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Zagro˝enie przest´pczoÊcià
kryminalnà w roku 2007 –
dane statystyczne

W roku 2007 stwierdzono ogó∏em
1 152 993 przest´pstw, czyli o oko∏o 130 tysi´cy mniej ni˝ w roku poprzednim. We
wszystkich kategoriach odnotowano spadek
przest´pczoÊci; zmala∏o równie˝ zagro˝enie
przest´pczoÊcià kryminalnà. Liczba przest´pstw kryminalnych pope∏nionych w 2007 r.
wynios∏a 794 317, odnotowano spadek liczby tych przest´pstw o 11,08 proc. w stosunku do 2006 r. Utrzymuje si´ tendencja malejàca – w 2006 roku w stosunku do roku
2005 odnotowano spadek liczby przest´pstw
kryminalnych o 10,07 proc., przy równoczesnym wzroÊcie wykrywalnoÊci. W 2007 r.
wykrywalnoÊç przest´pstw kryminalnych
wynosi∏a 50,4 proc., w roku 2006 –
47,5 proc., zaÊ w 2005 r. – 44,2 proc.

sztuki plastycznej, rzemios∏a artystycznego,
pamiàtek historycznych, numizmatów (spadek liczby przest´pstw o 31,5 p. proc. w stosunku do roku 2006), zaÊ 772 przest´pstwa
dotyczy∏y wytworów techniki, materia∏ów
bibliotecznych, instrumentów muzycznych,
wytworów sztuki ludowej i r´kodzie∏ (spadek
liczby przest´pstw w tej kategorii o 41,2 p.
proc. w stosunku do roku 2006). Odnotowano równie˝ 168 przest´pstw, w wyniku których nastàpi∏a utrata przedmiotów kultu religijnego, nie stanowiàcych w myÊl definicji
zabytku (w roku 2006 odnotowano takich
zdarzeƒ 219).
W 2007 r. najwi´ksze zagro˝enie przest´pstwami przeciwko zabytkom w kategorii
dzie∏ sztuki plastycznej, rzemios∏a artystycznego, pamiàtek historycznych, numizmatów
odnotowano na terenie podleg∏ym Komendzie Sto∏ecznej Policji (57 przest´pstw stwierdzonych), województwa dolnoÊlàskiego (53

by∏y artyku∏y kultu religijnego nie b´dàce zabytkiem, w roku 2007 by∏o województwo
Êlàskie (19). Ponadto w 2007 r. stwierdzono
22 przest´pstwa Êcigane z art. 108 i 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w 2006 r. – 118
przest´pstw stwierdzonych).
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Przest´pstwa przeciwko
zabytkom dokonywane
w obiektach sakralnych,
mieszkaniach prywatnych
i innych obiektach

W roku 2007 sprawcy dokonywali kradzie˝y zabytków ruchomych g∏ównie
z obiektów sakralnych i mieszkaƒ prywatnych. Tendencja ta nie zmienia si´ od kilku
lat – przedmioty zabytkowe sà najbardziej
nara˝one na rabunek zarówno w obiektach
sakralnych, jak i u prywatnych posiadaczy.
Liczba wybranych przest´pstw
przeciwko mieniu

Lata

Liczba
pope∏nionych
przest´pstw
ogó∏em

Ogólna
wykrywalnoÊç
[%]

Liczba
przest´pstw
kryminalnych

WykrywalnoÊç
sprawców
przest´pstw
kryminalnych [%]

Kradzie˝
cudzej rzeczy

Kradzie˝
z w∏amaniem

2005 r.
2006 r.
2007 r.

1 379 962
1 287 918
1 152 993

58.6
62.4
64.6

1 000 096
893.389
794 317

44.2
47.5
50.4

324 144
280 709
241 104

221 020
173 762
141 606
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Zagro˝enie
przest´pstwami
skierowanymi na zabór
dóbr kultury narodowej

