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Uregulowania prawne dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami 
 
1. Konstytucja RP, art. 5, 6 i 86 
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
    (Dz. U. nr 162, poz. 1568, tekst jednolity: Dz. U. z 10 września 2014 r., poz.  
    1446 z późniejszymi zm.) 
3. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i  
     opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010,  
     nr 75, poz. 474); 
4. Ustawa z dnia 10 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece   
    nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. poz. 1330). 
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i  
     opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach oraz ustawy o zmianie ustawy  
     o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U.  
     2016, nr 0, poz. 1887); 
6. Ustawa z dnia 8 III 1990 r. o samorządzie terytorialnym, w art. 7, ust. 1, pkt. 9   
    (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.) 
7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
    przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 778, 904, 961, 1250, 1579); 
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r, poz.  
    290 z późn. zm.); 
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U.  
    2016 r., poz. 672 z późn. zm.); 
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 2016 r.,  
      poz. 2134 z późn. zm.); 
11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.   
       U. z 2016 r., poz. 2147); 
12. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu  
    działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U.  z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.); 
13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  
      wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239). 
14. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi  
      ochrony krajobrazu (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 774); 
15. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.: Dz. U. z 2015 r.,   
      poz. 1777 z późn. zm.); 
16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  
      poz. 446). 



Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach 
zostały określone w nst. aktach prawnych: 
 
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24 z  
     późn. zm.); 
2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539  
     z późn. zm.). 
 
Zasady regulujące zagadnienia związane z zabytkami są także opublikowane 
w formie rozporządzeń: 
 
1. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru  
    znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych  
    wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. 2004, nr 30, poz. 259); 
2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród  
    za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. 2004, nr 71,  
    poz. 650); 
3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie  
    organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. 2004, nr 75,  
    poz. 706); 
4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie  
    rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz. U.  
    2004, nr 124, oz. 1302); 
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki  
     „Za opiekę nad zabytkami” (Dz. U. 2004, nr 124, poz. 1304 z późn. zm.); 
6. Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie  
    zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U.  
    2004, nr 202, poz. 2073); 
7. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie  
      organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i  
      sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2004, nr 212, poz. 2153); 
  8. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie  
      udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i     
      roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U.  
      2005, nr 112, poz. 940); 
  9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca  
      2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne (Dz. U. 2010,  
      nr 64, poz. 396); 
10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30  
      czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania  



      dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków  
      oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. 2010, nr  
      118, poz. 797) 
11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego  
      2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania  
      zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium  
      Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2011, nr 50, poz. 256); 
12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18  
      kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. 2011, nr 89,  
      poz. 510); 
13. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja  
      2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i  
      gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych  
      lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2011, nr 113, poz.  
      661); 
14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca  
      2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac  
      restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań  
      architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru  
      zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165, poz. 987). 
 
 
Zasady ochrony materiałów archiwalnych zostały określone w Ustawie z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2006, nr 97, 
poz. 673 z późn. zm.). 
 
 


