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SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO DOBROM 

KULTURY W 2018 R.  EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI 

ADAM GRAJEWSKI 
 

SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ SKIEROWANĄ NA DOBRA KULTURY 

W 2018 r. stwierdzono 87 przestępstw ściganych z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245), natomiast w 2017 r. stwierdzono 

91 przestępstw, a w 2016 r. było ich 90. 

Stwierdzono również 463 przestępstwa ścigane z Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks 

karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077) w poszczególnych czynach zabronionych:  

• art. 278 kk ‒ stwierdzono 212 przestępstw, 

• art. 279 kk ‒ stwierdzono 214 przestępstw, 

• art. 284 kk ‒ stwierdzono 5 przestępstw, 

• art. 262 kk ‒ stwierdzono 32 przestępstwa. 

W tym w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 par. 2 kk): 

• art. 278 kk ‒ stwierdzono 4 przestępstwa, 

• art. 284 kk ‒ stwierdzono 5 przestępstw,  

• art. 288 kk ‒ stwierdzono 5 przestępstw, 

• art. 291 kk ‒ stwierdzono 1 przestępstwo. 

 Po zestawieniu łącznym przestępstw z modus operandi charakterystycznych dla dóbr kultury  

w 2018 r. stwierdzono ogółem 550 przestępstw1. 

                                                           
1 Dane statystyczne w odniesieniu do przestępstw kradzieży i kradzieży z włamaniem, przywłaszczenia, zniszczenia lub 

uszkodzenia, okradania lub znieważenia miejsca pochówku przy uwzględnieniu wartości katalogowych modus operandi 

charakterystycznych dla dóbr kultury zawiera zestawienie tabelaryczne, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

Dane za 2018 rok z ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Ustawa Akt prawny Przestępstwa stwierdzone 

Ustawa z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami 

Art. 108 ust. 1 72 

Art. 108 ust. 2 6 

Art. 109a 1 

Art. 109c 8 

Razem: 87 
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* istnieje możliwość wielokrotnego wyboru modus operandi w przestępstwie (np. rodzaju obiektu), wobec tego kolumna ,,ogółem" 

wskazuje faktyczną liczbę przestępstw, w których użyto przynajmniej jednej wartości dot. przedmiotu zamachu i charakteru miejca 

oraz rodzaju obiektu 

 

 

 

Dane za 2018 rok z ustawy z dn. 6.06.1997 r.  Kodeks karny                                                                                                                                           
art. 261 (znieważenie pomnika lub innego miejsca symbolicznego) 

Ustawa Akt prawny Przestępstwa stwierdzone 

Ustawa z dn. 6.06.1997 r. - Kodeks karny Art. 261 49 

Ustawa Akt prawny
Przestępstwa 

stwierdzone - dom 
letniskowy

Przestępstwa 
stwierdzone - dom

Przestępstwa 
stwierdzone - 
mieszkanie

Przestępstwa 
stwierdzone - 

cmentarz

Przestępstwa 
stwierdzone - kościół

Przestępstwa 
stwierdzone - 

muzeum

Przestępstwa 
stwierdzone - 

wszystkie obiekty

Przestępstwa 
stwierdzone ogółem

Ustawa z dn. 6.06.1997 r. - 
Kodeks karny

Art. 278 § 1 w zw. z art. 294 § 2 0 0 0 0 2 0 2 2

0 0 0 0 2 0 2 2

Ustawa Akt prawny
Przestępstwa 

stwierdzone - dom 
letniskowy

Przestępstwa 
stwierdzone - dom

Przestępstwa 
stwierdzone - 
mieszkanie

Przestępstwa 
stwierdzone - 

cmentarz

Przestępstwa 
stwierdzone - kościół

Przestępstwa 
stwierdzone - 

muzeum

Przestępstwa 
stwierdzone - 

wszystkie obiekty

Przestępstwa 
stwierdzone ogółem

Art. 278 § 1 w zw. z art. 294 § 2 0 0 0 0 3 1 4 4

Art. 284 § 1 w zw. z art. 294 § 2 4

Art. 284 § 2 w zw. z art. 294 § 2 1

Art. 288 § 1 w zw. z art. 294 § 2 0 0 0 0 0 5 5 8

Art. 291 § 1 w zw. z art. 294 § 2 1

0 0 0 0 3 6 9 18Razem:

