
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Góreckiego 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski zwrócił moją uwagę na niedociągnięcia legislacyjne 

związane z funkcjonowaniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz wojewódzkich komitetów 

ochrony pamięci walk i męczeństwa. 

Zasady funkcjonowania rady i wojewódzkich komitetów określa ustawa o Radzie Ochrony Miejsc Pamię-

ci Narodowej z dnia 21 stycznia 1988 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji, trybu 

działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci 

walk i męczeństwa z dnia 25 kwietnia 1988 r. Organy te regulują tworzenie miejsc pamięci narodowej, jed-

nak pełniąc funkcję jedynie opiniodawczo-doradczą, nie mają realnego i pełnego wpływu na podejmowane 

inicjatywy upamiętniające. 

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie realizuje na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego zadania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jedno z zadań komitetu polega 

na opiniowaniu pod względem historycznym, artystycznym i technicznym wniosków o trwałe upamiętnienie 

miejsc wydarzeń historycznych. W celu opracowania wszechstronnej i obiektywnej oceny zgłaszanych inicja-

tyw upamiętniających w skład komitetu powołano osoby zawodowo związane z zagadnieniami pamięci naro-

dowej, są to przedstawiciele wojewódzkiego konserwatora zabytków czy historycy, a także przedstawiciele 

świata nauki, Kościoła katolickiego, artystów, organizacji kombatanckich oraz nadzoru budowlanego. 

Obecny stan prawny obliguje wnioskodawcę do uzyskania opinii komitetu, nie wymaga jednak jej 

uwzględnienia przy realizacji projektu, dlatego często uwagi ekspertów są ignorowane. Co więcej, do zaopi-

niowania zgłaszane są przedsięwzięcia już zrealizowane, które później nie są korygowane. Stąd liczne po-

mniki z błędami faktograficznymi i językowymi, którym często brak jest walorów estetycznych i artystycz-

nych. 

Szanowny Panie Ministrze, z powodu nieefektywnych rozwiązań legislacyjnych wysiłek wielu osób nie 

odnosi skutku, a organy, których zadaniem jest dbałość o miejsca pamięci narodowej, nie mogą skutecznie 

realizować powierzonych im obowiązków. Apeluję o podjęcie działań legislacyjnych nadających opiniom 

rady oraz wojewódzkich komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa charakter dyrektywny. 

Z poważaniem 

Ryszard Górecki 




