
Adam GRAJEWSKI1

Meteoryty i kolekcjonerstwo w świetle prawa
Meteorites and collecting under the law

Abstract: The ownership of meteorites is not directly regulated by the Polish law. The legislator
did not sufficiently dealt with this issue, although in the case of finding a meteorite formed unre-
gulated problem. In addition, the environment uses a large number of collectors and meteorite
hunters, who can not unambiguously clarify the legal situation in which they move. In such
a situation at the beginning there is a lot of questions and above all who is the owner found
a meteorite, or you can without permission or a license to search for and extract meteorites, what
about selling the found specimen? In order to answer the questions posed above should give you
some rules that will introduce ambiguity related to this issue. This brief characterization of the
issues I will show, with the vast problems we face and will answer questions.
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Meteoryty i kolekcjonerstwo w świetle prawa

Sprawa w³asnoœci meteorytów nie jest wprost uregulowana w prawie polskim.
Ustawodawca nie zajmowa³ siê dostatecznie t¹ kwesti¹ mimo, ¿e w przypadku zna-
lezienia meteorytu, powstaje nieuregulowany problem. Popyt na rynku kolekcjo-
nerskim sprawia, ¿e wielokrotnie posiadaj¹ one du¿¹ wartoœæ materialn¹ i kolekcjo-
nersk¹. Ponadto w œrodowisku funkcjonuje ogromna liczba kolekcjonerów i po-
szukiwaczy meteorytów, którzy nie potrafi¹ jednoznacznie doprecyzowaæ sytuacji
prawnej w jakiej siê poruszaj¹. Ma³o jest równie¿ publikacji patrz¹cych na to
zagadnienie przez pryzmat obowi¹zuj¹cych przepisów. Powszechnie wiadomo, i¿
meteoryty stanowi¹ przedmiot obrotu handlowego, które z uwagi na rzadkoœæ
wystêpowania s¹ cenione wœród kolekcjonerów. Czêsto podczas sprzeda¿y na
gie³dach kolekcjonerskich i podczas transakcji internetowych osi¹gaj¹ wysokie
kwoty. W takiej sytuacji na wstêpie pojawia siê du¿o pytañ, a przede wszystkim
kto jest w³aœcicielem znalezionego meteorytu, czy mo¿na bez pozwolenia i koncesji
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poszukiwaæ i wydobywaæ meteoryty, jak wygl¹da sprawa sprzeda¿y znalezionego
okazu? Zasygnalizowaniem wagi problemu mo¿e byæ równie¿ ma³a iloœæ i rozpro-
szenie aktów normatywnych, które odnosz¹ siê do poruszanej przeze mnie proble-
matyki. W celu odpowiedzi na wy¿ej stawiane pytania nale¿y przytoczyæ kilka
przepisów, które doprecyzuj¹ niejasnoœci zwi¹zane z tym zagadnieniem.

Meteoryt nie jest kopaliną

Z punktu widzenia ustawy prawo geologiczne i górnicze, art. 3 pkt. 4 stanowi, i¿
przepisów ustawy nie stosuje siê do pozyskiwania okazów minera³ów, ska³ i ska-
mielin w celach naukowych, kolekcjonerskich i dydaktycznych, prowadzonego bez
wykonywania robót górniczych.2 Jest to wyraŸny zapis, w którym ustawodawca
odcina siê od uregulowania problematyki zwi¹zanej z kolekcjonerstwem czyli po-
szukiwaniem minera³ów, w tym równie¿ meteorytów w celach naukowych, kole-
kcjonerskich i dydaktycznych, pozostawiaj¹c problem nadal otwarty. Przytaczana
ustawa nie podejmuje próby zdefiniowania meteorytu ani innych pojêæ zwi¹za-
nych z kolekcjonerstwem oraz zbieractwem minera³ów i skamielin. Ponadto maj¹c
na uwadze pojawiaj¹ce siê niejasnoœci zwi¹zane z omawian¹ problematyk¹, wspo-
mnieæ nale¿y jeszcze o definicji meteorytu. Pojêcie to, co warto podkreœliæ, nie jest
kategori¹ prawn¹ i nie zosta³o w zwi¹zku z tym zdefiniowane na gruncie przepisów
prawnych. Warto zaznaczyæ, ¿e meteoryt jest ska³¹ pochodzenia pozaziemskiego
a jago poszukiwania odbywaj¹ z pominiêciem stosowania metod górniczych. Na
powierzchni ziemi znalaz³ siê w wyniku spadku. Nie jest zwi¹zany z naturalnie
wystêpuj¹cymi z³o¿ami minera³ów i nie jest kopalin¹. Meteoryt jest minera³em
pochodzenia pozaziemskiego utworzonym w wyniku naturalnych procesów. Posia-
da uporz¹dkowan¹ budowê wewnêtrzn¹ i zawsze wystêpuje w sta³ym stanie skupie-
nia. Definicja meteorytu jest zatem pojêciem natury naukowej.3

