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Niszczenie stanowisk archeologicznych oraz prowadzenie 
prac poszukiwawczych i wydobywczych bez wymagane-
go zezwolenia to ogromny problem, któremu od wielu 
lat bezsilnie przyglądają się służby konserwatorskie. 
Jego skala nie jest do końca znana. Służby konserwator-
skie nie są w stanie skutecznie monitorować wszystkich 
zarejestrowanych stanowisk archeologicznych. Arche-
olodzy prowadzący badania nie mają możliwości po se-
zonie badawczym monitorować badanego stanowiska 
archeologicznego, narażonego pod ich nieobecność na 
nielegalną penetrację i niszczenie przez  poszukiwaczy 
skarbów. Często docierają również do archeologów in-
formacje o niszczeniu zabytków przez amatorów sportów 
ekstremalnych, którzy pojazdami terenowymi lub moto-
cyklami rozjeżdżają, niwelują i dewastują grodziska, forty 
i inne zabytki. Miejsca takie są dla nich bardzo atrakcyjne 
z uwagi na ukształtowanie i lokalizację takiego obiektu. 
Sprzyja to organizowaniu tam rajdów oraz różnego rodza-
ju ekstremalnych przepraw pojazdami terenowymi. Ta-
kie odludne miejsca przyciągają także poszukiwaczy mi-
litariów, zainteresowanych przedmiotami nowożytnymi, 
którzy prowadząc penetracje wykrywaczem metalu nie 
mają pewności, co wydobędą na powierzchnię. Często 
nawet nieświadomie dokonują wkopów na stanowiskach 
archeologicznych, jak dowodzą tego informacje ze spraw 
prowadzonych przez policję. W takich przypadkach naj-
większym problemem, obok samego zniszczenia stano-
wiska archeologicznego, jest brak informacji o zabranych 
ze stanowisk przedmiotach, ponieważ znajdowały się one 
pierwotnie pod powierzchnią ziemi i nie były w żaden 
sposób zewidencjonowane.

Ta krótka charakterystyka przestępczości skierowanej 
przeciwko dziedzictwu archeologicznemu wyraźnie po-
kazuje z jak rozległą problematyką mamy do czynienia. 
Podając analizie informacje od służb konserwatorskich 
i prowadzących badania terenowe archeologów widać, 
że samo ujawnienie zdarzenia stanowi marginalną infor-
mację o skali problemu, gdyż wiele form działania prze-
stępców nie znajduje odzwierciedlenia w oficjalnych 
statystykach. Jest to również związane z brakiem świa-
domości społecznej na temat szkodliwości nielegalnego 
i niekontrolowanego poszukiwania zabytków dla niepo-
wtarzalnego, nieodtwarzalnego i bezpowrotnie niszczo-

nego dziedzictwa archeologicznego. Nad tymi faktami 
powinni zastanawiać się wszyscy włączeni w system ści-
gania, zwalczania i zapobiegania przestępczości przeciw-
ko zabytkom.

Nasilenie zainteresowania zabytkami i dziełami sztu-
ki obserwujemy już od dłuższego czasu. W różnych źró-
dłach coraz częściej pojawiają się informacje dotyczące 
grabieży zabytków archeologicznych oraz ich sprzedaży 
na terenie Polski i Europy. Łatwość dostępu do stano-
wisk archeologicznych, niewielkie nakłady potrzebne do 
tej działalności oraz zainteresowanie na rynku zabytków 
powodują, że ten proceder stale się nasila. Obserwując 
rynki zbytu zabytków, internetowe portale aukcyjne, jak 
również fora dyskusyjne, bez problemu można dotrzeć 
do informacji o sprzedaży zabytków pochodzących z nie-
legalnie prowadzonych poszukiwań. Nagminne w ciągu 
ostatnich lat stało się rabowanie, wywożenie i niszczenie 
dóbr naszej kultury i sztuki, powiązane ze zniesieniem 
kontroli granicznej w Europie. Zobrazowaniem liczbo-
wym zdarzeń odnotowanych w naszym kraju jest po-
niższa tabela, w której przedstawiona jest ogólna liczba 
wszczętych postępowań, dotyczących stwierdzonych 
przestępstw skierowanych przeciwko dobrom kultury. 
W zamieszczonym zestawieniu wyodrębniono dodatko-
wo liczbę postępowań wszczętych na podstawie innych 
ustaw dotyczących zabytków, w których znajdują się 
przestępstwa niszczenia stanowisk i zabytków archeolo-
gicznych włączone do ogólnej liczby przestępstw przeciw-
ko zabytkom. W skład wyodrębnionego zestawienia licz-
bowego wchodzą ujawnione zdarzenia, w których miała 
miejsce współpraca lub nawet wspólne prowadzenie 
czynności oględzin przez archeologów i służby powołane 
do ścigania tego rodzaju przestępstw i kryminalistyków. 
Dokładne wydzielenie zdarzeń, w których nastąpiło po-
łączenie działań przedstawicieli obu nauk podczas czyn-
ności nie jest możliwe, gdyż policja, prokuratura i sądy 
nie prowadzą takiej statystyki, która wyodrębnia prze-
stępstwa skierowane bezpośrednio przeciwko zabytkom 
archeologicznym (tab. 1)1. 

