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Kamil Zeidler
prawnik
Wydzia∏ Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdaƒskiego

PRAWNOKARNA OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

cielnych s∏u˝b ochrony zabytków
oraz innych zainteresowanych
przedmiotowà problematykà. 

Przyby∏ych goÊci przywita∏ 
i konferencj´ otworzy∏ Janusz Ka-
czmarek, prokurator apelacyjny
w Gdaƒsku. Nast´pnie g∏os zabra-
li: Sylweriusz Królak, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
woÊci, Jan Ryszard Kurylczyk,
sekretarz stanu w Ministerstwie

Infrastruktury, ks. arcybiskup dr
Tadeusz Goc∏owski, metropolita
gdaƒski, oraz Pawe∏ Adamowicz,
prezydent miasta Gdaƒsk. 

Pierwszà cz´Êç konferencji
otworzy∏ referat prof. dr. hab.
Juliusza ChroÊcickiego, przewod-
niczàcego Komitetu Nauk o Sztuce
PAN, który przedstawi∏ genez´ 
i zarys dziejów Êwiatowego rynku
sztuki oraz jego wspó∏czesne

problemy i wyzwania. Prelegent
zarysowa∏ miejsce Polski w mi´-
dzynarodowym obrocie dzie∏ami
sztuki i zabytkami. Prof. dr Kurt
Siehr z Instytutu Maksa Plancka 
w Hamburgu zaprezentowa∏ 
g∏ówne zagadnienia prawne
mi´dzynarodowego rynku sztuki,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem
problemów rewindykacyjnych.
Prof. dr hab. Wojciech Kowalski

W dniach od 30 maja do 
1 czerwca 2005 r. odby∏a

si´ w Gdaƒsku mi´dzynarodowa
konferencja na temat prawno-
karnej ochrony dziedzictwa kul-
tury. Jej g∏ównym organizatorem
by∏a Prokuratura Apelacyjna
w Gdaƒsku, a wspó∏organizato-
rami m.in. Prezydent Miasta
Gdaƒsk, Marsza∏ek Wojewódz-
twa Pomorskiego, Komendant
G∏ówny Policji oraz Komisja ds.
Ochrony Zabytków Episkopatu
Polski. Patronat nad konferencjà
obj´li ministrowie resortów kul-
tury i sprawiedliwoÊci. Ze wzgl´-
du na potrzeb´ kszta∏towania
ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w dzie-
dzinie ochrony dziedzictwa kul-
tury w konferencji wzi´li udzia∏
dziennikarze, a patronami medial-
nymi spotkania by∏y: Telewizja
Polska, Radio Gdaƒsk oraz dzien-
nik „Rzeczpospolita”. 

Dwoma zasadniczymi pro-
blemami, które podejmowano nie
tylko w poszczególnych wystà-
pieniach, ale równie˝ w dyskusji 
i rozmowach kuluarowych, by∏o
inkorporowanie przest´pstw prze-
ciwko zabytkom do kodeksu kar-
nego oraz dzia∏alnoÊç bieg∏ych 
z zakresu sztuki w post´powaniu
karnym, zarówno sàdowym, jak 
i przygotowawczym. Konferen-
cja, adresowana g∏ównie do pro-
kuratorów, przyciàgn´∏a tak˝e
przedstawicieli nauki, sàdow-
nictwa, policji, Êwieckich i koÊ-

