
Adrian Porwich
Zakład Prawa Administracyjnego
Instytut Nauk Administracyjnych
Uniwersytet Wrocławski
e-mail: adrian.porwich@uwr.edu.pl

Przepisy w zakresie wywozu 
 zabytków i muzealiów za granicę 

jako instrument ochrony zbiorów muzealnych

Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z wywozem 
za granicę zabytków i muzealiów niestanowiących zabytków w kontekście ochrony 
zbiorów muzealnych oraz realizacji ustawowych zadań muzeów. Analizie poddano 
przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o mu-
zeach, a także aktów wykonawczych do wskazanych ustaw. Ponadto uwzględniono 
poglądy przedstawicieli nauki prawa ochrony dziedzictwa kultury i wybrane orzecz-
nictwo sądowe. Omówienia obowiązujących przepisów prawnych dokonano z jedno-
czesnym odwołaniem się do misji muzealnej realizowanej przez muzea. W szczegól-
ności wskazano na znaczenie pozwoleń na czasowy wywóz zabytków i muzealiów 
dla ochrony zbiorów muzealnych.

Słowa kluczowe: Muzealia. Ochrona zbiorów. Pozwolenia na wywóz. Wywóz 
muzealiów. Wywóz zabytków. Zabytki. Zbiory muzealne

Wywóz muzealiów w kontekście realizacji misji muzealnej

Problematyka wywozu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
obiektów wpisanych do inwentarza muzeum związana jest ściśle z re-
alizowaniem ustawowych celów muzeów, jakie wynikają z definicji 
legalnej muzeum, sformułowanej na gruncie art. 1 Ustawy z dnia 21 li-
stopada 1996 r. o muzeach (dalej: u.m.). Wśród nich wyróżnić można 
gromadzenie i trwałą ochronę dóbr dziedzictwa naturalnego i kultural-
nego; informowanie o wartościach i treściach zbiorów; upowszechnianie 
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podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej i światowej; 
umożliwienie zainteresowanym korzystania ze zbiorów.

Z realizacją wskazanych celów wiąże się sformułowanie katalogu 
zadań muzeów w art. 2 u.m., przy czym należy zaznaczyć, że zawiera 
on jedynie przykładowe wyliczenie zadań stojących przed instytucjami 
muzealnymi. Otwarty charakter katalogu oznacza, iż muzea mogą wy-
konywać także inne zadania, które nie zostały wskazane wprost przez 
ustawodawcę, choć powinny one wpisywać się w realizację celów wy-
mienionych w art. 1 u.m. Jak wskazuje Patrycja Antoniak (2012, s. 32), 
treść art. 2 u.m. nie stanowi samodzielnej podstawy do formułowania 
kompetencji muzeum, a zatem „nie wynika z niej zdolność muzeum 
do podejmowania działań o charakterze czynności konwencjonalnych 
doniosłych prawnie”. Zdolność muzeum do podejmowania takich czyn-
ności uzależniona jest od posiadania zdolności do czynności prawnych, 
która nie może być wywodzona z treści art. 2 u.m.

Jak zauważył Rafał Golat (2005, s. 200), zadania muzeów sprowa-
dzić można do dwóch obszarów: ochronnego i upowszechniającego. 
Biorąc pod uwagę problematykę wywozu muzealiów za granicę, do 
istotnych zadań o charakterze ochronnym zaliczyć należy:

 – gromadzenie zbiorów w określonym statutowo zakresie;
 – przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniają-

cych im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazy-
nowanie ich w taki sposób, by były dostępne do celów naukowych;

 – zabezpieczanie i konserwację zbiorów.
Działalność muzeów stanowi zatem gwarancję zachowania obiektów 

istotnych dla dziedzictwa narodowego i światowego. Wymienione zadania 
nie wyczerpują zakresu obowiązków o charakterze ochronnym, jakie wy-
pełniają muzea, należy bowiem wskazać także obowiązek sprawowania 
opieki nad zabytkami, który wynika z art. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej jako u.o.z.). Obowiązek 
opieki nad zabytkami dotyczy każdego właściciela lub posiadacza zabyt-
ku, bez względu na to, czy jest on osobą fizyczną, osobą prawną czy też 
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Szczegóło-
we obowiązki związane z opieką nad muzealiami mogą również wynikać 
z przepisów wykonawczych do obu wskazanych ustaw.

W zakresie wywozu muzealiów za granicę należy podkreślić zna-
czenie zadania konserwacji zbiorów. W sytuacji, kiedy przeprowadzenie 
prac konserwatorskich nie będzie możliwe na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, konieczny okaże się wywóz muzealiów za granicę – w tym 
przypadku ściśle związany z realizacją jednego z ustawowych zadań 
instytucji muzealnej.
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Niekiedy wypełnianie zadań z zakresu działań ochronnych może 
stać w sprzeczności z wywozem muzealiów za granicę. Do zadań 
muzeów należy gromadzenie zbiorów, ale też troska o zachowanie 
integralności zbiorów muzealnych. Należy się zgodzić z Katarzyną 
Zalasińską (2013, s. 107), która w obowiązku zachowania zbiorów 
widzi „rdzeń misji muzealnej”. Rola swoistego strażnika dziedzictwa, 
jaka przypadła w udziale muzeom, nie sprowadza się wyłącznie do 
zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania i zabezpiecze-
nia zbiorów wewnątrz budynku muzealnego, ale także do zapobiegania 
ewentualnym zagrożeniom związanym z przeniesieniem muzealiów czy 
ich udostępnieniem innym muzeom lub instytucjom kultury.

Niemniej wykonywanie zadań wyłącznie o charakterze ochronnym 
nie może być uznane za działalność wyczerpującą w pełni zakres misji 
muzealnej. Słusznie zauważa Rafał Król (2008, s. 21), że „muzeum 
nie może być jedynie magazynem eksponatów”. Równie istotna musi 
być sfera działań upowszechniających podejmowanych przez instytucje 
muzealne. Ustawodawca wprowadził do katalogu zadań muzeów także 
zadania o takim właśnie charakterze, wśród których należy wyróżnić:
– urządzanie wystaw stałych i czasowych;
– udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
–  prowadzenie działalności edukacyjnej;
–  zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze 

zbiorów i zgromadzonych informacji.
Z wywozem zabytków za granicę wiążą się w sposób szczególny za-

dania polegające na organizowaniu wystaw czasowych oraz udostępnianiu 
zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Realizacja tych zadań sta-
nowi niezwykle ważny element współpracy międzynarodowej muzeów.

