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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. 

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

oraz ustawy o muzeach 

 

(druk nr 921) 

 

U S T A W A   z dnia 23 lipca 2003 r. o OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD 

ZABYTKAMI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397) 

 

Art. 2. 

1. Ustawa nie narusza w szczególności przepisów o muzeach, o bibliotekach, o języku 

polskim, Prawa ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o gospodarce 

nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa 

budowlanego, o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych. 

[2. Ochronę materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu 

archiwalnego regulują odrębne przepisy.] 

<2. Ochronę materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu 

archiwalnego regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.), z 

uwzględnieniem przepisów art. 14a ust. 2 oraz rozdziału 2a.> 

 

Art. 7. 

Formami ochrony zabytków są: 

1)   wpis do rejestru zabytków; 

<1a) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;> 

2)   uznanie za pomnik historii; 

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 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska 

użytku publicznego. 

Art. 8. 

<1.> Rejestr zabytków, zwany dalej "rejestrem", dla zabytków znajdujących się na terenie 

województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 

<2. Rejestr prowadzi się w formie odrębnych ksiąg dla zabytków: 

1) nieruchomych; 

2) ruchomych; 

3) archeologicznych.> 

Art. 9. 

[1. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku 

nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek 

nieruchomy. 

2. W trybie określonym w ust. 1, do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku 

wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego 

zabytku.] 

<1. Do rejestru wpisuje się zabytek na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków z urzędu albo na wniosek właściciela zabytku lub 

użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. 

2. W trybie określonym w ust. 1, do rejestru może być również wpisane otoczenie 

zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, 

historyczna lub tradycyjna tego zabytku.> 

3. Wpis do rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego 

zespołu budowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru 

wchodzących w skład tych układów lub zespołu zabytków nieruchomych. 

4. Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej 

nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji 

o wpisie do rejestru tego zabytku. 

5. Decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, stanowi podstawę wpisu w katastrze nieruchomości. 

6. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków informację o wpisie zabytku 

nieruchomego do rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

7. Wpisy, o których mowa w ust. 4 i 5, są wolne od opłat. 

[Art. 10.  

1. Do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku 

ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub 

nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywiezienia za granicę zabytku o 

wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.] 

[Art. 11.  

Do rejestru nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub wchodzącego w 

skład narodowego zasobu bibliotecznego.] 

<Art. 11.  

Do rejestru nie wpisuje się zabytku: 

1) wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa; 

2) wpisanego do inwentarza muzeum; 

3) wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego.> 

 

Art. 13. 

1. Zabytek wpisany do rejestru, który uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego 

wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo którego wartość będąca podstawą 

wydania decyzji o wpisie do rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach 

naukowych, zostaje skreślony z rejestru. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do skreślenia z rejestru części zabytku. 

3. Z rejestru skreśla się otoczenie zabytku, w przypadku skreślenia z rejestru tego zabytku. 

4. Z rejestru skreśla się również zabytek, który: 

1)   (uchylony); 

<1a) został wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa;> 

2)   został wpisany do inwentarza muzeum; 

3)   wszedł w skład narodowego zasobu bibliotecznego. 

5. Skreślenie z rejestru następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego. 
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6. Postępowanie w sprawie skreślenia zabytku z rejestru wszczyna się z urzędu bądź na 

wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się 

zabytek nieruchomy. 

Art. 14. 

1. Na podstawie decyzji o skreśleniu zabytku nieruchomego z rejestru, wojewódzki 

konserwator zabytków występuje z wnioskiem o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu, o 

którym mowa w art. 9 ust. 4. 

2. Na podstawie decyzji o skreśleniu zabytku nieruchomego z rejestru, wojewódzki 

konserwator zabytków występuje z wnioskiem o wykreślenie z katastru nieruchomości 

wpisu, o którym mowa w art. 9 ust. 5. 

3. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków informację o skreśleniu zabytku 

nieruchomego z rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

4. Wykreślenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są wolne od opłat. 

<Art. 14a.  

1. Listę Skarbów Dziedzictwa prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

2. Na Listę Skarbów Dziedzictwa wpisuje się zabytek ruchomy o szczególnej wartości 

dla dziedzictwa kulturowego, zaliczany do jednej z kategorii, o których mowa w art. 

64 ust. 1, na podstawie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, z urzędu albo na wniosek właściciela zabytku 

ruchomego. 

Art. 14b.  

1. Z Listy Skarbów Dziedzictwa skreśla się zabytek ruchomy, który przestał być 

zaliczany do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1. 

2. Skreślenie z Listy Skarbów Dziedzictwa następuje na podstawie decyzji ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Postępowanie w sprawie skreślenia zabytku z Listy Skarbów Dziedzictwa wszczyna 

się z urzędu albo na wniosek właściciela zabytku ruchomego.> 

Art. 23. 

1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi, w formie zbioru kart informacyjnych, 

krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z 

prawem. 



- 5 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Wojewódzki konserwator zabytków, organy Policji, Straży Granicznej i administracji 

celnej są obowiązane niezwłocznie przekazywać, w celu ujęcia w wykazie, Generalnemu 

Konserwatorowi Zabytków informacje o zabytku skradzionym lub wywiezionym za 

granicę niezgodnie z prawem. 

<Art. 23a.  

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia Listy Skarbów Dziedzictwa i zakres danych 

zamieszczanych na Liście Skarbów Dziedzictwa, uwzględniając konieczność 

prowadzenia Listy Skarbów Dziedzictwa w formie elektronicznej, zapewnienia 

publicznej dostępności Listy Skarbów Dziedzictwa, umieszczenia na Liście Skarbów 

Dziedzictwa danych pozwalających na identyfikację zabytków wpisanych na Listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz ich fotografii.> 

 

Art. 28. 

