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Warszawa, 4 marca 2022 r. 

Opinia do ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów 

przestrzeni publicznej oraz pomnikami 

(druk nr 644) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ogranicza prawo wspólnot samorządowych do podejmowania decyzji 

w sprawach zmiany nazw ulic, placów, obiektów i komunalnych jednostek organizacyjnych, 

a także w sprawach usuwania pomników. Wnioskodawcy uzasadniają to rozwiązanie chęcią 

objęcia „pamięci o osobach szczególnie zasłużonych zwiększoną ochroną przez ograniczenie 

dopuszczalności zmian nazw obiektów przestrzeni publicznych, które upamiętniają zasługi 

tych osób”. 

Ustawa jest drugą ustawą wprowadzającą odstępstwa od ustawy z 1990 r. o samorządzie 

gminnym przewidującej, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 

uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub 

nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, a także wznoszenia pomników (art. 18 ust. 2 pkt 13). 

Pierwszą była ustawa 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. Różnica między 

ustawami polega na tym, że ustawa z 2016 r. nakazuje usunąć z przestrzeni publicznej nazwy 

i pomniki zdaniem ustawodawcy niepożądane, natomiast opiniowana ustawa zakazuje zmian 

nazw oraz usuwania pomników, w przypadku, gdy nazwy te lub pomniki są zdaniem 

ustawodawcy pożądane. Pożądane nazwy wskazane są w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy. 
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W przypadku, gdy rada jednostki samorządu terytorialnego zmieni nazwę ulicy, obiektu 

lub jednostki komunalnej, albo usunie pomnik, wojewoda będzie miał prawo przywrócić 

nazwę lub pomnik i obciążyć kosztami przywrócenia jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Poselski projekt ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem 

obiektów przestrzeni publicznej wpłynął do Sejmu 12 stycznia 2022 r. Pierwsze czytanie 

odbyło się na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej 26 stycznia. Komisje przyjęły sprawozdanie 22 lutego, 

23 lutego odbyło się drugie czytanie. 24 lutego komisje przedstawiły kolejne sprawozdanie 

i tego samego dnia Sejm przyjął ustawę. W trakcie prac sejmowych nad ustawą objęto ustawą 

także pomniki, wprowadzono poprawki językowo-redakcyjne. W trakcie prac sejmowych 

dodano także przepisy nowelizujące inne ustawy, przy czym zmiany te nie mają żadnego 

związku z celem ustawy. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że ustawa ogranicza bez ważnego 

powodu prawo jednostek samorządu terytorialnego do nadawania nazw ulicom, obiektom 

i jednostkom leżącym na ich terenie bądź będących ich własnością. Konstytucja z 1997 r. 

wspomina o „zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” 

(wstęp), statuuje zasadę decentralizacji ustroju państwa (art. 15) i przewiduje, że „zadania 

publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez 

jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne” (art. 166 ust. 1). W tym kontekście, 

za daleko idącą można uznać centralizację nazewnictwa ulic i obiektów oraz listy osób 

uwiecznianych na pomnikach. W uzasadnieniu do projektu ustawy nie wyjaśniono, dlaczego 

pozostawia się wspólnotom lokalnym (i tak już ograniczone w 2016 r.) prawo do nadawania 

nazw i stawiania pomników, a z drugiej strony zabrania się im zmiany decyzji w tym 

zakresie. Z drugiej strony brak w uzasadnieniu informacji by w ogóle takie sytuacje miały 

miejsce w stopniu uciążliwym dla członków wspólnot lokalnych. 

Inicjatorzy ustaw bezpodstawnie przyjęli, że rady jednostek samorządu terytorialnego 

zmieniają nazwy ulic i obiektów, które same wcześniej ustaliły, bądź usuwają pomniki, które 

wcześniej zdecydowały się postawić. W uzasadnieniu do projektu brak jest oceny skutków 
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regulacji, ani jakiejkolwiek informacji na temat niepożądanych zjawisk lub praktyk, które 

dotychczas miałyby występować w tym zakresie, a którym ustawa miałaby przeciwdziałać.  

Problematyczne są też przepisy przejściowe. Niezależnie bowiem od tego, czy jakaś 

niepożądana zmiana nazwy lub usunięcie pomnika miało miejsce, przepisy art. 10 ust. 1 

i art. 11 ust. 1 nakazują stosować ustawę z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. 