W 2007 r. stwierdzono 1132 przest´pstwa, w których przedmiotem zamachu by∏y
zabytki ruchome. W stosunku do roku 2006,
zgodnie z policyjnymi danymi statystycznymi, nastàpi∏ spadek liczby tych przest´pstw
o 38,4 p. proc. Z ogó∏u przest´pstw przeciwko zabytkom 360 zdarzeƒ dotyczy∏o dzie∏
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przest´pstwa stwierdzone) i ma∏opolskiego
(46 przest´pstw stwierdzonych). Natomiast
bioràc pod uwag´ kategori´ wytworów techniki, materia∏ów bibliotecznych, instrumentów muzycznych, wytworów sztuki ludowej
i r´kodzie∏ najwi´cej przest´pstw odnotowano
na terenie województwa Êlàskiego (135 przest´pstw stwierdzonych), dolnoÊlàskiego (121)
oraz na terenie podleg∏ym Komendzie Sto∏ecznej Policji (64). Rejonem, w którym dosz∏o do najwi´kszej liczby pope∏nionych przest´pstw, gdzie przedmiotami przest´pstwa

Przyk∏ady kradzie˝y dzie∏ sztuki dokonanych
z obiektów sakralnych to:
1.03.2007 r. z terenu Bazyliki pw. NMP
w m. Âwi´ta Lipka skradziono figur´ przedstawiajàcà Êw. Tadeusza Jud´, wykonanà
z blachy miedzianej, przedstawiajàcà postaç
aposto∏a, trzymajàcà w prawej d∏oni w∏óczni´
zakoƒczonà grotem, charakterystyczny brak
lewej d∏oni, wys. oko∏o 140 cm, waga 30-35 kg. Figura datowana na 1826 r., wartoÊci 20 000 z∏ (fot. 11),
29. 09.2007 r. w wyniku kradzie˝y doko-

nanej w koÊciele pw. NajÊwi´tszego Imienia
Jezus we Wroc∏awiu utracono nast´pujàce
naczynia liturgiczne:
– póênobarokowy srebrny kielich z patenà,
autorstwa Johana Petzolda, czas powstania
po 1725 r.,
– neogotycki kielich z patenà pochodzàcy
prawdopodobnie z warsztatu wroc∏awskiego,
1874 r.,
– wczesnobarokowy kielich z 1657r., prawdopodobnie warsztat niemiecki,
– kielich barokowy z 3. çw. XVII w. wraz
z neogotyckà patenà 1. çw. XX w.; autorstwo: Christian Mentzel,
– rokokowy relikwiarz Krzy˝a Êw. i pi´ciu
Êwi´tych z 2. çw. XVIII w., rokoko, warsztat
niemiecki.

panego oraz znaczków o ró˝nej tematyce
i z ró˝nego okresu.
Przyk∏ady kradzie˝y dzie∏ sztuki dokonanych
z galerii:
w dniach 15 – 17.04.2007 r. z Domu Aukcyjnego Agra Art w Warszawie skradziono
obraz Aleksandra Kobzdeja Abstrakcja Informel,
22.05.2007 r. w sklepie z antykami Galerii Grodzkiej w P∏ocku dokonano kradzie˝y
wazonu z poczàtku XX w. wykonanego ze
szk∏a trawionego w kolorze ˝ó∏to-brunatnym, autorstwa Emila Galle.

Przyk∏ady kradzie˝y dzie∏ sztuki dokonanych
z mieszkaƒ prywatnych:
W dniach 6.02, 17.03., 2. i 4.08. 2007 r.
na terenie Krakowa dokonano czterech w∏amaƒ do mieszkaƒ prywatnych kolekcjonerów, w wyniku których skradziono 9 obrazów, 2 ikony, 1 starodruk, zabytkowy zegar
stojàcy, 2 Êwieczniki z XIX w., 40 sztuk
srebrnych sztuçców i elementy wyposa˝enia
mieszkania o ∏àcznej wartoÊci 350 000 z∏,
16.05.2007 r. z mieszkania w Warszawie
skradziono akwarel´ M. Fortuno wartoÊci
oko∏o 100 000 z∏, przedstawiajàcà stojàcà
starà kobiet´ w ∏achmanach, prawdopodobnie trzymajàcà na r´kach zawini´te w tkanin´ dziecko, na tle nieba i murów zabudowaƒ,
17.08.2007 r. w wyniku w∏amania do
mieszkania w Warszawie skradziono m.in. 11
obrazów malarstwa polskiego, m.in. autorstwa Wojciecha Kossaka, Wojciecha Weissa,
Jana Styki, Vlastimila Hofmana, a tak˝e kolekcj´ monet z∏otych, srebrnych i platynowych. Suma strat to 1 000 000 z∏,
8.10.2007 r. z mieszkania w Radomiu
skradziono dwa p∏ótna Jerzego Kossaka (ka˝de o wartoÊci 15 000 z∏), jeden obraz autorstwa Maliszewskiego (ok. 30 000 z∏) oraz
monety i znaczki z ró˝nego okresu. Ponadto
sprawcy dokonali kradzie˝y 5 sztuk monet
srebrnych z XVI w. – tzw. pó∏groszówek litewskich z or∏em i wizerunkiem Pogoni Litewskiej z okresu Zygmunta II Augusta – po
150 z∏ ka˝da, oko∏o 500 sztuk monet pochodzàcych z ró˝nych paƒstw o nieustalonej
wartoÊci, banknotu o nominale 4 z∏ z okresu
Insurekcji KoÊciuszkowskiej z papieru czer-