1  Kaczmarek 2006: 185–192; por. Golat 2004: 61–200; zob. Lewan-
dowski 2007: 48–61; Trzciński 2007; Ziółkowski 2005: 215–216.
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Powyższa tabela nie uwzględnia również nielegalnego 
wywozu zabytków archeologicznych za granicę. Ponadto, 
analizując liczbę wspomnianych przestępstw, można za-
uważyć tendencję rosnącą. Poza tym trzeba mieć świado-
mość istnienia znacznej liczby tych przestępstw, która do 
dziś pozostaje nierozpoznana. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnich latach na-
wiązana została współpraca muzealników i archeologów 
z kryminalistykami przy zwalczaniu przestępstw przeciw-
ko dziedzictwu narodowemu, co przynosi już pierwsze 
pozytywne efekty2. Opierając się na doświadczeniach 
innych krajów, także w Polsce zaczęto tworzyć porozu-
mienia, pozwalające skutecznie walczyć organom ściga-
nia z tą przestępczością. Bardzo dużą rolę odegrały tutaj 
instytucje takie, jak Narodowy Instytut Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów, oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, 
które powołane są do monitorowania i analizy zagrożeń 
dla dziedzictwa oraz wypracowują metody przeciwdziała-
nia tym zagrożeniom. Widząc potrzebę zmiany w tej dzie-
dzinie oraz monitorując dynamikę przestępczości prze-
ciwko zabytkom, prowadzono wieloetapowe konsultacje. 
Owocem tego było podpisanie w dniu 4 listopada 2004 r. 
porozumienia pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendantem Głów-

2  Rydzek 1986: 14. Autor posługuje się pojęciem „przestępczości 
przeciwko dobrom kultury”, co było zgodne z obowiązującą do 
2003 roku Ustawą o ochronie dóbr kultury. Obecnie w związku 
z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami używa się 
potocznie pojęcia „przestępczość przeciwko zabytkom” w miejsce 
pojęcia dobra kultury; Ogrodzki 2005: 136–145.

nym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej 
w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego 
wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków, 
poprzez udzielanie sobie wzajemnej pomocy. W uzu-
pełnieniu tego porozumienia, w dniu 10 marca 2005 r. 
podpisano kolejne porozumienie pomiędzy Generalnym 
Konserwatorem Zabytków i Komendantem Głównym Po-
licji w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania 
i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko za-
bytkom3. Powyższe uregulowania pozwoliły na podpisa-
nie szeregu porozumień pomiędzy policją na szczeblach 
Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej z innymi 
służbami, które również zaangażowane są w walkę z tą 
przestępczością. 

Między innymi w dniu 21 listopada 2006 r. podpisa-
no porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódz-
kim Policji w Łodzi, Dyrektorem Izby Celnej w Łodzi, 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Dyrektorem 
Archiwum Państwowego w Łodzi i Komendantem Nad-
wiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie 
współdziałania w zakresie ochrony zabytków i materia-
łów archiwalnych oraz zwalczania ich nielegalnego wywo-
zu za granicę i przywozu z zagranicy. W celu umożliwienia 
realizacji założeń przyjętych w powyższych dokumentach 
w marcu 2007 r. kierownictwo Komendy Głównej Poli-
cji poleciło pilotażowo utworzenie w kilku Komendach 
Wojewódzkich Policji Zespołów do Zwalczania Przestęp-
czości Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, a w pozo-