W ustawie znalazło się też kilka przepisów, które wykraczają poza zakres przedmiotowy 

ustawy. Celem ustawy miała być ochrona niektórych istniejących nazw i pomników. Przepis 

art. 3 jednak stanowi o niepożądanych nazwach, a tym zagadnieniom poświęcona jest ustawa 

z 2016 r. 

Przede wszystkim jednak w ustawie znalazły się trzy artykuły (art. 7–9), które nie mają 

nic wspólnego z tematyką ustawy. 

W art. 7 ustawy dokonano nowelizacji ustawy z 1992 r. o radiofonii i telewizji: w pkt 1 

dotychczas fakultatywne zadanie jednostek publicznej radiofonii i telewizji częściowo 

sformułowano, jako zdanie obowiązkowe (w zakresie audycji polskojęzycznych), w pkt 2 

dodano postanowienie, że niektóre zadania TVP i PR mogą być wykonywane przez podmioty 

trzecie, a w pkt 3 skreślono fragment przewidujący, że koszty tworzenia programów oraz 

audycji, o których mowa powyżej, są pokrywane z budżetu państwa, „w granicach 

określonych ustawą budżetową”. 

W art. 8 skreślono z ustawy z 1996 r. o Radzie Ministrów przepis (art. 31b) 

przewidujący, że Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może, 

po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, przyznać, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, 

środki finansowe, w formie dotacji celowej, z części budżetu państwa, której dysponentem 

jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na sfinansowanie albo dofinansowanie 

niektórych rodzajów zadań, działań lub działalności. 

W art. 9 wprowadzono do ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie zmianę pozwalającą Prezesowi Rady Ministrów, w szerszym niż dotychczas 

zakresie zlecać organizacjom pozarządowym i niektórym innym podmiotom realizację zadań 

publicznych z pominięciem konkursu ofert. Dotychczas było to możliwe jedynie „jeżeli jest 

to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny 

interes społeczny lub ważny interes publiczny”. 
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Ponadto, w ustawie znalazły się przepisy, które jeśli już miałyby zostać wprowadzone 

do systemu prawa to raczej w ustawie z 2016 r. Choć tytułowym celem ustawy jest ochrona 

dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz 

pomnikami upamiętniającymi osoby, instytucje i wydarzenia istotne dla Narodu Polskiego, to 

przepis art. 3 zakazuje nadawania nazw sprzecznych z ustawą z 2016 r. 

Podobny błąd znajduje się w art. 12. Nakazuje się w nim jednostkom samorządu 

terytorialnego dokonać ponownej rewizji nazw (nadanych od 12 września 1989 r. do 31 

grudnia 2021 r.) sprzecznych z przepisami art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 2016 r. W razie ich 

niedokonania przez jednostki, zmiany w tym zakresie będzie mógł wprowadzić wojewoda na 

koszt jednostek samorządu terytorialnego. Ten przepis również dotyczy nazw niepożądanych, 

a więc powinien się znaleźć w ustawie z 2016 r. Co istotniejsze jednak, w pewnym zakresie 

powtarza on obowiązujące regulacje z ustawy z 2016 r. Wszak już ta ostatnia ustawa 

nakazuje usunąć nazwy lub pomniki sprzeczne z jej art. 1 ust. 1 i 2. Ale w nieco innej 

procedurze. W art. 12 opiniowanej ustawy wprowadza się nową procedurę, nie usuwając 

z systemu prawa dotychczasowej z ustawy z 2016 r. 

W opiniowanej ustawie o ochronie dziedzictwa narodowego w dwóch przepisach 

pojawiły się błędy językowe: „za patrona (…) nie mogą być uznane nazwy” (art. 3), 

„okoliczności, które kwestionują zasadność” (art. 4 pkt 2). 

 

IV. Propozycje poprawek 

Pewne minimum poprawek powinno stanowić skreślenie przepisów: 

1) wykraczających poza meritum ustawy (art. 3, art. 7–9 i art. 12), z których ponadto 

część nie ma żadnego związku z ustawą i wprowadzono je w Sejmie z pominięciem 

pierwszego czytania (art. 7-9), 

2) nadających ustawie moc wsteczną (art. 10 i art. 11). 

 

Główny ekspert 

Marek Jarentowski 

 


