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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 21 kwietnia 2017 r. 

 

o restytucji narodowych dóbr kultury 

 

(druk nr 498) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 lipca 1983 r. O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM 

I ARCHIWACH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948) 

 

Art. 14. 

1. Wywóz za granicę materiałów archiwalnych stanowiących narodowy zasób archiwalny jest 

zabroniony. 

2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może zezwolić na czasowy wywóz za granicę 

materiałów archiwalnych, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawia ważny interes 

społeczny lub indywidualny. 

3. Wywóz za granicę materiałów archiwalnych niewchodzących do narodowego zasobu 

archiwalnego w rozumieniu ustawy jest dopuszczalny pod warunkiem stwierdzenia jego 

charakteru przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. 

[4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do materiałów archiwalnych przywiezionych do 

kraju z zastrzeżeniem ich zwrotu.] 

<4. Przepisy ust. 1–3 nie mają zastosowania do materiałów archiwalnych 

przywiezionych do kraju z zastrzeżeniem ich zwrotu oraz do materiałów 

archiwalnych podlegających zwrotowi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie art. 26 i art. 43 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych 

dóbr kultury (Dz. U. poz. …).> 

 

[Art. 14a. 

Do zwrotu, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywiezionych 

niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, materiałów 

archiwalnych, od wytworzenia których upłynęło: 
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1)   więcej niż 50 lat, 

2)   50 lat lub mniej, jeżeli stanowią państwowy zasób archiwalny 

- stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6 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. 379, 774 i 

1505), z tym że organem właściwym do prowadzenia postępowania dotyczącego zwrotu 

materiałów archiwalnych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.] 

 

[Art. 14b. 

Przepis art. 14a nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Rzeczpospolitą Polską zwrotu, 

na podstawie prawa lub zwyczajów międzynarodowych, wywiezionych niezgodnie z prawem 

polskim z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów archiwalnych innych niż określone 

w art. 14a.] 

<Art. 14b. 

Prowadzenie spraw o zwrot materiałów archiwalnych wyprowadzonych z naruszeniem 

prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

o restytucji narodowych dóbr kultury.> 

 

Art. 21. 

1. Do zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych należy: 

1)   koordynowanie działalności archiwalnej na terenie Państwa; 

2)   (uchylony); 

3)   wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz określonych materiałów archiwalnych; 

4)   nadzór nad gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, 

opracowywaniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych oraz 

brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej; 

5)   nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach 

państwowych; 

6)   prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw archiwalnych; 

7)   (uchylony); 

8)   prowadzenie ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych; 

9)   popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej i wydawniczej; 
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10)  wykonywanie zadań z zakresu informatyzacji podległych mu archiwów 

państwowych, polegających na projektowaniu, wdrażaniu, eksploatacji, integracji, 

rozwoju i udostępnianiu im systemów teleinformatycznych obsługujących działalność 

archiwalną, zabezpieczaniu danych osobowych przetwarzanych w tych systemach, 

koordynowaniu tych działań oraz zapewnieniu możliwości wymiany danych pomiędzy 

tymi systemami[.] 

<11) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

o restytucji narodowych dóbr kultury.> 

1a. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

4, dotyczących podległych mu archiwów państwowych, może wydawać zarządzenia. 

1b. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może powierzyć podległemu mu archiwum 

wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 10. 

2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych uprawniony jest do kontroli przestrzegania 

przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez podmioty wymienione w 

art. 22. 

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

rozporządzenia, określi szczegółowy zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do archiwów wyodrębnionych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) 

Art. 19. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję 

w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia 

dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1)   przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 

2)   określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 

164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 

211a, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 

§ 2, art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1, art. 238, art. 239 § 
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1, art. 240 § 1, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 269, art. 270a § 1 i 2, art. 

271a § 1 i 2, art. 277a § 1, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 

296a § 1, 2 i 4, art. 299 § 1-6 oraz art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego, 

2a)  określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), 

3)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297-306 Kodeksu karnego, 

powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli 

wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość 

najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych 

przepisów, 

3a)  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdy pokrzywdzonym jest małoletni 

albo gdy treści pornograficzne, o których mowa w art. 202 Kodeksu karnego, 

obejmują udział małoletniego, 

<3b) określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), w rozdziale 5 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. …), w rozdziale 5a ustawy z 

dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.), w 

rozdziale 11a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i …) oraz w rozdziale 6 

ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 

poz. …),> 

4)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

4a)  skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

5)   nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami 

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich 

prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, 

6)   określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające 

Kodeks karny (Dz. U. poz. 554 i 1083, z 1998 r. poz. 715, z 2009 r. poz. 1149 i 1589 

oraz z 2010 r. poz. 626), 
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7)   określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 

1991), 

8)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta 

wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora 

okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu 

Policji. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji, Komendant 

CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody 

właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, kontrolę operacyjną, zwracając się 

jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie 

postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od 

dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę 

operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów 

zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub 

oskarżonego, we wniosku organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie kontroli 

operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 
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2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

6a. Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 2, polegające 

na uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa w art. 15 ust. 1 

pkt 4a. 

6b. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 6a, nie wymaga zgody sądu. 

7. Wniosek organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okręgowy 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 6. 

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, 

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo komendanta 

wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o 

którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie 

o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej 

kontroli. 

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, wydawać 
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kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie 

okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 

9a. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może 

upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, 

lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 7. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo, 

przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być 

realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o 

zarządzenie kontroli operacyjnej. 

12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli 

operacyjnej. 

12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury. 

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wynikach 

kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej 

kontroli. 

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o 
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którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli 

operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się 

odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

15a. - 15e. (uchylone). 

15f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 15: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji 

zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo 

komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi te materiały. 

15g. W przypadku, o którym mowa w ust. 15f pkt 2, prokurator niezwłocznie po otrzymaniu 

materiałów kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią 

zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 15f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami, 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

15h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora, wydaje postanowienie o 

dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w 

ust. 15g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność 

nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne 

zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

15i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 15g pkt 2, prokuratorowi przysługuje 

zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 
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15j. Organ Policji jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, 

o którym mowa w ust. 15h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego 

zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. Organ Policji niezwłocznie informuje prokuratora, o którym mowa w 

ust. 15g, o zniszczeniu tych materiałów. 

