
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 stycznia 1997 r . Nr 5 
TREŚĆ: 
Poz.: 

U STAWA 

24 - z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. 49 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINI STRÓ W: 

25 - z dn ia 9 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzen ie w sprawie utworzenia Parku Narodo-
wego Gór Stołowych. 54 

26 - z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie Gorczańskiego Parku NarOdowego 55 

ROZPORZĄDZENIA : 

27 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego za-
kresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Zbigniewa Siemiątkowskiego 58 

28 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie wyborów przedterminowych 
Rady Gminy w Miedzianej Górze . 59 

29 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 styczn ia 1997 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich 60 

24 
USTAWA 

z dnia 21 listopada 1996 r. 

o muzeach. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Muzeum jest jednostką organ izacyj ną, nie 
nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest trwa
ła ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach 
i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie 
podstawowych wartości historii, nauki i kultury pol
skiej oraz światowej, kształtowan ie wrażliwości po
znawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze 
zbiorami przez działa n ia określone wart. 2. 

2. Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości 
wpisane do inwentarza muzealiów. Muzealia stanowi ą 
dobro ogólnospołeczne. 

Art. 2. Muzeum realizuje cele określone wart. 1 
w szczegól ności przez: 

1) gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym 

zakresie, 

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgroma
dzonych muzealiów, 

3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultu ry, 
w warunkach zapew.,iających im właściwy stan za
chowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie 
ich, w sposób dostępny do celów naukowych, 

4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz, 
w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk ar-

cheologicznych oraz innych nieruchomych obiek
tow kultury materialnej i przyrody, 

5) urządzanie wystaw, 

6) organ izowanie i prowadzenie badań, ekspedycji 
naukowych oraz prac wykopaliskowych, 

7) prowadzenie działal ności edukacyjnej , 

8) udostępnian ie zbiorów do celów naukowych i edu
kacyjnych, 

9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania 
i ko rzystania ze zbiorów, 

10) prowadzenie działalności wydawniczej. 

Art. 3. Muzea mogą być tworzone dla jednej lub 
wielu dziedzin działalności człowieka oraz tworów I')a
tury. 

Art . 4. W sprawach nie uregulowanych w ustawie 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 pażdzie r
nika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno
ści kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493, z 1994 r. Nr 121, 
poz. 59 1 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 407). 

Rozdział 2 

Organizacja muzeów 

Art. 5. 1. Muzea mogą być tworzone przez nacze lne 
i centralne organy administracj i rządowej , wojewo-
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dów, gm iny, związki komunalne, osoby fizyczne, osoby 
prawne lub jednostki o rganizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej. 

2. Muzeami państwowymi są m uzea utworzone 
przez naczelne i centra lne organy admin istracj i rządo

wej lub wojewodów. 

3. Muzeami komunalnymi są m uzea utworzone al
bo przejęte przez gminy lub związki kom unalne. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, tworzące 
muzea są obowi ązane: 

1) zapewn ić środki potrzebne do utrzymania i rozwo
ju m uzeum, 

2) zapewn ić bezpieczeństwo zgromadzonym zbio
rom, 

3) sprawować nadzór nad muzeum. 

5. Minister Kultury i Sztuki , w porozum ieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych i Admin istracj i, określi, 
w drodze rozporządzen ia, zasady zabezpieczania zbio
rów przed pożarami , kradz ieżam i i innym i niebezpie
czeństwami grożącym i zniszczeniem lub utratą m uze
aliów o raz sposoby przygotowania zbiorów do ewaku
acj i w razie powstania zag rożenia. 

Art. 6. 1. Muzeum działa na podstawie statutu 
nadanego przez podmiot, o którym mowa wart . 5 
ust. 1, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Sztuki. 

2. Statut określa w szczególności: 
1) nazwę, teren działa n ia i siedzibę m uzeum, 

2) zakres dz iałania , 

3) rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów, 
4) o rgany zarządzające i nadzorujące oraz sposób ich 

powoływan ia, 

5) sposób uzyskiw ania środków f inansowych, 

6) zasady dokonywania zmian w statucie, 
7) zasady prowadzenia działal ności , o której mowa 

wart. 9, jeżeli muzeum zamierza taką działalność 
p rowad z ić . 