W roku 2007 odzyskano znacznà iloÊç
przedmiotów zabytkowych, w tym zabytków
archeologicznych utraconych w wyniku przest´pstwa zarówno w ostatnim okresie, jak
i w latach ubieg∏ych.
Odzyskane dzie∏a sztuki
Najwa˝niejsze przeprowadzone realizacje
spraw w 2007 r. dotyczàce zabytków i odzyskane dzie∏a sztuki:
styczeƒ 2007 r., Kraków – XVIII-wieczny
r´kopis pochodzàcy z kradzie˝y w 1998 r.
z biblioteki Klasztoru Kamedu∏ów w Krakowie,
luty 2007 r., Warszawa – szkic Piotra Micha∏owskiego o wartoÊci 10 000 z∏, przedstawiajàcy dwie le˝àce kobiety, skradziony
w 2002 r. z mieszkania prywatnego w Warszawie oraz srebrne zabytkowe przedmioty
o wartoÊci 80 000 z∏, w tym dziesi´ç srebrnych cukiernic, pó∏miski, solniczki, dzbanki,
skradzione warszawskiemu kolekcjonerowi
w 1994 r., zatrzymano 2 osoby, którym
przedstawiono zarzuty,
obraz p´dzla Konstantego Mackiewicza
Pejza˝ zimowy, o wartoÊci 6700 z∏, skradziony
z plebanii w m. Kliczków Ma∏y 21.03.1999 r.
(fot. 1),
obraz p´dzla Józefa Krasnowolskiego Nad
rzekà wartoÊci 3500 z∏, utracony w wyniku
kradzie˝y z w∏amaniem do domu
21.01.2000 r. w m. Milanówek (fot. 2),
obraz autorstwa Jana W∏adys∏awa Che∏miƒskiego Komisarz wojenny, oficer i ˝o∏nierz pociàgów. Dzie∏o zosta∏o przekazane do wyceny
Muzeum Narodowemu w Warszawie przez
Dom Aukcyjny Agra Art, gdzie obraz by∏
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p∏yta nagrobna z lat
1845–1857
wykonana
z piaskowca o wartoÊci oko∏o
10 000 z∏ skradziona z terenu
cmentarza parafialnego w Gierczy10
nie, gm. Lwówek Âlàski oraz dwie rzeêby
anio∏ków trzymajàcych kartusz z 1854 r., skradzione we wrzeÊniu 2005 r. w miejscowoÊci
Srebrna Góra, woj. dolnoÊlàskie (fot. 7); rzeêba pochodzàca z 1847 r. przedstawiajàca
Matk´ Boskà, skradziona w kwietniu 2005 r.
w Milcicach woj. dolnoÊlàskie; donice z poczàtku XX wieku, skradzione w maju 2005 r.
z cmentarza w Rzàsinach woj. dolnoÊlàskie;
po∏owa p∏yty epitafijnej z XIX w. przedstawiajàcej postaci anio∏ków oraz roÊlinne elementy, skradziona w lipcu 2006 r. z cmentarza w P∏awnie Dolnej woj. dolnoÊlàskie; kartusz z XVII w., skradziony w listopadzie 2004 r.
w Ko˝uchowie woj. dolnoÊlàskie (fot. 8).
Przedmioty te odzyskano w wyniku wspólnych dzia∏aƒ z policjà niemieckà,
paêdziernik 2007 r., B´dzin, skradziona 16
paêdziernika 2007 r. w Siewierzu kolekcja obrazów znanych polskich artystów i zegarów
(12 prac, m.in. Axentowicza, Jerzego i Wojciecha Kossaka, Gibiƒskiego oraz dwa
zegary: Gustawa Beckera i nieznanego autora), (fot. 3,4,5).
Odzyskane zabytki archeologiczne:
W roku 2007 funkcjonariusze Policji aktywnie podejmowali dzia∏ania s∏u˝àce ochronie archeologicznego dziedzictwa narodowego, wspierali ochron´ stanowisk archeologicznych, monitorowali zasoby Internetu, prowadzili sprawy dotyczàce nielegalnych wykopalisk archeologicznych i paserstwa zabytków
archeologicznych.
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wystawiony do sprzeda˝y przez prywatnego
kolekcjonera. WartoÊç obrazu okreÊlono na
kwot´ 50 000 z∏. W toku podj´tych czynnoÊci ustalono, ˝e obraz stanowi∏ polskà strat´
wojennà,
kwiecieƒ 2007 r., Kraków – wszystkie
(127) eksponaty muzealne (m.in. stare zegary, pamiàtkowe medale) pochodzàce z kradzie˝y z w∏amaniem do Muzeum Historycznego w Marcinkowicach,
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Najwa˝niejsze realizacje policyjne dotyczàce odzyskanych zabytków archeologicznych:
2.04.2007 r. odzyskano w ¸odzi naczynia
pochodzàce sprzed 3 tysi´cy lat, stanowiàce
w∏asnoÊç Muzeum Diecezjalnego we W∏oc∏awku (utracone kilkanaÊcie lat temu podczas
przenoszenia muzeum do nowej siedziby),
25.05.2007 r. w Krakowie odzyskano 71
sztuk zabytków archeologicznych w postaci
narz´dzi krzemiennych i fragmentów naczyƒ
glinianych datowanych na 4500 r. p. n. e.,
11.06.2007 roku w Zawierciu policjanci
odnaleêli szereg przedmiotów prawdopodob-

