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SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO 

DOBROM KULTURY W 2017 R.  

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI 

ANETA CEGLIŃSKA 

 

SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ SKIEROWANĄ NA ZABÓR DÓBR KULTURY 

Liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych w 2017 r. wyniosła 782 069, to jest o 3505 przestępstw 

więcej w stosunku do roku 2016; w przypadku przestępstw kryminalnych nastąpił spadek z 518 864 w 

2016 r. do 490 691 w 2017 r. (różnica – 28 173 przestępstwa)1.  

 W odniesieniu do kategorii przestępstw przeciwko mieniu zauważalny jest spadek liczby 

przestępstw przy jednoczesnym wzroście wskaźnika wykrywalności: 

- kradzież cudzej rzeczy – spadek ze 131 368 przestępstw w 2016 r. do 111 291 w 2017 r., co oznacza 

spadek o 20 077 przestępstw; % wykrywalności: z 31,2 w 2016 r. do 33,5 w 2017 r. – zmiana – 2,3%; 

- kradzież z włamaniem – spadek z 79 930 przestępstw w 2016 r. do 67 713 w 2017 r., co oznacza 

spadek o 12 217 przestępstw; % wykrywalności: z 37,1 w 2016 r. do 38,7 w 2017 r. – zmiana – 1,6%. 

Dane statystyczne w odniesieniu do przestępstw kradzieży i kradzieży z włamaniem, przy 

uwzględnieniu wartości katalogowych modus operandi charakterystycznych dla dóbr kultury, zawiera 

zestawienie tabelaryczne stanowiące [il.1].  

 

                                                        
1 Dane statystyczne w niniejszym omówieniu - wg Biuletynu Statystycznego styczeń-grudzień 2017 r., opracowanego przez Biuro 

Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, WK-WOI-1315/17. 

Il. 1 Dane statystyczne w odniesieniu do przestępstw kradzieży i kradzieży z włamaniem 
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 W 2017 r. stwierdzono 91 przestępstw ściganych z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187); w 2016 r. stwierdzono 90 

przestępstw [il. 2]. 

 

EFEKTY DZIAŁAŃ POLICJI – PRZYKŁADY 

1.  30.01.2017 r. – Wydział Kryminalny KWP w Poznaniu został poinformowany o kradzieży, która 

nastąpiła 28.01.2017 r., trzech lichtarzy z Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej  

z Katedry Poznańskiej. Zgłoszenie o popełnionym przestępstwie złożył proboszcz Katedry. W wyniku 

podjętych czynności ustalono na monitoringu miejskim wizerunki dwóch mężczyzn i kobiety, którzy 

przy moście Jordana na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przenosili w rękach skradzione lichtarze.  

W wyniku prowadzonych wspólnych działań Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu oraz KP Poznań 

Nowe Miasto zatrzymano trzech sprawców kradzieży oraz odzyskano wszystkie utracone z Katedry 

Poznańskiej lichtarze. Ponadto odzyskano utracone z Kościoła Najświętszego Zbawienia krucyfiks i dwa 

lichtarze z motywem roślinnym. Łączna wartość odzyskanego w trakcie czynności mienia szacowana 

jest na 1900 zł. Ponadto przedmioty te stanowią dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury 

narodowej, która nie może być przeliczona na wartość pieniężną. 

2.  23.06.2017 r. – w Katowicach zatrzymano mieszkańca Katowic oferującego do sprzedaży siekierkę 

z krzemienia pasiastego z okresu neolitu (młodsza epoka kamienia). Oferowana do sprzedaży 

zabytkowa siekierka została odzyskana.  

3. W wyniku wspólnych działań policjantów z Komisariatu Policji w Miastku (woj. pomorskie)  

i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w trakcie realizacji w dniu 12 czerwca na terenie Miastka, 

a następnie w dniu 17 lipca na trenie Koszalina doprowadzono do odzyskania 213 wyjątkowo cennych  

i unikatowych zabytków archeologicznych sprzed 2800 lat, stanowiących część tzw. Skarbu z Miastka. 

Wartość skarbu szacowana jest na kilkaset tysięcy złotych (ok. 800 tys. zł). Czynności prowadzone 

były z aktywnym udziałem funkcjonariuszy WK BK KGP. Uzyskano wstępną opinię, na podstawie której 

przedmioty te zostały zakwalifikowane jako dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 kk). 

