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Prof. dr hab. Artur Nowak-Far 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  
Szkoła Główna Handlowa  

Ocena możliwości odzyskania zabytków 
sztuki, które po II wojnie światowej trafiły 
do magazynów Muzeum Narodowego  
lub innych magazynów muzealnych

Synopsa opinii 

1. W ocenie możliwości odzyskania (przez pierwotnych właścicieli) 
zabytków sztuki, które po II wojnie światowej trafiły do magazynów 
muzeów publicznych, należy rozważyć: 

 –  które podmioty i w  jakim zakresie mogą formułować takie 
roszczenia restytucyjne, mające więcej niż minimalną szansę 
skuteczności?

 –  na jakich zasadach materialnych i proceduralnych muzea pu-
bliczne mogą dokonywać zwrotów takich przedmiotów w przy-
padku wydania prawomocnych orzeczeń uznających istnienie 
prawa własności podmiotów występujących o ich zwrot?

2. W odniesieniu do muzealiów, które zostały przejęte przez polskie 
muzea jako mienie „poniemieckie”, ani państwo niemieckie, ani 
obywatele niemieccy nie mogą zgłaszać efektywnych roszczeń 
restytucyjnych. 

3. W odniesieniu do wszystkich innych podmiotów możliwość efek-
tywnego zgłaszania roszczeń restytucyjnych odnoszących się do 
muzealiów zależy od wielu czynników, obejmujących w szczegól-
ności okoliczności utraty posiadania, sposób i okoliczności prze-
jęcia muzealiów przez Skarb Państwa, a nawet oceny działań lub 
zaniechań podmiotów zgłaszających obecnie roszczenia w okresie 
do 31 grudnia 1947 r. (tj. do upływu terminu zgłaszania praw po-
siadania i własności do mienia opuszczonego), oraz w okresie po 
1956 r., w którym, w niektórych przypadkach, zaczęły pojawiać się 
prawne możliwości całkowitej albo częściowej restytucji mienia.
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4. Najwyższe szanse na wystąpienia ze skutecznymi roszczeniami 
restytucyjnymi mają te podmioty, które zostały pozbawione posia-
dania/własności z naruszeniem prawa obowiązującego w momencie 
utraty tego posiadania/własności, a także takich, które utraciły mie-
nie w związku z działaniami na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego. Grupa tych podmiotów obejmuje: właścicieli majątków 
ziemskich oraz dzierżawców takich majątków pozbawionych za-
bytków sztuki w ramach realizacji reformy rolnej, osoby pozbawio-
ne mienia w wyniku orzeczeń zapadłych w warunkach, w których 
były one ofiarami zbrodni komunistycznych, Kościół katolicki i inne 
polskie wspólnoty i związki wyznaniowe oraz obywateli państw 
trzecich. 

5. Ograniczenia możliwości realizacji skutecznych uprawnień restytu-
cyjnych przez wymienione w pkt 4 podmioty może jednak wynikać 
z niewykorzystania przez nie zaistniałych już zasadniczo po 1956 r. 
możliwości restytucji mienia. 

6. Także muzea, działające w oparciu o mienie przejęte przez nie od 
niemieckich instytucji o tym samym co one charakterze, mogą być 
objęte pewną formą roszczeń restytucyjnych, egzekwowanych w ra-
mach istniejącego porządku prawnego dotyczącego funkcjonowania 
muzeów.

7. W istniejącym obecnie porządku prawnym istnienie uzasadnionych 
uprawnień restytucyjnych po stronie podmiotowej nie łączy się ści-
śle z możliwością ich egzekucji (nawet gdy są przedmiotem pra-
womocnego orzeczenia) wobec muzeów. Jest tak zasadniczo z tego 
powodu, że – ze względu na okoliczności indywidualnie charakte-
ryzujące daną sprawę: 
a) muzea mogły już zasiedzieć przedmioty objęte takimi upraw-

nieniami (co oczywiście wyklucza możliwość zasądzenia do 
nich praw pierwotnych właścicieli); 

b) muzea nie dysponują systemowym mechanizmem procedu-
ralnym umożliwiającym prosty zwrot przedmiotów roszczeń, 
jeżeli są one muzealiami. 

8. Uwzględnienie słusznych (zwłaszcza dających się moralnie uzasad-
nić) interesów podmiotów, które nie mogą skutecznie zgłaszać lub 
realizować roszczeń restytucyjnych do muzealiów, wymaga przy-
jęcia przepisów ustawowych w tym zakresie. 
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1. Cel i zakres opinii 

Celem opinii jest – zgodnie z jej tytułem – dokonanie oceny możliwości 
odzyskania (przez pierwotnych właścicieli – tak prywatnych, jak insty-
tucjonalnych) zabytków sztuki, które po II wojnie światowej znalazły się 
w magazynach muzeów publicznych (dalej określanych jako „muzea”), 
tj. instytucji kultury, działających zasadniczo na podstawie Ustawy  
z 27 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej1, a w szczególności Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach2. 

Aby dokonać takiej oceny należy udzielić odpowiedzi na następu-
jące, zasadnicze pytania: 

a) Czy muzea prawidłowo uzyskały tytuł prawny do zabytków? 
b) Czy istnieje mechanizm zwrotu przez muzea publiczne takich 

zabytków, do których nie uzyskały one prawidłowo tytułu prawnego? 
W ramach odniesienia się do tych pytań w opinii podjęto zadanie 

udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w dwóch etapach:
a) na pierwszym etapie określono – w odniesieniu do najbardziej 

typowych sytuacji – czy poszczególne grupy podmiotów – by-
łych właścicieli przedmiotów o cechach zabytków – w ogóle 
mogą występować z roszczeniami restytucyjnymi (i, ewentu-
alnie, na jakich warunkach); 

b) na drugim etapie podjęto zagadnienie możliwości zaspokojenia 
przez muzea tych roszczeń restytucyjnych, które na pierwszym 
etapie uznano za możliwe do realizacji. 

Dla jasności i uniknięcia sytuacji, w której wnioski tej opinii mo-
głyby posłużyć do dyskusji na jakieś szerzej ujęte tematy restytu-
cji dóbr kultury, a może nawet ogólnie rozumianego mienia, należy 
podkreślić, że opinia dotyczy tylko rzeczy ruchomych, a jeżeli to wy-
raźnie zaznaczono, wręcz należących do tej kategorii przedmiotów 
zabytkowych będących muzealiami. Należy przy tym zaznaczyć, że 
na przestrzeni czasu owe przedmioty były różnie określane, a przez 
to regulacje obejmowały zróżnicowany katalog przedmiotów, które 
uznawano za mające istotniejsze znaczenie dla szeroko pojętej kultury 
(w tym nauki, sztuki i poznania oraz interpretacji historii). W obec-
nym stanie prawnym, opinia odnosi się jednak zasadniczo właśnie do 
przedmiotów mających status muzealiów – to ich właściwie dotyczy 
pytanie o „możliwość ich odzyskania”. 

 1 Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493 z późn. zm. 
 2 Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm. 
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Opinia niniejsza pomija zatem kwestie statusu nieruchomości, które 
w wielu przypadkach rządzą się innymi regułami. Opinia odnosi się do 
nieruchomości jedynie wtedy, gdy ich status prawny jest – w kontekście 
danej omawianej regulacji – taki sam, jak status rzeczy ruchomych 
objętych przedstawioną tu analizą. Wskazanie tej okoliczności nie jest 
jednak zadaniem tej opinii. 

W odniesieniu do odpowiedzi na pierwsze z wymienionych wyżej 
pytań, tj. o pytanie o to, czy muzea prawidłowo uzyskały tytuł prawny 
do danego muzealium, opinia odnosi się do sytuacji zaraz-powojennej; 
dotyczy więc okresu, w którym zabytki ruchome były przejmowane 
w wyniku uznania ich (prawidłowego bądź nie) za mienie „porzucone”, 
„opuszczone” albo „poniemieckie”. 

Zawarte w analizie konkluzje należy traktować jako takie, które 
mogą również wyznaczyć kierunki działań regulacyjnych umożliwia-
jących właścicielom przedmiotów zabytkowych (oraz ich spadkobier-
com) albo ich odzyskanie, albo w to miejsce otrzymanie stosownego 
odszkodowania. Podejście do tej kwestii jest jednak poza zakresem 
tego opracowania – poza ogólniejszym wnioskiem, że w takim przy-
padku, niezbędne byłoby uchwalenie przepisów ustawowych w tym 
zakresie. 

Ekspertyza odnosi się do stanu prawnego na dzień 1 lipca 2021 r. 

2. Perspektywa prawa międzynarodowego 
 publicznego 

Zaraz po II wojnie światowej zasadniczy status prawny ruchomości 
– przedmiotów, które z uwagi na swoją wysoką wartość historyczną, 
kulturową i artystyczną mogły zostać muzealiami, był przedmiotem 
regulacji prawa krajowego polskiego; w odniesieniu jednak do mienia 
znajdującego się na terytoriach przyznanych Polsce kosztem Niemiec 
w wyniku układu poczdamskiego, należy zauważyć istotne znaczenie 
prawa międzynarodowego publicznego. 

Zgodnie z porządkiem poczdamskim, terytoria przyznane Polsce 
nie stanowiły reparacji, ale już masa majątkowa, która na nim się zna-
lazła była traktowana jako masa reparacyjna. Terytoria te nie były czę-
ścią sowieckiej strefy okupacyjnej; nie miały w ogóle statusu terytorium 
okupowanego lecz takiego, wobec którego mocarstwa zwycięskie (a za-
sadniczo Narody Zjednoczone) sprawowały władztwo, z sprawując je 
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zadecydowały o jego cesji na rzecz Polski3. Na tym terytorium Polska 
przejęła mienie publiczne i prywatne – co było i jest rozumiane tak, 
że Polska mogła dokonać konfiskaty mienia zarówno publicznego, jak 
i prywatnego na tym terytorium. 

Warto zauważyć, że legalność tego rozwiązania potwierdził Euro-
pejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 7 października 2008 r. 
odrzucającym skargę grupy obywateli RFN na powojenne decyzje mo-
carstw dotyczące właśnie przejęcia mienia prywatnego4. Trybunał ten 
orzekł m.in., że: 

 „33. Kwestia reparacji wojennych dla Polski, które zgodnie z Umo-
wą Poczdamską powinny zostać przekazane przez Związek Ra-
dziecki z części jemu przypadającej (…), została rozstrzygnięta 
przez zawarcie dwustronnej umowy między Związkiem Radziec-
kim i Polską, tj. Umowy między Tymczasowym Rządem Jedności 
Narodowej RP a Rządem ZSRR o wynagrodzeniu szkód finan-
sowych wyrządzonych przez okupację niemiecką (…) Przyjęto,  
że Umowa ta stanowi instrument służący implementacji Umowy 
Poczdamskiej, jak również podstawę przejęcia przez Polskę wła-
sności niemieckiej znajdującej się na terytorium Polski, w obrębie 
granic ustalonych przez Umowę Poczdamską. 

 (…) 
 61. (…) nie może być żadnej wątpliwości, iż byłe niemieckie tereny, 

na których indywidualni skarżący posiadali swoje majątki, zosta-
ły w legalny sposób przekazane państwu polskiemu na podstawie 
postanowień Umowy Poczdamskiej.” 

Implikuje to, że – w kontekście prawa międzynarodowego publicz-
nego – wyłączona jest możliwość restytucji przez Niemcy, obywateli 
niemieckich czy też inne niemieckie podmioty prawne własności muze-
aliów, które obecnie znajdują się w polskich muzeach, a zostały przejęte 
od pokonanej w wyniku wojny III Rzeszy albo jej obywateli. Takiego 
uprawnienia nie ma również – w odniesieniu do mienia przejętego 
na ziemiach przyznanych Polsce w wyniku zaprowadzenia porządku 

 3 Zob. także umowa między Tymczasowym Rządem Jedności narodowej RP a Rzą-
dem ZSRR o wynagrodzeniu szkód finansowych wyrządzonych przez okupację 
niemiecką z 16 sierpnia 1945 r. Jej Art. 1 stwierdza: „Zgodnie ze swym oświad-
czeniem na Konferencji Berlińskiej, Rząd Radziecki zrzeka się na rzecz Polski 
wszelkich pretensyj do mienia niemieckiego i innych aktywów, jak również akcji 
niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych i transportowych na całym teryto-
rium Polski, łącznie z tą częścią terytorium Niemiec, które przechodzi do Polski” 
(zachowano pisownię oryginalną). 

