
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX KADENCJA 

________________________________________________________________________________________   

 Warszawa, dnia 20 października 2016 r. Druk nr 261 X 

________________________________________________________________________________________   

 

DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU, 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ  

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ  

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej 
 

Senat na 28. posiedzeniu w dniu 19 października 2016 r. – po przeprowadzonym drugim 

czytaniu – zgodnie z art. 81 ust. 3 i 4 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji 

Kultury i Środków Przekazu, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. ustosunkowały się do 

zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt 3 i 10 zestawienia wniosków i wnoszą o ich 

przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz projektem uchwały w sprawie 

wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 261 S. 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2 Regulaminu 

Senatu zmiany treści swojego wniosku dokonali: senator Andrzej Misiołek oraz senator Leszek 

Piechota (pkt 2 i 9 zestawienia wniosków). 

 

 Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Ustawodawczej Kultury i Środków Przekazu 

 (-) Stanisław Gogacz (-) Czesław Ryszka 
   

 

Przewodniczący Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

(-) Piotr Zientarski 

michnie
Data publikacji



 
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 8 należy głosować łącznie. 

 

1)  w tytule ustawy na końcu dodaje się wyrazy „oraz ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami”; 

Poprawka sen. 

J. Żaryna 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2 i 9 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 3.  

 

2)  w art. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o zakazie propagowania 

nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

a także organizacji, których program lub działalność zakłada lub 

dopuszcza nienawiść rasową lub narodowościową przez nazwy 

jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, 

nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

pomniki”,”, 

b) w pkt 2, w tytule rozdziału 1 wyrazy  „komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego” zastępuje się wyrazami „nazizmu, faszyzmu, 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego a także organizacji, 

których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść 

rasową lub narodowościową”, 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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c) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 

pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, 

nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą 

upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat 

symbolizujących nazizm, faszyzm, komunizm lub inny ustrój 

totalitarny lub organizacji, których program lub działalność 

zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową lub 

narodowościową, ani w inny sposób takiego ustroju lub 

organizacji propagować.”,”, 

d) w pkt 8 po wyrazach „art. 6” dodaje się dwukropek, pozostałą treść 

oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym 

dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, 

organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące nazizm, 

faszyzm, komunizm lub inny ustrój totalitarny, lub 

propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ 

jednostki samorządu terytorialnego albo związku, o którym 

mowa w art. 4, zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej 

wejścia w życie.”,”; 

3)  w art. 1: 

a) w pkt 3 w lit. b:  

– w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „ust. 3” dodaje się 

wyrazy „i 4”, 

– dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4 i dodaje się ust. 3 

w brzmieniu: 

„3. Za inny ustrój totalitarny uważa się w szczególności 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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faszyzm, nazizm niemiecki, nacjonalizm ukraiński i litewski, 

militaryzm pruski, rosyjski i niemiecki.”, 

b) w pkt 6, w art. 5a w ust. 1 po wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy 

„i 3”; 

4)  w art. 1 w pkt 6, w art. 5a w ust. 3 w pkt 2 po wyrazie „cmentarzy” 

dodaje się wyraz „wojennych”; 

Poprawka sen. 

J. Żaryna 

5)  w art. 1 w pkt 6, w art. 5a w ust. 3 w pkt 3 po wyrazie „naukowej” 

dodaje się wyraz „, muzealnej”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

6)  w art. 1 w pkt 6, w art. 5a w ust. 3 w pkt 3 przed wyrazem „lub” dodaje 

się wyraz „, gospodarczej”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 11 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 1 w pkt 6 dodaje się art. 5d w brzmieniu: 

„Art. 5d. 1. Pomnik, o którym mowa w art. 5a ust. 3 pkt 3, jest 

opatrywany przez właściciela albo użytkownika wieczystego 

nieruchomości, na której się znajduje, w terminie 21 dni od dnia 

wystawienia, tablicą zawierającą informację o: 

1) okolicznościach, w tym dacie, wzniesienia pomnika; 

2) wystawieniu pomnika w celu innym niż propagowanie ustroju 

totalitarnego. 

2. W przypadku wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 

koszty opatrzenia pomnika tablicą zwraca Skarb Państwa ze środków 

budżetu państwa, których dysponentem jest wojewoda. 

Poprawka 

senatorów: 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa 

w ust. 1, wojewoda, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi albo 

użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której znajduje się 

pomnik, opatrzenie go tablicą. Przepisy art. 5b stosuje się 

odpowiednio.”; 

8)  po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 

774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330) w art. 13: 

1) w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 

w brzmieniu: 

„4) jest pomnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 1 kwietnia 

2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, 

jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. poz. 

744 i …) upamiętniającym osobę, organizację, wydarzenie 

lub datę symbolizującą komunizm lub inny ustrój 

totalitarny.”; 

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Postępowanie w sprawie skreślenia zabytku z rejestru 

wszczyna się z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku lub 

użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek, 

a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, również na 

wniosek wojewody.”.”;  

Poprawka sen. 

J. Żaryna 

9)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy: 

1) jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy 

upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty 

symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub 

Poprawka 

senatorów: 

A. Misiołka, 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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propagujące taki ustrój w inny sposób,  

2) jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym 

dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające organizacje, których 

program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową 

lub narodowościową 

– właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego albo związku, 

o którym mowa w art. 4 ustawy zmienianej w art. 1, zmienia w terminie 

12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Przepisy art. 6 ust. 2–4 ustawy 

zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

10)  w art. 3 w ust. 2 skreśla się wyrazy „reprezentowany przez właściwego 

miejscowo wojewodę,”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Termin na opatrzenie pomnika wzniesionego przed 

dniem wejścia ustawy w życie tablicą, o której mowa w art. 5d ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczyna bieg od dnia wejścia ustawy 

w życie.”. 

Poprawka 

senatorów: 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