W obecnych warunkach zmieniły się wymogi w kwestii upowszech-
niania wartości historii, nauki czy kultury. Otwarcie można mówić 
o konieczności podejmowania przez instytucje muzealne coraz śmiel-
szych projektów. Do tych najbardziej tradycyjnych wciąż zalicza się 
organizowanie wystaw czasowych – wokół wiodącego tematu, postaci 
historycznej czy artysty – które znacząco zwiększają atrakcyjność eks-
pozycji muzealnej. Jeśli przedsięwzięcie takie ma przedstawiać wysoką 
wartość edukacyjną, niezbędny jest udział w nim innych placówek 
muzealnych, a w szczególności muzeów zagranicznych. Współpraca 
międzynarodowa pomiędzy instytucjami muzealnymi wymaga obu-
stronnego zaangażowania, a zatem licząc na możliwość wypożyczeń 
obiektów wysokiej klasy ze zbiorów muzeów zagranicznych, nie można 
z zasady wykluczyć sytuacji, w której zbiory instytucji polskich miałyby 
być czasowo udostępnione muzeom działającym w innych państwach.
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Różnorodność zadań muzeów sprawia, że wywóz zabytków za 
granicę nie może być jednoznacznie dopuszczony lub wykluczony ze 
względu na realizację misji muzealnej. Niektóre z obowiązków nałożo-
nych na instytucje muzealne, a związanych z misją muzealną, bezpo-
średnio lub pośrednio łączą się z koniecznością wywozu muzealiów za 
granice kraju. Równie istotna jest konieczność zapewnienia integralno-
ści zbiorów muzealnych i ochrony poszczególnych muzealiów. Z tego 
powodu ustawodawca nie wprowadził generalnego zakazu wywozu za-
bytków za granice kraju, ale w przypadku niektórych kategorii muzea-
liów sformułował wymóg uzyskania uprzedniego pozwolenia na wywóz.

Zabytki i muzealia w zbiorach muzeów

Istotnym problemem dotyczącym wywozu muzealiów za granicę 
jest kwestia relacji pomiędzy pojęciem muzealium a pojęciem zabytku. 
Wiąże się to z odrębną regulacją prawną w zakresie wywozu muzealiów 
stanowiących zabytki oraz muzealiów, które zabytkami nie są.

W prawnym rozumieniu pojęcia zabytku, ukształtowanym na pod-
stawie definicji ustawowej zawartej w art. 3 pkt 1 u.o.z., jest to nieru-
chomość lub rzecz ruchoma, będąca dziełem człowieka lub związana 
z jego działalnością oraz stanowiąca świadectwo minionej epoki lub 
zdarzenia, a także posiadająca wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową, która uzasadnia jej zachowanie ze względu na interes spo-
łeczny. Zabytek mogą stanowić także części rzeczy ruchomych lub 
nieruchomości, a także ich zespoły, jeżeli spełniają przesłanki sformu-
łowane w art. 3 pkt 1 u.o.z. Na gruncie przytoczonej definicji należy 
zastrzec, że ustawodawca sformułował tzw. definicję materialną zabyt-
ku. W związku z tym status zabytku wynika ze spełnienia zawartych 
w definicji przesłanek, a zatem z jego cech oraz właściwości, a nie 
z wydania decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji o wpisie do reje-
stru zabytków ma charakter konstytutywny w zakresie objęcia zabytku 
ochroną konserwatorską, jak zauważają Anna Michalak i Artur Ginter 
(2016, s. 55). Wprowadzenie definicji materialnej zabytku nie oznacza, 
że do zabytków stosuje się wszystkie przepisy u.o.z. – w części z nich 
wyraźnie zastrzeżono, że dotyczą one zabytków objętych jedną z form 
ochrony, określonych w art. 7 u.o.z. Pewnym ułatwieniem jest katalog 
zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, sformułowany 
w art. 6 u.o.z., który ma charakter katalogu otwartego.

Definicję legalną pojęcia muzealiów zawierają przepisy art. 21 
ust. 1 i 1a u.m., zgodnie z którymi są to rzeczy ruchome i nieruchomości,  
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które zostały wpisane do inwentarza muzeum, a ponadto stanowią jego 
własność lub własność podmiotu, który utworzył muzeum, jeżeli nie 
posiada ono osobowości prawnej.

Problematyczny jest stosunek pomiędzy tymi dwoma pojęciami. 
W literaturze występował pogląd, że w świetle obowiązujących przepi-
sów muzealiami są wyłącznie zabytki, co argumentowano brzmieniem 
przepisu art. 2 u.m., który wprost odnosił się do gromadzenia zabytków 
jako jednego z zadań muzeów. Zwracała na to uwagę K. Zalasińska 
(2008, s. 24), wskazując zarazem, że takie rozumienie potwierdzała-
by treść Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. 
w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w mu-
zeach, które regulowało wpis do ewidencji, jakiemu podlegały właśnie 
zabytki. Natomiast P. Antoniak (2012, s. 131–132), choć uwzględniła 
przytoczone argumenty, uznała, że w wyniku utożsamienia muzealiów 
jedynie z zabytkami „okaże się, że pojęcie muzealiów jest zbyt wąskie, 
by sprostać celom i zadaniom stawianym współczesnym muzeom”.

W obecnym stanie prawnym stanowisko utożsamiania muzealiów 
wyłącznie z zabytkami straciło uzasadnienie. Związane jest to z treścią 
art. 29a u.m., wprowadzonego przez przepisy Ustawy z dnia 25 maja 
2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury. Wskazany przepis odnosi 
się do muzealiów niestanowiących zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 1 
u.o.z. W ten sposób nie tylko literalne brzmienie przepisów art. 21 ust. 1 
i 1a u.m., ale także redakcja pozostałych przepisów u.m. wskazują, iż 
zakres pojęcia muzealiów nie pokrywa się w pełni z zakresem pojęcia 
zabytków. Spór toczony w literaturze wydaje się zatem jednoznacznie 
rozstrzygnięty przez ustawodawcę.

