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Abstract
Th e state of monument protection has never been satisfactory in Poland. Th ere is no 
one coordinated and uniform policy in regards to the protection of cultural heritage. 
Th e threats posed to monuments take multiple forms. An eff ective protection requires 
undertaking immediate activities in the area of law, technology and society. Th e article 
presents, in a nutshell, the greatest problems that emerge while combating crime against 
monuments and works of art as well as the attempts to engage agencies involved in mon-
ument protection, especially the police. Th e article outlines the possibilities of modern 
criminalis tics which can off er resources and methods that can lead to an increased eff ec-
tiveness in combating criminal activity aimed at monuments and works of art.

Rok 2013 był szczególny, jeśli chodzi o możliwości oceny i podsumowanie 
walki z przestępczością ukierunkowaną przeciwko zabytkom. Minęło 10 lat 
obowiązywania ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie i opiece nad za-
bytkami. Jest to fundamentalny akt prawny stojący na straży zabytków w Pol-
sce. Ponadto minęła umowna rocznica – 120-lecia nauki kryminalistyki. Jest 
to okazja, aby omówić najważniejsze kwestie związane z ochroną zabytków 
w Polsce, ilością i jakością zagrożeń oraz rezultatami walki z najgroźniejszymi 
rodzajami przestępczości, ukierunkowanej na zabytki. Zagadnienie to, wielo-
krotnie poruszane w literaturze, jest niestety w praktyce niedoceniane i trakto-
wane po macoszemu. Istnieją jednak również zauważalne zwiastuny postępu 
w tej bardzo trudnej dla organów ścigania materii. Należy podkreślić, że wła-
śnie na tej płaszczyźnie, zarówno w aspekcie taktycznym, jak i technicznym, 
kryminalistyka powinna odgrywać znaczącą rolę.

Na wstępie trzeba przypomnieć, że pierwszym problemem warunkującym 
skuteczność działań różnych podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie prze-
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stępczości przeciwko zabytkom jest właściwe prawo, w tym precyzyjne rozumie-
nie i właściwe stosowanie defi nicji dotyczących przedmiotu ochrony. W praktyce 
występuje wiele określeń tradycyjnych, wywodzących się z różnych nauk, języka 
potocznego, oraz tych stworzonych przez prawników. Funkcjonują pojęcia dzie-
ła sztuki, dobra kultury, dziedzictwa kulturowego czy zabytku. Są one tworami 
nauki fi lozofi i, historii sztuki, prawa. Towarzyszą im określenia stosowane w ję-
zyku potocznym, jak na przykład starocie, antyki itp. Poruszanie się w tej materii 
wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale i wiedzy ogólnej oraz często 
zwykłego wyczucia. Jeśli uwzględnić fakt, że w aktach prawnych wiele defi ni-
cji nie jest jednoznacznych i precyzyjnych, a dodatkowo niektóre akty prawne 
w odmienny sposób precyzują cechy przedmiotu ochrony, to można stwierdzić, 
że nie jest to komfortowa sytuacja dla zwalczających przestępczość. Najprost-
szym rozwiązaniem w praktyce jest przyjęcie jako obowiązującego pojęcia za-
wartego w ustawie (aktualnie jest to pojęcie zabytku). Obowiązująca ustawa 
o ochronie i opiece nad zabytkami defi niuje „zabytek”, rozróżnia pojęcie zabytku 
ruchomego, nieruchomego, archeologicznego, a nawet zabytku techniki1. Za-
warte w przepisach ustawy defi nicje często nie wystarczają do przeprowadzenia 
jednoznacznych kwalifi kacji. Powoduje to w praktyce konieczność powoływa-
nia w wielu przypadkach biegłych i opierania się na ich opiniach. W niniejszym 
opracowaniu będę się posługiwać pojęciami zabytku i dzieła sztuki, choć nie są 
one równoznaczne. Nie każde bowiem dzieło sztuki jest w rozumieniu prawa za-
bytkiem (np. wytwory współczesnych twórców – artystów) i nie wszystkie usta-
wowo zdefi niowane obiekty zabytkowe będą dla wielu znawców dziełami sztuki 
(np. samolot z 1916 roku stanowiący eksponat muzealny w kolekcji zabytków 
techniki). Z praktycznego punktu widzenia stosowanie i rozróżnianie tych okre-
śleń jest jak najbardziej wskazane, choćby dlatego, że na przykład kradzione czy 
niszczone mogą być zabytki oraz dzieła sztuki, ale już w przypadku fałszerstw 
częściej mówimy o „fałszerstwach dzieł sztuki” niż zabytków.

Najpoważniejszymi, tradycyjnymi zagrożeniami zabytków jest zróżnicowa-
na przestępczość. Najczęściej popełnianymi na świecie i w Polsce przestępstwami 
dotyczącymi zabytków są: kradzież z włamaniem, kradzież, niszczenie i uszko-
dzenie zabytku, paserstwo, wywóz zabytku za granicę bez wymaganego pozwo-
lenia (przemyt), podrabianie, przerabianie zabytku (fałszerstwo), oszustwo oraz 
przywłaszczenie2. Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom przestępczości 