<1.>  Niezależnie od obowiązków wynikających z opieki nad zabytkami, określonych w art. 

5, właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o: 

1)   uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po 

powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia; 

2)   zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu 

zagrożenia; 

3)   zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia 

nastąpienia tej zmiany; 

4)   zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca 

od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości. 

<2. O zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego 

na Listę Skarbów Dziedzictwa zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego.> 

[Art. 29. 

1. Organy ochrony zabytków w czasie uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem 

przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku mogą prowadzić 

badania tego przedmiotu w miejscu, w którym przedmiot ten się znajduje. 
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2. W przypadku odmowy udostępnienia przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki 

konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą jego udostępnienie na czas 

niezbędny do wykonania badań, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym 

decyzja stała się ostateczna. 

3. Za szkody wyrządzone w związku z badaniami, o których mowa w ust. 1 lub 2, przysługuje 

odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.] 

<Art. 29.  

1. Wojewódzki konserwator zabytków w czasie uzgodnionym z właścicielem lub 

posiadaczem przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku może 

prowadzić badania tego przedmiotu w miejscu, w którym przedmiot ten się znajduje. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedmiotu będącego zabytkiem wpisanym na Listę 

Skarbów Dziedzictwa. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w czasie 

uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów 

Dziedzictwa może prowadzić badania tego zabytku w miejscu, w którym zabytek ten 

się znajduje. 

4. W przypadku odmowy udostępnienia przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, albo 

zabytku, o którym mowa w ust. 3, odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków 

albo minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

wydać decyzję nakazującą jego udostępnienie na czas niezbędny do wykonania 

badań, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna. 

5. Za szkody wyrządzone w związku z badaniami, o których mowa w ust. 1 i 3, 

przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.> 

 

Art. 36. 

1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga: 

1)   prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru; 

2)   wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 

3)   prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru; 

4)   prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 

5)   prowadzenie badań archeologicznych; 
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6)   przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 

7)   trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem 

ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje; 

8)   dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 

9)   zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego 

zabytku; 

10)  umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam 

oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; 

11)  podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 

zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru; 

12)  poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 

archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i 

technicznych oraz sprzętu do nurkowania. 

<1a. Przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa można prowadzić: 

1) prace konserwatorskie, 

2) prace restauratorskie, 

3) badania konserwatorskie 

– na podstawie pozwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego.> 

2. Na polskich obszarach morskich pozwolenie na podejmowanie działań, o których mowa w 

ust. 1 pkt 5 i 12, wydaje dyrektor urzędu morskiego w uzgodnieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego. 

<2a. Wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić podjęcie działań objętych 

pozwoleniem, o którym mowa w ust. 1, od przekazania przez wnioskodawcę w 

oznaczonym terminie określonych informacji dotyczących działań wymienionych w 

pozwoleniu, zastrzegając odpowiedni warunek w treści pozwolenia. Do warunku 

stosuje się art. 162 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

2b. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

uzależnić podjęcie działań objętych pozwoleniem, o którym mowa w ust. 1a, od 

przekazania przez wnioskodawcę w oznaczonym terminie określonych informacji 

dotyczących działań wymienionych w pozwoleniu, zastrzegając odpowiedni warunek 

w treści pozwolenia. Do warunku stosuje się art. 162 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.> 
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[3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, mogą określać warunki, które zapobiegną 

uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.] 

<3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą określać warunki, które zapobiegną 

uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.> 

4. Wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić wydanie pozwolenia na podejmowanie 

działań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od przeprowadzenia, na koszt 

wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub 

archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji badań jest przekazywany nieodpłatnie 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 

<4a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

uzależnić wydanie pozwolenia na podejmowanie działań, o których mowa w ust. 1a 

pkt 1 i 2, od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań 

konserwatorskich. Egzemplarz dokumentacji badań jest przekazywany nieodpłatnie 

ministrowi.> 

[5. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki 

organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo 

ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.] 

<5. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub 

jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku 

wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru, wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa 

rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.> 

6. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na wniosek osoby 

fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z 

nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego 

zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. 

[7. Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku 

wpisanym do rejestru albo badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź 

porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się również 

na wniosek osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzających prowadzić te 

badania lub poszukiwania. W przypadku nieuzyskania zgody właściciela lub posiadacza 



- 9 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

nieruchomości na przeprowadzenie tych badań lub poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2 

stosuje się odpowiednio.] 

<7. Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na 

Listę Skarbów Dziedzictwa, badań konserwatorskich i architektonicznych przy 

zabytku wpisanym do rejestru albo badań archeologicznych lub poszukiwań 

ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 

archeologicznych, wydaje się również na wniosek osób fizycznych albo jednostek 

organizacyjnych zamierzających prowadzić te badania lub poszukiwania. W 

przypadku nieuzyskania zgody właściciela lub posiadacza nieruchomości na 

przeprowadzenie tych badań lub poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2 stosuje się 

odpowiednio.> 

8. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania 

pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa 

budowlanego. 

<Art. 36a.  

Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna występująca z wnioskiem o pozwolenie na 

prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo na 

prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych, przy zabytku wpisanym do 

rejestru lub badań archeologicznych, jest obowiązana zapewnić odpowiednio 

prowadzenie tych prac oraz badań albo kierowanie tymi robotami oraz 

wykonywanie nad nimi nadzoru inwestorskiego, przez osoby spełniające wymagania 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37.> 

[Art. 37. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   tryb i sposób wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych oraz badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-12, 

przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych; 
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2)   kwalifikacje osób uprawnionych do prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku wpisanym 

do rejestru oraz badań archeologicznych; 

3)   dodatkowe wymagania dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru; 

4)   sposób potwierdzania posiadanych kwalifikacji i dodatkowych wymagań, o których 

mowa w pkt 2 i 3; 

5)   standardy, jakim powinna odpowiadać dokumentacja prowadzonych prac 

konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru i 

badań archeologicznych. 

