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Opinia do ustawy o rzeczach znalezionych 

(druk nr 815) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu kompleksowe uregulowanie problematyki rzeczy znalezionych 

poprzez określenie praw i obowiązków znalazcy rzeczy oraz przechowującego, uregulowanie 

postępowania w sprawach przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz 

poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru, a także postępowania z rzeczami o wartości 

historycznej, naukowej lub artystycznej. Ustawa będzie również odpowiednio stosowana do 

rzeczy znalezionych bez zamiaru wyzbycia się własności oraz do zwierząt, które zabłąkały 

się lub uciekły. Postanowienia niniejszej ustawy nie będą miały natomiast zastosowania do 

zabytków archeologicznych, z którymi postępowanie, w przypadku ich znalezienia, 

uregulowane zostało w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

Ustawa różnicuje obowiązki znalazcy w zależności od charakteru znalezionej rzeczy 

oraz okoliczności jej znalezienia. Obowiązkowo oddaniu na przechowanie podlegają rzeczy 

mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną oraz pieniądze, papiery wartościowe 

i kosztowności, jeżeli znalazca nie zna tożsamości osoby uprawnionej do odbioru lub jej 

miejsca pobytu. Ten sam obowiązek dotyczy rzeczy: 

- których cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że 

stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy lub innych służb mundurowych, 

- których posiadanie wymaga pozwolenia, 

- będących dowodami osobistymi lub paszportami, 

- znalezionych w budynkach publicznych lub innych budynkach (pomieszczeniach) 

otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego. 
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W przypadku znalezienia rzeczy innej niż wymieniona powyżej, znalazca może 

przechować rzecz osobiście na zasadach określonych w przepisach o przechowaniu 

zawartych w tytule XXVIII księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, z tym że przechowanie jest 

nieodpłatne. Jeżeli przechowanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo 

połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami, 

znalazca może ograniczyć się do wskazania miejsca, w którym rzecz się znajduje.  

Znalazca jest uprawniony do żądania zwrotu kosztów przechowania oraz utrzymania 

rzeczy w należytym stanie, a także kosztów zawiadomień do wysokości wartości rzeczy 

w dniu odbioru. Znalazca może również domagać się znaleźnego na zasadach określonych 

w obowiązującym dotychczas art. 186 Kodeksu cywilnego (obecnie będzie to art. 10 ustawy). 

Organem odpowiedzialnym za postępowanie z rzeczami znalezionymi tj. odebranie 

zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych 

oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru, jest starosta właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (czynności te należą do zadań 

własnych powiatu). W niektórych przypadkach ustawa, jako podmioty właściwe do odbioru 

rzeczy, wskazuje jednostkę organizacyjną Policji (rzeczy, których posiadanie wymaga 

pozwolenia, oraz dowody osobiste lub paszporty) albo właściwego zarządcę (rzeczy 

znalezione w budynkach publicznych lub innych budynkach (pomieszczeniach) otwartych dla 

publiczności oraz w środkach transportu publicznego).  

Ustawa określa również minimalną wartość szacunkową rzeczy, której znalezienie 

obligatoryjnie uruchamia ustawową procedurę poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru. 

Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że 

rzecz ta ma wartość naukową, historyczną lub artystyczną. W razie odmowy przyjęcia rzeczy 

znalazca może postąpić z nią według swego uznania. 

Ustawa w rozdziale 3 reguluje tryb postępowania w związku z rzeczami znalezionymi, 

w szczególności nakłada obowiązek sporządzania odpowiednich protokołów i poświadczeń 

potwierdzających odebranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy, określa procedurę 

poszukiwania osób uprawnionych do odbioru rzeczy, w tym konieczność ogłaszania 

o znalezieniu rzeczy w razie braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru rzeczy 

osobie uprawnionej albo braku możliwości ustalenia jej tożsamości, oraz wskazuje właściwy 

sposób postępowania z rzeczami przechowywanymi uwzględniając różnice wynikające 

z rodzaju tych rzeczy. Ustawa przewiduje również tryb postępowania z przechowywanymi 
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przez starostę rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu, których przechowywanie byłoby 

związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do ich wartości rynkowej lub 

nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości rynkowej; 

podlegają one sprzedaży, a kwota uzyskana ze sprzedaży, po potrąceniu kosztów związanych 

ze sprzedażą, wchodzi w miejsce rzeczy sprzedanej. Odrębny tryb postępowania został 

uregulowany w odniesieniu do rzeczy, co do których istnieje przypuszczenie, że posiadają 

one wartość historyczną, naukową lub artystyczną (rozdział 4). 

