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Projekt 

U S T AWA  

z dnia … 2021 r. 

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

Krajowej Administracji Skarbowej1) 

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

zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) po art. 108 dodaje się art. 108a w 

brzmieniu: 

„Art. 108a. 1. Kto wprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

dobro kultury określone w części A załącznika do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzania i przywozu dóbr kultury (Dz. Urz. UE L 151 z 07.06.2019, str. 1), 

wyprowadzone z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 

w którym dobro kultury powstało lub zostało odkryte, z naruszeniem przepisów 

ustawowych lub wykonawczych tego państwa, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie. 

3. Sąd może orzec przepadek dobra kultury, chociażby nie stanowiło ono 

własności sprawcy.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422 i 464) w art. 33 w ust. 1 w pkt 10 lit. h otrzymuje 

brzmienie: 

„h) art. 108a i art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378 oraz z 2021 r. 

poz. …),”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

                                                 

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury (Dz. Urz. UE L 151 z 

07.06.2019, str. 1). 
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