2. W rozporządzeniu należy określić szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać 

wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac, robót, badań i działań, o których mowa w ust. 

1 pkt 1, oraz dokumentację niezbędną do rozpatrzenia tego wniosku. 

3. Przy określaniu kwalifikacji i dodatkowych wymagań osób uprawnionych do prowadzenia 

prac, robót i badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, niezbędne jest wskazanie 

wykształcenia oraz wymaganej praktyki zawodowej, które powinny posiadać te osoby. 

4. Standardy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, ustala się tak, aby poszczególne etapy 

prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych i 

badań archeologicznych były odpowiednio udokumentowane.] 

 

<Art. 37.  

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1) tryb wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych oraz badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych 

działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6–11, przy zabytku wpisanym do 

rejestru oraz badań archeologicznych i poszukiwań, o których mowa w art. 36 

ust. 1 pkt 12; 

2) dane i informacje zawarte we wnioskach o wydanie pozwoleń, o których mowa w 

pkt 1, oraz dokumentację niezbędną do rozpatrzenia tych wniosków; 
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3) dane i informacje zawarte w pozwoleniach, o których mowa w pkt 1, oraz 

warunki, które mogą zostać w nich zastrzeżone; 

4) wymagania, które muszą spełniać osoby uprawnione do prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru oraz kierowania 

robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego i prowadzenia 

badań architektonicznych, przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań 

archeologicznych; 

5) sposób potwierdzania spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4; 

6) standardy dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich i 

restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym na Listę Skarbów 

Dziedzictwa albo do rejestru i badań archeologicznych. 

2. Tryb wydawania pozwoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa się uwzględniając 

możliwość zlecenia przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego przeprowadzenia czynności postępowania dowodowego 

albo jego części wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 

3. Dane, informacje i dokumentację, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, określa się 

uwzględniając potrzebę dokonania wszechstronnej oceny wpływu planowanych 

działań na zabytek oraz konieczność wskazania warunków ich prowadzenia. 

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustala się uwzględniając konieczność 

zapewnienia prowadzenia działań przy zabytkach przez osoby, które posiadają 

odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe przy ich prowadzeniu. 

5. Sposób potwierdzania spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, określa się 

uwzględniając potrzebę ustalenia poziomu wykształcenia oraz doświadczenie przy 

wykonywaniu działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

6. Standardy, o których mowa w ust. 1 pkt 6, ustala się tak, aby poszczególne etapy 

prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych 

i badań archeologicznych były udokumentowane.> 

<Art. 37a. 

1. Zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa przechowuje się w pomieszczeniu 

wyposażonym w zabezpieczenia techniczne na wypadek kradzieży, pożaru i innych 

zagrożeń lub mającym zapewnioną bezpośrednią stałą ochronę fizyczną w 
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rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1099), zwaną dalej „stałą ochroną fizyczną”. 

2. Projekt zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, uzgadnia się z ministrem właściwym 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Na wniosek właściciela zabytku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zapewnia przechowywanie zabytku w 

pomieszczeniu należącym do państwowej instytucji kultury. 

4. W trakcie transportu zabytku, o którym mowa w ust. 1, zapewnia się stałą ochronę 

fizyczną oraz warunki zbliżone do występujących w miejscu stałego przechowywania 

tego zabytku. 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego 

i przewożonego zabytku, o którym mowa w ust. 1, w tym: 

1) standard pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania zabytku, mając na 

względzie wysoką odporność tego pomieszczenia na włamanie i wyposażenie w 

środki ochrony przeciwpożarowej; 

2) właściwości środków transportu służących do jego przewożenia, mając na względzie 

zwiększoną odporność tych środków i wyposażenie ich w systemy powiadamiania o 

zagrożeniach; 

3) sposób konwojowania, mając na względzie zapewnienie stałej ochrony fizycznej; 

4)  podmioty, którym przekazuje się informacje o konwojowaniu zabytku, mając na 

względzie bezpieczeństwo tego zabytku.> 

Rozdział 4 

Nadzór konserwatorski 

Art. 38. 

1. Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy 

wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania 

przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

<1a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do zabytku wpisanego na Listę 

Skarbów Dziedzictwa prowadzi się przynajmniej raz na 2 lata. 
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1b. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do zabytku wpisanego na Listę 

Skarbów Dziedzictwa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego może zlecić w każdym czasie.> 

2. W upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się osobę lub osoby upoważnione do 

przeprowadzenia kontroli, kontrolowaną osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną, 

miejsce i zakres kontroli oraz podstawę prawną do jej przeprowadzenia. 

3. Przy wykonywaniu kontroli wojewódzki konserwator zabytków lub osoby, o których mowa 

w ust. 1, są uprawnione do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub 

uszkodzenia zabytku; 

2)   oceny stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków 

wpisanych do rejestru, a także zabytków znajdujących się w muzeach, bibliotekach 

oraz w zbiorach lub zasobach innych państwowych jednostek organizacyjnych i 

jednostek samorządu terytorialnego, w terminie uzgodnionym z ich właścicielem lub 

posiadaczem; 

3)   sprawdzania zgodności wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach wpisanych 

do rejestru oraz prowadzonych badań archeologicznych z zakresem lub warunkami 

określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją; 

4)   żądania ustnych lub pisemnych informacji w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu 

faktycznego dotyczącego zakresu kontroli; 

5)   żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z 

zakresem kontroli; 

6)   dokonania wpisu w dzienniku budowy w zakresie określonym przepisami Prawa 

budowlanego. 

