WOJCIECH KRUPI¡SKI

ANALIZA DZIA¸A¡
STRA˚Y GRANICZNEJ
W ROKU 2007
w zwalczaniu i przeciwdzia∏aniu przest´pczoÊci
skierowanej przeciwko dziedzictwu narodowemu
Rozpoczynajàc analiz´ dzia∏aƒ Stra˝y Granicznej w 2007 r. w zwalczaniu i przeciwdzia∏aniu przest´pczoÊci skierowanej przeciwko dziedzictwu narodowemu nale˝y
przypomnieç, i˝ zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami (ustawà kompetencyjnà)
formacja ta posiada kompetencje w rozpoznawaniu, zapobieganiu i wykrywaniu
przest´pstw i wykroczeƒ oraz Êciganiu ich sprawców. Dotyczy to przest´pstw i wykroczeƒ
pozostajàcych w zwiàzku z przekraczaniem granicy paƒstwowej lub przemieszczaniem przez granic´ paƒstwowà towarów i przedmiotów, w tym równie˝ przedmiotów
okreÊlonych w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W zwiàzku
z powy˝szym, Stra˝ Graniczna posiada upowa˝nienie do podejmowania dzia∏aƒ
dotyczàcych zabytków, jednak˝e jedynie w kontekÊcie ich nielegalnego wywozu.
ok 2007 nale˝y oceniaç
przede wszystkim pod kàtem wdra˝anej profilaktyki, tzn. szkoleƒ i koordynacji oraz faktycznie osiàgni´tych wyników, tj.
ujawnionych zdarzeƒ przemytu dóbr kultury.
OdnoÊnie profilaktyki nale˝y jednoznacznie stwierdziç, i˝ w roku 2007
wzmocniona zosta∏a koordynacja dzia∏aƒ.

R

Dotyczy to nie tylko samego systemu
funkcjonowania koordynatorów, który zosta∏ wdro˝ony w Stra˝y Granicznej w
2004 r., ale równie˝ przep∏ywu informacji
i obiegu istotnych danych zarówno
w strukturach pionowych, jak i poziomych. Ogromny wp∏yw na skutecznoÊç
dzia∏aƒ majà szkolenia, warsztaty i konsultacje, które w minionym roku by∏y organizowane bardzo cz´sto, a to niewàtpli-

Ikona podró˝na 4-cz´Êciowa (tzw. tetraptyk) ujawniona w lutym 2007 r. w PSG Poznaƒ – ¸awica
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POST¢POWANIE
PRZYGOTOWAWCZE

ROK 2005

ROK 2006

ROK 2007

43

146

126

Wykres liczby post´powaƒ przygotowawczych prowadzonych przez Stra˝ Granicznà w przedmiocie zabytków w latach 2005– –2007

wie wp∏yn´∏o na podniesienie ÊwiadomoÊci
funkcjonariuszy w przedmiocie zagro˝eƒ,
jakie si´ mogà pojawiç. Zwi´kszona ÊwiadomoÊç to tak˝e wi´ksza skutecznoÊç w ujawnianiu tego typu zdarzeƒ, co z kolei
przek∏ada si´ na efektywnoÊç ochrony polskiego dziedzictwa narodowego.
Nawiàzanie ÊciÊlejszej wspó∏pracy pomi´dzy s∏u˝bami i instytucjami podejmujàcymi w kraju dzia∏ania w ochronie zabytków na poczàtku 2007 r. mia∏o priorytetowy charakter. Na uznanie zas∏uguje wspó∏praca pomi´dzy Stra˝à Granicznà a S∏u˝bà
Celnà, Policjà, Krajowym OÊrodkiem Badaƒ i Dokumentacji Zabytków oraz OÊrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych. Jak
wykaza∏a praktyka, konieczne jest zaanga˝owanie do wspó∏pracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organy Prokuratury, które stanowiç powinny
podstawowe elementy uk∏adanki o nazwie
efektywna walka z przest´pczoÊcià skierowanà
przeciwko zabytkom.
Za zasadny uznaç nale˝y wielokrotnie
podnoszony w minionym roku pomys∏ powo∏ania mi´dzyresortowego zespo∏u ds. zabytków. Jednak˝e nale˝y zauwa˝yç, i˝ zespó∏ ten mo˝e mieç jedynie charakter doradczy, konsultacyjny i analityczny. Powinien mieç mo˝liwoÊç wp∏ywania na formalne aspekty realizowania ochrony dziedzictwa narodowego, a wiec na kwesti´ przepisów, która, jak pokazuje praktyka, jest niezwykle istotna i dajàca podstawowe Êrodki
do walki z tego rodzaju przest´pczoÊcià.
Analiza zagro˝eƒ i rozwiàzywanie bie˝àcych
problemów wydaje si´ byç tym, czym
„owe” cia∏o powinno si´ zajmowaç.
Je˝eli chodzi o dane statystyczne, to
w okresie od stycznia do grudnia 2007 r.
Stra˝ Graniczna mia∏a do czynienia z 129
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przypadkami dotyczàcymi zabytków. Zdarzenia te dotyczy∏y 2284 sztuk ró˝nego rodzaju przedmiotów, z których 1187 zosta∏o
zakwalifikowanych przez rzeczoznawców
jako zabytki w Êwietle obowiàzujàcych
przepisów. Do tej liczby nale˝y równie˝ dodaç 24 tony p∏yt nagrobnych z piaskowca,
zatrzymanych w przejÊciu drogowym w Jakuszycach. Wszcz´to w sumie 126 post´powaƒ przygotowawczych. Dla porównania
nale˝y wskazaç, i˝ w roku 2005 mia∏y miejsce 43 post´powania przygotowawcze,
a w roku 2006 – 146.
Zauwa˝alny jest wiec niewielki spadek
liczby post´powaƒ w stosunku do roku poprzedniego. Przyczyn takiego zjawiska jest
kilka. Po pierwsze – ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa obowiàzujàcych przepisów dotyczàcych wywozu dóbr kultury z kraju z roku
na rok jest coraz wi´ksza, a wdra˝ana profilaktyka oraz stosowane pouczenia niewàtpliwie przyczyniajà si´ do takiego stanu rzeczy. Po drugie – perspektywa wstàpienia
Polski do Uk∏adu z Schengen i wià˝àce si´
z tym u∏atwienia w przekraczaniu granicy
(brak kontroli granicznej) stanowi∏y asumpt
do wstrzymania si´ od prób przemytu zabytków i ponoszenia zb´dnego ryzyka, bowiem istnia∏o du˝e prawdopodobieƒstwo
ujawnienia tego faktu przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej. Zdecydowanie ryzyko jest mniejsze w momencie otworzenia
granic i zniesienia kontroli granicznej.
W ramach 126 przedmiotowych post´powaƒ prowadzone by∏y 4 Êledztwa,
112 dochodzeƒ oraz 10 dochodzeƒ wst´pnych w trybie art. 308 k.p.k. W sumie,
w ramach podj´tych czynnoÊci, 69 osobom postawiono zarzuty nielegalnego wywozu dóbr kultury z kraju, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków
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Wykres liczby zdarzeƒ w 2007 r. z podzia∏em na poszczególne oddzia∏y Stra˝y Granicznej

