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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami oraz o zmianie 
ustawy o muzeach. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Andrzeja Dąbrowskiego1. 
 
 
 

 (-)   Elżbieta Achinger;  (-)   Tadeusz Arkit;  (-)   Urszula Augustyn;  (-)   Joanna 
Bobowska;  (-)   Krzysztof Borkowski;  (-)   Jan Bury;  (-)   Renata 
Butryn;  (-)   Marian Cycoń;  (-)   Andrzej Dąbrowski;  (-)   Krzysztof 
Gadowski;  (-)   Elżbieta Gapińska;  (-)   Lidia Gądek;  (-)   Artur 
Gierada;  (-)   Czesław Gluza;  (-)   Marek Gos;  (-)   Jarosław 
Górczyński;  (-)   Rafał Grupiński;  (-)   Marek Hok;  (-)   Maria Małgorzata 
Janyska;  (-)   Bożena Kamińska;  (-)   Mieczysław Kasprzak;  (-)   Jan 
Kaźmierczak;  (-)   Małgorzata Kidawa-Błońska;  (-)   Brygida Kolenda-
Łabuś;  (-)   Marek Krząkała;  (-)   Tomasz Kulesza;  (-)   Józef 
Lassota;  (-)   Tomasz Lenz;  (-)   Jan Łopata;  (-)   Mieczysław Marcin 

                                                           
1 W dniu 24 września 2014 r. nastąpiła zmiana posła przedstawiciela wnioskodawców. Do reprezen-
towania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy został upoważniony pan poseł Artur Bramora.  

 
 



Łuczak;  (-)   Mirosław Maliszewski;  (-)   Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka;  (-)   Anna Nemś;  (-)   Małgorzata Niemczyk;  (-)   Janina 
Okrągły;  (-)   Krystyna Ozga;  (-)   Zbigniew Pacelt;  (-)   Paweł 
Papke;  (-)   Mirosław Pawlak;  (-)   Waldemar Pawlak;  (-)   Lucjan Marek 
Pietrzczyk;  (-)   Krystyna Poślednia;  (-)   Józef Racki;  (-)   Marek 
Sawicki;  (-)   Henryk Siedlaczek;  (-)   Bożena Sławiak;  (-)   Waldemar 
Sługocki;  (-)   Henryk Smolarz;  (-)   Zbigniew Sosnowski;  (-)   Paweł 
Suski;  (-)   Michał Szczerba;  (-)   Krystyna Szumilas;  (-)   Genowefa 
Tokarska;  (-)   Piotr Walkowski;  (-)   Zbigniew Włodkowski;  (-)   Marek 
Wojtkowski;  (-)   Ryszard Zawadzki;  (-)   Piotr Zgorzelski. 



 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia …………………..…….. 2013 r. 

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy 

o muzeach 

 
Art. 1. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ochronę materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu 
archiwalnego regulują odrębne przepisy, z zastrzeżeniem art. 14a ust. 2.”; 

 

2) w art. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;”; 

 

3) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. Rejestr zabytków, zwany dalej „rejestrem”, dla zabytków znajdujących się 
na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 

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

1) nieruchomych; 

2) ruchomych; 

3) archeologicznych.”; 

4) w art. 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do rejestru wpisuje się zabytek na podstawie decyzji wydanej przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź 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.”; 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, 

poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, 
poz. 474 i Nr 130, poz. 871. 



 

5) uchyla się art. 10. 

 

6) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

 

7) w art. 13 w ust. 4 po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a. został wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa;”; 

 

8) po art. 14 dodaje się art. 14 a – b w brzmieniu: 

„Art. 14a. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
na podstawie decyzji wydanej z urzędu albo na wniosek właściciela zabytku ruchomego, 
wpisuje zabytek ruchomy na Listę Skarbów Dziedzictwa. 

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. 

