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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 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 

 

(druk nr  316) 

 

 

 

USTAWA 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) 

 

Art. 24a. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi krajowy 

rejestr utraconych dóbr kultury. 

2. Do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury wpisuje się rzeczy ruchome będące: 

1)   zabytkami wpisanymi do rejestru, 

<1a) zabytkami wpisanymi na Listę Skarbów Dziedzictwa,> 

2)   muzealiami, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o 

muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), 

3)   materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829), należącymi do 

narodowego zasobu bibliotecznego, 

4)   materiałami archiwalnymi, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 

171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822) 

-   utraconymi przez właściciela w wyniku popełnienia czynu zabronionego, określonego 

w art. 278 § 1 i 3, art. 279 § 1, art. 280-283 albo art. 284 § 1-3 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

3. Wpisu do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury dokonuje się na wniosek Policji, 

prokuratora, wojewódzkiego konserwatora zabytków, Naczelnego Dyrektora Archiwów 
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Państwowych, właściciela rzeczy, o której mowa w ust. 2, lub osoby kierującej jednostką 

organizacyjną, w zbiorach albo zasobach której rzecz się znajdowała. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na urzędowym formularzu. 

5. Stroną postępowania o wpis do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury jest właściciel 

rzeczy lub jednostka organizacyjna, w zbiorach albo zasobie której rzecz się znajdowała. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się: 

1)   kopię zawiadomienia o przestępstwie wraz z dowodem złożenia go organowi ścigania 

albo odpis protokołu z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie lub 

postanowienie o wszczęciu śledztwa albo dochodzenia, w przypadku gdy wniosek 

składa właściciel utraconej rzeczy lub osoba kierująca jednostką organizacyjną, w 

zbiorach albo zasobie której rzecz się znajdowała; 

2)   zdjęcie utraconej rzeczy, w przypadku gdy jest ona zabytkiem lub muzealium, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w formie pliku cyfrowego. 

 

Art. 37a. 

[1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, 

prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru 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, 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub 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 kieruje osoba, która posiada: 

1)   świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 

2)   dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie 

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

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach 
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wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych 

do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1.] 

<1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami 

konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na 

Listę Skarbów Dziedzictwa kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia 

lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub 

konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po 

zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 

9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub 

badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, 

na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury 

lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 

1. 

2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, 

pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami 

konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na 

Listę Skarbów Dziedzictwa kieruje osoba, która posiada: 

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji 

zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie 

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

pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy 

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

muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z 

kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, 

prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych 

do rejestru. 

 

[Art. 37f. 

Przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach 

konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych 
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przy zabytku wpisanym do rejestru 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.] 

 

<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.> 

 

Art. 37g. 

[1. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach 

konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, 

prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury lub zaliczanym 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.] 

<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 
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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.> 

2. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, 

robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 

sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, 

inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa w ust. 1. 

 

 

 

 

USTAWA 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) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt. 1-10 pominięto) 

[11)  po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. 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, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych, przy zabytku wpisanym do rejestru lub badań 

archeologicznych, jest obowiązana zapewnić odpowiednio prowadzenie tych 

prac oraz badań albo kierowanie tymi robotami oraz wykonywanie nad nimi 
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nadzoru inwestorskiego, przez osoby spełniające wymagania określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 37."; 

12)  art. 37 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych oraz badań konserwatorskich i architektonicznych, a także 

innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-11, przy zabytku 

wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych i poszukiwań, o których 

mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12; 

2)   dane i informacje zawarte we wnioskach o wydanie pozwoleń, o których 

mowa w pkt 1, oraz dokumentację niezbędną do rozpatrzenia tych 

wniosków; 

3)   dane i informacje zawarte w pozwoleniach, o których mowa w pkt 1, oraz 

warunki, które mogą zostać w nich zastrzeżone; 

4)   wymagania, które muszą spełniać osoby uprawnione do prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru oraz kierowania 

robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego i 

prowadzenia badań architektonicznych, przy zabytku wpisanym do rejestru 

oraz badań archeologicznych; 

5)   sposób potwierdzania spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4; 

6)   standardy dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich i 

restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym na Listę Skarbów 

Dziedzictwa albo do rejestru i badań archeologicznych. 

