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BarBara Kaleta

Baza danych Interpolu 
(Works of Art)

Nielegalny handel dziełami sztuki dotyka  
w mniejszym lub większym stopniu 
wszystkie kraje świata, powodując nieod-
wracalne straty w ich spuściźnie kul-

turowej. Proceder ten stymulowany jest przez  
popyt na rynku sztuki. Sprzyja mu otwarcie granic, 
niestabilność polityczna w niektórych państwach, 
działania wojenne, klęski żywiołowe i wszechobec-
ny Internet. Wszystkie te czynniki przynoszą 
ogromne profity przestępcom, zarówno dokonu- 
jącym kradzieży, często na zamówienie, jak i zajmu- 
jącym się handlem dziełami sztuki w sposób  
nielegalny. Z międzynarodową pomocą w walce  
z przestępczością przeciwko dobrom kultury  
organom ścigania na całym świecie przychodzi  
Interpol, który nie tylko umożliwia i ułatwia szybką 
wymianę informacji kryminalnych, ale także odda-
je do dyspozycji narzędzie, jakim jest zinformaty-
zowana baza WOA, zawierająca informacje o po-
szukiwanych dziełach sztuki. 

Zrzut ekranu ze strony internetowej Interpolu,  fragment informacji nt. roli  
i działań Interpolu  w zwalczaniu nielegalnego obrotu dziełami sztuki
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Historia gromadzenia przez Interpol informacji o skradzionych 
lub zaginionych na świecie przedmiotach sztuki, w tym dobrach 
kultury, zaczęła się w 1947 r., kiedy to Sekretariat Generalny tej  
organizacji zaczął publikować w dwóch wersjach językowych, an-
gielskiej i francuskiej, papierowe noty noszące odpowiednio nazwy: 
„Stolen cultural property” i „Biens culturels volés”. Noty te zawie-
rały dane na temat daty i miejsca kradzieży, nazwiska autora, tytu-
łu i wymiarów dzieła oraz jego fotografię, najczęściej czarno-białą, 
i były systematycznie rozsyłane do Krajowych Biur Interpolu państw 
członkowskich.

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Interpolu w 1982 r. 
pozwoliła tej międzynarodowej organizacji na stosowanie systemu 
informatycznego w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji policyj-
nych. W procesie informatyzacji podjęto m.in. działania zmierzające 
do utworzenia bazy danych skradzionych dzieł sztuki. Początkowo 
rejestr ten miał charakter bardzo ogólny, co pozwalało w zasadzie na 
dokonanie sprawdzenia jedynie na podstawie nazwiska twórcy.  
Dopiero w 1995 r. utworzono specyficzną aplikację dla dzieł sztuki. 
Wówczas nie zaprzestano jeszcze publikacji not papierowych.  
Nastąpiło to w 2000 r., po tym, jak zbór skradzionych dzieł sztuki  
zaczęto udostępnić upoważnionym służbom krajów członkowskich 
na płytach CD, zastąpionych po kilku latach DVD. Stworzono  
także instytucjom kultury możliwość subskrypcji. W 2005 r. baza  
– za pośrednictwem bezpiecznego systemu komunikacji Interpolu  
– zaczęła być dostępna online dla upoważnionych funkcjonariuszy  
i pracowników Policji, Straży Granicznej oraz innych służb organów 
ścigania. 

Wyszukiwarka dla podstawowych danych obiektów  
– zrzut ekranu z bazy danych WOA
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Przeszukiwanie zbioru WOA, dostępnego w językach angielskim, 
francuskim lub hiszpańskim, jest możliwe na podstawie bardzo wie-
lu kryteriów, m.in.: 

��•��rodzaju�przedmiotu�(np.�obraz,�ikona,�rzeźba,�moneta,� 
książka, znaczek, broń, mozaika zegar),
•�nazwiska�autora,
•�tytułu,�
•�materiału�i�techniki�wykonania,
•�wymiarów,
•�dominujących�kolorów,
•�kraju�kradzieży.

Obecnie baza danych WOA liczy prawie 42 700 pozycji, zarejestro-
wanych na wniosek kompetentnych służb ze 125 państw członkow-
skich Interpolu. Największy wkład mają w niej państwa Europy, 
wśród których przoduje Francja z ponad 5000 zarejestrowanych 
przedmiotów. Na wniosek Polski wprowadzono 713 pozycji. 

W bazie może być zarejestrowany każdy przedmiot będący dzie-
łem sztuki, obiekt o znaczeniu kulturowym lub historycznym znajdu-
jący się na liście obiektów dziedzictwa kulturowego danego państwa, 
podlegających ochronie zgodnie z legislacją krajową, lub który  
figuruje na liście przedmiotów w art. 1 Konwencji UNESCO  
z 1975 r., a także każde inne dzieło sztuki, o którego rejestrację  
do Sekretariatu Generalnego zwróci się Krajowe Biuro Interpolu 
państwa członkowskiego.

Do wnioskowania o wpis przedmiotów do bazy upoważnione są 
również, oprócz krajowych biur, dwie organizacje międzynarodowe: 
UNESCO oraz ICOM (Międzynarodowa Rada Muzeów). 