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 bądź na wniosek właściciela zabytku ruchomego.”; 

 

9) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu: 

„Art. 24a. 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 
zapewnienia bezpieczeństwa tych danych i publicznego dostępu do nich.”; 

 

10) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„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.”;  

 

11)  art. 29 otrzymuje brzmienie: 

„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 dziedzictw 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, 3 lub 4, 
przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.”; 

 

12) w art. 36: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„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.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



„3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą określać warunki, które 
zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.”, 

 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„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.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

 

13) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„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.”; 

14) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„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, które wnioski o wydanie pozwoleń powinny zawierać, oraz 
dokumentację niezbędną do rozpatrzenia tych wniosków; 

3) dane i informacje, które pozwolenia powinny zawierać, 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 konieczność zapewnienia efektywności prowadzonego postępowania. 

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 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.”; 

15) po art. 37 dodaje się art. 37a i 37b w brzmieniu: 

„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 stałą ochronę 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 szczegółowe 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 ochrony fizycznej; 

4)  podmioty, którym przekazuje się informacje o konwojowaniu zabytku, mając na 
względzie bezpieczeństwo tego zabytku. 

Art. 37b. 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. 

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków finansowych z części budżetu państwa 
kultura i ochrona 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 powinien spełniać 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.”; 

16) w art. 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

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

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.”; 

 

17) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„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; 



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

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

5) innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8 oraz pkt 10-11, 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: 

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 tego zabytku; 

3) podejmowaniu innych, niż określone w ust. 2, działań, które mogłyby prowadzić do 
zmiany wyglądu tego zabytku.”; 

 

18) w art. 44: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44. 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 dalszego prowadzenia wstrzymanych działań.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Decyzja, o której mowa w art. 43 ust. 2 i 3, wygasa po upływie 2 miesięcy od 
dnia jej 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.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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, w ust. 2 albo 
ust. 3a. pkt 1 i 2.”; 

 

19) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„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 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 tego zabytku, 

3) podejmowaniu innych, niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 1, działań 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 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.”; 

 

20) art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„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. 

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.”; 

21) art. 47 otrzymuje brzmienie: 

„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 prac, robót, badań 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 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.”; 

22) w art. 49 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 



„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.”; 

 

23) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. 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.”; 

 

24) w art. 51 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

 

25) w art. 53: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku wpisanego na Listę 
Skarbów Dziedzictwa wydaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

 

26) w art. 55 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 



„1a. Na podstawie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być wywieziony 
za granicę zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa.”; 

 

27) art. 56 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

 

28) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: 

„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 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, dotyczące wywiezionego zabytku. 

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 pozostawia się bez rozpoznania, 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 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 rozpoznania, wnioskodawca jest obowiązany sprowadzić 
wywieziony zabytek do kraju w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się 
ostateczna albo doręczenia wnioskodawcy informacji o pozostawieniu wniosku bez 
rozpoznania.”; 

 

29)  art. 57 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 57. 1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która otrzymała 
pozwolenie, o którym mowa w art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 albo 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. 56 a ust. 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.”; 

 

30) w art. 64 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa;”; 

 

31) art. 73 otrzymuje brzmienie: 

„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 albo będąca właścicielem bądź 
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.”; 

 



32) w art. 74otrzymuje brzmienie: : 

 

„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 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. 

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy 
zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa jest udzielana przez ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków 
finansowych z części budżetu państwa kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.”; 

33) w art. 76 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„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.”; 

 

34) w art. 77 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Art. 77. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:”; 

35) w art. 78 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„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.”; 

36) art. 80 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 80. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  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, które wnioski o udzielenie dotacji powinny zawierać, oraz 
dokumentację niezbędną do rozpatrzenia tych wniosków, 

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

4)  dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy  



- uwzględniając konieczność zapewnienia wszechstronnej oceny działań, na wykonanie 
których ma być udzielona dotacja, oraz zapewnienia celowości i racjonalności 
wydatkowania środków publicznych.”; 

37) w art. 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 30 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 
za granicę bez rozpoznania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5.”; 

 

38) w art. 113 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. 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 zawiadomił odpowiednio ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wojewódzkiego konserwatora 
zabytków o:”; 

39) art. 113 a otrzymuje brzmienie: 

„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. Kto w przypadku, o którym mowa w art. 56a ust. 8, w terminie 14 dni od dnia 
przywiezienia zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie poinformował 
wojewódzkiego konserwatora zabytków o przywiezieniu zabytku, podlega karze 
grzywny. 