Ustawa z dn. 6.06.1997 r. - 
Kodeks karny

*kwalifikacje wzięte pod uwagę: Art. 278 § 1 w zw. z art. 294 § 2;Art. 284 § 1 w zw. z art. 294 § 2;Art. 284 § 2 w zw. z art. 294 § 2;Art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 2;Art. 288 § 1 w zw. z art. 294 § 2;Art. 291 § 1 w zw. z art. 294 § 2 KK
wartości modus operandi związane z obiektami analogiczne jak w nadesłanym pliku "zabytki"

Przestępstwa stwierdzone z wybranych kwalifikacji prawnych* z określonym przedmiotem zamachu i obiektem po modus operandi w roku 2018**

**dane dotyczą następujących przedmiotów zamachu: Przedmiot zamachu - meble zabytkowe;Przedmiot zamachu - przedmiot kultu religijnego niebędący zabytkiem;Przedmiot zamachu - przedmiot zabytkowy;Przedmiot zamachu - dzieło 
sztuki, antyk;Przedmiot zamachu - fałszywe dzieło sztuki, kopia;Przedmiot zamachu - zbiór numizmatyczny;Przedmiot zamachu - rzeźba, odlew i inne wyroby artystyczne (metal, szkło, ceramika);Przedmiot zamachu - przedmiot kultu 
religijnego;Przedmiot zamachu - ikona

*kwalifikacje wzięte pod uwagę: Art. 278 § 1 w zw. z art. 294 § 2;Art. 284 § 1 w zw. z art. 294 § 2;Art. 284 § 2 w zw. z art. 294 § 2;Art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 2;Art. 288 § 1 w zw. z art. 294 § 2;Art. 291 § 1 w zw. z art. 294 § 2 KK

wartości modus operandi związane z obiektami analogiczne jak w nadesłanym pliku "zabytki"

Przestępstwa stwierdzone z wybranych kwalifikacji prawnych* z określonym obiektem po modus operandi w roku 2018**

Razem:

dom letniskowy dom mieszkanie cmentarz kościół muzeum ogółem*

Kradzież z włamaniem 2018 12 70 82 0 5 3 170 214

Kradzież cudzej rzeczy 2018 0 14 30 10 23 10 87 212

Dane dotyczące przestępstw stwierdzonych za 2018 rok z grupy aktów prawnych kradzież z włamaniem oraz kradzież cudzej rzeczy

w których użyto przynajmniej jednej z wartości katalogowych modus operandi dotyczącej charakteru miejca lub rodzaju 
obiektu oraz przynajmniej jednej wartości katalogowej przedmiot zamachuDataGrupa aktów prawnych

w których użyto przynajmniej 
jednej z wartości katalogowych 

modus operandi  dotyczącej 
przedmiotu zamachu
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EFEKTY MIĘDZYNARODOWYCH DZIAŁAŃ POLICJI 

Wyniki podjętych działań podczas międzynarodowej operacji PANDORA III (2018 r.) 

W dniach 22‒31 października 2018 r. została przeprowadzona międzynarodowa operacja PANDORA 

III, przy czym wstępna faza przygotowująca działania rozpoczęła się od 20 września i trwała do  

21 października 2018 roku. Operacja koordynowana była przez krajowego koordynatora ds. zabytków 

umiejscowionego w strukturze Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP. W wyniku tej operacji 

na terenie naszego kraju zatrzymano 11 osób związanych z nielegalnym obrotem dobrami kultury.  