 4 Orzeczenie ETPC z 7 października 2008 r. w sprawie Preuβische Treuhand GmbH 
& CO. Kg A. A. v. Poland, No. 47550/06. 
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poczdamskiego – żadne inne państwo. Porządek poczdamski w sposób 
fundamentalny (a więc nawet niezależnie od kwestii czasowego stosowa-
nia jakiś innych, później wydanych aktów prawnych i zawartych umów 
międzynarodowych) wyłącza możliwość zastosowania w odniesieniu do 
wspomnianego mienia także przepisów unijnej Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/60/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu 
dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium pań-
stwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/20125, 
która odnosi się do zwrotu bezprawnie przemieszczonych ponad grani-
cami dóbr kultury, jak również paryskiej Konwencji UNESCO z 1970 r. 
w sprawie zakazu oraz zapobiegania nielegalnemu wywozowi, przywo-
zowi oraz przenoszeniu własności dóbr kultury6. 

3. Analiza podmiotowa

To, kto jest uprawniony do zgłoszenia roszczeń restytucyjnych odnoszą-
cych się do muzealiów, zależy od wielu czynników, nie tylko prawnych 
ale i faktycznych dotyczących również sposobu i okoliczności utraty 
posiadania/własności. To samo należy powiedzieć o ocenie szans powo-
dzenia egzekucji takich roszczeń. Zależy ona również od tego, co stało 
się z własnością w czasie wojny oraz zaraz po wojnie. Nie bez znaczenia 
jest również to, czy roszczenia były dochodzone/zabezpieczone w tym 
czasie, w którym stało się to możliwe. Istotną kwestią jest także udo-
wodnienie istnienia prawa własności. 

Kwestie te są zróżnicowane w odniesieniu do różnych kategorii osób. 
Ich podział na kategorie jest niewątpliwym negatywnym „długim cieniem 
historii” – w znacznym stopniu jest bowiem determinowany przez podziały 
narodowościowe, rasowe i społeczne ustanowione przez władze totalitarne. 

3.1. Obywatele polscy narodowości polskiej 

3.1.1. Kwestie ogólne 

Status prawny muzealiów, które znajdują się obecnie z muzeach, ale za-
raz po wojnie znajdowały się w posiadaniu osób prywatnych – obywateli 
polskich polskiej narodowości – jest szczególnie skomplikowany. W za-
sadzie wymaga odrębnego opracowania identyfikującego i analizującego 

 5 Dz. U. UE 2014, L 159, s. 1. 
 6 Dz. U. z 1974 r. Nr 20, poz. 106. 
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przynajmniej najbardziej typowe przypadki. W bardzo uogólnionym 
ujęciu należy zauważyć, że były cztery główne mechanizmy przechodze-
nia przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub – w najszer-
szym ujęciu – kulturowej należących do obywateli polskich narodowości 
polskiej na Skarb Państwa i innych podmiotów publicznych: 

a) przejęcie w następstwie zastosowania przepisów dotyczących 
rzeczy opuszczonych; 

b) przejęcie w następstwie konfiskaty dokonanej w ramach działań 
wykonujących przepisy o reformie rolnej; 

c) przejęcie w następstwie konfiskaty orzeczonej w postępowa-
niach karnych wobec ich właścicieli/posiadaczy; 

d) wtórne przejęcie mienia skonfiskowanego przez Rzeszę. 

3.1.2. Przejęcie w trybie przepisów o majątkach  
 opuszczonych 

Jak wspomniano, część składników majątkowych będących muzealiami 
została przejęta przez Skarb Państwa albo związki samorządu teryto-
rialnego w wyniku wejścia w życie: 

a) najpierw epizodycznej Ustawy z 6 maja 1945 r. o majątkach 
opuszczonych i porzuconych7;

b) potem dekretu z 8 marca 1946 r o majątkach opuszczonych 
i poniemieckich8. 

Ustawa (w art. 1 § 1) za majątek opuszczony uznawała „wszelki ma-
jątek (ruchomy i nieruchomy) osób, które w związku z wojną rozpoczętą  
1 września 1939 r. utraciły jego posiadanie a następnie go nie odzyskały”. 

Dekret (w art. 1 ust. 1) ujmował „majątek opuszczony” podobnie.  
Za taki uznawał: „…wszelki majątek (także ruchomy) osób, który 
w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. utraciły jego posiada-
nie, a następnie go nie odzyskały”. 

Oba akty (Ustawa w art. 1 § 2, zaś dekret w art. 1 ust. 2) kwalifikowa-
ły jako opuszczony także majątek ruchomy (albo nieruchomy) „…będący 
w posiadaniu „osób trzecich na podstawie umowy zawartej z właścicie-
lem, jego prawnymi następcami, osobami prawa ich reprezentującymi 
lub działającymi w interesie tych osób, jeżeli tylko umowa ta miała na 
celu uchronienie tego majątku od utraty w związku z wojną lub okupacją”. 

 7 Dz. U. z  1945 r. poz. 97. Ustawa jest epizodyczna, gdyż obowiązywała jedynie  
od 6 maja 1945 r. do 8 marca 1946 r., tj. do momentu wejścia w życie dekretu z dnia 
8 marca 1946 o  majątkach opuszczonych i  poniemieckich, Dz. U. 1946, Nr 13,  
poz. 87. Okres jej obowiązywania wynosił więc 10 miesięcy. 

 8 Dz. U. z 1946 r., Nr 13, poz. 87. 
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Na mocy tak Ustawy jak Dekretu, majątek taki podlegał przejściu,  
ex lege, na własność Skarbu Państwa we wskazany w nim (a opisany 
niżej sposób). Dodatkowo odpowiednie urzędy (Tymczasowy Zarząd 
Państwowy majątków opuszczonych i porzuconych oraz urzędy likwi-
dacyjne – powołane do życia na podstawie Dekretu) miały uprawnienie 
do przekazania majątków w zarząd właściwym ze względu na rodzaj ma-
jątku ministerstwom lub organom samorządu terytorialnego; za zgodą 
właściwego ministra majątki mogły być także oddane w bezpośredni 
zarząd i użytkowanie instytucjom użyteczności publicznej (również ta-
kim, jak muzea), instytucjom spółdzielczym, społecznym, organizacjom 
kulturalnym i oświatowym oraz organizacjom pomocy dla grup ludno-
ści szczególnie prześladowanych przez Niemców (art. 12 ust. 2 dekretu; 
podobnie art. 13 Ustawy). 

W odniesieniu do przedmiotów należących do właścicieli majątków 
ziemskich ale wchodzących w skład majątku opuszczonego, zwłaszcza 
przepisy Dekretu z 1 marca 1945 r. miały wyraźnie konfiskacyjny cha-
rakter co najmniej z dwóch powodów: 

a) dawały właścicielom bardzo krótki (zważywszy na okoliczno-
ści historyczne) okres do zgłoszenia wniosków o przywrócenie 
posiadania (termin zawity wyznaczono do 31 grudnia 1947 r.)  
– co wynikało z art. 15 ust. 2 Dekretu; 

b) uniemożliwiały poczynienie działań zapobiegających utracie 
własności, z uwagi na przepis art. 3 ust. 2 (znajdujący swój bli-
ski odpowiednik w art. 3 § 2 ustawy), który przewidywał, że 
„nieważne są wszelkie czynności lub akty prawne zdziałane 
w odniesieniu (…) do majątków opuszczonych celem zapobieże-
nia ich przejściu na własność Skarbu Państwa lub osób praw-
nych prawa publicznego lub objęcia ich przez okręgowy urząd 
likwidacyjny.” 

Na podstawie Dekretu, mechanizm nabycia własności przez Skarb 
Państwa i związki samorządu terytorialnego był taki, że w przypad-
ku niezgłoszenia do wspomnianego terminu zawitego (tj. do 31 grudnia  
1947 r.) wniosku albo zgłoszenia wniosku bezskutecznego, na mocy  
art. 34 ust. 1 podmioty te nabywały tytuł własności majątku opuszczonego 
poprzez zasiedzenie. Było to istotne novum z punktu widzenia uchylo-
nej przez Dekret Ustawy, która takiego ograniczenia czasowego roszczeń 
nie przewidywała. Na mocy Dekretu, dla ruchomości zasiedzenie na-
stępowało z upływem 5 lat do końca roku kalendarzowego (co oznaczało 
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skrócenie terminu Ustawy o połowę9), w którym wojna została zakończo-
na, tj. w dniu 31 grudnia 1950 r. (art. 34 ust. 1 lit (b) Dekretu). Majątek mo-
gły zasiedzieć na podstawie Dekretu także muzea, jeżeli tylko oddano im 
go w zarząd i użytkowanie – zgodnie z art. 34 ust. 3 zasiedzenie przez nie 
ruchomości następowało po 3 latach nieprzerwanego posiadania (w Usta-
wie termin ten wynosił – co do ruchomości 10 lat od zakończenia końca 
1945 r. – zob. art. 37 pkt (b) Ustawy). 

W przypadku spełnienia wszystkich wymogów opisanej regulacji 
prawnej, pierwotni właściciele majątków nie mają – w obecnie obowią-
zującym stanie prawnym – skutecznych narzędzi odwrócenia skutków 
Dekretu. Implikuje to, że nie mogą oni kierować skutecznych prawnie rosz-
czeń o przywrócenie własności zasiedzonych przez muzea eksponatów. 

3.1.3. Konfiskata w ramach działań wykonujących przepisy 
 o reformie rolnej 

W odniesieniu do działań wykonujących przepisy o reformie rolnej, 
należy stwierdzić, że ich podstawą był wyłącznie dekret Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r. o przeprowadze-
niu reformy rolnej10, który odwoływał się także do manifestu PKWN. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 dekretu reforma rolna polegała na wywłaszczeniu 
spełniających jej kryteria majątków ziemskich o charakterze rolniczym 
na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi (art. 3 ust. 1). Z samego dekretu 
wynikało, że wywłaszczenie obejmowało również inwentarz martwy 
(art. 9 ust. 1) – ale, jak można wnosić z treści art. 12 dekretu, taki, który 
miał znaczenie w utrzymaniu produkcyjnego, rolniczego charakteru 
gospodarstw, które mogły powstać z przydziału uprawnionym osobom 
ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi. 

Tę sytuację prawną istotnie skomplikowało (i „zniepraworządnia-
ło”) wydane na podstawie art. 8 i 20 dekretu Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych z 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania 
dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej11. Przewidywało ono bowiem, 
w § 11 ust. 1 lit. (a), że przejęciu od właścicieli ziemskich nie podlegały: 
„przedmioty służące do osobistego użytku właściciela przejmowanego 

 9 Artykuł 37 pkt (b) Ustawy; w odniesieniu do majątków „porzuconych”, tj. w świe-
tle Dekretu „poniemieckich”, Ustawa przewidywała jednolity termin zasiedze-
nia 5 lat od końca roku kalendarzowego, w  którym wojna została zakończona,  
tj. 31 grudnia 1950 r. 

 10 Dz. U. z 1944 r. nr 4, poz. 16.
 11 Dz. U. z 1945 r., nr 10, poz. 51. 
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majątku i członków jego rodziny, jak np. (…) biżuteria, meble, naczynia 
kuchenne itp. nie mające związku z  prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego oraz jeżeli nie posiadały one wartości naukowej, artystycznej 
lub muzealnej”. 

Rozporządzenie to inaczej traktowało dzierżawców majątków 
ziemskich. Zgodnie z przepisem § 11 ust. 2, przejęciu od takich osób 
nie podlegały wszelkie przedmioty stanowiące osobistą własność tych 
dzierżawców, jak również ich rodzin. Nie miała zatem w odniesieniu do 
nich zastosowania żadna taka norma, które nie wyłączałaby z przejęcia 
„przedmiotów osobistego użytku posiadających wartość naukową, 
artystyczną lub muzealną”. 

Zarówno rozciągając zakres przedmiotowy przejęcia mienia na po-
trzeby reformy rolnej, jak i – z nie do końca zrozumiałych także w 1945 r. 
powodów – różnicując ten zakres w odniesieniu do właścicieli ziemskich 
i dzierżawców majątków ziemskich, Minister Rolnictwa i Reform Rol-
nych naruszył delegację prawotwórczą dekretu PKWN zawartą w jego 
art. 8 ust. 3. Ta bowiem, w brzmieniu zawartym już po zmianach obję-
tych obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 18 stycznia 
1945 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r. o przeprowadze-
niu reformy rolnej12, zawierała jedynie delegację do określenia sposobu 
powoływania powiatowych i gminnych pełnomocników ds. reformy 
rolnej, a także gminnych komisji reformy rolnej i podziału ziemi oraz 
zakresu ich działania. Wskazana w Rozporządzeniu wykonawczym 
MRiRR z 6 marca 1945 r. druga „delegacja” dla ministra w ogóle nie 
istniała – przytoczony przepis art. 20 dekretu w ogóle nie zawierał dele-
gacji do wydawania jakichkolwiek aktów prawnych, a jedynie przewidy-
wał, że „wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform 
Rolnych”13. 