 

40) art. 117 otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987)  
w art. 24 dodaje się ust. 3 - 5 w brzmieniu: 



„3. W przypadku muzealium będącego zabytkiem, pozwolenie na skreślenie 
z inwentarza może być wydane z zastrzeżeniem warunku wpisania go do rejestru 
zabytków. Pozwolenie jest wykonalne z chwilą wpisania muzealium do rejestru zabytków. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się art. 11 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. 
zm.2).  

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.”. 

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 1, art. 37 
ust. 1-3 oraz art. 80 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, zachowują moc 
do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24, art. 37 oraz 
art. 80 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

Art. 4. Przepisu art. 56a ust. 3 i 5 ustawy, o której mowa w art.1 pkt 1 niniejszej ustawy, 
nie stosuje się do kolejnych pozwoleń na czasowy wywóz zabytków określonych w art. 56 a 
ust. 2 ustawy, o której mowa w art.1 pkt 1 niniejszej ustawy, znajdujących się poza granicami 
kraju w dniu wejścia w życie tej ustawy. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 
r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz 
z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871. 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Projektowana ustawa stanowi nowelizację ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o ochronie zabytków” oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 

2012 r. poz. 987, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o muzeach”. Jej celem jest zapewnienie 

możliwości prowadzenia bardziej skutecznej polityki ochrony zabytków w skali całego kraju 

poprzez ustanowienie specjalnych instrumentów ochrony najcenniejszych dóbr kultury, które 

znajdują się w zbiorach publicznych i poza nimi. Przepisy projektowanej regulacji są tym 

samym konkretyzacją gwarancyjnych unormowań zawartych w Konstytucji RP tj. w:  

- art. 5, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego oraz 

zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju;  

- art. 6, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania 

i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego 

trwania i rozwoju (ust. 1), oraz udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą 

w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym (ust. 2);  

- art. 73 in fine, który przyznaje każdemu wolność korzystania z dóbr kultury.  

Państwo, realizując zadanie strzeżenia dziedzictwa narodowego, dysponuje różnorakim 

instrumentarium reglamentacyjnym (przede wszystkim z zakresu nadzoru konserwatorskiego), 

odnoszonym do form ochrony zabytków przewidzianych w art. 7 ustawy o ochronie zabytków. 

Celem przedkładanej nowelizacji jest ustanowienie nowej formy ochrony zabytków ruchomych 

przy założeniu, że dotyczyć będzie ona zabytkowych dóbr kultury o szczególnym znaczeniu 

dla dziedzictwa narodowego, a więc tych, które wraz ze związanymi z nimi „wartościami 

duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi uznawane są za godne ochrony 

prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom, z 

uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i 

artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i 

kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania 

poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej"   (J. Pruszyński, uzasad. wyroku z dnia 8 

października 2007 TK 20/07, OTKZU 2007, seria A, nr 9, poz. 102., sent. Dz. U. Nr 192, poz. 

1394). Konieczność ochrony zabytków bezcennych  pozostających tak w zasobach 

publicznym, jak i w rękach prywatnych, a spełniających powyższe kryterium, leży w interesie 



publicznym. Zgodnie z wyrokiem TK r. K 20/07 „ograniczenia własności zabytków są 

dopuszczalne w celu ochrony szczególnej wolności innych osób, wymienionej w art. 73 

Konstytucji, tj. wolności do korzystania z dóbr kultury. Aby ta wolność mogła być realizowana 

niezbędne są działania władz publicznych mające na celu ochronę zabytków.” 