3. Uzgodn ień , o któ rych mowa w ust. 1, dokonuje 
ta kże, w zakresie swojej właściwości, Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Art. 7. 1. Przy Minist rze Kultury i Sztuki działa Rada 
do Spraw Muzeów jako organ opin iodawczo-doradczy 
w sprawach za rządzan i a , f inansowania o raz pol ityki 
ku lturalnej w zakresie m uzealnictwa. 

2. Człon ków Rady, o które j mowa w ust. 1, powołu
je i odwoł u je Minister Kultury i Sztuki. Rada wybiera 
przewodniczącego ze swojego grona. 

3. Szczegółowy zakres dzia łan ia Rady, o które j mo
wa w ust. 1, jej skład, liczbę i sposób powoływania 
członków określi Minister Ku ltury i Sztuki, w drodze 
roz po rządzen ia . 

Art. 8. 1. Minister Kultury i Sztuki sprawuje nadzór 
nad muzeam i. W tym celu może dokonywać kontroli 
ich działal ności. 

2. W razie rażącego naruszania przepisów ustawy 
i statutu m uzeum, gdy bezskuteczne okazały s ię zalece
nia usunięcia stwierdzonych uchybień w dzi ała l ności 
muzeum, Minister Kultury i Sztuki, po wysłuchan i u 
podmiotu, o którym mowa wart. 5 ust. 1, oraz ra dy'm u
zeum lub rady pow ierniczej, po zapoznaniu się z opinią 
Rady do Spraw Muzeów, może, w drodze decyzji admi
nistracyjnej, zakazać jego dalszej działalności. Decyzję 
tę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwy
czajowo przyjęty . 

3. W decyzj i, o które j mowa w ust. 2, Minister Ku l
tury i Sztuki wskazuje sposób zabezpieczenia muze
al iów. 

Art. 9. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, 
działalność gospodarczą w celu finansowania działal
ności określonej w art. 2. 

Art. 10. 1. Wstęp do muzeów, z zastrzeżeniem 
ust. 2, jest odpłatny, chyba że właściwy podmiot, o któ
rym mowa wart. 5 ust. 1, postanowi o nieodpłat nym 
wstępie do muzeum . 

2. Jeden dz ień w tygodn iu wstęp do muzeów jest 
nieodplatny. 

3. Wysokość opłat za wstęp do muzeum oraz dzień , 
w którym wstęp do muzeum jest nieodplatny, ustala 
dyrektor. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, g rupy osób, którym przysługuje ulga w opiacie lub 
zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwo

wych, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Minister Ku ltury i Sztuki, po zasięgnięciu opinii 
Rady Ochrony Pam ięci Walk i Męczeństwa, ustala, 
w drodze za rządzen ia, wykaz państwowych muzeów 
martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny. 

Art. 11 . 1. Przy m uzeum państwowym i komunal
nym działa rada muzeum, której człon ków powołuje 
właściwy podmiot, o któ rym mowa wart. 5 ust. 2 1ub 3. 

2. Rada muzeum: 

1) sprawuje nadzór nad wypełn ian iem przez m uzeum 
jego pow i n n ości wobec zbiorów i społeczeństwa, 
w szczegó l ności nad rea lizacją celów ok reślonych 

w art. 2, 

2) ocenia , co najm niej raz do roku, dz iałalność mu
zeum oraz zatwierdza przedłożony przez dyrektora 
roczny plan dz iała l ności, wraz z planem finanso
wym, a także sprawozdanie roczne z działa l n ości 
muzeum , 

3) w razie niezatwierdzenia planu, o któ rym mowa 
w pkt 2, sprawę rozstrzyga właściwy podmiot, 
o któ rym mow a wart . 5 ust. 2 lub 3. 