1 Art. 3 pkt 1–4 i art. 6 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.
2 Zob. www.policja.pl (portal KZWPPDN) [dostęp: 1.07.2013]. Wszystkie informacje za-

warte w tekście artykułu, „udokumentowane” cytowanymi w przypisach stronami zamknię-
tego portalu, mają wartość historyczną i odpowiadają stanowi faktycznemu z daty cytowania. 
Obecnie, od 2014 roku, do wątku współpracy z policją, na zasadach opisanych w artykule, 
istnieje wiele odniesień na stronach HiD i NMOR oraz wydawanych przez te instytucje publi-
kacji. Wszystkie opisane w artykule, określone w „zasadach współpracy” zadania, kontynuują 
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przeciwko dziełom sztuki i zabytkom są ponadto warunki, w jakich przestęp-
czość tego rodzaju się kształtuje i rozwija. Istnienie tych zagrożeń jest warun-
kowane przez ukształtowany historycznie status dzieł sztuki (zabytków). Dzieła 
sztuki były i są pożądane przez różnego rodzaju miłośników i kolekcjonerów, 
wśród których pojawiają się nowe kategorie, na przykład fascynatów, a wręcz 
fanatyków zabytków techniki (kolekcjonerzy militariów wielkogabarytowych – 
sprzętu pancernego), oraz obiektów nieruchomych o charakterze architektonicz-
nym (w niektórych środowiskach jest dzisiaj dobrze widziane posiadanie pięknie 
położonego dworu lub pałacu). W ostatnim dwudziestoleciu pojawiła się także 
kategoria posiadaczy, którzy w obiektach zabytkowych i dziełach sztuki różnego 
rodzaju widzą nie tyle wartość artystyczną czy historyczną, ile możliwość lokaty 
kapitału, a ich posiadanie traktują wyłącznie merkantylnie. Wszystko to powo-
duje niemalejący popyt na dzieła sztuki i zabytki3. Z popytem wiąże się narasta-
nie wymienionych, historycznie ukształtowanych zagrożeń.

Tabela 1. Przestępczość kryminalna w Polsce w latach 2003–2013 oraz przestępstwa 
stwierdzone przeciwko zabytkom i dziełom sztuki

Rok Przestępczość kryminalna w Polsce 
w latach 2003–2013. Przestępstwa 

stwierdzone ogółem

Przestępczość przeciwko zabytkom 
i dziełom sztuki. Przestępstwa 

stwierdzone ogółem

2013 1 063 703 1839

2012 1 119 803 1058

2011 1 159 554 1022

2010 1 138 523 874

2009 1 129 577 872

2008 1 082 057 847

2007 1 152 993 1132

2006 1 287 918 1939

2005 1 379 962 2368

2004 1 461 217 2238

2003 1 466 643 1140

Źródło: dane Komendy Głównej Policji – statystyki ogólne4.

obecnie Koordynatorzy ds. Zwalczania Przestępczości przeciwko Dziedzictwu Narodowemu 
wszystkich wojewódzkich komend policji.

3 R. Krawczyk, Zagrożenia dzieł sztuki – konieczność innego spojrzenia [w:] tenże (red.), 
Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony, Wydawnictwo JAK, Kraków 2011, s. 15.

4 http://statystyka.policja.pl/st/ogolne-statystyki/47682 [dostęp: 1.02.2014].
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Analizując statystyki prowadzone w Polsce w czasie obowiązywania usta-
wy o ochronie i opiece nad zabytkami, można stwierdzić, że ilościowo prze-
stępczość przeciwko zabytkom jest zjawiskiem niemal nieistotnym w relacji do 
przestępczości kryminalnej w ogóle.

Jednakże analiza tego rodzaju przestępczości oparta wyłącznie na aspek-
cie ilościowym byłaby błędem, bowiem jakościowo jest to zjawisko niepo-
kojące i niebezpieczne. Mamy tu do czynienia w większości przypadków 
z obiektami posiadającymi niezwykłe walory artystyczne, historyczne i na-
ukowe, przeważnie o ogromnym znaczeniu dla naszej kultury. Ponadto nale-
ży zdawać sobie sprawę z tego, iż na skutek zaszłości historycznych nasz kraj 
nie jest potentatem, jeśli chodzi o zasoby zabytków. Dlatego jakiekolwiek 
działania przestępcze ukierunkowane na obiekty zabytkowe i dzieła sztuki 
w większości przypadków prowadzą do niepowetowanych strat. Niezwy-
kle istotne jest zatem skuteczne zwalczanie tego rodzaju przestępczości. Na 
marginesie trzeba dodać, że zwalczanie przestępczości przeciwko dziełom 
sztuki i zabytkom jest elementem zwalczania przestępczości w ogóle. Wy-
dawać by się mogło, że w Polsce, szczególnie po II wojnie światowej, sprawa 
ochrony szeroko rozumianych dóbr kultury stanowi jeden z ważniejszych 
celów działania władzy. Ratyfi kowano konwencje międzynarodowe dotyczą-
ce ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego. Polska to sygnatariusz 
wszystkich najważniejszych konwencji w tym zakresie. Na gruncie prawa 
krajowego wprowadzano (nie zawsze udane) akty prawne oparte na nowo-
czesnych zachodnich wzorcach (ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie 
dóbr kultury i muzeach), która upowszechniła w Polsce pojęcie „dobra kul-
tury”. Wobec malejącej skuteczności zawartych w niej przepisów oraz ko-
nieczności dostosowania do unijnych standardów, w 2003 roku uchwalono 
nową, obowiązującą do dzisiaj ustawę o ochronie i opiece nad zabytkami. 
Generalnie jest ona zgodna z europejskimi aktami prawnymi dotyczącymi 
ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, które przyjęliśmy po wejściu 
do Unii Europejskiej.