Stąd przedkładana inicjatywa utworzenia Listy Skarbów Dziedzictwa i możliwość 

umieszczania na niej, tak w trybie wnioskowym jak i z urzędu, zabytków ruchomych, 

wprowadzenia instrumentów ochrony z zakresu nadzoru konserwatorskiego, wzmocnionych 

o uprawnienia kontrolne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy jednoczesnym 

respektowaniu treści pozostałych regulacji konstytucyjnych, a w szczególności art. 31 

Konstytucji i wynikającej z niego zasady proporcjonalności w wyważaniu interesu prywatnego 

i publicznego.  

Dotychczas funkcjonują cztery formy ochrony zabytków. Wpis do rejestru zabytków, 

uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku 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.  

Z tych czterech form wszystkie dotyczą zabytków nieruchomych, a zabytków ruchomych 

dotyczy wyłącznie wpis do rejestru zabytków. Podkreślić również należy, że wpis zabytku 

ruchomego do rejestru zabytków następuje w zasadzie na wniosek właściciela zabytku. Z 

urzędu tego rodzaju zabytek można wpisać jedynie w ściśle określonych przypadkach, 

związanych z obawą jego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty. Oznacza to, że skuteczna 

ochrona tych zabytków może być sprawowana jedynie w ograniczonym zakresie, gdyż można 

ją podjąć dopiero wtedy, gdy zabytek jest już narażony na różnego rodzaju zagrożenia. Taki 

stan rzeczy nie jest właściwy. Niepodjęcie bowiem w odpowiednim czasie interwencji może 

spowodować, że bezcenne pamiątki przeszłości utracą swoje wartości bezpowrotnie.  

Zatem w celu zwiększenia zakresu ochrony najcenniejszych zabytków ruchomych 

niezbędne jest objęcie ich taką ochroną, która nie byłaby uzależniona jedynie od woli 

właściciela zabytku, a mogłaby być również sprawowana w wyniku podjęcia inicjatywy w tym 

zakresie przez organ ochrony zabytków.  

Projektowana ustawa wprowadza nową formę ochrony zabytków pod nazwą Lista 

Skarbów Dziedzictwa. Podstawą wpisania na Listę będzie decyzja ministra właściwego do 



spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Taka forma rozstrzygnięcia zapewni 

zainteresowanym (właścicielom i innym dysponentom zabytku) odpowiedni poziom ochrony 

ich interesów, określony instytucjami ogólnej procedury administracyjnej i 

sądowoadmnistracyjnej. Ze względu na rangę zabytków, które docelowo znajdą się na Liście 

zasadnym jest, aby kompetencje związane z jego prowadzeniem wykonywał naczelny organ 

administracji. Możliwość umieszczenia na Liście dotyczyć będzie zabytków, o szczególnej 

wartości dla dziedzictwa kulturowego które należą do jednej z kategorii wymienionych w art. 

64 ustawy o ochronie zabytków, który to przepis określa kategorie zabytków podlegających 

restytucji, w przypadku nielegalnego ich wywiezienia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej niezgodnie z prawem. Kryteria zastosowane w art. 64 to czas powstania zabytku oraz 

jego wartość rynkowa. Wpisaniu na Listę będą podlegały również zabytki znajdujące się 

w instytucjach kultury, w tym wpisane do inwentarzy muzealnych, a także wchodzące w skład 

narodowego zasobu bibliotecznego i materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób 

archiwalny. Określone zostały również przesłanki wykreślenia zabytku z Listy. Tryb 

postępowania w tym zakresie, podobnie jak w przypadku wpisania na Listę, podlegać będzie 

procedurze administracyjnej. Sposób prowadzenia Listy i zakres danych zamieszczanych 

określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

 Projekt przewiduje również ujednolicenie zasad dokonywania wpisu do rejestru 

zabytków ruchomych i nieruchomych. Obecnie wpis zabytku ruchomego do rejestru odbywa 

się,  

co do zasady na wniosek właściciela. Wpis z urzędu jest wyjątkiem i zastrzeżony jest 

na wypadek wystąpienia zagrożenia. Proponowane rozwiązanie polega na uchyleniu  

art. 10 ustawy o ochronie zabytków przy jednoczesnym przereagowaniu art. 9, który odtąd 

będzie ogólna podstawą dokonywania wpisów do rejestru. 

Kolejne przepisy projektowanej ustawy określają sposoby ochrony zabytków ujętych na 

Liście Skarbów Dziedzictwa. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ustawy o ochronie 

zabytków właściciel zabytku wpisanego na Listę, tak jak właściciel zabytku wpisanego do 

rejestru zabytków oraz zbytku ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, obowiązany 

będzie organ ochrony zabytków o zdarzeniach dotyczących tego zabytku. Jednak z uwagi na 

fakt, że na Liście znajdą się najbardziej cenne zabytki, ich właściciele będą zobligowani do 

poinformowania o wspomnianych zdarzeniach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego.  



Znowelizowany art. 29 wprowadza obowiązek udostępniania do badań zabytku 

wpisanego na Listę. Jednocześnie przepis ten wskazuje, że organem ochrony zabytków 

właściwym do badania tego rodzaju zabytku będzie wyłącznie minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. O przyjęciu takiego rozwiązania, inne zabytki 

mogą być badane przez oba organy ochrony zabytków, zdecydowała ranga zabytków 

wpisywanych na Listę.  

Dodany w art. 36 ustawy ust. 1a ogranicza zakres dopuszczalnych działań przy zabytku 

wpisanym na Listę jedynie do badań i prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich. Inne 

działania, dozwolone w odniesieniu do zabytków wpisanych do rejestru zabytków, będą w 

stosunku do zabytków wpisanych na Listę zabronione. Ograniczenie to ma na celu 

podejmowanie przy tych zabytkach tylko takich działań, które zmierzają do utrwalenia 

i utrzymania w jak najlepszym stanie substancji zabytku. Prowadzenie wspomnianych prac i 

badań, tak jak przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wymagać będzie pozwolenia 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W celu 

dostosowania przepisów wykonawczych do wprowadzonych zmian w ustawie,  zmianie 

ulegnie również treść przepisu upoważniającego w art. 37 ustawy o ochronie zabytków, w 

części precyzującej zakres spraw przekazywanych do uregulowania. 

W dodanym art. 37a sformułowane zostały obowiązki związane przechowywaniem i 

przewożeniem zabytków wpisanych na Listę. Szczególna wartość zabytków, które zostaną 

umieszczone na Liście wymaga uregulowania powyższej kwestii. Techniczne aspekty realizacji 

ww. obowiązków przekazane zostaną do uregulowania w akcie wykonawczym, do którego 

wydania zobowiązany będzie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. W ust. 3 ww. 

art. 37a przewidziany jest nowy mechanizm pomocy finansowej ze środków publicznych – 

dotacja celowa na pokrycie kosztów przystosowania pomieszczenia do przechowywania 

zabytku wpisanego na Listę. W ten sposób koszty, jakie niewątpliwie powstaną w związku 

z przystosowaniem pomieszczeń do wymaganych prawem standardów w całości obciążą 

rachunek państwa. Sposób ustalania wysokości i rozliczania dotacji, w tym rodzaje kosztów 

podlegających finansowaniu albo dofinansowaniu, wymagania wniosku oraz dokumenty, jakie 

należy dołączyć do wniosku określone zostaną w rozporządzeniu wydanym przez ministra 

właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.  