Na podstawie zgromadzonych materiałów wszczęto 26 nowych postępowań, łącznie zabezpieczono 

około 2614 przedmiotów stanowiących dobra kultury, z których blisko połowa stanowiła zabytki 

archeologiczne. Ponadto w ramach operacji poddano kontroli łącznie 36 644 osób oraz 34 569 

obiektów, w tym 30 356 pojazdów. Większość działań Policja przeprowadziła we współpracy z różnymi 

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

Urzędami Ochrony Zabytków, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym 

Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Konferencją 

Episkopatu Polski. 

 

EFEKTY DZIAŁAŃ POLICJI – PRZYKŁADY 

W całym 2018 r. łącznie w garnizonach KWP/KSP przeprowadzano 82 realizacje, przy czym w ramach 

międzynarodowej operacji Pandora III ‒ 26 realizacji. Z kolei w 2017 r. łącznie w garnizonach 

KWP/KSP przeprowadzano 37 realizacji, przy czym w ramach międzynarodowej operacji PANDORA II 

 ‒ 24 realizacje. 

1. 1.02.2018 r. – policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 

uzyskali informację o 39‒latku, który może być w posiadaniu zabytków archeologicznych pochodzących 

z nielegalnych wykopalisk. W trakcie przeszukania w pomieszczeniach zajmowanych przez 39‒latka 

policjanci znaleźli i zabezpieczyli: fragment naczynia glinianego z ornamentem, obrączkę wykonaną  

z metalu, gliniany przęślik tkacki, odłupek krzemienny, cztery monety, pięć sztuk fragmentów fibul 

oraz metalowy przedmiot w kształcie stożka. 

2. 16.02.2018 r. – funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w trakcie przeszukania 

pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Tylkowo ujawnili przedmioty zabytkowe w 

postaci trzech toporów średniowiecznych oraz jednej siekierki z okresu epoki brązu mogących posiadać 
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wartość historyczną – wydobytych bez wymaganego zezwolenia, prawdopodobnie przy użyciu 

urządzenia elektronicznego, w nieustalonym czasie i miejscu.  

3. 6.03.2018 r. – funkcjonariusze z Komisariatu Policji V Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali 

sprawcę kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie klasztoru w Łagiewnikach k. Łodzi, który w 

listopadzie 2017 r. wykradł zabytkowy kielich o wartości około 15 000 zł. Funkcjonariusze odzyskali 

skradziony kielich, jednakże okazało się, że po zdarzeniu obiekt ten został poważnie uszkodzony przez 

sprawcę.  

4. 13.03.2018 r. – funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, przy udziale 

techników kryminalistyki z Laboratorium Kryminalistycznego KSP w jednym z warszawskich domów 

aukcyjnych dokonali zabezpieczenia srebrnego lichtarza barokowego pochodzącego z XVII w., co do 

którego zachodziło podejrzenie, iż został on utracony w wyniku kradzieży z kościoła parafialnego pw. 

Matki Boskiej Gromnicznej w Kożuchowie (woj. lubuskie) dokonanej przed rokiem 1989. Utracony 

zabytek figuruje w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 

z prawem. Wstępna weryfikacja przeprowadzona bezpośrednio po zabezpieczeniu lichtarza 

potwierdziła, iż jest on tożsamy z utraconym wówczas przedmiotem.  

5. 4.04.2018 r. – policjanci z Komendy Stołecznej Policji i Komisariatu Policji Wilanów, w obecności 

pracownika Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w mieszkaniu w Warszawie zabezpieczyli cztery 

zabytki archeologiczne: urnę o średnicy ok. 30 cm, naczynie z gliny o średnicy ok. 15 cm, gliniany 

czerpak z uchem o średnicy ok. 10 cm oraz naczynie z gliny tzw. niski czerpak z uchem. Naczynia te 

pochodzą z kultury łużyckiej z epoki brązu, a ich doskonały stan zachowania może świadczyć o tym,  

że wzięto je z nielegalnego wykopaliska archeologicznego na terenie Polski.  

