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POJĘCIE ZABYTKU

Zabytek

Za zabytek uważa się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub 
zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i 
stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 
przez nie wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Zabytek ruchomy

Zabytkiem ruchomym jest rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy, 
który spełnia przesłanki wymienione wskazane w definicji legalnej 
zabytku z art. 3 pkt 1 u.o.z.



PRZYKŁADY ZABYTKÓW RUCHOMYCH

Przykładowe wyliczenie zabytków ruchomych zawiera art. 6 ust. 2 u.o.z. 
Do kategorii zabytków ruchomych zaliczyć należy

 dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej

 kolekcje stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według 

koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje

 numizmaty oraz pamiątki historyczne - militaria, sztandary, pieczęcie, odznaki, medale i 

ordery

 wytwory techniki - urządzeni, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące o 

kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych form gospodarki, 
dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego

 materiały biblioteczne - dokumenty graficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i 
elektroniczne.

 instrumenty muzyczne

 wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne

 przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji



POJĘCIE MUZEALIUM

Muzealium

Muzealiami określamy, zgodnie z art. 21 u.m., rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące

własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów albo stanowiące własność
podmiotu, który utworzył muzeum oraz wpisane do inwentarza muzealiów – w przypadku,

gdy muzeum nie posiada osobowości prawnej.

Muzealia wpisane do inwentarza otrzymują zawsze, gdy to jest możliwe, nieusuwalne

oznakowanie, składające się z oznaczenia właściciela i numeru z księgi inwentarzowej.

Kwestie związane z wpisami do inwentarza muzealiów reguluje rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania

zabytków w muzeach.

Do inwentarza nie są wpisywane obiekty, których nie zakwalifikowano do wpisu ze względu

na specyfikę danej dyscypliny, a także współczesne kopie zabytków rzemiosła

artystycznego, rzeźby, malarstwa i grafiki, które wchodzą w skład wyposażenia wnętrz

pałacowych lub służą celom wystawowym.



WYBRANE ZADANIA MUZEÓW

Do zadań muzeów, zgodnie z art. 2 u.m., należy między innymi:

 gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie (pkt 1)

 przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach
zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz

magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych (pkt 3)

 zabezpieczanie i konserwację zbiorów (pkt 4)

 urządzanie wystaw stałych i czasowych (pkt 5)

Realizacja zadania, polegającego na urządzaniu wystaw czasowych,
nierzadko wymaga wypożyczenia muzealiów z innych instytucji

zagranicznych, również zagranicznych. Na zasadzie wzajemności
również polskie instytucje muzealne wypożyczają obiekty ze swoich
zbiorów swoim zagranicznym partnerom.



PROBLEMY I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 

WYWOZEM MUZEALIÓW ZA GRANICĘ

Wśród podstawowych problemów związanych z wywozem muzealiów za granicę i
ich wypożyczaniem na wystawy czasowe, a także zagrożeń z tym związanych

wskazać należy:

 różnice w zakresie ochrony prawnej zabytków i muzealiów

 ograniczona skuteczność krajowych norm prawnych wobec podmiotów
obcego prawa

 ryzyko odmowy zwrotu eksponatu i trudności z jego wyegzekwowaniem

 niewystarczający stopień ochrony faktycznej w zagranicznych instytucjach

muzealnych

 ryzyko uszkodzenia lub utraty eksponatu w wyniku procesu fizycznego

przemieszczania, w tym w trakcie transportu

 zagrożenia związane z trudną sytuacją polityczną i społeczną w określonych

państwach



WYWÓZ MUZEALIÓW ZA GRANICĘ

MUZEALIA NIE ZAWSZE SĄ ZABYTKAMI W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O

OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI!

Status prawny muzealium jest podstawą dla ustalenia zakresu jego ochrony

prawnej. Zakres ten będzie ukształtowany w inny sposób wobec muzealiów,
będących jednocześnie zabytkami niż wobec muzealiów, które nie posiadają
statusu zabytku na gruncie obowiązujących przepisów.