16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów 

zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień wynikających 

z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

16a. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Policji prowadzą 

rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli 

operacyjnej. 

16b. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr centralny wniosków i zarządzeń 

dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez organy Policji w zakresie 

przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrów. 

16c. W komórkach organizacyjnych Policji wykonujących zarządzenia w sprawie kontroli 

operacyjnej można odrębnie rejestrować dane zawarte w dokumentacji z kontroli 

operacyjnej w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez organy Policji rejestrów, 

o których mowa w ust. 16a. 

16d. Rejestry, o których mowa w ust. 16a-16c, prowadzi się w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających 

znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ 

Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

17a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 17, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

18. (uchylony). 

19. (uchylony). 

20. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 3, 8 i 9 - przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o 

wydanie tego postanowienia; 
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2)   ust. 3 i 15c - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w 

ust. 1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli 

operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

22. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi 

informację o działalności określonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o których 

mowa w art. 20 ust. 3. Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do 

dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) 

 

Art. 1. 

1. Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do 

ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i 

przeciwdziałania nielegalnej migracji. 

1a. Nazwa "Straż Graniczna", jej skrót "SG" oraz znak graficzny Straży Granicznej 

przysługują wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 

1b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku 

graficznego Straży Granicznej, uwzględniając w nim wizerunek orła białego ustalony dla 

godła państwowego oraz ustalając kolorystykę tego znaku. 

2. Do zadań Straży Granicznej należy: 

1)   ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu; 
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2)   organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; 

2a)  zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez: 

a)  kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, 

b)  rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych, 

c)  zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną 

migracją, 

d)  realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), 

e)  współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania 

cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt 

na tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych organów i 

podmiotów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

3)   wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; 

4)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności: 

a)  przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy państwowej 

z przepisami, związanych z jej oznakowaniem, wykonywaniem pracy przez 

cudzoziemców, prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców 

oraz powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom, a także przestępstw 

określonych w art. 270-276 Kodeksu karnego dotyczących wiarygodności 

dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów 

uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

dokumentów wymaganych do ich wydania, 

b)  przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 § 1 

pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

[c)  przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy 

państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz 

wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak 

również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach 

wybuchowych, o prekursorach materiałów wybuchowych podlegających 

ograniczeniom, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, o 

przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych,] 
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<c) przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy 

państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz 

wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami 

akcyzy, jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i 

amunicji, o materiałach wybuchowych, o prekursorach materiałów 

wybuchowych podlegających ograniczeniom, o bibliotekach, o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, o narodowym zasobie archiwalnym, o 

przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych,> 

d)  przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 

r. poz. 783), 

e)  przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw i 

wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku z 

wykonywaniem komunikacji lotniczej, 

f)  przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych 

przez pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych, 

g)  przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby 

niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników 

Straży Granicznej, 

h)  przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych 

przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w związku z 

pełnieniem obowiązków służbowych, 

i)  przestępstw określonych w art. 264a Kodeksu karnego, przestępstw i wykroczeń 

określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) oraz wykroczeń 

określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868 i 1265), 
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j)  przestępstw określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. poz. 554 i 1083, 

z 1998 r. poz. 715, z 2009 r. poz. 1149 i 1589 oraz z 2010 r. poz. 626); 

5)   zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku 

publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości 

Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej; 

5a)  przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa: 

a)  w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej, 

b)  w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego przejścia 

granicznego, 

c)  w portach lotniczych na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony 

lotnictwa cywilnego; 

5b)  zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących 

przewóz lotniczy pasażerów; 

5c)  (uchylony); 

5d)  współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń 

terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

6)   osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, 

aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

7)   ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy 

państwowej; 

8)   (uchylony); 

9)   gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, 

kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz 

udostępnianie ich właściwym organom państwowym; 

10)  nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez 

statki przepisów obowiązujących na tych obszarach; 

11)  ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej 

przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, 

przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie 

o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
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12)  zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 

przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych 

oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód 

granicznych; 

13)  zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 

przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji 

psychotropowych oraz broni, amunicji, materiałów wybuchowych i prekursorów 

materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom; 

13a)  przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 

prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom; 

14)  wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. 

2a. Straż Graniczna prowadzi postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i 

wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, 

popełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych. 

2b. Straż Graniczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz 

umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. 

3. Straż Graniczna w zakresie określonym w ust. 2 i 2a współdziała z właściwymi organami i 

instytucjami Unii Europejskiej oraz innych państw. 

4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

Art. 9e. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Straż 

Graniczną w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia 

dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1)   określonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168, 

art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258, art. 264 § 2 i 3, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 

2, art. 277a § 1 i art. 299 § 1 Kodeksu karnego, 

2)   określonych w art. 270-276 Kodeksu karnego w zakresie wiarygodności dokumentów 

uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów uprawniających 
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do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do 

ich wydania, 

3)   skarbowych, o których mowa w art. 134 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznej przekraczają 

pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie odrębnych przepisów, 

[4)   określonych w art. 183 § 2, 4 i 5, art. 184 § 1 i 2, art. 263 § 1 i 2, art. 278 § 1, art. 

291 § 1 i art. 306 Kodeksu karnego, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437), a także art. 44 i art. 

46a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991), art. 109 ust. 1 

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

2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330) oraz art. 

11-13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669), jeżeli przestępstwa te pozostają w 

związku z przemieszczaniem przedmiotów przestępstwa przez granicę państwową,] 

<4) określonych w art. 183 § 2, 4 i 5, art. 184 § 1 i 2, art. 263 § 1 i 2, art. 278 § 1, 

art. 291 § 1 i art. 306 Kodeksu karnego, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783), a także art. 44 i 

art. 46a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i 

przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 

1991 oraz z 2017 r. poz. 767 i 798), art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. 

zm.), art. 11–13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu 

prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 669 i 1948), art. 53 

ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. …), art. 34a ust. 