3. Kadencja członków rady muzeum trwa cztery la
ta , z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1. 

4. Członków rady nie przekraczającej 15 osób po
wołuj e i odwołuje właściwy podmiot, o którym m owa 
wart. 5 ust. 2 lub 3. Rada wybiera ze swojego grona 
przewodniczącego . 
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5. W skład rady muzeum powoływane są osoby 
spośród kandydatów wskazanych przez: 

1) właściwy podmiot, o którym mowa wart. 5 ust. 2 
lub 3, 

2) właściwy ze względu na siedzibę muzeum organ 
samorządu terytorialnego, jeżeli nie jest podmio
tem, o którym mowa wart. 5 ust. 3, 

3) stowarzyszenia naukowe i twórcze, 

4) fundacje i inne instytucje wspierające działalność 

muzeum, 

5) Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w muze
ach prowadzących działalność w zakresie jej wła
ściwości, 

6) dyrektora muzeum , 

7) samą radę muzeum . 

6. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa 
wart. 5 ust. 2 i-3, stanowią nie więcej niż 1/4 składu ra
dy. 

7. Dyrektor muzeum i sekretarz rady muzeum 
uczestniczą w jej zebran iach; sekretariat rady zapewnia 
muzeum. 

8. Szczegółowy tryb pracy rady muzeum określa 
uchwalony przez nią regulam in. 

9. Rada m uzeum w razie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko dyrektora wyznacza minimum 1/3 składu 
osobowego komisji konkursowej. 

10. Konkursu na stanowisko dyrektora nie ogłasza 
się, jeżeli właściwy podmiot, o którym mowa wart. 5 
ust. 2 i 3, na wniosek rady muzeum, powołał dyrekto
ra po raz kole jny na czas określony. 

Art. 12. 1. W m uzeum mogą działać kolegia dorad
cze utworzone przez dyrektora, z jego 'inicjatywy lub na 
wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim mu
zealników. 

2. Tryb działania kolegiów doradczych, skład oso
bowy i organizację okreś l a statut muzeum. 

Rozdział 3 

Muzeum rejestrowane 

Art. 13. 1. Dla potwierdzenia wysokiego poziomu 
merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz 
w celu ewidencjonowania m uzeów spełniających te 
warunk i Minister Kultury i Sztuki prowadzi Państwowy 
Rejestr Muzeów, zwany dalej "Rejestrem". 

2. Minister Kultury i Sztuki uzależnia wpis do Reje
stru, w szczególności od znaczenia posiadanYCh przez 
muzeum zbiorów, zespołu kwalifikowanych pracowni
ków, pomieszczeń i stałego źródła finansowania - za
pewniających spełnianie statutowych celów muzeum . 

3. M in ister Kultury i Sztuki określi, w drodze za rzą
dzenia: 

1) zasady i tryb prowadzenia Rejestru, 

Poz. 24 

2) warunki i tryb dokonywania wpisów w Rejestrze, 

3) okoliczności, w jakich można za rządzić kontrolę 
w celu usta lenia, czy muzeum spełnia nadal wa
runki wpisu do Rejestru. 

4. Z dniem wpisu do Rejestru muzeum jest upraw
nione do używania nazwy "muzeum rejestrowane". 

5. Muzeum rejestrowane korzysta ze szczególnej 
ochrony i pomocy finansowej państwa. 

Art. 14. 1. Jeżeli muzeum rejestrowane przestało 
spełniać warunki wpisu do Rejestru, Minister Kultu ry 
i Sztuki wyznacza muzeum termin do ich spełnienia, 
a po jego bezskutecznym upływie skreśla z Rejestru. 

2. O wszczęciu postępowania w sprawie skreś lenia 
z Rejestru oraz o jego wyniku Minister Kultury i Sztuki 
zawiadamia podmiot, o którym mowa wart. 5 ust. 1, 
i podaje ten fakt do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

Art. 15. Rozstrzygnięcie w sprawach wpisu i skre
śleni a z Rejestru następuje w drodze decyzji admini
stracyjnej. 

Art. 16. Minister Kultury i Sztuki, po zasięgnięciu 
opinii Rady do Spraw Muzeów, może w muzeach reje
strowanych, bezpośrednio mu pod l egłych, powierzyć 
swoje uprawnienia radzie powiern iczej, w zakresie: 

1) nadzoru nad wypełnian iem przez muzeum jego po
wi nności wobec zbiorów i społeczeństwa, 

2) bezpośredniego nadzoru nad realizacją celów okre
ślonych wart . 1 ust. 1 i art. 2, 

3) oceny i zatwie rdzania, przedstawionego przez dy
rektora, projektu rocznego planu finansowego, 

4) powoływania i odwoływania dyrektora muzeum. 

