
UCHWALA
XXU sesji Sejmu Dzieci i Mlodziezy

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie miejsc pamigci - materialnego Swiadectwa wydarzeri
istotnych dla lokalnej i narodowej toisamoSci oraz w sprawie

powolania kadencyjnego Sejmu Dzieci i Mlodzieiry

My, poslowie na )OilI sesjg Sejmu DzieciiMlodzieiry, w trosce o miejsca pamigci
i dzialarna maj4ce na celu propagowanie wiedzy o nich i ich promocjg oraz wzrost
zainteresowania obiektami o charakterze historycznym wSr6d lokalnej spolecznoSci, jak
r6wnie2 w trosce o rozw6j prospolecznych, demokratycznychpostaw w5r6d mlodzieLy,
uwa?amy,2e:

Art. 1.

l. Znaczqcym problemem jest brak zainteresowania miejscami pamigci wyntkaj1cy z
niskiej SwiadomoSci spolecmoSci lokalnych.

2. Informacje o miejscach pamigci winny byd rozpowszechniane poprzez:

l) wlaSciwe ukierunkowanie program6w nauczania, ze mr6ceniem szczeg6lnej
uwagi na lokaln4 historig;

2) zaanguhowanie medi6w lokalnych;

3 ) organizowanie akcj i spole czny ch promuj 4cych miej sca pamigci.

Ara.2.

1. Nale:f utworzyd bazg danychzawreraj4c4 informacje dotycz4ce miejsc pamigci na

terenie RzeczSrpospolitej Polskiej. Za ufworzenie katalogu w obrgbie danego

wojew6dztwa powinien byt odpowiedzialny podmiot wyrraczony przez
Ministerstwo Kultury i DziedzictwaNarodowego.

2.Kuady obywatel powinien mie6 prawo do z$oszenta miejsca pamigci. Zaleca sig, aby
zgNoszetne zawieralo kr6tki opis miejsc4 informacjg o jego lokalizacji, okreSlenie

nviqzanej z rim tematyki oraz informacjg o wlasnoSci nieruchomoSci i formie jej
udostgpnienia gminie, na kt6rej terenie znajduje sig miejsce pamigci, oraz informacjg
o podmiocie odpowiedzialnym za jego ochrong. Kuzdy wniosek powinien byi
zaopiniowany przezpodmiot, o kt6rym mowa w ust. l.

3. Katalog miejsc pamigci powinien byt og6lnodostgPnY, r6wniez w formie
interaktywnej mapy, na kt6r4 naniesione bylyby miejsca pamigci. Mapa powinna by6
na bieir4co aktualizowana.



Art.3.
1. Problemem jest brak Srodk6w finansowychprzenraczonych na opiekg nad miejscami

pamigci.

2. Nalezaloby wziqc pod uwagg finansowanie nowych miejsc pamigci i opiekg nad
obecnie istriej4cymi podczas uchwalania budzet6w jednostek samorz4du
terytorialnego. W pozyskiwanie dodatkowych Srodk6w warto zaangu2owa| tak:2e

spoleczefstwo.

Ara.4.

l. W celu wyr62nienia miejsc pamigci w przestrzeni publicznej naleiry, w porozumieniu
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiednio oznakowa6
miejsca pamigci.

2. Miejsca pamigci naleLry przyporz1dkowa6 do odpowiedniej kategorii:

1) mogity, groby, cmentarze;

2) tablice i pomniki upamigfiriajqce wydarzenia waine z punktu widzenia
spolecznoSci lokalnej i og6lnopolskiej ;

3) tablice i pomniki upamigtniaj4ce postacie zti4zane z histori4;

4) miejsca kuim;
5) inne miejsca mtiqzane z histori4 Polski lub regionu, w kt6rym sig znajduj4.

3. Oznakowanie miejsc powinno by6 jednolite, proste w swojej formie, subtelne oraz
czytelne (z uwzglgdnieniem potrzeb os6b niepelnosprawnych). Proponujemy
onnczenia kolorystyczne zgodne z prrporz4dkowaniem do poszczeg6lnych

kategorii tematycznych.