1. Gdaƒsk, w tle wie˝a wi´zienna wraz z katownià. Fot. K. Zeidler.
1. Gdaƒsk, in the background: prison tower together with a torture chamber. Photo: 
K. Zeidler.
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z Uniwersytetu Âlàskiego w Ka-
towicach omówi∏ cywilnoprawne
aspekty obrotu dobrami kultury,
przedstawiajàc zarazem propozy-
cje zmian legislacyjnych, majà-
cych s∏u˝yç ochronie publicznego
zasobu dóbr kultury. Dr Sarah
Dromgoole z Uniwersytetu Lei-
cester wyg∏osi∏a referat na temat
systemu ochrony prawnej podwod-
nego dziedzictwa kulturowego 
w Wielkiej Brytanii, który obej-
muje cztery ustawy. Dr Maciej
Trzciƒski z Uniwersytetu Wro-
c∏awskiego przedstawi∏ prawno-
karne i kryminalistyczne aspek-
ty przest´pstw pope∏nianych na 
stanowiskach archeologicznych,
ubarwiajàc wypowiedê szerokà
dokumentacjà fotograficznà.
Pierwszy dzieƒ zakoƒczy∏o wy-
stàpienie Adama Koperkiewicza,
dyr. Muzeum Historycznego
Miasta Gdaƒska, poÊwi´cone
gdaƒskiemu dziedzictwu rozpro-
szonemu. Autor zarysowa∏ w nim
ogrom strat materialnych, które
dotkn´∏y gdaƒskie zabytki rucho-
me i nieruchome. 

Obrady toczy∏y si´ w zabyt-
kowym wn´trzu Dworu Artusa 
w Gdaƒsku, zrekonstruowanym
po zniszczeniach i rabunkach, co
nada∏o poruszanym problemom
g∏´bokà symbolik´. 

Drugi dzieƒ konferencji w Mu-
zeum Archeologicznym otworzy∏
prof. dr hab. Stanis∏aw WaltoÊ,
wyg∏aszajàc referat wprowadza-
jàcy do istoty problemu prawno-
karnej ochrony dziedzictwa kul-
turowego. Przedstawi∏ w nim
czyny zabronione, godzàce w za-
bytki, oraz system ich karno-
prawnej ochrony w prawie pol-
skim. Prof. St. WaltoÊ odniós∏ 
si´ do jednego z najwa˝niej-
szych problemów konferencji,
czyli postulatu inkorporowania
przest´pstw przeciwko zabytkom
do kodeksu karnego. Jego stano-
wisko w tej sprawie by∏o doÊç
sceptyczne – uzna∏, ˝e niezb´d-
na jest wieloaspektowa refleksja
poÊwi´cona temu zagadnieniu.
Drugi referat, dotyczàcy proble-
mów zwiàzanych ze stosowaniem
ustawy z dn. 13 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, wyg∏osi∏ Alberto
Soldani, dyrektor Departamentu
Ochrony Zabytków w Minister-
stwie Kultury. Kolejnym prele-
gentem by∏ Kamil Zeidler z Wy-
dzia∏u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdaƒskiego, który
zajà∏ si´ problematykà karno-
prawnej ochrony dziedzictwa
kulturowego z perspektywy Unii
Europejskiej. Wspó∏prac´ orga-
nów Êcigania ze s∏u˝bà ochrony
zabytków na p∏aszczyênie karno-
prawnej zaprezentowa∏ Piotr
Ogrodzki, dyr. OÊrodka Ochrony
Zbiorów Publicznych w Warsza-
wie – instytucji zajmujàcej si´ ka-
talogowaniem dzie∏ sztuki i za-
bytków skradzionych i utraconych.

Dwa ostatnie referaty, zwià-
zane z ochronà dziedzictwa ar-
cheologicznego, wyg∏osili Rafa∏
Maciszewski, zast´pca dyr. OÊrod-
ka Ochrony Dziedzictwa Archeo-
logicznego w Warszawie oraz
Zbigniew Paner, dyr. Muzeum
Archeologicznego w Gdaƒsku.
Obrady oraz dyskusj´ prowadzi∏
prof. J. ChroÊcicki. 

Po przerwie obradowano pod
przewodnictwem prof. St. Walto-
sia. Tematem tej cz´Êci konfe-
rencji by∏y przede wszystkim:
dzia∏alnoÊç koÊcielnych s∏u˝b
ochrony zabytków oraz problemy
kryminalistyczne. Jako pierwszy
wystàpi∏ ks. dr Tomasz Czapiew-
ski, konserwator zabytków die-
cezji gdaƒskiej. Przedstawi∏ prze-
pisy prawa kanonicznego oraz
szczególne obowiàzki probosz-
czów w zakresie ochrony zabyt-
ków. Swoje wystàpienie opatrzy∏
cytatami Jana Paw∏a II. Referat
na temat praktycznej wspó∏pracy
Êwieckich i koÊcielnych s∏u˝b
konserwatorskich w zakresie och-
rony sakralnych dóbr kultury,
przygotowany wraz z konserwa-
torem zabytków diecezji toruƒ-
skiej – ks. Stanis∏awem Karda-
szem, zaprezentowa∏ dr Marek
Rubinkowicz, wojewódzki kon-
serwator zabytków w Toruniu.
Tomasz B∏yskosz, dyr. Regio-
nalnego OÊrodka Badaƒ i Doku-
mentacji Zabytków w Gdaƒsku,