Aby skutecznie przeciwstawić się przestępczości przeciwko zabytkom 
i dziełom sztuki, prawo musi być skuteczne. Aktualnie w Polsce obowiązuje 
przeszło sto aktów prawnych zawierających przepisy odnoszące się wprost 
do ochrony zabytków. Organy ścigania oczekują między innymi sprecyzo-
wania zawartych w nich pojęć i defi nicji. Prawo musi umożliwiać efektywne 
działania tych organów w odniesieniu do wszystkich wymienionych rodza-
jów przestępczości. Przepisy muszą dawać przede wszystkim możliwości 
przezwyciężania problemów związanych z kwalifi kacją prawną przedmiotu 
ochrony, co w przypadku zabytków jest niezwykle ważne. Poza policją do-
tyczy to również organów prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. W prak-
tyce tychże przyjmuje się, że przestępstwa przeciwko zabytkom generalnie 
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zalicza się do działu przestępstw przeciwko mieniu. Niemal standardem jest 
ograniczanie się organów prokuratorskich oraz wymiaru sprawiedliwości 
do korzystania z przepisów zawartych w kodeksie karnym. Podstawowym 
kryterium ocennym w takich przypadkach jest wartość materialna obiektu, 
uzależniająca kwalifi kację czynu jako przestępstwo lub wykroczenie, co wa-
runkuje późniejsze orzekanie i wymiar kary. Często tak zwana wartość hi-
storyczna i naukowa obiektu zabytkowego jest marginalizowana ze względu 
na sklasyfi kowanie zabytku jako mienia, którego „wartość materialna” jest 
niemożliwa do ustalenia5. Dodatkowe trudności wynikają z wprowadzenia 
w obowiązującym od 1997 roku kodeksie karnym w rozdziale poświęconym 
przestępstwom przeciwko mieniu artykułu 294 § 2, w którym ustanowiono 
kwalifi kowane typy przestępstw przeciwko mieniu, a mianowicie: art. 278 
§ 2 (kradzież), art. 284 § 1 i 2 (przywłaszczenie), art. 286 § 1 (oszustwo), art. 
288 § 1 (zniszczenie lub uszkodzenie), art. 291 § 1 (paserstwo). Przyczyną 
problemów jest zastosowanie w artykule 294 § 2 nieostrego pojęcia „dobro 
o szczególnym znaczeniu dla kultury”. W ocenie wielu specjalistów jest tak 
nieostre, że uniemożliwia określenie przedmiotu ochrony prawnej6. Przykła-
dem ilustrującym skalę tego problemu była szokująca kradzież napisu „Ar-
beit macht frei” znad bramy wjazdowej do hitlerowskiego obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz. Historyczny napis, uznawany powszechnie za symbol 
„miejsca zbrodni oraz miejsca pamięci, [który] przypomina o cierpieniu, ale 
także o oporze więźniów”, został skradziony 18 grudnia 2009 roku. Sprawcy 
dwukrotnie próbowali odkręcić napis, ale za pierwszym razem okazało się, 
że nie mają właściwych narzędzi. Pojechali więc do hipermarketu, gdzie za-
kupili klucze do odkręcania śrub oraz brzeszczoty do piłowania. Po udanej 
akcji wysłali do zleceniodawcy, Szweda Andersa Högströma, zdjęcie zde-
montowanego napisu. Promem łup miał trafi ć do Szwecji. Policja odnalazła 
go 70 godzin później we wsi koło Torunia. Sprawcy pocięli napis na trzy 
części. Główny podejrzany – Anders Högström – dobrowolnie, bez koniecz-
ności prowadzenia procesu, poddał się karze uzgodnionej wcześniej z pro-
kuraturą. To on nakłonił kilku Polaków do kradzieży historycznego napisu 
z bramy obozu. Polscy wspólnicy: dwóch pośredników i trzech bezpośred-
nich złodziei, którzy odkręcili konstrukcję z literami – za udział w akcji mieli 
dostać w sumie ponad 100 tysięcy złotych. Do końca nie wyjaśniono, jakie 
motywy kierowały Högströmem. On sam w śledztwie zeznał, że napis miał 
przekazać komuś innemu, kto opłaci złodziei. Nieofi cjalnie mówiło się, że 

5 M.  Łuczak, Policja w walce o zabytki, Zapol Spółka jawna, KWP Szczecin, Fundacja 
Razem Bezpieczniej, Szczecin 2012, s. 15.