6. 24.04.2018 r. – funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo‒Śledczego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, 

należących do mieszkańca Krakowa, w celu ujawnienia i zabezpieczenia rękopisu cechowego 

mogącego pochodzić z XV w., o wartości do 150 000 zł. Istniało podejrzenie, iż jest to przedmiot 

skradziony w nieustalonym czasie na szkodę Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie. W toku czynności 

ustalono aktualnego posiadacza, od którego zabezpieczono przedmiot. Na dalszym etapie 

postępowania wyjaśniono, iż został on utracony z zasobów archiwum Muzeum Zamku Królewskiego na 

Wawelu.  
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7. 11.05.2018 r. – funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. dokonali przeszukania 

pomieszczeń mieszkalnych, w wyniku którego zabezpieczono naszyjnik z okresu brązu społeczności 

kultury łużyckiej, kule do muszkietów oraz żołnierzyka ołowianego. Zabezpieczono również detektor, 

przy użyciu którego pozyskano ww. przedmioty oraz amunicję do broni myśliwskiej.  

8. 6.06.2018 r. – funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji w miejscowości 

Leszno, gm. Błonie, dokonali zabezpieczenia zabytkowej kropielnicy wykonanej z różowego granitu, 

pochodzącej z przełomu X‒XIII w., która miała stanowić wyposażenie najstarszego na terenie 

Mazowsza kościoła pw. św. Wojciecha, znajdującego się wówczas w miejscowości Rokitno Dolne. 

Wstępna weryfikacja obiektu dokonana bezpośrednio po jego ujawnieniu przez przedstawicieli 

Muzeum Ziemi Błońskiej potwierdziła, iż obiekt jest tożsamy z opisaną powyżej kropielnicą i stanowi 

cenny obiekt kultury narodowej. Przedmiot po wykonaniu czynności procesowych został oddany na 

przechowanie do Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu.  

9. 14.06.2019 r. – funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wyniku 

przeszukania mieszkania w Bielsku‒Białej zabezpieczyli łącznie 111 przedmiotów, w tym 99 zabytków 

archeologicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, dwa detektory, nabój karabinowy, a także 

trzy bagnety z XIX i XX wieku. W toku prowadzonego postępowania zatrzymany sprawca wskazał,  

z których miejsc wydobył te zabytki. Na podstawie zebranych materiałów sprawcy przedstawiono 

zarzut przywłaszczenia zabytków archeologicznych w związku z art. 35 Ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami. Oprócz tego na poczet przyszłych kar i grzywien od ww. zatrzymano pieniądze  

w kwocie 5000 zł.  

10. 20.06.2018 r. – funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Radomiu ujawnili, że mieszkaniec Warszawy oferuje na internetowym portalu aukcyjnym puszkę na 

komunikanty skradzioną w 2003 r. z kościoła w Skrzyńsku w pow. radomskim. W trakcie przeszukania 

mieszkania mężczyzny, oprócz ww. obiektu, ujawniono dodatkowo zabytkową rzeźbę skradzioną  

z kościoła w Witowie Kolonii, gm. Sulejów w woj. łódzkim oraz trzy inne zabytki skradzione z dwóch 

kościołów w pow. radomskim.  

11. 24.07.2018 r. – w miejscowości Tarnów Opolski doszło do umyślnego uszkodzenia zabytkowej 

ambony kościelnej wpisanej do rejestru zabytków. Sprawca pomalował zabytkową ambonę farbą w 

aerozolu. W wyniku podjętych czynności oraz pracy funkcjonariuszy z garnizonu opolskiego na miejscu 

zdarzenia udało się zatrzymać sprawcę przestępstwa, któremu przedstawiono zarzut o czyn z art. 108 u.o.o.z. 
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12. 6.10.2018 r. – funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Gorzów Wlkp. w wyniku 