W odniesieniu do wywozu za granicę muzealiów będących zabytkami
zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Natomiast, jeżeli muzealium nie jest zabytkiem, stosuje się przepisy

ustawy o muzeach. W praktyce przepisy te nakazują odpowiednie stosowanie
przepisów u.o.z.

Należy zaznaczyć, że przepisy inaczej regulują zagadnienie wywozu zabytków

na stałe oraz wywozu czasowego.



WYWÓZ ZABYTKÓW ZA GRANICĘ NA STAŁE

Ustawodawca wskazał w art. 51 ust. 1 u.o.z. kategorie zabytków, które mogą zostać

wywiezione na stałe za granicę na podstawie jednorazowego pozwolenia na stały

wywóz zabytku. Nie wymaga się pozwolenia na wywóz zabytku, który nie spełnia

wskazanych kryteriów. Kryteriami tymi są przede wszystkim wiek i wartość zabytku.

Przykładowo pozwolenia wymaga wywóz za granicę akwareli, gwaszy i pasteli, które

mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł czy też pojedynczych lub

znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest

wyższa niż 6000 zł.

Odmienne kryterium, bez konieczności ustalenia wartości materialnej, zabytku

sformułował ustawodawca w odniesieniu do zabytków archeologicznych (wiek ponad

100 lat i wchodzenie w skład zbiorów archeologicznych lub pozyskanie w wyniku badań

archeologicznych bądź przypadkowych odkryć) oraz elementów stanowiących

integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł

rzemiosła artystycznego (wiek ponad 100 lat).



CZASOWY WYWÓZ ZABYTKÓW ZA GRANICĘ

Wywóz zabytków za granicę uzależniony jest od spełnienia przesłanek określonych w

art. 51 ust. 2 u.o.z., a zatem po pierwsze stan zachowania musi pozwalać na wywóz za

granicę, a pod drugie osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu

znajduje się zabytek, musi dawać rękojmię, że nie ulegnie on zniszczeniu lub

uszkodzeniu i zostanie przywieziony do kraju przed upływem terminu ważności

pozwolenia.

Obowiązkiem uzyskania pozwolenia na czasowy wywóz za granicę objęte są wszystkie

kategorie zabytków wymienione w art. 51 ust 1 u.o.z.

Obowiązek ten obejmuje zabytki wpisane do rejestru zabytków, zabytki wpisane na Listę

Skarbów Dziedzictwa, zabytki wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią

własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zabytki wpisane do

inwentarza muzeum albo wchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Te

kategorie zabytków nie mogą być wywiezione za granicę na stałe, a jedynie czasowo.



JEDNORAZOWE POZWOLENIE NA CZASOWY 

WYWÓZ ZABYTKU ZA GRANICĘ

Art. 53 u.o.z.

1. Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę wydaje wojewódzki

konserwator zabytków na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, w której

posiadaniu znajduje się zabytek, mającej zamiar jednorazowo wywieźć za granicę ten

zabytek w celach użytkowych lub wystawienniczych albo dla przeprowadzenia prac

konserwatorskich.

1a. Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku wpisanego na Listę Skarbów

Dziedzictwa wydaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1.

2. Termin ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 1a, nie może być dłuższy niż 3

lata od dnia wydania tego pozwolenia.



WIELOKROTNE POZWOLENIE INDYWIDUALNE NA 

CZASOWY WYWÓZ ZABYTKU ZA GRANICĘ

Art. 54 u.o.z.

1. Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za

granicę wydaje wojewódzki konserwator zabytków na wniosek osoby fizycznej
lub jednostki organizacyjnej, w której posiadaniu znajduje się zabytek,
mającej zamiar wielokrotnie wywozić za granicę ten zabytek w celach

użytkowych lub wystawienniczych.

1a. Na podstawie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być
wywieziony za granicę zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa.

2. Termin ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy
niż 3 lata od dnia wydania tego pozwolenia.



WIELOKROTNE POZWOLENIE OGÓLNE NA 

CZASOWY WYWÓZ ZABYTKU ZA GRANICĘ

Art. 55 u.o.z.

1. Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę wydaje

wojewódzki konserwator zabytków na wniosek muzeum lub innej instytucji kultury, która

w związku z prowadzoną działalnością zamierza wielokrotnie wywozić za granicę swoje

zbiory, w całości lub w części, w celach wystawienniczych.

