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 BM-WP.055.8.2020

Pan
prof. Tomasz Grodzki
Marszałek  Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora RP pana Ryszarda Świlskiego 
na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 13 marca 2020 r. w sprawie zwrotu przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie XVI-wiecznej nastawy ołtarzowej do kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim, uprzejmie proszę o zapoznanie się z moim 
stanowiskiem w tej kwestii.  

Z dokonanej analizy stosunków własnościowych dotyczących Tryptyku Ukrzyżowania 
zwanego ołtarzem antwerpskim z ok. 1500 r., opierającej się na informacjach przekazanych 
przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz na opinii prawnej sporządzonej w 
przedmiotowej sprawie na polecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynika 
jednoznacznie, że ołtarz stanowi własność Muzeum Narodowego w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  
2020 r., poz.194), działającą w oparciu o Statut nadany Zarządzeniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego i wpisaną do rejestru instytucji kultury, dla którego organizatorem 
jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum, posiadając osobowość prawną, 
jest zatem podmiotem praw i obowiązków i zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej gospodaruje 
samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w 
ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 
W konsekwencji, w zakresie nie wykraczającym poza przepisy prawa, instytucja kultury 
posiada pełną swobodę w przedmiocie kształtowania swoich stosunków cywilnoprawnych 
dotyczących posiadanego przez nią mienia. 

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński
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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawując ogólny nadzór nad 
działalnością Muzeum Narodowego w Warszawie, nie posiada uprawnienia do nakazania 
temu podmiotowi wyzbycia się powierzonego mu zabytku ruchomego. 

Zgodnie z obowiązującą literą prawa skreślenie muzealium z księgi inwentarzowej 
muzeum państwowego lub samorządowego następuje na zasadach i w trybie określonych 
w art. 23 i 24 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2019, poz. 917, 1726). 
Muzea państwowe i samorządowe mogą zatem dokonywać zamiany, sprzedaży lub darowizny 
muzealiów po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Pozwolenie na zamianę, sprzedaż lub darowiznę muzealiów może 
być udzielone tylko w uzasadnionych przypadkach. Minister właściwy do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów i Miejsc 
Pamięci, może wydać pozwolenie na zamianę, sprzedaż lub darowiznę muzealiów na wniosek 
dyrektora muzeum zaopiniowany przez radę muzeum.

Tym samym czynność przekazania retabulum, czy to Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim, czy to Miastu Pruszcz Gdański, 
nie może zostać zainicjowana przez Ministra z przyczyn obiektywnych.

Należy również zwrócić uwagę, że przywoływane przez pana senatora jako 
uzasadnienie roszczeń porozumienie z Wiceministrem Kultury i Sztuki z 1981 r., tudzież 
polecenie Ministra Kultury i Sztuki z 1990 r. wydane Dyrektorowi Muzeum Narodowego mają 
charakter pozaprawny i nie posiadają mocy prawnej, w szczególności nie stanowią podstawy 
dla legalnego przekazania zabytku.

Traktując ze zrozumieniem stanowisko środowisk lokalnych Pruszcza Gdańskiego, 
należy jednak zwrócić uwagę, że przedmiotowe retabulum - Tryptyk Ukrzyżowania - w 
latach 1585-1944 stanowił własność niemieckiej gminy protestanckiej w Pruszczu Gdańskim. 
W 1944 r. został ukryty przez władze niemieckie przed nacierającymi wojskami armii 
sowieckiej w składzie w Kartuzach. W sierpniu 1945 r. grupa muzealników pod 
kierownictwem prof. Michała Walickiego odnalazła zabytek i przewiozła do Muzeum 
Narodowego w Warszawie, gdzie od 1947 r. jest prezentowany na stałej ekspozycji w Galerii 
Sztuki Średniowiecznej, stanowiąc jej bardzo ważny element.