Uregulowanie postępowania z rzeczami znalezionymi w przedmiotowej ustawie 

spowodowało uchylenie niektórych przepisów Kodeksu cywilnego, które dotychczas 

regulowały tą materię (art. 183-186 oraz art. 188 Kodeksu cywilnego). Zmianie uległy 

również zasady nabywania własności rzeczy znalezionej w razie ich nieodebrania przez osobę 

uprawnioną do odbioru (art. 187 Kodeksu cywilnego). Rzeczy nieodebrane w ciągu roku od 

dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej, albo w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia 

rzeczy stają się własnością znalazcy, jeżeli ten dopełnił obowiązków ustawowych oraz 

odebrał rzecz przechowywaną przez starostę. Skarb Państwa stanie się natomiast 

właścicielem nieodebranych rzeczy będących zabytkami lub materiałami archiwalnymi. 

Dodając § 3 w omawianym artykule, przesądzono, że nabycie własności rzeczy znalezionej 

przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa powoduje wygaśnięcie ograniczonych praw 

rzeczowych obciążających tą rzecz. Odmiennie uregulowano również kwestie nabycia 

własności skarbów tj. rzeczy znalezionych w takich okolicznościach, że poszukiwanie 

właściciela byłoby oczywiście bezcelowe (art. 189 Kodeksu cywilnego). Rzecz staje się 

wówczas przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych znalazcy i właściciela 

nieruchomości, na której rzecz została znaleziona, chyba że jest ona zabytkiem lub 

materiałem archiwalnym - wówczas jej właścicielem staje się Skarb Państwa. Dotychczasowa 

regulacja skutkowała nabyciem własności tych rzeczy wyłącznie przez Skarb Państwa. 

Ustawa wprowadza rozwiązania służące wzmocnieniu pozycji właścicieli dóbr kultury, 

które zostały utracone na skutek działań przestępczych. W tym celu, w drodze nowelizacji 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dodawane są 

przepisy statuujące obowiązek utworzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, który 

będzie działał niezależnie od prowadzonego obecnie krajowego wykazu zabytków 

skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Rejestr ten będzie zawierał 

informacje o zabytkach ujętych w rejestrze zabytków, muzealiach, materiałach bibliotecznych 
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oraz materiałach archiwalnych, utraconych przez właścicieli na skutek popełnienia czynu 

zabronionego. Od dnia dokonania wpisu w krajowym rejestrze utraconych dóbr kultury nikt 

nie będzie mógł zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze. Dobra kultury 

ujawnione w rejestrze będą wyłączone spod działania regulacji Kodeksu cywilnego 

dotyczących zasiedzenia, nabycia od osoby nieuprawnionej własności rzeczy przez nabywcę 

będącego w dobrej wierze oraz przepisów regulujących przedawnienie roszczeń chroniących 

własność rzeczy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przedmiotem prac nad ustawą o rzeczach znalezionych był projekt rządowy zawarty 

w druku nr 2064. Pierwsze czytanie odbyło się na 60. posiedzeniu Sejmu w dniu 5 lutego 

2014 r. Sejm zdecydował o przekazaniu projektu do dalszych prac w Komisji Kultury 

i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 

z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 

Komisje rozpatrzyły projekt na posiedzeniach w dniach 20 lutego i 27 listopada br. 

i przygotowały sprawozdanie zawarte w druku nr 2945. W toku prac nad projektem ustawy 

dokonano licznych zmian mających na celu merytoryczne oraz techniczno-legislacyjne 

dopracowanie poszczególnych rozwiązań ustawowych. 