Dodatkowo warto nadmienić, że powstały w wyniku przyjęcia 
wadliwych przepisów stan prawny nie pozwalał do kompetentne okre-
ślenie, które to przedmioty osobistego użytku właścicieli majątków 
ziemskich istotnie mają „wartość naukową, artystyczną lub muzealną”. 
Skład organów reformy rolnej był bowiem taki, że powołanie kogokol-
wiek z odpowiednią w tym zakresie wiedzą i doświadczeniem było-
by jedynie kwestią bardzo mało prawdopodobnego przypadku. Miało 

 12 Dz. U. z 1945 r. nr 3, poz. 13. 
 13 Innymi słowy wydanie przepisów, o których tu mowa, naruszało obowiązujący 

wtedy przepis § 59 zarządzenia nr 55-63 Prezesa Rady Ministrów z 13 maja 1939 r. 
Zasady techniki prawodawczej, tekst w: Polskie Towarzystwo Legislacji, Techniki 
prawodawcze II Rzeczypospolitej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, s. 15-52. 



13

to również istotne znaczenie dla niemożliwości prawidłowego prak-
tycznego wykonania bardzo ważnego dla statusu tych przedmiotów 
przepisu § 1 ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego MRiRR z 6 marca  
1945 r., który przewidywał, że „w razie nieobecności właścicieli ziem-
skich lub dzierżawców organa powołane do przejęcia majątków ziem-
skich zobowiązane są do sporządzenia spisu oraz zabezpieczenia ich 
mienia niepodlegającego przejęciu na rzecz Skarbu Państwa”. 

Co więcej, nawet to wadliwe prawo było nagminnie naruszane. 
W szczególności nie zrealizowano przepisów odszkodowawczych, jak 
również doprowadzano do niezgodnego z prawem przywłaszczania 
przedmiotów, które przejęciu nie podlegały14. W każdym razie, część 
przedmiotów przedstawiających „wartość naukową, artystyczną lub 
muzealną” przejętych na podstawie przytoczonych tu przepisów oraz 
w ramach jedynie zasygnalizowanych tu praktyk, została przejęta przez 
Skarb Państwa, a następnie przekazana do muzeów. 

Istotną kwestią w  ocenie legalności tego przekazania jest do-
strzeżenie, że wspomniany i przytoczony już expressis verbis przepis  
§ 1 ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego (bez względu na to, czy wa-
dliwy prawnie, czy nie) już od 1 marca 1945 r. stwarzał w odniesieniu 
do majątków, których właściciele byli nieobecni, potwierdzony stan 
braku osób, które mogłyby występować jako posiadacze jego składni-
ków ruchomych i nieruchomych. W ten stan weszły od 8 marca 1946 r. 
przepisy Dekretu ogłoszonego w tym właśnie dniu o majątkach opusz-
czonych i poniemieckich15. Ten – jak już wspomniano – przewidywał, 
że taki majątek stawał się „majątkiem opuszczonym” (art. 1 ust. 1). 
Tak samo kwalifikował dekret opuszczony majątek ruchomy, będący 
w posiadaniu „osób trzecich na podstawie umowy zawartej z właści-
cielem, jego prawnymi następcami, osobami prawa ich reprezentu-
jącymi lub działającymi w interesie tych osób, jeżeli tylko umowa ta 
miała na celu uchronienie tego majątku od utraty w związku z wojną 
lub okupacją” (art. 1 ust. 2). Majątek taki podlegał przejściu, ex lege, na 
własność Skarbu Państwa albo związków samorządu terytorialnego, 
a w niektórych sytuacjach także instytucji i organizacji uprawnionych 
do przyjęcia zarządu i użytkowania po upływie wskazanych już ter-
minów zasiedzenia, w tym muzeów. 

 14 Zob. np. Anna Machnikowska, Dezintegracja systemu prawa własności w Polsce 
Ludowej w  latach 1944-1956. Między ideą a praktyką, w: Tomasz Osiński (red.), 
„Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń 
własnościowych w Polsce (1944-1956), Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2016, 
s. 167-182. 

 15 Dz. U. z 1946 r., Nr 13, poz. 87. 
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W odniesieniu do przedmiotów należących do właścicieli majątków 
ziemskich ale wchodzących w skład majątku opuszczonego, przepisy de-
kretu z 1 marca 1945 r. miały wyraźnie konfiskacyjny charakter z powodów 
wskazanych w poprzedniej części opinii. Zastosowanie zatem przepisów 
Dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich po-
woduje, że ewentualne roszczenia pierwotnych właścicieli majątków prze-
jętych (także przez muzea) nie mają większych szans powodzenia. Musiałby 
one obejmować udowodnienie naruszeń przepisów dekretu. 

W odniesieniu do majątków nieopuszczonych w rozumieniu De-
kretu, a przejętych w ramach reformy rolnej, szanse restytucji mienia 
są dużo wyższe ze względu na wadliwą podstawę prawną przejęcia 
rzeczy ruchomych nienależących do inwentarza gospodarczego wy-
korzystywanego do produkcji rolniczej (a do takiej przecież kategorii 
należą muzealia, które – w myśl wadliwego Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych z 1945 r. – zostały przejęte przez podmio-
ty publiczne. 

3.1.4. Konfiskata w wyniku zastosowania przepisów  
 karnych 

Do zdarzeń skutkujących konfiskatą przedmiotów stanowiących mu-
zealia należą także te, które łączą się z zastosowaniem sankcji karnych 
obowiązujących w stanie prawnym obowiązującym w czasie orzeczenia 
o nich. Kary za wiele przestępstw w tym stanie przewidzianych obej-
mowały przepadek mienia. 

Niektóre z owych przestępstw w istocie polegały na działaniu, 
które obecnie jest interpretowane jako „działalność na rzecz nie-
podległego bytu Państwa Polskiego” – te są objęte regulacją Ustawy  
z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wo-
bec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego16. Ustawa ta przewiduje – w art. 10 ust. 1 – że 
„w przypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osobie upraw-
nionej zwraca się mienie, którego przepadek lub konfiskatę orzeczono 
na rzecz Skarbu Państwa, oraz przedmioty zatrzymane w toku postę-
powania – z wyjątkiem przedmiotów, których posiadanie jest zaka-
zane lub wymaga zezwolenia – jeżeli znajdują się one w posiadaniu 
państwowej jednostki organizacyjnej, a w razie niemożności zwrotu 
– ich równowartość wypłaca się ze środków Funduszu Reprywatyza-
cji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.  

 16 Dz. U. z 1991 r. Nr 34, poz. 149. 
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o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284 i 875)”. 

O nieważności orzeczenia i ewentualnych roszczeniach restytu-
cyjnych sąd orzeka na wniosek stosunkowo szerokiego katalogu osób 
uprawnionych, w tym zstępnych osoby, której owo orzeczenie dotyczy. 
W sprawach w tym zakresie Skarb Państwa jest reprezentowany przez 
państwową jednostkę organizacyjną, w której władaniu jest mienie 
podlegające zwrotowi lub mienie zatrzymane w toku postępowania. 
W przypadku braku takiej jednostki Skarb Państwa jest reprezen-
towany przez organ administracji rządowej, któremu przekazano 
do dysponowania mienie w wyniku objętego wnioskiem orzeczenia 
sądu; w przypadku braku takiej jednostki Skarb Państwa jest repre-
zentowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
Co istotne, roszczenia odszkodowawcze na podstawie Ustawy się nie 
przedawniają. Zasadniczą postacią wynagrodzenia szkód wynikłych 
z orzeczeń uznanych za nieważne jest zwrot w naturze. Jeżeli jest to 
niemożliwe, następuje wypłata odszkodowania będąca świadczeniem 
zastępczym. 

Drugą kategorią czynów, za które orzekano w dawnym stanie 
prawnym przepadek mienia17 były te, które nie mieszczą się w grupie 
czynów stanowiących „działalność na rzecz niepodległego bytu Pań-
stwa Polskiego”, a polegały np. na podejmowaniu działań zmierzają-
cych do zapobieżenia utracie mienia, nielegalnych z punku widzenia 
obowiązującego w czasie ich podjęcia stanu prawnego (choćby naru-
szały przepisy obowiązującego wtedy Rozporządzenie Prezydenta RP 
z 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami18 oraz Ustawy z 28 marca 
1933 o opiece nad muzeami publicznymi19, a także Dekretu z 1 marca 
1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz 
przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej i kulturalnej20, 
przepisy celne, a nawet te dotyczące nielegalnego przekraczania gra-
nicy państwowej). Należy zauważyć, że niektóre z nich mogły polegać 
także na działaniach, które również obecnie (a nawet przed 1939 r.)  
podlegałyby karze (np. miały postać podjęcia próby wywiezienia 

 17  W trybie przepisów szczególnych albo ogólnej regulacji Dekretu z 22 październi-
ka 1947 r. o przepadku majątku, Dz. U. 1947, Nr 65, poz. 390. 

 18  Dz. U. z 1928 r. Nr 29, poz. 265: istotnie zmienione na mocy Ustawy z 25 stycznia 
1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928 r., 
Dz. U. 1933, nr 10, poz. 62. 

 19  Dz. U. z 1933 r., Nr 32, poz. 279. 
 20  Dz. U. z 1946 r., Nr 14, poz. 99; Dekret uchylał – w dniu ogłoszenia – przepisy art. 

21 i 40 Rozporządzenia Prezydenta RP z 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami.
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własnych przedmiotów zabytkowych za granicę, bez zgody właści-
wego organu ochrony zabytków21), jak i takich, które obecnie nie sta-
nowią czynów przestępczych. 

We wszystkich takich przypadkach restytucja mienia, którego prze-
padek został orzeczony z takim skutkiem, że rzeczy wchodzące w jego 
skład znalazły się w zasobach muzeów, nie jest możliwa – chyba, że 
zostałoby wykazane, że orzeczenie było wynikiem postępowania prze-
prowadzonego z rażącym naruszeniem prawa, np. poprzez przestępcze 
wymuszenie zeznań, tj. innymi słowy w warunkach popełnienia tzw. 
zbrodni komunistycznej z rozumieniu obecnie obowiązującej Ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko 
Narodowi Polskiemu22. W takim przypadku możliwość restytucji mie-
nia jest także ograniczona ze względu na to, że w postępowaniach bada 
się także to, czy osoba wnioskująca wykorzystała zaistniałe wcześniej 
w systemie prawnym możliwości zaspokojenia roszczeń. 

Biorąc jednak wszystko to pod uwagę należy stwierdzić, że istnieje 
wiele takich indywidualnych sytuacji byłych właścicieli, w których zo-
stali oni pozbawieni majątku ruchomego niezgodnie z obowiązującym  
– także w momencie pozbawienia ich posiadania lub własności – pra-
wem. Osoby takie mają możliwość przedstawiania roszczeń restytucyj-
nych w związku z ewentualnym postępowaniem wzruszającym wyroki 
karne (także w ramach nadzwyczajnego wznowienia postępowania). 
Ocena tych roszczeń zależy jednak od indywidualnych okoliczności 

 21 Zob. obowiązujący do 1 marca 1946 r. przepis art. 40 Rozporządzenia Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 1928 r., Nr 29, poz. 265): „Winny wywozu lub usiłowania wywozu zabytku z gra-
nic Państwa bez zezwolenia, wymaganego niniejszym rozporządzeniem, ule-
gnie karze aresztu do trzech miesięcy lub karze grzywny do 5000 złotych. Nadto 
można orzec konfiskatę zabytku na rzecz jednego z  muzeów państwowych…”;  
od 2 marca 1946 r. za naruszenie obowiązku rejestracji „dzieł sztuki plastycznej 
oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej i kulturalnej”, jak rów-
nież ich wywozu za granicę bez zezwolenia przewidywano już karę pozbawie-
nia wolności oraz grzywny, a także przepadek przedmiotu czynu zabronionego  
(zob. art. 6 i 7 Dekretu z 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki 
plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej i kulturalnej, 
Dz. U. z 1946, Nr 14, poz. 99; przepisy te obowiązywały do 1962 r. 