Biorąc zatem pod uwagę kwestię własności retabulum przed 1944, zabytek ten, 
podobnie jak inny majątek państwa niemieckiego, obywateli niemieckich, niemieckich 
kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych, in extenso przeszedł na własność 
Skarbu Państwa na podstawie przepisów dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach 
opuszczonych i poniemieckich. Abstrahując od oceny historycznej unormowań, których 
dokonano w czasach ograniczonej suwerenności Polski regulujących przedmiotowe zmiany 
własnościowe, stwierdzić należy, iż nie istnieją podstawy dla ich kwestionowania w znaczeniu 
prawnym, w szczególności nie sposób określić ich jako „bezprawnych”. Niezależnie zatem od 
tego, iż artykułowany przez społeczność lokalną postulat „zwrotu” odnosić można jedynie do 
aspektu geograficznego zagadnienia, gdyż sukcesja prawna wyklucza jakikolwiek tytuł po 
stronie podmiotów zaangażowanych w działania zmierzające do pozyskania zabytku, nie 
można przede wszystkim pominąć konsekwencji o znaczeniu zasadniczym. Otóż z punktu 
widzenia stosunków własnościowych w zakresie zabytków, które po II wojnie światowej 
zostały przejęte przez Skarb Państwa, tego rodzaju działania restytucyjne z dużym 
prawdopodobieństwem stać się mogą precedensem podważającym aktualnie obowiązujący 
ład prawny i status quo w zakresie muzealiów stanowiących wcześniej własność niemiecką. 
Zakwestionowanie jednolitego reżimu prawnego wobec przedmiotowych ruchomości, w 
szczególności ww. dekretu z dnia 8 marca 1946 r.  o majątkach opuszczonych i poniemieckich 
implikować może trudne do przewidzenia konsekwencje w sferze pozaprawnej i prawnej, w 
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szczególności właśnie podważenie stosunków własnościowych na ziemiach włączonych do RP 
po II wojnie światowej. Dotyczy to wszelkich kategorii mienia objętego dekretem oraz 
wszystkich uczestników tych stosunków własnościowych zarówno w przyszłości, jak i obecnie. 
Konsekwencje zatem jednorazowej ingerencji w jednolite stosunki własnościowe w drodze 
administracyjnej mogą wiązać się z niekorzystnymi rozstrzygnięciami dla Skarbu Państwa 
zarówno w sferze stosunków wewnętrznych, jak i międzynarodowych.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż stanowiska stron sporu, de facto ze 
sobą sprzeczne, posiadają jednak swoje słuszne - jakkolwiek odmienne – podstawy. Sprawa 
niniejsza dotyczy jednak spornych stosunków własnościowych, które w obowiązującym 
systemie prawnym winny być rozstrzygane przez sądy powszechne. 

Dopiero bowiem prawomocny wyrok sądu powszechnego, na mocy którego własność 
ołtarza zostałaby przyznana Parafii, mógłby stanowić podstawę do wydania przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Dyrektora Muzeum Narodowego 
w Warszawie, pozwolenia na skreślenie z inwentarza muzealnego na podstawie art. 24  ust. 1 
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. 

Uwzględniając podmiotowość prawną Muzeum Narodowego w Warszawie będącego 
jedną ze stron sporu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie może ingerować w jego 
działalność statutową i arbitralnie, pozaprawnie rozstrzygnąć sprzecznych racji 
zainteresowanych podmiotów. Nie oznacza to jednak, że nie dostrzegam wartości, jaka tkwi w 
staraniach społeczności lokalnej o dopełnienie niemałych walorów dziedzictwa kulturowego 
Pruszcza Gdańskiego o obiekt, który jest nierozerwalnie związany z jego historią. Jestem 
przekonany, że jej determinacja i zaangażowanie jest najcenniejszym zasobem, jaki może być 
zaoferowany kulturze dla umacniania tożsamości narodowej i kulturowej -  w wymiarze 
lokalnym i ponadregionalnym.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą dla pana senatora satysfakcjonujące.

Z poważaniem

Piotr Gliński
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