Art.5.
W celu poglgbienia SwiadomoSci dotyczqcej historii lokalnej media powinny realizowa6
progfttmy na temat miejsc pamigci. Forma prezentowanych treSci powirura byd atrakcyjna
dla jak najszerszej grupy adresat6w.

Art.6.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno uruchomii intemetow4
platformg wspieraj4c4 wszelkie inicjatywy spoleczne w zakresie ochrony i promocji

lokalnych miejsc pamigci. Apelujemy o powolanie koordynatora" kt6ry udzielalby
wsparcia, porad prawnych i informacji pomyslodawcom projekt6w.

Al1.7.

MNodzie| powirura uczestticzy6 w organizowanych przez szkoly, a w szczeg6lnoSci

nauczycieli przedmiot6w humanistycz-rrych, lekcjach plenerowych poSwigconych

miejscom pamigci.

Art.8.
W celu popularyzacji wiedzy na temat miejsc pamigci szkoly, we wsp6lpracy z
wla6ciwymi inst5rtucjami oraz organizacjami pozanqdovtymi, powinny organizowa6

sympozja oraz konferencje naukowe dostgpne dla spolecznoSci lokalnej.
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Art.9.
Informacje o miejscach pamigci, a tal:Ze o wszelkich inicjatywach podejmowanych na
necz popularyzacji wiedzy na ich temat powinny by6 szeroko rozpowszechniane w
Srodkach masowego przekazt.

Art. 10.

Nalezy zachgcal spoleczno66 lokaln4, a w szczeg6lno6ci mlodziea, do zakladania
organizacji pozarzqdowychdzialaj1cych na rzeczmiejsc pamigci, np. stowarzyszefioraz
grup rekonstrukcyjnych, i brania czynnego udzialu w ich pracach.

Art. 11.

1. Nalezy ujednolici6 informacje, kt6re znajdowalyby sig na oficjalnej stonie
internetowej o zasiggu og6lnopolskim, prowadzonej w jEzyku polskim i jgzyku
obcym istotnym dla danego miejsca pamigci. Wladze samorz4dowe, w uzgodnieniu
z wla6ciwymi inst5rtucjami,wyznaczq osoby do prowadzenia tych stron.

2. Do przygotowania informacji, o kt6rych mowa w ust. 1, obowiqzane s4 jednostki
samorz4du terytorialnego.

Art.12.
Za uf:zymanre dobrego stanu technicznego, porz4dku i estetyki miejsc pamigci
odpowiedzialne s4 wNadze samorz4dowe na terenach bgd4cych wlasnoSci4 samorz4du
terytorialnego lub im udostgpnionych na podstawie um6w lub porozumieri. Zachgca sig
teL orgamzacje poz-arz4dowe do prowadzenia tego typu dzialaft.

Art. 13.

1. Na terenie poszczeg6lnych jednostek samorz4du terytorialnego nale?ry prowadzid
akcje promocyjne w zakresie poszerzaria wiedzy o miejscach pamigci. Dzialania te
mog4 by6 podejmowane we wspolpracy z organizacjami i obywatelami.

2. Przez akcje promocyjne zttti4zane z miejscami pamigci rozumie sig: spotkania z
regionalistami, wyklady, wystawy, prelekcje, konkursy, historyczne imprezy
plenerowe, przeprowadzanie notacji ze Swiadkami historii, tworzenie i wspieranie
isuriej4cych klub6w historycznych i inne dzialana ztNrqzane z promocj4 danego
miejsca pamigci.

3. Propagowanie i promocja miejsc pamigci powirury odbywa6 sig w spos6b
innowacyjny i interaltywny, aby z:drgksryl zainteresowanie miejscami pamigci,
zv'rNaszcza wSr6d ludzi mlodych.

4. Przedstawianie informacji o wybranych miejscach pamigci powinno odbywad sig z
zastosowaniem technik innowacyjnych i interaktywnych, takich jak:

1) tablice;

2) pr ezentacje multimedialne ;

3) laweczki multimedialne;

4) happeningi;

5) gry miejskie;

6) tworzenie szlak6w turystycznych w miejscach, gdziejest to potrzebne.