1a. Na podstawie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być wywieziony za

granicę zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa.

2. Termin ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 5 lat

od dnia wydania tego pozwolenia.

W praktyce to ten rodzaj pozwolenie spełnia rolę najbardziej istotną w
działalności muzealnej, a jego konstrukcja jest dostosowana do potrzeb

międzynarodowej współpracy muzealnej.



COFNIĘCIE POZWOLENIA NA WYWÓZ ZABYTKU 

ZA GRANICĘ

Art. 56 u.o.z.

1. Wojewódzki konserwator zabytków może cofnąć pozwolenie, o którym mowa w art.

53 ust. 1, art. 54 ust. 1 albo art. 55 ust. 1, w drodze decyzji.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może cofnąć

pozwolenie, o którym mowa w art. 53 ust. 1a, w drodze decyzji.

3. Cofnięcie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić, jeżeli stan

zachowania zabytku uległ pogorszeniu lub wyszły na jaw nowe fakty i okoliczności

świadczące, że wnioskodawca nie daje rękojmi, o której mowa w art. 51 ust. 2.

4. O cofnięciu pozwolenia odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków albo

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawiadamia

niezwłocznie organ Krajowej Administracji Skarbowej.

Cofnięcie pozwolenia jest możliwe w odniesieniu do wszystkich rodzajów pozwoleń

czasowych.



WYMAGANIA FORMALNE WNIOSKU I TRYB 

WYDAWANIA POZWOLEŃ

Istotne dla problematyki wywozu zabytków za granicę są przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę. Określa

ono wymagania co do treści wniosków i niezbędnych dokumentów, a także reguluje tryb

postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wywóz zabytku za granicę. Załączniki do
rozporządzenia zawierają wzory wniosków.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, przed wydaniem pozwolenia, obligatoryjne jest przeprowadzenie
oględzin zabytku.

§7

1. Wojewódzki konserwator zabytków albo Dyrektor Biblioteki Narodowej przed rozpatrzeniem wniosków, o

których mowa w § 2-4, dokonuje oględzin zabytku.

2. Oględziny mogą być przeprowadzone przy udziale właściwych biegłych i przy użyciu specjalistycznych

urządzeń.

3. Oględzin dokonuje się w miejscu, w którym zabytek się znajduje, albo w siedzibie organu, o którym mowa w ust.

1.

4. W przypadku gdy do przeprowadzenia oględzin konieczne jest czasowe zatrzymanie zabytku w siedzibie

organu, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawcy wydaje się pokwitowanie.



PRZEPISY KARNE

Przepisy u.o.z. penalizują zachowania sprzeczne z przepisami w zakresie wywozu zabytków
za granicę!

Art. 109 u.o.z.

1. Kto bez pozwolenia wywozi zabytek za granicę albo po wywiezieniu go za granicę nie przywozi na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ważności pozwolenia albo, w przypadku o którym
mowa w art. 56a ust. 8, w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie wydania kolejnego

pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę stała się ostateczna albo od dnia otrzymania

informacji o pozostawieniu wniosku o wydanie kolejnego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za
granicę bez rozpatrzenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 sąd orzeka, a w razie skazania za przestępstwo
określone w ust. 2 sąd może orzec, nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z opieką nad

zabytkami w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia.

4. Sąd może orzec przepadek zabytku, chociażby nie stanowił on własności sprawcy.



WYWÓZ ZA GRANICĘ MUZEALIÓW 

NIEBĘDĄCYCH ZABYTKAMI

Art. 29a u.m.

1. Muzealia, które nie stanowią zabytków w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach

będących instytucjami kultury nie mogą być wywożone za granicę na stałe, z wyjątkiem przypadków

określonych w art. 26 i art. 42 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, gdy wywóz

odbywa się w wykonaniu prawomocnego wyroku nakazującego zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury,

o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy, na terytorium państwa Unii Europejskiej albo na podstawie pozwoleń, o

których mowa w art. 39 ust. 1 lub art. 43 ust. 1 tej ustawy.

