DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 października 2015 r.
Poz. 1749
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)
z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej,
wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 31b ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r.
poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wzór wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „rzeczą ruchomą”;

2)	dokumenty dołączane do wniosku.
§ 2. Wzór wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3. 1. Do wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej dołącza się:
1)	potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy warunkowej wypożyczenia albo umowy przedwstępnej wypożyczenia rzeczy ruchomej;
2)	potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pozwolenia na wywóz rzeczy ruchomej z kraju będącego miejscem jej
stałego przechowywania albo oświadczenie właściciela lub posiadacza tej rzeczy, że jej wywóz nie wymaga takiego
pozwolenia;
3)	oświadczenie wnioskodawcy, że rzecz ruchoma:
a)	nie figuruje jako poszukiwana w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem,
b)	nie figuruje jako poszukiwana w krajowym rejestrze utraconych dóbr kultury,
c)	nie jest poszukiwana jako polska strata wojenna,
d)	nie figuruje jako poszukiwana w bazie Interpolu „Stolen Works of Art”;
4)	kopię aktu o utworzeniu jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą – w przypadku gdy jednostka ta jest instytucją kultury, której organizatorem w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.2)) nie jest minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

1)

2)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505.
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5)	oświadczenie właściciela rzeczy ruchomej, że rzecz ruchoma:
a)	jest jego własnością,
b)	jest wolna od obciążeń prawa i nie podlega zajęciu w trybie przepisów o egzekucji sądowej lub o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,
c)	pochodzi z legalnych wykopalisk lub została pozyskana w inny legalny sposób – w przypadku rzeczy ruchomej
będącej zabytkiem archeologicznym, w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.3));
6)	fotografie rzeczy ruchomej przedstawiające rzecz ruchomą z przodu, z tyłu i z boku, wykonane na jednolitym tle,
w dobrej ostrości, w rozdzielczości co najmniej 5 Mpx i w formacie co najmniej 9 × 13 cm albo wydrukowane w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
2. W przypadku gdy wnioskodawca wypożycza rzecz ruchomą od podmiotu, który nie jest jej właścicielem, do wniosku
dołącza się także zgodę właściciela rzeczy ruchomej na jej wypożyczenie.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2015 r.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października
2015 r. (poz. 1749)

WZÓR
WZÓR

Wniosek
o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej,
wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ADRESAT
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
A.1. WNIOSKODAWCA (organizator wystawy)
1.

Nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej:

2.

Adres:

3.

Tytuł wystawy:

4.

Miejsce wystawy:

5.

Termin rozpoczęcia i zakończenia
wystawy:

A.2. WYPOŻYCZAJĄCY (właściciel lub posiadacz)
1.

Imię i nazwisko albo nazwa i siedziba:

2.

Adres:

A.3. OPIS RZECZY RUCHOMEJ
1.

Nazwa lub tytuł:

2.

Imię i nazwisko autora lub nazwa warsztatu:
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3.

Czas powstania:

4.

5.

Opis, w tym cechy charakterystyczne (znaki, sygnatury, napisy itp.):

6.

Stan zachowania:

8.

Krótka historia:

9.

Planowany termin wwiezienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

Wymiary, materiał, technika:

7.

10.

Kraj
będący
miejscem
przechowywania:

stałego

Planowany
termin
wywiezienia
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

A.4. UZASADNIENIE WNIOSKU, w tym istnienia przesłanek, o których mowa w art. 31a ust. 1 pkt 1 i 5
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505)
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A.5. DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY
1.

Data:

2.

Podpis:

2.

Podpis:

A.6. WYJAŚNIENIA DO ZASTRZEŻEŃ*

A.7. DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY*
1.

Data:

*Wypełnia się w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 31b ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