Wskazówk¹, w celu rozwi¹zania problemu poszukiwania i prawa do znalezione-
go meteorytu mo¿e byæ artyku³ 143 kodeksu cywilnego, który odnosi siê do prawa
w³asnoœci w³aœciciela nieruchomoœci. Przepis ten stanowi, i¿ prawa w³aœciciela nie-
ruchomoœci rozci¹gaj¹ siê na przestrzeñ pod i nad powierzchni¹ jego w³asnoœci.
Ustawa wskazuje, i¿ granic¹ w³asnoœci jest spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie
gruntu. W takim wypadku z³o¿a kopalin i meteoryty zalêgaj¹ce na i pod powierz-
chni¹ w granicach wyznaczonych przez spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie grun-
tu stanowi¹cego czêœæ sk³adow¹ nieruchomoœci, objête s¹ prawem w³asnoœci w³aœ-
ciciela gruntu. W zwi¹zku z powy¿szym przepisy prawa górniczego reguluj¹ prawo
do kopalin w zakresie nie objêtym w art. 143 k.c.4 Analogicznie z³o¿a kopalin nie
stanowi¹ce czêœci sk³adowej nieruchomoœci, czyli takie które znajduj¹ siê na g³êbo-
koœci przekraczaj¹cej jej podziemn¹ granicê nale¿¹ do Skarbu Pañstwa. Do nich
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w³aœnie odnosi siê bezpoœrednio ustawa prawo geologiczne i górnicze. Z uwagi na
metody poszukiwania meteorytów, daleko odbiegaj¹ce od metod górniczych, regu-
lacji tej problematyki nale¿y szukaæ w innych aktach prawnych.

Poszukiwanie w parkach, lasach i na terenie prywatnym

W ustawie o ochronie przyrody ustawodawca równie¿ nie odnosi siê do poszuki-
wania meteorytów, okreœlaj¹c jedynie zakaz obejmuj¹cy poszukiwania w parkach
narodowych oraz w rezerwatach przyrody. Ustawa przede wszystkim okreœla cele,
zasady i formy ochrony przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej oraz krajobrazu. Art. 15
pkt.1 ust. 8 stanowi i¿ w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabra-
nia siê pozyskiwania ska³, w tym torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych
szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, minera³ów i bursztynu.5 ¯aden z przepisów ustawy nie
reguluje precyzyjnie mo¿liwoœci poszukiwania na terenach chronionych fragmen-
tów meteorytów a tym bardziej mo¿liwoœci uzyskania prawa w³asnoœci do tych
znalezisk. Problem przychodzi gdy poszukiwacz i kolekcjoner meteorytów lub
minera³ów, penetruj¹c teren natrafi na wypatrywane okazy. Trzeba wyraŸnie
zaznaczyæ, ¿e zgodnie z prawem zanim wejdzie w celu prowadzenia poszukiwañ na
teren prywatny, lasów pañstwowych lub rezerwatu przyrody, powinien uzyskaæ
zgodê w³aœciciela terenu. W przypadku, gdy poszukuje na trenie prywatnym i nie
opuœci go pomimo wezwañ do opuszczenia przez osobê do tego uprawnion¹, ³amie
prawo, nara¿aj¹c siê na sankcje opisane w kodeksie wykroczeñ. Zgodnie z art. 157
kodeksu wykroczeñ, ka¿dy kto wbrew ¿¹daniu osoby uprawnionej nie opuszcza
lasu, pola, ogrodu, pastwiska, ³¹ki lub grobli, podlega karze grzywny do 500
z³otych lub karze nagany. Strona podmiotowa tego wykroczenia obejmuje umyœl-
noœæ i nieumyœlnoœæ co powoduje, i¿ nie usprawiedliwia go b³êdne rozumowanie
¿e jest uprawniony do przebywania w okreœlonym miejscu, b¹dŸ s¹dzi ¿e ¿¹danie
opuszczenia miejsca pochodzi od osoby nieuprawnionej. Podmiotem tego wykro-
czenia mo¿e byæ ka¿da osoba z wy³¹czeniem osób uprawnionych. Œciganie wykro-
czenia z art. 157 k.w. nastêpuje na ¿¹danie pokrzywdzonego.6 Nale¿y jednoczeœnie
zaznaczyæ, ¿e je¿eli miejsce, o którym mowa w art. 157 k.w. jest ogrodzone i spra-
wca wbrew ¿¹daniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, pope³nia tak-
¿e przestêpstwo z art. 193 kodeksu karnego. Przywo³any przepis stanowi, i¿ osoba,
która wdziera siê do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogro-
dzonego terenu albo wbrew ¿¹daniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opusz-
cza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do
roku.7 Ponadto zgodnie z przepisami, przedmiot znaleziony na czyimœ terenie jest
w³asnoœci¹ w³aœciciela terenu i on mo¿e korzystaæ z po¿ytków, które znajduj¹ siê na
jego nieruchomoœci. Dotyczy to w³aœcicieli gruntów, administracji lasów pañstwo-
wych lub dyrekcji rezerwatów i parków narodowych.
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6 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ, (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114).
7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz.U. Nr 88, poz. 553).