Drugie czytanie odbyło się na 82. posiedzeniu Sejmu w dniu 17 grudnia br., podczas 

którego zgłoszono 3 wnioski legislacyjne. Poprawka pierwsza zmierzała do modyfikacji 

przepisu określającego warunki przechowywania rzeczy znalezionych poprzez rezygnację 

z wymogu przechowywania tych rzeczy w zamkniętym pomieszczeniu. Poprawka druga 

skracała terminy, po upływie których rzecz nieodebrana przez osobę uprawnioną staje się 

własnością znalazcy. Poprawka trzecia odnosiła się do przepisu określającego maksymalny 

limit wydatków budżetu państwa w poszczególnych latach, skreślając limit wydatków 

przewidziany ma rok 2014.  

W trzecim czytaniu przyjęto projekt w brzmieniu wypracowanym przez komisje 

sejmowe wraz z poprawką trzecią (84. posiedzenie Sejmu w dniu 15 stycznia 2015 r.). 
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III. Uwagi szczegółowe 

1. Konieczne jest wprowadzenie jednolitej zasady dotyczącej kosztów ponoszonych 

przez osobę odbierającą rzeczą znalezioną. Przepis art. 9 ust. 2 stanowi o obowiązku 

uprawnionego do odbioru rzeczy zwrotu kosztów przechowania lub sprzedaży rzeczy oraz 

utrzymania jej w należytym stanie, a także kosztów zawiadomień, przy czym ogranicza 

wysokość tych kosztów do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru. Natomiast art. 18 ust. 

2 zobowiązuje do zwrotu kosztów wymienionych w ust. 1 tj. kosztów przechowania oraz 

utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz kosztów poszukiwania osoby uprawnionej (nie 

wymienia się kosztów sprzedaży rzeczy, oraz nie wskazuje górnej granicy zobowiązania). 

Jednocześnie przepisy regulujące kwestie sprzedaży rzeczy, uprawniają do potrącenia 

kosztów sprzedaży z sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy (odpowiednio art. 9 ust. 4 oraz art. 

17 ust. 5). W związku z powyższym proponuje się: 1) nieuwzględnianie w kosztach, które ma 

pokryć uprawniony do odbioru, kosztów sprzedaży rzeczy, gdyż podlegają one potrąceniu, 2) 

pozostawienie górnej granicy kosztów na poziomie wartości rzeczy w dniu odbioru, 3) 

ujednolicenie terminologii (koszty zawiadomień, koszty poszukiwania osoby uprawnionej do 

odbioru). 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz 

utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej 

odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu 

odbioru.”; 

 

2. Przepis art. 9 ust. 4 zobowiązuje znalazcę oraz zarządcę, jeżeli przechowują rzeczy 

znalezione, do niezwłocznej sprzedaży rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu. Ustawa nie 

zawiera jednak regulacji wskazującej na sposób i tryb dokonania tej czynności. Odpowiednie 

przepisy zostały sformułowane jedynie w odniesieniu do starosty przechowującego rzeczy 

tego rodzaju (art. 17). Jednocześnie regulacja art. 9 ust. 4 wydaje się być sprzeczna z art. 12 

ust. 5 w zakresie postępowania z rzeczami o wartości nieprzekraczającej 100 zł, których 

przyjęcia odmówił starosta. Przepis ten uprawnia bowiem znalazcę rzeczy i właściwego 

zarządcę do postąpienia z taką rzeczą według własnego uznania. W związku z powyższym, 

proponuje się doprecyzowanie regulacji ustawowej w zakresie trybu sprzedaży przez znalazcę 
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lub zarządcę rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu o szacunkowej wartości przekraczającej 

100 zł albo skreślenie normy art. 9 ust. 4 i przesądzenie, że rzeczy podlegające szybkiemu 

zepsuciu podlegają niezwłocznemu przekazaniu właściwemu staroście. Poprawki 

odpowiadają drugiemu rozwiązaniu. 

Propozycje poprawek: 

w art. 5: 

a) dodaje się ust. 4a w brzemieniu: 

„4a. Kto znalazł rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu oddaje ją niezwłocznie właściwemu 

staroście.”, 

b) w ust. 5 wyrazy „ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 3-4a”; 

 

w art. 9 skreśla się ust. 4; 

 

3. Przepis art. 12 ust. 3 zobowiązuje starostę do przekazania jednostce organizacyjnej 

Policji albo Żandarmerii Wojskowej rzeczy, które ze względu na ich szczególne właściwości 

powinny być przechowywane przez te podmioty. Ustawodawca nie wskazał jednak, jakie 

