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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwróciło się do mnie Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP), które jest zaniepokojone 

próbą zmiany obowiązującego prawa przez detektorystów należących do Parlamentarnego Zespołu ds. Praw 

Poszukiwaczy. Chcą oni zniesienia bądź zmiany art. 109c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, który mówi: „Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje 

ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i tech-

nicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-

ności do lat 2”. 

Członkowie stowarzyszenia zawracają uwagę na fakt, iż konsultacje w tej sprawie, a także omawianie te-

matyki konserwatorskiej i naukowej odbywają się bez udziału członków stowarzyszenia oraz specjalistów, co 

nie gwarantuje wymaganej wymiany poglądów i doświadczeń. Należy mieć na uwadze, że zabytki to nie 

tylko archeologia, ale też militaria, zakopane depozyty, polskie miejsca zagłady i bitew. Są one cenne nie 

tylko materialnie, lecz także historycznie, wiąże się to bowiem z dziedzictwem kulturowym, które należy do 

Skarbu Państwa. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dołączenie do rozmów przedstawicieli Stowarzyszenia Naukowego Ar-

cheologów Polskich, których celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz niedopuszczenie do nieko-

rzystnych zmian prawa. 

Pragnę zwrócić także uwagę na brak gwarancji finansowania podstawowych zadań w dziedzinie ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Przejawia się to niedofinansowanymi wojewódzkimi urzędami ochrony zabytków, 

brakiem centralnych baz danych ‒ np. o stanowiskach archeologicznych bądź archeologów uprawnionych do 

wykonywania badań ‒ brakiem doradztwa, edukacji i propagowania ochrony zabytków oraz magazynowa-

niem zabytków archeologicznych. 

W związku z prośbą, z jaką zgłosiło się do mnie Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, pragnę 

zadać pytanie, czy prowadzone są obecnie prace nad ustawą. Jeśli tak, to czy zmierzają one w kierunku znie-

sienia lub zmiany art. 109c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? 

Z poważaniem 

Wojciech Konieczny 
 