1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. 

zm.) oraz art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 

2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i …), jeżeli 

przestępstwa te pozostają w związku z przemieszczaniem przedmiotów 

przestępstwa przez granicę państwową,> 

5)   określonego w art. 464 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
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6)   określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez 

funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych, 

6a)  określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niebędące 

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, 

6b)  określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

6c)  określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

7)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny 

wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży 

Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora okręgowego, może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego komendanta. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, 

2)   komendant oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego 

miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W 

razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli 
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operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje 

protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej 

stosowania. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego, 

we wniosku organu Straży Granicznej o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się 

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

7a. Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 7 pkt 2, polegające 

na uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa w art. 11 ust. 1 

pkt 7a. 

7b. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 7a, nie wymaga zgody sądu. 

8. Wniosek organu Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7. 
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9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, 

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału 

Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w 

ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym 

przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

10. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1, może, 

również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9, wydawać kolejne postanowienia o 

przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość 

nie może przekraczać 12 miesięcy. 

10a. Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej może 

upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa odpowiednio w ust. 

1, 4, 9 i 10, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 4. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, sąd okręgowy rozpoznaje na posiedzeniu, 

jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych wniosków są 

wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Straży Granicznej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną 

kontroli operacyjnej. 

13a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
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działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. 

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

15. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o 

wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu 

tej kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży 

Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi, o 

którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli 

operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się 

odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

16a. - 16e. (uchylone). 

16f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 16: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej 

zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant 

oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi te materiały. 

16g. W przypadku, o którym mowa w ust. 16f pkt 2, prokurator niezwłocznie po otrzymaniu 

materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią 

zgodę w trybie określonym w ust. 4, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami 
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określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

16h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora, wydaje postanowienie o 

dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w 

ust. 16g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność 

nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne 

zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

16i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 16g pkt 2, prokuratorowi przysługuje 

zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

16j. Organ Straży Granicznej jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu 

materiałów, o którym mowa w ust. 16h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Straży Granicznej niezwłocznie informuje prokuratora, o 

którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów. 

17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17a. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Straży Granicznej 

prowadzą rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących 

kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

18. Organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej, dokonuje 

niezwłocznie po zakończeniu kontroli protokolarnego, komisyjnego zniszczenia 

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów niezawierających 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia 

dla toczącego się postępowania karnego. 

18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 18, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

19. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 
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1)   ust. 1, 4, 9 i 10 - przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył 

wniosek o wydanie tego postanowienia; 

2)   ust. 4 i 16c - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 

1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

20. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli 

operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

 

 

 

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

zm.) 

 

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. 

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, z 

późn. zm.). 
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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. 

<6. W przypadku wydania na podstawie art. 39 ust. 1 lub art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 

kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. …) pozwolenia na 

stały wywóz za granicę rzeczy wpisanej do inwentarza muzealiów muzeum będącego 

instytucją kultury skreśla się ją z inwentarza z dniem, w którym wywóz stał się 

dopuszczalny. 

7. W przypadku wydania wyroku nakazującego zwrot na terytorium państwa Unii 

Europejskiej rzeczy wpisanej do inwentarza muzealiów muzeum będącego instytucją 

kultury, stanowiącej zagraniczne narodowe dobro kultury, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, skreśla 

się ją z inwentarza z dniem, w którym wyrok stał się prawomocny.> 

 

Art. 29. 

1. Muzealia mogą być przenoszone poza teren muzeum, w którym są wpisane do inwentarza: 

1)   za zgodą dyrektora muzeum, w przypadku: 

a)  wypożyczenia innym muzeom, 

b)  potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa, 

c)  ekspozycji na wystawach; 

2)   za zgodą podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oraz dyrektora, w przypadkach 

niewymienionych w pkt 1, jeżeli przeniesienie nie wpłynie ujemnie na działalność 

statutową muzeum. 

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

rozporządzenia, warunki, sposób i tryb przenoszenia muzealiów, z uwzględnieniem w 

szczególności warunków i sposobu przenoszenia, przechowywania ich w nowym miejscu 

oraz opracowywania dla nich dokumentacji naukowo-konserwatorskiej. 

 

<Art. 29a. 

1. Muzealia, które nie stanowią zabytków w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisane do inwentarza 

muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury nie mogą być wywożone za 

granicę na stałe, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 26 i art. 42 ustawy z 
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dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, gdy wywóz odbywa 

się w wykonaniu prawomocnego wyroku nakazującego zwrot zagranicznego 

narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy, na terytorium 

państwa Unii Europejskiej albo na podstawie pozwoleń, o których mowa w art. 39 

ust. 1 lub art. 43 ust. 1 tej ustawy. 

2. Muzealia, które nie stanowią zabytków w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisane do inwentarza 

muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury mogą być czasowo wywożone 

za granicę po uzyskaniu: 

1) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz muzealium za granicę albo 

2) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz muzealium za 

granicę, albo 

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

3. Do pozwoleń, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53–57 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

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

drodze rozporządzenia: 

1) zakres danych, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, o których mowa 

w ust. 2, 

2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, 

3) wzory pozwoleń, o których mowa w ust. 2 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznej identyfikacji muzealiów, o których 

mowa w ust. 2, oraz konieczność wskazania we wniosku o wydanie pozwolenia, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 3, imienia i nazwiska przynajmniej 2 osób 

uprawnionych do podpisania wykazu wywożonych muzealiów dołączanego do tego 

pozwolenia.> 

 

<Rozdział 5a 

Przepis karny 

Art. 34a. 

1. Kto bez pozwolenia wywozi za granicę muzealium, które nie stanowi zabytku w 

rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, wpisane do inwentarza muzealiów w muzeum będącym instytucją 
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kultury lub po wywiezieniu go za granicę nie sprowadza do kraju w okresie ważności 

pozwolenia, 

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 wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku. 

4. 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.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 czerwca 1997 r. O BIBLIOTEKACH (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 

i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

<Art. 6a. 

1. Materiały biblioteczne wchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego, które 

nie stanowią zabytków w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), 

nie mogą być wywożone za granicę na stałe, z wyjątkiem przypadków określonych w 

art. 26 i art. 42 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr 

kultury (Dz. U. poz. …), gdy wywóz odbywa się w wykonaniu prawomocnego wyroku 

nakazującego zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 tej ustawy, na terytorium państwa Unii Europejskiej albo na podstawie 

pozwoleń, o których mowa w art. 39 ust. 1 lub art. 43 ust. 1 tej ustawy. 