przeszukania mieszkania zabezpieczyli 17 sztuk broni palnej wraz z innymi elementami oraz 

wykrywacz metalu, w tym m.in.: pistolet Luger P08, karabin Mauser, karabin Lebel, pistolet 

maszynowy MP 40, karabin maszynowy MG 42, rurę do wyrzutni Panzerfaust 60/100, pistolet 

maszynowy PPSz wz. 41, karabin Mosin 1891/30, garłacz do miotania granatów nasadkowych  

z karabinu Mauser 98K. Jak ustalono, sprawca posiadał broń palną bez pozwolenia, którą również 

uzyskiwał w trakcie nielegalnych poszukiwań zabytków za pomocą wykrywacza metalu. 

13. 11.07.2018 r. – funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie 

Trybunalskim dokonali przeszukania u mieszkańca Gorzkowic, który na portalu internetowym 

Facebook.pl zamieścił ofertę oraz zdjęcia i opis świadczące, iż ma do sprzedania zabytkową macewę z 

cmentarza żydowskiego. W trakcie czynności zabezpieczono przedmiotową macewę oraz inne 

fragmenty nagrobka.  

14. 21.09.2018 r. – w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach wszczęto postępowanie 

przygotowawcze w sprawie znieważenia miejsca pochówku poległych w trakcie II wojny światowej 

żołnierzy niemieckich w Sobinie. Czynności pozwoliły na ustalenie dwóch sprawców tego procederu,  

tj. obywatela Polski i obywatela Ukrainy. Sprawcom przedstawiono zarzut o czyn z art. 262 par. 1 kk; 

podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu oraz poddali się dobrowolnie karze określonej przez 

prokuratora. 

15. 23.10.2018 r. – funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji  

w Szczecinku, wykonując czynności wraz z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Szczecinie delegatura w Koszalinie, udali się do miejscowości Kaliska, gdzie w wyniku przeszukania 

ujawniono karton z zabytkami archeologicznymi w postaci ozdób, wyposażenia i uzbrojenia z brązu. 

Sprawca oświadczył, że powyższe przedmioty wykopał wiosną 2017 r. podczas prac rolnych. 

Mężczyzna dodał, że schował je, ponieważ nie wiedział, co z nimi zrobić, a nie chciał ich sprzedać. 

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków stwierdzili, że zabezpieczone przedmioty są 

bardzo cennymi elementami uzbrojenia pochodzącymi sprzed kilku tysięcy lat. 

16. 29.10.2018 r. – funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dokonali na terenie Szczecina przeszukania, w trakcie którego 

zabezpieczyli obraz – kolarz wykonany z motyli przez Nathalię Edenmont, przedstawiający motyle. Jak 
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wynikało z wcześniejszych ustaleń, przedmiotowy obraz może pochodzić z kradzieży z domu 

prywatnego, która miała miejsce w dniach 30‒31.03.2015 r. w Kivik w Szwecji.  

17. 29.10.2018 r. – funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wspólnie  

z funkcjonariuszami WK KWP Kraków i Wydziału Odzyskiwania Mienia KSP w wyniku przeszukania 

pomieszczeń mieszkalnych podejrzewanego w sprawie gospodarczej dokonali zabezpieczenia 

następujących przedmiotów: karabinu Mauser z pasem nośnym (skorodowany bez widocznych 

oznaczeń), czterech niekompletnych karabinów Mauser – skorodowane, 27 różnych skorodowanych 

elementów składowych broni, pięciu sztuk skorodowanych pistoletów, 27 skorodowanych bagnetów, 

trzech skorodowanych szabli, ośmiu metalowych zabytkowych skorodowanych narzędzi stanowiących 

zabytki archeologiczne, siedmiu sztuk skorodowanych hełmów, ośmiu sztuk skorodowanych narzędzi 

archeologicznych, skorodowanej lufy, trzech metalowych krzyżyków stanowiących zabytki 

archeologiczne, dużej liczby amunicji, łusek, różnego rodzaju i kalibru, 12 zapalników, lotki granatu 

moździerzowego, pięciu pocisków moździerzowych, czterech grotów karabinowych.  