W rozważaniach dotyczących statusu prawnego zabytków i muze-
aliów należy odnotować kwestię statusu prawnego materiałów biblio-
tecznych, który jest uzależniony od oceny ich wartości historycznej, 
artystycznej lub naukowej, a także kulturalnej. Materiały biblioteczne 
mogą stanowić zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1 u.o.z. – wówczas 
w zakresie pozwoleń na wywóz za granicę stosowane będą przepisy 
u.o.z. Natomiast status prawny materiałów bibliotecznych, które nie 
mogą zostać uznane za zabytek, zależy od ich przynależności do na-
rodowego zasobu bibliotecznego składającego się ze zbiorów bibliotek 
mających wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego. 
Wykaz takich bibliotek znajduje się w załączniku do Rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. 
w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego. W zakresie wywozu 
za granicę zastosowanie mają w tym przypadku przepisy Ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: u.b.). Na trzecią kate- 
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gorię materiałów bibliotecznych składają się te niebędące zabytkami, 
a zarazem niewchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego. 
Wówczas nie występują ograniczenia wywozu materiałów bibliotecz-
nych za granicę.

W rozważaniach dotyczących statusu prawnego zabytków i mu-
zealiów uwzględnić należy również regulacje prawa europejskiego. 
Konieczne jest wskazanie podstawowego terminu w zakresie tego pra-
wa, jakim są dobra kultury. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kul-
tury przez dobra kultury należy rozumieć przedmioty należące do 
jednej z kategorii wymienionych enumeratywnie w załączniku I do 
Rozporządzenia. Kategoryzacja przedmiotów stanowiących dobra kul-
tury uwzględnia kryterium rodzaju przedmiotu oraz kryterium wieku 
przedmiotu. W przypadku niektórych przedmiotów, m.in. akwareli, 
gwaszy i pasteli, innych obrazów i malarstwa, fotografii, filmów czy in-
kunabułów i manuskryptów, kryterium wieku uzupełniono o warunek, 
aby przedmioty mające więcej niż 50 lat nie należały do ich twórców. 
Warunkiem objęcia tych przedmiotów przepisami Rozporządzenia jest 
ich wartość równa lub wyższa od wartości wskazanych w punkcie B 
załącznika I do Rozporządzenia. Progi finansowe, w odniesieniu do 
konkretnych kategorii przedmiotów, zostały wyrażone w euro. Nieza-
leżnie od wartości przepisom Rozporządzenia podlegają przedmioty 
archeologiczne, elementy rozczłonkowanych pomników, inkunabuły 
i manuskrypty oraz archiwa i ich elementy.

W Rozporządzeniu nie sformułowano definicji legalnej dóbr kultury, 
wskazano jedynie na kategorie przedmiotów, do których stosowany jest 
ten termin dla celów Rozporządzenia. Nie wydaje się również słuszne 
konstruowanie w języku prawniczym pojęcia dóbr kultury na podstawie 
katalogu z załącznika I do Rozporządzenia 

Kategorie obiektów objętych obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia na wywóz

Przepisy ustawy, co zostało już zaznaczone, nie wprowadzają ge-
neralnego zakazu wywozu zabytków za granicę. Przeciwnie, z treści 
art. 51 u.o.z. wynika, że obowiązkiem uzyskania pozwolenia objęte zo-
stały tylko niektóre kategorie zabytków. Przywołać należy pogląd wyra-
żony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 
z dnia 13 marca 2006 r. (I SA/Wa 1019/05), zgodnie z którym „zakaz 
wywozu dzieł sztuki za granicę jest wyjątkiem od ogólnej reguły, jaką 
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jest zgoda na ich wywóz”. Jednocześnie na gruncie obowiązujących 
przepisów nie istnieje bezwzględny zakaz czasowego wywozu zabyt-
ków, który nie mógłby zostać uchylony poprzez wydanie pozwolenia 
na wywóz. Natomiast o bezwzględnym zakazie wywozu niektórych 
kategorii zabytków można mówić w odniesieniu do stałego wywozu 
za granicę. Konieczne jest zatem wyróżnienie stałego i  czasowego 
wywozu zabytków za granicę.

Stały wywóz nie wymaga pozwolenia, o ile określony zabytek nie 
należy do jednej z kilkunastu kategorii wskazanych w art. 51 ust. 1  
u.m. Wskazany przepis nie dotyczy wyłącznie zabytków objętych ochro-
ną prawną w postaci jednej z form ochrony zabytków z art. 7 u.o.z. 
Wymóg uzyskania pozwolenia odnosi się do wszystkich rzeczy, ich 
części lub zespołów, które spełniają definicję zabytku z art. 3 pkt 1 
u.o.z. Wyliczone w katalogu zamkniętym kategorie zabytków zostały 
skonstruowane w odniesieniu do określonych rodzajów zabytków na 
podstawie kryteriów wieku oraz wartości materialnej. W przypadku 
kilku kategorii odstąpiono od formułowania obydwu kryteriów, poprze-
stając na jednym z nich. Zdaniem Tomasza Sienkiewicza (2014, s. 382) 
sformułowanie wskazanego katalogu ma na celu uproszczenie sytuacji 
wywożącego, dotyczącej problemu niepewności względem zabytkowego 
charakteru wywożonego przedmiotu. Zgodnie z art. 51 ust. 4 u.o.z. nie 
mogą zostać wywiezione na stałe zabytki wpisane do rejestru zabytków 
albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, a także do inwentarza muzeum. 
Ponadto zabytki wchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego, 
zbiorów publicznych i stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych należących do 
sektora finansów publicznych. Z tego powodu stały wywóz zabytków za 
granicę nie stanowi zagadnienia istotnego w realizacji misji muzealnej, 
w tym ochrony zbiorów muzealnych.

