
Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb sk∏adania wnio-
sków i wydawania:

1) jednorazowego pozwolenia na sta∏y wywóz zabyt-
ku za granic´;

2) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za-
bytku za granic´;

3) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na cza-
sowy wywóz zabytku za granic´;

4) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy
wywóz zabytku za granic´;

5) zaÊwiadczeƒ w odniesieniu do zabytków i przed-
miotów o cechach zabytków niewymagajàcych
pozwolenia.

2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do wywozu
zabytków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na te-
rytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej.

3. Do wywozu zabytków z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej poza obszar celny Wspólnoty Euro-
pejskiej stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia Rady 
nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu
dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 395, z 31.12.1992 r.) oraz
rozporzàdzenia Komisji nr 752/93 z dnia 30 marca
1993 r. ustanawiajàcego przepisy w celu wykonania roz-
porzàdzenia Rady nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr
kultury (Dz. Urz. WE L 077, z 31.03.1993 r., z póên. zm.).

4. Przepisy § 7—9 i 14 stosuje si´ odpowiednio do
rozpatrywania wniosków o wywóz zabytków z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszar celny
Wspólnoty Europejskiej.

§ 2. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwole-
nia na sta∏y wywóz zabytku za granic´ zawiera:

1) imi´, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszka-
nia i adres albo nazw´, siedzib´ i adres jednostki
organizacyjnej, b´dàcej wnioskodawcà;

2) okreÊlenie zabytku wraz z opisem umo˝liwiajàcym
jego identyfikacj´;

3) uzasadnienie wniosku.

§ 3. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwole-
nia na czasowy wywóz zabytku za granic´ zawiera:

1) imi´, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszka-
nia i adres albo nazw´, siedzib´ i adres jednostki
organizacyjnej, b´dàcej wnioskodawcà;

2) okreÊlenie zabytku wraz z opisem umo˝liwiajàcym
jego identyfikacj´;

3) dat´ przywozu zabytku do kraju;

4) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma byç wy-
dane;

5) wskazanie kraju, do którego zabytek ma byç wy-
wieziony;

6) uzasadnienie wniosku.

§ 4. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia
indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za grani-
c´ zawiera:

1) imi´, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszka-
nia i adres albo nazw´, siedzib´ i adres jednostki
organizacyjnej, b´dàcej wnioskodawcà;

2) okreÊlenie zabytku z opisem umo˝liwiajàcym jego
identyfikacj´;

3) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma byç wy-
dane;

4) uzasadnienie wniosku.

§ 5. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia
ogólnego na czasowy wywóz zabytków za granic´ za-
wiera:

1) nazw´, siedzib´ i adres jednostki organizacyjnej,
b´dàcej wnioskodawcà;

2) akt o utworzeniu jednostki organizacyjnej;

3) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma byç wy-
dane;

4) wskazanie przynajmniej 2 osób uprawnionych do
podpisu wykazu wywo˝onych zabytków, do∏àczo-
nego do pozwolenia;

5) uzasadnienie wniosku.

§ 6. 1. Do wniosków, o których mowa w § 2—4, do-
∏àcza si´ 2 fotografie zabytku, o formacie nie mniej-
szym ni˝ 9 x 13 cm, oraz oÊwiadczenie w∏aÊciciela za-
bytku, ˝e zg∏oszony zabytek jest jego w∏asnoÊcià, jest
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 19 kwietnia 2004 r. 

w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic´

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).



wolny od obcià˝eƒ prawa i nie podlega zaj´ciu w try-
bie przepisów o egzekucji sàdowej lub post´powaniu
egzekucyjnym w administracji. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest w∏aÊci-
cielem zabytku, do wniosków, o których mowa w § 2—4,
do∏àcza si´ równie˝ zgod´ w∏aÊciciela zabytku na wywóz
przez wnioskodawc´ zabytku za granic´.