Art. 17. Właściwe naczelne i centra lne organy ad
ministracji rządowej, wojewodowie oraz organy gmin 
lub związków komunalnych mogą w muzeach rejestro
wanych bezpośrednio im podległych powierzyć - za 
zgodą Ministra Kultury i Sztuki, po zasięgnięciu opin ii 
Rady do Spraw Muzeów - swoje uprawnien ia radzie 
powiern iczej, w zakresie określonym wart. 16. 

Art. 18. 1. W muzeum, w którym działa rada po
wiernicza, nie powołuje się rady muzeum, a dotychcza
sowa rada ulega rozwiązaniu. 

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
wart. 16 i 17, wymaga zasięgnięcia opin ii Rady Ochro
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, w zakresie jej właści 

wości. 

Art. 19. 1. Rada powiernicza składa się z 9- 15 cz łon
ków. Pracami rady kieruje przewodniczący. Członków 

rady oraz przewodniczącego powołuje i odwołuje or
gan, o którym mowa wart. 16 i art. 17. 

2. Szczegółowy tryb pracy powierniczej określa re
gulamin uchwalany przez radę i zatwierdzany przez or
gan, o którym mowa wart. 16 i art. 17. 

3. Kadencja rady powiern iczej trwa 5 lat. 
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4. Członkostwo w radzie powiernicze] 
przed upływem kadencji w razie: 

wygasa 2. W razie stwierdzenia błędów w zapisie inwenta-

1) śmierci, 

2) zrzeczenia się, 

3) skazania prawomocnym wyrokiem na utratę praw 
publicznych, 

4) ubezwłasnowolnienia, 

5) odwołania z powodu niewykonywania obowiąz

ków członka rady wynikających z przepisów usta
wy lub regulaminu. 

Art . 20. Muzeum rejestrowanemu, przy nabywaniu 
dóbr kultury, przysługuje: 

1) prawo pierwszeństwa zakupu od podmiotów pro
wadzących działalność po legającą na oferowaniu 
do sprzedaży dóbr kultury - w terminie 14 dni od 
dnia zgłoszenia przez muzeum gotowości zakupu, 

2) prawo pierwokupu bezpośrednio na aukcjach, po 
cenie wylicytowanej. 

Rozdział 4 

Muzealia 

Art. 21. 1. Muzealia wchodzące w skład muzeum 
muszą być zinwentaryzowane. 

2. Minister Kultury i Sztuki określi, w drodze rozpo
rządzenia, zasady i sposób ewidencjonowania dóbr 
kultury w muzeach. 

Art. 22. Muzealia stanowiące własność muzeum 
wpisuje się do inwentarza. 

Art. 23. 1. Muzea państwowe i komunalne mogą 
dokonywać zamiany muzealiów, a także zbywać je 
w inny sposób, za zgodą Ministra Kultury i Sztuki. Zgo
da na zbycie muzealiów może być udzielona tylko 
w wyjątkowych i 'uzasadnionych przypadkach. Środki 
uzyskane ze sprzedaży muzealiów mogą być przezna
czone wyłącznie na uzupełnienie zbiorów muzeum. 

2. Minister Kultury i Sztuki może wyrazić zgodę na 
zamianę muzealiów, określoną w ust. 1, na wniosek dy
rektora muzeum, zgłoszony za pośrednictwem właści
wego podmiotu, o którym mowa wart . 5 ust. 2 i 3. 

3. Minister Kultury i Sztuki może wy razić zgodę na 
sprzedaż muzealiów, określoną w ust. 1, na w niosek 
dyrektora muzeum, z łożony za pośrednictwem właści 

wego podmiotu, o którym mowa wart. 5 ust. 2 i 3, za
opiniowany przez kolegium doradcze, jeżel i takie zo
stało powołane - po zasięgnięciu opinii Rady do 
Spraw Muzeów. 