Pozwolenie na wywóz czasowy wymagane jest w stosunku do za-
bytków należących do jednej z kategorii wymienionych w art. 51 ust. 1 
u.o.z., a zatem tych samych, co do których sformułowano obowiązek 
uzyskania pozwolenia na stały wywóz zabytków za granicę. Ponadto 
na podstawie stosownego pozwolenia, wydanego na określony czas, 
wywozowi za granicę mogą podlegać wskazane w poprzednim akapicie 
zabytki z katalogu sformułowanego w art. 51 ust. 4 u.o.z., co do których 
wyłączona została możliwość stałego wywozu. Oczywiście warunkiem 
zgodnego z prawem wywozu jest uzyskanie jednego z trzech rodzajów 
pozwoleń na wywóz czasowy. W przypadku zabytku wpisanego na 
Listę Skarbów Dziedzictwa dopuszczalne jest wydanie jedynie jedno-
razowego pozwolenia na wywóz czasowy.
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Należy wziąć pod uwagę także art. 59 u.o.z., w którym wyliczono 
enumeratywnie kategorie zabytków niewymagających pozwolenia na 
wywóz za granicę. Jest to zatem katalog zamknięty. O obowiązku 
uzyskania pozwolenia na wywóz zabytku za granicę nie decyduje 
w związku z tym jedynie przynależność obiektu do jednej z katego-
rii z art. 51 ust. 1 i 4 u.o.z. – konieczne jest również uwzględnienie 
ewentualnego zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia w wyniku 
przynależności zabytku do jednej z kategorii z art. 59 u.o.z. Nie ulega 
wątpliwości, że w działalności instytucji muzealnych największe zna-
czenie ma ustalenie, czy zabytek lub dzieło twórcy żyjącego, niewpisane 
do inwentarza muzeum, nie podlega zwrotowi na terytorium państwa 
Unii Europejskiej na podstawie prawomocnego wyroku nakazującego 
zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury.

Wywóz czasowy na podstawie art. 29a u.m. możliwy jest także 
w stosunku do muzealiów, które nie stanowią zabytków w rozumieniu 
art. 3 pkt 1 u.o.z., wpisanych do inwentarza muzealiów w muzeach bę-
dących instytucjami kultury. Również w odniesieniu do nich wymagane 
jest uzyskanie jednego z trzech rodzajów pozwoleń na wywóz czasowy, 
przy czym stosuje się do nich odpowiednio przepisy art. 53–57 u.o.z.

Materiały biblioteczne, które stanowią zabytek w rozumieniu art. 3 
pkt 1 u.o.z., mogą być wywożone za granicę wyłącznie po uzyskaniu 
odpowiedniego pozwolenia na podstawie przepisów u.o.z. Natomiast 
w przypadku materiałów bibliotecznych niebędących zabytkami, wcho-
dzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego, należy stosować 
przepisy u.b., które przewidują wyłącznie możliwość czasowego wy-
wozu takich materiałów. Na podstawie art. 58 u.o.z. oraz art. 6a ust. 3 
u.b. organem właściwym w zakresie wydawania pozwoleń na wywóz 
materiałów bibliotecznych jest Dyrektor Biblioteki Narodowej. Doty-
czy to także materiałów bibliotecznych będących zabytkami, a zatem 
w ich przypadku organem właściwym nie jest wojewódzki konserwator 
zabytków.

W odniesieniu do pozwoleń na wywóz dóbr kultury poza granice 
obszaru celnego Unii Europejskiej należy stwierdzić, że wymóg ich uzy-
skania obejmuje wszelkie przedmioty uznane za dobra kultury w rozu-
mieniu art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 
2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury, a zatem przedmioty wymie-
nione w katalogu z załącznika I do Rozporządzenia. Wskazany katalog 
jest jednolity dla wszystkich rodzajów pozwoleń na wywóz dóbr kultury 
poza obszar celny Unii Europejskiej, a różnice pomiędzy nimi dotyczą 
przede wszystkim wnioskodawcy oraz celów wywozu. Natomiast przed-
mioty niebędące dobrami kultury w rozumieniu Rozporządzenia, choć 
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posiadają wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną, zgodnie 
z art. 2 ust. 4 Rozporządzenia podlegają regulacjom krajowym.

Pozwolenia na czasowy wywóz zabytków i muzealiów

Wywóz czasowy zabytków należących do jednej z kategorii z art. 51 
ust. 1 i 4 u.o.z., a także muzealiów niestanowiących zabytków i wpi-
sanych do inwentarza muzealiów, jest możliwy jedynie po uzyskaniu 
jednego z trzech rodzajów pozwoleń. Pozwolenie na wywóz czasowy 
zabytków, podobnie jak pozwolenie na wywóz stały, jest decyzją admi-
nistracyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego. Wspólne dla wszystkich rodzajów 
pozwoleń na wywóz czasowy są warunki, jakie muszą zostać speł-
nione łącznie, aby pozwolenie zostało wydane. Pierwszą przesłanką 
do wydania pozwolenia jest stan zachowania zabytku, który pozwala 
na jego wywóz. Druga przesłanka to stwierdzenie, że osoba fizyczna 
lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu znajduje się zabytek, 
daje rękojmię, iż nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie 
przywieziony do kraju przed upływem terminu ważności pozwolenia. 
Jedynie łączne spełnienie wymienionych przesłanek pozwala na wyda-
nie pozwolenia na wywóz czasowy zabytku. Natomiast, jak podkreśla 
się w literaturze (Cherka, 2010, s. 236), pozwolenie na wywóz czasowy 
stanowi decyzję związaną, a zatem w przypadku spełnienia wskazanych 
warunków organ ma obowiązek wydać pozwolenie. Oczywiście każde 
z nich wydawane jest na czas określony, który nie może być dłuższy 
niż maksymalny czas określony ustawowo. Wszystkie pozwolenia na 
wywóz czasowy zabytków wydawane są na wniosek zainteresowanych 
podmiotów, a organem właściwym do ich wydania co do zasady jest wo-
jewódzki konserwator zabytków, który przy rozpatrywaniu wniosków 
może zasięgać opinii instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece 
nad zabytkami. W kontekście zbiorów muzealnych funkcję tę pełni 
przede wszystkim Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Wywóz zabytku za granicę możliwy jest na podstawie jednorazo-
wego pozwolenia na wywóz czasowy. Podmiotem uprawnionym do wy-
stąpienia z wnioskiem jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, 
w której posiadaniu znajduje się zabytek, a uzasadnieniem mogą być 
wyłącznie cele użytkowe lub wystawiennicze, a także przeprowadzenie 
prac konserwatorskich za granicą. Wyliczenie celów, które uzasadniają 
wydanie pozwolenia, ma charakter enumeratywny. Termin ważności 
pozwolenia określany jest w treści decyzji, ale nie może przekroczyć 
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trzech lat od dnia jego wydania. W okresie ważności pozwolenia może 
nastąpić jednokrotny wywóz czasowy ściśle określonego zabytku. Jest 
to jedyne pozwolenie na wywóz czasowy, które może zostać wydane 
w stosunku do zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, co 
zostało już zasygnalizowane. W takim przypadku organem właściwym 
do wydania pozwolenia jest nie wojewódzki konserwator zabytków, ale 
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go. Tak restrykcyjne przepisy dotyczące wywozu czasowego zabytków 
wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa związane są ze szczególną 
wartością dla dziedzictwa kulturowego, jaką prezentują zabytki objęte 
wskazaną formą ochrony.