 22 Tekst jednolity w Dz. U. 2021, poz. 177. Zgodnie z art. 2. ust. 1, zbrodniami komuni-
stycznymi są czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego 
w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. polegające na stoso-
waniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub 
grup ludności bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiące przestępstwa według 
polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia (tj. w okresie zaraz-
-powojennym), Kodeksu karnego z 1932 r. - rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 1932, Nr 60, poz. 571.
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sprawy, jak również – w tym kontekście – od postępowania tych osób już 
po powstaniu prawnych możliwości wzruszania prawomocnych, a wy-
danych w warunkach naruszenia prawa, orzeczeń sądowych, w tym 
spełnienia wymogu przestrzegania terminów do zastosowania tych 
środków ochrony własnych interesów osobistych i majątkowych, które 
w poszczególnych okresach po 1956 r. stawały się dla nich dostępne23. 

Istotną barierą w dochodzeniu roszczeń rewindykacyjnych jest tak-
że to, że osoby z nimi występujące muszą udokumentować swój tytuł 
prawny do przedmiotu bądź przedmiotów tych roszczeń. Podstawo-
wy materiał dowodowy musi się odnosić do momentu przejęcia owych 
przedmiotów przez podmioty nieuprawnione. W warunkach braku pier-
wotnej dokumentacji ewidencyjnej jest to zadanie bardzo trudne, jeżeli 
w ogóle nie niemożliwe. 

3.1.5. Wtórne przejęcie mienia skonfiskowanego  
 obywatelom polskim przez III Rzeszę 

Mienie obywateli polskich, zarówno tych zamieszkujących obszary 
włączone do Rzeszy, jak i tych, którzy mieszkali na terytorium Gene-
ralnego Gubernatorstwa bądź zostali do niego przesiedleni z obszarów 
włączonych do Rzeszy, podlegały systemowej grabieży24. Odrębne re-
guły uznania praw własności i ich pozbawiania dotyczyły obywateli  
II Rzeczypospolitej narodowości polskiej a odrębne – członków innych 
grup wyodrębnionych arbitralnie przez prawodawstwo III Rzeszy.  
Co do osób narodowości polskiej, na obszarach włączonych do  
III Rzeszy zasadniczą „podstawą prawną” grabieży stało się uchylają-
cy ochronę prawa własności obywateli polskich i polskich podmiotów 
gospodarczych zarządzenie z 17 września 1940 r. o traktowaniu mienia 
przynależnych do byłego Państwa Polskiego (tzw. Polenvermögensve-
rordnung)25, co było powiązane z zastosowaniem do nich Zarządzenia 

 23 Wniosek wynika z analizy orzecznictwa sądów polskich. Od bliższego jego omó-
wienia odstępujemy z uwagi na konieczność zachowania oszczędności treściowej 
ekspertyzy. 

 24 Zob. np. Wacław Jastrzębowski, Gospodarka niemiecka w Polsce 1939-1944, Spół-
dzielnia Wydawnicza „Czytelnik, Warszawa 1946, s. 167-234; Czesław Łuczak, 
Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej – Diskri-
minieriung der Polen in Wielkopolska zur Zeit der Hitler Okkupation, Wydawnic-
two Poznańskie, Poznań 1966, s. 172-219. 

 25 Verordnung über die Behandlung von Vermögen der Angehörigen des ehemaligen 
polnischen Staates vom 17. September 1940, RGBl I, 1940, S. 1270. Zgodnie z § 1 
ust. 3 zarządzenia odnosiło się ono także do obywateli byłego Wolnego Miasta 
Gdańska narodowości polskiej. 
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o cywilnej ochronie prawnej na włączonych terytoriach wschodnich 
(tzw. Ost-Rechtspflege-Verordnung)26. 

W sumie jednak proces ten był jednak znacząco zróżnicowany 
w czasie, a także w zależności od terytorium, o którym mowa27, co nie 
jest przedmiotem tego opracowania. Istotne jest tu bowiem jedynie 
to, że pewna część zagrabionego mienia została przez Rzeszę przejęta  
i po zakończeniu wojny podlegała już polskiemu reżimowi prawnemu 
właściwemu dla mienia określanego wpierw jako „porzucone” (pod rzą-
dami Ustawy epizodycznej z 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych 
i porzuconych) oraz „poniemieckie” (pod rządami Dekretu z 8 marca 
1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich). Poniekąd zatem 
status prawny tego mienia nie różnił się od statusu mienia należącego 
do Żydów – jednak z tym oczywistym zastrzeżeniem, że – ze wzglę-
du na tragiczne skutki Holokaustu – co do majątków nieżydowskich 
istniało dużo wyższe prawdopodobieństwo powołania się kogokolwiek 
uprawnionego, w wyznaczonym (krótkim) czasie, na klauzule unieważ-
niające wobec nich wszelkie skutki działania niemieckiego Zarządzenia 
z 17 września 1940 r. W przeciwnym razie, mimo tego unieważnienia, 
mienie podlegało zasiedzeniu przez wskazane w Dekrecie osoby. Jego 
restytucja obecnie może być uznana za niemal niemożliwą. 

3.2. Instytucje kultury mające siedzibę na tzw.  
 Ziemiach Odzyskanych

Warto zwrócić uwagę, że roszczenia restytucyjne odnoszące się do 
ruchomych dóbr kultury mogą zgłaszać instytucje kultury (w szcze-
gólności muzea) wobec siebie nawzajem. Zazwyczaj tłem takich rosz-
czeń jest przejęcie mienia obejmującego wspomniane przedmioty przez 
muzeum znajdujące się na terytorium dawnej Rzeczypospolitej w wa-
runkach, w których zaraz po wojnie – w związku z opisanym już pol-
skim prawodawstwem dotyczącym przejęcia mienia „porzuconego” lub 
„poniemieckiego” – tytuł własności do nich powstał de iure na rzecz 
instytucji kultury powołanej do życia na ziemiach danej III Rzeszy 
włączonych do terytorium Polski (tj. na terytorium określanym jako 

 26 Verordnung über die bürgerliche Rechtspflege in den eingegliederten Ostgebieten 
vom 25. September 1941, RGBl 1941, S. 597; uzupełnione w: Erste Durchführung zur 
Verordnung über die Behandlung von Vermögen der Angehörigen des ehemaligen 
polnischen Staates (tzw. Erste Ost-Rechtspflege-Durchführungsverordnung), RGBl 
1941, S. 599. 

 27 Zob. np. Czesław Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. II, PWN, 
Warszawa 1970, zwłaszcza s. 119-127. 
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„Ziemie Odzyskane”), zazwyczaj działającej w oparciu o masę majątko-
wą pozostawioną przez jakiś jej odpowiednik (funkcjonalny) działający 
na terytorium Rzeszy. W takich przypadkach, zasadniczym skutkiem 
przyjętych, omówionych już, regulacji prawnych było przejęcie przez 
instytucje kultury działające na Ziemiach Odzyskanych mienia odpo-
wiadających im funkcjonalnie niemieckich instytucji kultury. 

Implikuje to, że mienie przejęte przez muzea działające na dawnym 
terytorium II Rzeczypospolitej nie mogły legalnie przejąć muzealiów, 
które z mocy prawa przechodziły w posiadanie/na własność muzeów 
mających siedziby na Ziemiach Odzyskanych, które rozpoczęły działal-
ność w oparciu o mienie swoich funkcjonalnych odpowiedników dzia-
łających w III Rzeszy, jeżeli te odpowiednio zgłaszały swoje roszczenia 
do owego mienia i były z tego mienia (traktowanego jako całość) odpo-
wiednio uposażane. 

Kwestia przekazania muzealiów do muzeów, w inwentarzach któ-
rych były one w momencie ich przejęcia przez instytucje do tego nie-
uprawnione, może być załatwiona poprzez zastosowanie stosownych 
przepisów dotyczących gospodarowania muzealiami (przez ministra 
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, wojewódzkich 
konserwatorów zabytków i dyrektorów muzeów) – zwłaszcza przepisów 
Ustawy o muzeach28. 

3.3. Obywatele polscy pochodzenia żydowskiego

Pewne istotne implikacje dla statusu mienia Żydów – obywateli pol-
skich miało niemieckie ustawodawstwo okupacyjne, w tym także pra-
wodawstwo tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Skutkowało bowiem 
takim ukształtowaniem29 ich sytuacji prawnej, które miało istotne fak-
tyczne skutki majątkowe po wojnie, mimo że samo to prawodawstwo 
– także w wymiarze odnoszącym się do relacji majątkowych – uznano  
za ex tunc nieważne i de iure nie rodzące skutków prawnych. 

Na obszarach wcielonych do Rzeszy (obszar inkorporowanego do 
Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska, Pomorza, Wielkopolski i części Śląska) 
automatycznie rozciągnięto prawodawstwo Rzeszy, w tym tzw. usta-
wy norymberskie wymierzone przeciwko Żydom. Podstawą konfiskaty 

 28 Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 ze zm. 
 29 Zob. bliżej, Przemysław Piątek, Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach 

przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w la-
tach 1944-1956. Studium kryminologiczno-prawne, Instytut Pamięci Narodowej, 
Katowice-Warszawa 2018, s. 27-56. 
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mienia Żydów było jednak specjalne zarządzenie w tej sprawie – wydane 
dla obszarów wcielonych30. 

W odniesieniu do obszarów niewłączonych do Rzeszy, tj. tzw. Gene-
ralnego Gubernatorstwa (po najeździe Niemiec na ZSRR powiększonego 
o tzw. Dystrykt Galicję), zgodnie z Rozporządzeniem z 24 lipca 1940 r. 
o definicji pojęcia „Żyd” w Generalnym Gubernatorstwie31, faktycznie 
rozciągnięto na Żydów – obywateli polskich oraz na prowadzone przez 
nich przedsiębiorstwa reguły wspomnianego już ustawodawstwa tzw. 
„norymberskiego”. Do Żydów zamieszkałych na obszarach włączonych 
automatycznie miało zastosowanie wspomniane już w poprzednim pod-
rozdziale niniejszej ekspertyzy Polenvermögensverordnung (§ 2 ust. 1 
lit. (a)). 

Zgodnie z rozporządzeniem z 24 stycznia 1940 r. o obowiązku zgło-
szenia majątku żydowskiego w Generalnym Gubernatorstwie32 cały ma-
jątek należący do Żydów podlegał obowiązkowi zgłoszenia (§ 1), przy 
czym za „majątek żydowski” owo rozporządzenie uznawało także mie-
nie posiadane przez Żydów (w rozumieniu Rozporządzenia z 24 lipca 
1940 r. – także osoby bez przynależności państwowej (niem. Staatlos) 
oraz nieżydowskich małżonków tych wszystkich kategorii osób). Dzieła 
sztuki – w zależności od ich postaci –podpadały w świetle tego rozpo-
rządzenia pod kategorię „klejnotów” albo „urządzeń mieszkaniowych” 
(wśród których wymieniało ono m.in. obrazy). W myśl Załącznika II  
do Rozporządzenia z 24 stycznia 1940 r. (§ 4) majątek nie zgłoszony w ter-
minie uznawano za „bezpański” i podlegający automatycznej konfiskacie 
zgodnie z przepisem § 8 rozporządzenia z 24 stycznia 1940 r. o konfiska-
cie majątku prywatnego w Generalnym Gubernatorstwie (tzw. Ordy-
nacji konfiskacyjnej)33. Konfiskata była dokonywana przez Generalnego 
Gubernatora działającego w imieniu Rzeszy jako państwa okupującego 
„niewłączone do Rzeszy” obszary państwa polskiego34. 

Na terenach wcielonych do Rzeszy mienie Żydów podlegało kon-
fiskacie de iure w wyniku wspomnianego już Zarządzenia z 30 marca 
1942 r. Faktycznie zaś było konfiskowane w całości (poza niewielką ilo-
ścią majątku dozwoloną dla Żydów) w momencie wywiezienia ich poza 

 30 Verordnung über die Enführung der Vorschriften zur Entjudung der deutschen  
in der eingliederten Ostgebiet vom 30. März 1942, RGBl 1941, S. 597. 

 31 Dz. Rozp. GGP s. 231. 
 32 Dz. Rozp. GGP I, s. 31. 
 33 Dz. Rozp. GGP I, s. 23. 
 34 Zob. § 1 Pierwszego rozporządzenia z 26 października 1939 r. o odbudowie Ad-

ministracji okupowanych polskich obszarów, Dz. Rozp. GGP, s. 3. (zachowano pi-
sownię oryginalną). 
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granice Rzeszy – uzyskiwało bowiem status tzw. mienia wychodźczego 
(niem. Auswandererguthaben), które z mocy prawa ulegało konfiska-
cie z wyjątkiem tzw. mienia zablokowanego, tj. takiego, co do którego 
uprawnione organy mogły w ogóle wydać zezwolenie na wywóz. 