4. W sprawach z zakresu działania Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa czynnosci, o których mo
wa w ust. 1- 3, wymagają zasięgnięcia jej opinii. 

Art. 24.1. Minister Kultury i Sztuki, na wniosek dy
rekto ra muzeum państwowego lub komunalnego, wy
raża zgodę na skreś łen ie z inwentarza, w razie zmiany 
statusu prawnego muzealium lub błędu w zapisie in 
wentarzowym. 

rzowym , skreślenie może być nakazane decyzją Mini
stra Kultury i Sztuki, po uzgodnieniu z Radą do Spraw 
Muzeów. 

Art. 25. 1. Muzeum może pobierać opłaty za przy
gotowanie i udostępnianie zbiorów w celu kopiowania 
muzealiów albo sporządzan ia reprodukcji lub fotogra
fii, a także za wypożyczenie do ekspozycji muzealiów 
znajdujących się w jego posiadaniu. 

2. Nie pobiera się opIat za użyczenia muzealiów 
między muzeami krajowymi. 

Art. 26. l . W razie likwidacji muzeum komuna lne
go, podmiot, o którym mowa wart. 5 ust. 3, zapewnia 
muzealiom warunki należytego przechowywania. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 wojewoda ma 
prawo pierwszeństwa nabycia muzealiów. Jeżel i l ikwi
dowane muzeum utworzono w drodze komunalizacj i 
mienia państwowego, nabycie następuje nieodplatnie. 

3. J eżeli wojewoda nie sko rzystał z prawa pierw
szeństwa nabycia, podmiot , o którym mowa wart. 5 
ust. 3, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu 
m uzealiów. 

Art. 27. Szczegółowe zasady postępowania z muze
aliami, w razie likwidacji muzeum państwowego, okre
śla każdorazowo Minister Kultury i Sztuki, w drodze de· 
cyzj i, po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów. 

Art. 28. Muzealia, będące nieruchomościami, 
w momencie likwidacji muzeum podlegają bezzwłocz
nie wpisowi do rejestru zabytków, chyba że wejdą 
w skład innego muzeum. 

Art . 29.1. Muzea lia mogą być przenoszone poza te
ren muzeum, w którym wpisane są do inwentarza, 
w przypadkach: 

1) wypożyczenia innym muzeom, 
2) potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bez

pieczeństwa, 

3) ekspozycji na wystawach, 
4) innych, uzasadnionych - za zgodą podmiotu, 

o którym mowa wart. 5 ust. 1. 

2. Minister Kultury i Sztuki ok reś l i, w drodze zarzą
dzen ia, warunki przenoszenia muzealiów w przypad
kach, o których mowa w ust. 1. 

Art. 30. Muzealia wpisane do inwentarzy muzeów 
państwowych lub komunalnych nie podlegają egzeku
cj i na podstawie tytułu wykonawczego w sądowym lub 
administracyjnym postępowan i u egzekucyjnym. 

Art . 31. Przepisy rozdziału 4 nie naruszają przepi 
sów dotyczących ochrony narodowego zasobu archi
walnego oraz przepisów regulujących zasady zbywa
nia mienia komunalnego. 

Rozdział 5 

Pracow nicy muzeów 

Art. 32.1 . Pracownicy zatrudn ien i na stanowiskach 
związanych z działalnością podstawową muzeów two-
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rzą zawodową grupę muzealników, do której wchodzą 
asystenci , adiunkci, kustosze i kus tosze dyplomowani. 

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, powinni 
posiadać kwalifikacje muzealnicze. 

3. W muzeach mogą być zatrudnieni specjaliśc i 
w innych zawodach związan ych z dzia ła lnością muze
alną, 

4. Minister Kultu ry i Sztuki określi, w drodze rozpo
rządzenia , wymagania kwalifikacyjne uprawniające do 
zajmowania stanowisk w muzeach oraz tryb ich stwier
dzania. 