2. Muzealia, które nie stanowią zabytków w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach

będących instytucjami kultury mogą być czasowo wywożone za granicę po uzyskaniu:

1) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz muzealium za granicę albo

2) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz muzealium za granicę, albo

3) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz muzealium za granicę.

3. Do pozwoleń, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-57 ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.



WYMAGANIA FORMALNE WNIOSKU

Jednym z aktów wykonawczych wydanych do ustawy o muzeach jest

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017

r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie

stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach

będących instytucjami kultury.

Przepisy tego rozporządzenia określają wymagania w zakresie treści wniosków

oraz załączanych dokumentów, a załączniki do rozporządzenia zawierają wzory

wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz zabytku za granicę.



PRZEPISY KARNE

Art. 34a u.m.

1. Kto bez pozwolenia wywozi za granicę muzealium, które nie stanowi zabytku w

rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami, wpisane do inwentarza muzealiów w muzeum będącym instytucją kultury lub
po wywiezieniu go za granicę nie sprowadza do kraju w okresie ważności pozwolenia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności

albo pozbawienia wolności do roku.

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 sąd orzeka, a w razie skazania za

przestępstwo określone w ust. 2 sąd może orzec, nawiązkę na wskazany cel społeczny

związany z opieką nad zabytkami w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego
minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu

za pracę.



WARUNKI PRZENOSZENIA MUZEALIÓW

Z punktu widzenia wywozu zabytków, a w szczególności ich transportu na miejsce czasowego
przechowywania, istotne są przepisy rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z

dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów

§1

Muzealia mogą być przenoszone, jeżeli:

1) warunki i sposób przenoszenia oraz przechowywania w nowym miejscu nie narażają przenoszonej rzeczy na uszkodzenie,
zniszczenie lub zaginięcie;

2) jest dla nich opracowana dokumentacja naukowo-konserwatorska zawierająca w szczególności dane muzealiów ujęte w
karcie ewidencyjnej i księdze inwentarzowej.

§2

Przed przeniesieniem muzealiów poza teren muzeum dyrektor tego muzeum i podmiot przyjmujący muzealia, zwani dalej
"stronami", w drodze pisemnej umowy określają w szczególności:

1) cel przeniesienia
2) miejsce przeniesienia
3) okres, na jaki następuje przeniesienie
4) wymagane warunki transportu
5) wymagane warunki przechowywania

oraz sporządzają wykaz muzealiów wraz z dokumentacją wizualną.



WARUNKI PRZENOSZENIA MUZEALIÓW

§4

Wszelkie prace konserwatorskie przy przeniesionych muzealiach mogą być wykonywane tylko za

pisemną zgodą dyrektora muzeum, w którym muzealia są wpisane do inwentarza.

§5

Strona wykonująca czynności związane z przeniesieniem muzealiów obowiązana jest zachować

szczególną staranność w celu zabezpieczenia przenoszonych muzealiów przed uszkodzeniem,

zniszczeniem lub zaginięciem.

§6

1. W przypadku przenoszenia muzealiów poza granice kraju ich transport, niezależnie od wymagań

przewidzianych w § 5, powinien odbywać się pod opieką kuriera muzealnego.

2. W przypadku przenoszenia muzealiów uznanych przez dyrektora muzeum, w którym muzealia są

wpisane do inwentarza, za szczególnie cenne, kwalifikacje kuriera muzealnego oraz kwalifikacje

przewoźnika ustala ten dyrektor.

§7

Warunki przechowywania muzealiów w nowym miejscu muszą odpowiadać warunkom

przechowywania muzealiów przed ich przeniesieniem.



OCHRONA ZBIORÓW W TRAKCIE TRANSPORTU

Do problematyki ochrony zbiorów w trakcie transportu odnosi się rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania

zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich

zniszczeniem lub utratą.

§22

Ochrona zbiorów w czasie transportu polega na:

1) dostosowaniu rodzaju środka transportu oraz rodzaju konwoju i liczby konwojentów do rodzaju zbiorów

oraz ich wartości, z uwzględnieniem docelowego miejsca transportu oraz czasu jego trwania;

2) zapewnieniu uczestnictwa kuriera muzealnego w transporcie zbiorów;

3) spełnieniu wymagań w zakresie organizacji ochrony zbiorów w czasie transportu, które określa

załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§24

Za organizację ochrony zbiorów w czasie transportu odpowiada dyrektor muzeum albo osoba przez

niego pisemnie upoważniona.



