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ARKUSZ  ZGŁOSZENIA 

STRAT / SZKÓD  W DOBRACH KULTURY 

na terenie województwa……………………………………........ 

 

Adresat 

 

 

 

 

 

 Instytucja / osoba zgłaszająca 

 

 

 

 

 

1. Numer kolejny informacji w rejestrze strat WUOZ  …………………………………… 

2. Nazwa obiektu /zespołu, zbioru ………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Rodzaj zabytku …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Położenie / dokładny adres / ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Opis obiektu  

Nazwa/tytuł………………………………………………….………………………………..… 

Autor/warsztat ………………………………………………………………………………….. 

Czas powstania …………………………………………………………………………………. 

Styl ……………………………………………………………………………...……………… 

Materiał ………………………………………………………………………………………… 

Technika ……………………………………………………………………………………….. 

Wymiary ………………………………………………………….……………………………. 

Charakterystyczne cechy wyróżniające zabytek ……………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

6. Numer i data decyzji o wpisie do rejestru zabytków …………………...……………… 

7. Właściciel / użytkownik ……………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

8. Data i miejsce zdarzenia ……………………………………….…………………… 

9. Rodzaj i krótki opis zdarzenia 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

10. Określenie przyczyny …………………………………………………………………... 

11. Opis strat i podjęte środki zabezpieczające 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

12. Wstępny szacunek strat ………………………………………………………………… 
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13. Możliwości i szacunkowy  koszt likwidacji szkód …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

14. Organ prowadzący sprawę ( i numer sprawy), na czyje zgłoszenie ……………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

15. Inne istotne informacje …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI: 

Do arkusza zgłoszenia straty  powinny być dołączone zdjęcia, kserokopie kart 

ewidencyjnych i inne materiały dokumentujące zdarzenie. 

 

Ad. 4. i Ad. 7. W sytuacji gdy położenie ( miejsce przechowywania zabytku) jest inne niż 

adres właściciela prosimy o podawanie obydwu adresów. 

 

Ad.  5. W przypadku , gdy do arkusza zgłoszenia nie można dołączyć kserokopii kart 

ewidencyjnych, prosimy nie ograniczać się tylko do informacji, lecz rozbudować pole 

opisowe o więcej szczegółów mogących pomóc przy ewentualnej identyfikacji. Podobnie gdy 

karta dotyczy zabytku (np. ołtarza), z którego zginęły pojedyncze elementy nie ujęte w opisie.   

Zdarzały się opisy zbiorcze ; skradziono dwanaście rzeźb przedstawiających apostołów, dalej 

informacje podstawowe i zbiorcze zdjęcia. Inny przykład 2 figury aniołków flankujące ołtarz 

główny, wczesny barok, 2.poł.XVIIw., drewno polichromowane i złocone, wys. ok. 65 cm – 

brak kserokopii karty ewidencyjnej, brak zdjęcia.  

 

Ad. 9. Prosimy o podawanie bliższych informacji o zdarzeniu, o ile oczywiście są znane.  

 

Ad. 14. Bardzo ważny w dokumentacji utraconego zabytku jest numer sprawy nadany przez 

organ prowadzący dochodzenie. 

 