§ 7. 1. Wniosek o wydanie zaÊwiadczenia na wy-
wóz za granic´ zabytku lub przedmiotu o cechach za-
bytku, który nie wymaga pozwolenia na wywóz, za-
wiera:

1) imi´, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszka-
nia i adres albo nazw´, siedzib´ i adres jednostki
organizacyjnej, b´dàcej wnioskodawcà;

2) okreÊlenie zabytku lub przedmiotu o cechach za-
bytku, który ma byç wywieziony, wraz z opisem
umo˝liwiajàcym jego identyfikacj´;

3) uzasadnienie wniosku.

2. Na ˝àdanie wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków albo Dyrektora Biblioteki Narodowej, zwanych
dalej „w∏aÊciwym organem”, do wniosku do∏àcza si´
2 fotografie zabytku lub przedmiotu o cechach zabyt-
ku o formacie nie mniejszym ni˝ 9 x 13 cm.

§ 8. 1. W∏aÊciwy organ przed rozpatrzeniem wnio-
sków, o których mowa w § 2—4 i 7, dokonuje ogl´dzin
zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku obj´tego
wnioskiem.

2. Ogl´dziny mogà byç przeprowadzone przy
udziale w∏aÊciwych bieg∏ych i przy u˝yciu specjali-
stycznych urzàdzeƒ, je˝eli jest to konieczne. 

3. W∏aÊciwy organ mo˝e zwróciç si´ równie˝ do in-
stytucji kultury wyspecjalizowanej w ochronie zabyt-
ków o wydanie opinii dotyczàcej wartoÊci historycz-
nej, artystycznej lub naukowej zabytku albo innego
przedmiotu o cechach zabytku obj´tego wnioskiem.

4. W celu dokonania ogl´dzin wnioskodawca jest
obowiàzany udost´pniç zabytek lub przedmiot o ce-
chach zabytku w miejscu, w którym si´ znajduje, albo
dostarczyç ten zabytek lub przedmiot o cechach zabyt-
ku do siedziby w∏aÊciwego organu.

5. W przypadku gdy do przeprowadzenia ogl´dzin
jest konieczne czasowe zatrzymanie zabytku lub
przedmiotu o cechach zabytku obj´tego wnioskiem
w siedzibie w∏aÊciwego organu, wnioskodawcy wyda-
je si´ pokwitowanie.

6. W∏aÊciwy organ w pokwitowaniu, o którym mo-
wa w ust. 5, okreÊla, w uzgodnieniu z wnioskodawcà,
umownà wartoÊç zabytku lub przedmiotu o cechach
zabytku.

§ 9. 1. W przypadku wniosku o wydanie jednorazo-
wego pozwolenia na sta∏y wywóz zabytku za granic´,
po dokonaniu ogl´dzin wojewódzki konserwator za-
bytków przesy∏a wniosek wraz protoko∏em ogl´dzin

zabytku do ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç opis zabytku, wskazanie jego autora lub wy-
twórcy, czasu powstania i stanu jego zachowania. 

§ 10. Jednorazowe pozwolenie na sta∏y wywóz za-
bytku za granic´ zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oso-
by albo nazw´, siedzib´ i adres jednostki organiza-
cyjnej, które wywo˝à zabytki za granic´;

2) okreÊlenie zabytku wraz z opisem umo˝liwiajàcym
jego identyfikacj´;

3) termin wa˝noÊci pozwolenia.

§ 11. Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz
zabytku za granic´ zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oso-
by albo nazw´, siedzib´ i adres jednostki organiza-
cyjnej, które czasowo wywo˝à zabytek za granic´;

2) okreÊlenie zabytku wraz z opisem umo˝liwiajàcym
jego identyfikacj´;

3) wskazanie kraju, do którego zabytek ma byç wy-
wieziony;

4) termin wa˝noÊci pozwolenia. 

§ 12. Wielokrotne pozwolenie indywidualne na
czasowy wywóz zabytku za granic´ zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oso-
by albo nazw´, siedzib´ i adres jednostki organiza-
cyjnej, które b´dà wielokrotnie wywoziç zabytek
za granic´;

2) okreÊlenie zabytku wraz z opisem umo˝liwiajàcym
jego identyfikacj´;

3) termin wa˝noÊci pozwolenia.