2. Materiały biblioteczne wchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego, które 

nie stanowią zabytków w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mogą być czasowo wywożone za granicę 

po uzyskaniu: 
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1) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz materiału bibliotecznego za granicę 

albo 

2) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz materiału 

bibliotecznego za granicę, albo 

3) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz materiału bibliotecznego za 

granicę. 

3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 2, wydaje Dyrektor Biblioteki Narodowej. 

4. Do pozwoleń, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53–57 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

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

drodze rozporządzenia: 

1) zakres danych, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, o których mowa 

w ust. 2, 

2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, 

3) wzory pozwoleń, o których mowa w ust. 2 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznej identyfikacji materiałów 

bibliotecznych, o których mowa w ust. 2, oraz wskazania we wniosku o wydanie 

pozwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, imienia i nazwiska przynajmniej 2 osób 

uprawnionych do podpisania wykazu wywożonych materiałów bibliotecznych 

dołączanego do tego pozwolenia.> 

 

<Rozdział 11a 

Przepis karny 

Art. 29a. 

1. Kto bez pozwolenia wywozi za granicę materiał biblioteczny, który nie stanowi 

zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, znajdujący się w narodowym zasobie bibliotecznym lub po 

wywiezieniu go za granicę nie sprowadza do kraju w okresie ważności pozwolenia, 

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 wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku. 
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4. 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.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.)  

 

Art. 14. 

1. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad 

materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności 

kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w 

zakresie: 

1)   podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej; 

2)   ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

3)   działalności muzeów; 

4)   miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich 

stref ochronnych; 

5)   działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz 

ich ochrony; 

6)   wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa; 

7)   edukacji kulturalnej; 

8)   wystaw artystycznych; 

9)   polityki audiowizualnej, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i 

kinematografii; 

10)  amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz 

społeczno-kulturalnych; 

11)  wymiany kulturalnej z zagranicą; 

12)  działalności widowiskowej i rozrywkowej[.] <;> 

<13) restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych 

z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 
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2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór 

nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. 

3.  (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 24 sierpnia 2001 r. O ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I 

WOJSKOWYCH ORGANACH PORZĄDKOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz 

z 2017 r. poz. 244) 

 

Art. 31. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez 

Żandarmerię Wojskową w granicach zadań określonych w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku do 

osób wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 6, w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia 

sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, umyślnych przestępstw ściganych z 

oskarżenia publicznego: 

1)   przeciwko pokojowi i ludzkości, 

2)   przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przestępstw określonych w art. 

127-132 Kodeksu karnego, 

3)   przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 

4)   
(3)

 określonych w art. 140, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, 

art. 166, art. 167, art. 171 § 1, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 200, art. 200a, 

art. 202 § 3 i 4, art. 211a, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 

230a § 1, art. 231 § 1 i 2, art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1, 

art. 238, art. 239 § 1, art. 240 § 1, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 263 § 1 

i 2, art. 265, art. 269, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2, art. 277a § 1, art. 280-282, art. 

285 § 1, art. 286 § 1 i 2, art. 299 § 1-6, art. 305, art. 310 § 1, 2 i 4, art. 339 § 2, art. 345 

§ 2 i 3 oraz art. 358 § 2 Kodeksu karnego, 

5)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 
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6)   określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające 

Kodeks karny (Dz. U. poz. 554 i 1083, z 1998 r. poz. 715, z 2009 r. poz. 1149 i 1589 

oraz z 2010 r. poz. 626), 

<6a) określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), w rozdziale 5 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. …), w rozdziale 6 ustawy z 

dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. …), w 

rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 

987, z późn. zm.) oraz w rozdziale 11a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 

60 i …),> 

7)   określonych w art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

793, 1893 i 1991), 

8)   określonych w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 

oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 224 i 437), 

9)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej 

–   gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, wojskowy sąd 

okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, lub na pisemny 

wniosek komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu zgody 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i pisemnej zgody właściwego 

zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, może, w drodze 

postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych właściwy ze względu na 

siedzibę tego komendanta. 
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3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje wojskowy sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę organu Żandarmerii Wojskowej składającego wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, 

2)   komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej, po poinformowaniu Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej i po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego 

miejscowo wojskowego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w 

tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia 

zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną 

oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych 

podczas jej stosowania. 

5. (uchylony) 

6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego, 

we wniosku organu Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie kontroli operacyjnej, 

zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

8. Wniosek organu Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

wojskowy kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 
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2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7. 

9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wojskowy sąd 

okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej 

lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i właściwego prokuratora do spraw 

wojskowych, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o 

jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia 

tej kontroli. 

10. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, wojskowy sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Żandarmerii Wojskowej, na 

pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta 

oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz właściwego prokuratora do spraw wojskowych, 

może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9, wydawać kolejne 

postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, 

których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 

10a. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa 

odpowiednio w ust. 1, 4, 9 i 10, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 4. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, wojskowy sąd okręgowy rozpoznaje na 

posiedzeniu jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych 
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wniosków są wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, 

przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim 

zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator do spraw 

wojskowych prokuratury okręgowej i przedstawiciel organu Żandarmerii Wojskowej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Żandarmerię 

Wojskową kontroli operacyjnej. 

13a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Żandarmerię Wojskową 

kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. 

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

15. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego 

prokuratora do spraw wojskowych o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a 

na jego żądanie - również o przebiegu tej kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje 

prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas 

stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych 

materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania 

karnego. 

16a. - 16e. (uchylone). 

16f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 16: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 
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2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant 

oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje prokuratorowi do spraw wojskowych te 

materiały. 