18. 29.10.2018 r. – funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi  

i Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu w trakcie czynności w miejscowości 

Dobra‒Nowiny znaleźli trzy wykrywacze metalu, w tym jeden wojskowy w zestawie ze szpilą saperską 

oraz magnes neodymowy. Zabezpieczono militaria z okresu I i II wojny światowej w postaci: bagnetu, 

dwóch hełmów niemieckich, zamka od karabinu, uchwytu do bagnetu, pocisków metalowych różnych 

kalibrów, puszki po masce gazowej z I wojny światowej, skorup od pocisków artyleryjskich kal. 76  

i 120 mm, łusek, zapalników i ich części od pocisków artyleryjskich, elementów gąsienicy czołgowej, 

monet różnych rozmiarów, nominałów i pochodzących z różnych okresów historycznych, guzików 

różnych rozmiarów oraz innych elementów metalowych różnych kształtów i rozmiarów. Ponadto 

znaleziono i zabezpieczono również przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojennego, do ich 

zabezpieczenia wezwano saperów patrolu rozminowania z Jednostki Wojskowej w Tomaszowie 

Mazowieckim. Znaleziono także środki odurzające w postaci marihuany. Zatrzymanemu postawiono 

zarzuty z art. 109c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 63 ust. 1 Ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

19. 11.11.2018 r. – funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej uzyskali 

informacje, że w rejonie miejscowości Nowy Kurzeszyn porusza się osoba z wykrywaczem metalu, 

która nielegalnie poszukuje zabytków. W wyniku przeszukania jej miejsca zamieszkania ujawniono 328 
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sztuk monet z różnych okresów historycznych, 30 zabytkowych plomb, nieśmiertelnik, trzy medaliki, 

nabój pistoletowy kaliber 9 mm oraz inne zabytkowe przedmioty, których stan zachowania wskazuje, 

iż mogły wcześniej zostać wykopane podczas nielegalnych poszukiwań zabytków. Według 

oświadczenia zatrzymanego wszystkie zabytkowe przedmioty, które posiada, zostały nielegalne 

znalezione w warstwach ziemi w różnych miejscowościach powiatu skierniewickiego. 

20. 18.12.2018 r. – na terenie Gdańska funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i Wydziału 

Dochodzeniowo‒Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w wyniku przeprowadzonych 

czynności operacyjnych i procesowych ujawnili i zabezpieczyli obraz pt. Praczki wiejskie autorstwa 

Józefa Brandta, który figuruje w katalogu strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod nr 6576. Na miejsce ujawnienia obrazu przybyli pracownicy MKiDN, Narodowego 

Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z konserwatorem, którzy dokonali technicznego zabezpieczenia 

obrazu na czas transportu. Zabezpieczony obraz został zdeponowany w Muzeum w Gdańsku.  

 

WYBRANE PRZYKŁADY PRZESTĘPSTW ZA GRANICĄ w 2018 r.  

(informacje przekazane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP) 

1. W sierpniu 2018 r. z terenu Czech skradziono cztery obrazy, co do których istnieje podejrzenie,  

że zostały nielegalnie wywiezione z terytorium Czech. 

2. Na terenie Hiszpanii we wrześniu 2018 r. ujawniono kradzież obrazu zatytułowanego Kwiaty 

autorstwa Andy'ego Warhola, co do którego istnieje podejrzenie, że został nielegalnie wywieziony  

za granicę. 

