
 

 

DSP.INT.4513.26.2022 

 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra - członka Rady 

Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenia numer BPS/043-37-

1507-PRM/22 oraz BPS/043-37-1507-WM KDN/22, Pana Senatora Jerzego Fedorowicza 

oraz grupy Senatorów, złożone podczas 37 posiedzenia Senatu RP, w sprawie wyrażenia 

sprzeciwu wobec zamiaru ustawowego przekazania na rzecz Węgier pergaminowego kodeksu 

z 1486 r. pt. „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti 

eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” proszę przyjąć 

informacje przekazane przez Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Projekt ustawy mającej umożliwić przekazanie Węgrom tzw. kodeksu króla Macieja 

Korwina, wpłynął do Sejmu jako projekt poselski 2 lutego 2022 r. (druk 2008). Następnie 

został skierowany do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Projekt ten będzie 

musiał przejść pełną ścieżkę ustawodawczą, bez której przekazanie kodeksu byłoby 

niemożliwe w świetle prawa polskiego. Jeśli projekt zostanie przyjęty w Sejmie, Senat będzie 

mógł także wypowiedzieć się na temat ustawy. To, czy manuskrypt zostanie przekazany 

stronie węgierskiej, zależeć będzie również od decyzji przedstawicieli wyższej izby 

Parlamentu RP. Obecnie sprawa ta jest przedmiotem analiz właściwych ministerstw, po 

uzyskaniu ich merytorycznych opinii, zostanie przygotowane stanowisko rządu. 
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Należy podkreślić, że wspomniany projekt ustawy stanowi jednorazowy i wyjątkowy 

gest odwdzięczenia się stronie węgierskiej za przekazanie Polsce młodzieńczej zbroi króla 

Zygmunta Augusta. Ustawa nie tworzy żadnego precedensu, który umożliwiłby wywiezienie 

na stałe jakiegokolwiek innego dobra kultury. Polska odzyskała zbroję Zygmunta Augusta 

dzięki osobistym staraniom Premiera Mateusza Morawieckiego i Premiera Węgier Viktora 

Orbána. Do Krakowa powróciła tym samym jedna z dwóch najlepiej rozpoznawalnych zbroi 

dziecięcych na świecie i zarazem jedyna pełna zbroja króla polskiego w obecnych zbiorach 

Rzeczypospolitej. Zabytek niezwykle cenny dla polskiej kultury i historii, będący świadkiem 

złotego wieku dynastii Jagiellonów.  

Warto zaznaczyć, że Polska nie miała żadnej ścieżki prawnej, która umożliwiłaby 

odzyskanie zbroi, która w wyniku zawirowań historycznych, trafiła do Budapesztu. To, że 

zbroja powróciła na Wawel jest wynikiem dobrej woli strony węgierskiej i szeregu wysiłków, 

jakie musiała podjąć, polegających m.in. na zmianie przepisów zakazujących wywożenia dóbr 

kultury za granicę. Na mocy zawartego porozumienia, w sprawie przekazania zbroi, Polska 

nie została prawnie zobowiązana do ofiarowania Węgrom żadnych dóbr kultury. Zbroja 

została nam przekazana bezkosztowo, w formie darowizny, pomimo że gest ten spowodował 

uszczuplenie zbiorów Muzeum Narodowego w Budapeszcie.  

Biorąc powyższe informacje pod uwagę, chciałem zwrócić również uwagę, że 

przekazanie Węgrom kodeksu Macieja Korwina uszczupli zasoby Książnicy Kopernikańskiej 

w Toruniu, dlatego podmiot będący właścicielem manuskryptu otrzyma z części budżetu 

państwa, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, środki finansowe 

w kwocie 25 mln złotych. Kwota ta zawiera nie tylko cenę rynkową kodeksu, rekompensuje 

uszczerbek, jaki spowodowała utrata własności manuskryptu, ale także zarządu i opieki, jaki 

sprawowała Książnica Kopernikańska nad dziełem. Właściciel będzie mógł samodzielnie 

dysponować przekazanymi środkami, w tym przeznaczyć je na zakup innego zabytku 

piśmiennictwa polskiego, który wzbogaciłby zbiory Książnicy Kopernikańskiej.  

 

Z wyrazami szacunku 

Jarosław Wenderlich 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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