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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 

o rzeczach znalezionych 

(druk nr 815) 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4) 

 

Art. 169. 

§ 1. Jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją 

nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że 

działa w złej wierze. 

§ 2. Jednakże gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona przez właściciela 

zostaje zbyta przed upływem lat trzech od chwili jej zgubienia, skradzenia lub utraty, 

nabywca może uzyskać własność dopiero z upływem powyższego trzyletniego terminu. 

Ograniczenie to nie dotyczy pieniędzy i dokumentów na okaziciela ani rzeczy nabytych 

na urzędowej licytacji publicznej lub w toku postępowania egzekucyjnego. 

<§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru 

utraconych dóbr kultury.> 

Art. 170. 

<§1.> W razie przeniesienia własności rzeczy ruchomej, która jest obciążona prawem osoby 

trzeciej, prawo to wygasa z chwilą wydania rzeczy nabywcy, chyba że ten działa w złej 

wierze. Przepis paragrafu drugiego artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 

<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych 

dóbr kultury.> 

Art. 174. 

<§ 1.> Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli 

posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w 

złej wierze. 

<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych 

dóbr kultury.> 

[Art. 183. 

 § 1. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną 

do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo 

jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie 

zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy. 

§ 2. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez 

zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły. 
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Art. 184. 

§ 1. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub 

artystyczną znalazca powinien oddać niezwłocznie na przechowanie właściwemu 

organowi państwowemu, inne zaś rzeczy znalezione - tylko na żądanie tego organu. 

§ 2. Jeżeli znalazca przechowuje rzecz u siebie, stosuje się odpowiednio przepisy o 

nieodpłatnym przechowaniu. 

Art. 185. 

Rozporządzenie Rady Ministrów określi organy właściwe do przechowywania rzeczy 

znalezionych i do poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru, zasady 

przechowywania tych rzeczy oraz sposób poszukiwania osób uprawnionych do odbioru. 

Art. 186. 

Znalazca, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości 

jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swe roszczenie najpóźniej w chwili wydania 

rzeczy osobie uprawnionej do odbioru.] 

[Art. 187. 

Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub 

artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia 

wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od 

ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych 

samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom; jeżeli 

rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem 

kosztów.] 

<Art. 187. 

§ 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu 

roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności 

wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, 

jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana 

staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym 

przez starostę terminie. 

§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie 

terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu 

Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do 

ich odbioru przez znalazcę. 

§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa 

wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.> 

[Art. 188. 

Przepisów artykułów poprzedzających nie stosuje się w razie znalezienia rzeczy w budynku 

publicznym albo w innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności ani w razie 
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znalezienia rzeczy w wagonie kolejowym, na statku lub innym środku transportu publicznego. 

Znalazca obowiązany jest w tych wypadkach oddać rzecz zarządcy budynku lub 

pomieszczenia albo właściwemu zarządcy środków transportu publicznego, a ten postąpi z 

rzeczą zgodnie z właściwymi przepisami.] 

[Art. 189. 

Jeżeli rzecz mająca znaczniejszą wartość materialną albo wartość naukową lub artystyczną 

została znaleziona w takich okolicznościach, że poszukiwanie właściciela byłoby oczywiście 

bezcelowe, znalazca obowiązany jest oddać rzecz właściwemu organowi państwowemu. 

Rzecz znaleziona staje się własnością Skarbu Państwa, a znalazcy należy się odpowiednie 

wynagrodzenie.] 

<Art. 189. 

Jeżeli rzecz znaleziono w takich okolicznościach, że poszukiwanie właściciela byłoby 

oczywiście bezcelowe, staje się ona przedmiotem współwłasności w częściach 

ułamkowych znalazcy i właściciela nieruchomości, na której rzecz została znaleziona, 

jeżeli jednak rzecz ta jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym, staje się ona 

własnością Skarbu Państwa, a znalazca jest obowiązany wydać ją niezwłocznie 

właściwemu staroście.> 

 

Art. 223. 

§ 1. Roszczenia właściciela przewidziane w artykule poprzedzającym nie ulegają 

przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

<4. Roszczenie właściciela, o którym mowa w art. 222 § 1, nie ulega przedawnieniu, 

jeżeli dotyczy rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.> 

 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 lipca 2003 r. o OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD 

ZABYTKAMI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) 

 

Art. 2. 

1. Ustawa nie narusza w szczególności przepisów o muzeach, o bibliotekach, o języku 

polskim, Prawa ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o gospodarce 

nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa 

budowlanego, o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych. 

[2. Ochronę materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu 

archiwalnego regulują odrębne przepisy.] 
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<2. Ochronę materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu 

archiwalnego regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 

2014 r. poz. 822), z zastrzeżeniem rozdziału 2a.> 

 

<Rozdział 2a 

Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury 

Art. 24a. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi 

krajowy rejestr utraconych dóbr kultury. 

2. Do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury wpisuje się rzeczy ruchome będące: 

1) zabytkami wpisanymi do rejestru, 

2) muzealiami, o których mowa w art. 21 ust. l i la ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 

o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), 

3) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829), 

należącymi do narodowego zasobu bibliotecznego, 

4) materiałami archiwalnymi, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i 

Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822) 

– utraconymi przez właściciela w wyniku popełnienia czynu zabronionego, określonego 

w art. 278 § 1 i 3, art. 279 § 1, art. 280–283 albo art. 284 § 1–3 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

3. Wpisu do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury dokonuje się na wniosek 

Policji, prokuratora, wojewódzkiego konserwatora zabytków, Naczelnego Dyrektora 

Archiwów Państwowych, właściciela rzeczy, o której mowa w ust. 2, lub osoby 

kierującej jednostką organizacyjną, w zbiorach albo zasobach której rzecz się 

znajdowała. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na urzędowym formularzu. 