16g. W przypadku, o którym mowa w ust. 16f pkt 2, prokurator do spraw wojskowych 

niezwłocznie po otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę 

operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 4, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

16h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora do spraw wojskowych, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

których mowa w ust. 16g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 

a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

16i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 16g pkt 2, prokuratorowi do spraw 

wojskowych przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

16j. Organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o 

zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 16h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie informuje prokuratora, 

o którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów. 
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17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17a. Wojskowy sąd okręgowy, Prokurator Generalny, zastępca prokuratora okręgowego do 

spraw wojskowych i organ Żandarmerii Wojskowej prowadzą rejestry postanowień, 

pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej oraz centralny 

rejestr kontroli operacyjnych. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia 

dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Żandarmerii 

Wojskowej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 18, organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

19. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 4, 9 i 10 - przysługuje zażalenie organowi Żandarmerii Wojskowej, który 

złożył wniosek o wydanie tego postanowienia; 

2)   ust. 4 i 16c - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 

1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

20. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz 

ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i 

zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia 

materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów 

oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

21. Kontrola operacyjna, na którą Żandarmeria Wojskowa uzyskała zgodę, w trybie 

określonym w niniejszej ustawie, jest realizowana, na wniosek Komendanta Głównego 

Żandarmerii Wojskowej, przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 
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22. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb realizacji 

wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 21. 

 

 

 

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, z późn. zm.) 

 

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. 

<3. Zabytek ruchomy stanowiący dobro kultury, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. 

…), podlega z urzędu wpisowi do rejestru. Minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego informuje wojewódzkiego konserwatora zabytków 

o zaistnieniu podstaw do wpisu zabytku do rejestru, przekazując dane zabytku 

i dokumenty niezbędne do dokonania wpisu.> 

 

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.] 

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

dla dziedzictwa kulturowego zaliczany do jednej z następujących kategorii: 
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1) zabytków archeologicznych, które mają więcej niż 100 lat, wchodzą w skład 

zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań 

archeologicznych lub 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, 

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, 

12) środków transportu, które mają więcej niż 75 lat i ich wartość jest wyższa niż 

50 000 euro, 

13) innych kategorii, niewymienionych w pkt 1–12, obejmujących zabytki, które 

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

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

zaliczany do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.> 

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. 

[2. Wojewódzki konserwator zabytków, organy Policji, Straży Granicznej i Krajowej 

Administracji Skarbowej są obowiązane niezwłocznie przekazywać, w celu ujęcia w 

wykazie, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków informacje o zabytku skradzionym lub 

wywiezionym za granicę niezgodnie z prawem.] 

<2. Wojewódzki konserwator zabytków, organy Policji, Straży Granicznej, Krajowa 

Administracja Skarbowa, prokuratura oraz dyrektorzy muzeów i bibliotek, będących 

instytucjami kultury są obowiązani niezwłocznie przekazywać, w celu ujęcia w 

wykazie, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków informacje o zabytku 

skradzionym lub wywiezionym za granicę niezgodnie z prawem.> 

 

Art. 37a. 

[1.Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, 

prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w 

zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po 
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rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych 

studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do 

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

<1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami 

konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje 

osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 

w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która 

po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru 

jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział 

w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach 

konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których 

mowa w art. 14a ust. 2.> 

2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, 

pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, 

prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

kieruje osoba, która posiada: 

1)   świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 

2)   dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie 

-   oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których 

mowa w [art. 64 ust. 1] <art. 14a ust. 2>. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, 

prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych 

do rejestru. 
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Art. 37g. 

1. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach 

konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów 

Dziedzictwa, albo w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach 

konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa 

w [art. 64 ust. 1] <art. 14a ust. 2>, oraz badaniach archeologicznych lub zatrudnienie przy 

tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją kultury potwierdzają 

świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty 

zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych 

pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, 

badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były 

wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym 

instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów 

zabytków. 

2. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, 

robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 

sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, 

inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 37h. 

1. Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e, 

mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za 

równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, może być nabyte 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych 

przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o 

których mowa w [art. 64 ust. 1] <art. 14a ust. 2>. 
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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)   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.] 

<– nie mogą być wywożone za granicę na stałe, z wyjątkiem przypadków określonych 

w art. 26 i art. 42 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr 

kultury, gdy wywóz odbywa się w wykonaniu prawomocnego wyroku 

nakazującego zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 tej ustawy, na terytorium państwa Unii Europejskiej albo na 

podstawie pozwoleń, o których mowa w art. 39 ust. 1 lub art. 43 ust. 1 tej ustawy.> 
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Art. 59. 

1. Pozwolenia na wywóz za granicę nie wymagają: 

[1)   zabytki nieobjęte kategoriami wskazanymi w art. 51 ust. 1;] 

<1) zabytki nieobjęte kategoriami, o których mowa w art. 51 ust. 1, niewpisane do 

rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, albo inwentarzy muzeów albo 

niewchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego;> 

<1a) zabytki podlegające zwrotowi na terytorium państwa Unii Europejskiej na 

podstawie prawomocnego wyroku nakazującego zwrot zagranicznego 

narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 

kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury;> 

2)   zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 

które są objęte procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania czynnego 

w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

3)   zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 

które były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu ze zwolnieniem od należności 

celnych przywozowych, jeżeli wywóz tych zabytków następuje przed upływem 5 lat 

od dnia dopuszczenia do obrotu; 

4)   zabytki przywiezione z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na okres 

nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wywozu tych zabytków dokonuje się na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

5)   zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystające z przywilejów lub 

immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w celu urządzenia wnętrz 

przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych; 

[6)   dzieła twórców żyjących;] 

<6) dzieła twórców żyjących niewpisane do inwentarzy muzeów albo niewchodzące w 

skład narodowego zasobu bibliotecznego;> 

<6a) dzieła twórców żyjących podlegające zwrotowi na terytorium państwa Unii 

Europejskiej na podstawie prawomocnego wyroku nakazującego zwrot 

zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury;> 

7)   zabytki przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium państwa niebędącego 

członkiem Unii Europejskiej i objęte kategoriami A.1-A.15 wymienionymi w 
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załączniku do rozporządzenia Rady (EWG) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w 

sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 39 z dnia 10.02.2009), jeżeli ich 

wartość jest niższa od progów finansowych wymienionych w pkt B tego załącznika; 

8)   zabytki, które posiadają potwierdzenie wwozu wystawione przez organ celny lub Straż 

Graniczną zgodnie z art. 59 ust. 3 pkt 4. 

