
 

 

 

 

 

 

 

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

odpowiadając na interpelację nr 12606 Pana Posła Aleksandra Mrówczyńskiego z dnia  

24 maja 2017 roku w sprawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku 

w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych, uprzejmie proszę 

o przyjęcie następujących wyjaśnień. 

Zasady przyznawania nagród za przypadkowe znalezienie zabytku archeologicznego, 

jak wskazano we wcześniejszej korespondencji Pana Posła z Departamentem Ochrony 

Zabytków (pismo DOZ-SK.054.4.2017.AO), uregulowane są przepisami ustawy z dnia  

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014.1446 ze zm., 

zw. dalej u.o.z.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie 

nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 650), 

które precyzują, w jakich sytuacjach znalazcy może zostać przyznana nagroda pieniężna lub 

dyplom.  

Stosownie do § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia nagrodę pieniężną przyznaje się, gdy 

zabytek posiada znaczną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 34 ust. 1 

u.o.z. przewiduje natomiast, iż osobom, które odkryły bądź przypadkowo znalazły zabytek 

archeologiczny przysługuje nagroda, o ile dopełniły określonych w ustawie obowiązków. 

Obowiązki te wskazane są w art. 32 ust. 1 oraz 33 ust. 1 u.o.z. Zgodnie z nimi, warunkiem 
przyznania nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przypadkowe 

znalezienie zabytku lub jego odkrycie w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, 

zabezpieczenie przedmiotu i oznakowanie miejsca jego znalezienia oraz niezwłoczne 

zawiadomienie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (albo właściwego wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta). Nagroda za znalezisko archeologiczne może być 

w związku z tym przyznana jedynie w przypadku łącznego spełnienia wszystkich wyżej 
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wymienionych przesłanek – przypadkowego znalezienia zabytku, zabezpieczenia go 

i zawiadomienia odpowiednich służb konserwatorskich. 

W opisanym przez Pana Posła w interpelacji przykładzie zabytki zostały znalezione  

w trakcie poszukiwania meteorytów (prowadzonego, jak można założyć, z użyciem 

wykrywacza metali). Znalezisko to nie spełnia zatem ustawowego wymogu przypadkowości  

i w świetle przytoczonych wyżej przepisów nie może zostać nagrodzone nawet pomimo 

dopełnienia przez znalazcę obowiązku niezwłocznego zabezpieczenia przedmiotów 

i poinformowania o nich wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

Prowadzenie poszukiwań zabytków przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń 

elektronicznych i technicznych (w tym wykrywaczy metali) jest możliwe jedynie  

po uzyskaniu pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. W ostatnim 

czasie obserwujemy jednak wzrost zjawiska prowadzenia takich działań bez odpowiednich 

zezwoleń i kontroli. Szacuje się, że w Polsce poszukiwania z wykrywaczami metali prowadzi 

regularnie ponad 100 tysięcy osób. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków wydają natomiast 

rocznie jedynie około 100 stosownych pozwoleń, a więc istnieje bardzo duża liczba osób, 

które prowadzą poszukiwania bez jakiegokolwiek nadzoru. Skutkiem tej bezprawnej 

eksploracji jest często niszczenie stanowisk archeologicznych i grobów wojennych oraz 

nielegalny obrót pozyskanymi w ten sposób zabytkami. 

Wśród ogromnej grupy poszukiwaczy-amatorów, poza prawdziwymi pasjonatami 

historii, znajduje się również wiele osób, które chcą pozyskać zabytki jedynie dla osobistego 

zysku. Umożliwienie przyznawania nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

za zabytki archeologiczne znalezione w trakcie poszukiwań z wykrywaczem metali niosłoby 

ze sobą ryzyko niezamierzonego uhonorowania również i takich osób. Ewentualna zmiana 

rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagród za odkrycie 

lub znalezienie zabytków archeologicznych w postulowanym przez Pana Posła kierunku 

prowadziłaby także nieuchronnie do nagłego wzrostu liczby prowadzonych poszukiwań, 

masowego naruszania i tym samym niszczenia stanowisk archeologicznych oraz stworzenia 

mechanizmu czerpania korzyści finansowych z nielegalnej eksploracji stanowisk 

archeologicznych. Do takiej sytuacji dopuścić nie można i dlatego w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego nie są prowadzone żadne prace nad proponowaną zmianą 

powyższego rozporządzenia. 

Jednoznacznie należy zaznaczyć, że przeszukiwanie i rozkopywanie reliktów pól 

bitewnych, w obrębie których znajdują się między innymi wspomniane przez Pana Posła 

destrukty amunicji czy części umundurowania żołnierskiego, również nie może być 

prowadzone poza wiedzą i zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

Zabytki archeologiczne stanowią własność Skarbu Państwa i składają się na 

dziedzictwo archeologiczne, które jest świadkiem wielowiekowej historii. W ziemi znajduje 

się ich ograniczony, nieodnawialny zasób, a więc do każdego z nich należy podchodzić 



z wyjątkową dbałością i uwagą. Zgłoszenie faktu znalezienia zabytku archeologicznego 

organom konserwatorskim jest obowiązkiem, którego wykonanie należy w każdym 

przypadku docenić i pochwalić znalazcę za wykazanie godnej naśladowania, obywatelskiej 

postawy. Jest to bowiem wyraz troski o ochronę naszego wspólnego dziedzictwa.  
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