nie pochodzàcych z nielegalnych wykopalisk, tj.
groty, ostrogi, monety, kule
do karabinów ska∏kowych,
klamry metalowe od pasków ˝o∏nierzy carskich, odbitki piecz´ci lakowych,
5.06.2007 r. policjanci w Katowicach
ujawnili i zabezpieczyli oko∏o 800 sztuk monet, medaliki, krzy˝yki, ostrogi jeêdzieckie,
w województwie dolnoÊlàskim w okresie
od 27 czerwca do 2 lipca 2007 r. zabezpieczono 288 sztuk monet, w tym rzymskich pochodzàcych z I-II w. i denarów z X-XI w.,
a tak˝e wyroby Êredniowieczne: ostrogi (16
sztuk), sierpy (3 sztuki), ozdoby, groty i fragmenty ceramiki,
18.07.2007 r. zatrzymano 3 osoby, u których zabezpieczono ∏àcznie 28 sztuk monet
i medali oferowanych do sprzeda˝y za poÊrednictwem portalu internetowego Allegro, cennych monet i medali, stanowiàcych cz´Êç
XVII-wiecznej kolekcji numizmatycznej jednego z najlepszych ówczesnych muzeów niemieckich Schlesisches Museum für Kungstgewerbe und Altertuermer, figurujàcych na polskiej
liÊcie strat wojennych,
w paêdzierniku 2007 r. w Grodzisku Mazowieckim odzyskano zabytki archeologiczne
skradzione z Centrum Edukacji Kulturalnej
w Grodzisku Mazowieckim. By∏y to m.in.:
popielnica z koÊçmi pochodzàca z kultury
przeworskiej z II w. n. e., no˝e, groty strza∏,
w∏óczni oraz cenna miseczka gliniana z guzikiem naÊladujàcym ucho, pochodzàca z kultury grobów kloszowych z V w. p. n. e.,
w paêdzierniku/listopadzie 2007 r. w Lublinie zatrzymano 5 osób podejrzewanych
o posiadanie i obrót zabytkami pochodzàcymi
z nielegalnych wykopalisk archeologicznych
na terenie województwa lubelskiego. W toku
czynnoÊci zabezpieczono kilkaset zabytków
archeologicznych, takich jak: monety z I-IV w.,
ozdoby, narz´dzia kamienne Êredniowieczne
oraz ceramik´. Dwóm zatrzymanym osobom
przedstawiono zarzuty (fot. 6),
25.11.2007 odzyskano zabytki, którymi
handlowa∏a bia∏orusko-polska grupa przest´pcza. Zabezpieczono zabytkowe precjoza, takie
jak: monety, odznaki, przedmioty u˝ytkowe
i dewocjonalia. Wst´pnie wartoÊç zabytków
oszacowano na ok. 14 000 z∏. WÊród zabezpieczonych przedmiotów znalaz∏y si´
m.in. monety z XVI - XX w., przepi´kny me-

