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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Wojciecha Koniecznego 

podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 czerwca 2020 r., przesłanego pismem z dnia 

25 czerwca 2020 r. znak: BPS/043-12-377/20, w sprawie zmiany obowiązującego prawa 

przez detektorystów należących do Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Poszukiwaczy, 

uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego [MKiDN] trwają obecnie prace nad kompleksową zmianą systemu ochrony 

zabytków. Jednym z istotnych elementów dziedzictwa kulturowego jest dziedzictwo 

archeologiczne, które stawia obecnie przed służbami konserwatorskimi, naukowcami 

i szerokimi rzeszami społeczeństwa nowe wyzwania, nieprzewidziane przez zapisy ustawy 

z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotyczy to również 

zagadnienia poszukiwań zabytków, prowadzonych hobbystycznie przez znaczący odsetek 

polskiego społeczeństwa.

Zarządzeniem MKiDN z dnia 14 grudnia 2016 r. powołany został Zespół 

do opracowania projektu ustawy regulującej sprawy ochrony zabytków. Jak słusznie zauważa 

Pan Senator, w celu wypracowania skutecznych rozwiązań niezbędne jest wszechstronne 

podejście do omawianej tematyki. Wobec powyższego w proces konsultacji pragnę włączyć 

przedstawicieli różnych środowisk, których codzienną praktyką są działania na rzecz ochrony 

dziedzictwa archeologicznego. Wynikiem pierwszego etapu konsultacji było opracowanie 

przygotowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz dyskusja na forum Rady Ochrony 

Dziedzictwa Archeologicznego, w której skład wchodzą muzealnicy oraz dyrektorzy 

i pracownicy archeologicznych ośrodków naukowych, jak również prezes Stowarzyszenia 

Naukowego Archeologów Polskich pan prof. dr hab. Andrzej Michałowski. Dodatkowo, 
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pismem z 17 czerwca 2020 r. Departament Ochrony Zabytków MKiDN zwrócił się z prośbą 

o przedstawienie  uwag w zakresie ewentualnych zmian legislacyjnych do wojewódzkich 

konserwatorów zabytków, członków Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, oddziałów 

Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, instytutów archeologii na uniwersytetach 

oraz w Polskiej Akademii Nauk. 

Niezależnie od powyższego, jako jeden z elementów konsultacji, trwają obecnie 

rozmowy ze środowiskiem osób zajmujących się poszukiwaniami zabytków. Są to jednak 

spotkania niezależne od posiedzeń Zespołu Parlamentarnego ds. Praw Poszukiwaczy, 

w którego pracach nie uczestniczy MKiDN. Wskazać należy, że spotkania mają charakter 

roboczy i służą zebraniu postulatów uczestników w zakresie potencjalnych zmian przepisów 

oraz uwag dotyczących obecnego systemu ochrony zabytków w kontekście poszukiwań 

zabytków. Podkreślić trzeba, że w toku konsultacji nie powstało jeszcze żadne oficjalne 

opracowanie ani nie podjęto ostatecznych ustaleń, nie można więc przesądzić o tym, 

jakie zmiany zostaną wprowadzone w przepisach prawa. 

Pragnę zapewnić, że po przygotowaniu wstępnego projektu zmian przepisów 

w zakresie ochrony zabytków, zostanie on przekazany do zaopiniowania członkom Rady 

Ochrony Dziedzictwa Archeologiczne oraz przedstawicielom środowiska naukowego, 

w tym również SNAP. Pozwalam sobie liczyć na wiedzę i doświadczenie rzeczonych gremiów, 

które uważam za niezbędne na kolejnych etapach prac legislacyjnych.

Z poważaniem,

Piotr Gliński
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