6 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 2, Zakamycze, 
Kraków 2001, s. 604, 605.
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tajemniczym zleceniodawcą miał być szwedzki milioner, miłośnik nazistow-
skich pamiątek7. Podstawową rolę w śledztwie odegrały dowody zebrane 
przez pracownię mikrośladów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Celem badań było sprawdzenie, czy za-
trzymany przez policję samochód mógł być wykorzystany przez podejrza-
nych do transportu napisu. Niezwykle drobiazgowe i czasochłonne badania 
makro- i mikroskopowe pozwoliły na kategoryczne stwierdzenie, że skra-
dziony napis był przewożony samochodem należącym do podejrzanych8. 
W rok po dokonaniu kradzieży ogłoszono ostateczny wyrok. Sprawa ta ob-
naża wszystkie problemy związane z przestępczością przeciwko zabytkom: 
problemy jakości zabezpieczenia obiektów zabytkowych w Polsce, problemy 
kwalifi kacji prawnej czynu związane z określeniem istoty przedmiotu ochro-
ny oraz problemy, z jakimi musieli poradzić sobie kryminalistycy badający 
skradziony napis. Metody, środki techniczne oraz wiedza i umiejętności eks-
pertów kryminalistycznych pozwoliły na potwierdzenie udziału typowanych 
sprawców w zdarzeniu i umożliwiły udowodnienie zarzucanych im czynów. 
Organy ścigania stanęły na wysokości zadania. Prokuratorom udało się po-
stawić osobom zatrzymanym w związku z kradzieżą zarzuty „kradzieży do-
bra o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz jego uszkodzenia”, za co grozi 
do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Pomimo tego znaczącego wyroku, 
kontynuowana praktyka pokazuje, że w innych podobnych sprawach nie 
zdołano wznieść się poza przyjęte dotychczas kryteria i interpretacje. Nie 
nastąpił przełom w orzekaniu i kwalifi kacjach prawnych czynów wymierzo-
nych przeciwko zabytkom. W ocenie policji, która jest głównym podmio-
tem odpowiedzialnym za walkę z przestępczością (w tym z przestępczością 
przeciwko zabytkom), w praktyce nie wyciągnięto ze sprawy żadnych pozy-
tywnych wniosków9 (wykorzystywanie przepisów kodeksu karnego – kwali-
fi kacja zabytku jako mienia, problemy z ustaleniem jego wartości, niewiel-
ka liczba czynów kwalifi kowanych z przepisów karnych ustawy o ochronie 
i opiece nad zabytkami, malejąca liczba wyroków skazujących). 

7 J. Sidorowicz, Szwed skazany za kradzież napisu „Arbeit macht frei”, http://krakow.gaze-
ta.pl/krakow/1,35798,8885989,Szwed_skazany_za_kradziez_napisu_Arbeit_Macht_Frei.html 
[dostęp: 30.01.2015].

8 A.  Wojciechowicz-Bratko, Udział badań mikrośladów w wyjaśnieniu okoliczności 
kradzieży oświęcimskiego napisu „Arbeit macht frei”, Laboratorium Kryminalistyczne KWP 
w Krakowie, Konferencja z okazji 55-lecia LKKWP w Krakowie pt. „Kryminalistyka – Policja 
– Bezpieczeństwo”, Kraków, UJ, wrzesień 2012 r.

9 M. Łuczak, Policja…, s. 19.
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Tabela 2. Liczba przestępstw przeciwko zabytkom ściganych na podstawie przepisów 
zawartych w kodeksie karnym i części karnej ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami 

(art. 108, 109a, 109b)

Rok Przestępstwa ścigane z przepisów 
kodeksu karnego

Przestępstwa ścigane z przepisów 
części karnej ustawy o ochronie 

i opiece nad zabytkami
2013 1732* 87
2012 949 109
2011 934 92
2010 804 70
2009 814 58
2008 776 71
2007 1132 69
2006 1821 118
2005 2247 121
2004 2238 44
2003 1140 22

* Ze względu na zmianę (od 1 stycznia 2013 roku) sposobu generowania danych statystycznych dotyczących 
przestępstw oraz pozyskiwania danych przez policję, uwzględnione przypadki obejmują również przestępstwa: 
kradzieży z włamaniem, zaboru rzeczy cudzej (511 przypadków) oraz fałszerstwa.

Źródło: M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistycz-
na, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 173 (dane za lata 2009–2013 zaktualizowane i uzupełnione przez 
autora artykułu).

Tabela 3. Liczba sprawców prawomocnie skazanych w Polsce za przestępstwa przeciwko 
 zabytkom w latach 2003–2011

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba skazanych 50 55 34 13 0 6 4 5 29

Źródło: M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistycz-
na, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 180 (dane za lata 2008–2011 zaktualizowane i uzupełnione przez 
autora artykułu).

Podstawowym narzędziem stosowanym przez policję w zwalczaniu prze-
stępczości (również przeciwko zabytkom i dziełom sztuki) jest kryminalistyka. 
Policja współpracuje stale z różnego rodzaju instytucjami odpowiedzialnymi za 
szeroko rozumianą ochronę zabytków. Są to: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, głównie poprzez Generalnego Konserwatora Zabytków i podleg-
łych mu konserwatorów wojewódzkich, powołane w 2011 roku Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Służba 
Celna, Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Państwowej Stra-
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ży Pożarnej, Biblioteka Narodowa, Konferencja Episkopatu Polski, Polski Auto-
kefaliczny Kościół Prawosławny, wyspecjalizowane agendy Interpolu i Europolu10.