Meteoryt rzecz ruchoma, która nie jest zabytkiem

Kwestia w³asnoœci meteorytów równie¿ jest dyskusyjna. Pojawiaj¹ sie porównania,
które moim zdaniem s¹ b³êdn¹ interpretacj¹ a mianowicie zak³adaj¹ce, i¿ mo¿na
meteoryty spróbowaæ porównaæ do zabytków archeologicznych.8 Wi¹¿e siê to
z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wed³ug
którego znalezione przedmioty, co do których mo¿na przypuszczaæ, ¿e stanowi¹
zabytek archeologiczny, nale¿¹ do Skarbu Pañstwa. W zwi¹zku z tym przedmioty
te wy³¹czone s¹ równie¿ z obrotu handlowego, natomiast ich nielegalne posiadanie
jest przestêpstwem z art. 284 k.k. w zwi¹zku z art. 35 u.o.z. Jednak nale¿y zazna-
czyæ, ¿e prawna definicja zabytku archeologicznego stanowczo wyklucza zakwalifi-
kowanie meteorytu jako zabytku. W art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami wyraŸnie wskazane jest, ¿e zabytkiem jest rzecz ruchoma, bêd¹ca
dzie³em cz³owieka, stanowi¹ca pozosta³oœæ jego egzystencji lub bêd¹ca wytworem
jego dzia³alnoœci. Ponadto chc¹c zdefiniowaæ zabytek archeologiczny stanowi¹cy
szczególny rodzaj zabytku, pamiêtaæ nale¿y równie¿, i¿ powinien on wype³niaæ
kryteria okreœlone w ogólnej definicji zabytku stypizowanego w art. 3 ust. 1 u.o.z.
Tak wiêc zabytkiem archeologicznym bêdzie przedmiot, którego zachowanie le¿eæ
bêdzie w interesie spo³ecznym, ze wzglêdu na posiadan¹ wartoœæ historyczn¹, arty-
styczn¹ lub naukow¹. Zabytek oprócz wartoœci artystycznej i naukowej mo¿e
posiadaæ równie¿ inne wartoœci takie jak sakralna, religijna, archeologiczna, paleo-
ntologiczna, geologiczna i muzealna.9 Patrz¹c na to przez pryzmat kolekcjonerstwa
meteorytów, moim zdaniem mog¹ posiadaæ one jedynie wartoœci naukowe. Mete-
oryt nie spe³nia kryteriów jakie definiuje ustawa o zabytkach, gdy¿ przedmioty te
dyskwalifikuje sposób i okolicznoœci jego powstania, poniewa¿ nie jest wytworem
r¹k ludzkich, pomimo, i¿ mo¿e posiadaæ cechy stanowi¹ce o jego wyj¹tkowych
walorach. Tak wiêc nie mo¿na mówiæ, ¿e poszukiwanie meteorytów jest poszuki-
waniem zabytków.

Meteoryty i skalne fragmenty minera³ów, które s¹ przedmiotem zainteresowania
kolekcjonerów s¹ przedmiotami materialnymi ju¿ istniej¹cymi, maj¹cymi charak-
ter samoistny, daj¹cymi siê wyodrêbniæ spoœród innych przedmiotów. W myœl
art. 45 k.c. meteoryty s¹ rzeczami ruchomymi, ze wzglêdu na powy¿ej wymienione
cechy nie spe³ni¹ przes³anek aby uznaæ je za nieruchomoœci.10 Meteoryty na terenie
naszego kraju dopuszczone s¹ do swobodnego obrotu handlowego bez ograniczeñ.
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8 Kotwiecki A., Skórka M., 2001, Do kogo prawnie nale¿¹ znalezione meteoryty?, Meteoryt, 4(40),
s. 24–30.
9 Gadecki B., 2014, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108–120 Przepisy
karne. Komentarz, Warszawa 2014, s. 16. Zob. Gadecki B., 2014, Ochrona podwodnego dziedzictwa
kultury, aspekty prawno karne i kryminologiczne, Warszawa, s. 80–88.
10 Rudnicki S., 2003, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga druga. W³asnoœæ i inne prawa rzeczowe,
Warszawa, s. 24. Zob. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16
poz. 93). Por. Kotowiecki A., Skórka M., 2011, Prawo w³asnoœci meteorytów, Prokuratura i Prawo,
11, Warszawa, s. 105.