omówi∏ system ewidencji i do
kumentacji zabytków. Iwona Po-
mian z Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdaƒsku wyg∏osi-
∏a, przygotowany wraz z prof. 
W. Kowalskim, referat poÊwi´co-
ny problematyce prawnej ochro-
ny podwodnych obiektów archeo-
logicznych.

Problemów kryminalistycz-
nych dotyczy∏y referaty: Paw∏a
Rybickiego, zast´pcy dyr. Cen-
tralnego Laboratorium Krymina-
listyki Komendy G∏ównej Policji 
o fa∏szerstwach dzie∏ sztuki w Pol-
sce, oraz Aleksandra G∏azka, dyr.
Instytutu Ekspertyz Sàdowych 
w Krakowie, o badaniach identy-
fikacyjnych utraconych dzie∏ sztu-
ki. Wzbudzi∏y one du˝e zaintere-
sowanie praktyków, zw∏aszcza 
˝e wzbogacone zosta∏y dobrze
przygotowanym materia∏em fo-
tograficznym. 

Ostatni panel drugiego dnia
konferencji, prowadzony przez
dr. M. Rubinkowicza, rozpoczà∏
referat komandora Marka Ilnic-
kiego, zast´pcy komendanta 
Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej w Gdaƒsku. Dotyczy∏ on
nielegalnego wywozu dzie∏ sztuki 
z Polski w kontekÊcie zagro˝eƒ
zwiàzanych z pe∏noprawnym
uczestnictwem Polski w Unii
Europejskiej. M. Ilnicki wskaza∏
na praktyczne trudnoÊci stosowa-
nia niektórych przepisów Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami po likwidacji granicy
polskiej w ramach Unii Europej-
skiej. Jako ostatni wystàpi∏ Woj-
ciech Paczuski z Ministerstwa
Infrastruktury, przedstawiajàc wni-
kliwà analiz´ normatywnà pro-
blemu nielegalnego wwozu i wy-
wozu dzie∏ sztuki w Polsce oraz
w Unii Europejskiej. W dyskusji
g∏os zabrali: prof. dr hab. Wie-
s∏aw P∏ywaczewski, Miros∏aw
Zeidler, Miros∏aw Karpowicz oraz
Wojciech Paczuski.

Trzeciego dnia obrad, w Sali
Wety Ratusza G∏ównomiejskiego
w Gdaƒsku, wyg∏oszone zosta∏y
trzy ostatnie referaty. Jako pierw-
szy wystàpi∏ A. Soldani, przedsta-
wiajàc wspó∏prac´ rzeczoznawców
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Ministra Kultury z organami Êci-
gania i wymiaru sprawiedliwoÊci
w sprawach opieki nad zabytka-
mi. Nast´pnie A. G∏azek wskaza∏
na koniecznoÊç dokonania zmian
legislacyjnych w zakresie dzia∏al-
noÊci bieg∏ych sàdowych w Pol-
sce, przy uwzgl´dnieniu standar-
dów europejskich. Konferencj´
zamknà∏ referat przygotowany
przez prof. dr. hab. Marka Bojar-
skiego z Uniwersytetu Wroc∏aw-
skiego oraz prof. dr. hab. Wojcie-
cha Radeckiego z Instytutu Nauk
Prawnych PAN, a wyg∏oszony 
w zast´pstwie przez dr. Janusza

Sawickiego z Uniwersytetu Wroc-
∏awskiego. PoÊwi´cony by∏ pro-
blematyce ochrony zabytków 
w polskim prawie karnym. W re-
feracie tym, podsumowujàcym
wczeÊniejsze rozwa˝ania, przed-
stawiony zosta∏ obecny stan
prawny oraz postulaty daleko
idàcej nowelizacji kodeksu kar-
nego. W dyskusji g∏os zabrali:
prof. W. P∏ywaczewski, A. Sol-
dani i P. Rybicki. 

