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                     Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 

projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy o Radzie Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa (druk nr 
1492).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

 

                                                  Z wyrazami szacunku                               

 

                                                                        (-) Donald Tusk 

 



 

 

 

Stanowisko Rady  Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

(druk 1492) 

Przedłożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa (druk nr 1492) zakłada objęcie ochroną prawną Znaku Polski Walczącej – 

Kotwicy. Rada Ministrów w pełni popiera tę ideę. Znak Polski Walczącej jest jednym 

 z najważniejszych i najcenniejszych elementów polskiego dziedzictwa, pod względem 

historycznego znaczenia ustępujący jedynie fladze, godłu i hymnowi. Rada Ministrów dostrzega 

problemy wynikające z potencjalnego nadużywania tego symbolu. Zaproponowany projekt ma 

jednak poważne legislacyjne luki, które należałoby uzupełnić przed wprowadzeniem tego 

rodzaju regulacji. Sama ranga sfery, której dotyczy, wymaga, by wprowadzane przepisy były 

drobiazgowo dopracowane. 

Jako podstawowe nasuwa się pytanie o sensowność uregulowania ochrony prawnej Znaku 

Polski Walczącej w ustawie przyznającej kompetencje Radzie Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa. Wydaje się, że takie rozwiązanie wykracza poza zakres przedmiotowy tej ustawy. 

Już sam tytuł nie wskazuje na jakikolwiek związek ochrony dóbr niematerialnych do Znaku 

Polski Walczącej z zasadniczymi treściami, które są regulowane ustawą w jej obowiązującym 

brzemieniu. Podkreślenia także wymaga fakt, że w polskiej tradycji patriotycznej istnieją także 

inne symbole, co do których mogą pojawić się podobne dążenia tj. zmierzające do uznania ich 

za dobro ogólnonarodowe oraz regulujące uprawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu 

dokonanych naruszeń w wyniku posługiwania się takimi symbolami. De lege ferenda należałoby 

raczej rozważać ochronę Znaku Polski Walczącej w odrębnej ustawie statuującej prawo sui 

generis do tego symbolu. 

Ponadto, w kontekście unormowania ochrony Znaku Polski Walczącej w ustawie 

o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nieprecyzyjne wydaje się sformułowanie art. 1. 

Niejasnym pozostaje, jakiego rodzaju działalność Rada ma prowadzić w stosunku do Znaku 

Polski Walczącej. Szeroko zdefiniowane pojęcie „czuwanie nad ochroną Znaku Polski 

Walczącej" zaproponowane w art. 1 pkt 2 projektu ustawy również nie wyjaśnia kompetencji 

Rady w tym zakresie. Tym samym bez określenia pozostaje, na czym polegać ma w praktyce 

ochrona Znaku Polski Walczącej. Czy tylko na dochodzeniu roszczeń? Czy miałaby to być 

ochrona sensu stricte (w wypadku korzystania z niego w sposób przynoszący ujmę), czy też 

ochrona sensu largo (w każdym przypadku pozostającym w niezgodzie z charakterem 



i znaczeniem tego symbolu, a więc np. dla celów komercyjnych bądź politycznych)? Wymowne 

jest też to, że wnioskodawca, mówiąc o „ochronie Znaku", poprzestał jedynie na dochodzeniu 

roszczeń, pomijając inne czynności zachowawczo-ochronne, o charakterze faktycznym, jak np. 

kształtowanie właściwych postaw do Znaku czy czuwania nad jego udostępnianiem. Innymi 

słowy wnioskodawca nie określił w projekcie zakresu ochrony dziedzictwa Znaku Polski 

Walczącej. Sam zapis, w którym mowa jest o „dobru ogólnonarodowym" nie wnosi nic 

w kontekście ochrony Znaku skonstruowanej w oparciu o instytucję cywilistyczną, jaką jest 

ochrona dóbr osobistych. 

Podkreślając słuszny cel przyświecający twórcom regulacji, należy zwrócić uwagę, że Znak 

Polski Walczącej wykorzystywany jest obecnie nieomal powszechnie i w celach komercyjnych 

np. w internecie, jako nalepki na samochodach, flagi, koszulki, w sąsiedztwie znaków drużyn 

piłkarskich oraz grup ich zwolenników o charakterze chuligańskim bądź nawołującym do 

przemocy (w skrajnym przypadku chodzi o strony internetowe noszące cechy rasistowskich), 

 a nawet jako element tatuażu. Już samo wykorzystywanie Znaku Polski Walczącej w celach 

handlowych budzi zastrzeżenia natury etycznej i może pozostawać „w niezgodzie z charakterem 

i znaczeniem tego symbolu". Kolejnym problemem pozostaje niewłaściwe wykorzystywanie 

tego symbolu na manifestacjach politycznych. Ze względu zaś na zawężenie zakresu ochrony do 

„dóbr osobistych", poza rozważaniami wydają się zostawać kwestie graniczące ze znieważeniem 

symboli na gruncie prawa karnego. 

Projekt ustawy nie normuje tych obszarów, poprzestając na powierzeniu ministrowi 

właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jedynie uprawnienia do 

dochodzenia ochrony Znaku Polski Walczącej na zasadach przewidzianych dla ochrony dóbr 

osobistych. Pomijając obiektywne trudności związane ze zdefiniowaniem charakteru naruszeń, 

nawet w sytuacjach niewątpliwych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego nie ma obowiązku dochodzenia ochrony. Ponadto w konsekwencji pojawia się 

ryzyko, że minister musiałby dokonywać oceny (z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady), czy 

według niego do naruszenia doszło w oparciu o bliżej nieokreślone przesłanki. W konsekwencji 

powyższych rozważań nasuwa się również pytanie o dotychczasowe korzystanie ze Znaku 

Polski Walczącej. 

 Analizując projekt, należy mieć również na względzie kwestie bardziej szczegółowe. 

Pierwszą jest konieczność bezsprzecznego wyjaśnienia autorstwa/współautorstwa Znaku Polski 

Walczącej. W uzasadnieniu nie jest jednoznacznie rozstrzygnięte, komu mogą przysługiwać 

ewentualne prawa autorskie. W samym projekcie brak jest również rozstrzygnięcia, czy projekt 

nie narusza przepisów prawa autorskiego. Brak takich rozwiązań, może skłaniać do wniosku, że 



nastąpiło (na jakiej podstawie?) przejście Znaku do tzw. „domeny publicznej". Jeśli jest tak 

w rzeczywistości, wnioskodawca może znaleźć się w ogniu krytyki społecznej w związku 

z „upaństwowieniem" tego symbolu bez sprawdzenia kwestii ewentualnego istnienia osób 

uprawnionych. Rozważenia wymaga także nie tylko ochrona samego graficznego oznaczenia 

„Znak Polski Walczącej", ale także mogącego występować niezależnie i być niezależnym 

przedmiotem ochrony elementu słownego, tj. słów „Polska Walcząca". 

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Ministrów opowiada się za skierowaniem poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (druk nr 1492) 

do dalszych prac legislacyjnych w celu wyeliminowania wskazanych problemów.  

 

 


	Warszawa, 2 października  2013 r.
	SEJM
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	Prezes Rady Ministrów
	DSPA–140 – 128(5)/13


	Pani 
	Ewa Kopacz
	Marszałek Sejmu