Art . 33. Muzea prowadzące lub koordynujące pra
ce naukowe mogą zat rudn iać pracown ików nauko
wych i badawczo-technicznych, na zasadach określo
nych w ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach ba
dawczo-rozwojowych (Oz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 
i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, 
poz. 3 i Nr 43, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 41, poz. 175 
i Nr 89, poz. 402). Do pracowników tych przepis art. 34 
stosuje się odpowiednio. 

Art . 34. Muzea lnik w czasie pozostawania w sto
sunku pracy w muzeum przestrzega ogólnie przyjętych 
norm etyki zawodowej, a w szczególności nie prowadzi 
handlu przedmiotami pozostającymi w zakresie zainte
resowania muzeum i nie podejmuje działan, jak kolek
cjonerskich, wykonywania ekspertyz i wycen przed
miotów, mogących powodować konflikt interesów 
z zatrudniającym go muzeum. 

Rozdział 6 

Zmiany w przepisach obowi ązujących, przepisy 
przejściowe i końcowe 

Art . 35. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochro
nie dóbr kultury i O muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48, 
z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322 oraz z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule ustawy skreśla się wyrazy "i o muzeach"; 

2) wart. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) wpisane w muzeach do inwentarza i wchodzą

ce w sk ład biblio tek, z wyjątkiem materiałów 
wchodzących w skład narodowego zasobu ar
chiwalnego, których ochronę regulują odrębne 
przepisy," ; 

3) \IIi tytule rozdziału III skreśla się wyrazy "i nadzoru 
nad muzeami"; 

4) wart. 7 skreśla się wyrazy "i wszystkimi muzeami"; 

5) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9. Bezpośredni nadzór nad panstwowymi 
kolekcjami i zbiorami poza muzealnymi 
sprawują Minister Kultury i Sztuki, inni mi 
nistrowie (kierownicy urzędów central
nych). osoby prawne oraz jednostki orga 
nizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej , stosownie do swojego zakresu 
działania."; 

6) skreśla się art. 45- 54 oraz oznaczenie rozdziału VIII ; 

7) skreśla się art. 61 - 66 OriJZ oznaczenie rozdziału X; 

8) w tytule rozdz iał u XI skreśla się wyrazy "i zbiorach 
muzealnych"; 

9) wart. 67 wyrazy "Muzea i zabytki nieruchome" za
stępuje się wyrazami "Zabytki nieruchome"; 

10) skreśla się art. 69. 

Art . 36. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o go
spodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 
i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, 
poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 11 8, Nr 84, 
poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, 
poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 o raz z 1996 r. Nr S, 
poz. 33, Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 
775) wart. 40 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Muzeum rejestrowane zwolnione jest od opłat 
z tytułu uzytkowania wieczystego, uzytkowania 
i zarządu gruntami i budynkami, stanowiącymi 
własność Skarbu Panstwa." 

Art . 31. W ustawie z dnia 12 styczn ia 1991 r. o po
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 
i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. 
Nr 123, poz. 600 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, 
poz. 704) wart. 7 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się 

pkt 10a w brzmieniu: 

,,10a) budynki i grun ty we władaniu muzeów rejestro
wanych," . 

Art. 38. W ustawie z dnia 25 paidziernika 199 1 r. 
o organizowaniu i prowadzen iu działalności kultura l
nej (Dz. U. Nr 11 4, poz. 493, z 1994 r. Nr 121 , poz. 591 
oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 401) art. 40 otrzymuje brzmie
nie: 

"Art. 40. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów 
ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie 
dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. 
Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 
1996 f . Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 5, 
poz. 24), ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bi
bliotekach (Oz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. 
Nr 26, poz. 129, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz 
z 1996 r. Nr 152, poz. 722) oraz ustawy z dnia 
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 
1997 r. Nr 5, poz. 24) w zakresie prowadzenia 
działalności kulturalnej w formach określo
nych w tych ustawach." 

Art. 39. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych na podstawie niniejszej ustawy zachowują moc 
dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące mu
zeów, wydane na podstawie ustawy wymienionej 
wart. 35, nie dłuzej jednak niz przez okres 6 miesięcy 
od dnia wejścia w zycie niniejszej ustawy, jezeli nie są 
z nią sprzeczne. 

Art. 40. Ustawa wchodzi w zycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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