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 Marek Kuchciński 
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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz ustawy  
o zmianie ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami oraz ustawy  
o muzeach. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury 
 i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

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

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

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 24a w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) zabytkami wpisanymi na Listę Skarbów Dziedzictwa,”; 

2) w art. 37a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„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 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. 

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

w art. 64 ust. 1.”; 

3) art. 37f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37f. Przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach 

architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę 

Skarbów Dziedzictwa uwzględnia się udział w tych pracach, badaniach lub robotach, 

prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed 

dniem 26 sierpnia 2011 r.”; 

4) w art. 37g ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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, 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.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1330) w art. 1: 

1) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie: 

„11) w art. 36a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna występująca z 

wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich lub badań konserwatorskich, przy zabytku wpisanym na 

Listę Skarbów Dziedzictwa albo na prowadzenie prac konserwatorskich, 

prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań 
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architektonicznych, przy zabytku wpisanym do rejestru albo badań 

archeologicznych, jest obowiązana zapewnić kierowanie tymi pracami oraz 

badaniami albo samodzielne ich wykonywanie przez osoby spełniające 

odpowiednio wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 

1 i 3, art. 37d ust. 1 albo art. 37e ust. 1.”; 

12) w art. 37: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb wydawania pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 1a; 

2) dane i informacje, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, 

o których mowa w art. 36 ust. 1 i 1a, oraz dokumentację dołączaną do 

wniosków niezbędną do ich rozpatrzenia; 

3) dane i informacje, które zawierają pozwolenia, o których mowa w art. 

36 ust. 1 i 1a, oraz warunki, które mogą zostać w nich zastrzeżone; 

4) elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac 

restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym 

do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz dokumentacja 

badań archeologicznych.”; 

2) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, określa się tak, aby 

poszczególne etapy prac konserwatorskich i prac restauratorskich 

prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru albo na Listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz badań archeologicznych były udokumentowane 

i uwzględniały wszystkie okoliczności prowadzonych prac, a także 

obejmowały:”;”; 

2) w pkt 13: 

a) wprowadzenie do zmiany otrzymuje brzmienie: 

„po art. 37h dodaje się art. 37i w brzmieniu:”, 

b) w dodawanym art. 37i oznaczenie jednostki redakcyjnej „Art. 37a” zastępuje się 

oznaczeniem jednostki redakcyjnej „Art. 37i”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2016 r. 



UZASADNIENIE 

Zasadniczym celem przedmiotowego projektu jest nowelizacja ustawy z dnia 

10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1330), zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy 

o ochronie zabytków”, oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie 

zabytków”. 

Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu dostosowanie ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie zabytków, która była badana przez Trybunał Konstytucyjny w zakresie 

zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przed jej podpisaniem przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do zmian wprowadzonych w trakcie trwania 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym do ustawy o ochronie zabytków. 

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 

posiedzeniu niejawnym w dniu 25 maja 2016 r. i orzekł o zgodności przepisów ustawy o 

zmianie ustawy o ochronie zabytków z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. akt 

Kp 2/15 (M.P. poz. 792). Ustawa ta została opublikowana w dniu 24 sierpnia 2016 r. i z 

uwagi na 3-miesięczne vacatio legis wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2016 r. 

Między dniem uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków a dniem 

jej ogłoszenia ustawa o ochronie zabytków była nowelizowana dwukrotnie, w tym ustawą 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505). Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o 

ochronie zabytków jest zatem niezbędna w celu zapewnienia jej spójności 

z obowiązującymi przepisami, w tym zachowania wielu istotnych dla ochrony zabytków 

regulacji, a istotą proponowanej zmiany jest wprowadzenie w niej niezbędnych zmian 

technicznych. Jednocześnie projektowana ustawa zawiera nowelizację przepisów ustawy 

o ochronie zabytków w zakresie niezbędnym do zapewnienia spójności dodanych do niej 

ostatnimi nowelizacjami przepisów do zmian, które wprowadza ustawa o zmianie ustawy 

o ochronie zabytków. Powyższe zmiany mają zatem charakter wynikowy. 

Zgodnie z projektem w ustawie o ochronie zabytków został uzupełniony przepis 

art. 24a ust. 2 tej ustawy wskazujący, które rzeczy ruchome, w przypadku ich utracenia, 

mogą być wpisywane do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Wpis do tego 

rejestru ma ogromne znaczenie dla zachowania własności utraconej rzeczy ruchomej 
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przez prawowitego właściciela, nie pozwala bowiem na nabycie takiej rzeczy ruchomej 

przez inny podmiot w dobrej wierze. Mając na uwadze, że zabytki wpisane na Listę 

Skarbów Dziedzictwa posiadają szczególną wartość dla dziedzictwa kulturowego, ich 

prawowici właściciele, w tym muzea, biblioteki i archiwa, powinni korzystać ze 

wspomnianych rozwiązań prawnych. 