Ochrona kolekcji i muzealiów

Mo¿na by³oby zatem s³usznie wnioskowaæ, i¿ meteoryty nie bêd¹ce zabytkami nie
podlegaj¹ ochronie. Zupe³nie inna sytuacja pojawia siê w przypadku zbiorów lub
kolekcji w sk³ad której wchodz¹ okazy meteorytów. Kolekcja usystematyzowana
wed³ug kryterium jej twórcy mo¿e posiadaæ cechy zabytku. Ponadto kolekcja jest
ju¿ wytworem r¹k ludzkich, usystematyzowana lub opisana wed³ug okreœlonych
kryteriów, stanowi¹cych z za³o¿enia jej twórcy logiczn¹ kompozycje tematyczn¹.
Meteoryt mo¿e wtedy, jako element kolekcji, posiadaæ wartoœci historyczne, arty-
styczne lub naukowe. Niew¹tpliwie wszelkie kolekcje których elementem sk³ado-
wym s¹ meteoryty, nale¿y zawsze identyfikowaæ z cz³owiekiem jako jego twórc¹
wyposa¿onym we wra¿liwoœæ, która pozwala mu za pomoc¹ okreœlonej konwencji
na przedstawienie jego zbiorów. Kolekcja mo¿e byæ autorsk¹, przemyœlan¹ staran-
nie koncepcj¹ b¹dŸ wynikiem wieloletniej postêpuj¹cej pracy naukowej kilkuoso-
bowego zespo³u badawczego. Jako sk³adniki kolekcji nie mog¹ byæ traktowane
przedmioty, które trafi³y tam przypadkowo.11 Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 pkt 2
lit. b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszelkie kolekcje, w tym
równie¿ minera³ów lub meteorytów podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej jako ko-
lekcje stanowi¹ce zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporz¹dkowanych wed³ug
koncepcji osób, które tworzy³y te kolekcje. Kolekcje podlegaj¹ opiece i ochronie
bez wzglêdu na stan ich zachowania.12 Nieco inaczej sytuacja zbiorów i kolekcji
przedstawia siê w ustawie o muzeach. W odniesieniu do zapisów art. 3 ustawy
o muzeach ustawodawca wskazuje, i¿ muzea mog¹ byæ tworzone dla jednej lub
wielu dziedzin dzia³alnoœci cz³owieka oraz tworów natury. Ustawodawca kwestie
dotycz¹ce tworów natury pozostawia otwart¹ w ich sk³ad mog¹ wchodziæ zbiory
i okazy z dziedziny miedzy innymi sztuki, zoologii, botaniki, mineralogii i anato-
mii. Rozszerzaj¹c to o zapis art. 21 ust. 1 ustawy o muzeach dowiadujemy siê, ¿e
muzealiami s¹ rzeczy ruchome i nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ muzeum
i wpisane do inwentarza muzealiów. Muzealia stanowi¹ dobro narodowe. Muzealia
bez wzglêdu czy stanowi¹ kolekcje czy zbiór rzeczy, wpisane do inwentarza muze-
um stanowi¹ szeroko pojête dobra narodowe a co za tym idzie posiadaj¹ ochronê
prawn¹. Brak jednolitej oraz precyzyjnej terminologii prawnej szeroko rozumiane-
go dobra kultury jest elementem, który niestety os³abia jego znacznie.13 W ust. 1a
cytowanego przepisu ustawodawca odnosz¹c siê do muzeum nieposiadaj¹cego oso-
bowoœci prawnej, wskazuje, i¿ muzealiami s¹ rzeczy ruchome i nieruchomoœci sta-
nowi¹ce w³asnoœæ podmiotu, który utworzy³ muzeum, oraz wpisane do inwentarza
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11 Jagielska-Budruk A., 2011, Zabytek ruchomy, Warszawa, s. 209–210.
12 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz.U. Nr 162
poz. 1568). Zob. Gadecki B., 2014, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art.
108–120 Przepisy karne. Komentarz, Warszawa, s. 12–13. Zob. Trzciñski M., 2010, Przestêpczoœæ
przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa.
13 Zob. Bernatek-Zagu³a I., 2012, Prawna ochrona dóbr kultury – problemy terminologiczne, Przegl¹d
prawa konstytucyjnego, 4, s. 135–149. Trzciñski M., 2010, Przestêpczoœæ przeciwko zabytkom archeo-
logicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa, s. 16–19.