3. W dniu 8.09.2018 r. w mieście Gentofte (Dania) skradziono elementy zastawy stołowej ze srebra  

o wartości ponad 1 miliona euro. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA I INICJATYWY 

1. Udział i wystąpienie podczas konferencji organizowanej przez Wyższą Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk 

Medycznych oraz Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach 22.02.2018 r., Kielce: „Zbrodnie sądowe  

w latach 1944‒1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” nt.: zastosowania 

doświadczeń archeologii w kryminalistyce podczas poszukiwania miejsc pochówku oraz ekshumacji 

grobów ofiar represji. 
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2. Szkolenie dla koordynatorów do spraw zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom z KWP/KSP 

poświęcone problematyce zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom, 21‒23.04.2018 r., Nieborów. 

Szkolenie „Postępowanie w sprawach dotyczących dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny 

światowej oraz skradzionych współcześnie” mające na celu: 

• omówienie wyników i problemów w związku z udziałem 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, 

• praktyczne warsztaty z oględzin miejsca zniszczenia zabytku, samego zabytku, a także 

zabezpieczania i pakowania do transportu.  

3. Wykład w dniu 17.04.2018 r. dla funkcjonariuszy Policji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nt.: 

• zastosowania doświadczeń archeologii podczas badania miejsca po katastrofie lub wybuchu,  

• prawa i praktyki policyjnej w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom.  

4. Wykład w dniu 18.05.2018 r. dla kadry kierowniczej instytucji kultury nadzorowanych przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego podczas szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie nt.: współpracy z Policją oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia przy 

przestępstwach przeciwko zabytkom i dziedzictwu narodowemu. 

5. Wykład w dniu 21.05.2018 r. dla funkcjonariuszy Wydziałów do Walk i z Cyberprzestępczością 

KWP/KSP i KAS podczas szkolenia na terenie CSP w Sułkowicach, „Pozyskiwanie danych z otwartych 

źródeł internetowych” nt.: roli informatyki śledczej w praktycznym zwalczaniu przestępczości 

przeciwko dobrom kultury. 

6. Szkolenie dla funkcjonariuszy z KPP/KMP/KRP z KWP/KSP w kraju poświęcone problematyce 

zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom, z udziałem wykładowców z MKiDN, DOZ, WSW, NID, 

NIMOZ, CSP Legionowo, WK BK KGP, SG w dniach 4‒5.06.2018 r. na terenie Biura Historii i Tradycji 

Policji w Warszawie. 

7. Udział i wystąpienie podczas konferencji „Zwalczanie przestępczości przeciwko dziedzictwu 

kulturowemu” w dniach 3‒4.09.2018 r. organizowanej przez NID i WPiA UWr nt.: działania Policji, 

narzędzi prawnych i codzienności w skuteczności zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury. 



10 

8. Udział i wystąpienia w dniach 26‒28.09.2018 r. w Łodzi podczas konferencji „Policyjne Archiwa X” 

organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prokuraturę Krajową, 

Komendę Główną Policji i Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi nt.: 

• metodyki poszukiwania zakopanych zwłok, zastosowania doświadczeń archeologii  

w kryminalistyce, 

• zasadności i skuteczności działania Policji w przedawnionych sprawach kradzieży zabytków. 

9. Udział i wystąpienie podczas konferencji „Policja w ochronie dziedzictwa sakralnego Europy 

Wschodniej” w Pęzinie, w dniach 8‒11.10.2018 r. nt. działania Policji Polskiej w ramach operacji 

PANDORA III. 

10. Udział i wystąpienie podczas konferencji „Archeologia w miejscach pamięci – prace archeologiczne 

a nielegalne poszukiwania” w Sztutowie 7.11.2018 r. nt. negatywnego wpływu przestępczości 

przeciwko zabytkom na wyniki badań archeologicznych i prac ekshumacyjnych prowadzonych  

w miejscach pamięci.  

11. Prace nowelizacyjne i podpisanie w dniu 8.02.2018 r. Porozumienia Generalnego Konserwatora 

Zabytków i Komendanta Głównego Policji w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania  

i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. 

 

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji 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 kulturowego2. 

 

 

 

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