i opiece nad zabytkami, w tym 26 osób
obj´to aktem oskar˝enia. Znaczna liczba,
bo 65 post´powaƒ zosta∏o umorzonych
i to z ró˝nych powodów. Niestety, wÊród
wszystkich powodów umorzeƒ, sporà liczb´ stanowi znikoma szkodliwoÊç spo∏eczna, co wskazuje na pilnà koniecznoÊç
uÊwiadomienia organom prokuratury wagi problemu. W innym przypadku ekonomika podejmowanych przez odpowiednie
s∏u˝by dzia∏aƒ b´dzie znikoma, ˝eby nie
powiedzieç ˝adna.
Najwi´cej zdarzeƒ w przedmiocie zabytków odnotowaliÊmy w oddziale lubuskim,
∏u˝yckim oraz nadwiÊlaƒskim, kolejno 30,
25 i 29, i tym samym statystyki potwierdzajà zachodni kierunek wywozu dóbr kultury.
Zachodni kierunek wywozu powinien
byç przedmiotem bie˝àcej analizy, szczególnie w kontekÊcie funkcjonowania Polski
w Uk∏adzie z Schengen. Problematyka zagro˝eƒ dla ochrony dóbr kultury zosta∏a
przedstawiona szeroko w nr 4 (53) paêdziernik–grudzieƒ 2007 periodyku Cenne, Bezcenne/Utracone.
Po raz kolejny równie˝ rok 2007 potwierdzi∏, i˝ ró˝norodnoÊç przemycanych
przedmiotów zabytkowych jest ogromna,
tak jak ogromna jest fantazja ludzka co do
sposobów dokonywania prób przemytu.
Katalog przemycanych przedmiotów zatrzymanych w analizowanym roku obejmowa∏: monety, odznaki i starodruki, elementy

gospodarstwa domowego, obrazy, zegary,
Êwieczniki, meble, pojazdy, elementy architektoniczne na lokomotywie koƒczàc.
Kolejny rok to kolejne wyzwania.
Szczególnie w koordynacji dzia∏aƒ wszystkich s∏u˝b i instytucji, które podejmujà
czynnoÊci w dziedzinie ochrony dóbr kultury przed ich nielegalnym wywozem.
Nowe rozwiàzania organizacyjne i prawne
Uk∏adu z Schengen wymuszajà zmian´
post´powania równie˝ w tym zakresie.
Z pewnoÊcià pojawià si´ nowe problemy
(wàtpliwoÊci) co do stosowania okreÊlonych procedur, jednak˝e powinny podlegaç one ciàg∏ej analizie i ocenie pod kàtem
nie tylko mo˝liwoÊci, ale równie˝ zasadnoÊci ich stosowania. Zwi´kszona zostanie
tak˝e liczba przeszkolonych funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, w zwiàzku z wdro˝onymi cyklicznymi szkoleniami organizowanymi w Centrum Szkolenia SG. Specjalistyczne wyk∏ady majà na celu przygotowanie funkcjonariuszy do skuteczniejszej
realizacji dzia∏aƒ w ochronie dóbr kultury,
które b´dà wywo˝one z terytorium RP.
Systematyczny obieg informacji, nie tylko
w ramach s∏u˝by, ale równie˝ pomi´dzy
innymi w∏aÊciwymi organami, który stanowiç b´dzie dope∏nienie efektywnej koordynacji dzia∏aƒ, uznaç nale˝y za najistotniejszy w roku 2008 r.
Na zdj´ciach przedmioty zabytkowe zatrzymane przez Stra˝
Granicznà w 2007 r.
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