muzealiów.14 W nawi¹zaniu do tych zapisów nale¿a³oby przeanalizowaæ zapisy
innych ustaw w których poœrednio ustawodawca odnosi siê do kolekcji minera³ów
i meteorytów. Nawi¹zaniem do tego problemu, chocia¿ nie jednoznacznym, wyda-
je siê zapis art. 51 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotyczy co
prawda przepisu dotycz¹cego jednorazowego pozwolenia na sta³y wywóz zabytku
za granice, jednak okreœla nam ramy czasowe i kwotowe poszczególnych kategorii
zabytków jak równie¿ kolekcji i przedmiotów z kolekcji. Wed³ug tego przepisu
jednorazowego pozwolenia na wywóz wymaga siê w stosunku do kolekcji i przed-
miotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych,
których wartoœæ jest wy¿sza ni¿ 16 000 z³. Ponadto ustawodawca wskazuje, i¿
zabytki znajduj¹ce siê w inwentarzach muzeów, jak równie¿ wchodz¹cych w sk³ad
zbiorów publicznych, które stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do
sektora finansów publicznych, nie mog¹ byæ wywo¿one za granice na sta³e.15

W tym wypadku, nie wiadomo czy trafnie, kolekcje i przedmioty z kolekcji mine-
ralnych równie¿ zakwalifikowane zosta³y jako zabytki. Prawdopodobnie ustawoda-
wca u¿y³ pojêcia zabytek w znaczeniu dobra narodowego, które równie¿ w tym
znaczeniu jest zgodny z definicj¹ prawn¹ muzealiów. Zgodnie z art. 1 konwencji
sporz¹dzonej w Pary¿u w dniu 17 maja 1970 r. za dobra kultury uwa¿ane s¹ dobra,
które ze wzglêdów religijnych lub œwieckich uznawane s¹ przez ka¿de pañstwo za
maj¹ce znaczenia dla archeologii, prehistorii, historii, literatury, sztuki lub nauki
i które nale¿¹ do nastêpuj¹cych kategorii, w sk³ad których wchodz¹ rzadkie zbiory
i okazy z dziedziny zoologii, botaniki, mineralogii i anatomii oraz przedmioty
przedstawiaj¹ce wartoœæ paleontologiczn¹.16 Konwencja dotyczy podejmowania
œrodków w celu zapobiegania nielegalnemu wywozowi, przywozowi i przenoszeniu
w³asnoœci dóbr kultury. Byæ mo¿e postanowienia Konwencji z Pary¿a by³y pod-
staw¹ do tworzenia zmian reguluj¹cych problematykê wywozu zabytków w ustawie
o zabytkach z 2003 roku. Zaznaczyæ nale¿y, i¿ sytuacja wywozu meteorytów nie
wchodz¹cych w sk³ad kolekcji i nie bêd¹cych muzealiami poza granice kraju wyda-
je siê przez ustawodawcê rozstrzygniêta. Zgodnie z zapisem art. 121 ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody, wywóz za granicê meteorytów i kopalnych szcz¹tków roœlin
i zwierz¹t wymaga zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska. Poza
wymienionym artyku³em cytowana ustawa nie porusza problemu meteorytów.17

Wydaje siê, i¿ podstawowym problemem dotycz¹cym trudnoœci z w³aœciw¹ identy-
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14 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, (Dz.U. z 2012 r. poz. 987). Zob. Zalasiñska K.,
2016, Ochrona zabytków w muzeach i kolekcjach prywatnych, [w:] Raport dotycz¹cy stanu ochrony
prawnej oraz kierunków zmian w zakresie prawnej ochrony zabytków ruchomych w Polsce, (red.)
Zeidler K., Gdañsk, s. 122-126.
15 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz.U. Nr 162
poz. 1568).
16 Konwencja w Pary¿u z 17 maja1970r. (Dz.U. z 1974 r. nr 20 poz. 106). Zob. Gadecki B., 2014,
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108–120 Przepisy karne. Komentarz, War-
szawa, s. 33.
17 Zob. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).



fikacj¹ przedmiotu stanowi¹cego temat moich rozwa¿añ jest równie¿ niejednolity
system pojêæ funkcjonuj¹cy w tym wypadku na gruncie przepisów prawnych. Ana-
lizuj¹c ró¿ne akty prawne zwi¹zane ze zbiorami minera³ów i meteorytów, mo¿na
odnieœæ wra¿enie, i¿ mamy w istocie do czynienia z pewnym zamêtem pojêciowym
i niespójnoœci¹.