Wielokrotne pozwolenie indywidualne na wywóz czasowy wydawa-
ne jest na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, której 
zamiarem jest wielokrotny wywóz za granicę zabytku znajdującego się 
w jej posiadaniu. Warunkiem wydania pozwolenia są cele użytkowe 
lub wystawiennicze wywozu zabytku. Zgodnie z art. 54 ust. 2 u.o.z. 
maksymalny termin ważności pozwolenia wynosi trzy lata od dnia jego 
wydania. Oczywiście nie można wydać wielokrotnego pozwolenia in-
dywidualnego na wywóz czasowy w odniesieniu do zabytku wpisanego 
na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Pozwoleniem o największym znaczeniu dla muzeów wydaje się wie-
lokrotne pozwolenie ogólne na wywóz czasowy, uregulowane w art. 55 
u.o.z. Według wskazanego przepisu podmiotem uprawnionym do wystą-
pienia z wnioskiem jest muzeum lub inna instytucja kultury. Przesłan-
ką wydania pozwolenia jest zamiar wielokrotnego wywozu obiektów 
należących do zbiorów instytucji występującej z wnioskiem, wyłącznie 
w celach wystawienniczych. Pozwolenie to nie dotyczy konkretnego 
obiektu, ale ogółu zbiorów, które na jego postawie mogą być wywożone 
w całości lub w części. Jest to duże uproszczenie dla muzeów i innych 
instytucji kultury, gdyż nie muszą one występować o odrębne wielo-
krotne pozwolenia indywidualne na wywóz czasowy każdego zabytku 
znajdującego się w ich zbiorach. Na znaczenie tego rodzaju pozwoleń 
wskazuje Filip M. Elżanowski (Cherka, 2010, s. 240), upatrując podsta-
wową funkcję wielokrotnego pozwolenia ogólnego na wywóz czasowy 
w „umożliwieniu względnie swobodnego pokazania zbiorów przez mu-
zea czy instytucje kulturalne poza granicami kraju”. Termin ważności 
pozwolenia nie może przekroczyć pięciu lat. We wniosku o wydanie 
wielokrotnego pozwolenia ogólnego należy wskazać przynajmniej dwie 
osoby uprawnione do podpisu wykazu wywożonych zabytków. Wykaz 
ten dołączany jest do pozwolenia w celu okazania właściwym organom. 
Na podstawie tego pozwolenia nie może zostać czasowo wywieziony 
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z kraju zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa, jednak wprowa-
dzenie przez ustawodawcę możliwości wydania pozwolenia na wywóz 
czasowy całości lub części zbiorów stanowi duże udogodnienie w reali-
zacji misji muzealnej polegającej na upowszechnianiu wartości historii, 
nauki i kultury również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymogi formalne wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz czaso-
wy zabytku formułuje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków 
za granicę. W przypadku jednorazowego i wielokrotnego pozwolenia 
na wywóz czasowy wymagane jest załączenie do wniosku dwóch ko-
lorowych fotografii zabytku, o formacie nie mniejszym niż 9 x 13 cm, 
oraz stosownego oświadczenia lub zgody właściciela zabytku. Ponad-
to przepisy Rozporządzenia formułują obowiązek uprzedniego prze-
prowadzenia oględzin przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Oględziny mogą zostać przeprowadzone z udziałem biegłych i przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu. Rozporządzenie wskazuje także, że 
pozwolenie wydawane jest w dwóch egzemplarzach.

Pozwolenie na wywóz czasowy zabytku może zostać cofnięte, je-
żeli stan zachowania zabytku uległ pogorszeniu albo jeżeli pojawiły 
się nowe fakty i okoliczności, wskazujące, że wnioskodawca nie daje 
rękojmi, iż zabytek nie ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie 
przywieziony do kraju przed upływem terminu ważności pozwolenia. 
Organem uprawnionym do wydania decyzji administracyjnej w sprawie 
cofnięcia pozwolenia jest organ, który wydał pozwolenie na wywóz cza-
sowy zabytku, a więc wojewódzki konserwator zabytków albo minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepis 
ustanawia jedynie uprawnienie organu do cofnięcia pozwolenia na wy-
wóz czasowy zabytku, a zatem decyzja w sprawie cofnięcia pozwolenia 
nie ma charakteru decyzji związanej.

W kontekście pozwoleń na wywóz czasowy zabytków za granicę 
warto wskazać także obowiązki, jakie obciążają osobę fizyczną lub 
jednostkę organizacyjną, która otrzymała pozwolenie, gdyż ich rzetel-
ne wykonywanie może mieć wpływ na ewentualne wydanie kolejnych 
pozwoleń w przyszłości. Podstawowym obowiązkiem wywożącego jest 
przywiezienie zabytku do kraju w terminie ważności pozwolenia. Pe-
wien wyjątek, istotny w zakresie działalności instytucji muzealnych, 
wprowadza przepis art. 56a ust. 2 u.o.z. Dotyczy on m.in. wywiezionych 
czasowo w celach wystawienniczych zabytków, wchodzących w skład 
zbiorów publicznych i stanowiących własność Skarbu Państwa, jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych 
zaliczanych do sektora finansów publicznych bądź znajdujących się 
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w ich posiadaniu. Gdy planowane jest wystąpienie z wnioskiem o ko-
lejne pozwolenie na wywóz czasowy, dopuszcza się, że zabytki mogą 
nie zostać przywiezione na terytorium kraju w okresie ważności po-
zwolenia. Warunkiem jest złożenie wniosku o kolejne pozwolenie, wraz 
z aktualnym opisem stanu zabytku, w terminie nie krótszym niż 90 dni 
przed upływem ważności pozwolenia. Przekroczenie tego terminu skut-
kuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 56 ust. 8 
u.o.z., jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie albo pozostawio-
ny bez rozpatrzenia, wnioskodawca ma obowiązek przywieźć zabytek 
w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, albo 
od dnia otrzymania informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrze-
nia. Niedopełnienie obowiązku przywozu zabytku w terminie wyklucza 
spełnienie przesłanki dotyczącej rękojmi wnioskodawcy, a zatem wiązać 
się będzie z odmową wydania kolejnego pozwolenia.

