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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 10 maja 2004 r.

w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Uprawnienia rzeczoznawcy sà nadawane przez
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”,
w nast´pujàcych dziedzinach:

1) archeologia;

2) architektura i budownictwo;

3) urbanistyka;

4) krajobraz kulturowy;

5) malarstwo;

6) grafika;

7) rzeêba, detal architektoniczny i powierzchnie archi-
tektoniczne;

8) rzemios∏o artystyczne i sztuka u˝ytkowa;

9) instrumenty muzyczne;

10) materia∏y biblioteczne i archiwalne;

11) zabytki techniki;

12) parki, ogrody i cmentarze; 

13) zabezpieczenie techniczne zabytków;

14) ocena i wycena zabytków ruchomych.

§ 2. 1. Kandydat na rzeczoznawc´ powinien:

1) korzystaç z pe∏ni praw cywilnych i obywatelskich; 

2) posiadaç co najmniej 10-letnià praktyk´ w wykony-
waniu zadaƒ w okreÊlonej dziedzinie opieki nad
zabytkami;

3) posiadaç wysoki poziom wiedzy w okreÊlonej dzie-
dzinie opieki nad zabytkami; 

4) dawaç r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania obo-
wiàzków rzeczoznawcy. 

2. Spe∏nianie przez kandydata wymagaƒ okreÊlo-
nych w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byç potwierdzone od-
powiednimi dokumentami. 

§ 3. 1. Wniosek o nadanie uprawnieƒ rzeczoznaw-
cy, sk∏adany przez kandydata na rzeczoznawc´ do mi-
nistra, za poÊrednictwem Generalnego Konserwatora
Zabytków, powinien zawieraç: 

1) imi´, nazwisko;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) miejsce zamieszkania;

4) adres do korespondencji;

5) informacj´ o wykszta∏ceniu;

6) opis praktyki zawodowej;

7) wskazanie miejsca pracy;

8) wskazanie wa˝niejszych publikacji w zakresie opie-
ki nad zabytkami;

9) wskazanie dziedziny i specjalizacji, w których kan-
dydat ubiega si´ o nadanie uprawnieƒ rzeczo-
znawcy;

10) nazw´ i adres stowarzyszenia, uczelni lub instytu-
cji kultury rekomendujàcej kandydata.

2. Do wniosku kandydat do∏àcza pisemnà reko-
mendacj´ stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultu-
ry wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami. 

3. Generalny Konserwator Zabytków przekazuje
ministrowi wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz ze
swoim stanowiskiem w sprawie.

§ 4. 1. Nadanie uprawnieƒ rzeczoznawcy nast´pu-
je z dniem wr´czenia kandydatowi aktu nadania
uprawnieƒ rzeczoznawcy.

2. Osoba, której nadano uprawnienia rzeczoznawcy,
przed obj´ciem funkcji sk∏ada wobec ministra przyrzecze-
nie wed∏ug nast´pujàcej roty: „Âwiadomy znaczenia
mych s∏ów i odpowiedzialnoÊci przed prawem przyrze-
kam uroczyÊcie, ˝e powierzone mi obowiàzki rzeczo-
znawcy wykonywaç b´d´ z ca∏à sumiennoÊcià i bezstron-
noÊcià, dzia∏ajàc dla dobra dziedzictwa kulturowego.”. 

§ 5. Rzeczoznawca zachowuje nadane uprawnienia
do koƒca roku kalendarzowego, w którym up∏ynà∏
okres 3 lat od dnia nadania uprawnieƒ.

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

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Kultury (Dz. U. Nr 106, poz. 1122).



§ 6. Minister cofa uprawnienia rzeczoznawcy:

1) na pisemny wniosek rzeczoznawcy;

2) je˝eli rzeczoznawca przesta∏ spe∏niaç wymagania
do pe∏nienia tej funkcji albo gdy zostanie stwier-
dzone, ˝e w chwili nadania uprawnieƒ warunkom
tym nie odpowiada∏ i nadal im nie odpowiada;

3) je˝eli rzeczoznawca nie wykonuje nale˝ycie obo-
wiàzków okreÊlonych w § 8 i 9.

