (patrz 

pkt 3 Instrukcji - Wytyczne do wypełnienia KEZA, Dział 2, pole 21).  

5.3. Kwerenda archiwalna. 

Kwerenda archiwalna powinna zawierać: 

 wykaz źródeł archiwalnych i instytucji, których zasoby wykorzystano,  

 literaturę, na podstawie której ustalono listę stanowisk archiwalnych, 

 omówienie problemów z identyfikacją stanowisk i ich lokalizacją, 

 omówienie ważniejszych badań archeologicznych przeprowadzonych w granicach 

obszaru, z podaniem ich zakresu i ogólnych wyników,  

 kwerendę historyczną dotyczącą lokacji miast i wsi. 

5.4. Przebieg badań powierzchniowych. 

Należy podać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia badań terenowych oraz skład zespołu, 

który je prowadził, ze wskazaniem osoby kierującej. Wymienić osoby, które wykonały opracowanie 

wyników badań, ze wskazaniem kto jest odpowiedzialny za: (1) opis stanowisk, (2) datowanie 

materiałów, (3) konsultacje i weryfikację dokumentacji. Podać miejsce przechowywania 

pozyskanego materiału zabytkowego i dokumentacji. 

5.5. Dostępność obszaru do badań powierzchniowych i warunki obserwacji. 

Należy omówić i określić procentowo dostępność obszaru do badań, przedstawić strukturę 

zagospodarowania obszaru, czyli powierzchnie zabudowane, zalesione, zajęte pod uprawy i inne, np. 

zalane. Opisać warunki obserwacji terenu: pogodowe, gleby, roślinność. 

Zaleca się sporządzenie odrębnej mapy obszaru, obrazującej strukturę dostępności terenu do 

badań powierzchniowych, gdzie będą oznaczone: 

 obszary, na których wyniki badań są wysoce niepewne – kolorem pomarańczowym, 

 obszary, na których ograniczenia dostępności były doraźne – kolorem fioletowym,  

 obszary trwale niedostępne do badań – kolorem żółtym.  

5.6. Podsumowanie wyników badań i wnioski konserwatorskie. 

Opis wyników prac terenowych zawierający informację na temat odkrytych stanowisk, ich 

zróżnicowania funkcjonalno-chronologicznego oraz dynamiki procesów osadniczych. Wyniki badań 

powinny być przeanalizowane na tle dziejów regionu. 

Wnioski konserwatorskie powinny wskazać nieruchome zabytki archeologiczne o dużym 

znaczeniu naukowym oraz poważnie zagrożone, które wymagają interwencji konserwatorskiej. 

5.7. Mapa zbiorcza obszaru w skali 1:25 000. 

Mapa zbiorcza obszaru sporządzona jest na odpowiednim wycinku mapy topograficznej w kolorze, z 

zachowaną skalną, dobrej jakości, pozyskanej z legalnych źródeł, i zawiera: 
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 w prawym górnym rogu numer obszaru AZP (czcionka Times New Roman 14, styl 

pogrubiony), 

 oznaczenia graficzne wszystkich nieruchomych zabytków archeologicznych, zgodnie ze 

schematem dla mapy w skali 1:10 000 – z tym, że trójkąty mają bok o długości 3 mm, wraz z 

numerami stanowiska na obszarze, 

 w przypadku badań o charakterze weryfikacyjnym mapa przedstawia stan aktualny (nie 

uwzględnia wyników poprzednich badań), 

 na odwrocie podaje się układ kartograficzny mapy i godło arkusza.  

 

6. Spisy stanowisk archeologicznych  

Do opracowania dołącza się następujące spisy: 

6.1. Spis stanowisk archeologicznych na obszarze  

Spis powinien być uporządkowany zgodnie z numeracją stanowisk na obszarze i zawierać dane w 

następujących kolumnach: 

1. Nr na obszarze 

2. Nazwa miejscowości 

3. Nr w miejscowości 

4. Chronologia (epoka, faza)  

5. Funkcja (w kolejnych fazach zasiedlenia) 

6. Nr rejestru zabytków (jeśli jest) 

6.2. Alfabetyczny spis stanowisk na obszarze  

Spis powinien być uporządkowany alfabetycznie wg nazw miejscowości na obszarze i zawierać 

dane w następujących kolumnach: 

1. Nazwa miejscowości 

2. Nr w miejscowości 

3. Nr na obszarze 

6.3. Spis stanowisk archiwalnych 

Spis powinien zawierać dane w następujących kolumnach: 

1. Nr na obszarze 

2. Nazwa miejscowości (na podstawie kwerendy) 

3. Nr w miejscowości 

4. Chronologia (epoka, faza) 

5. Funkcja 

6.4. Spis stanowisk z uwzględnieniem chronologii i funkcji 
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Spis ten powinien być uporządkowany chronologicznie i zawierać dane w następujących 

kolumnach: 

1. Chronologia (epoka, faza) 

2. Kultura 

3. Funkcja w danej fazie  

4. Nr na obszarze 

5. Nazwa miejscowości 

6. Nr w miejscowości  
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