§ 13. 1. Wielokrotne pozwolenie ogólne na czaso-
wy wywóz zabytków za granic´ zawiera:

1) nazw´, siedzib´ i adres jednostki organizacyjnej,
b´dàcej wnioskodawcà;

2) termin wa˝noÊci pozwolenia.

2. Przy wywozie zabytków za granic´ do pozwole-
nia do∏àcza si´ wykaz wywo˝onych zabytków, opatrzo-
ny na ka˝dej ze stron piecz´cià muzeum lub innej in-
stytucji kultury i podpisem osób, o których mowa
w § 5 pkt 4.

3. Wykaz zawiera okreÊlenie i opis wywo˝onych
zabytków oraz ich numery inwentarza.

§ 14. ZaÊwiadczenie na wywóz zabytku za granic´
lub przedmiotu o cechach zabytku, który nie wymaga
pozwolenia na wywóz, zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oso-
by albo nazw´, siedzib´ i adres jednostki organiza-

Dziennik Ustaw Nr 84 — 5412 — Poz. 789



cyjnej, które wywo˝à zabytek za granic´ lub przed-
miot o cechach zabytku niewymagajàcy pozwole-
nia na wywóz;

2) okreÊlenie zabytku lub przedmiotu o cechach za-
bytku wraz z opisem umo˝liwiajàcym jego identy-
fikacj´.

§ 15. 1. Przy wywozie zabytków za granic´ do po-
zwoleƒ, o których mowa w § 10—12, do∏àcza si´ foto-
grafie wywo˝onych zabytków opatrzone na odwrocie
piecz´ciami i podpisem w∏aÊciwego organu oraz in-
formacjà, ˝e fotografie sà do∏àczone do w∏aÊciwego
pozwolenia.

2. Zabytki wywo˝one za granic´ na podstawie po-
zwoleƒ, o których mowa w § 10—12, mogà byç dodat-
kowo oznaczone w sposób umo˝liwiajàcy jednoznacz-
nà identyfikacj´ tych zabytków. Informacj´ o sposobie
oznaczenia zabytku umieszcza si´ w pozwoleniu. 

§ 16. 1. Wzory pozwoleƒ i zaÊwiadczenia, o których
mowa w § 10—14, sà okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—5
do rozporzàdzenia.

2. Wzory pozwoleƒ i zaÊwiadczenia, o których mo-
wa w § 10—14, dla zabytków b´dàcych materia∏ami
bibliotecznymi sà okreÊlone w za∏àcznikach nr 6—10
do rozporzàdzenia.

3. Pozwolenia i zaÊwiadczenie wydaje si´ w 2 eg-
zemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodaw-
ca, a drugi zatrzymuje w∏aÊciwy organ. 

4. Na odwrocie pozwoleƒ i zaÊwiadczenia organ
celny poÊwiadcza dokonanie zg∏oszenia celnego wy-
wo˝onego zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku.

§ 17. Zezwolenia, pozwolenia i zaÊwiadczenia na
wywóz zabytków za granic´ lub przedmiotów o ce-
chach zabytków wydane na podstawie dotychczas
obowiàzujàcych przepisów zachowujà wa˝noÊç, wy-
∏àcznie na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, na czas okreÊlony w tych dokumen-
tach.

§ 18. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie trybu zg∏a-
szania wniosków oraz wydawania zaÊwiadczeƒ i ze-
zwoleƒ na wywóz za granic´ dóbr kultury (Dz. U.
Nr 31, poz. 206).

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister Kultury: W. Dàbrowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Kultury
z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 789)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR
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Za∏àcznik nr 7
WZÓR
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Za∏àcznik nr 8
WZÓR
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Za∏àcznik nr 9
WZÓR
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Za∏àcznik nr 10
WZÓR