Jednocześnie w ustawie o ochronie zabytków są dokonywane zmiany 

w przepisach określających wymagania, jakie muszą spełniać osoby prowadzące 

działania przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz prowadzące badania 

archeologiczne, wprowadzonych do tej ustawy na podstawie przepisów ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów. Przepisy te wymagają bowiem uzupełnienia o wymagania, jakie 

powinny spełniać osoby prowadzące prace konserwatorskie, prace restauratorskie 

i badania konserwatorskie przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa. 

Proponowane zmiany ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków odnoszą się 

do art. 1 pkt 11–13. Przepis art. 1 pkt 11 ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków 

dodaje do ustawy o ochronie zabytków przepis art. 36a nakazujący podmiotowi 

występującemu z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich lub badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów 

Dziedzictwa albo na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, przy zabytku 

wpisanym do rejestru albo badań archeologicznych, aby kierowały tymi pracami oraz 

badaniami albo samodzielnie je wykonywały osoby spełniające wymagania w zakresie 

posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Jednak przepis art. 36a do 

ustawy o ochronie zabytków wprowadził wcześniej przepis art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów. W związku z powyższym zamiast wprowadzać nowy przepis 

należy dokonać tylko zmiany istniejącego już przepisu art. 36a ust. 1 ustawy o ochronie 

zabytków, tak aby dotyczył on również prac konserwatorskich, prac restauratorskich i 

badań konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa. 

Ponadto wymagania, jakie powinny spełniać osoby prowadzące ww. działania, 

proponowany w art. 1 pkt 11 ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków przepis 

art. 36a ustawy o ochronie zabytków określa przez odesłanie do wymagań wskazanych 
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w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ustawy o ochronie zabytków. Jednak 

wspomniane wymagania w wyniku wcześniej dokonanej zmiany wynikającej z ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów zostały wprowadzone bezpośrednio do przepisów ustawy o 

ochronie zabytków. W związku z powyższym zmianie musi także ulec odesłanie zawarte 

w proponowanym w art. 1 pkt 11 ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków przepisie 

art. 36a ust. 1. 

Przepis art. 1 pkt 12 ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków przewiduje 

zmianę przepisu art. 37 ustawy o ochronie zabytków. Zawiera on między innymi 

upoważnienie do określenia przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, wymagań, jakie muszą spełniać 

osoby uprawnione do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru 

zabytków oraz do kierowania robotami budowlanymi, wykonywania nad nimi nadzoru 

inwestorskiego i prowadzenia badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, a także do prowadzenia badań archeologicznych. Mając na względzie, 

że na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów wymagania te zostały określone 

w ustawie o ochronie zabytków, zmianie musi ulec zakres upoważnienia do wydania 

wspomnianego rozporządzenia zawarty w proponowanej w art. 1 pkt 12 ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie zabytków zmianie przepisu art. 37 ust. 1, gdyż nie ma już potrzeby 

określania tych wymagań w akcie wykonawczym. 

Pozostałe zmiany, jakie muszą być dokonane w proponowanym w art. 1 pkt 12 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków przepisie art. 37, dotyczą ust. 4, w którym 

należy ujednolicić użyte tam określenia z określeniami zawartymi w obecnym art. 37 ust. 

4 ustawy o ochronie zabytków. 

Przepis art. 1 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków dodaje 

w ustawie o ochronie zabytków przepis art. 37a dotyczący zasad przechowywania 

i transportowania zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa. Jednak do ustawy 

o ochronie zabytków przepis art. 37a został już wcześniej wprowadzony ustawą z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów. Reguluje on kwestie związane z wymaganiami, jakie muszą 
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spełniać osoby uprawnione do prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich 

i badań konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W 

konsekwencji przepis dotyczący zasad przechowywania i transportowania zabytku 

wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa musi być umieszczony dopiero po obecnie 

obowiązujących przepisach art. 37a–37h ustawy o ochronie zabytków, które dotyczą 

wymagań, jakie muszą spełniać osoby prowadzące działania przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków oraz prowadzące badania archeologiczne. 

Projektowana regulacja powinna wejść w życie z dniem 25 listopada 2016 r., 

tj. z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie zabytków. Przyjęte 

rozwiązanie jest zgodne z zasadami techniki prawodawczej oraz nie narusza zasad 

demokratycznego państwa prawnego. 

Projektowana ustawa nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Regulacje zawarte w projektowanej ustawie nie stanowią przepisów technicznych 

w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), zatem nie podlega ona notyfikacji. 

Projektowana ustawa nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projektowana ustawa 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do projektowanej ustawy środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 

 



Nazwa projektu 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Ewa Bortkiewicz – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków 
tel.: 22 551-57-50, fax: 22 551-57-83, e-mail: doz@mkidn.gov.pl 

Data sporządzenia 

19 września 2016 r. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W trakcie rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1330) przed 

jej podpisaniem, między dniem uchwalenia przedmiotowej ustawy a dniem jej opublikowania, ustawa z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) była 

dwukrotnie nowelizowana, w tym ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu 

do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505). Trybunał Konstytucyjny stwierdził zgodność 

badanych przepisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w wyroku z dnia 25 maja 2016 r., sygn. akt Kp 