Art.14,
Kazda plac6wka odwiatowa powinna sprawowa6 patronat nad wybranym miejscem
pamigci poprzez opiekg nad nim onv propagowanie informacji na jego temat.

Art. 15.

Plac6wki oSwiatowe, organy wladzy, instSrtucje promuj4ce edukacjg historyczn4 i inne
insgrtucje powinny organizowad konkursy vuiedzy o miejscach pamigci zachgcaj4ce
spoleczno5ci lokalne do poglgbiania wiedzy na temat historii regionu.

Art. 16.

Szkoty powinny ujmowa6 tematykg miejsc pamigci i historii regionu w obowiqzkowych
projektach edukacyjnych. W realizacji'uqtZej wymienionychzadafi szkola powinna by6
wspierana przez insQrtucje historyczne o zasiggu krajowym. Pomoc moglaby polegad
ntftaszcza na przekazywaniu material6w edukacyjnych oraz prowadzeniu konsultacji
merytorycznych.

Art.17.
1. Jednostki samorzqdu terytorialnego powinny naloiryl na podlegaj4ce im szkoly

obowiqzek organizowania serii wydarzeh poSwigconych historii regionu oraz
tworzenia szkolnych izb pamigci regionalnej.

2. Minister edukacji narodowej powinien zapewntl sfinansowanie kazdemu uczniowi
na kazdym etapie edukacyjnym co najmniej jednego wyjazdu do miejsc pamigci.

Art. 18.

1. Nalezry umoZliwid uczniom realne, aktywne i atrakcyjne poglgbianie vviedzy z
zakresu historii regionu oraz lokalnych miejsc pamigci.

2. W celu rcalizacji zadania, o kt6rym mowa w ust. l, szkoly powinny organizowa6
wycieczki do miejsc pamigci.

3. Jednostki samorz4du terytorialnego powinny zapewruf Srodki na dofinansowanie
wycieczek uczni6w do waznych w danym regionie miejsc pamigci.

Art. 19.

1. Nalezry zapewni6 mlodzieiry mozliwoS6 swobodnego wyrazania opinii na tematy
niqzane z biea4cym funkcjonowaniem paristwa oraz w sprawach mviqzanych
bezpo Sredni o z mlo dzieiq.

2. W celu rcalizacji zadaria, o kt6rym mowa w ust. l, nale?y powola6 Sejm Dzieci i
Mlodziefr orazzapewnid Srodki niezbgdne do jego firnkcjonowania.

3 . S ej m Dzieci i MNodzieiry j est powotywany na r o cznq kadencj g.

4. Zasady dzialana Sejmu Dzieci iMlodziefr ujgte s4 w zal4cznrku nr I do uchwaly

,,Statut Sejmu Dzieci iMNodzieiry".

Art.20.
l. Ze wszystkich wymienionych w uchwale )OOI sesji Sejmu Dzieci i MNodzie?y

dzialafi maj4cych na celu promocjg i dofinansowanie wyklucza sig miejsca pamigci
po3wigcone organtzacjom (lub ich czlonkom) daalajqcym na szkodg Polski w czasie II
wojny Swiatowej.
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2. umajqc niezbywalne prawo kazdego czlowieka do godnego poch6wku, sejm
Dzieci i Mlodziezy podkreSla, 2e ust. I nie nawoluje do zaniedbywania miejsc spoczynku
czlonk6w organizacji dzialaj4cych na szkodg Polski w czasie II wojny Swiatowej. Wyru2a
jedynie przekonanie, ze poslanki i poslowie )OOI sesji Sejmu Dzieci i Mlodziezy jako
obywatele paristwa polskiego nie mog4 stawia6 czlonk6w organizacji wrogich Polsce na
r6wni z jej obroricami i jasno deklaruj4 sw6j stosunek do tej sprawy.