„szczególne właściwości” rzeczy powodują realizację tego obowiązku przez starostę. Należy 

przypuszczać, iż norma ta nie dotyczy rzeczy takich jak: dowód osobisty, paszport oraz 

rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, a w szczególności broni, amunicji, 

materiałów wybuchowych, gdyż obowiązek ich przekazania bezpośrednio Policji wynika z 

art. 6 ustawy. Przepis nie dotyczy również rzeczy, których obowiązek przekazania 

jednostkom Żandarmerii Wojskowej przez starostę został określony w art. 20 ust. 1 (rzeczy, 

których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią 

one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, dokumenty wojskowe, a w szczególności legitymacje, 

książeczki lub zaświadczenia wojskowe, karty powołania). Biorąc pod wagę powyższe, 

zasadne wydaje się doprecyzowanie tego przepisu, co ułatwi jego prawidłowe wykonywanie.  

 

4. Wyjaśnienia wymaga, przyjęta przez ustawodawcę, procedura postępowania 

z rzeczami, co do których zachodzi niebezpieczeństwo ich pogorszenia. Rzeczy ulegające 

szybkiemu zepsuciu, lub których przechowanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie 
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wysokimi w stosunku do ich wartości rynkowej lub związane z nadmiernymi trudnościami 

albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości rynkowej podlegają sprzedaży na 

zasadach określonych w art. 17. Dokonanie sprzedaży powinno być poprzedzone 

zawiadomieniem osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, w przypadku gdy osoba uprawniona 

jest znana i znane jest jej miejsce pobytu. Z przywołanej regulacji nie wynika natomiast, czy 

osoba uprawniona do odbioru może rzecz odebrać przed wyznaczoną datą jej sprzedaży. 

Wydaje się, że przyjęcie innego rozwiązania niweczyłoby cel tej ustawy tj. poszukiwanie 

właścicieli rzeczy i oddanie im ich własności. W związku z powyższym, regulacja ustawowa 

wymaga odpowiedniego uzupełnienia, tak aby przepisy uwzględniały sytuację, gdy przed 

sprzedażą rzeczy zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną. W związku z powyższym, 

proponuje się odpowiednią zmianę art. 16 ust. 2. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w ust. 2 po wyrazie „sprzedaży” dodaje się wyrazy „albo odebrania przez osobę 

uprawnioną do odbioru rzeczy”; 

 

5. Przepis art. 19 ust. 3 stanowi: „Właściwy starosta wydaje znalazcy zaświadczenie 

stwierdzające upływ terminów, o których mowa w ust. 1, oraz, w przypadku wydania rzeczy 

znalazcy, informację o wydaniu rzeczy. W zaświadczeniu zamieszcza się informację o treści 

ust. 1”. Z przepisu tego nie wynika jednoznacznie, w jakim celu znalazcy jest wydawane 

zaświadczenie oraz jaka jest jego treść. Ponadto przepis ten budzi następujące wątpliwości: 

1) przepis jest nieprecyzyjny w zakresie, w jakim zobowiązuje do wskazania 

w zaświadczeniu upływu terminów, o których mowa w ust. 1; treść ust. 1 odnosi się do 

dwóch rodzajów terminów - terminów odebrania rzeczy znalezionej przez 

uprawnionego określonych w art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego oraz terminu odebrania 

rzeczy przez znalazcę (nie krótszego niż 2 tygodnie); należy przypuszczać, że 

zaświadczenie ma wskazywać upływ terminów z Kodeksu cywilnego; 

2) niezrozumiałe jest zastrzeżenie poczynione w tym przepisie wskazujące na konieczność 

podania informacji o wydaniu rzeczy, „w przypadku wydania rzeczy znalazcy”; jeżeli 

celem wydania zaświadczenia jest potwierdzenie nabycia własności rzeczy znalezionej 

przez znalazcę, konieczne jest wydanie tej rzeczy znalazcy, a contrario niewydanie 

rzeczy (nieodebranie rzeczy przez znalazcę) uniemożliwia wydania zaświadczenia 

potwierdzającego nabycie własności; 
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3) zdanie drugie w zakresie, w jakim zobowiązuje do uwzględnienia w zaświadczeniu 

treści ust. 1 częściowo powtarza regulację zdania pierwszego.  

Zaproponowanie poprawki uzależnione jest od poznania intencji ustawodawcy. 

