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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r. ustawę  

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. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Marek Kuchciński 
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U S TAWA  

z dnia 4 listopada 2016 r.  

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 
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2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie 

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

pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z 

kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1.”; 

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: 
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„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 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: 

a) 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.”, 

b) 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 
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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. 37a oznaczenie jednostki redakcyjnej „Art. 37a” zastępuje 

się oznaczeniem jednostki redakcyjnej „Art. 37i”; 

3) w pkt 34 w art. 83a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka 

organizacyjna będąca właścicielem albo posiadaczem zabytku wpisanego na Listę 

Skarbów Dziedzictwa, otrzymuje na swój wniosek dotację celową z budżetu 

państwa na wyposażenie pomieszczenia, w którym zabytek ten będzie 

przechowywany, w zabezpieczenia techniczne, o których mowa w art. 37i ust. 1.”. 

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

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Marek Kuchciński 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


