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Interpelacja w sprawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 
kwietnia 2004 roku w sprawie nagród za odkrycie lub 
znalezienie zabytków archeologicznych

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Marszałka zapytanie do 
Pana Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego w sprawie Rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie 
zabytków archeologicznych.

Szanowny Panie Ministrze, do biura poselskiego posła ma Sejm RP Aleksandra Mikołaja 
Mrówczyńskiego
w Chojnicach zgłosił się Pan redaktor Michał Rytlewski z lokalnego tygodnika Czas Chojnic.

Redaktor Rytlewski przedstawił mi sprawę, która swój początek miała ponad 2 lata temu. 
Jesienią 2014 roku na polu w okolicach miejscowości Charzykowy (powiat chojnicki), 
mieszkaniec Chojnic Pan Michał Marciniak, amatorsko poszukujący meteorytów odnalazł 
przedmioty sprzed prawie trzech tysięcy lat. Zgodnie z obowiązującym przepisami znalezisko i 
miejsce zostało odpowiednio zabezpieczone przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Gdańsku. Michał Marciniak otrzymał pochwałę od Dariusza 
Chmielewskiego – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która została 
opublikowana w lokalnej prasie.

Znalezisko (razem prawie 30 różnych przedmiotów) zostało przekazane do konserwacji, badań 
i po dwóch latach trafiło do Muzeum Historyczno- Etnograficznego imienia Juliana 
Rydzkowskiego w Chojnicach. W uroczystym otwarciu ekspozycji składającej się ze 
znalezionych przedmiotów uczestniczył oczywiście znalazca, ale zapowiadanej pierwotnie 
nagrody finansowej, którą miał otrzymać na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków nie otrzymał.

Zostałem poproszony przez Pana Rytlewskiego o zajęcie się tą sprawą. Z korespondencji z 
Panią dr hab. Katarzyną Zalasińską Zastępcą Dyrektora w Departamencie Zabytków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pismo nr DOZ-SK.054.4.2017.AO) wynika, że 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagród za 
odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych, uczciwemu znalazcy, ale niestety nie 
poszukiwaczowi nagroda pieniężna nie może zostać przyznana.



Szanowny Panie Ministrze, taki stan prawny na pewno nie zachęca znalazców- poszukiwaczy, 
do oddawania artefaktów archeologicznych znalezionych przy pomocy jakiegokolwiek sprzętu 
np. w trakcie poszukiwań meteorytów lub łusek naboi i metalowych guzików mundurów 
żołnierzy na polach bitwy gęsto rozsianych po całej Polsce. Brak zachęty finansowej dla takich 
osób z pewnością skutkuje tym, że Polska traci sporo znalezisk archeologicznych, które są 
wywożone do krajów Europy zachodniej i tam sprzedawane.

Szanowny Panie Ministrze, czy urzędnicy ministerstwa, archeologowie oraz osoby związane z 
szeroko rozumianymi wykopaliskami i poszukiwaniem śladów dawnych kultur biorą pod uwagę 
zmianę aktualnie obowiązującego rozporządzenia w taki sposób, żeby gratyfikować uczciwych 
znalazców- poszukiwaczy czymś więcej niż list gratulacyjny?

Z poważaniem,

Poseł na Sejm RP

Aleksander Mikołaj Mrówczyński