Wspomnieć należy także o obowiązku powiadomienia organu wy-
dającego pozwolenie o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, na podstawie art. 57 ust. 1–3 u.o.z. Obowiązku 
tego należy dopełnić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
upływu ważności pozwolenia albo od dnia przywiezienia zabytku, 
jeżeli przywiezienie nastąpiło po upływie terminu ważności pozwole-
nia, co wiązało się z negatywnym rozpatrzeniem lub pozostawieniem 
bez rozpatrzenia kolejnego wniosku, złożonego w trybie art. 56a u.o.z. 
Fakt, że obowiązek informacyjny aktualizuje się dopiero z wygaśnię-
ciem pozwolenia, a nie z każdorazowym przywozem zabytku do kraju, 
bywa negatywnie oceniany w odniesieniu do pozwoleń wielokrotnych.  
A. Michalak i A. Ginter (2016, s. 324–325) uznają, że utrudnia to 
weryfikację ewentualnego spełnienia przesłanek do wydania decyzji 
o cofnięciu pozwolenia na wywóz czasowy.

Ostatni z obowiązków wywożącego dotyczy udostępnienia zabytku 
w celu dokonania oględzin po przywiezieniu go do kraju. Obowiązek 
ten powinien zostać spełniony na wezwanie organu wydającego po-
zwolenie, a więc wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra 
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

W odniesieniu do muzealiów, które nie stanowią zabytków w ro-
zumieniu art. 3 pkt 1 u.o.z., a zostały wpisane do inwentarza muzea-
liów, może zostać wydane jednorazowe pozwolenie na wywóz czaso-
wy muzealium, wielokrotne pozwolenie indywidualne na wywóz czasowy 
muzealium oraz wielokrotne pozwolenie ogólne na wywóz czasowy mu-
zealium. Do pozwoleń tych stosuje się odpowiednio art. 53–57 u.o.z., a za-
tem aktualność zachowują uwagi poczynione wcześniej w odniesieniu do 
pozwoleń na wywóz czasowy zabytku.
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Wymogi formalne wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz cza-
sowy muzealium za granicę zostały sformułowane w Rozporządzeniu 
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. W odniesieniu do jednorazowego pozwo-
lenia na wywóz czasowy muzealium oraz wielokrotnego pozwolenia in-
dywidualnego na wywóz czasowy muzealium wymagane jest załączenie 
oświadczenia wnioskodawcy o wpisaniu muzealium do inwentarza mu-
zealiów, odpis z księgi rejestrowej instytucji kultury, a także fotografie 
muzealium wykonane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Materiały biblioteczne, które nie stanowią zabytku i wchodzą 
w skład narodowego zasobu bibliotecznego, mogą zostać czasowo wy-
wiezione za granicę na podstawie jednego z trzech rodzajów pozwoleń, 
wskazanych w art. 6a ust. 2 u.b. Dyrektor Biblioteki Narodowej wydaje 
jednorazowe pozwolenie na wywóz czasowy, wielokrotne pozwolenia 
szczególne na wywóz czasowy oraz wielokrotne pozwolenia ogólne na 
wywóz czasowy. Zgodnie z art. 6a ust. 4 u.b do wskazanych pozwo-
leń należy stosować odpowiednio przepisy u.o.z., a zatem aktualność 
zachowują poczynione wcześniej uwagi dotyczące pozwoleń na wywóz 
zabytku. Natomiast wymogi formalne wniosku o wydanie pozwolenia 
regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy 
wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład na-
rodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków 

W przypadku, gdy muzealium ma być wywiezione poza granice 
obszaru celnego Unii Europejskiej, a stanowi ono dobro kultury, co 
do którego zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kul-
tury, należy uzyskać pozwolenie na wywóz. Warunki i tryb wydawa-
nia pozwoleń reguluje Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 
1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady 
(WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury.

Przepisy Rozporządzenia wykonawczego przewidują trzy rodzaje 
pozwoleń na wywóz dóbr kultury poza granice obszaru celnego Unii 
Europejskiej. Pozwolenia wydawane są przez właściwe organy, których 
wykaz dostarczają państwa członkowskie do Komisji Europejskiej. Wy-
kaz ten jest następnie publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Eu-
ropejskiej, w serii C. Obecnie organami upoważnionymi do wydawania 
pozwoleń na wywóz dóbr kultury poza obszar celny Unii Europejskiej 
są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wojewódzkie urzę-
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dy ochrony zabytków i ich delegatury, Biblioteka Narodowa, Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
a w zakresie przygotowania projektu decyzji i pozwolenia na wywóz 
również Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Na mar-
ginesie prowadzonych rozważań należy zauważyć, że w nauce prawa 
administracyjnego wyraźnie oddziela się organy od urzędów, które sta-
nowią ich aparat pomocniczy. Formułując wykaz właściwych organów, 
należałoby raczej uwzględnić ministra właściwego do spraw kultury 
i dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków czy 
Dyrektora Biblioteki Narodowej, podobnie jak czynią to przepisy u.o.z. 
Dlatego krytycznie trzeba ocenić obecny kształt opublikowanego wyka-
zu, który pogłębia niespójność terminologiczną pomiędzy regulacjami 
krajowymi i unijnymi.