Ze względu na wielką skalę zbrodni ludobójstwa (Holokaust) doko-
nanej przez okupantów niemieckich na Żydach – w dominującej liczbie 
obywatelach Polski, zasadnicze skutki prawne odnoszące się do wła-
sności dzieł sztuki, które prawodawca okupacyjny chciał wywołać, na-
leży także wiązać z ogólnym niemieckim prawodawstwem cywilnym 
(przepisami niemieckiego kodeksu cywilnego BGB) dotyczącym wska-
zywania spadkobierców. Skutkiem tego prawodawstwa było przejęcie 
– w świetle prawa okupacyjnego ale również najczęściej de facto – przez 
państwo niemieckie mienia pozostawionego bez spadkobierców. 

Kwalifikacja prawna wspomnianego porządku prawnego ziem wcie-
lonych do Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa, jakkolwiek pomocna 
w analizie niekiedy nieodwracalnych skutków w rzeczywistej sferze 
majątkowej wymaga jednak komentarza i dopełnienia. Otóż: 

a) sam podział terytorium Polski na obszary inkorporowane i Ge-
neralne Gubernatorstwo był deliktem prawa międzynarodo-
wego, ponieważ prawo to zakazuje takiego podziału (co można 
wywodzić zarówno z prawa zwyczajowego, jak i Artykułu 42 
Regulaminu haskiego stanowiącego załącznik do IV Konwencji 
Haskiej z 18 października 1907 r. dotyczącej praw i zwyczajów 
wojny lądowej35);

b) zgodnie z Artykułem 43 Regulaminu haskiego, celem okupacji 
mogło być jedynie „przywrócenie i zapewnienie, o ile to było 
możliwe, porządku i życia społecznego” przy jednoczesnym 
przestrzeganiu („z wyjątkiem bezwzględnych przeszkód”) praw 
obowiązujących w państwie okupowanym – konfiskaty (doko-
nane na szkodę wszystkich obywateli RP) rażąco wykraczały 
poza te dozwolone ramy; 

c) III Rzesza naruszyła także Artykuły 46-47 Regulaminu, które 
– odpowiednio – przewidują, że okupant ma m.in. obowiązek 
„uszanowania własności prywatnej” także poprzez wyraźny 
zakaz konfiskaty mienia i zakazują rabunku. 

Warto zauważyć, że zgodnie z Artykułem 52 Regulaminu haskiego, 
okupanci mogą dokonywać rekwizycji w naturze – ale jedynie dla armii 
okupacyjnej, tj. na jej codzienne utrzymanie. Dzieła sztuki nie podlegały 

 35 Dz. U. 1927 r., nr 21, poz. 161; Niemcy były pierwotnym sygnatariuszem Konwen-
cji i Regulaminu. 
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zatem temu przepisowi. Implikuje to, że wspomniane przepisy prawa 
niemieckiego, mającego zastosowanie na terytoriach wcielonych i Ge-
neralnego Gubernatorstwa, były nielegalne i jakkolwiek z pewnością 
wywołały skutki de facto, to były zupełnie bezskuteczne de iure. Zni-
weczenie skutków tego nielegalnego z punktu widzenia prawa między-
narodowego prawodawstwa było jednym z głównych celów przepisów 
epizodycznej Ustawy z 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzu-
conych, a potem Dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych 
i poniemieckich. 

Wywołane przez prawodawstwo okupacyjne skutki de facto polegają 
głównie na niemożności skonsumowania wszystkich uprawnień i przez 
wszelkie uprawnione podmioty wynikających zarówno z Regulaminu 
haskiego (odszkodowania za bezprawne pozbawienie własności), jak 
i zaspokojenia legitymowanych roszczeń, które powstały w wyniku za-
stosowania porządku poczdamskiego do „Niemiec jako całości” oraz do 
poszczególnych części Niemiec znajdujących się w odrębnych strefach 
okupacyjnych. 

Jednocześnie należy zauważyć, że najpewniej najistotniejszym 
skutkiem de facto był, wywołany przez zbrodnie funkcjonariuszy  
III Rzeszy, zupełny albo długotrwały brak podmiotów, które zgłosiłyby 
roszczenie restytucyjne do tego mienia – inaczej niż to miało miej-
sce w odniesieniu do mienia kościelnego i wspólnot wyznaniowych. 
Spowodowało to powstanie swoistej nierównoprawności w sferze pu-
blicznoprawnej akceptacji faktycznych skutków okupacji. Z jednej stro-
ny, w odniesieniu do tych podmiotów, które mogły przedstawić swoje 
roszczenia restytucyjne uznano nielegalność – a tym samym kom-
pletną bezskuteczność de iure – prawodawstwa okupacyjnego. Z dru-
giej strony, w odniesieniu do podmiotów, które takich roszczeń zaraz  
po wojnie nie przedstawiły, faktycznie pogodzono się z ze skutkiem 
prawodawstwa okupacyjnego w tej postaci, że istotnie uznano fak-
tyczne przejęcie mienia przez III Rzeszę, co z kolei implikowało jego 
przepadek na rzecz Państwa Polskiego. 

Konstrukcja prawna w tym zakresie była taka, że art. 3 ust. 1 De-
kretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich (a wcześniej art. 3 § 1 
Ustawy o majątkach opuszczonych i porzuconych) uznawał za nieważne 
wszelkie czynności lub akty prawne poczynione w odniesieniu do mająt-
ku opuszczonego z władzami okupacyjnymi albo instytucjami lub oso-
bami działającymi z ramienia tych władz albo w porozumieniu z nimi, 
ale jednocześnie powodował przejście tego majątku na własność Skarbu 
Państwa (choć już nie na własność osób prawnych prawa publicznego) 
– zob. art. 2 ust. 1 Ustawy, a także ust. 4 Dekretu.



23

Mienia opuszczonego dotyczyła regulacja Dekretu z  8 marca  
1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. W świetle tego De-
kretu (w art. 1 ust. 1-2) za „majątek opuszczony” uznawano: 

a) wszelki majątek (także ruchomy) osób, które „w związku z wojną 
rozpoczętą 1 września 1939 r. utraciły jego posiadanie, a następ-
nie go nie odzyskały”;

b) opuszczony majątek (także ruchomy), będący w posiadaniu osób 
trzecich na podstawie umowy zawartej z właścicielem, jego 
prawnymi następcami, osobami prawa ich reprezentującymi 
lub działającymi w interesie tych osób, jeżeli umowa ta miała 
na celu uchronienie tego majątku od utraty w związku z wojną 
lub okupacją. 

W praktyce Dekret zastosował konstrukcję założenia fikcji praw-
nej, zgodnie z którą w ocenie statusu mienia (majątku) na dalszy plan 
przechodziło kryterium podmiotowe (choćby to, czy dana osoba żyje czy 
nie i czy – jeżeli zmarła – miała spadkobierców), natomiast decydujące 
stawało się kryterium przedmiotowe – majątek miał być pozbawiony 
posiadaczy, albo znajdować się rękach takich posiadaczy, którzy zawar-
li z pierwotnymi właścicielami umowy, których celem było uchronie-
nie tego majątku od utraty w związku z wojną lub okupacją – a zatem 
w szczególności uchronienie przed zastosowaniem wobec mienia prze-
pisów przytoczonego już niemieckiego prawodawstwa wymierzonego 
przeciwko Żydom. Implikuje to, że mienie ruchome pozostałe po Żydach, 
którzy zostali zgładzeni w wyniku Holokaustu, nie mogło – ani w świe-
tle prawodawstwa okupacyjnego, ani dekretu o majątkach opuszczonych 
i poniemieckich – być własnością osób prywatnych, chyba, że te naby-
łyby je w ramach transakcji nie opiewających na przechowanie tego 
mienia, albo na inną formę ochrony przed utratą przez ich pierwotnych 
właścicieli. Oznacza to, że również dzieła sztuki, które znalazły się w po-
siadaniu takich osób prywatnych nigdy nie zostały przez nie legalnie 
nabyte. Jeżeli znalazłyby się zatem w wyniku jakichkolwiek transakcji 
w posiadaniu muzeów w Polsce, to te transakcje byłyby bezskuteczne 
w tym sensie, że nie mogłyby przenieść na takie muzea prawa własności 
eksponatów. Ze względu jednak na długotrwałe posiadanie (i to najpew-
niej w dobrej wierze) takich przedmiotów muzea najpewniej i tak nabyły 
je w drodze zasiedzenia (co jest możliwe nawet na warunkach obecnie 
obowiązującego art. 174 kodeksu cywilnego). 

Z uwagi na zawieranie przez władze niemieckie, a także przez oby-
wateli niemieckich – szczególnie z Żydami – umowy o przeniesieniu 
własności albo posiadania w warunkach zniekształcających lub wy-
łączających swobodę wyrażenia woli (w szczególności pod poważną 
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groźbą), art. 2 ust. 5 lit. (b) zawierał przepis odsyłający do reguł prawa 
cywilnego, umożliwiających właścicielowi uchylenie się o skutków ta-
kiego właśnie oświadczenia woli, jak również zawierał klauzulę, zgod-
nie z którą taki majątek, z mocy samego prawa, nie podlegał przejściu 
od jego niemieckich posiadaczy na własność – odpowiednio do sytuacji  
– Skarbu Państwa lub osób prawnych prawa publicznego. 

Dekret uznawał za nieważne wszelkie czynności lub akty prawne 
uczynione w odniesieniu do majątku opuszczonego z władzami okupa-
cyjnymi albo instytucjami lub osobami działającymi z ramienia tych 
władz albo w porozumieniu z nimi (co dotyczyło w szczególności tzw. 
Treuhänderów, tj. osób sprawujących zarząd powierniczy majątków 
żydowskich). 

Przepisy dekretu z 8 marca 1946 r. przewidywały możliwość przy-
wrócenia posiadania majątku na rzecz osób, które w związku z wojną 
takie posiadanie utraciły. Zgodnie z art. 15 ust. 2 w związku z ust. 1, osoby 
takie musiały złożyć – w terminie zawitym do 31 grudnia 1947 r. – sto-
sowny wniosek o przywrócenie posiadania. Artykuł 16 Dekretu przewi-
dywał, że uprawnienie do złożenia wniosku miały także (w przypadku, 
gdy osoba głównie uprawniona zmarła albo była nieobecna): 

a) krewni w linii prostej, w tym dzieci nieślubne; 
b) bracia i siostry; 
c) małżonek (choćby nawet związek małżeński nie został zawarty 

w formie przypisanej prawem). 
Istotnymi postanowieniami Dekretu były również te dotyczące na-

bycia własności w wyniku odpowiednio długiego posiadania przywró-
conego na podstawie jego przepisów. Otóż zgodnie z postanowieniami, 
nabycie własności majątku następowało: 

a) w  odniesieniu do Skarbu Państwa i  związków samorządu  
terytorialnego – po upływie 5 lat od zakończenia wojny (tj. od 
– wedle ówczesnej konwencji – 9 maja 1945 r.) – art. 34 ust. 1 
lit (b)); 

b) w odniesieniu do wskazanych instytucji i organizacji (tj. in-
stytucji użyteczności publicznej, instytucji spółdzielczych, 
społecznych, organizacji kulturalnych i oświatowych oraz or-
ganizacji pomocy dla grup szczególnie prześladowanym przez 
Niemców), którym oddano majątek opuszczony w zarząd i użyt-
kowanie – po upływie 3 lat od uzyskania posiadania – art. 34  
ust. 3 w związku z art. 12 ust. 2; 

c) w przypadku pozostałych osób, którym przywrócono posiada-
nie, po upływie 10 lat od uprawomocnienia się postanowienia 
o przywróceniu posiadania (art. 33 ust. 12).
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Implikuje to, że muzea (mające ówcześnie status instytucji użytecz-
ności publicznej) mogły skutecznie wejść w posiadanie i nabyć własność 
dzieł sztuki będących własnością Żydów – obywateli polskich, którzy 
nie zgłosili roszczenia o przywrócenie posiadania albo w odniesieniu do 
majątku których takiego roszczenia w odpowiednim czasie nie zgłosiły 
inne osoby uprawnione. Warto zauważyć, że nawet w innym – ogólnym 
– reżimie prawnym, muzea nabyłyby posiadane ruchomości po upły-
wie 3 lat (do 31 grudnia 1946 r. – art. 2279 Kodeksu Napoleona mającego 
zastosowanie w województwach centralnych RP, art. 195 niemieckiego 
kodeksu cywilnego (BGB) dla województw zachodnich); od 1 stycznia 
1946 r. – w związku z przepisem art. 11 Dekretu z 12 listopada 1946 r. 
Przepisy ogólne prawa cywilnego36, zastosowanie miałby Kodeks zobo-
wiązań z 1932 r.37, dla którego najdłuższy termin przedawnienia rosz-
czeń wynosił 20 lat (zob. art. 281 KZ). 

Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym – przy braku jakichś 
szczególnych okoliczności o charakterze wyjątkowym odnoszących się 
do unikatowo traktowanych i analizowanych przypadków – ewentualne 
szanse obywateli II Rzeczypospolitej pochodzenia żydowskiego, a także 
ich następców prawnych na skuteczną restytucję muzealiów od muzeów 
należy ocenić jako relatywnie niskie. 

Mające znaczną wagę racje natury moralnej nakazują stwierdzić, 
że zaspokojenie właściwie udokumentowanych roszczeń w omawianym 
zakresie może, a nawet powinno być – we właściwym czasie – uregu-
lowane w odrębnej ustawie odszkodowawczej. 

3.4. Obywatele polscy narodowości niemieckiej

Zaraz po wojnie obywatele polscy narodowości niemieckiej byli oceniani 
z punktu widzenia tego, jak postępowali w czasie wojny. Te osoby, które 
„swoim postępowaniem wykazywały niemiecką odrębność narodową” 
zostały uznane za takie, które podlegały „wyłączeniu ze społeczeństwa 
polskiego”, w szczególności poprzez pozbawienie obywatelstwa polskie-
go. Taki był zasadniczy skutek art. 1 Dekretu z 13 września 1946 r. o wy-
łączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej38. 
Skutek utraty obywatelstwa dotyczył również małżonków takich osób 
(jeżeli wyraziły chęć opuszczenia obszaru Polski), a także – co do zasady, 

 36 Dz. U. z 1946 r. Nr 67, poz. 369. 
 37 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z  27 października 1933 r. (Dz. U. 

z 1933 r. Nr 82, poz. 598). 
 38 Dz. U. z 1946, nr 35, poz. 310. 
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od której istniały wyjątki – niepełnoletnich dzieci. Dzieci zachowywały 
obywatelstwo polskie wtedy, gdy były wychowywane przez inne osoby 
niż te podlegające utracie obywatelstwa, a także wtedy, gdy mając ukoń-
czone 13 lat, zgłosiły chęć pozostawania obywatelami polskimi a swoim 
zachowaniem „wykazały przynależność do społeczeństwa polskiego” 
(art. 3 Dekretu). 

Zasadnicze skutki pozbawienia obywatelstwa polskiego na podsta-
wie Dekretu zostały wyrażone w jego art. 4-5 ust. 1. Polegały one na: 

a) podleganiu wysiedleniu z obszaru Polski; 
b) przepadku majątku oraz utracie zdolności dziedziczenia i przyj-

mowania darowizn. 
Majątek osób pozbawionych obywatelstwa polskiego przechodził, 

z mocy samego prawa, na Skarb Państwa. Na zasadzie wyjątku („w przy-
padkach zasługujących na szczególne uwzględnienie”), właściwy organ 
administracji ogólnej mógł orzec przejście całości albo części takiego 
majątku nie na Skarb Państwa, ale na rzecz zstępnych, wstępnych oraz 
małżonka osoby pozbawionej obywatelstwa – pod warunkiem, że pozo-
stawali oni na wyłącznym utrzymaniu osoby, której majątek podlegałby 
przepadkowi (art. 5 ust. 3). 

Przyjęte rozwiązanie implikowało zastosowanie wobec majątku 
takiego reżimu prawnego, że dobra kultury należące do Niemców – oby-
wateli polskich, którzy zostali pozbawieni majątku na podstawie De-
kretu – przechodziły na własność Skarbu Państwa. Osoby te nie miały 
i nadal nie mają możliwości zgłaszania skutecznych roszczeń restytu-
cyjnych w odniesieniu do takich przedmiotów, za wyjątkiem przypad-
ków takiego rażącego naruszenia prawa, które także obecnie należałoby 
kwalifikować jako łamanie praw podstawowych. 

3.5. Niemcy niebędący obywatelami polskimi 

Mienie Niemców niebędących obywatelami polskimi, w tym i takich, 
którzy nigdy nie uzyskali obywatelstwa polskiego, było objęte regulacją 
dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. 

Za „majątek opuszczony” wspomniany Dekret (w art. 1 ust. 1-2) 
uznawał: 

a) wszelki majątek (także ruchomy) osób, które „w związku z wojną 
rozpoczętą 1 września 1939 r. utraciły jego posiadanie, a następ-
nie go nie odzyskały”;

b) opuszczony majątek (także ruchomy), będący w posiadaniu osób 
trzecich na podstawie umowy zawartej z właścicielem, jego 
prawnymi następcami, osobami prawa ich reprezentującymi 
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lub działającymi w interesie tych osób, jeżeli umowa ta miała 
na celu uchronienie tego majątku od utraty w związku z wojną 
lub okupacją. 

Z analizy Dekretu wynika, że za mienie poniemieckie uznawano 
majątek:

a) Rzeszy Niemieckiej i byłego Wolnego Miasta Gdańska39; 
b) obywateli Rzeszy Niemieckiej i byłego Wolnego Miasta Gdańska 

z wyjątkiem osób narodowości polskiej lub innej przez Niemców 
prześladowanej; 

c) niemieckich i gdańskich osób prawnych z wyłączeniem osób 
prawnych prawa publicznego;

d) spółek kontrolowanych przez obywateli niemieckich lub gdań-
skich albo przez administrację niemiecką lub gdańską; 

e) osób zbiegłych do nieprzyjaciela. 
Wspomniane mienie uległo konfiskacie na rzecz Państwa Polskie-

go. Także z uwagi na zastosowanie wspomnianego już w tej eksperty-
zie porządku poczdamskiego ta grupa podmiotów nie ma możliwości 
zgłaszania skutecznych roszczeń restytucyjnych do mienia objętego tym 
porządkiem. 

3.6. Obywatele obcy innych państw niż III Rzeszy 

W odniesieniu do obywateli obcych, niemających obywatelstwa III Rze-
szy, ani niebędących Niemcami, należy analogicznie zastosować re-
żim prawny odnoszący się do obywateli polskich. Warto wspomnieć,  
że w wielu przypadkach, roszczenia odszkodowawcze takich osób zosta-
ły już zaspokojone na mocy stosownych umów dwustronnych zawartych 
przez Polskę z państwami, których obywatelami są właśnie te osoby. 

3.7. Kościół katolicki 

Zasadnicze relacje Państwa i Kościoła katolickiego przed wojną oraz 
w okresie zaraz po jej zakończeniu (do 22 września 1945 r.) miały swą 
podstawę w regulacjach Konkordatu z 1925 r.40 Konkordat ten opierał 
się na zasadzie majątkowej autonomii Kościoła katolickiego (w ramach 

 39 Sformułowanie to (i wszelkie podobne w dekrecie) jest samo w sobie niepotrzeb-
ne, gdyż obywatele Wolnego Miasta Gdańska stali się – z chwilą podjęcia przez 
jego Senat uchwały o włączeniu do Rzeszy (czyli o samolikwidacji Wolnego Miasta 
Gdańska) – obywatelami III Rzeszy. Zob. Krzysztof Skubiszewski, Zachodnia gra-
nica Polski w świetle traktatów, Instytut Zachodni, Poznań 1975, s. 285-320. 

 40 Ustawa ratyfikacyjna Dz. U. z 1925 r. nr 47, poz. 324. 
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„swobody wykonywania (…) jurysdykcji, jak również swobody admini-
stracji i zarządu sprawami i majątkiem” (Artykuł I). Ponadto Artykuł 
XIV Konkordatu przewidywał m.in., że „dobra należące do Kościoła nie 
będą przedmiotem żadnego aktu prawnego zmieniającego ich przezna-
czenie, inaczej jak za zgodą władzy duchownej, z wyjątkiem wypadków 
przewidzianych przez ustawy o wywłaszczeniu w celu regulacji dróg 
przewozowych i rzek, obrony państwowej oraz podobnych celów. W każ-
dym razie przeznaczenie nieruchomości i ruchomości, poświęconych 
wyłącznie dla służby Bożej, jako to: kościołów, przedmiotów należących 
do nabożeństwa, itp., nie będzie mogło być zmienione bez uprzedniego 
pozbawienia ich przez właściwą władzę kościelną ich charakteru rzeczy 
poświęconych”. 

Zgodnie z Artykułem XXIV ust. 1 Konkordatu, Polska uznawała 
prawo osób prawnych kościelnych i zakonnych do wszystkich majątków 
ruchomych i nieruchomych, kapitałów, dochodów oraz innych praw, 
które te osoby prawne posiadały (w czasie obowiązywania Konkordatu) 
na terytorium Polski. Artkuł XVI Konkordatu przewidywał także, że 
wszystkie osoby prawne kościelne i zakonne (polskie) mają prawa na-
bywania, odstępowania, posiadania i administrowania, według prawa 
kanonicznego swego majątku ruchomego i nieruchomego. Za polskie 
uznawał Konkordat te podmioty, których „cele, dla których powstały, 
dotyczyły spraw kościelnych lub zakonnych Polski i o ile osoby upoważ-
nione do reprezentowania ich i do zarządzania dobrami przebywały 
stale na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej” (Artykuł XVI przedostatnie 
zdanie). 

Nowy stan regulacyjny powstał dla dóbr kościelnych w wyniku oku-
pacji Polski przez Niemcy. Ta sytuacja wytworzyła wspomniane już 
(nielegalnie) zróżnicowanie obszarów okupacyjnych – na te włączone do 
Rzeszy (obszar byłego Wolnego Miasta Gdańska, Pomorza, Wielkopolski 
i części Śląska) i te, na których proklamowano Generalne Gubernator-
stwo. Naturą rzeczy, w obszarach włączonych rozciągnięto obowiązy-
wanie prawodawstwa Rzeszy, zaś status Generalnego Gubernatorstwa 
miał charakter okupacyjny i tworzono w nim prawo dla tego terytorium. 

W odniesieniu do dzieł sztuki, które znajdowały się na terytorium 
Generalnego Gubernatorstwa, istotne znaczenie miało Rozporządzenie 
z 16 grudnia 1939 r. o konfiskacie dzieł sztuki w Generalnym Guber-
natorstwie41. Przewidywało ono konfiskatę „całkowitego publicznego 
posiadania” dzieł sztuki w Generalnym Gubernatorstwie (§ 1) w celu 
„spełnienia zadań publiczno-użytecznych i o ile wskazane mienie już 

 41 Dz. Rozp. GGP, s. 209
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nie zostało objęte przepisami Rozporządzenia z 24 września 1940 r. 
w sprawie własności majątku byłego państwa polskiego”42. Za objęte jego 
zakresem rozporządzenie uznawało (w § 2) „całkowite kościelne posia-
danie dzieł sztuki, za wyjątkiem przedmiotów potrzebnych dla codzien-
nych czynności liturgicznych”. Akt ten wymagał ponadto zgłoszenia 
wszystkich dzieł sztuki, tak „posiadanych publicznie”, jak „posiadanych 
prywatnie” w celu weryfikacji, czy są one w „posiadaniu publicznym”  
(co było swoistym „prawnym” przygotowaniem nielegalnej systemowej 
grabieży). 

