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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego 

podczas 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 października 2021 r. 

dotyczące usankcjonowania napisów na tablicach poświęconych ofiarom wojny, które będą 

bez niedomówień wskazywały sprawców, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Przede wszystkim pragnę podkreślić, że podejmowanie uchwał w sprawie wznoszenia 

pomników należy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), do wyłącznej kompetencji właściwych 

terytorialnie władz samorządowych. Powyższy zapis daje im uprawnienia do podejmowania 

dalszych decyzji związanych z funkcjonowaniem zlokalizowanych na zarządzanym przez nie 

terenie upamiętnień, w tym działań dotyczących wprowadzenia zmian w ich wystroju, treści 

memoratywnych inskrypcji czy przeprowadzenia prac remontowych. Organy właściwe 

w sprawach wydawania zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów 

upamiętniających walki i męczeństwo, zgodnie z art. 53l ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz.177), wydają zezwolenie po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej. Właściwość Instytutu Pamięci Narodowej jako organu 

opiniodawczego wynika z prowadzenia spraw związanych z upamiętnianiem historycznych 

wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego zarówno 

w kraju, jak i za granicą, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (art. 1 

pkt 6 ww. ustawy).

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. dr hab. Piotr Gliński
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Pragnę podkreślić, iż mając na uwadze dbałość o przedstawienie pełnej prawdy 

historycznej poprzez prostowanie informacji, które widnieją na tablicach memoratywnych 

i pomnikach upamiętniających martyrologię Narodu Polskiego, Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego wspiera legalne działania podejmowane w tej kwestii. Przykładem 

jest objęcie Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu 

„Tablice Pamięci”, polegającego na umieszczaniu przy tzw. tablicach Tchorka 

upamiętniających martyrologię mieszkańców Warszawy tabliczek informujących w jęz. 

polskim i angielskim o zbrodniach popełnionych przez Niemców podczas II wojny światowej.  

Zadanie realizowane jest przez Fundację PGE i Instytut Pamięci Narodowej od 2018 r. 

Z poważaniem 

z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

SEKRETARZ STANU

Jarosław Sellin
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