W sprawę zaangażowali się funkcjonariusze WK KWP w Gdańsku oraz KWP w Szczecinie i Biura dw.  

z Cyberprzestępczością KGP oraz pracownicy Narodowego Instytutu Muzealnictwa, Departamentu 

Ochrony Zabytków MKiDN oraz Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, a także koordynator 

ds. przestępczości przeciwko zabytkom KG Straży Granicznej.  

4.  18.07.2017 r. – funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji wspólnie z przedstawicielami Wydziału 

Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnaleźli i zabezpieczyli w Sopocie 4 

Il.2 Przestępstwa ścigane z  artykułów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) 
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krzesła, 2 fotele i stolik, które mogą stanowić polskie straty wojenne pochodzące z dawnej kolekcji 

Łazienek Królewskich w Warszawie.  

5. 22.08.2017 – w domu jednorodzinnym funkcjonariusze WK KPP Gniezno wspólnie z WK KWP 

Poznań dokonali zatrzymania mieszkańca powiatu krotoszyńskiego jako osobę podejrzewaną  

o kradzież figurki św. Franciszka w dniu 18.08.2017 r. z Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W toku 

przeszukania pomieszczeń mieszkalnych sprawcy ujawniono szereg przedmiotów o charakterze 

religijnym, tj. krucyfiksów, popiersi, ornatów skrzypcowych, obrazów z wizerunkami świętych oraz 

wiele innych przedmiotów kultu religijnego, pochodzących z kradzieży z kościołów na terenie kraju,  

a które określono jako zabytki muzealne. Postępowanie prowadzi KPP Gniezno. 

6. 1.09.2017 r. – funkcjonariusze WK KWP w Krakowie oraz funkcjonariusze KPP w Olkuszu ujawnili  

i zabezpieczyli rzeźbioną figurę kamienną stylizowaną przedstawiającą twarz z nakryciem głowy, 

wysokości około 40 cm, którą mieszkaniec Kwaśniowa Dolnego oferował do sprzedaży za 

pośrednictwem portalu internetowego.  

7. 6.09.2017 r. – funkcjonariusze WK KWP we Wrocławiu z funkcjonariuszami KPP w Świdnicy dokonali 

przeszukania mieszkania mieszkańca Świdnicy, w trakcie którego zabezpieczono dwa wykrywacze 

metalu oraz zabytki archeologiczne wykopane za ich pomocą na terenie Dolnego Śląska. Ujawnione  

i zabezpieczone zabytki to między innymi: zapinka (fibula) z okresu wpływów rzymskich, monety  

i militaria z okresu wojen napoleońskich oraz I i II wojny światowej. 

8.  30.09.2017 – w ramach czynności służbowych funkcjonariusze KWP w Poznaniu ujawnili 

wystawiony na sprzedaż na portalu OLX.pl topór rogowy, pochodzący z okresu neolitu. Ustalono,  

że przedmiot może być zabytkiem archeologicznym pozyskanym w trakcie prowadzenia nielegalnych 

poszukiwań. W wyniku podjętych czynności zabezpieczono przedmiotowe mienie i przesłuchano 

posiadacza w charakterze świadka, z pouczeniem o treści art. 183 kpk. Ww. oświadczył, że topór 

znalazł około 2010 r. w Warcie i wskazał dokładnie miejsce dokonania odkrycia. Topór rogowy został 

przekazany do muzeum. 

9.  4.10.2017 r. – Funkcjonariusze KMP we Włocławku wspólnie z funkcjonariuszami KWP  

w Bydgoszczy odzyskali zabytkowy karabin Mauser, który był oferowany na portalu OLX.pl przez 

mieszkańca Włocławka. W wyniku przeszukania mieszkania w Ełku zabezpieczono przedmiotowy 

karabin. Sprawę prowadzi KMP Włocławek. 

10.  6.11.2017 r. – funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 

wraz z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 

pracownikami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Okręgowego w Nowym 

Sączu w ramach prowadzonego w WK KMP w Nowym Sączu śledztwa dokonali zabezpieczenia obrazu 

Obrona Lwowa autorstwa Kazimierza Sichulskiego stanowiącego dobro o szczególnym znaczeniu dla 

kultury, który widnieje w bazie strat wojennych MKiDN pod nr 63400 i opublikowany jest jako 

zaginiony w serwisie internetowym www.dzielautracone.gov.pl. Dokonano zatrzymania obrazu Obrona 

Lwowa, a następnie zdeponowano go w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

11.  21.10.2017 r. – na terenie stanowiska archeologicznego w miejscowości Noć, powiat koniński, 

woj wielkopolskie, funkcjonariusze WK KWP Poznań zatrzymali na gorącym uczynku dziewięciu 



4 

sprawców niszczenia stanowisk archeologicznych. Wśród zatrzymanych byli mieszkańcy Zielonej Góry, 

Torunia, Bydgoszczy, Polic, Osiecznej woj. wielkopolskie, Słupcy woj. wielkopolskie, Kurnika woj. 

wielkopolskie. Przy zatrzymanych ujawniono narzędzia, takie jak wykrywacze metalu oraz szpadle. 

Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty z art. 108 u.o.o.z.  

12. 22.11.2017 – funkcjonariusze z garnizonu podległego KWP Bydgoszcz zatrzymali mieszkańca 

Czarnkowa, który okradał i niszczył stanowiska archeologiczne. W związku z przygotowaniami do 

międzynarodowej operacji Pandora II policjanci ustalili, na podstawie analizy ofert sprzedaży 

zamieszczonych na internetowym portalu aukcyjnym, że jeden z użytkowników oferował do sprzedaży 

przedmioty, które mogą pochodzić z nielegalnych poszukiwań za pomocą detektora metalu. W ramach 

prowadzonej operacji Pandora II w dniu 22.11.2017 r. funkcjonariusze dokonali zatrzymania 

mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego, a w trakcie przeszukania w miejscu jego 

zamieszkania zabezpieczono bardzo dużą liczbę monet, w większości z okresu wpływów rzymskich,  

i innych zabytków. Zabezpieczono między innymi fragmenty naczyń glinianych z okresu wpływów 

rzymskich i średniowiecza oraz narzędzia krzemienne z epoki kamienia. W trakcie działań Policji 

zabezpieczono wykrywacz metalu służący do poszukiwań zabytków oraz komputer przenośny wraz  

z mapami terenu, na których prawdopodobnie znajdowały się zaznaczone stanowiska archeologiczne. 

Mężczyźnie postawiono zarzuty w zakresie przywłaszczania oraz niszczenia zabytków i stanowisk 

archeologicznych. Sprawa prowadzona przez KP w Lubiczu. 

13.  23.11.2017 r. – w wyniku działań WK KWP Rzeszów oraz WK KPP Stalowa Wola dokonano 

przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych osoby, która zamieściła ogłoszenie  

o sprzedaży militariów. Na miejscu ujawniono i zabezpieczono: części amunicji 7,62  mm z niezbitymi 

spłonkami z okresu I i II wojny światowej w liczbie 9 szt. oraz 2 łuski po nabojach 12,7 mm  

z niezbitymi spłonkami, a ponadto element zapalnika do pocisku 76,2 mm, wewnątrz którego 

ujawniono utlenioną substancję koloru białego, którą może być kwas pikrynowy. Na miejsce został 

wezwany Minerski Patrol Oczyszczania Terenu Wojska Polskiego celem neutralizacji i zabezpieczenia 

substancji. Zatrzymano dwie osoby, które przesłuchano w przedmiotowej sprawie. Ponadto na miejscu 

w wyniku przeprowadzonych czynności ujawniono i zabezpieczono: 3 kapturki od zapalnika pocisku 

„Szrapnel”, 5 sztuk łusek ze zbitymi spłonkami, fragment pierścienia wiodącego pocisku oraz 

wykrywacz metalu firmy „GARRETT” typu ACE 250, którym, jak ustalono, zostały wydobyte z ziemi 

zabezpieczone rzeczy. 

14.  24.11.2017 r. – w ramach operacji Pandora II funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami WDŚ Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Krakowie w ramach prowadzonych czynności o przestępstwo, z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 2 

k.k., dokonali w mieszkaniu prywatnym na terenie Krakowa zabezpieczenia obrazu Zima w małym 

miasteczku autorstwa Maksymiliana Gierymskiego. Stanowi on dobro o szczególnym znaczeniu dla 

kultury i widnieje w bazie strat wojennych MKiDN pod nr 5403 i opublikowany jest jako zaginiony w 

serwisie internetowym www.dzielautracone.gov.pl. Dokonano zatrzymania obrazu Zima w małym 

miasteczku, a następnie zdeponowano go w Muzeum Narodowym w Krakowie. 
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15. W ramach operacji Pandora II (listopad 2017) funkcjonariusze z garnizonu wielkopolskiego ustalili 

dwóch mieszkańców Wągrowca, którzy amatorsko zajmowali się wyszukiwaniem w ziemi zabytkowych 

przedmiotów. Łupem mężczyzn były zarówno monety ‒ niektóre datowane na początki Państwa 