Projektowana ustawa zmienia zakres nadzoru konserwatorskiego rozszerzając 

zastosowanie niektórych jego instytucji do zabytków wpisanych na Listę. Znowelizowany 

art. 38 zobowiązuje wojewódzkich konserwatorów zabytków do kontrolowania stanu zabytków 

wpisanych na Listę, co najmniej raz na dwa lata. Jednocześnie ze względu na znaczenie tych 

zabytków dla dziedzictwa narodowego kulturowego minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego może taką kontrolę zlecić w każdym czasie. 

Art. 43 ustawy o ochronie zabytków w nowelizowanym w brzmieniu rozszerza 

zastosowanie przepisu upoważniającego organy ochrony zabytków do wstrzymania prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na 

Listę, gdy prowadzone są one bez pozwolenia albo na podstawie pozwolenia, ale niezgodnie z 

jego warunkami. Dotychczas przepis ten dotyczył tylko zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego będzie miał 

możliwość wstrzymania przy zabytku wpisanym na Listę działań, których przy tego rodzaju 

zabytku prowadzić nie wolno.   

Zmiana przepisu art. 43 wymaga wprowadzenia zmiany w przepisie art. 44, który 

wskazuje sposób postępowania w przypadku wstrzymania działań przy zabytku. Przepis ten 

należało rozszerzyć o możliwość wstrzymywania działań podejmowany przy zabytkach 

wpisanych na Listę. Uprawnienie w tym zakresie przysługiwać będzie ministrowi właściwemu 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Sposób postępowania będzie identyczny 

jak w przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków, z wyjątkiem dotyczącym działań, 

na które nie może wydane być pozwolenie.  

Natomiast w przypadku, gdy prace lub badania zostały już ukończone, art. 45 ustawy o 

ochronie zabytków w swym nowym brzmieniu nakłada na wojewódzkiego konserwatora 

zabytków albo odpowiednio ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego obowiązek wydania decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego 

stanu albo zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany 

sposób i w określonym terminie. W swoim poprzednim brzmieniu przepis ten odnosił się 

wyłącznie do zabytków wpisanych do rejestru zabytków. W znowelizowanym brzmieniu 

obejmie zabytki wpisane na Listę. Jednocześnie wprowadzono możliwość wydania przez 

organy ochrony zabytków decyzji odstępującej od wydania tego rodzaju decyzji nakazującej 

lub zobowiązującej, gdy wykonane działania, choć miały bezprawny charakter, to nie 

spowodowały uszczerbku dla wartości zabytku.  



Znowelizowany art. 46 ustawy o ochronie zabytków upoważnia natomiast organy 

ochrony zabytków do wstrzymania działań podejmowanych przy zabytku niewpisanym na 

Listę, jeżeli zabytek ten spełnia przesłanki do objęcia go wpisem na Listę.  

W odniesieniu do zabytków wpisanych na Listę zastosowanie znajdzie również 

instytucja nakazu przeprowadzenia określonych prac konserwatorskich, jeżeli ich wykonanie 

będzie niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego 

zabytku. Takie rozwiązanie dotyczy obecnie zabytków wpisanych do rejestru zabytków.  

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zabytku ruchomego wpisanego na Listę, tak 

jak i w przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków, organ ochrony zabytków, w tym 

wypadku minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, będzie mógł 

zabezpieczyć ten zabytek w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia 

zagrożenia, a gdy jego usunięcie nie będzie możliwe przejąć zabytek na własność Skarbu 

Państwa. 

Zmiany dotyczą również przepisów regulujących kwestie wywozu zabytków za granicę. 

Zabytki wpisane na Listę, stosownie do treści art. 51 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków w 

znowelizowanym brzmieniu, podlegać będą zakazowi wywozu za granicę na stałe. Taki zakaz 

dotyczy obecnie zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza 

muzeum, a także wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Jest zatem 

oczywiste, że będzie on dotyczył także najcenniejszych zabytków wpisanych na Listę. Ich 

czasowy wywóz wymagać będzie natomiast pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego. O tym, że tego rodzaju pozwolenia nie będzie wydawał 

wojewódzki konserwator zabytków zdecydowało znaczenie tych zabytków dla dziedzictwa 

narodowego kulturowego. 

