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- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5)' w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi 

w Warszawie, obejmujący obszar dzielnicy 
Praga-Południe, miast: Góra Kalwaria, Kon
stancin-jeziorna, Piasec'zno i Wesoła oraz 
gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, 
Lesznowola, Piaseczno, Prażmów Tar- . 

, czyn," 

b) w ust. 14 - w województwie katowickim: 
dodaje się nowy pkt 7 w brzmieniu: 
,,7) Vi Sądzie Rejonowym w Jast rzębiu-Zdroju, 

. , obejmujący obszar właściwoś ci tego Sądu", 
- dotychczasowe pkt 7-20 oznacza się odpowied

nio jako pkt 8-21. . 
- pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

,,19) w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu 
......... 
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Sląskim, obejmujący obszar właściwości 
tego Sądu," 

c) w ust. 31 - w województwie płockim: 

pkt 1 otrzymuje brzmienie : 
,,1) w Sądzie Rejon ow ym w Kutnie , obejmujący 

obszar właściwoś ci tego Sądu," . 

doda je si ę nowy pkt 2 w brzmieniu: 
,,2) w Sądzie Rejonowym w Łęczycy, obejmu

jący obszar właściwości tego Sądu,", 

dotychczasowe pkt 2 i 3 oznacza się odpowied
nio jako pkt 3 i 4. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w , życie z dniem 
lipca 1985 r. 

Minister Sprawiedliwości: L. Domeracki 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

z d)lia 28 lllaja 1985 r. 

w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów, sprzedaży dzieł sztuki oraz prowadzel!lla d~lałałnoścl w zakresie 
fonografii przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. 

Na podstawie art. '2 ust. 4, art. 3 usi. 4 ' i art. 4 
ust. l pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywa
niu handlu oraz niektórych irlllycb rodzajów działalności 
przez jednostki gospodarki nie uspołeczni onej (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 43, poz. 193 i Z' 1984 r. Nr 5, poz. 24) zarzą
dza się, co następuje : 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegó łowe zasady 
wydawania zezwoleń na prowadzenie ksi ęgarń, antykwa
riatów, sprzedaży dzie ł sztuki oraz prowadzenie działal

ności w ~akresie fon ografii przez jednostki gospodarki 
nie uspbłecznionej. 

§ 2. Organem właściwym do wydawania zezwo
leń na prowadzenie księgarń, antykwariatów, sprzedaży 

dzieł . sztuki i prowadzenie dzi a łalności w zakresie fono
grafii jest Minister Kultury i Sztuki. 

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) księgarni - rozumie się przez to placówkę sprzeda
źy wydawnictw nieperiodycznych; pochodzących z 
bieżącej krajowej pr.odukcji wydawniczej, 

2) antykwariacie - rozumie się przez to placówkę 

sprzedaży wydawnictw antykwarycznych, dopuszczo
nych do rozpowszechniania na terytorium Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, 

3) sprzedaży dziel sztuki - rozumie się przez to: 

a) sprzedaż dzieł sztuki wsp6łczesnej, powstałych po 
dniu 9 maja ' 1945 r., z wyłączeniem dzieł sztuki 
,wykonanych przez twórców ludowych oraz prac 
amatorskich. 

b) sprzedaż dzieł sztuki davinej, powstałych przed 
dniem 9 maja 1945 L, 

4) fonog rafii - rozumie się przez to dzi a łalność pole
gającą na dokonywaniu zapisu dżwięku oraz dźwięku 
i obrazu, przenoszeniu takich zapisów na płyty, taśmy, 
kasety, wideokasety i wideoplyty, a także na świad
czeniu us!ug konserwacyjno-renowacyjnych wyrobów 
fonograficznych, 

5) przedsiębiorstwie ~ rozumie się przez to działalność 
gospodarczą w zakresie prowadzenia księgarń, anty
kwariatów, sprzedaży dziel sztuki oraz działalność w 
zakresie fonografii, bez względu na formę tej dzia
łalności, wykon ywaną na podstawie, zezwolenia. 

§ 4. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie 'zezwolenia 
na prowadzenie dzi a łalności gospodarczej, o której mowa 
w § L powinna mieć pełną zdolność do czynności praw
nych. 

2. Osoba, ' o które j mowa w ust. 1, powinna ponadto 
posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: 

1) w razie ubiegania się o w ydanie zezwolenia n.;! pro
wadzenie ksrę.garni lub antykwariatu: 

a) wykszta łc enie wyższe i 2 lata praktyki .· księgar-
skiej lub . 

b) wykształcenie średnie księgarskie i 7 lat praktyki 
ksi ęgarski e j albo • 

ej inne wykształcenie średnie i 10 lat p raktyki księ

garskiej, 
2) w razie ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprze

daż dzieł sztuki współczesnej - dyplom artysty 
plastyka lub ukończenia studiów wyższych w zakre
sie historii SZhlki, 