5. Stroną postępowania o wpis do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury jest 

właściciel rzeczy lub jednostka organizacyjna, w zbiorach albo zasobie której rzecz się 

znajdowała. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się: 

1) kopię zawiadomienia o przestępstwie wraz z dowodem złożenia go organowi 

ścigania albo odpis protokołu z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie 

lub postanowienie o wszczęciu śledztwa albo dochodzenia, w przypadku gdy 

wniosek składa właściciel utraconej rzeczy lub osoba kierująca jednostką 

organizacyjną, w zbiorach albo zasobie której rzecz się znajdowała; 
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2) zdjęcie utraconej rzeczy, w przypadku gdy jest ona zabytkiem lub muzealium, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w formie pliku cyfrowego. 

Art. 24b. 

1. Wpisu do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury dokonuje się na podstawie 

nieostatecznej decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

2. Wpis do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury polega na wprowadzeniu do 

niego danych umożliwiających identyfikację dobra kultury zawartych w decyzji, 

o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej wydaniu. 

3. Dokonanie wpisu do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury nie jest uzależnione 

od ustalenia popełnienia czynu zabronionego, o którym mowa w art. 24a ust. 2, 

prawomocnym wyrokiem skazującym. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 

decyzji, odmawia wpisu do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, w 

przypadku gdy dane dotyczące utraconej rzeczy zawarte we wniosku, o którym mowa 

w art. 24a ust. 3, nie pozwalają na jej identyfikację. 

Art. 24c. 

1. Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury, prowadzony w systemie 

teleinformatycznym, jest jawny. 

2. Odpisy z krajowego rejestru utraconych dóbr kultury wydawane są na wniosek 

każdego, kto tego zażąda. 

3. Dane będące podstawą wpisu do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury 

udostępnia się wyłącznie organom władzy publicznej oraz właścicielowi utraconej 

rzeczy lub jednostce organizacyjnej, w zbiorach albo zasobie której rzecz się 

znajdowała, a innym osobom tylko za zgodą właściciela utraconej rzeczy lub jednostki 

organizacyjnej, w zbiorach albo zasobie której rzecz się znajdowała. 

Art. 24d. 

Od dnia dokonania wpisu w krajowym rejestrze utraconych dóbr kultury nikt nie może 

zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w tym rejestrze. 

Art. 24e. 

1. Wykreślenie wpisu z krajowego rejestru utraconych dóbr kultury następuje na 

podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

2. Wykreślenie wpisu z krajowego rejestru utraconych dóbr kultury następuje na 

wniosek podmiotów wskazanych w art. 24a ust. 3 albo z urzędu, w przypadku gdy: 

1) właściciel odzyskał posiadanie utraconej rzeczy; 

2) dane będące podstawą wpisu okazały się nieprawdziwe. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2, skutki prawne dokonania wpisu 

w krajowym rejestrze utraconych dóbr kultury zostają zniesione z mocą wsteczną. 
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Art. 24f. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia krajowego rejestru 

utraconych dóbr kultury, w tym zakres danych objętych wpisem, zasady wydawania 

odpisów oraz wzór formularza wniosku o wpis, uwzględniając prowadzenie krajowego 

rejestru utraconych dóbr kultury w systemie teleinformatycznym, konieczność 

zapewnienia przejrzystości i kompletności zapisu informacji znajdujących się 

w krajowym rejestrze utraconych dóbr kultury, zmian i wykreśleń wpisów oraz 

sprawność postępowania rejestracyjnego.> 

 

Art. 32. 

 1. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

1)   wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2)   zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia; 

3)   niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 

3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, dokonać oględzin odkrytego 

przedmiotu. 

4. Jeżeli w terminie, określonym w ust. 3, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona 

oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

5. Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje 

decyzję: 

1)   pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest 

zabytkiem; 

2)   pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest 

zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia; 

3)   nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub 

jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w 

niezbędnym zakresie. 

6. Roboty nie mogą być wstrzymane na okres dłuższy niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji, 

o której mowa w ust. 5 pkt 3. 

7. Jeżeli w trakcie badań archeologicznych zostanie odkryty zabytek posiadający wyjątkową 

wartość, wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o przedłużeniu okresu 

wstrzymania robót. Okres wstrzymania robót nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy 

od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 3. 
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8. Po zakończeniu badań archeologicznych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, wojewódzki 

konserwator zabytków wydaje decyzję pozwalającą na kontynuację przerwanych robót. 

[9. W przypadku odkrycia przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem zabytków 

archeologicznych, w sprawach własności i wynagrodzenia dla znalazcy tego przedmiotu 

stosuje się odpowiednio art. 189 Kodeksu cywilnego.] 

10. O odkryciu przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, na polskich obszarach morskich należy 

niezwłocznie zawiadomić właściwego dyrektora urzędu morskiego. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 

2 i ust. 3-8 stosuje się odpowiednio. 

 