Polskiego ‒ jak i przedmioty codziennego użytku. Obaj bez żadnych zezwoleń prowadzili nielegalne 

poszukiwania zabytków. W miejscu zamieszkania mężczyzn ujawniono i zabezpieczono blisko 800 

różnego rodzaju przedmiotów pochodzących z nielegalnych wykopalisk, z okresu neolitu do 

nowożytności. Zabezpieczone przedmioty w wielu przypadkach stanowią bardzo dużą wartość 

historyczną w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego. W zabezpieczonym zbiorze występował liczny 

zespół monet z drugiej połowy XVII w., kilka monet późnośredniowiecznych, w tym denarki srebrne 

Kazimierza Jagiellończyka. Zabezpieczono również przedmioty z epoki brązu, takie jak toporek, 

bransoleta, ułamek naszyjnika i drobne elementy ozdób oraz przedmioty z epoki wpływów rzymskich,  

w tym zapinka oczkowa z około I w., liczne srebrne denary rzymskie, zabytkowe plomby towarowe,  

w tym jedna pochodząca z początku okresu nowożytnego. Zabezpieczono również dobrze zachowany 

rzadki odważnik beczułkowaty od wagi szalkowej, z przełomu X/XI w., żelazny, pokryty płaszczem 

brązowym z wybitymi znakowaniami (typ arabski). W mieszkaniach obu mężczyzn zabezpieczono 

również wykrywacze metalu służące do nielegalnych poszukiwań zabytków. Mężczyznom postawiono 

zarzuty kradzieży dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury. 

16. 27.11.2017 r. – funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP w Sępólnie Krajeńskim (KWP 

Bydgoszcz) dokonali zatrzymania osoby, w której miejscu zamieszkania w toku przeprowadzonych 

czynność procesowych ujawniono i zabezpieczono różnego rodzaju monety w liczbie 23 egzemplarzy, 

53 kule ołowiane, różnego rodzaju łuski, naboje do broni palnej, pociski o różnej wielkości, zabytkowe 

żetony, guziki metalowe, elementy metalowe o charakterze zdobniczym. Ponadto w toku przeszukania 

zabezpieczono dwa wykrywacze metali oraz komputer przenośny.  

17.  27.11.2017 r. – policjanci garnizonu stołecznego WK KRP Warszawa V wraz z przedstawicielem 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie dokonali zabezpieczenia przedmiotów w liczbie 23 w 

postaci monet i odznaczeń, co do których zachodzi podejrzenie, że pochodzą z nielegalnych 

poszukiwań zabytków archeologicznych. W trakcie przeszukania ujawniono i zabezpieczono jeden 

wykrywacz metalu. 

18. 28.11.2017 r. – na terenie Warszawy funkcjonariusze WK KSP zatrzymali mężczyznę, u którego dokonali 

zabezpieczenia przedmiotów w liczbie ok. 200 sztuk, pochodzących z nielegalnych wykopalisk 

archeologicznych, w postaci monet, odznaczeń, nieśmiertelników, kul kartaczowych. Dodatkowo 

zabezpieczono 9 pełnych naboi oraz 9 spłonek, które posiadają cechy broni palnej, oraz wykrywacz metali.  

19.  29.11.2017 r. – funkcjonariusze KSP wspólnie z WK KPP Piaseczno w trakcie przeszukania 

mieszkania dokonali zabezpieczenia przedmiotów pochodzących z nielegalnych poszukiwań zabytków, 

w postaci między innymi: guzików wojskowych z XIX w., guzików z okresu wojen napoleońskich, 

carskich i pruskich, monety z XIX w. oraz kule kartaczne z XIX wieku. Zatrzymano 2 wykrywacze 

metalu służące do nielegalnych poszukiwań zabytków. 

20. W ramach prowadzonej akcji pod kryptonimem Pandora II w dniu 28.10.2017 r. funkcjonariusze 

garnizonu WK KWP Radom wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji z Sochaczewa oraz  
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z funkcjonariuszami Biura dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji podjęli działania, 

których celem było zabezpieczenie przedmiotów pochodzących z wykopalisk, urządzeń służących do 

ich odnajdywania, innych rzeczy stanowiących dowód w sprawie zgodnie z poczynionymi ustaleniami, 

gdzie mogą znajdować się  zabytki pochodzące najprawdopodobniej z nielegalnych wykopalisk.  