3 Dz. Urz. KGP z dnia 11 marca 2005 r.

Zestawienie liczby przestępstw przeciwko zabytkom w okresie od 1999 roku do 2014 roku

lp. rok Ogólna liczba przestępstw przeciwko 
zabytkom

Przestępstwa przeciwko zabytkom stwierdzone w oparciu 
o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

1. 1999 1058 b.d.
2. 2000 1024 52
3. 2001 1036 25
4. 2002 970 24
5. 2003 1162 22
6. 2004 2282 44
7. 2005 2368 121
8. 2006 1958 118
9. 2007 1201 69

10. 2008 847 71
11. 2009 1048 58
12. 2010 1172 70
13. 2011 1020 92
14. 2012 1058 109
15. 2013 1819 92
16. 2014 1295 108

* Opracowanie własne. Źródło informacji: http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/949/, dane pochodzące ze strony internetowej Komendy Głównej 
Policji, www.policja.pl.; Trzciński 2010, 2011; Czaplicka 2015

Tab.ela 1. Zestawienie ogólnej liczby przestępstw przeciwko zabytkom z zestawieniem stwierdzonych w oparciu o ustawę 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w okresie od 1999 do 2014 roku*

Table. 1. List of the total number of crimes against monuments with a list established on the basis of the Act on the protec-
tion of monuments and care of monuments in the period from 1999 to 2014
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stałych Komendach Wojewódzkich Policji powołanie 
koordynatorów zajmujących się tym zagadnieniem. Insty-
tucje powołane do działania w ochronie dóbr kultury, jak 
również policja, mogą pochwalić się sukcesami, których 
wynikiem jest odzyskanie wielu utraconych zabytków4. 
Policja w swojej pracy często korzysta z wiedzy archeolo-
gów, a w momencie ujawnienia przestępstwa prowadzi 
konsultacje i wspólne oględziny miejsc zniszczonych na 
skutek przestępczej działalności poszukiwaczy amatorów 
wraz z oszacowaniem zniszczeń (ryc. 1–2). Współpracu-
jący archeolodzy przeprowadzają wstępną weryfikację 
odzyskanych przez policję przedmiotów, co do których 
zachodzi podejrzenie, że pochodzą z wykopalisk przepro-
wadzonych bez wymaganego ustawą zezwolenia lub że 
sprawcy weszli w ich posiadanie w wyniku innego czynu 
przestępczego5. Wielokrotnie wzywa się archeologów na 
miejsce ujawnienia szczątków ludzkich, gdy zachodzi po-
dejrzenie, że ich pochodzenie jest związane z jakimś wy-
darzeniem historycznym i na podstawie ich opinii prze-
prowadza się albo odstępuje od czynności procesowych.

W tym miejscu należy również wspomnieć o bada-
niach medyczno-sądowych i kryminalistycznych dla 
potrzeb historycznych podczas badania grobów możno-
władców, badania autentyczności dzieł sztuki oraz prac 
konserwatorskich lub rekonstrukcji6. Przykładów pomocy 
kryminalistyki w badaniach archeologicznych i historycz-
nych można byłoby przytoczyć wiele. Kryminalistyka jest 
w stanie wesprzeć prace archeologa i historyka, dopro-
wadzając swoimi metodami do rozwiązywania zagadek 
i problemów historycznych. W ostatnich latach w Polsce 
wykształciła się i rozwija nowa dyscyplina naukowa zwa-
na „archeologią sądową”. Jest ona połączeniem krymi-
nalistyki, archeologii i medycyny sądowej, a jednym z jej 
podstawowych zadań jest prowadzenie wyspecjalizowa-
nych ekshumacji7.

Szczególnym typem przestępczości skierowanym prze-
ciwko dziedzictwu archeologicznemu są przestępstwa 
opisane w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami8. Jest to niszczenie zabytków archeologicz-
nych, którymi są stanowiska archeologiczne oraz zabytki 
ruchome znajdujące się w ich warstwach kulturowych. 
Przestępczość przejawia się również w postaci niszczenia 
cmentarzy, w tym cmentarzy wojskowych, poprzez kra-
dzież wyposażenia grobowego oraz przedmiotów osobi-
stych, znajdujących się w mogiłach poległych żołnierzy. 
Ten typ przestępstw powoduje, że w przypadku ujawnie-

4 Grajewski 2010, 2011a: 28–29.
5  Przedmiotowe postępowania prowadzono w oparciu o Ustawę 

z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568), o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami, Warszawa, zob. Ustawę z dnia 6 
czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88 poz. 553) Kodeks karny, Ustawę z dnia 
21 maja 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549) o broni i amunicji.