Problematyka poszukiwań i własności znalezionego meteorytu

Warty omówienia jest równie¿ sposób wejœcia w posiadanie meteorytu. Pomijaj¹c
kwestie zakupu na gie³dach kolekcjonerskich lub zakupów na internetowych porta-
lach aukcyjnych, wielu zbieraczy samodzielnie poszukuje ich miêdzy innymi na
polach i terenach leœnych. Bardzo czêsto meteoryty znajdowane s¹ przez penetracje
terenu wykrywaczami metalu i dokonanie wkopu ingeruj¹c w warstwy gleby. Na
ich poszukiwanie poza zgod¹ w³aœciciela terenu nie jest wymagane pozwolenie.
Taka swobodna eksploracja mo¿e stanowiæ realne zagro¿enie dla obiektów archeo-
logicznych podlegaj¹cych ochronie prawnej. Pomimo, i¿ przedmiotem poszukiwañ
nie s¹ zabytki, mo¿na zupe³nie nieœwiadomie dokonaæ zniszczenia zabytku nieru-
chomego jakim jest stanowisko archeologiczne. Niew¹tpliwie mo¿e do tego dojœæ
w przypadku naruszenia struktury nieruchomego zabytku archeologicznego po-
przez dokonywanie wkopów w jego warstwy stratygraficzne, w której znajduj¹ siê
zabytki ruchome. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w przypadku przestêpstwa niszczenia zabyt-
ku równie¿ nieumyœlnoœæ jest karalna. W zwi¹zku z tym przy poszukiwaniach
meteorytów jak i minera³ów nale¿y równie¿ braæ to pod uwagê i zachowaæ szcze-
góln¹ rozwagê. Dzia³anie takie jest przestêpstwem opisanym w art. 108 u.o.z.
w którym w ustawodawca okreœla, i¿ ka¿dy kto uszkadza zabytek podlega karze do
5 lat pozbawienia wolnoœci natomiast w przypadku dzia³ania nieumyœlnego spraw-
cy grozi kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci. Odpowiednikiem art. 108 u.o.z. jest
w kodeksie karnym art. 288 k.k. Skupiaj¹c siê na tym nale¿y wyjaœniæ, ¿e nie ka¿de
wejœcie w teren i poszukiwanie mo¿e siê wi¹zaæ z pope³nieniem czynu zabronione-
go, jednak nale¿y braæ to pod uwagê. Ponadto gdy podczas szukania meteorytów
natkniemy siê na przedmioty bêd¹ce zabytkami archeologicznymi nale¿y pamiêtaæ,
¿e bezwzglêdnie stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Stanowi o tym ust. 1
art. 35 u.o.z. w którym ustawodawca wskazuje, ¿e przedmioty bêd¹ce zabytkami
archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wy-
niku badañ archeologicznych, stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Natomiast zgod-
nie z ust. 2. art. 35 u.o.z. w³asnoœæ Skarbu Pañstwa stanowi¹ równie¿ przedmioty
bêd¹ce zabytkami archeologicznymi, pozyskane w wyniku poszukiwañ, o których
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12 u.o.z. czyli uzyskanych w trakcie poszukiwañ ukry-
tych lub porzuconych zabytków, w tym zabytków archeologicznych, przy u¿yciu
wszelkiego rodzaju urz¹dzeñ elektronicznych i technicznych oraz sprzêtu do nurko-
wania. O takim znalezisku nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ konserwatora zabyt-
ków.18 W sytuacji przypadkowego znalezienia zabytku znalazca powinien zabezpie-
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18 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz.U. Nr 162
poz. 1568).



czyæ znalezisko, oznakowaæ miejsce jego znalezienia i powiadomiæ w³aœciwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeœli nie jest to mo¿liwe, w³aœciwego wój-
ta burmistrza lub prezydenta miasta. Wynika to wprost z zapisu art. 33 u.o.z. Zna-
lazca mo¿e równie¿ zwróciæ siê do pracowników najbli¿szego muzeum, którzy
pomog¹ i doradz¹ co nale¿y w takim wypadku zrobiæ. Nie nale¿y siê obawiaæ ¿ad-
nych sankcji z tego tytu³u, poniewa¿ za odnalezienie zabytku zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami mo¿na otrzymaæ nagrodê. Zgodnie z art. 34 u.o.z. osobom, któ-
re odkry³y b¹dŸ przypadkowo znalaz³y zabytek archeologiczny, przys³uguje nagroda
pod warunkiem, ¿e dope³ni³y one obowi¹zków okreœlonych odpowiednio w art. 32
ust. 1 lub w art. 33 ust. 1. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e warunkiem do otrzymania nagrody
jest zabezpieczenie miejsca znalezienia i powiadomienie o znalezisku.19