Na policji spoczywa główny ciężar eliminacji zagrożeń zabytków i dzieł 
sztuki, a więc przede wszystkim zwalczanie ukierunkowanej na nie przestęp-
czości. Ze względu na wymienione wcześniej przyczyny policja staje często 
wobec bardzo trudnych zadań. Nieprecyzyjna defi nicja i nazewnictwo nie-
rzadko utrudniają właściwą kwalifi kację przedmiotu ochrony (nie wiado-
mo, czy obiekt jest zabytkiem, dziełem sztuki), a przez to kwalifi kację całego 
zdarzenia. Pojawiające się w jednej sprawie różne opinie biegłych dodatkowo 
komplikują sytuację. Niedokończony, a raczej „płynny” rejestr zabytków, nie-
kompletne ewidencje nie ułatwiają policjantom pracy. Mankamentem jest brak 
powszechnej, profesjonalnej bazy danych o zabytkach i dziełach sztuki11. Taki 
stan rzeczy na tle jakościowo niebezpiecznej przestępczości przeciwko zabyt-
kom i dziełom sztuki doprowadził do sytuacji, w której policja samodzielnie, 
często doraźnie, musi dokonywać oceny obiektów. Dlatego oprócz współpracy 
z fachowcami muzealnikami, ekspertami dzieł sztuki, antykwariuszami, ko-
lekcjonerami (szkolenia, kursy), w samej policji zaczęto tworzyć wyspecjali-
zowane komórki zajmujące się wyłącznie zwalczaniem omawianej przestęp-
czości. Komenda Główna Policji w marcu 2007 roku zainicjowała stosowne 
działania. W wydziałach kryminalnych komend wojewódzkich policji w naj-
bardziej zagrożonych województwach, a więc w Krakowie, Katowicach, Łodzi, 
Gdańsku, Wrocławiu oraz w Komendzie Stołecznej Policji, utworzono zespoły 
do zwalczania przestępstw przeciwko zabytkom. Pierwszą w kraju komórkę 
tego typu (Vinci) utworzono w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 
W pozostałych komendach wojewódzkich (województwa o mniejszym stop-
niu zagrożenia) wyznaczeni zostali specjalni koordynatorzy. Celem utworze-
nia zespołów i wyznaczenia koordynatorów było zapewnienie profesjonalnej 
i kompleksowej realizacji zadań, mających w dalszej perspektywie przyczy-
nić się do poprawienia skuteczności rozpoznawania i zwalczania przestępstw 
przeciwko zabytkom oraz ograniczenia aktywności środowisk przestępczych 
funkcjonujących w tym obszarze. Do najważniejszych zadań powołanych 
w komendach wojewódzkich policji komórek należy:
 ■ rozpoznanie w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących zagadnienia zwal-

czania przestępczości przeciwko zabytkom;
 ■ nadzór i koordynacja postępowań przygotowawczych oraz spraw operacyj-

nych w przedmiotowym zakresie, prowadzonych w podległych jednostkach;
 ■ monitorowanie potencjalnych miejsc zbywania skradzionych dóbr kultury 

(domy aukcyjne, antykwariaty, giełdy staroci, Internet itp.);

10 Zob. http://www.policja.pl/portal/pol/567/Wspolpraca.html [dostęp: 1.07.2013].
11 M. Łuczak, Policja…, s. 15.
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 ■ współpraca międzynarodowa w sprawach związanych ze zwalczaniem 
kradzieży i nielegalnego obrotu materialnymi dobrami kultury;

 ■ realizowanie zadań zleconych przez Krajowy Zespół do Walki z Przestęp-
czością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego KGP 
w ramach koordynacji zadań w sprawach o zasięgu ogólnokrajowym 
i międzynarodowym;

 ■ organizowanie szkoleń dla policjantów innych pionów oraz jednostek 
podległych12.
Od czerwca 2007 roku w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji 

funkcjonuje Krajowy Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzic-
twu Narodowemu. Ma on za zadanie:
 ■ systematycznie analizować skalę zagrożenia przestępczością przeciwko za-

bytkom;
 ■ utrzymywać stały kontakt z podmiotami zwalczającymi w skali międzyna-

rodowej przestępczość przeciwko zabytkom;
 ■ wypracowywać skuteczne narzędzia wykrywania sprawców oraz ujawniać 

i zwalczać ten rodzaj przestępczości;
 ■ współpracować z CBŚ KGP w zakresie zwalczania przestępczości przeciw-

ko dobrom kultury narodowej;
 ■ wypracowywać formy prewencji w omawianej problematyce13.

Zespół powstał w ramach działań określonych rządowym programem ogra-
niczania przestępczości i aspołecznych zachowań pt. „Razem Bezpieczniej”. Pilo-
tuje i koordynuje szeroką współpracę pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi 
za ochronę dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą, uczestniczy w kam-
paniach informacyjnych poświęconych między innymi zasadom właściwego 
zabezpieczania, przechowywania i rejestracji zabytków. Ponadto prowadzi też 
działania zmierzające do zapewnienia wymiany informacji pomiędzy różnymi 
służbami biorącymi czynny udział w walce z przestępczością w ogóle.

Wobec wielości i złożoności istniejących problemów należy podkreślić, 
że obok dobrego prawa ważnym elementem walki z przestępczością przeciw-
ko zabytkom i dziełom sztuki jest dysponowanie odpowiednimi narzędziami 
o charakterze taktyczno-technicznym. Tu trzeba wskazać kryminalistykę jako 
naukę służącą zwalczaniu przestępczości. Obejmuje ona taktykę stosowania 
metod i środków, jak też, co najważniejsze w kwestii ochrony zabytków i dzieł 
sztuki, dysponuje ogromnym zasobem metod i środków technicznych, pozwa-
lających na zoptymalizowanie skutecznego zwalczania przestępstw różnego ro-
dzaju. Metodyka i środki wypracowane w ramach realizacji funkcji kryminali-
styki umożliwiają efektywne działania w aspekcie wykrywczym, dowodowym 

12 Zob. http://www.policja.pl/portal/pol/564/21999/Krajowy_Zespol_do_walki_z_
przestepczoscia_przeciwko_Dziedzictwu_Narodowemu.html [dostęp: 1.07.2013].