2/15 (M.P. poz. 792), co umożliwiło Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej podpisanie przedmiotowej ustawy 

w dniu 16 sierpnia 2016 r. Z uwagi na ogłoszenie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach w dniu 24 sierpnia 2016 r. oraz 3-miesięczne jej vacatio 

legis projektowana ustawa powinna wejść w życie z dniem 25 listopada 2016 r. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zasadniczym celem przedmiotowego projektu jest nowelizacja ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach. Projektowana ustawa zawiera również 

nowelizację przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie 

niezbędnym do zapewnienia spójności dodanych do niej ostatnimi nowelizacjami przepisów do zmian, które 

wprowadza ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

ustawy o muzeach. Powyższe zmiany mają zatem charakter wynikowy. W odniesieniu do przepisów ustawy z 

dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, 

projektowana ustawa wprowadza techniczne zmiany, które są niezbędne dla zapewnienia spójności z 

dokonanymi już wcześniej zmianami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

wprowadzonymi m.in. ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów. W konsekwencji niezbędne jest znowelizowanie ustawy z dnia 10 lipca 

2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach jeszcze w okresie 

jej vacatio legis, tj. w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, w celu zapewnienia jej spójności 

z obowiązującymi przepisami.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
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Minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego 

1 Dane własne resortu Bezpośrednie, silne.  

Wojewódzcy 

konserwatorzy zabytków 
16 Dane własne resortu Bezpośrednie, silne.  

Podmioty ubiegające się 

o pozwolenia na 

działania przy 

zabytkach, które mogą 

być prowadzone 

wyłącznie przez osoby 

spełniające stosowne 

wymagania 

12–20 tys./średniorocznie 

Dane własne resortu na 

podstawie prowadzonej 

ewidencji spraw 

Bezpośrednie, silne.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Ze względu na charakter projektu nie będzie on przekazany do konsultacji publicznych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz z § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, późn. zm.) projektowana ustawa została udostępniona w 

Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego (http://bip.mkidn.gov.pl).  

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Łącznie  

(0–10) 

Dochody ogółem 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów 

publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

http://bip.mkidn.gov.pl/
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danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projekt zawiera jedynie zmiany techniczne i wynikowe zapewniające spójność ustaw, 

które zostały już ogłoszone lub weszły w życie. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

Brak wpływu. 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Brak wpływu. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Brak wpływu. 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Przedmiotowy akt prawny nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowana ustawa powinna wejść w życie 25 listopada 2016 r.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak. 
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Warszawa, 2'!/ września 2016 r. 

Pant 
Jolanta Rusinlak 
sekretarz Rady Ministrów 

o ZRodności z prawem Unii e .. opejsklej pi'Oje/ctu ustowy o zmianie ustawy o ochronie 
zabytków l opiece nad mbytktlml OfiiZ ustDwy o zmit~nle umrwy o ochronie .mbytków l opiece 

nad zobyt/cllml oroz ustawy o muzetJch wyrażona przez ministra właśdwqo do spraw 
ałonkostwa Rzeczypospolitej Polsklej w Unii Europejskiej 

Szanowna Pani Minister, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy nie jest sprzeany z prawem Unii Europejskiej. 

Do wjadomoścl: 
Pan Plotr Gliński 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Z poważaniem 

z up.~jffTiw Zagmnianych 

Pod~~1Renato Szaech 
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Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K U L T U R Y  I  D Z I E D Z I C T WA  N A R O D O W E G O
1)

 

z dnia 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do 

rejestru zabytków, robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków 

Na podstawie art. 37 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa tryb wydawania pozwoleń na: 

1) prowadzenie: 

a) prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo 

do rejestru zabytków, zwanych dalej „pracami konserwatorskimi”, 

b) prac restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo 

do rejestru zabytków, zwanych dalej „pracami restauratorskimi”, 

c) robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwanych dalej 

„robotami budowlanymi”, 

d) badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa 

albo do rejestru zabytków, zwanych dalej „badaniami konserwatorskimi”, 

e) badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwanych 

dalej „badaniami architektonicznymi”; 

                                                 

1)
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 

2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. 

poz. 1894). 
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2) przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zwane dalej 

„przemieszczeniem zabytku nieruchomego”; 

3) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem 

ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje, zwane dalej 

„przeniesieniem zabytku ruchomego”; 

4) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, 

zwanego dalej „podziałem zabytku nieruchomego”; 

5) zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania 

z tego zabytku, zwaną dalej „zmianą przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku”; 

6) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic 

reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250) oraz napisów; 

7) podejmowanie innych działań niż określone w pkt 1–6 oraz 9 i 10, które mogłyby 

prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru 

zabytków, zwane dalej „podejmowaniem innych działań”; 

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

archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych 

i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, zwane dalej „poszukiwaniem zabytków”; 

9) prowadzenie badań archeologicznych; 

10) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. 

2. Rozporządzenie określa ponadto dane i informacje, które zawierają wnioski 

o wydanie pozwoleń, o których mowa w ust. 1, dokumentację dołączaną do tych wniosków, 

niezbędną do ich rozpatrzenia, dane i informacje, które zawierają te pozwolenia, oraz 

warunki, które mogą zostać w nich zastrzeżone, a także elementy, które zawiera 

dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku ruchomym 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz dokumentacja badań 

archeologicznych. 