6  Widacki 1988; Święch 1989; Rybicki 2005; Kempińska-Podhoro-
decka, Knap i Parafiniuk 2007.

7 Kawecki et al. 2013.
8  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

nia jego śladów mamy do czynienia ze szczególnym ro-
dzajem oględzin9. Zgodnie z art. 3 Ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami mianem zabytku określa 
się nieruchomość lub rzecz ruchomą, jej części lub zespół, 
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalno-
ścią i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zda-
rzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystycz-
ną lub naukową10. Określeniem „zabytek archeologiczny” 
nazywany jest zabytek nieruchomy, będący powierzch-
niową, podziemną lub podwodną pozostałością egzy-
stencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 
kulturowych i znajdujących się w nich wytworów, bądź 
ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytwo-
rem. Natomiast badaniami archeologicznymi nazywamy 
działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udoku-
mentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego. 

Zgodnie z art. 36 Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami prowadzenie badań archeologicznych, jak 
i poszukiwanie zabytków, w tym również archeologicz-
nych, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Nakłada się na osoby, które swoją rabunkową 
bądź destrukcyjną działalnością doprowadzają do nisz-
czenia zabytków, wysokie sankcje karne. Art. 108 Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, iż 
każdy, kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W tym 
punkcie mamy do czynienia z pełną ochroną każdej for-
my zabytku, ruchomego, nieruchomego, jak również 
szczególnego zabytku, którym jest zabytek archeologicz-
ny. Ustęp 2 art. 108 Ustawy stanowi, że jeżeli w trakcie 
swojego działania sprawca czynu określonego w ust. 1 
działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W ustępie 
drugim tego przepisu czytamy, iż wyraźnie ustawodawca 
określił, że w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia za-
bytków również działanie nieumyślne sprawcy podlega 
karze. Nieumyślność w tym przypadku jest jedynie prze-
słanką łagodzącą sankcję karną. Podczas nielegalnego 
poszukiwania zabytków, w trakcie którego dochodzi do 
zniszczenia zabytków archeologicznych, nie można jed-
nak mówić o nieumyślności sprawcy. W dalszej części 
w ust. 3 przywołanego art. 108 Ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami ustawodawca wskazuje, 
iż w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 
sąd orzeka, a w razie skazania za przestępstwo określone 
w ust. 2 sąd może orzec, nawiązkę na wskazany cel spo-
łeczny związany z opieką nad zabytkami, w wysokości od 
trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wy-
nagrodzenia. Przepis ten daje możliwość przeznaczenia 
środków zasądzonych od sprawcy przestępstwa na rzecz 
ratowania i wspierania ochrony dziedzictwa narodowego. 

  9 Grajewski 2011b: 28–29.
10  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku O ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
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Ryc. 2. Przedmioty nielegalnie wykopane przez poszukiwacza 2009 roku, sprawa prowadzona przez KMP w Piotrkowie Trybu-
nalskim, woj. łódzkie (fot. archiwum autora)
Fig. 2. Objects obtained illegally by a treasure hunter in 2008. Investigation of the City Police Headquaters in Piotrków Trybu-
nalski, Łódzkie Province (author’ archive)