Równie¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e przedmioty znajduj¹ce siê na terenie czyjejœ nieru-
chomoœci mog¹ stanowiæ w³asnoœæ w³aœciciela terenu. Ponadto przed wybraniem
siê na poszukiwania minera³ów czy meteorytów nale¿a³oby ustaliæ w³aœciciela nie-
ruchomoœci, na której zamierza siê prowadziæ poszukiwania i zwróciæ siê do niego
o zgodê. Pominiêcie tej czynnoœci i wtargniêcie na teren bez zgody osoby upraw-
nionej wi¹zaæ siê mo¿e z konsekwencjami opisanymi w art. 157 k.w. lub w przypa-
dku terenu ogrodzonego, konsekwencjami wskazanymi w art. 193 k.k. Zgodnie
z zapisem art. 189 kodeksu cywilnego i zmianach jakie wprowadzone zosta³y
w 2015 roku przez ustawê o rzeczach znalezionych, w przypadku gdy rzecz, a
w tym wypadku meteoryt znaleziono w takich okolicznoœciach, ¿e poszukiwanie
w³aœciciela by³oby oczywiœcie bezcelowe, staje siê ona przedmiotem wspó³w³asnoœci
w czêœciach u³amkowych znalazcy i w³aœciciela nieruchomoœci, na której rzecz
zosta³a znaleziona.20 Problemem na wstêpie mo¿e okazaæ w³aœciwe okreœlenie zna-
leziska, a przede wszystkim odpowiednie jego zakwalifikowanie. Podstawowy pyta-
niem w takim momencie jest czy znaleziony okaz jest meteorytem czy minera³em
wystêpuj¹cym naturalnie. W takim wypadku znaleziony przedmiot, bez wzglêdu
czy jest minera³em lub meteorytem obci¹¿ony jest prawami w³asnoœci innych osób.
W tym samym artykule ustawodawca dodaje, i¿ w przypadku gdy rzecz ta jest
zabytkiem lub materia³em archiwalnym, staje siê ona w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa,
a znalazca jest obowi¹zany wydaæ j¹ niezw³ocznie w³aœciwemu staroœcie. Nowa
ustawa doprecyzowa³a sporn¹ kwestiê dotycz¹c¹ roszczeñ w przypadku przedmio-
tów znalezionych jak równie¿ przedmiotów, które posiadaj¹ cechy zabytku. Jak ju¿
wczeœniej zosta³o stwierdzone, znalezione okazy meteorytów lub minera³ów nie
spe³niaj¹ definicji stypizowanej w ustawie o zabytkach i opiece nad zabytkami.
Prawo w³asnoœci do meteorytu jest zwi¹zane z prawem rzeczowym. W³aœciciel
mo¿e wyzbyæ siê w³asnoœci rzeczy ruchomej przez to, ¿e w tym zamiarze rzecz
porzuci. Jest to skodyfikowane w art. 180 k.c. Rzecz porzucona bez zamiaru
wyzbycia siê w³asnoœci jest w rozumieniu art. 183 rzecz¹ zgubion¹. Rzecz porzuco-
na staje siê rzecz¹ niczyj¹, zaw³aszczenie rzeczy porzuconej nastêpuje przez objêcie
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z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).



rzeczy we w³adanie jako w³aœciciel czyli przez posiadanie samoistne. Wymagane
jest przy tym zrzeczenie siê udzia³u we w³asnoœci rzeczy ruchomej które wymaga
uzewnêtrznienia woli przez jej w³aœciciela lub pozbycia siê w³adztwa nad rzecz¹
w sposób umo¿liwiaj¹cy ka¿demu jej posiadanie. W przypadku zrzeczenia siê pra-
wa w³asnoœci do rzeczy przez jej wspó³w³aœciciela nie staje siê ona rzecz¹ niczyj¹
poniewa¿ udzia³ w³aœciciela, który j¹ porzuci³ aby siê jej pozbyæ, przypada
wspó³w³aœcicielowi, który rzecz obj¹³ w posiadanie. Zgodnie z art. 181 k.c. w³as-
noœæ ruchomej rzeczy niczyjej nabywa siê przez jej objêcie w posiadanie samoist-
ne.21 W polskim systemie prawa posiadanie samoistne zosta³o zdefiniowane w art.
336 k.c. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto ni¹ faktycznie w³ada jak w³aœci-
ciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto ni¹ faktycznie w³ada jak u¿ytkownik,
zastawnik, najemca, dzier¿awca lub maj¹cy inne prawo, z którym ³¹czy siê okreœlo-
ne w³adztwo nad cudz¹ rzecz¹ (posiadacz zale¿ny). Posiadanie samoistne mo¿e
prowadziæ do nabycia w³asnoœci poprzez zasiedzenie rzeczy.22 Zgodnie z art.
174 § 1 k.c. posiadacz rzeczy ruchomej nie bêd¹cy jej w³aœcicielem nabywa w³as-
noœæ, je¿eli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny,
chyba ¿e posiada w z³ej wierze.23 W tej kwestii ustawodawca wprowadzi³ pewne
ograniczania. Ustawodawca w § 2 tego artyku³u zastrzeg³, i¿ przepisu § 1 nie stosu-
je siê do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Zgodnie
z nowelizacj¹ ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami taka sytuacja
mo¿e mieæ miejsce, gdy w wyniku przestêpstwa kolekcja b¹dŸ zbiory stanowi¹ce
muzealia o których mowa w art. 21 ustawy o muzeach w sk³ad których wchodzi³y
okazy meteorytów zostan¹ utracone przez w³aœciciela w wyniku pope³nienia czynu
zabronionego. Warunkiem jest, aby wraz z opisem okreœlaj¹cym indywidualne
pozwalaj¹ce na identyfikacje cechy zosta³y wpisane do krajowego rejestru dóbr kul-
tury na wniosek Policji, prokuratora, wojewódzkiego konserwatora zabytków,
Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych, w³aœciciela rzeczy, o której mowa
w ust. 2, lub osoby kieruj¹cej jednostk¹ organizacyjn¹, w zbiorach albo zasobach
której rzecz siê znajdowa³a.24