3. Tym srlmym potwierdza sig i aprobuje obecne obowi4zki Skarbu Paristwa w
zakresie ut4rmywania wszystkichbez wyjqtku cmentarry wojennych w mySl ustawy z
dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

4. Listy organizacji dzialajqcych na szkodg Polski w czasie II wojny Swiatowej, o kt6rych
mowa w ust. 1, powinien prowadzi6Instytut Pamigci Narodowej.

Art,2l.
l. Szczeg6ln4 trosk4 nalezy otoczyl miejsca pamigci znajduj4ce sig poza terenami

Rzeczypospolitej Polskiej, kt6re stanowi4 bardzo wuime dziedzictwo historyczno-
kulturowe dla Polak6w mieszkaj4cych w ojczyitie, dla Polonii oraz spolecznoSci
lokalnych.

2. Panig(, o nich powinna by6 kultywowana, upowszechniana i chroniona przez
Srodowiska polonijne, plac6wki dyplomatyczne Ministerstwa Spraw Zagranicnrych,
Przewodniczqcego Rady Ochrony Pamigci Walk i Mgczeristwa, obywateli mieszkaj4cych
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej udzielaj4cych sig w stowarzyszeniach, ntiqzkach
itd., jak r6wniez przez spoleczno6ci lokalne.

3. Przewodniczqcy Rady Ochrony Pamigci Walk i Mgczeristwa w konsultacji z
Mini sterstwem Spraw Zagr anrczny ch:

a) odnajdzie miejsca pamigci pozagranicami kraju i utworzy ich specjalny rejestr,

b) zapewni ochrong dyplomatycznqiprawn4 tych miejsc,

c) bgdzie popularyzowal wiedzg o nich we wsp6lpracy z mediami i Srodowiskami
polonijnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wSr6d spoleczno5ci lokalnych,

d) zaanguinje sig w organzacjg projekt6w i wyjazd6w mlodziezy szkolnej do tych
miejsc,

e) stworzy aplikacjg mobiln4 oraz gn komputerow4 popularyzuj4ce historig wybranych
miejsc, kt6re umo2liwilyby dotarcie z informacjami do szerokiego grona mlodych
odbiorc6w.



Zalacnik

Statut Sejmu Dzieci i Mlodzieiy

ROZDZIAT-T

POSTA}{OWIENIA OGOLNE

1. Sejm Dzieci i Mlodzieiry, w,rany dalej ,,Sejmem"o jest organem konsultacyjnym
reprezentuj4cym dzieciimlodzie? zamieszkuj4ce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji cel6w statutowych Sejm mo2e dzialai na terenie innych paristw, z
po szanowaniem ich prawa.

3. Sejm moire nale2ef do migdzynarodowych oryanzacji o podobnych celach i
zalo2enrach.

ROZDZTAI-IT

CELE I SNOPru DZIAI.ANIA

4. Sejm inicjuje, wspiera oraz roztirja mlodzieZowe pomysty obywatelskie na
terytorium calej Rzecrypospolitej Polskiej.

5. Sejm podejmuje uchwaty.

6. Uchwaly Sejmu nie maj4 mocy prawnej.

7. Sejm moze wydawa6 specj alne oSwiadczeni a oraz komunikaty.

8. Sejm publikuje swoje uchwaly, oSwiadczenia oraz komunikaty za poSrednictwem

Wszechnicy Sejmowej na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej orazna
portalach spolecanoSciowych i w mediach.

FiOZDZTAN,III

ORGANIZACJA PRACY SEJMU

9. Sejm sklada sig 2460 posl6w.

10. Postowie dziaLaj4 ra rzecz mlodzieZry i nie pobienj1 za swoje dzialana
wynagrodzenia.

11. Wybory do Sejmu przeprowadza Kancelaria Sejmu RP w formie procesu
rekrutacyjnego. Jego przebieg okreSlaj 4 odrgbne przepisy.