W wyniku podjętych czynności na przedmiotowej posesji zabezpieczono łącznie 780 szt. monet  

z przełomu XVII i XIX w., głównie srebrnych.  

21. W listopadzie 2017 r. funkcjonariusze powiatu bolesławskiego (KWP Wrocław), w ramach 

czynności do operacji Pandora II, dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych w miejscowości 

Kierżno. W wyniku przeszukania ujawniono i zabezpieczono w pomieszczeniu piwnicznym szkielet 

zabytkowej broni palnej pochodzącej najprawdopodobniej z nielegalnych poszukiwań zabytków, który 

był oferowany do sprzedaży.  

22. W listopadzie 2017 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tczewie (KWP Gdańsk) 

przeprowadzili czynności, w trakcie których zatrzymali osobę oferującą do sprzedaży zabytkową broń 

palną. W wyniku przeszukania ujawnili i zabezpieczyli dwie jednostki zabytkowej broni palnej. 

23. W toku wykonywanych czynności w dniu 23.11.2017 r. na terenie Tomaszowa Mazowieckiego 

(KWP w Łodzi) podczas przeszukania policjanci ujawnili i zabezpieczyli dużą liczbę zabytków 

pochodzących z nielegalnych poszukiwań, w tym elementy broni i amunicji, szablę i bagnety, cenne 

monety, m.in. złoty dukat niderlandzki. 

24. 11.12.2017 r. – funkcjonariusze KPP w Puławach, na podstawie wydanego przez Prokuratora 

Prokuratury Rejonowej w Puławach, dokonali przeszukania u mieszkańca Puław.  

W toku przeszukania zabezpieczono łącznie 1504 sztuki monet (m.in. szelągi Jana Kazimierza, tzw. 

boratynki, monety carskie, monety z okresu panowania Jana Olbrachta, szelągi toruńskie, szelągi 

krzyżackie, monety z okresu panowania Władysława Jagiełły, półgrosze koronne z czasów Aleksandra 

Jagiellończyka) oraz łącznie 68 sztuk artefaktów w postaci biżuterii, guzików, odznak, medalionów,  

a także wykrywacz metali. 

25. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi zajmujący się zwalczaniem przestępczości 

przeciwko dziedzictwu narodowemu ustalili, iż mężczyzna zamieszkujący w pow. łaskim zamieścił na 

portalu internetowym ogłoszenie sprzedaży zabytkowego rewolweru pochodzącego z nielegalnych 

wykopalisk. Z zebranych informacji wynikało również, że hobbystycznie przeczesuje z wykrywaczem 

metalu pola i lasy w poszukiwaniu zabytków. W dniu 12.12.2017 r. dokonano przeszukania, w trakcie 

którego zabezpieczono zabytkowe przedmioty pochodzące z nielegalnie prowadzonych wykopalisk.  

W dniu 23.12.2017 r. w przedmiotowej sprawie wszczęto dochodzenie o czyn z art. 284 par. 1 k.k. 

Postępowanie pozostaje pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łasku.  

 

WYBRANE PRZYKŁADY PRZESTĘPSTW ZAISTNIAŁYCH ZA GRANICĄ W 2017 r.  

(informacje przekazane przez BMWP KGP) 

1. Na początku 2017 r. z kościoła Dziewicy Maryi w Bochali w zachodniej Grecji z ikony Matki Bożej 

Eleusy skradziono srebrną, złoconą koronę Dzieciątka, co do której istnieje podejrzenie nielegalnego 

wywozu za granicę. 
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2. W styczniu 2017 r. zrabowano z Grobu Artabana w Palmyrze w Syrii siedem nagrobnych popiersi. 

3. Z obiektów sakralnych na terenie Grecji skradziono 12 ikon i krzyż oraz 16 nieznanych wyrobów 

ceramicznych, a następnie bezprawnie wywieziono za granicę. Wszystkie dzieła zostały zarejestrowane 

w bazie „Stolen Works of Art” Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie. 

4. Z Bode Museum w Berlinie skradziono, a następnie bezprawnie wywieziono za granicę Niemiec, 

złotą monetę o nominale 1 miliona dolarów, na której widniała podobizna Królowej Elżbiety II oraz liść 

klonu; wartość monety szacowana na ok. 3 700 000 Euro. 

5. W dniu 29.04.2017 r. policja niemiecka odnotowała kradzież cennej tiary Wielkiej Hildy z Nassau,  

z Badisches Landesmuseum w Karlsruhe, której wartość wyceniono na 1,2 mln Euro.  