OCHRONA ZBIORÓW W TRAKCIE EKSPOZYCJI

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w
sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą wskazuje także na obowiązki

dotyczące ochrony zbiorów w trakcie ekspozycji.

§21

W przypadku wypożyczenia zbiorów na wystawę czasową, dyrektor muzeum
udostępniający zbiory sprawdza poziom ochrony tych zbiorów, a dyrektor muzeum

wypożyczający zbiory zapewnia ich ochronę w miejscu eksponowania.

Należy zwrócić również uwagę na znaczną rolę, jaką w ochronie zbiorów odgrywają
instytucje kultury, które w sposób profesjonalny zajmują się organizowaniem transportu

muzealiów, a także oceną zabezpieczeń i doradztwem w zakresie ochrony zbiorów.

Szczególnie istotne dla skuteczności ochrony zbiorów są działania podejmowane przez
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).



KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRZEPISÓW

Należy pamiętać, że wywóz zabytku lub muzealium za granicę bez pozwolenia

albo niespełnienie obowiązku przywozu zabytku lub muzealium w terminie

ważności pozwolenia skutkować może nie tylko odpowiedzialnością karną.

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub dana instytucja nie wykona w sposób

należyty obowiązków związanych z wywozem zabytku lub muzealium za granicę

należy uznać, że nie daje on rękojmi, że zabytek lub muzealium nie ulegnie

zniszczeniu lub uszkodzeniu albo że zostanie on przywieziony do kraju w terminie

ważności pozwolenia.

Efektem może być odmowa wydania przez organ administracji publicznej

kolejnego pozwolenia na wywóz czasowy zabytku lub muzealium. Ponadto może

dojść także do cofnięcia innych wydanych pozwoleń na wywóz czasowy,

bowiem ujawnienie się nowych okoliczności i faktów świadczących, że

wnioskodawca nie daje rękojmi, jest jedną z przesłanek cofnięcia pozwolenia.



PODSUMOWANIE

Wskazać należy, że uzyskanie pozwolenia na wywóz nie jest wymagane, jeżeli

zabytek należy do jednej z kategorii wymienionych w art. 59 ust. 1 u.o.z.

Natomiast, jeżeli wywóz dokonywany jest bez pozwolenia, a cechy zabytku

wskazują, że takie pozwolenie jest wymagane - organ Straży Granicznej lub

organ celny może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania

dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga

pozwolenia, a jeżeli osoba ta takiego dokumentu nie przedstawi – może

zatrzymać zabytek na czas niezbędny do ustalenia, czy na wywóz zabytku

pozwolenie nie jest wymagane.

Decyzja w sprawie wydania pozwolenia nie powinna być uznaniowa, dlatego na

podstawie art. 60 u.o.z., wojewódzki konserwator zabytków przy rozpatrywaniu

wniosków może zasięgać opinii instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece

nad zabytkami.



PODSUMOWANIE

Warto zwrócić uwagę na stanowisko WSA w Warszawie, wyrażone w wyroku z

dnia 13 marca 2006 r. (I SA/Wa 1019/05).

Przedstawiony aktualny stan prawny oznacza, że zakaz wywozu dzieł sztuki za

granicę jest wyjątkiem od ogólnej reguły, jaką jest zgoda na ich wywóz. Wynika

z tego, że jak każdy wyjątek, musi być interpretowany w sposób ścisły i przy

pełnym wyjaśnieniu stanu faktycznegosprawy.

Należy jednak pamiętać, że generalna zgoda na wywóz zabytków została

znacząco ograniczona przez przepisy ustawy. A zatem każdorazowo należy

sprawdzić, czy dana rzecz podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na

wywóz. W przeciwnym razie, także dla instytucji kultury, konsekwencje mogą być

daleko idące.



WYKAZ SKRÓTÓW

u.o.z.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2187

u.m.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

Tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 972
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