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kontrolowanej osoby fizycznej albo 

kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub upoważnionej przez niego osoby, 

z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

4a. Wojewódzki konserwator zabytków może wystąpić z wnioskiem do właściwego 

miejscowo komendanta Policji o jej pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 

czynności kontrolnych. 

4b. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwy miejscowo komendant 

Policji jest obowiązany do zapewnienia osobom, o których mowa w ust. 1, pomocy Policji 

w toku wykonywania czynności kontrolnych. 
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5. Czynności kontrolne dotyczące zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru, które są w 

zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i 

konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, 

umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być 

wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób. 

[Art. 43. 

Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez jego 

pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu: 

1)   prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych 

przy zabytku wpisanym do rejestru; 

2)   robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu; 

3)   badań archeologicznych; 

4)   innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10-12.] 

<Art. 43.  

1. Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję o wstrzymaniu wykonywanych 

bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w 

pozwoleniu: 

1) prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub 

architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru; 

2) robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu; 

3) badań archeologicznych lub poszukiwań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12; 

4) innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6–8, 10 i 11, przy zabytku 

wpisanym do rejestru. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje 

decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez jego pozwolenia lub w sposób 

odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje 

decyzję o wstrzymaniu wykonywanych przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów 

Dziedzictwa działań polegających na: 
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1) trwałym przeniesieniu tego zabytku z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju 

wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje; 

2) zmianie przeznaczenia tego zabytku lub sposobu korzystania z niego; 

3) podejmowaniu innych, niż określone w ust. 2, działań, które mogłyby prowadzić 

do zmiany wyglądu tego zabytku.> 

 

Art. 44. 

[1. Decyzja, o której mowa w art. 43, wygasa po upływie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia, 

jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzji: 

1)   nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, 

z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo 

2)   nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 

na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, 

przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia doręczenia decyzji, albo 

3)   nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia 

wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z 

zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych 

czynności.] 

<1. Decyzja, o której mowa w art. 43 ust. 1, wygasa po upływie 2 miesięcy od dnia jej 

doręczenia, jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie wyda 

decyzji: 

1) nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie 

terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności albo 

2) nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań 

przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji, albo 

3) nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia 

wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności 

z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin 

wykonania tych czynności, albo 

4) zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań.> 
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1a. Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję w sprawie pozwolenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o 

wydanie tego pozwolenia. 

2. W przypadku nieuzyskania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo niewykonania 

obowiązku określonego w ust. 1 pkt 3, wojewódzki konserwator zabytków wydaje 

decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie 

terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności. 

3. Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wojewódzki konserwator 

zabytków wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych 

działań przy zabytku. 

<3a. Decyzje, o których mowa w art. 43 ust. 2 i 3, wygasają po upływie 2 miesięcy od 

dnia ich doręczenia, jeżeli w tym terminie minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego nie wyda decyzji: 

1) nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu, z określeniem 

terminu wykonania tej czynności albo 

2) nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia 

zabytku do jak najlepszego stanu, wskazując termin wykonania tych czynności, 

albo 

3) zakazującej dalszego prowadzenia wstrzymanych działań.> 

[4. Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i 

warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności 

nakazane w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2.] 

<4. Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i 

warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności 

nakazane w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 albo ust. 3a pkt 1 i 2.> 

 

[Art. 45. 

1. W przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 

w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy 

zabytku wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, 

badania konserwatorskie, architektoniczne lub podjęto inne działania, o których mowa w 

art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10-12, wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję: 
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1)   nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, 

określając termin wykonania tych czynności, albo 

2)   zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany 

sposób i w określonym terminie. 

2. Przepis art. 44 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 46. 

1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do 

rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

nie nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru. 

3. Wstrzymane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

mogą być podjęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, o której mowa 

w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków nie wpisze tego zabytku do rejestru.] 

 

<Art. 45. 

1. W przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w 

pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru: 

1) prace konserwatorskie lub restauratorskie, 

2) roboty budowlane, 

3) badania konserwatorskie, 

4) badania architektoniczne, 

5) inne działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6–8 i 10–12 

– wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję nakazującą przywrócenie 

zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin 

wykonania tych czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak 

najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję o odstąpieniu od nałożenia 

obowiązków, o których mowa w ust. 1, jeżeli wykonane bez wymaganego pozwolenia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i 

warunków określonych w pozwoleniu przy zabytku wpisanym do rejestru prace 
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konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, 

badania architektoniczne lub inne działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6–8 

i 10–12, nie spowodowały uszczerbku dla wartości zabytku. 

3. W przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków 

określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów 

Dziedzictwa prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie, lub 

wykonano inne działania polegające na: 

1) trwałym przeniesieniu tego zabytku z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju 

wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje, 

2) zmianie przeznaczenia tego zabytku lub sposobu korzystania z niego, 

3) podejmowaniu innych, niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 1 czynności, które 

mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu tego zabytku 

– minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje 

decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu, określając 

termin wykonania tej czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku 

do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje 

decyzję o odstąpieniu od nałożenia obowiązków, o których mowa w ust. 3, jeżeli 

wykonane bez wymaganego pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków 

określonych w pozwoleniu przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa 

prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie, lub inne 

działania, o których mowa w ust. 3, nie spowodowały uszczerbku dla wartości 

zabytku. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, przepis art. 44 ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 46. 