6. 13.05.2017 r. z bazyliki Fourviere w Lyonie we Francji skradziono następujące cenne przedmioty: 

złotą koronę wysadzaną m.in. diamentami o wartości ok. 2 mln euro, złoty pierścień biskupi  

z fioletowym kamieniem otoczonym szlifowanymi diamentami, wykonany w pracowni Beaumont  

w Lyonie w 1930 r. i kielich.  

7. Z terenu Austrii skradziono fragmenty pięciu rzeźb antycznych z okresu rzymskiego, co do których 

istnieje podejrzenie, że zostały nielegalnie wywiezione z terytorium Austrii. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA I INICJATYWY 

1. Prelekcja pn. „Problematyka rozpoznania zagadnienia przestępczości przeciwko zabytkom  

w jednostkach Policji na terenie kraju”, wygłoszona podczas szkolenia organizowanego przez NID dla 

funkcjonariuszy Policji KPP Ząbkowice Śląskie; Ząbkowice Śląskie, 25.09.2017 roku. 

2. Prelekcja pn. „Problemy prawno-kryminalistyczne przeciwko zabytkom”, wygłoszona podczas odprawy 

dla komendantów miejskich/powiatowych Policji garnizonu łódzkiego, Walewice, 28.09.2017 roku. 

3. Prelekcja na temat „Instrukcja postępowania policjantów w przypadku stwierdzenia nielegalnego 

poszukiwania zabytków”, wygłoszona podczas szkolenia organizowanego przez NID dla funkcjonariuszy 

Policji KPP Łowicz, Łowicz, 17.10.2017 roku. 

4. Udział i wystąpienie podczas konferencji organizowanej przez Konferencję Episkopatu Polski  

i NIMOZ: „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”, 18-20.10.2017 r., Mszczonów.  

5. Szkolenie dla koordynatorów do spraw zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom  

z KWP/KSP poświęcone problematyce zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom,  

16-17.11.2017 r., Warszawa, mające na celu: 

- omówienie planowanych działań w międzynarodowej operacji Pandora II, 

- omówienie problematyki dot. zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko 

dobrom kultury na przykładzie realizacji spraw prowadzonych w jednostkach na terenie kraju,  

- omówienie zmian prawnych związanych z przestępczością przeciwko zabytkom. 

6. W dniach 20-30.11.2017 r. została przeprowadzona międzynarodowa operacja Pandora II, przy 

czym wstępna faza działań przypadła na koniec października 2017 roku. Operacja koordynowana była 

przez nieetatowych krajowych koordynatorów ds. zabytków umiejscowionych w strukturze Wydziału 

Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP. W wyniku tej operacji na terenie naszego kraju zatrzymano 

kilka osób związanych z nielegalnym obrotem dobrami kultury. Na podstawie zgromadzonych 
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materiałów wszczęto 24 nowe postępowania. Łącznie zabezpieczono 3629 dóbr kultury, z których 

blisko połowa stanowiła zabytki archeologiczne. Ponadto w ramach operacji skontrolowano łącznie 

49 442 osoby oraz 95 413 pojazdów. Większość działań Policja przeprowadziła we współpracy  

z różnymi służbami i instytucjami, m.in. Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, 

Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa, 

Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków 

i Konferencją Episkopatu Polski. 

7. Udział i wystąpienie podczas konferencji „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea uczelniane”,  

22-24.11.2017 r., Kraków. 

8. Wykład dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW pt. „Prawo i praktyka policyjna  

w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom”, Wydział Prawa UW, 21.12.2017 roku.  

9. Podjęcie prac nad nowelizacją porozumienia Generalnego Konserwatora Zabytków  

i Komendanta Głównego Policji z dnia 10.03.2005 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania 

i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom. 

 

Biuro Kryminalne KGP na bieżąco prowadzi wymianę informacji krajowych i międzynarodowych, 

opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie przestępczości przeciwko dobrom kultury, z 

uwzględnieniem aspektów finansowania terroryzmu i prania pieniędzy. Ponadto inicjuje i koordynuje 

czynności o charakterze zapobiegawczym, weryfikuje i reaguje na wszelkie sygnały o przypadkach 

naruszania, łamania obowiązujących przepisów prawa, a także wychodzi naprzeciw wszelkim 

inicjatywom ukierunkowanym na ochronę dziedzictwa kulturowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez KWP/KSP oraz materiałów własnych BK KGP. Wyk. Aneta 

Ceglińska 