12. Sejm wybierany jest na rocznq kadencjg. Kadencja Sejmu zacrpa sig w dniu
pierwszego posiedzenia i trwa do dnia poprzedzaj4cego dziefi zebrania sig Sejmu
nastgpnej kadencji.
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13. Sejmem pierwszej kadencji jest Sejm Dzieci i Nllodziefr obraduj4cy w roku
szkolnym 201512016 w ramach )O(I sesji Sejmu Dzieci ilvIlodziezry.

14. Poslem na Sejm mohe byd obywatel polski, kt6ry w dniu poprzedzaj4cym dzieit
objgcia funkcji nie ma skofczonych2}lat.

15. Poslem nie moze zostal osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karg
pozbawienia wolno6ci zaprzestgpstwo umySlne Scigane z oskarzenia publicznego.

16. Sejm obraduje na posiedzeniach.

17. Obstugg posiedzeri Sejmu powierza sig Kancelarii Sejmu.

18. Sejm obraduje zgodnie z Regulaminem Sejmu, kt6ry szczeg6lowo okreSla zasady
bie24cej pracy Sejmu.

19. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu zwoluje Marszalek Sejmu
poprzedniej kadencji na dzieh I czerwca.

20. Sejm podejmuje uchwaly zvylda wigkszoSci4 glos6w w obecnoSci co najmniej
230 posl6w, chyba ze Statut stanowi inaczej.

21. Organami Sejmu s4:

a) Marszalkowie Sejmu, wybierani na posiedzeniu Komisji Problemowej z jej grona
przez czlonk6w Komisji, k6rzy przewodnicz4 obradom Sejmu, stzeg4 praw
Sejmu orazrcprezentuj4 Sejm na zewn4tz,

b) Komisja Etyki, lO-osobowy kolegialny organ wybierany na pierwszym posiedzeniu
przez Sejm spoSr6d posl6w, kt6ra opiniuje wnioski pkt 17 niniejszego Statutu;
komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczqcego.

22. W przypadku rezygnacji z funkcji bqd? utraty mandatu poselskiego przez

Marszalka do czasu wyboru nowego Marszalka jego funkcjg petrni Przewodniczqcy
Komisji Etyki.

23. Sejm powoluje komisje stale oraz moze powolywa6 komisje nadmyczajne.

24. P osiedzenia Sejmu s4 jawne.

25. Sejm zbiera sig przynajmniej razna kwartal lub w szczeg6lnych sytuacjach na

nadrwyczajnych posiedzeniach, kt6re zrvoluje Marszalek Sejmu z wlasnej inicjatywy lub
na wniosek 40 posl6w, jednak nie czg6ciej niz co 60 dni.

26. Poslowie z kaZdego wojew6dztwa wybieraj4 spoSr6d swojego grona

Przewodniczqcego, kt6ry organizuje comiesigczne spotkania posl6w. Spotkania te maj4

charakter obligatoryjny, ich organizacjg powierza sig pracownikom wojew6dzkich
kuratori6w oSwiaty.

27 . lJtratauprawnieri poselskich nastgpuje na skutek:

a) pisemnej rczygrncji zloironei na rgce Marszalka,

b) wyklucz eria przez Komisj g Etyki:

- z powodu lamania Statutu i nieprzestrzegania uchwal Sejmu,

- z powodu notorycznego niebrania udziatu w pracach Sejmu,

c) Smierci posla lub trwalej niemoznofci pelnienia obowiq4k6w posla.
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ROZDZIAL IV

MAJATEK IFUNDUSZE

28。 Sam dyspOtte bu&etem.

29.BttetSttmujettsubwencJarZ“ OWl.

30。 Sttmma wylttzlloS6 wdecydowaluuopodziale bu鯰 洵 i wszelkichfomachjego

wyko町 stania。

ROZDZIAL V

POSTANOWIENIA KONCOWE

31.Uchwa10 w sprame znuany Statutu oraz uchwa19 o rozwlttaniu Sttmu sttm
pOdttmuJe宙 QkszoSci1 2/3 glos6ww obecnoScico ttmni1 230 pos16w.

32.Podttm可 甲uChWa19 o rozwittaniu,Sam okre61a spos6bjego likwiぬ 可i.