1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

niewpisanym do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, jeżeli zabytek ten 

spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru. 
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2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wydać 

decyzję o wstrzymaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku 

niewpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa, jeżeli zabytek ten spełnia warunki 

uzasadniające dokonanie wpisu na Listę Skarbów Dziedzictwa. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, wygasa, jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia nie nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru 

albo na Listę Skarbów Dziedzictwa. 

4. Wstrzymane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku mogą być podjęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, o 

której mowa w ust. 1 albo 2, odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków nie 

wpisze tego zabytku do rejestru albo minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego nie wpisze tego zabytku na Listę Skarbów Dziedzictwa.> 

Art. 47. 

<1.> Wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego 

pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze 

decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych 

w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia 

lub zniszczenia zabytku. 

<2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 

ust. 1a, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie 

wykonywania prac lub badań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i 

okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.> 

 

Art. 49. 

1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą osobie fizycznej lub 

jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego 

do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 

albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, 

przeprowadzenie, w terminie określonym w tej decyzji, prac konserwatorskich lub robót 

budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na 

zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku. 
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<1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

wydać decyzję nakazującą osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej 

tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

wynikający z prawa własności, albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 

zobowiązaniowego, przeprowadzenie, w terminie określonym w tej decyzji, prac 

konserwatorskich przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu 

na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku.> 

2. Wykonanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku nieruchomym nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia 

na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego. 

3. W przypadku wykonania zastępczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku nieruchomym wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję określającą 

wysokość wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wykonania zastępczego tych prac lub 

robót, ich zakres oraz termin wymagalności tej wierzytelności. 

4. Wierzytelność Skarbu Państwa z tytułu wykonania zastępczego prac konserwatorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku nieruchomym podlega zabezpieczeniu hipoteką 

przymusową na tej nieruchomości, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi 

wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie wniosku i decyzji do 

zbioru dokumentów. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do zabytków nieruchomych stanowiących własność Skarbu 

Państwa. 

6. Wierzytelność Skarbu Państwa z tytułu wykonania zastępczego prac konserwatorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wojewoda, w porozumieniu z Generalnym 

Konserwatorem Zabytków, może, w drodze decyzji, umorzyć w całości albo w części lub 

rozłożyć na raty - jeżeli stwierdzono nieściągalność wierzytelności lub jej ściągnięcie 

spowoduje znaczny uszczerbek dla sytuacji materialnej osoby lub jednostki, o których 

mowa w ust. 1. 

7. Wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej następuje na wniosek wojewody na 

podstawie decyzji, o której mowa w ust. 6. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi 

wieczystej, wniosek i decyzję składa się do zbioru dokumentów. 
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Art. 50. 

[1. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, 

polegającego na możliwości jego zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży, zaginięcia lub 

nielegalnego wywiezienia za granicę, wojewódzki konserwator zabytków może wydać 

decyzję o zabezpieczeniu tego zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu 

usunięcia zagrożenia.] 

<1. W przypadku wystąpienia zagrożenia polegającego na możliwości zniszczenia, 

uszkodzenia, kradzieży, zaginięcia lub nielegalnego wywiezienia za granicę zabytku 

ruchomego wpisanego do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, odpowiednio 

wojewódzki konserwator zabytków może wydać, a minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje, decyzję o zabezpieczeniu tego 

zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia.> 

2. Czasowe zajęcie zabytku ruchomego polega na przekazaniu go, w zależności od rodzaju 

zabytku, do muzeum, archiwum lub biblioteki. 

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, 

polegającego na możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia, starosta, na wniosek 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, może wydać decyzję o zabezpieczeniu tego 

zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia. 

Przepisy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie zagrożenia, o którym mowa w ust. 1 lub 3: 

1)   zabytek ruchomy może być przejęty przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, w 

drodze decyzji, na własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele kultury, 

oświaty lub turystyki, za odszkodowaniem odpowiadającym wartości rynkowej tego 

zabytku; 

<1a) zabytek ruchomy wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa zostaje przejęty przez 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

drodze decyzji, na własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele kultury, 

za odszkodowaniem odpowiadającym wartości rynkowej tego zabytku;> 

2)   zabytek nieruchomy może być na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków 

wywłaszczony przez starostę na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze 

względu na miejsce położenia tego zabytku, w trybie i na zasadach przewidzianych w 

przepisach o gospodarce nieruchomościami. 
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Art. 51. 

 1. Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki 

zaliczane do jednej z następujących kategorii: 

1)   zabytków archeologicznych, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów 

archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź 

przypadkowych odkryć; 

2)   elementów stanowiących integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, 

pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat; 

3)   wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, nieobjętych 

kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest 

wyższa niż 40 000 zł; 

4)   wykonanych na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej niż 

50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł; 

5)   mozaik, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz wykonanych dowolną 

techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość 

jest wyższa niż 12 000 zł; 

6)   oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, 

które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł; 

7)   oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co oryginał, 

nieobjętych kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest 

wyższa niż 20 000 zł; 

8)   pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i 

ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł; 

9)   pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50 lat 

i ich wartość jest wyższa niż 4 000 zł; 

10)  pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat 

i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł; 

11)  pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich 

wartość jest wyższa niż 6 000 zł; 

12)  kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub 

anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł; 

13)  kolekcji o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub 

numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł; 
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14)  środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 

zł; 

15)  innych kategorii, niewymienionych w pkt 1-14, obejmujących zabytki, które mają 

więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł. 