13 Tamże.
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i zapobiegawczym. Doskonałym przykładem potencjału kryminalistyki i kry-
minalistyków jest możliwość zbudowania bazy danych zabytków, której do-
tkliwy brak jest sygnalizowany przez organy ścigania. Kompletna, przejrzysta 
baza obiektów zabytkowych umożliwiłaby precyzyjną identyfi kację przedmio-
tu ochrony, a przez to odpowiednią kwalifi kację czynu. Miałoby to wymierny 
wpływ na wykrywanie sprawców wandalizmu zabytków, kradzieży obiektów 
zabytkowych i fałszerstw dzieł sztuki. Niewielu policjantów dysponuje wystar-
czającą wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu historii sztuki i konserwacji, 
które umożliwiłyby im pełne, prawidłowe określenie będącego przedmiotem 
badań obiektu zabytkowego. Aktualnie organy ścigania przeważnie korzystają 
w tym zakresie z opinii biegłych, co w wielu przypadkach komplikuje i tak 
już trudne postępowania. Natomiast laboratoria kryminalistyczne dysponują 
niezłą bazą techniczną (aparatura), a co najważniejsze – świetnymi fachow-
cami z zakresu mechanoskopii, badań fi zykochemicznych czy biologicznych. 
Kryminalistyka posługuje się specjalnymi, niekonwencjonalnymi technikami, 
na przykład w obrębie powszechnie znanej wszystkim fotografi i, pozwalają-
cymi na ich rutynowe zastosowanie w badaniach dzieł sztuki i zabytków. Taki 
potencjał umożliwia stworzenie systemu znakowania obiektów zabytkowych 
i dzieł sztuki, dzięki czemu mogłyby być tworzone i rozwijane bazy danych, 
co umożliwiałoby samym policjantom (bez ingerencji biegłego) błyskawiczną 
identyfi kację obiektu pochodzącego z kradzieży, przerobionego lub podrobio-
nego (fałszerstwo) czy też niszczonego14. Cechą większości baz danych opie-
rających się na znakowaniu jest możliwość identyfi kacji obiektu na podstawie 
pochodzących od niego, oznakowanych, mniejszych elementów (części).

W przypadku zabytków niestety tak nie jest. Samo ustalenie pochodzenia przedmio-
tu wymaga od policjantów i urzędów konserwatorskich olbrzymiej wiedzy, rozezna-
nia i zaangażowania w sprawdzeniach głównie źródeł ikonografi cznych, o ile istnie-
ją takowe. Stąd tak ważnym krokiem podejmowanym przez policję i administrację 
państwową jest znakowanie zabytków i tworzenie baz danych zabytków. Jest to nie-
zbędne, żebyśmy wiedzieli, czego mamy szukać w przypadku kradzieży15.

Znane i stosowane również w Polsce standardy międzynarodowego ewi-
dencjonowania zabytków i dzieł sztuki, takie jak Object ID Standard (stosowa-
ne w bazach Interpolu czy polskiej Bazie Zabytków Skradzionych lub Wywie-
zionych, jaką dysponuje aktualnie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów) są czasami niewystarczające. I w tym przypadku kryminalistyka jako 
nauka dysponująca odpowiednim arsenałem metod i środków technicznych, 
doświadczona w tworzeniu, stosowaniu i zarządzaniu w praktyce różnego 

14 R. Krawczyk, Zagrożenia dzieł sztuki…, s. 20, 21.
15 M. Łuczak, Policja…, s. 18.
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rodzaju bazami danych (registratury), może odgrywać istotną rolę. Ogrom-
ny potencjał techniki kryminalistycznej powinien mieć także fundamentalne 
znaczenie w samych badaniach obiektów zabytkowych, służąc szybkiej i pew-
nej identyfi kacji na potrzeby organów ścigania, prokuratury i wymiaru spra-
wiedliwości, bowiem w zakresie badań i konserwacji dzieł sztuki oraz zabyt-
ków techniki z laboratoriów kryminalistycznych stosowane były od dawna. 
Jako przykład technik zarówno umożliwiających wykrycie ewentualnego fał-
szerstwa, jak i mogących mieć zastosowanie w tworzeniu baz danych, można 
wymienić grupę metod obejmujących tak zwaną fotografi ę specjalną:
 ■ badania z użyciem tomografu komputerowego,
 ■ fotografi ę RTG,
 ■ termografi ę,
 ■ fotografi ę w promieniach UV,
 ■ fotografi ę w promieniach IR,
 ■ refl ektografi ę w promieniach UV i IR,
 ■ fotografi ę cyfrową w pełnym kolorze16.

Spośród wymienionych technik fotografi cznych policyjni eksperci najwyż-
szą ocenę w wykrywaniu ewentualnego fałszerstwa przyznali tomografowi i fo-
tografi i RTG, natomiast w badaniach stopnia przydatności do tworzenia registra-
tur najefektywniejsza okazała się fotografi a cyfrowa w pełnym kolorze17. Do tego 
doliczyć można również dobrze już znaną, ale jak dotąd niedocenianą mikro-
fotografi ę. Oczywiście wszystkie wspomniane metody mogą być wykorzystywa-
ne do efektywnych badań, a poza budową baz danych kompleksowo pozwalają 
też na czytelną identyfi kację obiektów. Poza samą instrumentalizacją interesują-
ce jest także wykorzystanie metodyki dokumentowania oględzin miejsca zdarze-
nia, jaką kryminalistyka posługuje się na co dzień. Może to mieć wręcz pierwszo-
rzędne znaczenie w dokumentowaniu polskich zasobów zabytków i tworzeniu 
przejrzystych spisów i opisów obiektów będących przedmiotem ochrony. Stan-
dardy stosowane w kryminalistyce można wykorzystać niemal wprost na po-
trzeby organów konserwatorskich. Współczesna kryminalistyka dysponuje 
możliwościami, jakie jeszcze kilka lat temu były niemal niewyobrażalne (np. 
tworzenie szkiców i opisów w systemie 3D – dokumentacja przestrzenna). Śro-
dowisko kryminalistyków, a szczególnie ekspertów pracujących na co dzień 
w laboratoriach kryminalistycznych, jest otwarte na współdziałanie ze służba-
mi konserwatorskimi. Wielokrotnie kryminalistycy zgłaszali już możliwość za-
angażowania się w takie działania, gdyż współpraca leży w interesie organów 
ścigania. Interesującym przykładem takiego podejścia do problemu jest lokal-
ny program pilotażowy o nazwie „Rejestracja obiektów zabytkowych na terenie 