§ 2. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, składa się do 

wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia albo 

przechowywania zabytku. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań 

archeologicznych na polskich obszarach morskich, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
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1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250), składa się 

do dyrektora urzędu morskiego właściwego dla miejsca ich poszukiwania albo prowadzenia. 

§ 3. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich, 

prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych; 

4) imię, nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami 

restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi albo 

samodzielnie wykonującej te prace albo badania albo oświadczenie, że osoba ta zostanie 

wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem 

kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b 

albo art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, zwanej dalej „ustawą”. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) program prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo 

badań architektonicznych; 

2) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami konserwatorskimi, 

pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami 

architektonicznymi kwalifikacji do kierowania odpowiednio tymi pracami albo 

badaniami albo samodzielnego ich wykonywania, w przypadku gdy osoba ta nie będzie 

wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich albo prac 

restauratorskich dołącza się ponadto dokument potwierdzający posiadanie przez 

wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania 

z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich albo 

badań architektonicznych dołącza się ponadto: 

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu albo 
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2) zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań 

konserwatorskich albo badań architektonicznych, w przypadku gdy z wnioskiem 

występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo 

oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił. 

§ 4. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych; 

4) imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej 

nadzór inwestorski albo oświadczenie, że osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania 

kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny 

wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek; 

2) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę: 

a) kierującą robotami budowlanymi – kwalifikacji do kierowania tymi robotami, 

b) wykonującą nadzór inwestorski – kwalifikacji do wykonywania nadzoru 

inwestorskiego 

– w przypadku gdy osoby te nie będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

3) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze 

wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu 

ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 4 

oraz ust. 2 pkt 2, chyba że roboty budowlane mają być prowadzone przy zabytku nieruchomym 

wpisanym do rejestru zabytków, wchodzącym w skład tych układów albo tego zespołu. 

§ 5. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo 

przeniesienie zabytku ruchomego zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 
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2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia przemieszczenia 

zabytku nieruchomego albo przenoszenia zabytku ruchomego; 

4) uzasadnienie wniosku. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego zawiera 

ponadto imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej 

nadzór inwestorski albo oświadczenie, że osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, 

o których mowa w art. 37c ustawy. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu; 

2) zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy 

albo przeniesiony zabytek ruchomy. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego 

dołącza się ponadto: 

1) projekt budowlany przemieszczenia zabytku nieruchomego; 

2) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę: 

a) kierującą robotami budowlanymi – kwalifikacji do kierowania tymi robotami, 

b) wykonującą nadzór inwestorski – kwalifikacji do wykonywania nadzoru 

inwestorskiego 

– w przypadku gdy osoby te nie będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

§ 6. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę 

przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) uzasadnienie wniosku. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający posiadanie 

przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do 

występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 
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3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego dołącza się 

ponadto wstępny projekt podziału zabytku. 

§ 7. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń 

technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b 

i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz 

napisów zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia umieszczenia na zabytku 

urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów; 

4) wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, tablic 

reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub 

urządzeń reklamowych oraz napisów; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

§ 8. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia podejmowania innych 

działań. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) program podejmowania innych działań; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

§ 9. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie 

badań archeologicznych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 



– 7 – 

2) wskazanie miejsca poszukiwania zabytków albo wskazanie miejsca prowadzenia badań 

archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych, a w odniesieniu do 

obszarów morskich współrzędnych geograficznych naniesionych na morską mapę 

nawigacyjną; 

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia poszukiwań zabytków 

albo prowadzenia badań archeologicznych; 

4) uzasadnienie wniosku. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków zawiera ponadto imię, 

nazwisko i adres osoby kierującej poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzącej 

te poszukiwania. 

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zawiera 

ponadto imię, nazwisko i adres osoby kierującej badaniami archeologicznymi albo 

samodzielnie wykonującej te badania albo oświadczenie, że osoba ta zostanie wyłoniona 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium 

posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37e ustawy. 

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań 

archeologicznych na polskich obszarach morskich zawiera ponadto: 

1) imiona i nazwiska osób, które w trakcie poszukiwania zabytków albo prowadzenia 

badań archeologicznych posługiwać się będą sprzętem nurkowym, wraz ze wskazaniem 

ich uprawnień; 

2) liczbę i nazwy jednostek pływających, które będą brały udział w poszukiwaniu 

zabytków albo prowadzeniu badań archeologicznych, oraz nazwy ich armatorów; 

3) nazwy portów: 

a) z których jednostki, o których mowa w pkt 2, wypłyną w celu poszukiwania 

zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych, 

b) do których jednostki, o których mowa w pkt 2, wpłyną po zakończeniu 

poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) program poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, a w przypadku gdy z wnioskiem 

występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub 
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posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub 

posiadacz tej zgody nie udzielił; 

3) zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

w przypadku poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych 

odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody. 

6. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych dołącza 

się ponadto: 

1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą badaniami 

archeologicznymi albo samodzielnie wykonującą te badania kwalifikacji do kierowania 

tymi badaniami albo samodzielnego wykonywania tych badań, w przypadku gdy osoba 

ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) mapę topograficzną w skali 1:10 000 albo większej umożliwiającej lokalizację 

nieruchomego zabytku archeologicznego, a w odniesieniu do polskich obszarów 

morskich morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym miejscem planowanych badań 

archeologicznych; 

3) plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań 

archeologicznych w nawiązaniu do punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej 

poziomej co najmniej III klasy i punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej pionowej 

co najmniej IV klasy w skali: 

a) 1:100, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni do 

1000 m
2
, albo 

b) 1:500, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni 

większej niż 1000 m
2
 i mniejszej niż 10000 m

2
, albo 

c) 1:1000, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni 

większej niż 10000 m
2
 

– w przypadku badań archeologicznych, które nie będą prowadzone na polskich 

obszarach morskich; 

4) plan batymetryczny z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań 

archeologicznych oraz dokumentację sonarową w częstotliwości 100 i 410 kHz terenu 

objętego planem, w przypadku badań archeologicznych, które będą prowadzone na 

polskich obszarach morskich; 



– 9 – 

5) dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do 

przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań 

archeologicznych; 

6) oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków 

finansowych na przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie 

prowadzenia badań archeologicznych, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, o ile wykonawca 

tych badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

7) opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych. 

§ 10. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych 

w otoczeniu zabytku zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) program robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

§ 11. 1. Wojewódzki konserwator zabytków wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 

wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie nie krótszym niż 

7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku gdy wniosek 

zawiera braki formalne. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia, 

w terminie, o którym mowa w ust. 1, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej 

dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej 

poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych 

lub badań archeologicznych, niezbędnej dla prawidłowego rozpatrzenia wniosku. 

3. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, pozostawia się bez 

rozpatrzenia, w przypadku gdy wnioskodawca w terminie określonym w wezwaniu nie 

uzupełni braków formalnych lub nie złoży dodatkowej dokumentacji albo oświadczenia, że 

takiej dokumentacji nie posiada. 
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§ 12. Przepisy § 11 stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwoleń na 

poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych na polskich obszarach 

morskich. 

§ 13. 1. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań 

konserwatorskich albo badań architektonicznych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) warunek polegający na obowiązku kierowania pracami konserwatorskimi, pracami 

restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi albo 

samodzielnego wykonywania tych prac albo badań przez osobę wskazaną we wniosku 

o wydanie tego pozwolenia albo osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa 

odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art. 37d ustawy, w przypadku gdy osoba ta będzie 

wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) zobowiązanie wnioskodawcy do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi 

zabytków imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 3, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których 

mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art. 37d ustawy, nie później niż w terminie 

7 dni przed dniem rozpoczęcia prac albo badań, w przypadku gdy osoba ta zostanie 

wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

5) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań; 

6) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

7) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i 

zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach 

lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych 

w pozwoleniu prac albo badań; 
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4) prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań oraz 

opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz 

dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków 

w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań; 

5) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych 

w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub 

badań; 

6) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

3. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich albo prac restauratorskich może 

również określać warunki polegające na obowiązku dokonywania odbioru częściowego 

i końcowego wykonanych prac konserwatorskich albo prac restauratorskich z udziałem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

§ 14. 1. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 

3) warunek polegający na obowiązku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania 

nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane we wniosku o wydanie tego pozwolenia 

albo osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy, w przypadku 

gdy osoby te będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) zobowiązanie wnioskodawcy do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi 

zabytków imion, nazwisk i adresów osób, o których mowa w pkt 3, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o których 

mowa w art. 37c ustawy, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót 

budowlanych, w przypadku gdy osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; 

5) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych; 

6) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

7) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 
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2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia robót budowlanych; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach 

lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych; 

4) dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych 

z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków; 

5) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

3. Do pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru 

zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo 

historycznego zespołu budowlanego, z wyłączeniem zabytków nieruchomych wchodzących 

w skład tych układów albo zespołu odrębnie wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się 

przepisów ust. 1 pkt 3 i 4. 

§ 15. 1. Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie 

zabytku ruchomego zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) zakres i sposób prowadzenia wskazanego w pozwoleniu przemieszczenia zabytku 

nieruchomego albo przeniesienia zabytku ruchomego; 

4) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

5) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego zawiera ponadto: 

1) wskazanie miejsca, do którego zabytek nieruchomy ma zostać przemieszczony; 

2) warunek polegający na obowiązku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania 

nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane we wniosku o wydanie tego pozwolenia 

albo osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy, w przypadku 

gdy osoby te będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) zobowiązanie wnioskodawcy do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi 

zabytków imion, nazwisk i adresów osób, o których mowa w pkt 2, wraz 
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z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o których 

mowa w art. 37c ustawy, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia 

przemieszczenia zabytku nieruchomego, w przypadku gdy osoby te zostaną wyłonione 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia wskazanych w pozwoleniu przemieszczenia zabytku nieruchomego albo 

przeniesienia zabytku ruchomego; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich 

zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia 

wskazanego w pozwoleniu przemieszczenia zabytku nieruchomego albo przeniesienia 

zabytku ruchomego; 

4) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

§ 16. Pozwolenie na prowadzenie podziału zabytku nieruchomego albo zmianę 

przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

4) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

§ 17. 1. Pozwolenie na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic 

reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 

3) zakres i sposób prowadzenia wskazanego w pozwoleniu umieszczania na zabytku 

urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów; 
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4) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

5) wskazanie terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub 

urządzeń reklamowych oraz napisów; 

6) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia umieszczania na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub 

urządzeń reklamowych oraz napisów; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach 

lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie umieszczania na zabytku urządzeń 

technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów; 

4) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

§ 18. 1. Pozwolenie na podejmowanie innych działań zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) zakres i sposób prowadzenia innych działań wskazanych w pozwoleniu; 

4) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

5) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań; 
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3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich 

zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia 

wskazanych w pozwoleniu działań; 

4) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

§ 19. 1. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań 

archeologicznych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie miejsca poszukiwania zabytków albo wskazanie miejsca prowadzenia badań 

archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych dla punktów załamań 

obszaru badań lub środka obszaru w przypadku obszarów o małej powierzchni, 

a w odniesieniu do polskich obszarów morskich współrzędnych geograficznych 

naniesionych na morską mapę nawigacyjną; 

3) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań zabytków albo 

badań archeologicznych; 

4) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

5) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków zawiera ponadto imię, nazwisko i adres osoby 

prowadzącej poszukiwania zabytków. 

3. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych zawiera ponadto: 

1) warunek polegający na obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo 

samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę wskazaną we wniosku o wydanie 

tego pozwolenia albo osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e 

ustawy, w przypadku gdy osoba ta będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

2) zobowiązanie wnioskodawcy do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi 

zabytków imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których 

mowa w art. 37e ustawy, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia 

badań archeologicznych, w przypadku gdy osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 
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4. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych na 

polskich obszarach morskich zawiera ponadto: 

1) imiona i nazwiska osób, które w trakcie poszukiwania zabytków albo prowadzenia 

badań archeologicznych posługiwać się będą sprzętem nurkowym, wraz ze wskazaniem 

ich uprawnień; 

2) liczbę i nazwy jednostek pływających, które będą brały udział w poszukiwaniu 

zabytków albo prowadzeniu badań archeologicznych, oraz nazwy ich armatorów; 

3) nazwy portów: 

a) z których jednostki, o których mowa w pkt 2, wypłyną w celu poszukiwania 

zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych, 

b) do których jednostki, o których mowa w pkt 2, wpłyną po zakończeniu 

poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych. 

5. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu 

morskiego o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań 

zabytków; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a w przypadku poszukiwania 

zabytków na polskich obszarach morskich również dyrektora urzędu morskiego, 

o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, 

przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora 

urzędu morskiego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych 

w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań. 

6. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych może określać warunki 

polegające na obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu 

morskiego o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań 

archeologicznych; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 
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3) dokonania szczegółowego rozpoznania terenowego i sporządzenia planu sytuacyjno- 

-wysokościowego dla zabytku archeologicznego, zwłaszcza gdy ten zabytek posiada 

własną formę krajobrazową; 

4) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora 

urzędu morskiego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych 

w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych; 

5) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora 

urzędu morskiego o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach 

archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań; 

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania 

wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną 

przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia 

tych badań; 

7) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań 

archeologicznych; 

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji 

i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od 

dnia zakończenia badań archeologicznych; 

9) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania 

tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 tygodni od 

dnia ich zakończenia; 

10) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań 

archeologicznych i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków 

w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych badań; 

11) opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania ich wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia ich zakończenia; 

12) uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych; 

13) dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych badań archeologicznych 

z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków; 
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14) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, 

a w odniesieniu do pozwolenia dotyczącego polskich obszarów morskich zapewnią 

bezpieczeństwo żeglugi. 

§ 20. 1. Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 

3) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych 

w otoczeniu zabytku; 

4) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

5) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

2) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach 

lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych 

w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 

3) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

§ 21. Elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac 

restauratorskich oraz dokumentacja badań archeologicznych, określa załącznik do 

rozporządzenia. 

§ 22. 1. Dyrektor urzędu morskiego przesyła projekt pozwolenia na prowadzenie 

poszukiwań zabytków albo badań archeologicznych na polskich obszarach morskich 

właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w celu uzgodnienia tego projektu. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków uzgadnia projekt, o którym mowa w ust. 1, albo 

odmawia jego uzgodnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego projektu. 

3. Dyrektor urzędu morskiego może uznać za uzgodniony projekt, o którym mowa 

w ust. 1, jeżeli wojewódzki konserwator zabytków nie zajmie stanowiska w terminie, 

o którym mowa w ust. 2. 
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§ 23. Do wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia postępowań w sprawie wydawania pozwoleń, o których mowa w § 1 ust. 1 

stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. 