2. Jeżeli wywóz zabytku jest dokonywany bez pozwolenia, o którym mowa w art. 51 ust. 1 i 

3, a cechy zabytku wskazują, że jego wywóz wymaga pozwolenia, organ Straży 

Granicznej lub organ celny może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania 

dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia. 

3. Dokumentem, o którym mowa w ust. 2, jest: 

1)   ocena wskazująca czas powstania zabytku wykonana przez instytucję kultury 

wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy 

wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub organ administracji publicznej; 

2)   wycena zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad 

zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego lub podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   faktura zawierająca dane pozwalające na identyfikację przedmiotu, wystawiona przez 

podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające 

fotografię zabytku, wystawione w przejściach granicznych przez organ celny, a w 

przypadku jego braku przez organ Straży Granicznej. Potwierdzenie jest wystawiane 

jedynie wtedy, gdy z załączonych dokumentów umożliwiających jednoznaczną 

identyfikację zabytku oraz jego wiek i wartość wynika, że należy on do kategorii 

zabytków, o których mowa w art. 51 ust. 1; 

5)   ubezpieczenie przewozu zabytku z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   pozwolenie na wywóz zabytku z terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. 

4. W przypadku gdy osoba dokonująca wywozu zabytku nie przedstawi dokumentu, o którym 

mowa w ust. 2, lub istnieje uzasadniona obawa, że dokument ten nie jest wiarygodny, 
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organ Straży Granicznej lub organ celny może zatrzymać ten zabytek na czas niezbędny do 

ustalenia, czy wywóz zabytku mógł być dokonywany bez pozwolenia, o którym mowa w 

art. 51 ust. 1 i 3. 

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

rozporządzenia, wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, mając na względzie 

konieczność ujednolicenia tych dokumentów. 

 

<Art. 59a. 

1. Podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem prowadzącym księgę 

ewidencyjną”, jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków 

przyjętych lub oferowanych do zbycia, zwaną dalej „księgą ewidencyjną”, zarówno 

na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a 

także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności ocen wskazujących 

czas powstania zabytku i wycen zabytku, o których mowa w art. 59 ust. 3 pkt 1 i 2. 

2. Księga ewidencyjna zawiera: 

1) dane umożliwiające identyfikację i określenie wartości zabytku; 

2) dane zbywcy oraz nabywcy zabytku, a także osób pośredniczących w zbyciu 

i nabyciu zabytku, w tym osób reprezentujących osoby prawne; 

3) dane osoby, na rzecz której została wydana ekspertyza, o której mowa w ust. 1; 

4) oryginał lub odpis dokumentu poświadczającego nabycie zabytku przez podmiot 

prowadzący księgę ewidencyjną wraz z ceną zakupu, a ponadto Jednolitego 

Dokumentu Administracyjnego (SAD) lub innego dokumentu potwierdzającego 

dopuszczenie do obrotu w przypadku, jeżeli podmiot ten nabył zabytek poza 

obszarem celnym Unii Europejskiej; 

5) odpis faktury lub innego dokumentu poświadczającego zbycie zabytku wraz z ceną 

sprzedaży; 

6) odpis ekspertyzy, o której mowa w ust. 1; 

7) oświadczenie zbywcy dotyczące pochodzenia zabytku i sposobu nabycia go przez 

zbywcę; 

8) oświadczenie podmiotu prowadzącego księgę ewidencyjną dotyczące czynności 

powziętych w celu weryfikacji, czy zabytek nie pochodzi z przestępstwa ani nie 

został wyprowadzony z terytorium państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego 
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z naruszeniem prawa, ze wskazaniem informacji uzyskanych z dostępnych 

rejestrów, wykazów i baz danych. 

3. Dane osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w odniesieniu do osób fizycznych 

obejmują: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL; 

3) w odniesieniu do cudzoziemców i osób niemających numerów, o których mowa 

w pkt 2, adres zamieszkania oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

4. Osobą uprawnioną do dokonywania wpisów w księdze ewidencyjnej jest każda osoba 

uprawniona do reprezentowania podmiotu prowadzącego księgę ewidencyjną lub 

osoba przez nią do tego upoważniona. 

5. Księgę ewidencyjną podmiot obowiązany do jej prowadzenia przechowuje przez 

okres prowadzenia działalności. 

6. Jeżeli podmiot prowadzący księgę ewidencyjną nie jest podmiotem, o którym mowa w 

art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, ani też księga ewidencyjna nie wchodzi w skład państwowego zasobu 

archiwalnego, do księgi tej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dotyczące ewidencjonowanego 

niepaństwowego zasobu archiwalnego. 

7. Policja i Krajowa Administracja Skarbowa mogą na wniosek ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub z urzędu dokonywać 

czynności wyjaśniających mających na celu sprawdzenie wykonywania obowiązku 

prowadzenia księgi ewidencyjnej i prawidłowości jej prowadzenia. W czynnościach 

wyjaśniających może wziąć udział upoważniony przedstawiciel ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

8. Podmiot prowadzący księgę ewidencyjną jest obowiązany na każde wezwanie 

niezwłocznie udostępnić tę księgę sądom powszechnym, sądom administracyjnym 

oraz organom i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 

5 i art. 41 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, a 

także innym podmiotom wydającym pozwolenia na wywóz zabytków za granicę. 

9. Podmiot prowadzący księgę ewidencyjną jest obowiązany wydać odpis lub kopię 

wpisu, a także odpis lub kopię oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8, 



- 45 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zbywcy lub nabywcy zabytku objętego wpisem, lub osobie, na której rzecz wydał 

ekspertyzę objętą wpisem, na żądanie tych osób. 

10. Archiwum państwowe, do którego przekazano księgę ewidencyjną celem 

archiwizowania zgodnie z ust. 6, udostępnia ją podmiotowi prowadzącemu tę księgę 

ewidencyjną, organom lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1, 

art. 12 ust. 5 i art. 41 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych 

dóbr kultury, a także innym podmiotom wydającym pozwolenia na wywóz 

zabytków za granicę, oraz osobom, o których mowa w ust. 9. 

11. Przed dokonaniem pierwszego wpisu podmiot prowadzący księgę ewidencyjną 

przedkłada księgę ewidencyjną oraz kolejne jej tomy wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków właściwemu dla miejsca siedziby tego podmiotu celem 

nadania księdze ewidencyjnej i kolejnemu tomowi numeru ewidencyjnego. 