2. Zabytki, o których mowa w ust. 1 i 4, mogą być czasowo wywożone za granicę, jeżeli 

pozwala na to ich stan zachowania, a osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której 

posiadaniu znajduje się zabytek, daje rękojmię, że nie ulegnie on zniszczeniu lub 

uszkodzeniu i zostanie przywieziony do kraju przed upływem terminu ważności 

pozwolenia. 

3. Zabytki, o których mowa w ust. 1 i 4, mogą być czasowo wywożone za granicę po 

uzyskaniu: 

1)   jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę albo 

2)   wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę, 

albo 

3)   wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę. 

[4. Zabytki: 

1)   wpisane do rejestru, 

2)   wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych 

zaliczanych do sektora finansów publicznych, 

3)   znajdujące się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym 

- nie mogą być wywożone za granicę na stałe.] 

<4. Zabytki: 

1) wpisane do rejestru, 

2) wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

3) wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, 

4) wpisane do inwentarza muzeum albo wchodzące w skład narodowego zasobu 

bibliotecznego 

– nie mogą być wywożone za granicę na stałe.> 
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Art. 53. 

1. Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę wydaje wojewódzki 

konserwator zabytków na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, w której 

posiadaniu znajduje się zabytek, mającej zamiar jednorazowo wywieźć za granicę ten 

zabytek w celach użytkowych lub wystawienniczych albo dla przeprowadzenia prac 

konserwatorskich. 

<1a. Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku wpisanego na Listę Skarbów 

Dziedzictwa wydaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1.> 

[2. Termin ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 3 lata od 

dnia wydania tego pozwolenia.] 

<2. Termin ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 1 a, nie może być dłuższy niż 

3 lata od dnia wydania tego pozwolenia.> 

Art. 55.  

1. Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę wydaje 

wojewódzki konserwator zabytków na wniosek muzeum lub innej instytucji kultury, która 

w związku z prowadzoną działalnością zamierza wielokrotnie wywozić za granicę swoje 

zbiory, w całości lub w części, w celach wystawienniczych. 

<1a. Na podstawie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być wywieziony za 

granicę zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa.> 

2. Termin ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 5 lat od 

dnia wydania tego pozwolenia. 

[Art. 56.  

1. Wojewódzki konserwator zabytków może cofnąć pozwolenie, o którym mowa w art. 51 ust. 

3, w drodze decyzji. 

2. Cofnięcie pozwolenia może nastąpić, jeżeli stan zachowania zabytku uległ pogorszeniu lub 

wyszły na jaw nowe fakty i okoliczności świadczące, że wnioskodawca nie daje rękojmi, o 

której mowa w art. 51 ust. 2. 

3. O cofnięciu pozwolenia wojewódzki konserwator zabytków zawiadamia niezwłocznie organ 

administracji celnej.] 
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<Art. 56.  

1. Wojewódzki konserwator zabytków może cofnąć pozwolenie, o którym mowa w art. 

53 ust. 1, art. 54 ust. 1 albo art. 55 ust. 1, w drodze decyzji. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może cofnąć 

pozwolenie, o którym mowa w art. 53 ust. 1a, w drodze decyzji. 

3. Cofnięcie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić, jeżeli stan 

zachowania zabytku uległ pogorszeniu lub wyszły na jaw nowe fakty i okoliczności 

świadczące, że wnioskodawca nie daje rękojmi, o której mowa w art. 51 ust. 2. 

4. O cofnięciu pozwolenia odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków albo minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawiadamia 

niezwłocznie organ administracji celnej.> 

<Art. 56a. 

1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która otrzymała pozwolenie, o którym 

mowa w art. 51 ust. 3, jest obowiązana przywieźć wywieziony zabytek do kraju w 

okresie ważności tego pozwolenia. 

2. Zabytki wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych lub zabytki 

znajdujące się w ich posiadaniu albo wchodzące w skład narodowego zasobu 

bibliotecznego, czasowo wywiezione za granicę w celach wystawienniczych albo w 

celu urządzenia wnętrz polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów 

konsularnych, mogą nie być przywiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

okresie ważności pozwolenia, w przypadku wystąpienia z wnioskiem o kolejne 

pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę. 

3. Z wnioskiem występuje się w terminie nie krótszym niż 90 dni przed dniem upływu 

ważności pozwolenia. 

4. Do wniosku dołącza się aktualny opis stanu zachowania zabytku. 

5. Wniosek złożony z przekroczeniem terminu, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się 

bez rozpatrzenia, o czym informuje się wnioskodawcę. 

6. W przypadku zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przed wydaniem kolejnego 
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pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę zasięga opinii Rady Ochrony 

Zabytków. 

7. W kolejnym pozwoleniu określa się warunki i sposób eksponowania i 

przechowywania zabytku oraz wykonywania kontroli stanu zachowania i 

przeznaczenia zabytku, w okresie ważności tego pozwolenia. 

8. W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia kolejnego pozwolenia lub 

pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, wnioskodawca jest obowiązany przywieźć 

wywieziony zabytek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 60 dni od 

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna albo od dnia otrzymania przez 

wnioskodawcę informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.> 

 

[Art. 57. 

1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która otrzymała pozwolenie, o którym mowa 

w art. 51 ust. 3, jest obowiązana po wykorzystaniu tego pozwolenia powiadomić 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o przywiezieniu zabytku na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu ważności 

pozwolenia. 

2. Na wezwanie wojewódzkiego konserwatora zabytków osoba lub jednostka organizacyjna, o 

której mowa w ust. 1, jest obowiązana udostępnić zabytek w celu dokonania oględzin. 

3. (uchylony).] 

<Art. 57. 

1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która otrzymała pozwolenie, o którym 

mowa w art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 albo art. 55 ust. 1, jest obowiązana po 

wykorzystaniu tego pozwolenia powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków 

o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia upływu ważności pozwolenia. 

2. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która otrzymała pozwolenie, o którym 

mowa w art. 53 ust. 1a, jest obowiązana po wykorzystaniu tego pozwolenia 

powiadomić ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu ważności pozwolenia. 

3. Jeżeli przywiezienie zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło po 

upływie terminu ważności pozwolenia w przypadku, o którym mowa w art. 56a ust. 
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8, jednostka organizacyjna jest obowiązana powiadomić wojewódzkiego 

konserwatora zabytków o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego przywiezienia. 

4. Na wezwanie odpowiednio wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego osoba fizyczna lub 

jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1–3, jest obowiązana udostępnić 

zabytek w celu dokonania oględzin.> 

 

Art. 64. 

1. Postępowanie dotyczące restytucji zabytku może być prowadzone w odniesieniu do 

zabytku zaliczanego do jednej z następujących kategorii: 

1)   zabytków archeologicznych, które mają więcej niż 100 lat, wchodzą w skład zbiorów 

archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź 

przypadkowych odkryć; 

2)   elementów stanowiących integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, 

pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat; 

3)   wykonanych ręcznie dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, 

nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej niż 50 lat, ich 

wartość jest wyższa niż 150 000 euro oraz nie są własnością ich twórców; 

4)   wykonanych ręcznie na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają 

więcej niż 50 lat, ich wartość jest wyższa niż 30 000 euro oraz nie są własnością ich 

twórców; 

5)   mozaik, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz rysunków wykonanych 

ręcznie przy użyciu dowolnej techniki i na dowolnym materiale, które mają więcej niż 

50 lat, ich wartość jest wyższa niż 15 000 euro oraz nie są własnością ich twórców; 

6)   oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, 

które mają więcej niż 50 lat, ich wartość jest wyższa niż 15 000 euro oraz nie są 

własnością ich twórców; 

7)   oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co oryginał, 

nieobjętych kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat, ich wartość jest 

wyższa niż 50 000 euro oraz nie są własnością ich twórców; 

8)   fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat, ich wartość jest 

wyższa niż 15 000 euro oraz nie są własnością ich twórców; 
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9)   pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach inkunabułów i manuskryptów oraz 

map i partytur muzycznych, liczących więcej niż 50 lat, które nie są własnością ich 

twórców; 

10)  pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat 

i ich wartość jest wyższa niż 50 000 euro; 

11)  map drukowanych, które mają więcej niż 200 lat; 

11a)  kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub 

anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 50 000 euro; 

12)  kolekcji o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub 

numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 50 000 euro; 

13)  środków transportu, które mają więcej niż 75 lat i ich wartość jest wyższa niż 50 000 

euro; 

14)  innych kategorii, niewymienionych w pkt 1-13, obejmujących zabytki, które mają 

więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 50 000 euro. 

2. Postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają również zabytki: 

1)   wpisane do rejestru; 

<1a) wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa;> 

2)   wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych 

zaliczanych do sektora finansów publicznych; 

3)   znajdujące się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym; 

4)   znajdujące się w inwentarzach kościelnych. 

3. Zabytki, o których mowa w ust. 1 lub 2, podlegają restytucji, jeżeli państwo członkowskie, 

z terytorium którego zostały wywiezione niezgodnie z prawem, uznało je, przed lub po 

dokonaniu wywozu, za zabytki o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego. 

 

[Art. 73. 

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, 

będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca 

taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu 

państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy tym zabytku. 
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Art. 74. 

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez: 

1)   ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków 

finansowych z części budżetu państwa "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego"; 

2)   wojewódzkiego konserwatora zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa w 

części, której dysponentem jest wojewoda.] 

<Art. 73.  

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, 

będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca 

taki zabytek w trwałym zarządzie albo będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku 

wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej 

z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru albo prac konserwatorskich lub 

restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa. 

Art. 74.  

1. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez: 

1) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze 

środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest ten minister; 

2) wojewódzkiego konserwatora zabytków ze środków finansowych z budżetu 

państwa w części, której dysponentem jest wojewoda. 

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku 

wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa jest udzielana ze środków budżetu 

państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego.> 

Art. 76. 

1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie: 

1)   nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie 

kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które 
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zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie 

dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku; 

2)   nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone 

w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o 

udzielenie dotacji[.] <;> 

<3) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub 

restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, które zostaną 

przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie 

dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku.> 

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wnioskodawca może złożyć po 

przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru, 

określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Art. 77. 

[Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować 

nakłady konieczne na:] 

<Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:> 

1)   sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

2)   przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 

3)   wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

4)   opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 

5)   wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

6)   sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

7)   zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

8)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 

niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

9)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 

odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 

50% oryginalnej substancji tej przynależności; 
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11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 

odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 

posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 

zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i 

robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 

17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

Art. 78. 

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru. 

2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem 

technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja 

może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych 

prac lub robót. 

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga 

niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów 

koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

4. Łączna wysokość dotacji udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego i wojewódzkiego konserwatora zabytków nie może 

przekraczać wysokości dofinansowania określonej w ust. 1-3. 

<5. Dotacja, o której mowa w art. 74 ust. 2, jest udzielana we wnioskowanej wysokości 

do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub 

restauratorskich.> 
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[Art. 80. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

oraz sposób prowadzenia dokumentacji w tym zakresie. 

2. W rozporządzeniu, w szczególności, należy określić tryb postępowania z wnioskami o 

udzielenie dotacji celowej oraz sposób jej rozliczania, a zwłaszcza rodzaj dokumentów 

niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji oraz wskazać, jakie 

postanowienia powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji, a także sposób 

gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach.] 