 

6. Przepis art. 5 ust. 4 nakłada obowiązek przekazania właściwemu staroście dokumentu 

wojskowego, albo innych służb mundurowych, a także rzeczy, których cechy zewnętrzne lub 

umieszczone na ich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek 

wojskowy albo innych służb mundurowych. Zgodnie z regulacją art. 20 ust. 1, starosta jest 

zobowiązany oddać dokument wojskowy oraz sprzęt i ekwipunek wojskowy najbliższej 

jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. Analogiczne rozwiązanie nie zostało 

przewidziane w odniesieniu do rzeczy i dokumentów należących do innych służb 

mundurowych (np. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej itd.), co oznacza, że 

poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru będzie następowało zgodnie z procedurą 

ogólną określoną w ustawie. W związku z tym, należy wyjaśnić, czy ustawodawca celowo 

zróżnicował tryb postępowania z rzeczami „wojskowymi” i rzeczami „innych służb 

mundurowych”. W razie odpowiedzi negatywnej konieczne jest przyjęcie poprawki. Należy 

również rozważyć zdefiniowanie na potrzeby niniejszej ustawy pojęcia „służb 

mundurowych”, aby nie budziło ono wątpliwości interpretacyjnych.  

Propozycja poprawki: 

art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku znalezienia rzeczy, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej 

znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy albo innych służb 

mundurowych, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego albo innych służb 

mundurowych, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego 

albo karty powołania, właściwy starosta niezwłocznie oddaje rzecz lub dokument najbliższej 

jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej albo odpowiedniej jednostce 

organizacyjnej innych służb mundurowych”. 

 

7. Przepis art. 21 ust. 5 określa zasady przechowywania rzeczy, o których mowa w ust. 2 

i 4 tego artykułu (z pominięciem ust. 3). W związku z tym pojawia się wątpliwość, w jaki 
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sposób będą przechowywane rzeczy określone w art. 21 ust. 3 tj. papiery wartościowe i inne 

dokumenty, których posiadanie legitymuje do świadczenia.  

Propozycja poprawki: 

w art. 21 w ust. 5 wyrazy „ust. 2 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 2–4”; 

 

8. W art. 22 użyto zwrotu „powzięcie wiadomości o znalezieniu rzeczy” przy 

formułowaniu obowiązku starosty zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków 

o znalezieniu rzeczy, co do której istnieje przypuszczenie, że ma ona wartość historyczną, 

naukową lub artystyczną. Należy zauważyć, iż ustawa nakłada na starostę określone 

obowiązki lecz są one konsekwencją odebrania przez niego zawiadomienia o znalezieniu 

rzeczy. Wyjaśnienia wymaga, czy użycie powyższej formuły było celowe, gdyż wymusza na 

staroście podjęcie czynności opisanych w ustawie w każdym przypadku gdy poweźmie 

wiadomości o znalezieniu rzeczy, która może być uznana za „dobro kultury”, a nie tylko na 

skutek zawiadomienia przez znalazcę. Jeżeli przyczyny zmiany terminologii opisane powyżej 

nie były intencją ustawodawcy, należy zmodyfikować przepis w sposób uwzględniający 

terminologię ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości 

historycznej, naukowej lub artystycznej, właściwy starosta zawiadamia o tym właściwego 

miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków w terminie 7 dni od dnia odebrania 

zawiadomienia o znalezieniu rzeczy.” 

 

9. Należy doprecyzować normę w art. 23 ust. 1 w zakresie miejsca oględzin rzeczy 

znalezionej, co do której istnieje przypuszczenie, że ma wartość historyczną, naukową lub 

artystyczną, ze względu na treść art. 8. Przywołany przepis umożliwia znalazcy wskazanie 

miejsca znalezienia rzeczy zamiast oddawania jej właściwemu organowi, w sytuacji gdy 

oddanie rzeczy jest niemożliwe, połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, 

trudnościami lub znacznymi kosztami. Przyjmując, iż przepis ten (ze względu na brak 

wyłączenia) będzie dotyczył również rzeczy znalezionych mających wartość historyczną, 
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naukową lub artystyczną, miejscem dokonywania oględzin takiej rzeczy powinno być miejsce 

ich znalezienia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 23 w ust. 1 po wyrazie „starosty” dodaje się wyrazy „albo w miejscu znalezienia”; 