3) w razie ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprze
daż dzieł sztuki dawnej: 
al dyplom artysty plastyka lub ukończenia studiów: 

wyższych w zakresie historii sztuki, I~b 

b) wykształcenie wyższe i 5-letni staż pracy w pań

stwowych jednostkach organizacyjn ych zajmują

cych się handlem r'lzi e lami sztuki dawnej lub 
ochroną dó br kułtury , 

4) w razie ubiegania się o w ydanie zezwol enia na pro
wadzenie rl ziałalności fon ograficznej w zakresie do
konywania zapisu dżwięku oraz przenoszenia takich 
zapisów na płyty, taśmy, kasety o raz wykon~ wania 
usług konserwacyjno-r~nowacyjnych wy robów fono
§raficznych: ' 
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a) stwierdzone wykonywanie zawodu muzyka lub 

b) zaświadczenie o uko l1czeniu szkoły o kierunku 
elektronicznym albo pokrewnym i rok praktyki 
przy obsłud ze urząd zet'l do za pisu i odtwarzania 
dżwięku, lub 

c) 3 lata pra ktyki prz y obslllclLe apara t ury do zapi
su i odtwarzan ia dżwięku, 

5) w razie ubiega nia się o wydanie zezw olenia na pro
wadzenie dzia ł alności fon oq raficznej w zakresie za
pisu dżwi ęku i obrazu na wideota śmy lub wideo
płyty: 

a) stwierdzone wykonywanie zawodu opera tora , lub 
realizatora tel.ewizy jnego nI bo kamerzysty te lewi
zyjnego lub 

b) zaświ adczenie o ukol1czeniu średni e j szkoły o ki e 
runku e lek troniczn Ylil lub pokrewnym i rok prak
tyki przy obsłudze urząd zel1 elektronicznych do 
rejestracji i odtwa rzan ia d źwięku i obrazu, lub 

c) zaświadczenie o ukończeniu zasadniczej szkoły o 
kierunku elektroniczn ym lub pokrewnym i 3 lata. 
praktyki przy obsłudze urządzei1 elektronicznych 
do rejestracji i odtwarzania dżwięku i obrazu. 

3. W szczególnie uzasadnionyćh w ypad kach Minister 
Kultury i Sztuki może zwolnić osoby zamierzające prowa
dzić działalność gospodarczą określoną w ust. 2 pkt 1-5 
od . posiadania kwalifikacji zawodowych, jeżeli w inny 
sposób wykażą się posia·daniem wiadomości niezbędn ych 
do prowadzenia tej działalności. 

§ 5 . . 1. Osoba prawna ubiegająca się o wydanie ze
zwolenia ustanawia za zgodą Ministra Kultury i Sztuki 
kierownika przedsiębiorstwa. 

2. Wymagania kwalifikacyjne określone w § 4 ust. 2 
pkt 1-5 stosuje się odpowiednio do kierownika przed
siębiorstwa. 

§ 6. Ustanowienie pełnomocnika do prowadzenia 
działalności określonej w zezwoleniu wymaga · zgody 
Ministra Kultury i Sztuki. 

§ 7. Osoby fizyczne i prawne ubiegające się o wy
danie zezwolenia powinny przedstawić tytuł prawny do 

. zajmowania pomieszczeń niezbędnych do prowadze nia 
działalności. 

§ 8. Zmiana lub rozsze rzenie przedmiotu działalności 
gospodarczej poza ustalony w zezwoleniu oraz zmiana 
siedziby przedsiębiorstwa wymaga zgody Ministra Kllltu
ry i Sztuki. 

§ 9. 1. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, wydaje 
się na okres lat 5. 

2. Ważność zezwolenia ustala się do koI'lca roku ka
lendarzowego, w którym termin upływa. 

3. Termin ważności zezwolenia nie może przekroczyĆ 
okresu, n a jaki przewidziane jest użytkowanie lokalu. 
w którym . prowadzona jest działalność. 

§ 10 . . Zezwolenie powinno zawierać: 

l) imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uzys
kując ej zezwolenie, a w odniesieniu do osoby praw
nej - jej pełną nazwę i siedzibę oraz imi (l i nazwisko 
osoby uprawnionej do jej reprezentowania, 

2) ozn:iCzenie rodzaju działalności, 

3) adres placówki, 

4) te rmIn ważności zezw·olenih, 

5) inne dane dotyczące warunków wykonywani a dzia
łaln ości. 

§ 11. I. Przed wydaniem zezwolenia Minister Kul
tury i Sztuki zasięga informacji o niekaralności wniosko
dawcy. 

2. Przed doręczeniem zezwolenia organ administracji 
paJlstwowej pobiera opłatę skarbową określon,ą w odręb

n ych przepisach, stwierdzając w zezwoleniu fakt jej 
ui szczenia. 

§ 12. Osoba prowadząca działalność określoną w ze· · 
zwoleniu powinna w sposób widoczny . oznaczyć na z.~ 

wnątrz swoje przedsi~biorstwo, podając imię i nazwisko 
(nazwę osoby prawnej, firmę) oraz bliższe określenie 

rodzaju działalności i godziny otwarcia przedsiębiorstwa. 

§ 13. Wydane zezwolenie · podlega wpisaniu do re· 
jestru zezwoleń prowadzonego przez Ministra Kultury 
i Sztuki. . 

§ 14. Zezwolenia wydane przed wejściem w · życie 
rozporządzenia zachowują ważność do końca okresu, na 
któ ry zosta ły wydane. 

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 12 lipca 1975 r. w sprawie prowadzenia 
księgarń, antykwariatów i sprzedaży dzieł sztuki przez 
jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 27, 
poz. 142). . ' 

§ 16. Rozporządzenie nie ma zastosowania do osób 
prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecz
nionej, które uzyskują zezwolenia na prowadzenie księ

garń zajmujących się wyłącznie sprzedażą wydawnictw 
o charakterze religijnym na pod stawie odrębnych prze
pisów. 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z nnlem 
ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: K. ZyguJskl 
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