Ryc. 1. Przedmioty nielegalnie wykopane przez poszukiwacza w 2008 roku, sprawa prowadzona przez KMP w Skierniewicach, 
woj. łódzkie (fot. archiwum autora)
Fig. 1. Objects obtained illegally by a treasure hunter in 2008. Investigation of the City Police Headquaters in Skierniewice, 
Łódzkie Province (author’ archive)
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O sankcjach karnych związanych z nielegalnymi po-
szukiwaniami zabytków mowa jest w art. 111 Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, którego 
ust. 1 stanowi, że kto bez pozwolenia albo wbrew wa-
runkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuco-
nych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju 
urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do 
nurkowania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolno-
ści albo grzywny. Przepis ten dotyczy wykroczenia nie-
legalnego poszukiwania zabytków, jednak w momencie, 
gdy bezprawne poszukiwania obejmą stanowisko arche-
ologiczne, dokonując na terenie objętym jego zasięgiem 
wkopu lub innej inwazyjnej ingerencji, w takim przy-
padku mamy do czynienia z przestępstwem niszczenia 
lub uszkodzenia zabytku opisanym w art. 108 Ustawy. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 
art. 111 Ustawy, można zgodnie z zapisem ust. 2 orzec 
przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były 
przeznaczone do popełnienia wykroczenia, chociaż nie 
stanowiły własności sprawcy. Ponadto istnieje również 
możliwość przepadku przedmiotów pochodzących bez-
pośrednio lub pośrednio z wykroczenia, czyli nielegalnie 
uzyskanych zabytków w tym archeologicznych, biżuterii, 
militariów, numizmatów oraz innych przedmiotów. Do-
datkowo Ustawa daje możliwość nałożenia na sprawcę 
obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lub zapła-
ty równowartości wyrządzonej szkody. Należy dodać, że 
wszystkie przedmioty, które zostały pozyskane w wyni-
ku legalnie prowadzonych badań archeologicznych, jak 
i poszukiwań bez wymaganego pozwolenia, są własno-
ścią Skarbu Państwa. Stanowi o tym ust. 1 art. 35 Ustawy, 
w którym ustawodawca wskazuje, że przedmioty będące 
zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo 
znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań arche-
ologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa. Nato-
miast zgodnie z ust. 2. art. 35 Ustawy własność Skarbu 
Państwa stanowią również przedmioty będące zabytka-
mi archeologicznymi, pozyskane w wyniku poszukiwań, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12 Ustawy, czyli uzy-
skanych w trakcie poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu 
wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicz-
nych oraz sprzętu do nurkowania.

Przywłaszczenie zabytków bądź przedmiotów zna-
lezionych lub pochodzących z nielegalnych wykopalisk, 
należących do Skarbu Państwa, jest zgodnie z art. 284 
kodeksu karnego przestępstwem. Można tutaj również 
zakwalifikować ten proceder jako przestępstwo kradzieży 
zabytków pochodzących ze stanowisk archeologicznych. 
Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. przesłanką do takiej kwalifika-
cji tego czynu jest przestępstwo popełnione w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej umyślnie z zamiarem bezpo-
średnim. Przed popełnieniem przestępstwa sprawca jest 
świadomy, z jakim rodzajem stanowiska archeologiczne-
go ma do czynienia oraz jakie zabytki archeologiczne tam 
się mogą znajdować. Jak już wcześniej zostało powie-

dziane, nielegalne wydobycie i poszukiwanie zabytków 
ich przywłaszczenie lub kradzież poprzez prowadzenie 
nielegalnych poszukiwań i wykopalisk wiąże się ze znisz-
czeniem warstw kulturowych, w których pierwotnie znaj-
dują się zabytki. Działanie takie jest przestępstwem opi-
sanym w art. 108 Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, w którym umyślność, jak i nieumyślność 
czynu jest karalna. Odpowiednikiem art. 108 Ustawy jest 
w kodeksie karnym art. 288. Ustawodawca w art. 294 
§ 2 k.k. ustanowił kwalifikowane typy podstawowych 
przestępstw przeciwko mieniu, w tym kradzieży, przy-
właszczenia, zniszczenia lub uszkodzenia, a także paser-
stwa, jeżeli ich przedmiotem jest „dobro o szczególnym 
znaczeniu dla kultury”, co zgodnie z art. 294 § 1,2 k.k. 
w przypadku przestępstw w stosunku do dobra o szcze-
gólnym znaczeniu dla kultury zagrożone jest karą pozba-
wienia wolności od roku do lat 1011. Decyzja, czy zabytek 
stanowi dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury, jest 
sprawą otwartą, jednak ostateczny głos należy do konser-
watora zabytków lub powołanych biegłych. Konserwator 
zabytków, który jako organ administracji publicznej spra-
wuje ochronę nad zabytkiem, jest prawnie umocowany 
do reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach doty-
czących zabytków12.