Konferencj´ podsumowa∏ 
i oficjalnie zamknà∏ Andrzej Le-
ciak, prokurator okr´gowy w To-
runiu, podkreÊlajàc, ˝e wystàpie-

nia zaprezentowane podczas kon-
ferencji zostanà opublikowane 
w specjalnym wydawnictwie. 

Mo˝na uznaç, ˝e spotkanie to
mia∏o w wielu aspektach charak-
ter nowatorski. Dosz∏o do szero-
kiej wymiany doÊwiadczeƒ i po-
glàdów mi´dzy przedstawiciela-
mi organów wymiaru sprawie-
dliwoÊci a s∏u˝bami konserwa-
torskimi. A, co nie mniej wa˝ne,
konferencja skupi∏a przedstawi-
cieli podmiotów nie tylko paƒ-
stwowych, ale równie˝ koÊciel-
nych, zajmujàcych si´ ochronà
dziedzictwa kultury. 
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Prenumerat´ „Ochrony Zabytków” mo˝na zamówiç za poÊrednictwem:

y 1. RUCH SA
Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela „RUCH” SA Oddzia∏ Krajowej Dystrybucji Prasy, 
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33; tel. (0-22) 532-87-31, 532-88-20, 532-88-16, fax 532-87-32; www.ruch.pol.pl,
prenumerata@okdp.ruch.com.pl

y 2. Wydawnictwo DiG
01-525 Warszawa, ul. Wojska Polskiego 4; tel. (0-22) 839-08-38; zamowienia@dig.pl

y 3. Firma AMOS
01-806 Warszawa, ul. Zuga 12; tel. (0-22) 834-65-21

y 4. GARMOND PRESS SA
01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3; tel./fax (0-22) 836-69-21; prenwarszawa@garmond.com.pl

y 5. INMEDIO Sp. z o.o. 
90-446 ¸ódê, ul. KoÊciuszki 132; tel./fax (0-42) 636-44-47; prenumerata@inmedio.com.pl

y 6. KOLPORTER SA
05-080 Izabelin, MoÊciska, ul. Bakaliowa 3; tel. (0-22) 355-05-65 (66), fax (0-22) 355-05-67 (68); prasowa.sc@kolporter.com.pl

INFORMACJA O PRENUMERACIE

Wydawnictwa Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków sà do nabycia w siedzibie przy ul. Szwole˝erów 9, 
00-464 Warszawa, pok. 12, w godz. 9.00-15.00.
Zamówienia mo˝na tak˝e sk∏adaç telefonicznie: (0-22) 622-60-92 w. 123, faksem (0-22) 622-65-95 i pocztà elektronicznà:
wydawnictwa@kobidz.pl. Spis dost´pnych publikacji znajduje si´ na stronie internetowej: www.kobidz.pl

An international conference on
the penal law protection of

cultural heritage, held in Gdaƒsk
from 30 May to 1 June 2005, was
organised by the Prosecutor’s
Office of Appeal in Gdaƒsk under
the patronage of the ministers of
culture and justice. 

The two fundamental issues
present in the papers and discus-
sions were the inclusion of crimes
against historical monuments into

the penal code and the activity of
art experts in penal procedure.
Although the chief addressees of
the conference were prosecutors,
the event attracted numerous 
representatives of the world of 
science, the court system, the
police, secular and Church serv-
ices specialising in the protection
of historical monuments as well
as all persons interested in the
topic. 

Many of the aspects of the
conference were truly unprecedent-
ed – on the one hand, it witnessed
an extensive exchange of experi-
ences and views between repre-
sentatives of the administration of
justice and the conservation serv-
ices; on the other hand, it gather-
ed not only representatives of
state organs but also scientists
and Church subjects engaged in
the protection of cultural heritage.

PENAL LAW PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE 