 

10. W art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (dalej jako: "ustawa o ochronie zabytków" albo "ustawa") wskazano przepisy 

mające zastosowanie do ochrony materiałów archiwalnych; są to: ustawa z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz - jak należy przypuszczać - przepisy 

rozdziału 2a ustawy o ochronie zabytków. Wątpliwości z odczytaniem intencji ustawodawcy 

wynikają z tego, iż w przepisie posłużono się sformułowaniem „z zastrzeżeniem rozdziału 

2a”, które może być odmiennie interpretowane – bądź jako wyjątek od ustanowionej normy 

bądź jako jej uszczegółowienie. Używanie tej formuły podlega negatywnej ocenie w świetle 

Zasad Techniki Prawodawczej (§ 23 ust. 3), który zobowiązuje do wprowadzania wyjątków 

od przepisów albo ich uściśleń w drodze ich odpowiedniego umieszczenia w strukturze aktu 

normatywnego. Jeżeli jednak istnieje konieczność poinformowania adresata o wyjątku lub 

uszczegółowieniu normy należy posłużyć się odpowiednio pojęciem „z wyjątkiem” albo 

„z uwzględnieniem”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 27 w pkt 1, w ust. 2 wyrazy „z zastrzeżeniem rozdziału 2a” zastępuje się wyrazami 

„z uwzględnieniem przepisów rozdziału 2a”; 

 

11. Rozważenia wymaga uzupełnienie regulacji zawartej w dodawanym art. 24b ustawy 

o ochronie zabytków (zmiana w art. 27 pkt 2) poprzez: 

1) wskazanie, że podstawą wpisu rzeczy utraconej w krajowym rejestrze utraconych dóbr 

kultury jest pozytywna decyzja wydana w tej sprawie przez ministra w I instancji, 

2) stworzenie podstawy prawnej do dokonania wpisu w rejestrze na podstawie ostatecznej 

decyzji pozytywnej (w sytuacji gdy decyzja I instancji była decyzją negatywną), 

3) określenie skutków wydania decyzji ostatecznej odmawiającej wpisu do rejestru, w 

sytuacji gdy wpis do tego rejestru został dokonany na podstawie pozytywnej decyzji 

nieostatecznej, 
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4) ujednolicenie terminologii służącej określeniu rzeczy wpisanej do rejestru. 

Propozycje poprawek: 

w art. 27 w pkt 2, w art. 24b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wpis do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury następuje na podstawie decyzji o 

dokonaniu wpisu w rejestrze, wydanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.”; 

 

w art. 27 w pkt 2, w art. 24b ust. 2 wyrazy „dobra kultury” zastępuje się wyrazami „utraconej 

rzeczy”; 

 

w art. 24e w ust. 2 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 3 

w brzmieniu: 

3) wydano ostateczną decyzję o odmowie wpisu.”;  

 

IV. Propozycje poprawek redakcyjnych: 

1) w art. 5 w ust. 3 wyrazy „rzeczy mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną” 

zastępuje się wyrazami „rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej”; 

 

2) w art. 6 wyrazy „Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, 

w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub 

paszport” zastępuje się wyrazami „Kto znalazł dowód osobisty, paszport lub rzecz, 

której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały 

wybuchowe”; 

 

3) w art. 7 w ust. 2 wyrazy „Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, 

w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub 

paszport” zastępuje się wyrazami „Dowód osobisty, paszport lub rzecz, której 

posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały 

wybuchowe”; 

 

4) w art. 8 wyraz „uprawnionemu” zastępuje się wyrazami „osobie uprawnionej”; 



– 12 – 

 

5) w art. 12 ust. 4 wyrazy „rzecz przedstawia wartość naukową, historyczną lub 

artystyczną” zastępuje się wyrazami „jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub 

artystycznej”; 

 

6) w art. 21 w ust. 4 wyrazy „złota, platyny, srebra, w tym monet, wyrobów użytkowych ze 

złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz koralu” zastępuje się 

wyrazami „kosztowności: kamieni szlachetnych, pereł, koralu oraz złota, platyny, 

srebra, w tym monet i wyrobów użytkowych ze złota, platyny lub srebra”. 

 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 


