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BMP-0790-1-15/2018/PS                                           Warszawa, dnia 10 grudnia 2018 r. 

 Pan 

 Adam Bodnar 

 Rzecznik Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

w nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 30 października 2018 roku w sprawie prac 

Międzyresortowego Zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów 

totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, 

rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość1 (sygn. XI.518.50.2017.MS), na które  

do udzielenia odpowiedzi został wskazany Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - stosownie  

do pisma z dnia 2 listopada 2018 roku Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Pana Pawła Szrota (sygn. BPRM.4432.39.2018) - przedstawiam, co następuje. 

Wśród wskazanych przez Zespół rekomendacji ewentualnych zmian w przepisach prawa, mających  

na celu wyeliminowanie zagrożeń i problemów pojawiających się w praktyce ścigania ww. rodzaju 

przestępstw, znalazł się w szczególności postulat zaostrzenia sankcji karnych za przestępstwo z art. 256 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny2.  

Zespół zaproponował wprowadzenie następujących zmian w art. 256 K.k.: 

- uwzględnienie wśród znamion przestępstwa publicznego propagowania ustroju komunistycznego  

i nazistowskiego; 

- dokonanie kryminalizacji publicznego propagowania ideologii faszystowskiej, nazistowskiej, 

komunistycznej lub też innej ideologii totalitarnej opowiadającej się za użyciem przemocy w celu 

wpływania na życie polityczne lub społeczne;  

- uzupełnienie znamion czasownikowych przestępstwa określonego w § 2 omawianego przepisu prawa 

w celu objęcia kryminalizacją również oferowania określonych w treści tego przepisu przedmiotów,  

a także uzupełnienie opisu czynu w zakresie odnoszącym się do nośników symboliki faszystowskiej, 

komunistycznej lub innej totalitarnej poprzez określenie sposobu (celu) użycia tej symboliki3; 

- podwyższenie górnej granicy ustawowego zagrożenia przestępstw z tego artykułu do lat trzech.  

Ponadto Zespół wskazał na penalizację zachowań związanych z oddawaniem czci lub inną formą 

upamiętniania postaci odpowiedzialnych za zbrodnie nazistowskie i komunistyczne w ramach prawa 

karnego, w sposób przewidujący zarówno penalizację zachowań niepublicznych tego rodzaju, jak i czynów 

popełnionych w miejscu publicznym - w ramach typu kwalifikowanego, z ukształtowaniem adekwatnych  

do ich stopnia naganności sankcji, przewidujących odpowiednie zagrożenie. 

 

Łączę wyrazy szacunku, 
 

z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Krzysztof Kozłowski 

Sekretarz Stanu w MSWiA 
- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 

 
Otrzymuje: Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (sygn. BPRM.4432.39.2018). 

                                                           
1 zwany dalej Zespołem 
2 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.)  
3 zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. (sygn. akt K 11/10) 