talowy krzy˝ procesyjny, zabytkowy zestaw do
parzenia herbaty, dwa samowary, zegarki oraz
wiele odznaczeƒ i medali. W kolekcji numizmatyków za najcenniejszà uznano monet´
z 1815 r. o nominale 400 lirów, wartà oko∏o
2 000 z∏. Do sprawy zatrzymano 4 osoby,
dwóm osobom przedstawiono zarzuty. Ustalono, ˝e grupa w okresie od maja do listopada
2007 r. dokonywa∏a przemytu z Polski na Bia∏oruÊ zabytków o du˝ej wartoÊci historycznej,
artystycznej i naukowej, nabywanych m.in. na
jednym z portali aukcyjnych, o wartoÊci rynkowej co najmniej 40 000 z∏ (fot. 9,10).
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Krajowy Zespól do
Walki z Przest´pczoÊcià
Przeciwko Dziedzictwu
Narodowemu
Realizujàc zadania wymienione w rzàdowym programie ograniczania przest´pczoÊci
i aspo∏ecznych zachowaƒ Razem Bezpieczniej
w obszarze: Ochrona dziedzictwa narodowego

przed kradzie˝ami, dewastacjà i nielegalnym wywozem za granic´, w zakresie utworzenia w strukturze organów Êcigania specjalistycznej komórki do
zwalczania przest´pczoÊci przeciwko zabytkom, 25
czerwca 2007 r. w Biurze Kryminalnym Komendy G∏ównej Policji utworzono Krajowy
Zespó∏ do Walki z Przest´pczoÊcià Przeciwko
Dziedzictwu Narodowemu. Przed powo∏aniem wymienionego zespo∏u na szczeblu Komedy G∏ównej Policji, w marcu 2007 r. zainicjowano dzia∏ania majàce na celu utworzenie
w komendach wojewódzkich Policji w Katowicach, ¸odzi, Gdaƒsku i Wroc∏awiu oraz
w Komendzie Sto∏ecznej Policji kilkuosobowych zespo∏ów do zwalczania przest´pstw
przeciwko zabytkom. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e
zespó∏ w KWP, w Krakowie funkcjonowa∏ ju˝ wczeÊniej. W pozosta∏ych jednostkach Policji
wyznaczeni zostali koordynatorzy do spraw zwalczania
przest´pczoÊci przeciwko zabytkom.
Celem utworzenia zespo∏ów
i wyznaczenia koordynatorów by∏o
zapewnienie przejrzystej struktury
oraz profesjonalnej i kompleksowej
realizacji zadaƒ, majàcych w perspektywie przyczyniç si´ do poprawienia skutecznoÊci rozpoznawania
i zwalczania tego rodzaju przest´pstw oraz ograniczenia aktywno-

Êci Êrodowisk przest´pczych funkcjonujàcych w tym obszarze.
Krajowy Zespó∏ w ramach realizowanych
zadaƒ wydaje Biuletyn w cyklu kwartalnym
adresowany do wojewódzkich koordynatorów i cz∏onków zespo∏ów ds. zwalczania przest´pstw przeciwko zabytkom. Jego celem jest
systematyczne przekazywanie aktualnych informacji z zakresu niniejszej problematyki,
w tym danych na temat zjawiska, tak˝e
w uj´ciu mi´dzynarodowym. Ideà utworzenia
Biuletynu by∏o i jest zapewnienie m.in. dost´pu do podstawowych informacji zainteresowanym policjantom, jak równie˝ u∏atwienie
wymiany informacji pomi´dzy poszczególnymi jednostkami przez publikowanie danych
kontaktowych oraz informacji o zdarzeniach.
Biuletyn wzbudzi∏ równie˝ zainteresowanie
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej i S∏u˝by
Celnej, wÊród których publikacja jest obecnie
rozpowszechniana.
Bioràc pod uwag´ aktualne zagro˝enie
przest´pczoÊcià przeciwko zabytkom w Polsce
i obecnie realizowane zadania przez policjantów jednostek terenowych w kraju pod nadzorem Krajowego Zespo∏u do Walki z Przest´pczoÊcià Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu nale˝y uznaç, ˝e podejmowane dzia∏ania przez Komend´ G∏ównà Policji na obecnym etapie sà adekwatne do skali zagro˝enia
oraz prawid∏owego i efektywnego realizowania przez Policj´ przedsi´wzi´ç dotyczàcych
niniejszej problematyki.
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Wnioski
i prognozy