§ 7. Rzeczoznawca jest uprawniony do:

1) wydawania ocen i opinii indywidualnie lub jako
cz∏onek zespo∏u rzeczoznawców;

2) otrzymania wynagrodzenia z tytu∏u opracowanej
w formie pisemnej oceny lub opinii, na podstawie
umowy o dzie∏o zawartej ze zleceniodawcà;

3) uzyskania od w∏aÊciciela lub posiadacza zabytku
pomocy w dost´pie do obiektu w zakresie umo˝li-
wiajàcym wydanie oceny lub opinii;

4) uzyskania dost´pu do dokumentacji obiektu, zgro-
madzonej przez w∏aÊciwe organy. 

§ 8. Rzeczoznawca jest obowiàzany do: 

1) wydawania ocen i opinii na wniosek organów,
o których mowa w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami; 

2) przygotowywania ocen i opinii w sposób obiek-
tywny, wed∏ug najlepszej wiedzy i z nale˝ytà sta-
rannoÊcià; 

3) wykonywania czynnoÊci rzeczoznawcy wy∏àcznie
w granicach dziedziny okreÊlonej w akcie powo∏a-
nia;

4) u˝ywania w zakresie swojego dzia∏ania piecz´ci
z odciskiem tuszowym w kolorze zielonym o tre-
Êci: „Rzeczoznawca Ministra Kultury”, zawierajà-
cej dziedzin´ oraz imi´ i nazwisko rzeczoznawcy; 

5) przekazania kopii oceny lub opinii Generalnemu
Konserwatorowi Zabytków;

6) z∏o˝enia Generalnemu Konserwatorowi Zabytków
pisemnego rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci,
w terminie do dnia 31 stycznia roku nast´pnego;

7) niezw∏ocznego zawiadomienia Generalnego Kon-
serwatora Zabytków o ka˝dej zmianie swego adre-
su lub o zamierzonej przerwie w wykonywaniu
czynnoÊci przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

§ 9. 1. Rzeczoznawca odmawia wydania oceny lub
opinii w sprawie:

1) w której jest stronà albo pozostaje z jednà ze stron
w takim stosunku prawnym, ˝e wynik sprawy mo-
˝e mieç wp∏yw na jego prawa lub obowiàzki;

2) w której stronà jest jego ma∏˝onek, krewny, powi-
nowaty do drugiego stopnia lub osoba zwiàzana
z nim z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli;

3) w której by∏ Êwiadkiem lub bieg∏ym albo by∏ lub
jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w któ-
rej przedstawicielem strony jest jedna z osób wy-
mienionych w pkt 2;

4) w której bra∏ udzia∏ w post´powaniu prowadzo-
nym przez organ ni˝szej instancji, zakoƒczonym
wydaniem decyzji;

5) z powodu której wszcz´to przeciw niemu docho-
dzenie s∏u˝bowe, post´powanie dyscyplinarne lub
karne;

6) w której jednà ze stron jest osoba pozostajàca wo-
bec niego w stosunku nadrz´dnoÊci s∏u˝bowej.

2. Rzeczoznawca odmawia wydania oceny lub opi-
nii w sprawie, tak˝e w przypadku istnienia okoliczno-
Êci innych ni˝ wymienione w ust. 1, które mogà wywo-
∏aç wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci.

§ 10. Ocena lub opinia powinna zawieraç: 

1) imi´, nazwisko i adres rzeczoznawcy;

2) dat´ sporzàdzenia oceny lub opinii;

3) okreÊlenie zleceniodawcy i opiniowanej sprawy;

4) rodzaj obiektu i miejsce jego po∏o˝enia lub prze-
chowywania;

5) wykaz i opis podj´tych czynnoÊci;

6) treÊç oceny lub opinii wraz z podaniem wniosków
koƒcowych;

7) piecz´ç i podpis rzeczoznawcy.

§ 11. 1. Generalny Konserwator Zabytków:

1) prowadzi list´ rzeczoznawców;

2) prowadzi dokumentacj´ dotyczàcà listy rzeczo-
znawców;

3) gromadzi i rejestruje kopie ocen i opinii oraz spra-
wozdania przesy∏ane przez rzeczoznawców;

4) dokonuje okresowej oceny pracy rzeczoznawców,
którà przedstawia ministrowi.

2. Generalny Konserwator Zabytków udost´pnia
list´ rzeczoznawców na wniosek zainteresowanych or-
ganów, o których mowa w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia. 

Minister Kultury: W. Dàbrowski
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