12. Wojewódzki konserwator zabytków, o którym mowa w ust. 11, prowadzi ewidencję 

przedłożonych mu ksiąg ewidencyjnych, która zawiera: 

1) numer ewidencyjny, datę jego nadania oraz liczbę stron księgi ewidencyjnej lub 

kolejnego tomu księgi ewidencyjnej; 

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu prowadzącego księgę ewidencyjną. 

13. Ewidencja ksiąg ewidencyjnych jest dokumentem stanowiącym materiał archiwalny 

podlegający przekazaniu do właściwego archiwum państwowego zgodnie z art. 5 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach. 

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

drodze rozporządzenia, wzór księgi ewidencyjnej, szczegółowy sposób jej 

prowadzenia i przechowywania oraz dokumentację dołączaną do księgi 

ewidencyjnej, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i kompletności 

zapisu informacji znajdujących się w księdze ewidencyjnej, a także bezpieczeństwa 

danych zawartych w księdze ewidencyjnej.> 

 

[Rozdział 6 

Restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej 

Art. 62. 



- 46 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1. Restytucja zabytków polega na podejmowaniu czynności przez właściwe organy państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, na wniosek innego państwa członkowskiego, z 

terytorium którego wywieziono niezgodnie z prawem zabytek, mających na celu 

odnalezienie, zabezpieczenie i umożliwienie odzyskania tego zabytku. 

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem 

z terytorium państwa członkowskiego po dniu 31 grudnia 1992 r. 

 

Art. 63. 

Za niezgodny z prawem wywóz zabytku uznaje się taki wywóz zabytku z terytorium państwa 

członkowskiego, który nastąpił z naruszeniem obowiązujących w tym państwie lub w Unii 

Europejskiej przepisów w zakresie ochrony zabytków. 

 

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; 
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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; 

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. 65. 

1. Organem uprawnionym do prowadzenia postępowania dotyczącego restytucji zabytku 

wywiezionego niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego jest minister 
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właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, działający w tym zakresie, 

we współpracy z innymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego współdziała oraz 

prowadzi konsultacje z właściwymi krajowymi władzami państw członkowskich, a w 

szczególności: 

1)   na wniosek państwa członkowskiego, ubiegającego się o restytucję zabytku, organizuje 

poszukiwania zabytku kultury narodowej, który został wywieziony niezgodnie z prawem 

z jego terytorium, ustalając tożsamość obecnego właściciela lub posiadacza; 

2)   zawiadamia państwa członkowskie o znalezieniu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, iż jest on zabytkiem 

wywiezionym niezgodnie z prawem z terytorium innego państwa członkowskiego; 

3)   umożliwia właściwym władzom państwa członkowskiego, ubiegającego się o restytucję 

zabytku kultury narodowej, przeprowadzenie oględzin w celu stwierdzenia, czy dany 

przedmiot jest poszukiwanym zabytkiem, w terminie 2 miesięcy od dnia powiadomienia 

zainteresowanego państwa członkowskiego o jego znalezieniu; 

4)   podejmuje niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie znalezionego zabytku; 

5)   zapobiega działaniom uniemożliwiającym restytucję zabytku państwu członkowskiemu, 

ubiegającemu się o restytucję tego zabytku; 

6)   pośredniczy pomiędzy obecnym właścicielem lub posiadaczem zabytku a państwem 

członkowskim ubiegającym się o restytucję zabytku. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien zawierać informacje umożliwiające 

znalezienie zabytku, ze wskazaniem aktualnego lub przypuszczalnego miejsca jego 

przechowywania. 

4. Przepisów ust. 2 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku niedochowania przez właściwe 

władze zainteresowanego państwa członkowskiego terminu przeprowadzenia oględzin, o 

których mowa w ust. 2 pkt 3. 

Art. 66. 

1. Postępowanie dotyczące restytucji zabytku wywiezionego niezgodnie z prawem z terytorium 

państwa członkowskiego może być prowadzone, jeżeli państwo członkowskie ubiegające 

się o jego restytucję wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1, nie później 

niż w okresie 12 miesięcy od dnia powzięcia informacji o miejscu przechowywania tego 

zabytku i tożsamości jego właściciela lub posiadacza. 
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2. Postępowanie dotyczące restytucji zabytku nie może być podjęte, jeżeli upłynęło 30 lat od 

dnia niezgodnego z prawem wywozu tego zabytku z terytorium państwa członkowskiego 

ubiegającego się o jego restytucję. Przepisu nie stosuje się do zabytków wymienionych w 

art. 64 ust. 2. 

3. Nie wszczyna się postępowania dotyczącego restytucji zabytku, jeżeli wywóz tego zabytku z 

terytorium państwa członkowskiego ubiegającego się o jego restytucję przestał być 

niezgodny z prawem przed dniem wszczęcia takiego postępowania. 

 

Art. 67. 

1. Państwo członkowskie ubiegające się o restytucję zabytku może wytoczyć powództwo o 

zwrot tego zabytku przeciw jego obecnemu właścicielowi lub posiadaczowi przed sąd 

cywilny miejsca, w którym znajduje się zabytek. 

2. Pozew powinien zawierać, w szczególności, opis zabytku, potwierdzenie, iż jest on objęty 

wnioskiem o restytucję i oświadczenie, złożone przez właściwe władze państwa 

członkowskiego występującego z powództwem, o niezgodnym z prawem wywozie tego 

zabytku z jego terytorium. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informuje właściwe 

władze pozostałych państw członkowskich o wszczęciu postępowania sądowego. 

 

Art. 68. 

1. W wyroku orzekającym o zwrocie zabytku państwu członkowskiemu, z terytorium którego 

ten zabytek został niezgodnie z prawem wywieziony, sąd przyznaje odszkodowanie osobie, 

która udowodni, że nabyła go w dobrej wierze. 

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca państwo członkowskie ubiegające się o 

restytucję zabytku przy przekazywaniu zabytku temu państwu. 

3. Osoba, która otrzymała objęty pozwem zabytek w drodze spadku lub darowizny, nie może w 

stosunku do tego zabytku znaleźć się w korzystniejszej sytuacji prawnej niż spadkodawca 

lub darczyńca. 

Art. 69. 