Jak pokazuje praktyka oraz doniesienia z mediów, zda-
rzają się wśród poszukiwaczy działających bez ustawowo 
wymaganego pozwolenia również tacy, którzy nie gardzą 
metalowymi przedmiotami wyposażenia żołnierskiego. 
Na miejsca swoich eksploracji wybierają licznie występu-
jące na terenie naszego kraju pola bitewne oraz umoc-
nienia. Osoby te dokonują eksploracji również w miej-
scach pochowków żołnierskich. Wizerunki przedmiotów 
z takich poszukiwań oraz śladowe informacje na ich te-
mat bardzo często pojawiają się na internetowych forach 
dyskusyjnych lub portalach aukcyjnych13. 

Każde bezpodstawne wyjmowanie zwłok lub szcząt-
ków ludzkich z grobu lub innego miejsca spoczynku zmar-
łego jest czynem zabronionym, którego sprawca wypełnia 
znamiona przestępstwa z art. 262 § 1 k.k. O przypadku 
bezpodstawnego wyjęcia z grobu mówimy w sytuacji, gdy 
jest to wykonywane bez stosownych pozwoleń i posta-
nowień określonych przez obowiązujące akty prawne, 
do których wydawania uprawnione są prokurator, sąd, 
wojewoda lub konserwator zabytków. Nie można takiego 
procederu nazywać ekshumacją. Znieważeniem jest rów-
nież zmiana ustalonego położenia zwłok i przeznaczenia 
grobu oraz rozkopanie grobu. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami kodeksu karnego ograbianie zwłok, grobu lub 
innego miejsca spoczynku zmarłego jest przestępstwem, 

11  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553) 
Kodeks karny.

12  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

13  Internet: Dyskusje na forach internetowych np. http://odkrywca.
pl/pierwszy-zolnierz-wykopany,119286.html (dostęp 06.09.2016).
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o czym stanowi art. 262 § 2 k.k.14 Należy tutaj nadmienić, 
że miejsca pochówku poległych żołnierzy, tak jak cmen-
tarzyska z minionych epok, również stanowią zabytek. To 
samo dotyczy miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury, 
którymi są pola bitew i cmentarzyska wojenne z różnych 
okresów historycznych15. Ponadto, często w trakcie po-
szukiwań z detektorem metalu oprócz nielegalnie wyko-
panych zabytków wydobywana jest amunicja oraz istotne 
elementy broni palnej. Posiadanie takich przedmiotów 
wiąże się również z sankcją karną, stanowiąc zgodnie 
przestępstwo z art. 263 k.k. Na terenach niegdyś obję-
tych działaniami wojennymi do tej pory znajdowane są 
materiały niebezpieczne, w postaci różnego rodzaju min, 
granatów i pocisków artyleryjskich. Pomijając to, że mogą 
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, ich posiadanie 
i przechowywanie stanowi przestępstwo z art. 171 k.k. 
Należy w tym przypadku zaznaczyć, że niektóre z tych 
przedmiotów, pomimo iż ich posiadanie jest zabronione, 
również z uwagi na posiadane cechy i miejsce odkrycia 
mogą spełniać definicje zabytku lub zabytku archeolo-
gicznego zgodnie z art. 3 Ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Udowodnienie tego przestęp-
stwa jest bardzo trudne ze względu na sposób i miejsce 
dokonywania przestępstwa, które pozwalają zachować 
anonimowość osobom trudniącym się tym procederem. 
Przyczynia się do tego lokalizacja zabytkowych fortyfika-
cji, mogił i cmentarzy wojennych, które często oddalone 
są od skupisk ludzkich. 

Wzrastające zainteresowanie wśród osób zajmujących 
się nielegalnym poszukiwaniami zabytków stanowi po-
ważne zagrożenie dla materialnych pozostałości naszej 
historii, co coraz częściej jest dostrzegane przez służby 
konserwatorskie16. Niezbędne wydaje się podjęcie kro-
ków w celu podniesienia powszechnej edukacji społecz-
nej i działań uświadamiających w zakresie wartości dzie-
dzictwa archeologicznego i metod jego ochrony. Należy 
uzmysłowić społeczeństwu, że cały proces badania arche-
ologicznego jest metodą pozyskiwania źródeł dla pozna-
nia historii, również tej najnowszej, natomiast archeolo-
gia nie jest ograniczona w czasie. Archeologia jest nauką 
zajmującą się wszystkimi pozostałościami działalności 

14  Grześkowiak i Wiak 2014: 974–975; Ustawa z dnia 6 czerwca 
1997r. (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553) Kodeks karny; zob. Ste-
fański 2004.