16 Tamże.
17 Tamże, s. 107.
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miasta Szczecina”, wdrożony w 2008 roku przez Komendę Wojewódzką Policji 
w Szczecinie wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków18. Program 
ten polega na znakowaniu zabytkowego wyposażenia wszystkich szczecińskich 
kościołów oraz zabytków nieruchomych (pomniki) na szczecińskim Cmentarzu 
Centralnym z wykorzystaniem techniki hologramowej OV Dot (australijska me-
toda dotychczas stosowana z powodzeniem w znakowaniu pojazdów). Istotą tej 
techniki jest możliwość mało inwazyjnego oznakowania praktycznie wszystkich 
elementów każdego zabytkowego obiektu (stosowanie poliestrowych mikro-
hologramów z zakodowanymi informacjami), co skutkuje możliwością później-
szej identyfi kacji tak całości, jak i najdrobniejszych jego elementów. Dodatkowo 
technika ta może zostać wzbogacona opracowywanym również przez naukow-
ców w Szczecinie nowym systemem identyfi kacji zabytków pozbawionym wad 
systemu Object ID Standard19. Rozpoczęcie efektywnej, praktycznej współpracy 
w skali całego kraju zaowocowałoby poprawą bezpieczeństwa zabytków i utrud-
niło działania przestępców. Dotychczas bowiem służby konserwatorskie, nie-
liczne kadrowo, nieposiadające możliwości technicznych i niedysponujące od-
powiednią metodyką, pozbawione wsparcia ze strony prokuratury czy wymiaru 
sprawiedliwości, wyraźnie nie radzą sobie z tym problemem20. Jeszcze inną 
ważną kwestią jest możliwość prowadzenia przez organy ścigania, na podstawie 
przysługujących im uprawnień, stałego monitoringu aukcji internetowych, co 
również może mieć kolosalny wpływ na możliwość i szybkość reakcji, na przy-
kład w przypadkach nielegalnego wprowadzenia do obrotu obiektów zabytko-
wych. Wdrożenie programów współpracy między zainteresowanymi organami, 
takimi jak Straż Graniczna czy Służba Celna, dodatkowo pozytywnie wspierało-
by konserwatorów w ich pracy.

Ostatnim zasługującym na uwagę problemem w walce z przestępczością 
przeciwko zabytkom jest konieczność zmiany nastawienia społeczeństwa do 
zagrożeń, ochrony zabytków i dzieł sztuki. Należy szukać drogi do większego 
zaangażowania obywateli w zwalczanie tej przestępczości. Tutaj również nie-
ocenioną rolę może odegrać kryminalistyka poprzez działalność edukacyjną 
kryminalistyków uniwersyteckich. Zajęcia z kryminalistyki cieszą się ogromną 
popularnością wśród studentów. Z oczywistych względów najliczniejszą grupą 
uczących się kryminalistyki są studenci wydziałów prawa szkół wyższych, gdzie 

18 M. Łuczak, Projekt „Rejestracja zabytków oraz ochrona dziedzictwa kulturowego woje-
wództwa zachodniopomorskiego”. Program pilotażowy „Rejestracja obiektów zabytkowych na 
terenie miasta Szczecina”, KWP Szczecin 2008.

19 Tamże, s. 87–91.
20 M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-

-kryminalistyczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 179. Świadczy o tym liczba umo-
rzeń prowadzonych w sprawach zabytków postępowań, np. z 286 wszczętych i przeprowadzo-
nych w latach 2001–2006 śledztw i dochodzeń umorzono aż 151.
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ta jest najczęściej wykładana. Są to przyszli prokuratorzy, sędziowie, policjanci 
i adwokaci. Praktyka akademicka jednoznacznie dowodzi, że w ostatnich kil-
kunastu latach kryminalistyka stała się pożądaną dyscypliną nauki także dla 
studentów innych specjalizacji i kierunków, jak na przykład chemii, biologii, 
antropologii, medycyny, dziennikarstwa czy historii sztuki. Sprawia to, że liczba 
osób poznających tajniki kryminalistyki jest coraz większa. Uzupełnienie zajęć 
z „czystej” kryminalistyki zagadnieniami z zakresu problematyki zagrożeń za-
bytków i dzieł sztuki oraz zwalczania przestępczości przeciwko nim spowodo-
wało jeszcze większe zainteresowanie przedmiotem (przykład Katedry Krymi-
nalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dzięki temu wzrasta nadzieja, że bardzo 
powoli i stopniowo, ale nieustannie będzie rósł stopień świadomości społecznej 
i zwiększy się zaangażowanie obywateli w walkę o ochronę zabytków. Ponadto 
naukowcy akademiccy coraz częściej sygnalizują konieczność wyodrębnienia 
nowej gałęzi prawa – prawa dziedzictwa kultury21. Przyspieszony zostałby pro-
ces porządkowania i udoskonalania prawa służącego do walki z przestępczością 
przeciwko zabytkom. Takie postulaty świadczą o dostrzeganiu także w środo-
wiskach akademickich potrzeby zwielokrotnienia wszelkimi sposobami działań 
na rzecz ochrony polskich zabytków. Jest to nie bez znaczenia dla społecznego 
tła wsparcia walki z tym rodzajem  przestępczości.