§ 24. Pozwolenia, o których mowa w § 1 ust. 1 wydane przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia zachowują moc do dnia upływu terminu ich ważności. 

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2016 r.
2) 

 

MINISTER 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

                                                 

2)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1789), które utraciło 

moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1330). 
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Załącznik 

do rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia ... (poz. ...) 

 

I. ELEMENTY, KTÓRE ZAWIERA DOKUMENTACJA PRAC 

KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH, PROWADZONYCH 

PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM NA LISTĘ SKARBÓW 

DZIEDZICTWA ALBO DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 

Dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich, prowadzonych przy zabytku 

ruchomym wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru zabytków zawiera: 

1) określenie zabytku; 

2) określenie miejsca jego położenia lub przechowywania; 

3) wskazanie właściciela lub posiadacza zabytku; 

4) wskazanie autora, czasu powstania i stylu zabytku; 

5) określenie wymiarów zabytku, w tym wymiarów jego części składowych; 

6) fotografie zabytku wykonane w miejscu jego stałego przechowywania, 

z uwzględnieniem jego bezpośredniego otoczenia; 

7) opis inwentaryzacyjny; 

8) opracowanie historyczne zawierające informacje o dotychczas przeprowadzonych 

pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich oraz dokonanych 

przekształceniach zabytku; 

9) analizę materiałów i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw 

technologicznych; 

10) opis i analizę stanu zachowania zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich lub 

prac restauratorskich, z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń; 

11) dokumentację fotograficzną zabytku przed rozpoczęciem prac konserwatorskich lub 

prac restauratorskich; 

12) program prac konserwatorskich lub prac restauratorskich zawierający: 

a) uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac 

konserwatorskich lub prac restauratorskich, uwzględniające uwarunkowania 

estetyczne, historyczne i funkcjonalne, 



– 21 – 

b) wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, 

materiałów i technik; 

13) opis, fotografie i rysunki dokumentujące poszczególne etapy prac konserwatorskich lub 

prac restauratorskich, z uwzględnieniem zastosowanych metod, materiałów i technik; 

14) ustalenia naukowe wynikające z przeprowadzonych prac konserwatorskich lub prac 

restauratorskich; 

15) fotografie zabytku po zakończeniu prac konserwatorskich lub prac restauratorskich; 

16) zalecenia konserwatorskie dla właściciela lub posiadacza zabytku określające sposoby i 

metody sprawowania opieki nad zabytkiem. 

II. ELEMENTY, KTÓRE ZAWIERA DOKUMENTACJA BADAŃ 

ARCHEOLOGICZNYCH 

Dokumentacja badań archeologicznych składa się z: 

1) karty zabytku archeologicznego zawierającej: 

a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy 

miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska 

w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych wraz z danymi 

georeferencyjnymi, 

b) opis fizjograficzny, 

c) określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych, 

d) wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te 

fazy, 

e) nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia; 

2) karty jednostek stratygraficznych zawierającej: 

a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy 

miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska 

w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych, 

b) numer jednostki stratygraficznej i jej lokalizacji w systemie podziału przestrzeni 

badawczej, 

c) określenie funkcji jednostki stratygraficznej, 

d) wstępne datowanie jednostki stratygraficznej, 

e) zasięg jednostki stratygraficznej, 
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f) opis jednostki stratygraficznej, 

g) opis eksploracji jednostki stratygraficznej, 

h) relację stratygraficzną; 

3) rejestru odkrytych zabytków; 

4) rejestru warstw; 

5) inwentarza: 

a) zabytków wydzielonych, 

b) zabytków masowych, 

c) próbek, 

d) dokumentacji rysunkowej, 

e) dokumentacji fotograficznej; 

6) dokumentacji graficznej; 

7) dokumentacji fotograficznej; 

8) sprawozdania z badań; 

9) opracowania wyników badań; 

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego 

hipotetycznym zasięgiem, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich planu 

batymetrycznego; 

11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych 

z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii; 

12) planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do szczegółowej 

sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów; 

13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej 

przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 

zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru zabytków, robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 37 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.).  

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych 

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 

i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1789) straci moc najpóźniej 25 maja 2017 r., 

tj. 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1330). 

W stosunku do poprzedniego stanu prawnego w projekcie rozporządzenia 

wprowadzono trzy zmiany w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, uzupełniając te przepisy w ten 

sposób, że dotyczą one także odpowiednio prac konserwatorskich, prac restauratorskich 

i badań konserwatorskich prowadzonych nie tylko przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, ale także przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa. Wymagania 

dotyczące wniosku i pozwolenia na prowadzenie tych działań przy zabytku wpisanym na 

Listę Skarbów Dziedzictwa mają być takie same jak dla wniosku i pozwolenia dotyczących 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.   