Do każdego rodzaju wywozu zastosowanie znajduje pozwolenie 
standardowe, które może zostać wydane zarówno na wywóz stały, jak 
i na wywóz czasowy dobra kultury. Każda wysyłka dóbr kultury wy-
maga oddzielnego pozwolenia standardowego, choć może obejmować 
jeden przedmiot lub wiele przedmiotów. Jeżeli ma obejmować wie-
le przedmiotów, to wątpliwości co do liczby wymaganych pozwoleń 
rozstrzyga właściwy organ. Pozwolenia standardowe wydawane są na 
formularzu złożonym z arkusza stanowiącego wniosek, arkusza dla 
posiadacza dobra kultury oraz arkusza zwracanego organowi wydające-
mu pozwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumentację dotyczącą 
dobra kultury i jego statusu prawnego oraz poświadczoną dokumentację 
fotograficzną. Maksymalny okres ważności pozwolenia standardowe-
go wynosi 12 miesięcy, przy czym w przypadku wywozu czasowego 
właściwy organ może ustalić termin na powrotne przywiezienie dobra 
kultury do państwa wydającego pozwolenie.

Drugim rodzajem pozwolenia jest szczególne pozwolenie otwarte, 
które umożliwia powtarzający się wywóz czasowy dobra kultury przez 
jego właściciela lub posiadacza. Wywóz na podstawie tego rodzaju po-
zwolenia może nastąpić w celach użytkowych lub wystawienniczych. 
Pozwolenie wydawane jest na okres nie dłuższy niż pięć lat, a jego 
charakter jest zbliżony do wielokrotnego pozwolenia szczególnego, wy-
dawanego na podstawie przepisów krajowych.

Pozwoleniem o potencjalnie największym znaczeniu dla działalności 
muzealnej jest ogólne pozwolenie otwarte, które umożliwia wielokrotny 
czasowy wywóz dóbr kultury należących do stałej kolekcji muzeów lub 
innych instytucji. Ogólne pozwolenie otwarte wydawane jest na okres 
nie dłuższy niż pięć lat, a warunkiem jego wydania jest wystawienniczy 
cel wywozu.
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Szczególne i ogólne pozwolenia otwarte wydawane są na formula-
rzach, których treść określa rozporządzenie wykonawcze. W obu przy-
padkach warunkiem wydania pozwolenia jest przekonanie, że zaintere-
sowany przedstawia gwarancje zwrotu dobra kultury w nienaruszonym 
stanie do Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązanie zbliża przepisy unijne 
do omówionych wcześniej regulacji krajowych.

Praktyczne aspekty wywozu zabytków 
i muzealiów za granicę

Z ochroną zbiorów muzealnych w kontekście wywozu zabytków 
i muzealiów za granicę wiążą się także liczne problemy praktyczne. 
Chodzi o kwestie dotyczące bezpośrednio wywozu muzealiów, ale także 
celów tego wywozu. Zasadniczo odnoszą się do nich przepisy aktów 
wykonawczych do ustaw.

Wywóz zabytku za granicę zawsze łączy się z przenoszeniem muze-
alium, do którego odnosi się art. 29 u.m. Przenoszenie muzealium poza 
muzeum, w którym wpisane jest ono do inwentarza, następuje za zgodą 
dyrektora tego muzeum, o ile przeniesienie związane jest z wypożycze-
niem muzealium innemu muzeum, ekspozycją na wystawach, a także 
potrzebą konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa. Szczegó-
łowo kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu 
i trybu przenoszenia muzealiów. Zgodnie z przepisami Rozporządze-
nia przeniesienie muzealium powinno zostać poprzedzone zawarciem 
pisemnej umowy, w której określony zostanie cel przeniesienia, miej-
sce przeniesienia, okres, na jaki następuje przeniesienie, wymagane 
warunki transportu oraz wymagane warunki przechowywania. Strony 
umowy, którymi są dyrektor muzeum i podmiot przyjmujący muzealia, 
sporządzają wykaz muzealiów i dokumentację wizualną. Samo prze-
niesienie musi zostać stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, 
którego obligatoryjne elementy zostały wskazane w Rozporządzeniu  
Ponadto w treści Rozporządzenia podkreślono obowiązek zachowa-
nia szczególnej ostrożności w celu zabezpieczenia muzealiów przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem. Obowiązek ten ciąży na 
stronie wykonującej czynności związane z przeniesieniem muzealiów. 
Rozporządzenie określa również wymóg opieki kuriera muzealnego nad 
transportem muzealiów przenoszonych poza granice kraju.

Należy także zwrócić uwagę na Rozporządzenie Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
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zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Zgodnie 
z § 23 Rozporządzenia ochrona zbiorów w trakcie transportu obej-
muje dostosowanie rodzaju środka transportu, rodzaju konwoju i licz-
by konwojentów do rodzaju zbiorów oraz ich wartości, przy czym 
konieczne jest uwzględnienie docelowego miejsca i czasu trwania 
transportu. Ponadto trzeba zapewnić udział kuriera muzealnego oraz 
spełnić wymagania dotyczące organizacji ochrony zbiorów w trakcie 
transportu. Wymagania sformułowane zostały w załączniku nr 3 do 
Rozporządzenia 

Istotny w transporcie muzealiów, również poza granice kraju, jest 
udział instytucji kultury, której dyrektor muzeum lub upoważniona 
przez niego osoba powinni przekazać dane określone w przepisach 
Rozporządzenia, w tym te dotyczące miejsca, daty i godziny plano-
wanego rozpoczęcia i zakończenia transportu zbiorów. W przypadku 
wywozu zbiorów za granicę informacja powinna zostać przekazana 
w terminie do 14 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem 
transportu. W terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem trans-
portu otrzymana informacja przekazywana jest Policji przez instytucję 
kultury. W obecnym stanie prawnym instytucją kultury, która zajmuje 
się koordynowaniem transportu zbiorów, jest Narodowy Instytut Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów.

Konsekwencje naruszenia przepisów 
w zakresie wywozu zabytków i muzealiów za granicę

Wywóz zabytków i muzealiów za granicę, jak to już zostało wska-
zane, wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków 
o zróżnicowanym charakterze. Do najważniejszych należą: obowiązek 
uzyskania pozwolenia na wywóz, obowiązek przywozu zabytku lub 
muzealium do kraju w okresie ważności pozwolenia oraz obowiązek 
powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o przywozie 
zabytku lub muzealium do kraju w terminie 14 dni od dnia upływu 
terminu ważności pozwolenia. Niedopełnienie tych obowiązków wiąże 
się z naruszeniem przepisów dotyczących wywozu zabytków i muzea-
liów za granicę i może wywołać daleko idące konsekwencje.