W sprawach nieuregulowanych w art. 67 ust. 1 i 2 oraz art. 68 ust. 1 i 2 stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

Art. 70. 



- 50 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1. Państwo członkowskie ubiegające się o restytucję zabytku wywiezionego niezgodnie z 

prawem z jego terytorium obciążają koszty związane z poszukiwaniem i zabezpieczeniem 

tego zabytku oraz koszty wynikające z wykonania orzeczenia sądu o jego zwrocie. 

2. Państwo członkowskie ubiegające się o restytucję zabytku zachowuje prawo do 

dochodzenia kosztów, o których mowa w ust. 1, od osoby odpowiedzialnej za niezgodne z 

prawem wywiezienie tego zabytku z jego terytorium. 

3. Prawo własności do zabytku zwróconego państwu członkowskiemu regulują przepisy tego 

państwa.] 

 

[Art. 95. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzki 

konserwator zabytków mogą w sprawach ochrony zabytków występować na prawach: 

1)   strony - w postępowaniu administracyjnym i cywilnym; 

2)   oskarżyciela posiłkowego - w postępowaniu karnym; 

3)   oskarżyciela publicznego - w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.] 

 

<Art. 95. 

1. W sprawach cywilnych związanych z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego, w 

tym zbiorów publicznych, restytucją dóbr kultury, w tym zwrotem dóbr kultury 

wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego posiada 

uprawnienia przewidziane dla prokuratora przepisami Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

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

wojewódzki konserwator zabytków mogą występować na zasadach przewidzianych 

dla pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym w sprawach 

dotyczących czynów zabronionych zagrażających ochronie zabytków, dziedzictwu 

kulturowemu, w tym zbiorom publicznym, restytucji dóbr kultury, w tym zwrotowi 

dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w szczególności czynów określonych w rozdziale 11. 

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

wojewódzki konserwator zabytków mogą w sprawach ochrony zabytków, dziedzictwa 

kulturowego, w tym zbiorów publicznych, restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu 
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dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, występować na prawach strony w postępowaniu administracyjnym oraz na 

prawach oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.> 

 

<Art. 119a. 

Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie prowadzi księgi ewidencyjnej albo 

prowadzi ją w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, 

podlega karze grzywny.> 

 

Art. 120. 

Orzekanie w sprawach określonych w [art. 110-119] <art. 110–119a> następuje na 

podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 19 marca 2004 r. – PRAWO CELNE (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 379) 

 

Art. 31. 

1. Jeżeli umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne zakazują posiadania towarów, ich 

rozpowszechniania lub obrotu nimi albo uzależniają ich posiadanie, rozpowszechnianie lub 

obrót nimi od spełnienia określonych wymogów, a wymogi te nie zostały spełnione, organ 

celny w celu uregulowania sytuacji towaru może: 

1)   cofnąć towar poza obszar celny Unii lub nie zezwolić na opuszczenie tego obszaru, 

2)   zająć towar i wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa, 

3)   wyrazić zgodę na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z art. 199 

unijnego kodeksu celnego 

- chyba że umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne przewidują inny sposób 

postępowania. 

2. O przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa orzeka, na wniosek organu celnego, sąd, 

stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Niemożność ustalenia osoby, na 
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której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego, nie stanowi przeszkody do 

wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie przepadku towaru i do orzeczenia tego przepadku. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się również, gdy umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne 

przewidują przepadek towaru. 

4. Wyroby tytoniowe oraz produkty lecznicze, których przepadek orzeczono lub które były 

przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, podlegają zniszczeniu. 

5. Napoje alkoholowe oraz kosmetyki, których przepadek orzeczono lub które były 

przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, podlegają zniszczeniu w całości albo w 

części, jeżeli sprzedaż tych towarów jest niemożliwa, znacznie utrudniona lub 

nieuzasadniona lub towary te nie odpowiadają warunkom dopuszczenia do obrotu 

określonym w przepisach odrębnych. 

6. (uchylony). 

<7. W przypadku gdy zajęty towar jest dobrem kultury w rozumieniu ustawy z dnia 21 

kwietnia 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. …), organ celny 

przekazuje go w depozyt instytucji kultury wskazanej przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków.> 

 

Art. 32. 

1. W celu uregulowania sytuacji towarów innych niż będące przedmiotem zakazów lub 

ograniczeń organ celny może zająć towar i wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz 

Skarbu Państwa, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej. 

2. (uchylony). 

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 31 ust. 2.] 

<3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 31 ust. 2 i 7.> 

4. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

(Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) 

 

Art. 33. 

1. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy: 
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1)   wykonywanie kontroli celno-skarbowej, z wyłączeniem kontroli, o której mowa w art. 

54 ust. 2 pkt 9; 

2)   ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz 

innych należności na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach, o których mowa w art. 83 ust. 1; 

4)   prowadzenie urzędowego sprawdzenia; 

5)   obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności 

przewidzianych przepisami prawa celnego; 

6)   wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z 

przywozem i wywozem towarów; 

7)   prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawach celnych przewidzianych 

przepisami prawa celnego oraz w sprawach podatkowych związanych z przywozem lub 

wywozem towarów; 

8)   rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 

9)   rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich 

sprawców; 

10)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń określonych w: 

a)  art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506), 

b)  art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 i 1333), 

<ba) art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 987, z późn. zm.),> 

c)  art. 183 § 2 i 4-6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 

Kodeksu karnego, 

d)  art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do 

ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, 

<da) art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i …),> 
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e)  art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615), 

f)  art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a 

także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228), 

g)  art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu 

etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 103 i 

1893), 

h)  art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330 i 

1887), 

i)  art. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2, oraz art. 131 

pkt 10 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422), 

j)  art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437), 

k)  art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 822), 

l)  art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669) 

-   oraz zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom, a także ściganie ich 

sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową; 

11)  realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15; 

12)  wykonywanie czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 120 

ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 2 i 5 i art. 133; 

13)  współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych, celnych i finansowych z 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych 

przepisami prawa międzynarodowego; 

14)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy 

ryzyka dotyczącej zjawisk występujących w obszarze jego właściwości; 
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15)  zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach także 

innym osobom, organom i instytucjom państwowym; 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu celno-

skarbowego. 

 

 

 

 