Ponadto dokonano zmiany przepisu § 4 ust. 3, w którym wskazano, iż do wniosku 

o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru 

zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo 

historycznego zespołu budowlanego nie trzeba będzie dołączać danych osobowych osoby 

kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej nadzór inwestorski, o ile roboty 

budowlane nie będą prowadzone przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, 

wchodzącym w skład tych układów albo tego zespołu. Działania przy budynkach 

niewpisanych indywidualnie do rejestru zabytków nie muszą prowadzić osoby, które 
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spełniają określone wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, 

niezależnie od tego czy obiekt ten usytuowany jest na terenie niewpisanym do rejestru 

zabytków, czy też na terenie wpisanym do rejestru zabytków.  

Wreszcie ostatnia zmiana dotyczy przepisu § 17 ust. 1 pkt 6, w którym wskazano 

dodatkowo, iż pozwolenie na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic 

reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 778, z późn. zm.) oraz napisów, musi zawierać wskazanie terminu usunięcia z zabytku 

tych elementów. Zmiana ta ma na celu ułatwienie wojewódzkim konserwatorom zabytków 

działań mających na celu usunięcie umieszczonych na zabytku elementów, o których 

„zapomniał” podmiot, który je tam umieścił.  

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w III kwartale 2016 r.  

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów 

technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), zatem nie podlega ono notyfikacji. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, 

z późn. zm.) projektowane rozporządzenie zostanie udostępnione w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (http://bip.mkidn.gov.pl). 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1535950:part=a2p16%28b%29:ver=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1535950:part=a2p16%28c%29:ver=3&full=1
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Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytkach 

wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru 

zabytków, robót budowlanych, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury                 

i Dziedzictwa Narodowego 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Ewa Bortkiewicz, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków 
tel.: 22 551 57 50, fax: 22 551 57 83, e-mail: doz@mkidn.gov.pl 

Data sporządzenia 

19 września 2016 r. 

 

 

źródło: art. 37 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, 

z późn. zm.)  

 

Nr w wykazie prac 

……. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 

2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1789) straci moc najpóźniej 25 maja 

2017 r., tj. 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1330). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W stosunku do poprzedniego stanu prawnego w projekcie rozporządzenia wprowadzono trzy zmiany w § 1 

ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, uzupełniając te przepisy w ten sposób, że dotyczą one także odpowiednio prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich prowadzonych nie tylko przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, ale także przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa. Wymagania 

dotyczące wniosku i pozwolenia na prowadzenie tych działań przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów 

Dziedzictwa mają być takie same jak dla wniosku i pozwolenia dotyczących działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków.    

Ponadto dokonano zmiany przepisu § 4 ust. 3, w którym wskazano, iż  do wniosku o wydanie pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu 

urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego nie trzeba 

będzie dołączać danych osobowych osoby kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej nadzór 

inwestorski, o ile roboty budowlane nie będą prowadzone przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru 

zabytków, wchodzącym w skład tych układów albo tego zespołu. Działania przy budynkach niewpisanych 

indywidualnie do rejestru zabytków nie muszą prowadzić osoby, które spełniają określone wymagania 

w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, niezależnie od tego czy obiekt ten usytuowany jest na 

terenie niewpisanym do rejestru zabytków, czy też na terenie wpisanym do rejestru zabytków.  

Ostatnia zmiana dotyczy przepisu § 17 ust. 1 pkt 6, w którym wskazano dodatkowo, iż pozwolenie na 

umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1535950:part=a2p16%28b%29:ver=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1535950:part=a2p16%28c%29:ver=3&full=1
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i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) i napisów musi zawierać 

wskazanie terminu usunięcia z zabytku tych elementów. Zmiana ta ma na celu ułatwienie wojewódzkim 

konserwatorom zabytków działań mających na celu usunięcie umieszczonych na zabytku elementów, 

o których „zapomniał” podmiot, który je tam umieścił.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego  

1 Dane własne resortu Bezpośrednie, silne.  

Wojewódzcy 

konserwatorzy zabytków 
16 Dane własne resortu Bezpośrednie, silne.  

Podmioty ubiegające się 

o pozwolenia na 

działania przy 

zabytkach, które mogą 

być prowadzone 

wyłącznie przez osoby 

spełniające stosowne 

wymagania  

12-20 tys. / średniorocznie 

Dane własne resortu na 

podstawie prowadzonej 

ewidencji spraw 

Bezpośrednie, silne.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie przekazany w ramach konsultacji publicznych następującym podmiotom: 

1) Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków; 

2) Towarzystwu Opieki nad Zabytkami; 

3) Ogólnopolskiej Radzie Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZG ZPAP; 

4) Międzyuczelnianemu Instytutowi Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki; 

5) Stowarzyszeniu Naukowe Archeologów Polskich; 

6) Towarzystwu Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. 

Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich przeprowadzeniu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.), projektowane rozporządzenie zostanie 

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces 

Legislacyjny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (http://bip.mkidn.gov.pl). 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z ...) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(oddzielnie) 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla sektora 

finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

Brak wpływu. 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Brak wpływu. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Brak wpływu. 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Przedmiotowy akt prawny nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w III kwartale 2016 r.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak. 
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