
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

oraz ustawy o muzeach 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. 

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

o muzeach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 skreśla się pkt 4 i 5; 

2)  w art. 1 w pkt 15, w art. 37a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Właściciel lub posiadacz zabytku jest obowiązany zapewnić 

zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia 

otrzymania dotacji, o której mowa w art. 83a, nie później jednak niż po upływie 

12 miesięcy od dnia wpisu zabytku na Listę Skarbów Dziedzictwa.”; 

3)  w art. 1 w pkt 19, w art. 45 skreśla się ust. 2 i 4; 

4)  w art. 1 po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: 

„24a) w art. 54 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.”;”; 

5)  w art. 1 w pkt 35, w art. 83a w ust. 1 wyrazy „otrzymuje dotację celową” zastępuje się 

wyrazami „otrzymuje na swój wniosek dotację celową”; 

6)  w art. 1 w pkt 35, w art. 83a w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „, we wnioskowanej 

wysokości do 100% nakładów koniecznych na wyposażenie pomieszczenia 

w zabezpieczenia techniczne”; 
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7)  po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Pozwolenia na wywóz zabytków ruchomych za granicę oraz 

pozwolenia na prowadzenie prac, badań lub innych działań przy zabytku ruchomym, 

wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym, zachowują moc przez okres, na który zostały wydane.”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



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

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. 

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

o muzeach, wprowadził do niej 7 poprawek. 

Przyjmując poprawkę nr 1, Senat postanowił przywrócić do ustawy przepis, zgodnie 

z którym zabytek nieruchomy wpisuje się do rejestru zabytków z urzędu bądź na wniosek 

właściciela, a zabytek ruchomy - na wniosek właściciela, natomiast z urzędu - tylko 

w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia 

zabytku za granicę. Zdaniem Senatorów, wprowadzenie zasady, iż zabytek ruchomy może 

zostać wpisany do rejestru z urzędu, jest zbyt daleko idącym środkiem prawnym. Pociąga on 

bowiem za sobą szereg istotnych ograniczeń prawa własności, począwszy od zakazu wywozu 

takiego zabytku za granicę, aż do wywłaszczenia. 

Uchwalając poprawkę nr 2 Senat zakreślił termin, w ciągu którego właściciel lub 

posiadacz zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, powinien zapewnić chroniące 

zabytek zabezpieczenia techniczne na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń. 

W świetle art. 50 ustawy, brak takich zabezpieczeń może zostać uznany za zagrożenie 

polegające na możliwości zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży, zaginięcia lub nielegalnego 

wywiezienia zabytku za granicę, a w konsekwencji skutkować decyzją o ustanowieniu 

czasowego zajęcia, a nawet o przejęciu zabytku na własność Skarbu Państwa. Wyznaczenie 

właścicielowi zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa terminu na jego 

zabezpieczenie, oznaczać będzie gwarancję, iż przed jego upływem decyzja taka nie zostanie 

wydana. 

Poprawka nr 3 uchyla przepisy, które stanowiły podstawę do legalizacji prac 

podejmowanych przy zabytku bez wymaganego pozwolenia albo wbrew jego warunkom. 

Zdaniem Senatorów, pozostawiały one organom ochrony zabytków zbyt szeroki zakres 

uznania administracyjnego, co mogłoby oznaczać w praktyce próby omijania procedury 

uzyskiwania pozwoleń. 

Przyjmując poprawkę nr 4 Senat wprowadził zasadę, iż zabytek wpisany na Listę 

Skarbów Dziedzictwa nie może być wywożony na podstawie wielokrotnego pozwolenia 

indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę. Brak interwencji legislacyjnej w tym 
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zakresie oznaczałby, iż decyzja w sprawie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na 

czasowy wywóz zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa za granicę, pozostałaby 

w gestii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Senatorowie uznali natomiast, że 

wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku nie powinno być 

wydawane dla przedmiotu wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa za granicę, analogicznie 

jak ma to miejsce w przypadku wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz 

zabytków za granicę.  

W poprawce nr 5 Senat jednoznacznie przesądził, iż dotacja na wyposażenie 

pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne jest udzielana na wniosek właściciela lub 

posiadacza zabytku, a nie z urzędu.  

Zgodnie z art. 83a ustawy (art. 1 pkt 35 noweli), 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. Z przepisu tego nie wynika, w jakiej wysokości udzielana 

będzie dotacja. Pozostawienie tej kwestii do rozstrzygnięcia w drodze aktu wykonawczego 

wydanego na podstawie art. 83a ust. 3, byłoby w opinii Senatorów niedopuszczalne ze 

względu na ustawowy charakter tej materii. Uchwalając poprawkę nr 6 Senat przyjął dotację 

w wysokości wnioskowanej do 100% nakładów, analogicznie jak w przypadku dotacji na 

wykonanie prac restauratorskich lub konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę 

Skarbów Dziedzictwa.  

Analizowana ustawa modyfikuje, w stosunku do zabytków ruchomych, dotychczasowe 

zasady wydawania pozwoleń na prowadzenie prac przy zabytku oraz na wywóz zabytku za 

granicę. Te z nich, które znajdą się na Liście Skarbów Dziedzictwa, przejdą do kompetencji 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zostaną objęte 

nowymi obostrzeniami. Wynikające z art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa 

prawa, a w szczególności zasada ochrony zaufania obywatela do prawa nakazują, aby 

ustawodawca - przy pomocy przepisów przejściowych - umożliwiał adresatom zmienianych 

przepisów zakończenie spraw będących w toku w oparciu o reguły dotychczasowe. Poprawką 

nr 7 Senatorowie dodali do noweli przepis przejściowy, w myśl którego pozwolenia na 

wywóz zabytków ruchomych za granicę oraz pozwolenia na prowadzenie prac, badań lub 
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innych działań przy zabytku ruchomym, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, 

zachowują moc przez okres, na który zostały wydane. 

 