W art. 55, w dodanym ust. 1a przesądzono jednoznacznie, że zabytki wpisane na Listę nie 

mogą być czasowo wywożone za granicę na podstawie wwielokrotnego pozwolenia ogólnego. 

W dodawanym art.56a wprowadza się możliwość przedłużania, ponad okres przewidziany 

w pierwotnie wydanym pozwoleniu, okresu przebywania poza granicami kraju zabytku 

legalnie wywiezionego w celach wystawienniczych (np. w związku z wypożyczeniem w celach 

ekspozycji w  innym muzeum czy czasową zamianą między muzeami) a także w przypadku 

udostępnienia zabytku do urządzenia wnętrz polskich placówek dyplomatycznych - bez 

konieczności przywiezienia zabytku do kraju, jak ma to miejsce dotychczas. Obowiązek 



przywozu do kraju zabytku w okresie „pomiędzy” kolejnymi pozwoleniami generuje nierzadko 

niepotrzebne koszty, szczególnie w sytuacji gdy umowa pomiędzy muzeami lub z placówkami 

dyplomatycznymi przewiduje dłuższy okres wypożyczenia czy ekspozycji niż ten, na który 

może być wydane pozwolenie. Zwolnienie z tego obowiązku będzie dotyczyło zabytków 

znajdujących się w zasobie publicznym i wywożonych za granicę w interesie publicznym, na 

wniosek jednostki organizacyjnej należącej do sektora finansów publicznych. Ponadto aktualny 

stan zabytku będzie dawał gwarancję zachowania go w stanie niepogorszonym a warunki 

czasowego przechowywania zabytku w nowym miejscu oraz sposób ochrony konserwatorskiej 

zostanie uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przedłużenie okresu wywozu 

wymagać będzie oczywiście wydania kolejnego pozwolenia, które zgodnie z art.56 ustawy o 

ochronie zabytków będzie mogło zostać w każdej chwili cofnięte.  

Rozszerzony zostanie zakres stosowania procedury restytucyjnej przewidzianej w 

rozdziale 6 ustawy o ochronie zabytków. Objęte nią zostaną z racji swej szczególnej wartości 

dla dziedzictwa kulturowego, zabytki wpisane na Listę. 

Projektowana ustawa wprowadza także istotne zmiany do systemu finansowania opieki 

nad zabytkami. Aktualnie ustawa o ochronie zabytków przewiduje mechanizm wsparcia 

finansowego opieki nad zabytkami w postaci dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Podmiotami 

dotującymi są m.in. minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

oraz wojewódzcy konserwatorzy zabytków, a środki finansowe na ten cel pochodzą m.in. 

z części budżetu państwa, których dysponentami są minister i wojewodowie. Przyznanie 

dotacji ma charakter uznaniowy. Dotacja celowa, zgodnie z w art. 76 ustawy o ochronie 

zabytków, udzielana jest w systemie prefinansowania planowanych działań lub refundacji 

poniesionych na nie kosztów. Katalog zamknięty nakładów koniecznych, które podlegają 

dotowaniu określa art. 77 tejże ustawy.  

Zgodnie z art. 73 w projektowanym brzmieniu dotacja obejmie również prace 

konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych na Listę. Dotacja na prace 

konserwatorskie przy zabytku wpisanym na Listę będzie dotacją o charakterze obligatoryjnym, 

a więc dysponent środków w przypadku złożenia prawidłowego wniosku nie będzie mógł 

odmówić jej przyznania. Wysokość dotacji w takim przypadku może wynosić nawet 100 % 

wysokości kosztów nakładów koniecznych poniesionych na te prace. 