Warto zauważyć, że konfiskaty mienia Kościoła katolickiego doko-
nane na terytoriach włączonych do III Rzeszy były nielegalną grabieżą 
nie tylko z punktu widzenia Regulaminu haskiego, ale także prawa we-
wnętrznego samej III Rzeszy. Wiązały ją bowiem przepisy jej własne-
go Konkordatu43, który był pierwszą w ogóle umową międzynarodową 
zawartą już za sprawowania urzędu kanclerza przez Hitlera (20 lipca  
1933 r.). Zgodnie z tymże Konkordatem (Artykuł 17), Rzesza gwaran-
towała własność oraz inne uprawnienia instytucji prawa publicznego, 
zakładów, fundacji oraz stowarzyszeń Kościoła katolickiego dotyczą-
ce ich majątków – zgodnie z normami prawa ogólnie obowiązującego 
w III Rzeszy. Artykuł 15 gwarantował natomiast zakonom i kongrega-
cjom zakonnym autonomię także w zakresie administracji i załatwiania 
spraw odnoszących się do ich majątku. Instytucjami prawa publiczne-
go, którym Konkordat gwarantował te uprawnienia, były parafie oraz 
inne podobne katolickie wspólnoty kościelne, stowarzyszenia parafialne 
i diecezjalne, stolice biskupie, diecezje i kapituły, zakony i kongrega-
cje zakonne oraz instytuty, fundacje i instytucje majątkowe Kościoła 
katolickiego zarządzane przez władze kościelne. Zgodnie z art. 13 nie-
mieckiego Konkordatu miały one osobowość prawną – zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawa III Rzeszy. 
Przepisy konkordatowe (z Niemcami) miały zatem ten skutek, że: 

a) wykluczały możliwość konfiskaty majątku kościelnego na te-
rytorium Rzeszy; 

b) wykluczały zatem możliwość takiej interpretacji prawa (jako 
niezgodnej z  prawem międzynarodowym oraz z  praktyką 
stosowania konkordatu przez stronę kościelną), że konfiska-
ty majątku kościelnego byłyby możliwe na terytorium Pol-
ski włączonym do Rzeszy; dla jasności, należy podkreślić,  

 42 Dz. Rozp. GGP I, s. 313. 
 43 Bekanntmachung über das Konkordat zwischen dem Deutschen Reich und dem He-

iligen Stuhl vom 12. September 1933, RGBl II 1933, Nr. 38, S. 679. 
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że wspomniana praktyka Stolicy Apostolskiej opierała się na 
zachowaniu integralności organizacji Kościoła na terytorium 
państwa polskiego; 

– a więc wykluczały możliwość uznania za legalną jakąkolwiek konfi-
skatę mienia kościelnego przez III Rzeszę. 

Po wojnie, sytuacja prawna Kościoła katolickiego znacząco się 
zmieniła. Po pierwsze, Konkordat został przez Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej uznany za nieobowiązujący Polskę ze skutkiem  
od 22 września 1945 r.44 Ponadto zaczął obowiązywać szereg regula-
cji, których zasadniczą funkcją było odwrócenie skutków nielegal-
nych regulacji obowiązujących w Generalnym Gubernatorstwie oraz 
naruszeń prawa niemieckiego dokonanych na obszarach włączonych 
do Rzeszy. Najistotniejszą w tym zakresie regulację zawierał dekret  
z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, który 
w art. 2 ust. 4 przewidywał, że „Majątek niemieckich i gdańskich osób 
prawnych prawa publicznego (…) przechodzi z mocy samego prawa na 
własność odpowiednich polskich osób prawnych”.

W zakresie kwalifikacji, jaki podmiot jest „niemiecką albo gdańską 
osobą prawną prawa publicznego” przepis ten ewidentnie odsyłał do 
ówcześnie obowiązującego prawa niemieckiego. To zaś uznawało wspo-
mniane w Konkordacie zawartym przez Niemcy w 1933 r. ze Stolicą Apo-
stolską wymienione w nim podmioty i instytucje Kościoła katolickiego 
właśnie za „osoby prawne prawa publicznego”. Implikacją przytoczonej 
reguły dekretowej było zatem to, że wspomniany majątek przechodził 
na rzecz polskich odpowiedników owych niemieckich podmiotów i in-
stytucji Kościoła katolickiego. 

Gdyby zaś wspomniany majątek pochodził z grabieży dokonanej na 
Kościele katolickim z naruszeniem prawa niemieckiego albo na podsta-
wie przepisów przyjętych do stosowania w Generalnym Gubernator-
stwie, to i tak, z mocy samego prawa, nie przeszedł on nawet na własność 
Skarbu Państwa ani „odpowiednich polskich osób prawnych”, lecz  
po prostu wracał do pierwotnego właściciela. Przesądzał o tym przepis 
art. 2 ust. 5 lit. (a) dekretu, który brzmiał następująco: 

„Z mocy przepisu samego prawa nie przechodzi na własność Skar-
bu Państwa lub osób prawnych prawa publicznego majątek [z innych 
tytułów, określonych w ust. 1 objęty dekretem]: 

 44 Zob. bliższe omówienie tej kwestii np. w: Tadeusz Pawluk, Problem wygaśnięcia 
konkordatu polskiego z 1925 r., „Prawo Kanoniczne” 1986, nr 1-2, s. 132-148; Ar-
nold Rzepecki, Problematyka wygaśnięcia konkordatu zawartego między Rzeczpo-
spolitą Polską a  Stolicą Apostolską w  dniu 10 lutego 1925 r., „Studia Erasmiana 
Wratislaviensia” 2011, Zesz. 5, s. 285-305. 
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(a) który został zajęty lub skonfiskowany przez byłe władze okupa-
cyjne, chyba że majątek ten stanowił przedtem własność Skar-
bu Państwa lub wspomnianych osób prawnych albo zajęcie lub 
konfiskata dotyczyły mienia osób lub spółek wskazanych w ust. 1  
[tj. podmiotów niemieckich objętych dekretem] i 4 [tj. niemieckich 
i gdańskich osób prawa publicznego].”

Tak więc wszystkie dzieła sztuki, których Kościół katolicki lub jego 
instytucje i podmioty były przed wojną właścicielami, do niego wracały. 
Dzieła sztuki, które znajdowały się w posiadaniu związków wyznanio-
wych niemieckich i znalazły się na terytorium Polski, zostały z mocy 
prawa przejęte przez polskie odpowiedniki tych podmiotów i instytucji. 
Z tego powodu żadne muzeum niemieckie nie mogło – zgodnie z pra-
wem – nabyć własności ani utrzymać posiadania takich dzieł. Implikuje 
to, że wspomniane podmioty kościelne mają tytuł do ich rewindykacji 
pod warunkiem prawidłowego udokumentowania prawa własności albo 
własnej, albo chociażby wspomnianych przez dekret „niemieckich osób 
prawnych prawa publicznego” będących ich odpowiednikami. 

W obecnym stanie prawnym zarządzanie dobrami kultury (także 
ruchomymi) jest – w podstawowym wymiarze – regulowane w Kon-
kordacie z 1993 r.45 Gwarantuje on Kościołowi i jego instytucjom pod-
miotowość prawną także w zakresie obrotu mieniem (artykuł 23). Z kolei  
z art. 25 Konkordatu można wywieść obowiązek tych podmiotów do ochro-
ny znajdujących się w obiektach sakralnych i kościelnych „dóbr kultury 
o ogólnonarodowym znaczeniu” oraz ich udostępniania publiczności. 

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w odniesieniu do muzealiów 
kościelnych, które zostały nabyte wtórnie, w dobrej wierze, przez muzea 
od ich niekościelnych posiadaczy. Sytuacja taka wymaga każdorazowej 
analizy, w której należy rozważyć to, czy nie mają zastosowania prze-
pisy o zasiedzeniu. 

3.8. Inne związki wyznaniowe 

W odniesieniu do kwestii majątkowych polskie związki wyznaniowe, 
inne niż Kościół katolicki, objęte były omówioną już ogólną regulacją 
dekretową, dotyczącą uznania za nieważne działań okupanta w sfe-
rze prawa posiadania i własności, jak również transakcji dokonanych 
z okupantem, a także powojennej restytucji mienia. Należy przy tym 
podkreślić, że w odniesieniu do niektórych związków wyznaniowych, 

 45 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w War-
szawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318. 
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w czasach zaraz-powojennych miały także zastosowanie przepisy przed-
wojenne, które na zasadach analogicznych albo podobnych do tych sto-
sowanych na mocy Konkordatu, gwarantowały tym związkom (jako 
całości oraz w odniesieniu do poszczególnych gmin) podmiotowość 
prawną oraz wszelkie prawa majątkowe. Dla przykładu, art. 35 Ustawy 
z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej46, przewidywał, że: 

„Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, jako 
całość, oraz jego poszczególne gminy wyznaniowe są osobami prawny-
mi i mogą w granicach obowiązujących przepisów prawnych posiadać, 
obciążać, zbywać i nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, zarządzać 
nim i rozporządzać dla swych celów wyznaniowych i dobroczynnych.”

Podobne uprawnienia – zasadniczo na podstawie art. 3 Rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 października 1927 r. 
o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych 
żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem woje-
wództw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego47 miały właśnie te gminy. 

Implikuje to, że – przynajmniej w odniesieniu do typowych przy-
padków – Dekret z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i ponie-
mieckich spowodował zasiedzenie ruchomości, co do których związki 
wyznaniowe nie zgłosiły w stosownym czasie roszczeń restytucyjnych. 
Należy podkreślić, że skutki w tym zakresie nie zostały – np. w odnie-
sieniu do gmin wyznaniowych żydowskich – odwrócone, inaczej niż to 
miało miejsce w stosunku do nieruchomości48.

4. Analiza przedmiotowa – kwestia zwrotu osobom 
 uprawnionym 

Na podstawie dekretu o mieniu opuszczonym i poniemieckim mogło do-
chodzić do sytuacji, w których powstała konkurencja tytułów prawnych 

 46 Dz. U. z 1936 r. Nr 30, poz. 240, ze zm. 
 47 Dz. U. z 1927 r. Nr 19, poz. 818. 
 48 Te, jeżeli tylko były przejęte przez Państwo, ale 1 września 1939 r. były własno-

ścią gmin żydowskich lub innych wyznaniowych żydowskich osób prawnych, zo-
stały objęte przepisami Ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin 
wyznaniowych żydowskich w  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  1997 r. Nr 41,  
poz. 251) przewidującymi tzw. postępowanie regulacyjne (art. 30 Ustawy), które 
nie może jednak prowadzić do naruszenia praw nabytych osób trzecich (art. 30 
ust. 4). Ustawa uchyliła Rozporządzenie z 1927 r. z dniem 6 kwietnia 1997 r. 
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do nabycia własności. Konkurencja ta mogła mieć w szczególności miej-
sce w odniesieniu do przedmiotów, które pierwotnie były wyposażeniem 
instytucji i podmiotów Kościoła oraz innych związków wyznaniowych 
a znalazły się poza ich kontrolą – np. została ukryta lub porzucona w wy-
niku ich ewakuacji przez Niemców. W takim przypadku, przedmioty te 
mogły być przekazane nie wspomnianym instytucjom albo podmiotom, 
lecz właśnie muzeom. 

Jak już wspomniano, do przedmiotów obecnie określanych mianem 
„muzealiów” zaraz po wojnie i aż do 1962 r. miały zastosowania prze-
pisy przedwojenne: 

a) Rozporządzenie Prezydenta RP z 6 marca 1928 r. o opiece nad 
zabytkami49; 

b) Ustawa z 28 marca 1933 o opiece nad muzeami publicznemi50, 
oraz przyjęty już po wojnie Dekret z 1 marca 1946 r. o rejestracji 

i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o warto-
ści artystycznej, historycznej lub kulturalnej51. Wszystkie te akty nie 
wykluczały prywatnej własności dóbr kultury, a jedynie wprowadzały 
– zasadniczo w celu, który same rekonstruowały jako publiczny – okre-
ślony reżim ich ochrony. Reżim ten ingerował w prawo własności przede 
wszystkim poprzez ograniczenie obrotu dobrami kultury, w szczególno-
ści zaś miał zapobiegać ich zniszczeniu, przywłaszczeniu albo wywozowi 
za granicę (bez zgody właściwego organu władzy publicznej). 

Jak już to podkreślono we wstępie do niniejszej ekspertyzy, w świetle 
obecnych uregulowań Ustawy o muzeach dotyczy ona przedmiotów, 
które w obecnym stanie prawnym określone są mianem „muzealiów”. 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 tego właśnie aktu za „muzealia” uznaje się „rze-
czy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisa-
ne do inwentarza muzealiów”. Przepis ten dodaje także, że „muzealia 
stanowią dobro narodowe”, co implikuje, że korzystają one z ochrony 
zastrzeżonej dla wszystkich dóbr narodowych od momentu wpisania 
do wspomnianego inwentarza. 

Zasadniczą regułą prawną odnoszącą się do muzealiów jest stałość 
pieczy sprawowanej nad nimi przez muzea. Owa stałość rozumiana 
jest przede wszystkim w ten sposób, że muzealium będące w inwenta-
rzu danego muzeum państwowego albo samorządowego nie może być 
już przedmiotem swobodnego obrotu. Wyjątkiem od tego są transakcje: 

 49 Dz. U. z 1928 r. Nr 29, poz. 265: istotnie zmienione na mocy Ustawy z 25 stycznia 
1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928 r., 
Dz. U. 1933, nr 10, poz. 62. 