Karta w bazie WOA – rzeźba Augusta Rodina Pocałunek,  
skradziona w USA w 1991 r., zarejestrowana pod numerem  
ref. Interpolu 1993/19399-1.1 

Karta w bazie WOA – ikona z XVI w. Matka Boska Rudecka  
– Królowa Bieszczad, skradziona w Polsce, w Jasieniu w 1992 r., 
zarejestrowana pod numerem ref. Interpolu: 1994/44035-1.1
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Automatyczna rejestracja z pominięciem Sekretariatu General-
nego jest niemożliwa. Należy zaznaczyć, że rejestr WOA nie zawiera 
żadnych danych o charakterze osobowym, dotyczących poszkodo-
wanych czy sprawców. Znajdują się w niej informacje wyłącznie  
o poszukiwanym dziele, jego fotografia, a także data i miejsce  
kradzieży oraz numery referencyjne Sekretariatu Generalnego  
i podmiotu zlecającego.

Muszą być spełnione dwa podstawowe warunki, aby przedmiot 
został wprowadzony do bazy WOA; są to: jego opis, najlepiej zgodnie 
ze standardem Object ID oraz dobrej jakości fotografia, co ułatwia 
późniejszą identyfikację. Nie istnieją restrykcje co do wartości. 

O potrzebie rejestracji danego przedmiotu decydują kompeten-
tne służby krajowe. 

W 2009 r. Interpol umożliwił przeszukiwanie bazy online  
z  każdego komputera podłączonego do Internetu. Chodziło tu  
o nadanie prawa dostępu osobom spoza organów ścigania, niepo-
siadającym uprawnień do korzystania z zastrzeżonego systemu  
komunikacji Interpolu, reprezentującym szeroko pojęte środowiska 
związane z ochroną dóbr kultury i rynkiem antykwarycznym.  
Dzięki tej aplikacji sprawdzenia w bazie mogą przeprowadzać  
pracownicy muzeów, galerii, domów aukcyjnych, instytucji ubezpie-
czeniowych, a także kolekcjonerzy i antykwariusze. Wystarczy,  
że prześlą do Sekretariatu Generalnego wypełnioną aplikację  
w celu otrzymania hasła dostępu. Korzystanie z bazy nie wiąże się  
z ponoszeniem jakichkolwiek opłat. Rozważając kwestię  
„upublicznienia” tego właśnie zbioru Interpol uwzględnił między 
innymi treść art. 4 Konwencji UNIDROIT z 1995 r. nt. skradzionych 
lub  nielegalnie wywiezionych dóbr kultury, w którym znajduje się 

Karta w bazie WOA – obraz z 1530 r. Lucasa Cranacha Madonna 
z Dzieciątkiem, skradziony w Polsce, w Sulmierzycach w 1995 r., 
zarejestrowany pod numerem ref. Interpolu: 2010/24850-1.1

Karta w bazie WOA – obraz Tadeusza Makowskiego  
Dziewczyna w niebieskim kapeluszu, skradziony w Krakowie  
w 1984 r., zarejestrowany w bazie WOA pod numerem  
ref. Interpolu: 2011/4516-1.1
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zapis: „W celu ustalenia, czy posiadacz działał z wymaganą starannością, uwzględ-
nione zostaną wszystkie okoliczności nabycia, charakter stron, zapłacona cena, 
sprawdzenia przeprowadzone przez nabywcę w każdym dostępnym rejestrze doty-
czącym kradzionych dzieł sztuki oraz w każdej innej dostępnej stosownej informa-
cji lub dokumentacji”. Od sierpnia 2009 do grudnia 2012 r. prawo dostępu przyzna-
no ponad 2200 użytkownikom z 80 państw. 

Baza danych WOA jest największym międzynarodowym rejestrem skradzionych 
dzieł sztuki. Nie znaczy to jednak, że zawiera informacje o wszystkich skradzionych 
na świecie obiektach sztuki. Znajdują się w niej tylko te, których zaginięcie lub 
kradzież zostały zgłoszone Policji, a ta lub inne odpowiednie służby krajowe  
zdecydowały o ich umieszczeniu w rejestrze Interpolu.

Fot. baza danych Interpolu

http://www.interpol.int

the Interpol Woa (WorKs of art) dataBase

Law enforcement agencies all over the world have at their disposal a tool in the form  
of the Interpol WOA database, which comprises stolen works of art. The register dates 
back to the 1940s and now lists over 42 700 positions, including 713 at the request  
of Poland. 

The WOA database may register any object that is searched for, which is a work of art, 
or is of cultural or historic significance.

The decision that something should be registered is taken by competent services of the 
Interpol member countries. The right to register an object is also exercised by UNESCO.

http://www.interpol.int
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Since 2009 registering objects was made accessible on-line to specialists who are not 
representatives of the law enforcement agencies, but represent milieus connected with 
protecting cultural property and the antiquities markets.

The WOA database is now the largest collection of information on lost or stolen objects 
of cultural property which have been reported to the appropriate authorities. Those,  
in turn, have made the decision that they should be searched for internationally.