W roku 2007 wyraênie widaç pozytywnà tendencj´ spadku zagro˝enia przest´pczoÊcià przeciwko dobrom kultury
i jednoczesny wzrost wykrywalnoÊci
sprawców tej kategorii przest´pstw. Mo˝na wnioskowaç, ˝e funkcjonowanie
Krajowego Zespo∏u nie
pozostaje bez wp∏ywu na spadek zagro˝enia przest´pczoÊcià przeciwko
zabytkom, w tym archeologicznym
– o czym Êwiadczà policyjne dane statystyczne oraz wyraêny spadek liczby
ofert sprzeda˝y zabytków archeologicznych, zamieszczanych w internetowych portalach aukcyjnych.

Nale˝y podkreÊliç skutecznà dzia∏alnoÊç
Zespo∏u w zakresie edukacyjnym – z inicjatywy Krajowego Zespo∏u do Walki z Przest´pczoÊcià Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu WK BK KGP w Êcis∏ej wspó∏pracy
z Krajowym OÊrodkiem Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie przeprowadzono specjalistyczne szkolenia dotyczàce
ochrony dziedzictwa archeologicznego.
Uczestnicy szkolenia – policjanci z jednostek
obejmujàcych tereny najbardziej zagro˝one
rabunkiem dziedzictwa archeologicznego –
poznali na szkoleniach podstawy prawa
w archeologii, doktryn´ konserwatorskà
w dziedzinie archeologii, tematyk´ metodologii archeologicznej oraz po∏o˝enie stanowisk najbardziej nara˝onych na rabunek na
terenie danego powiatu.
Równie˝ dzia∏alnoÊç wydawnicza Zespo∏u przyczyni∏a si´ do podniesienia specjalistycznej wiedzy policjantów w kraju,
w aspekcie rozpoznawania zabytków, sposobów zwalczania tej przest´pczoÊci i metod Êcigania sprawców oraz zagadnieƒ prawnych
zwiàzanych z egzekucjà prawa.
Prognozujàc rozwój przest´pczoÊci
przeciwko zabytkom przewiduje si´, ˝e zagro˝enie, jak w latach ubieg∏ych, b´dzie si´
koncentrowaç na terenie województw po∏udniowej Polski (dolnoÊlàskiego, ma∏opolskiego i Êlàskiego) oraz miasta Warszawy
i województwa mazowieckiego. Obiektami
najbardziej zagro˝onymi tego typu przest´pczoÊcià b´dà mieszkania i domy prywatnych kolekcjonerów, a tak˝e koÊcio∏y, kaplice i cmentarze. W dalszym ciàgu b´dzie
prowadzony obrót przedmiotami zabytkowymi, w tym archeologicznymi, za poÊrednictwem internetowych portali aukcyjnych.
W zwiàzku z przystàpieniem Polski do strefy Schengen nastàpi wzrost przypadków
transferu zabytków, w tym pochodzàcych
z nielegalnych êróde∏. W Êwietle powy˝szych prognoz Policja (Krajowy Zespó∏ do
Walki z Przest´pczoÊcià Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu) w ramach zawartych porozumieƒ o wspó∏dzia∏aniu b´dzie
sukcesywnie zacieÊniaç dotychczasowà
wspó∏prac´ ze s∏u˝bami i instytucjami pozapolicyjnymi w celu skuteczniejszego ograniczania aktualnego zagro˝enia oraz nawiàzywaç wspó∏prac´ z innymi instytucjami, realizujàcymi zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego.
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