
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 lutego 2015 r. 

w sprawie ustawy o rzeczach znalezionych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 

2015 r. ustawy o rzeczach znalezionych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

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. 5 w ust. 4 skreśla się dwukrotnie użyte wyrazy „albo innych służb 

mundurowych”; 

3)  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 lub materiały 

wybuchowe”; 

4)  w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Rzeczy, o których mowa w ust. 1, oddane właściwemu staroście, ten 

niezwłocznie przekazuje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.”; 

5)  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 lub materiały 

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

7)  w art. 9 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.”; 

8)  w art. 9 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Przechowujący rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu, której szacunkowa 

wartość przekracza 100 złotych, sprzedaje ją niezwłocznie.”; 

9)  w art. 12 skreśla się ust. 3; 

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

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

lub artystycznej”; 

11)  w art. 15 w ust. 3: 

a) w zdaniu pierwszym po wyrazach „znalezienia rzeczy” dodaje się wyrazy „, oraz 

zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,”, 

b) w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „, a także w Biuletynie Informacji 

Publicznej”; 

12)  w art. 16 w ust. 1 skreśla się wyrazy „w pomieszczeniu zamkniętym do tego 

przeznaczonym,”; 

13)  w art. 19 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Właściwy starosta wydaje znalazcy, który odebrał rzecz, zaświadczenie 

stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz zawierające informację 
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o wydaniu rzeczy.”; 

14)  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”; 

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

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

znalezienia”; 

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

wyrazami „z uwzględnieniem przepisów rozdziału 2a”; 

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

„1. Wpisu utraconej rzeczy do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury 

dokonuje się na podstawie decyzji o wpisie do rejestru utraconych dóbr kultury 

wydanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.”; 

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

„utraconej rzeczy”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 

2015 r. ustawy o rzeczach znalezionych, postanowił wprowadzić do niej 19 poprawek. 

Przyjmując poprawkę nr 2 Izba zdecydowała o usunięciu z ustawy pojęcia „innych 

służb mundurowych” użytego w celu wyodrębnienia dokumentów i rzeczy, których cechy 

zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że należą one do tych służb. 

Za takim rozwiązaniem przemawiają dwa argumenty: po pierwsze – brak w ustawie 

szczególnej regulacji dotyczącej postępowania z rzeczami należącymi do służb mundurowych 

innych niż wojskowe, po drugie – niedookreśloność tego pojęcia, powodująca trudności 

w ustaleniu kręgu podmiotów, których przepis ten dotyczy. 

W toku prac nad ustawą zwrócono uwagę na treść art. 12 ust. 3, który zobowiązuje 

starostę do przekazania jednostce organizacyjnej Policji albo Żandarmerii Wojskowej rzeczy, 

które ze względu na ich szczególne właściwości powinny być przechowywane przez te 

podmioty. Ustalenie, jakie „szczególne właściwości” rzeczy rodzą obowiązek ich przekazania 

przywołanym podmiotom uznano za istotne z powodu nieostrości tego pojęcia, jak również 

ze względu na treść art. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy, wprost wymieniających rzeczy, których 

przechowywanie należy do Policji albo Żandarmerii Wojskowej. Przyjmując wyjaśnienia 

wnioskodawców rozpatrywanego przedłożenia, iż przepisy art. 6 i art. 20 ust. 1 wyczerpująco 

wskazują rzeczy, które powinny być przechowywane odpowiednio przez Policję albo 

Żandarmerię Wojskową, uchylono art. 12 ust. 3 uznając go za zbędny, oraz wprowadzono 

zmiany, które doprecyzowują tryb postępowania z rzeczami znalezionymi, które zostały 

przekazane staroście lecz obowiązek ich przechowywania spoczywa na Policji (poprawki nr 

4 i 9). 

Senat zwrócił uwagę na brak spójnej regulacji dotyczącej kosztów ponoszonych przez 

osobę odbierającą rzeczą znalezioną. Przepis art. 9 ust. 2 stanowi o obowiązku 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 tego artykułu tj. kosztów przechowania, utrzymania rzeczy 

w należytym stanie oraz kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy (nie 

wymienia się kosztów sprzedaży rzeczy, oraz nie wskazuje górnej granicy zobowiązania). 
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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, Izba proponuje: 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 (w art. 9 ust. 2 „koszty zawiadomień” zastąpiono 

„kosztami poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru”). Omówione rozwiązanie zawiera 

poprawka nr 7.  