Projektowana zmiana przewiduje zmianę przepisów karnych zawartych w rozdziale 11 

ustawy o ochronie zabytków, w celu dostosowania ich do nowego brzmienia nowelizowanej 

ustawy, w związku z ustanowieniem nowej formy ochrony zabytków ruchomych. Nowelizacja 

art. 113 i 117 ustawy o ochronie zabytków spowoduje, że przedmiotem czynności 

wykonawczej wykroczenia polegającego na niezawiadomieniu organu ochrony zabytków o 

istotnych zdarzeniach dotyczących zabytku oraz wykonania bez pozwolenia albo wbrew 

warunkom pozwolenia prac lub badań przy zabytku, będzie również zabytek wpisany na Listę. 

 W ustawie o muzeach wprowadzono korektę art. 24 regulującego procedurę 

dokonywania zmian w inwentarzu muzealnym, polegających na skreśleniu muzealium 

stanowiącego zabytek z inwentarza muzeum. W znowelizowanym przepisie przewidziano 

dodatkowy element fakultatywny pozwolenia na skreślenie muzealium z inwentarza w postaci 

warunku zawieszającego, odraczającego wykonalność pozwolenia do momentu objęcia 

muzealium stanowiącego zabytek wpisem do rejestru zabytków. Przepis ma na celu stworzenie 

warunków objęcia bezpośrednią i niezwłoczną ochroną konserwatorską muzealiów 

stanowiących zabytki, co do których zachodzą przesłanki skreślenia z inwentarza muzeum. 

 Wejście w życie zaproponowanych w projekcie rozwiązań, ustanawiających specjalne 

instrumenty prawne dostosowane do ochrony zabytków o szczególnym znaczeniu, a które 

dotychczas podlegały ograniczonej ochronie, przyczyni się do polepszenia warunków 

zachowania dziedzictwa narodowego. 

Wejście w życie proponowanej nowelizacji nie powinno spowodować wzrostu kosztów 

w sektorze finansów publicznych z tytułu objęcia dotacją celową zabytków objętych nową 

formą ochrony zabytków ponieważ dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach 

wpisanych na Listę będą udzielane ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kulturowego oraz 

wojewodów.  Częstotliwość wykonywania prac konserwatorskich jest różna i uwarunkowana 

wieloma czynnikami. Udział środków publicznych w tych pracach wynosić będzie od 25 do 

100%, w przypadku gdy wszystkie zabytki wpisane na Listę będą publicznie udostępniane. 

Dotacja w takiej wysokości może być udzielana także na podstawie obecnie obowiązujących 

przepisów. 

Ustawa spowodowuje nieznaczny wzrost wydatków budżetu państwa w części 24 – 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynikający z przejęcia na rachunek państwa 



wydatków związanych z dostosowaniem pomieszczeń, w których przechowywane będą zabytki 

znajdujące się na Liście. Szacuje się, że ww. skutek finansowy nie przekroczy 1 miliona 

złotych rocznie. 

Ustawa nie wywoła skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy, konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

Źródłem finansowania kosztów realizacji zadań związanych z wejściem w życie 

projektowanej ustawy będą środki z budżetu państwa. 

Wejście w życie projektowanej ustawy spowoduje konieczność zmiany aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie przepisów upoważniających zawartych w art. 37 oraz 

80 ustawy o ochronie zabytków.  Rozporządzenie wydawane na podstawie art. 37 zasadniczo 

nie powinno odbiegać treścią od obecnie obowiązującego. Jedyna zmiana będzie odnosić się do 

wprowadzenia obowiązku posiadania stosownych kwalifikacji przy wykonywaniu prac 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę. Podobnie niewielka zmiana w stosunku do 

obecnie obowiązującej regulacji dotyczyć będzie rozporządzenia z art. 80 ustawy o ochronie 

zabytków, w związku z koniecznością dodania zabytków wpisanych na Listę jako dotowanych 

z budżetu państwa.  

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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