15 Gadecki 2014: 41.
16 Ogrodzki 2010: 9–10.

rąk ludzkich i bytności człowieka, które wywarły istotny 
wpływ na otoczenie i zostawiły swój ślad przez cały okres 
jego bytowania na danym obszarze17. Jej zadaniem jest 
odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka 
na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi i pod 
wodą materialnych pozostałości ludzkiej egzystencji, 
czyli przedmiotów, w których zakodowane są informa-
cje. Metody archeologiczne mają także zastosowanie 
w odniesieniu do badania historii najnowszej, a znale-
ziska z XX w. są również zabytkami archeologicznymi. 
W tym celu zasadne wydaje się wprowadzenie zmiany 
w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi, precyzującej i rozciągającej definicję chronologiczną 
zabytku archeologicznego do potrzeb badaczy historii 
najnowszej. Rozpowszechnić w świadomości społeczeń-
stwa należy, że niszczenie i plądrowanie oraz nielegalne 
prowadzenie badań lub poszukiwań bez wiedzy i zgody 
konserwatora zabytków powinny być bezwzględnie ści-
gane i karane. Dzikie poszukiwanie i wydobycie zabyt-
ków powinno się spotykać z powszechnym negatywnym 
odbiorem społecznym. Problemem jest również brak na 
uniwersyteckich kierunkach archeologii specjalizacji, któ-
ra zajmować się będzie archeologią pól bitewnych i bro-
nioznawstwem, skupiając się między innymi na wojnach 
współczesnej Europy. W dalszej kolejności związane jest 
to z brakiem specjalistów mogących podjąć się udoku-
mentowania i opracowania naukowego odkrytych milita-
riów i przedmiotów osobistych należących do żołnierzy, 
a także wypowiadających się w temacie swojej specjaliza-
cji. Ponadto nadal brak jest wkładów z prawa na studiach 
uniwersyteckich, służących pogłębianiu wiedzy na temat 
ochrony zabytków, przestępczości przeciwko zabytkom 
i archeologii sądowej. Niezbędna jest tutaj również – 
oprócz powszechnej edukacji społecznej – współpraca ar-
cheologów i służb konserwatorskich z organami powoła-
nymi do ścigania przestępczości przeciwko zabytkom oraz 
kryminalistykami. Efektem takiej wymiany doświadczeń 
i konsultacji będzie wypracowanie skuteczniejszych me-
tod w zakresie ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom 
związanym z przestępczością przeciwko dziedzictwu na-
rodowemu. 

17   Gąssowski 1985: 7–10; zob. Ławecka 2003: 5–7; Barker 1994: 8, 
twierdzi, że ziemia jest zapisem, który przez archeologów musi 
być odszyfrowany przetłumaczony i zinterpretowany, zanim bę-
dzie mógł być wykorzystany, i uzupełni lukę spowodowaną mil-
czeniem lub brakiem źródeł pisanych.
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Crime against archaeological monuments –  
hazards, prevention and control methods

Summary

Devastation and destruction of archaeological sites along with 
its exploration without  required permit is becoming growing 
issue that conservation authorities have to deal with. The scale 
of the phenomenon is not entirely known. Despite the threat 
of criminal sanctions, conservation authorities and archae-
ologists are not able to control this problem. Relict seekers 
equipped with modern devices such a metal detector  pen-
etrating the ground are not sure what will be brought out on 
the surface. Often breaking the law, they unconsciously dig 
up archaeological sites and war graves as confirmed by news 
information about police investigations quoted by mass me-

dia. However the biggest problem next to the destruction of 
the archaeological sites, is the lack of information about the 
objects taken away from the sites. The facts presented above 
clearly draw a very complex character of the problem which 
is defined as a crime against historical monuments. It should 
be taken into account by all involved in the system of law en-
forcement, combating and preventing crimes against historical 
monuments – especially as we have the legal tools to combat 
this practice.

Translated by Adam Grajewski
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