<Art. 80. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie 

lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru, 

2) dane i informacje zawarte we wnioskach o udzielenie dotacji oraz dokumentację 

niezbędną do rozpatrzenia tych wniosków, 

3) dokumenty niezbędne do zawarcia umowy oraz elementy umowy o udzielenie 

dotacji, 

4)  dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy 

– uwzględniając konieczność określenia okresu, który musi upłynąć zanim możliwe 

będzie udzielenie kolejnej dotacji celowej na dofinansowanie prac przy tym 

samym zabytku, zorganizowania w ciągu roku budżetowego co najmniej jednego 

naboru wniosków o udzielenie dotacji, ogłoszenia informacji o naborach, 

zapewnienia wszechstronnej oceny działań, na wykonanie których ma być 

udzielona dotacja, oraz zapewnienia celowości i racjonalności wydatkowania 

środków publicznych.> 

Art. 83. 

Na zasadach określonych w przepisach o zasadach finansowania nauki, minister właściwy do 

spraw nauki może przyznać środki finansowe na badania konserwatorskie, 
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architektoniczne, archeologiczne lub inne badania naukowe związane z prowadzeniem 

prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach. 

 

Art. 83a. 

1. Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka 

organizacyjna będąca właścicielem albo posiadaczem zabytku wpisanego na Listę 

Skarbów Dziedzictwa, otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie 

pomieszczenia, w którym zabytek ten będzie przechowywany, w zabezpieczenia 

techniczne, o których mowa w art. 37a ust. 1. Przepisy art. 75 i art. 79 stosuje się 

odpowiednio. 

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się ze środków budżetu państwa, z części, 

której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na 

wyposażenie pomieszczenia, w którym zabytek wpisany na Listę Skarbów 

Dziedzictwa będzie przechowywany, w zabezpieczenia techniczne, w tym rodzaje 

kosztów podlegających dofinansowaniu, wymagania, jakie spełnia wniosek oraz 

dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku, kierując się koniecznością 

zapewnienia właściwego dokumentowania przez ubiegających się o udzielenie dotacji 

spełniania warunków jej udzielenia oraz kontroli wykorzystania dotacji, a także 

prawidłowego jej rozliczenia.> 

Art. 109. 

[1. Kto bez pozwolenia wywozi zabytek za granicę lub po wywiezieniu go za granicę nie 

sprowadza do kraju w okresie ważności pozwolenia, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5.] 

<1. Kto bez pozwolenia wywozi zabytek za granicę albo po wywiezieniu go za granicę nie 

przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ważności pozwolenia 

albo, w przypadku o którym mowa w art. 56a ust. 8, w terminie 60 dni od dnia, w 

którym decyzja o odmowie wydania kolejnego pozwolenia na czasowy wywóz 

zabytku za granicę stała się ostateczna albo od dnia otrzymania informacji o 

pozostawieniu wniosku o wydanie kolejnego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku 
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za granicę bez rozpatrzenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 

5.> 

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 sąd orzeka, a w razie skazania za 

przestępstwo określone w ust. 2 sąd może orzec, nawiązkę na wskazany cel społeczny 

związany z opieką nad zabytkami w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego 

minimalnego wynagrodzenia. 

4. Sąd może orzec przepadek zabytku, chociażby nie stanowił on własności sprawcy. 

Art. 113. 

[1. Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub innego 

zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków nie powiadomi 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o:] 

<Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów 

Dziedzictwa albo wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdującego się w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków nie powiadomił odpowiednio ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wojewódzkiego 

konserwatora zabytków o:> 

1)   uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku niezwłocznie po 

powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia, 

2)   zagrożeniu dla zabytku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu 

zagrożenia, 

3)   zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego, w terminie miesiąca od dnia 

nastąpienia tej zmiany, 

4)   zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca 

od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości 

- podlega karze grzywny. 

2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do 

wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny 

związany z opieką nad zabytkami. 
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Art. 113a. 

<1.> Kto w terminie 14 dni od dnia upływu ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 51 

ust. 3, nie powiadomił o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

podlega karze grzywny. 

<2. Tej samej karze podlega, kto w przypadku, o którym mowa w art. 56a ust. 8, w 

terminie 14 dni od dnia przywiezienia zabytku na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków o przywiezieniu 

tego zabytku.> 

[Art. 117. 

Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, 

restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy 

zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania 

archeologiczne, podlega karze grzywny.] 

<Art. 117. 

Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi: 

1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub badania konserwatorskie przy zabytku 

wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

2) prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie 

lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w 

jego otoczeniu albo badania archeologiczne 

– podlega karze grzywny.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 listopada 1996 r. o MUZEACH (Dz. U. z 2012 r., poz. 987) 

Art. 24. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek 

dyrektora muzeum państwowego lub samorządowego, wydaje pozwolenie na skreślenie z 

inwentarza, w razie zmiany statusu prawnego muzealiom lub błędu w zapisie 

inwentarzowym. 
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2. W razie stwierdzenia błędów w zapisie inwentarzowym, skreślenie może być nakazane 

decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po 

uzgodnieniu z Radą do Spraw Muzeów. 

<3. W przypadku muzealium będącego zabytkiem, pozwolenie na skreślenie z 

inwentarza może być wydane z zastrzeżeniem warunku wpisania go do rejestru 

zabytków. Skreślenia dokonuje się z chwilą wpisania muzealium do rejestru 

zabytków. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisu art. 11 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1446 oraz z 2015 r. poz. 397). 

5. W przypadku wzruszenia decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków muzealium 

skreślonego z inwentarza na podstawie pozwolenia, o którym mowa w ust. 3, 

skreślenie z inwentarza uważa się za niedokonane.> 

 