Konsekwencją naruszenia przepisów może być odmowa wydania 
pozwolenia na wywóz w przypadku, gdy ten sam podmiot wystąpi 
o jego wydanie w przyszłości. Organ miałby bowiem uzasadnione prze-
konanie, że wnioskodawca nie daje rękojmi, iż zabytek lub muzealium 
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nie ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostaną przywiezione do kraju 
przed upływem terminu ważności pozwolenia. Oczywiście nie każde 
naruszenie przepisów będzie w równym stopniu osłabiało rękojmię 
właściciela lub posiadacza zabytku czy muzealium.

Niektóre zachowania związane z wywozem zabytku lub muzealium 
za granicę stanowią przestępstwo lub wykroczenie w myśl przepisów 
u.o.z. Zgodnie z art. 109 u.o.z. wywóz zabytku bez uprzedniego uzyska-
nia pozwolenia, a także nieprzywiezienie zabytku w okresie ważności 
pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat. Dotyczy to także sytuacji, kiedy zabytek nie 
zostanie przywieziony w terminie 60 dni od dnia uzyskania informa-
cji o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie kolejnego 
pozwolenia na wywóz czasowy albo od dnia, gdy decyzja o odmowie 
wydania kolejnego pozwolenia stała się ostateczna. Sprawca, który 
popełni nieumyślnie wskazane przestępstwo, podlega karze grzywny, 
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto 
w przypadku skazania za przestępstwo umyślne orzekana jest nawiąz-
ka na cel społeczny związany z opieką nad zabytkami. W przypadku 
skazania za przestępstwo nieumyślne orzeczenie nawiązki jest fakulta-
tywne. W obu sytuacjach orzeczony może zostać również przepadek 
zabytku, nawet jeżeli skazany nie jest jego właścicielem. Niemalże 
w ten sam sposób zostało stypizowane w art. 34a u.m. przestępstwo 
nielegalnego wywozu muzealium niebędącego zabytkiem. Wskazany 
przepis przewiduje jednak dodatkowo, że w przypadku czynu mniej-
szej wagi sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności do roku. Natomiast niedopełnienie obowiązku 
zawiadomienia o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w terminie 14 dni od dnia upływu ważności pozwolenia lub –  
w przypadku odmowy wydania kolejnego pozwolenia czy pozostawie-
nia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie kolejnego pozwolenia – od 
dnia przywiezienia zabytku do kraju stanowi wykroczenie zagrożone 
karą grzywny, zgodnie z art. 113a u.o.z. Należy pamiętać, że przepisy 
art. 113a utracą moc z dniem 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustanawiające 
instytucję administracyjnych kar pieniężnych. W art. 107b u.o.z. zostały 
przewidziane administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów 
w zakresie terminowego powiadomienia o przywozie zabytku na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Kara nakładana jest w drodze decyzji 
administracyjnej przez organ, który wydał pozwolenie, i może wynosić 
od 500 do 2000 złotych. W postępowaniu stosowane są przepisy IVa 
k.p.a.
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W przypadku naruszenia przepisów w zakresie wywozu zabytków, 
muzealiów czy materiałów bibliotecznych należących do narodowego 
zasobu bibliotecznego należy uznać wskazane dobra kultury za wy-
prowadzone z naruszeniem prawa z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Stosowane są w tym zakresie przepisy Ustawy z dnia 25 maja 2017 r.  
o restytucji narodowych dóbr kultury. Organem właściwym w spra-
wie wystąpienia o zwrot narodowych dóbr kultury RP jest minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Może 
on także wystąpić o zwrot dobra kultury, które nie stanowi narodo-
wego dobra kultury RP, o ile jego zwrot jest uzasadniony interesem 
dziedzictwa narodowego. Wskazana ustawa stwarza nowe możliwości 
w zakresie restytucji dóbr kultury, w tym zabytków i muzealiów 
należących do zbiorów muzealnych. Niemniej trudno obecnie doko-
nać oceny nowych przepisów czy też przewidywać, jaka będzie ich 
skuteczność.

Podsumowanie

Realizacja misji muzealnej związana jest z wykonywaniem przez 
muzea licznych zadań – zarówno tych sformułowanych w ustawowym 
katalogu, jak i tych, które nie zostały przewidziane przez ustawodawcę. 
Niektóre z nich wymagają wywozu muzealiów poza granice Rzeczypo-
spolitej Polskiej, co stwarza liczne zagrożenia dla integralności zbiorów 
muzealnych, a także może powodować uszczerbek dla dziedzictwa 
narodowego, na straży którego stoją organy administracji publicznej. 
Przepisy dotyczące wywozu zabytków i muzealiów za granicę mają 
zapobiegać powstawaniu potencjalnego zagrożenia dla obiektów o wy-
sokiej wartości historycznej, naukowej i kulturalnej, dlatego ich stoso-
wanie jest bezwzględnie wymagane. Zagrożenia związane z wywozem 
zabytków i muzealiów za granicę wynikają nie tylko z samego faktu 
ich fizycznego przemieszczenia czy transportu, ale także z niewystar-
czającego stopnia ochrony faktycznej w zagranicznych instytucjach 
muzealnych. Ponadto z różnic pomiędzy systemami prawnymi w za-
kresie ochrony prawnej zabytków i muzealiów. Funkcja prewencyjna 
tych przepisów jest o tyle istotna, że w praktyce można się przekonać 
o ograniczonej skuteczności przepisów krajowych wobec podmiotów 
zagranicznych, szczególnie w zakresie ewentualnych sankcji. Niezwy-
kle czasochłonne i kosztowne mogą się okazać także starania o zwrot 
wypożyczonych eksponatów, które bezprawnie nie zostają zwrócone. 
Uzasadnione zatem wydaje się stwierdzenie, iż zarówno przepisy ran-
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gi ustawowej, jak i przepisy wykonawcze mają istotne znaczenie dla 
ochrony zbiorów muzealnych.
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