2. Tryb wydawania pozwoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa się 

uwzględniając możliwość zlecenia przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego przeprowadzenia czynności postępowania 

dowodowego albo jego części wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 
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3. Dane, informacje i dokumentację, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, określa się 

uwzględniając potrzebę dokonania wszechstronnej oceny wpływu planowanych 

działań na zabytek oraz konieczność wskazania warunków ich prowadzenia. 

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustala się uwzględniając konieczność 

zapewnienia prowadzenia działań przy zabytkach przez osoby, które posiadają 

odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe przy ich prowadzeniu. 

5. Sposób potwierdzania spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 

określa się uwzględniając potrzebę ustalenia poziomu wykształcenia oraz 

doświadczenie przy wykonywaniu działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

6. Standardy, o których mowa w ust. 1 pkt 6, ustala się tak, aby poszczególne etapy 

prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach 

ruchomych i badań archeologicznych były udokumentowane.";] 

<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; 
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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 

udokumentowane i uwzględniały wszystkie okoliczności prowadzonych 

prac, a także obejmowały:”;> 

13)  [po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:] <po art. 37h dodaje się art. 37i w 

brzmieniu:> 

"[Art. 37a.] < Art. 37i > 1. Zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa 

przechowuje się w pomieszczeniu wyposażonym w zabezpieczenia 

techniczne na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń lub 

mającym zapewnioną bezpośrednią stałą ochronę fizyczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1099), zwaną dalej "stałą ochroną fizyczną". 

2. Projekt zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, uzgadnia się z 

ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

3. Właściciel lub posiadacz zabytku jest obowiązany zapewnić 

zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od 

dnia otrzymania dotacji, o której mowa w art. 83a, nie później jednak 

niż po upływie 12 miesięcy od dnia wpisu zabytku na Listę Skarbów 

Dziedzictwa. 

4. Na wniosek właściciela zabytku, o którym mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
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zapewnia przechowywanie zabytku w pomieszczeniu należącym do 

państwowej instytucji kultury. 

5. W trakcie transportu zabytku, o którym mowa w ust. 1, zapewnia się 

stałą ochronę fizyczną oraz warunki zbliżone do występujących w 

miejscu stałego przechowywania tego zabytku. 

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 

określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna 

odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku, o 

którym mowa w ust. 1, w tym: 

1)   standard pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania 

zabytku, mając na względzie wysoką odporność tego pomieszczenia 

na włamanie i wyposażenie w środki ochrony przeciwpożarowej; 

2)   właściwości środków transportu służących do jego przewożenia, 

mając na względzie zwiększoną odporność tych środków i 

wyposażenie ich w systemy powiadamiania o zagrożeniach; 

3)   sposób konwojowania, mając na względzie zapewnienie stałej 

ochrony fizycznej; 

4)   podmioty, którym przekazuje się informacje o konwojowaniu 

zabytku, mając na względzie bezpieczeństwo tego zabytku."; 

(pkt. 14 – 33 pominięto) 

34)  w rozdziale 7 po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu: 

"Art. 83a. 1. [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. 37a ust. 1.] <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 
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przechowywany, w zabezpieczenia techniczne, o których mowa w art. 

37i ust. 1.> Przepisy art. 75 i art. 79 stosuje się odpowiednio. 

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się ze środków budżetu państwa, 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego, we wnioskowanej wysokości do 100% 

nakładów koniecznych na wyposażenie pomieszczenia w zabezpieczenia 

techniczne. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości i rozliczania 

dotacji celowej na wyposażenie pomieszczenia, w którym zabytek 

wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa będzie przechowywany, w 

zabezpieczenia techniczne, w tym rodzaje kosztów podlegających 

dofinansowaniu, wymagania, jakie spełnia wniosek oraz dokumenty, jakie 

należy dołączyć do wniosku, kierując się koniecznością zapewnienia 

właściwego dokumentowania przez ubiegających się o udzielenie dotacji 

spełniania warunków jej udzielenia oraz kontroli wykorzystania dotacji, a 

także prawidłowego jej rozliczenia."; 

(pkt. 35-38 pominięto) 