Poprawka nr 8 ma na celu stworzenie spójnej regulacji określającej sposób 

postępowania z rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu. W związku z tym, że art. 12 ust. 5 

zezwala znalazcy lub zarządcy postąpić według własnego uznania z rzeczą, której przyjęcia 

odmówił starosta (rzeczy, których wartość szacunkowa nie przekracza 100 zł) obowiązek 

sprzedaży powinien dotyczyć tylko rzeczy, o wartości powyżej 100 zł. Ponadto poprawka 

porządkuje przepis pod względem zastosowanej terminologii. 

Poprawka nr 11 wprowadza obowiązek zamieszczania informacji o znalezieniu rzeczy 

w Biuletynie Informacji Publicznej w każdym przypadku, a nie tylko w sytuacji gdy wartość 

rzeczy znalezionej przekracza 5 000 złotych. W przekonaniu Izby, rozwiązanie to ułatwi 

zainteresowanemu zapoznanie się z wykazem rzeczy znalezionych bez konieczności 

udawania się do siedziby starostwa powiatowego. 

Izba poparła również poprawkę nr 12 zmierzającą do rezygnacji z wymogu 

przechowywania rzeczy znalezionych w zamkniętym pomieszczeniu przeznaczonym do tego 

celu. Zdaniem senatorów, nadrzędnym celem ustawy jest stworzenie warunków 

przechowywania rzeczy znalezionych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i trwałość, 

natomiast względy ekonomiczne przemawiają za pozostawieniem starostom swobody 

w zakresie miejsca przechowywania tych rzeczy. 

Poprawka nr 13 precyzuje normę z art. 19 ust. 3. Zdaniem Izby, starosta powinien być 

zobowiązany do wydania znalazcy zaświadczenia potwierdzającego nabycie przez niego 

własności rzeczy znalezionej, gdy upłynął odpowiedni termin odebrania rzeczy przez 

uprawnionego do odbioru, określony w art. 187 Kodeksu cywilnego, a znalazca 

w wyznaczonym terminie odebrał rzecz. Z przepisu w brzmieniu uchwalonym przez Sejm nie 

wynika jednoznacznie, w jakim celu znalazcy jest wydawane zaświadczenie oraz jaka jest 

jego treść.  
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Poprawka nr 16 zmierza do tego, aby wojewódzki konserwator zabytków mógł 

dokonywać oględzin rzeczy, co do której istnieje przypuszczenie, iż posiada wartość 

historyczną, naukową lub artystyczną, w miejscu jej znalezienia, w sytuacji gdy przekazanie 

tej rzeczy staroście jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się 

rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami. Obecnie przepis (art. 23 ust. 1) zobowiązuje do 

dokonywania oględzin wyłącznie w siedzibie starosty. 

Izba odniosła się również do kwestii decyzji stanowiących podstawę wpisu rzeczy 

utraconej przez właściciela do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Zauważono, iż 

z brzmienia art. 24b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, nie wynika w sposób dostatecznie precyzyjny, że podstawę wpisu stanowi 

pozytywna decyzja o wpisie do rejestru, w tym również decyzja ostateczna (co jest 

szczególnie istotne gdy decyzja wydana w I instancji była decyzją odmowną). W związku 

z powyższym, przyjęto poprawkę nr 18, która zmierza do uporządkowania przepisu w 

zakresie decyzji stanowiących podstawę wpisu w krajowym rejestrze utraconych dóbr 

kultury, przy czym przesądza, że podstawą wpisu może być również decyzja nieostateczna, 

gdyż będzie ona podlegała natychmiastowemu wykonaniu. Jednocześnie ujednolicono 

terminologię ustawy przyjętą dla określenia rzeczy utraconej przez właściciela w wyniku 

popełnienia czynu zabronionego (poprawka nr 19). 

Poprawka nr 15 określa sposób przechowywania papierów wartościowych oraz innych 

dokumentów, których posiadanie legitymuje do świadczenia, natomiast poprawka nr 17 

uściśla, iż do ochrony materiałów archiwalnych mają zastosowanie przepisy ustawy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisy rozdziału 2a ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Oprócz poprawek omówionych powyżej Senat opowiedział się także za wprowadzeniem 

zmian o charakterze redakcyjnym, które zapewniają lepszą czytelność i jednoznaczność 

przepisów (poprawki nr 1, 3, 5, 6, 10 i 14). 

 

 

 