Wnioski końcowe

Ta krótka charakterystyka zagadnienia, przedstawiaj¹ca aktualny stan prawny,
wyraŸnie pokazuje, z jak rozleg³¹ problematyk¹ mamy do czynienia.25 Podsumo-
wuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nasuwa siê stwierdzenia, i¿ problematyka zwi¹zana
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21 Rudnicki S., 2003, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga druga. W³asnoœæ i inne prawa rzeczowe,
Warszawa, s. 232–234. Zob. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16
poz. 93). Por. Kotowiecki A., 2011, Status prawny meteorytów w Polsce , Meteoryt, 2(78), s. 21.
22 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
23 Zob. Czajka W., 2011, Meteoryt w prawie Polskim, Meteoryt, 1(77), s. 9–11.
24 Art. 24a. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz.U. Nr 162
poz. 1568). Zob. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, (Dz.U. 2015 poz. 397).
25 Przedmiotowe rozwa¿ania uwzglêdniaj¹ aktualny stan prawny obowi¹zuj¹cy na dzieñ 17 listopada
2016 roku.



z rynkiem kolekcjonerskim meteorytów w Polsce nie doczeka³a siê jeszcze szcze-
gó³owych rozwi¹zañ prawnych. Wskazanym by³oby uregulowanie tej kwestii
wprost w drodze ustawy, by wykluczyæ w¹tpliwoœci i ewentualne niejasnoœci po-
miêdzy znalazcami, w³aœcicielami terenu, kolekcjonerami i Skarbem Pañstwa. Ze
wzglêdu na rosn¹cy popyt na rynku kolekcjonerskim wymaga regulacji sprawa
w³asnoœci znalezionych okazów, zw³aszcza ¿e wartoœæ materialna meteorytów
z uwagi na ich rzadkoœæ i niespotykan¹ osobliwoœæ form jest bardzo wysoka.
W œlad za tym warta uregulowania jest sprawa obrotu handlowego na potrzeby
kolekcjonerskie. Ustawodawca w takiej regulacji powinien uwzglêdniaj¹c pasje
kolekcjonersk¹, obwarowaæ j¹ jednoczenie przepisami w taki sposób aby zazêbia³a
siê z przepisami kodeksu cywilnego oraz innymi aktami prawa krajowego odnaj-
duj¹c siê w bliskiej relacji do prawa miêdzynarodowego. Niezbêdne s¹ tutaj konsu-
ltacje pomiêdzy œrodowiskami naukowymi i kolekcjonerami jak równie¿ szeroko
pojêta powszechna edukacja spo³eczna. Uczestniczenie w szkoleniach i bie¿¹ce
uzupe³nianie wiedzy z zakresu prawa i zasad dzia³ania ryku kolekcjonerskiego oraz
œwiadomoœæ poczucia odpowiedzialnoœci za role, jak¹ pe³ni¹ kolekcjonerzy i ich
zbiory w popularyzacji nauki. Efektem takiej wymiany doœwiadczeñ i konsultacji
bêdzie wypracowanie skuteczniejszych metod popularyzacji i wzmocnienie znacze-
nia œrodowiska mi³oœników meteorytów w naszym kraju.

Streszczenie

Sprawa w³asnoœci meteorytów nie jest wprost uregulowana w prawie polskim. Ustawodawca nie zaj-
mowa³ siê dostatecznie t¹ kwesti¹ mimo, ¿e w przypadku znalezienia meteorytu, powstaje nieuregu-
lowany problem. Ponadto w œrodowisku funkcjonuje ogromna liczba kolekcjonerów i poszukiwaczy
meteorytów, którzy nie potrafi¹ jednoznacznie doprecyzowaæ sytuacji prawnej w jakiej siê poruszaj¹.
W takiej sytuacji na wstêpie pojawia siê du¿o pytañ a przede wszystkim kto jest w³aœcicielem znale-
zionego meteorytu, czy mo¿na bez pozwolenia i koncesji poszukiwaæ i wydobywaæ meteoryty, jak
wygl¹da sprawa sprzeda¿y znalezionego okazu? W celu odpowiedzi na wy¿ej stawiane pytania nale¿y
przytoczyæ kilka przepisów, które przybli¿¹ niejasnoœci zwi¹zane z tym zagadnieniem. Ta krótka
charakterystyka zagadnienia poka¿e, z jak rozleg³¹ problematyk¹ mamy do czynienia i pozwoli
odpowiedzieæ na stawiane pytania.
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