ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Komisji do spraw wywozu zabytków
za granicę
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm.1)), w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn.
zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję do spraw wywozu zabytków za granicę, zwaną dalej
„Komisją”.
§ 2. Do zakresu działania Komisji należy opiniowanie na rzecz ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, wniosków
o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę.
§ 3. 1. Komisja składa się z 6 do 8 członków powoływanych na okres 2 lat przez
ministra na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków.
2. Członek Komisji może być odwołany:
1) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej 3 kolejnych posiedzeniach
komisji;
2) w razie zrzeczenia się wykonywania obowiązków;
3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej;
4) jeżeli nie wykonuje należycie powierzonych obowiązków.
§ 4. 1. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej dwa razy w miesiącu w
miejscu i terminie ustalonym przez sekretarza Komisji z dyrektorem Ośrodka Ochrony
Zbiorów Publicznych.
2. W koniecznych przypadkach, posiedzenia Komisji mogą odbywać się z większą
częstotliwością zapewniającą terminowe rozpatrzenie wniosków.
3. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w obecności co najmniej 3 członków Komisji.
4. Komisja może zasięgać opinii specjalistycznych jednostek organizacyjnych powoływanych
w celu ochrony zabytków lub rzeczoznawców ministra.
§ 5.1. Komisja wyraża swoją opinię dotyczącą wniosków, których mowa w § 2, w
protokole z posiedzenia Komisji, podpisywanym przez jej członków biorących udział w
posiedzeniu.
2. Opinia wyrażana jest przez Komisję po uzgodnieniu stanowiska w sprawie.

§ 6. Za udział w posiedzeniach Komisji jej członkowie otrzymują wynagrodzenie na
podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.
§ 7.1. Obsługę Komisji zapewnia Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych.
2. Sekretarza Komisji wyznacza Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.
3. Sekretarz Komisji nie może być jej członkiem.
§ 8. Opinie Komisji są przedkładane przez jej sekretarza ministrowi.
§ 9. Kadencja członków komisji wygasa w ciągu 14 dni od wejścia w życie
niniejszego zarządzenia.
§ 10. Traci moc zarządzenie Nr 37 Ministra Kultury z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Komisji do spraw wywozu zabytków za
granicę (Dz. Urz. MK Nr 8*, poz. 56).
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2007 r.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(-) Kazimierz M. Ujazdowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390
oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875.