Na koniec rozważań należy stwierdzić, że przestępczość przeciwko zabyt-
kom i dziełom sztuki w Polsce ciągle stanowi poważne i realne zagrożenie. 
Z jednej strony jest to tylko element przestępczości, jaka istnieje w naszym 
kraju. Z drugiej strony, w odróżnieniu od przestępczości pospolitej, wszelkie 
szkody wyrządzane polskiej substancji zabytkowej są w większości przypad-
ków nieodwracalne. W związku z tym z całą stanowczością trzeba podkre-
ślić, że zwalczanie tej kategorii przestępczości powinno być priorytetowe dla 
wszystkich zaangażowanych w walkę instytucji i organów. Warunkuje to bo-
wiem jakość walki z coraz bardziej pomysłowymi przestępcami.

Prowadzone w ostatnich latach badania i analizy dowodzą, że obowiązujące 
prawo w zasadzie zapewnia możliwość ochrony zabytków. Pierwszym elemen-
tem wymagającym poprawy jest sprecyzowanie defi nicji legalnych oraz zmiana 
sposobu stosowania przepisów. Analiza statystyk uwidacznia, że polskie organy 
prokuratorskie i wymiar sprawiedliwości praktycznie bagatelizują niektóre rodzaje 
przestępczości ukierunkowanej na zabytki. Przykładem tego była do niedawna ja-
kość zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym, a aktualnie 
wandalizmu zabytków nieruchomych. Jak słusznie zauważył Maciej Trzciński:

21 K.  Zeidler, Prawo dziedzictwa kultury jako nowo kształtująca się gałąź prawa, refe-
rat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „10 lat obowiązywania usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda”, 
Gdańsk–Gdynia, kwiecień 2013.
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Prowadzona w zakresie zapobiegania tego rodzaju przestępczości polityka kryminal-
na jest niedostateczna, bowiem zarówno wykrywalność tego rodzaju przestępstw, jak 
i realizowana polityka karna przyczyniają się do poczucia bezkarności i nieposzano-
wania obowiązujących przepisów prawnych22.

Drugim elementem wymagającym natychmiastowych działań jest stwo-
rzenie jednolitego, pełnego rejestru (bazy danych) zabytków wszystkich ka-
tegorii, z którego mogłyby korzystać nie tylko służby konserwatorskie, ale 
również policja, Straż Graniczna, Służba Celna oraz prokuratura. Bazy, która 
umożliwiałaby nie tylko szybką identyfi kację przedmiotu ochrony, ale także 
rejestrowałaby wszystkie przestępstwa przeciwko zabytkom. Zadziwiający jest 
fakt, że nie zdołano tego zrobić przez 80 lat. Tu pojawia się trzeci element: nie-
wystarczające zaangażowanie państwa oraz podległych mu organów w oma-
wianą walkę. Wiele przykładów wskazuje, że nie tylko policja, ale i organy kon-
serwatorskie często pozostawione są same na polu bitwy. Wydaje się jednak, że 
tylko policja aktywnie próbuje przezwyciężyć te problemy. Doraźnie wdraża 
na przykład własne programy rejestracji zabytków, tworzy własne kwalifi kacje 
przedmiotu ochrony i wykorzystuje własne środki techniczne. Dotkliwy brak 
ogólnokrajowego, spójnego programu ochrony zabytków oraz wystarczającego 
fi nansowego wsparcia tych oddolnych poczynań osłabia i utrudnia pojawienie 
się trwałych pozytywnych rezultatów tych działań. Na koniec należy wskazać 
czwarty problem, jakim jest minimalne wsparcie wszystkich tych poczynań 
przez społeczeństwo. Nie interesuje się ono sytuacją polskich zabytków. Co 
bardziej niepokojące, generalnie nie traktuje ich jako swojej własności i świa-
dectwa naszej kultury. Badania ankietowe o charakterze opiniopoznawczym, 
przeprowadzone przez autora w ostatnich latach na grupie 1020 responden-
tów, dowiodły, że zarówno przeciętny obywatel, jak i osoby czynnie udzielające 
się w walce z przestępczością (policjanci, prokuratorzy, sędziowie) nie intere-
sują się zagrożeniami ani stanem polskich zabytków. Ponadto bardzo często 
stosują swoistą hierarchię wartości dzieł sztuki i zabytków (co w przypadku 
drugiej kategorii respondentów jest już zjawiskiem wielce niepokojącym), 
przypisując jednym kategoriom obiektów i ich zagrożeniom „wyższy” status, 
a tym samym oceniając, iż należy im się „lepsza” ochrona. Taka sytuacja nie 
wpływa pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa zabytków, choćby ze względu 
na małą wiedzę społeczeństwa w tym zakresie. Aby jednak nie kończyć tak 
pesymistycznie, trzeba stwierdzić, że wszystkie te negatywne spostrzeżenia 
mogą się w przyszłości zdezaktualizować. Potwierdzenie takich nadziei moż-
na znaleźć w zasygnalizowanych możliwościach techniki oraz działaniach na 
linii policja–kryminalistyka, które zmierzają w kierunku poprawy stanu bez-
pieczeństwa dziedzictwa narodowego, a tym samym bezpieczeństwa ogólnego. 

22 M. Trzciński, Przestępczość…, s. 294.


