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BMP-0724-7-2/2020/MSi  

 

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na pismo z 17 września 2020 r.1 przekazujące treść oświadczenia Pana Senatora Jerzego 

Czerwińskiego, złożonego podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 11 września 2020 r., w sprawie 

realizacji 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, uprzejmie przekazuję następujące informacje.  

Projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej był przedłożeniem senackim. Projekt ten został 

przyjęty przez Sejm RP przy pełnej aprobacie Pań i Panów Posłów: 438 głosami za i przy braku sprzeciwu. 

Jeden Poseł wstrzymał się od głosu. 

Odnosząc się do wskazanych w ustawie 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 pomniki2 kompetencji organów właściwych  

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nadającej nazwę jednostce organizacyjnej, jednostce 

pomocniczej gminy, budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej, w zakresie w jakim 

nadaje nazwę niezgodną z art. 1 ustawy, konieczne jest podkreślenie, że jest nim właściwy terytorialnie 

wojewoda, który podejmuje decyzję w oparciu o wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) opinię potwierdzającą tę niezgodność  

(art. 2 ust. 1 ustawy). Zaś kompetencje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, wskazanego w art. 5b ust. 3 ustawy jako organ wyższego stopnia w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego3 w stosunku do wojewody, 

odnoszą się do spraw o usunięcie pomnika. Należy jednak podkreślić, że przepis ten nie ma zastosowania 

wobec pomników wskazanych przez wnioskodawcę do usunięcia, które nie naruszają zapisów ustawy. 

Artykuł 6 ust. 1 ustawy wskazuje, że 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 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. W przypadku niewykonania 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze.  

 Jednocześnie w ustawie z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 

                                                           
1
 Sygn. BPS/043-15-490/20. 

2
 Dz.U. z 2018 r. poz. 1103, zwanej dalej: „ustawą”. 

3
 Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm. 
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pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy  

o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej4 znalazł się zapis stanowiący, że właściciel  

albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie ustawy znajduje się pomnik 

upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój 

totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób, usuwa ten pomnik w terminie do dnia 31 marca 

2018 r. Po tym terminie wojewoda, w drodze decyzji, nakazywał właścicielowi albo użytkownikowi 

wieczystemu nieruchomości, na której znajduje się pomnik, usunięcie tego pomnika. Wydanie decyzji  

o usunięciu pomnika wymaga opinii IPN. Koszty usunięcia pomnika ponosi właściciel albo użytkownik 

wieczysty nieruchomości, na której znajduje się pomnik. Koszty usunięcia pomnika zwraca Skarb Państwa 

ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest wojewoda, jeżeli właściciel albo użytkownik 

wieczysty nieruchomości, na której znajdował się pomnik, nie uczestniczył w procedurze wzniesienia  

tego pomnika. Wnioski o refundację kosztów usunięcia pomników były opiniowane przez właściwe 

departamenty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). 

Zagadnienia dotyczące realizacji ustawy były omawiane w latach 2016-2018 podczas narad  

z udziałem wojewodów i właściwych merytorycznie w sprawie przedstawicieli – MKiDN oraz IPN. 

 W 2018 r. wojewodowie zinwentaryzowali pomniki podlegające ustawie wraz z projektowaną 

wysokością kosztów demontażu i następnie obiekty te były przedmiotem konsultacji z IPN.

 Wojewodowie zdefiniowali najistotniejsze problemy związane z usuwaniem pomników 

propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, których rozwiązanie może wymagać ewentualnej 

nowelizacji ustawy w zakresie: 

 wprowadzenia stałego mechanizmu, który zapewniałby usuwanie pomników na koszt Skarbu 

Państwa. Obecne regulacje przewidują taki mechanizm jedynie do pomników usuniętych przed  

31 marca 2018 r. Po tej dacie pomniki są usuwane przez wojewodów, po uzgodnieniu z IPN, na koszt 

właścicieli lub użytkowników wieczystych. W przypadku wydawania przez wojewodów decyzji  

o nakazie usunięcia pomnika, konieczne będzie stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji w celu wykonania decyzji. Oznacza to stosowanie środków egzekucyjnych takich jak 

grzywny, w celu przymuszenia oraz wykonanie zastępcze, a następnie dochodzenie środków 

finansowych poniesionych przez wojewodów na usunięcie pomników w trybie egzekucji – co może 

wydłużyć cały proces usuwania pomników z przestrzeni publicznej. Dodatkowo podmioty, na koszt 

których usunięto pomniki, mogą kontestować wysokość kosztów poniesionych przez wojewodów  

na ich usunięcie (możliwe spory sądowe). Może się to przejawiać nie tylko kwestionowaniem 

wysokości samych kosztów, ale również kwestionowaniem w trybie odwoławczym i sądowym opinii 

IPN oraz samych decyzji o usunięciu pomnika. Ponoszenie kosztów przez Skarb Państwa za usuwanie 

pomników usprawniłoby znacząco cały proces i poprawiłoby jego odbiór społeczny, poprzez 

wprowadzenie jasnych i akceptowanych zasad, bez stosowania środków przymusu 

administracyjnego; 

 uregulowania kwestii pomników objętych formami ochrony zabytków, innymi niż wpis do rejestru 

zabytków (np. wpis do gminnej ewidencji zabytków), które wymagają uzgodnień z konserwatorem 

zabytków. W takich przypadkach proces wydania decyzji o usunięciu pomnika może się dodatkowo 

wydłużyć ze względu na odrębną drogę administracyjną uzgodnienia konserwatorskiego 

przewidującą również tryb odwoławczy i kontrolę sądową (podobnie jak w przypadku opinii IPN); 

 brak doprecyzowania przez ustawodawcę pojęcia „koszty usunięcia pomnika” (np. czy można do nich 

zaliczyć również koszty transportu pomników do miejsc ich utylizacji oraz koszty zagospodarowania 

terenu po ich usunięciu – w przypadku czołgów koszty demontażu i transportu specjalistycznego były 

                                                           
4
 Dz.U. poz. 2495. 
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znaczne). Zasadne byłoby opracowanie katalogu dokumentów niezbędnych do refundacji kosztów, 

których wojewodowie powinni się każdorazowo domagać; 

 jednostkowe przypadki zgłaszania wątpliwości przez właścicieli nieruchomości odnośnie traktowania 

pomnika jako miejsca pochówku – brak oficjalnego potwierdzenia, a jedynie przypuszczenia 

właścicieli; 

 problemy z ustaleniem właściciela lub znaczna liczba współwłaścicieli danej nieruchomości; 

 niektóre pomniki, które powinny być zlikwidowane do 31 marca 2018 r., znajdują się  

na nieruchomościach stanowiących własność prywatną, np. osoby fizycznej albo parafii. Właściciele  

ci byli pozbawieni możliwości swobodnego dysponowania nieruchomością, gdyż pomnik znajdował 

się na niej przez kilkadziesiąt lat, a obecnie muszą podjąć samodzielnie działania w celu jego 

likwidacji i wyłożyć na ten cel swoje środki. Problemem dla tych właścicieli jest procedura likwidacji 

pomnika, tj. np. uzyskanie odpowiednich zezwoleń i opinii, a także sprawa utylizacji obiektu. 

 

 

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Paweł Szefernaker 

Sekretarz Stanu 
- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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