 50 Dz. U. z 1933 r., Nr 32, poz. 279. 
 51 Dz. U. z 1946 r. Nr 14, poz. 99. 
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a) zamiany, 
b) sprzedaży, 
c) darowizny, 

dokonane na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy, za zgodą ministra właści-
wego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaną wte-
dy, gdy jest to dostatecznie „uzasadnione”. Transakcje określone w tym 
przepisie nie obejmują jednak zwrotu muzealiów, bo przecież restytucja 
nie jest ani zamianą, ani sprzedażą, ani darowizną.

Pewną podstawą zwrotu przedmiotu niewłaściwie nabytego przez 
muzeum (tj. takiego, do którego muzeum nie ma niepodważalnego ty-
tułu prawnego z powodów wskazanych – w odniesieniu do najbardziej 
typowych sytuacji) może być natomiast przepis art. 24 Ustawy o muze-
ach. Ten, w ust. 1, przewiduje możliwość wydania przez ministra właści-
wego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pozwolenia 
na skreślenie muzealium z inwentarza w przypadku „zmiany statusu 
prawnego muzealium” albo błędu w zapisie inwentarzowym (co w ogóle 
może warunkować wydanie przedmiotu innemu podmiotowi). W obu 
przypadkach pozwolenie wydawane jest na wniosek dyrektora danego 
muzeum. W drugim przypadku (tj. w okolicznościach stwierdzenia błę-
du w zapisie inwentarzowym), minister właściwy może nakazać skre-
ślenie z inwentarza; czyni to wtedy po uzgodnieniu z Radą do Spraw 
Muzeów (ust. 2 przepisu). 

Należy przy tym zauważyć, że trudno wyobrazić sobie, by dyrekto-
rzy muzeów mieli kompetencje, nawet w kontekście przedstawionych 
przez wnioskodawców argumentów prawnych wskazujących na istnie-
nie po ich stronie tytułu prawnego do decydowania o tym, żeby „mu-
zealium zmieniło swój status prawny”. W kontekście opisanego w tej 
ekspertyzie, bardzo złożonego stanu regulacji, przesłanka ta powstaje 
w zasadzie dopiero w wyniku orzeczenia sądu, który może deklarato-
ryjnie orzec o istnieniu tytułu prawnego i spowodować – przynajmniej 
z punktu widzenia regulacji muzealnej – konstytutywny skutek zmiany 
statusu prawnego muzealium. 

W kontekście wykreślenia muzealium z inwentarza muzeum istot-
ną regułą, która ma w takich przypadkach zastosowanie, jest ta od-
nosząca się do muzealiów będących zabytkami (w rozumieniu art. 3  
ust. 1 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami52). Ustawa wymaga bowiem, by taki przedmiot był, co do zasady, 
rejestrowany – zatem, wydając pozwolenie na skreślenie z inwenta-
rza, minister właściwy może w nim zastrzec warunek jednoczesnego 

 52 Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782. 
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wpisania przedmiotu do rejestru zabytków (art. 24 ust. 3 Ustawy), 
w warunkach wyłączenia zastosowania przepisu art. 11 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 24 
ust. 4 Ustawy o muzeach). Jednocześnie uchylenie decyzji ministra  
– ex lege – powoduje automatyczny skutek uznania skreślenia z in-
wentarza za niedokonane. 

Co oczywiste, reguły ciągłości rejestracyjnej zabytków nie sto-
suje się w  odniesieniu do przedmiotów, które podlegają restytucji  
za granicę na podstawie przepisów Ustawy z 25 maja 2017 r. o restytu-
cji narodowych dóbr kultury53, która odnosi się do kwestii restytucyj-
nych o charakterze ponadgranicznym (w ramach Unii Europejskiej). 
W przypadku zwrotu dokonanego na podstawie tej właśnie ustawy  
(za pozwoleniem na stały wywóz za granicę – na podstawie art. 39 ust. 1  
lub art. 43 ust. 1, a także w związku z wyrokiem sądowym o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 tejże Ustawy), skreślenie jest ostateczne i nie wiąże 
się z wpisem do rejestru zabytków w Polsce. Jest to rozwiązanie logicz-
ne, bo nie ma wtedy już więcej potrzeby zapewnienia muzealium jakiejś 
szczególnej ochrony w Polsce. 

Muzealia nie stanowiące zabytków w rozumieniu Ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami mogą być wywiezione z Polski na 
stałe na zasadach art. 26 oraz art. 42 Ustawy o restytucji narodowych 
dóbr kultury, na podstawie wspomnianych już pozwoleń i wyroków. 

Istotnym zapisem Ustawy o muzeach jest ten zawarty w art. 30, 
zgodnie z którym „muzealia wpisane do inwentarzy muzeów państwo-
wych lub samorządowych nie podlegają egzekucji na podstawie tytu-
łu wykonawczego w sądowym lub administracyjnym postępowaniu 
egzekucyjnym.” 

Przepis ten implikuje, że w odniesieniu do muzealiów nie mają 
zastosowania stosowne przepisy dotyczące wskazanych w nim postę-
powań egzekucyjnych nawet wtedy, gdy wydany zostałby wyrok o resty-
tucję mienia. A zatem przepisami, na podstawie których taka restytucja 
mogłaby nastąpić, są autonomicznie te zawarte w Ustawie o muzeach, 
przewidujące dokonanie tego jedynie za pozwoleniem ministra właści-
wego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 

Należy jednak zauważyć, że pozwolenie właściwego ministra nie jest 
jego arbitralną decyzją rozumianą jako taka, która nie musi mieć uzasad-
nienia i nie musi zachowywać wymogów proceduralnych mających do 
niej zastosowanie. W przypadku wydawania decyzji, właśnie na podsta-
wie Ustawy o muzeach, realizowane są zawsze wyższe potrzeby ochrony 

 53 Dz. U. z 2019 r. poz. 1591. 
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dóbr kultury, która to ochrona realizuje interes ogólnospołeczny i to wy-
kraczający poza okres jednego pokolenia. Implikuje to, że w przypadku 
prawomocnego uznania roszczeń jakichś podmiotów do ruchomego dobra 
kultury znajdującego się w muzeum, z jednej strony, dyrektor muzeum 
ma obowiązek sporządzić odpowiedni wniosek do ministra właściwego 
do spraw kultury o stwierdzenie (deklaratoryjnie) „zmiany statusu mu-
zealium” oraz wykreślenie tego muzealium ze spisu inwentarzowego mu-
zeum, a z drugiej strony, o wpisaniu tego przedmiotu do rejestru zabytków 
ruchomych (zob. art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami). Przepis ten wydaje się tworzyć lukę w związku z art. 10 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który w odniesieniu 
do rejestru zabytków ruchomych nie przewiduje odpowiedniej procedury 
odnoszącej się do realizacji tego właśnie wpisania do rejestru zabytków. 
Artykuł 10 Ustawy o opiece przewiduje bowiem, że podstawą wpisu do 
rejestru zabytków ruchomych jest odpowiednia decyzja wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Ten wydaje ją albo na wniosek właściciela zabytku 
(ust. 1) albo z urzędu – ale tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona obawa 
„zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za grani-
cę albo wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości historycz-
nej, artystycznej lub naukowej” (ust. 2), albo gdy dotyczy to dobra kultury 
odzyskanego ponadgranicznie przez państwo albo dobra kultury, objętego 
przepadkiem na rzecz Skarbu Państwa (ust. 3 przepisu w związku z art. 
12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury54). Jedynie 
w tym ostatnim przypadku Minister właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego ma obowiązek przekazania wojewódzkiemu kon-
serwatorowi zabytków informacji o zaistnieniu podstaw do wpisu zabytku 
do rejestru, przekazując dane zabytku i dokumenty niezbędne do dokona-
nia wpisu. W odniesieniu do dóbr kultury zwracanych ich właścicielom 
w Polsce prawo nie wskazuje procedury wpisu do rejestru. 

5. Wnioski 

1. W ocenie możliwości odzyskania (przez pierwotnych właścicieli) 
zabytków sztuki, które po II wojnie światowej trafiły do magazynów 
muzeów publicznych, należy rozważyć: 
1) które podmioty i w jakim zakresie, mogą formułować takie rosz-

czenia restytucyjne, które mają więcej niż minimalną szansę 
skuteczności; 

 54 Dz. U. z 2019 r., poz. 1591. 
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2) na jakich zasadach materialnych i proceduralnych, muzea pu-
bliczne mogą dokonywać zwrotów takich przedmiotów w przy-
padku wydania prawomocnych orzeczeń uznających istnienie 
prawa własności takich podmiotów. 

2. W odniesieniu do muzealiów, które zostały przejęte przez polskie 
muzea jako mienie „poniemieckie”, ani państwo niemieckie, ani 
obywatele niemieccy nie mogą zgłaszać efektywnych roszczeń 
restytucyjnych. 

3. W odniesieniu do wszystkich innych podmiotów, możliwość efek-
tywnego zgłaszania roszczeń restytucyjnych odnoszących się do 
muzealiów zależy od wielu czynników, obejmujących w szczegól-
ności okoliczności utraty posiadania, sposób i okoliczności prze-
jęcia muzealiów przez Skarb Państwa, a nawet oceny działań lub 
zaniechań podmiotów zgłaszających obecnie roszczenia w okresie 
do 31 grudnia 1947 r. (tj. do upływu terminu zgłaszania praw po-
siadania i własności do mienia opuszczonego), oraz w okresie po 
1956 r., w którym, w niektórych przypadkach, zaczęły pojawiać się 
prawne możliwości całkowitej albo częściowej restytucji mienia.

4. Najwyższe szanse na wystąpienia ze skutecznymi roszczeniami 
restytucyjnymi mają te podmioty, które zostały pozbawione posia-
dania/własności z naruszeniem prawa obowiązującego w momencie 
utraty posiadania/własności, a także takich, które utraciły mie-
nie w związku z działaniami na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego. Grupa tych podmiotów obejmuje: właścicieli majątków 
ziemskich oraz dzierżawców takich majątków pozbawionych zabyt-
ków sztuki w ramach realizacji reformy rolnej, osoby pozbawione 
mienia w wyniku orzeczeń zapadłych w warunkach, w których były 
one ofiarami zbrodni komunistycznych, Kościół katolicki i polskie 
wspólnoty i związki wyznaniowe oraz obywateli państw trzecich. 

5. Ograniczenie możliwości skutecznej realizacji uprawnień resty-
tucyjnych przez wymienione w pkt 4 podmioty może jednak wy-
nikać z niewykorzystania przez nie z zaistniałych już zasadniczo  
po 1956 r. możliwości restytucji mienia. 

6. Także muzea działające w oparciu o mienie przejęte przez nie w ca-
łości od niemieckich instytucji o tym samym co one charakterze, 
mogą być objęte pewną formą roszczeń restytucyjnych, egzekwo-
wanych w ramach istniejącego porządku prawnego dotyczącego 
funkcjonowania muzeów.
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7. W istniejącym obecnie porządku prawnym istnienie uzasadnionych 
uprawnień restytucyjnych po stronie podmiotowej nie łączy się ści-
śle z możliwością ich egzekucji (nawet gdy są przedmiotem pra-
womocnego orzeczenia) wobec muzeów. Jest tak zasadniczo z tego 
powodu, że – ze względu na okoliczności indywidualnie charakte-
ryzujące daną sprawę: 
a) muzea mogły już zasiedzieć przedmioty objęte takimi upraw-

nieniami (co oczywiście wyklucza możliwość zasądzenia do 
nich praw pierwotnych właścicieli); 

b) muzea nie dysponują systemowym mechanizmem procedu-
ralnym umożliwiającym prosty zwrot przedmiotów roszczeń, 
jeżeli są one muzealiami. 

8. Uwzględnienie słusznych (zwłaszcza dających się moralnie uzasad-
nić) interesów podmiotów, które nie mogą skutecznie zgłaszać lub 
realizować roszczeń restytucyjnych do muzealiów wymaga przy-
jęcia przepisów ustawowych w tym zakresie. 
Sformułowane wnioski mają charakter ogólny i generalizujący. Za-

równo kwestia oceny istnienia roszczeń, jak i ich egzekucji, a także pro-
pozycji konkretnych zmian w systemie prawnym wymaga pogłębienia 
i poszerzenia analiz i innych prac odnoszących się do tej kwestii. Przed-
stawiona analiza znacząco wykracza poza ramy, które dałyby się – wedle 
jakichkolwiek kryteriów sprawiedliwości dotyczących nakładu pracy  
– uzasadnić środkami przeznaczonymi na jej sporządzenie. Traktujemy 
pracę nad nią jako skromy wkład w dobre funkcjonowanie Państwa. 


