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Zgodnie z art. 29 prawa o stowarzyszeniach, gdy "działalność 

stowarzyszenia wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo 

postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej 

z prawa lub ze statutem" o rozwiązaniu takiej organizacji decyduje sąd na 

wniosek prokuratora lub organu nadzorującego: starosty lub prezydenta miasta. 

By móc wystąpić do sądu z wnioskiem o delegalizację, prokurator musi 

przeprowadzić najpierw postępowanie wyjaśniające". 

Na podstawie tego przepisu oraz w związku ze stwierdzeniem rażących 

1 uporczywych naruszeń prawa przez Stowarzyszenie Obóz Narodowo

Radykalny z siedziba w Krakowie (adres ul. Warszawska 15, 31-155 Kraków, 

Polska) wpisane do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nUill€rem 0000439902 zwracam 

się do Pana Prezydenta o złożenie do właściwego Sądu wniosku o rozwiązanie 

Stowarzyszenia ONR. 

W uzasadnieniu niniejszego wniosku należy wskazać, że członkowie 

ONR w ramach działalności tego Stowarzyszenia wielokrotnie dopuszczali się 

rażącego naruszenia następujących przepisów prawa: 

1) Art. 256 § 1 kodeksu karnego, który stanowi: 

„Kto publicznie propaguje faszystowski lub mny totalitarny ustrój 

państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, 

etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na 



bezwyznaniowość podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2". 

2) Art. 257 kodeksu karnego, który stanowi: 

„Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę 

z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, 

wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich 

powodów narusza nietykalność cielesna innej osoby, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3 ". 

Wskazanych naruszeń prawa członkowie ONR dopuścili się podczas 

imprez, uroczystości lub innego rodzaju spotkań tego stowarzyszenia, 

organizowanych w związku z jego działalnością. Działalność Stowarzyszenia 

ONR od lat opiera się na inicjowaniu różnych przedsięwzięć, w trakcie których 

szerzona jest retoryka nienawiści rasowej oraz narodowościowej . 

Mam nadzieję, że przesłanką pozwalającą na podjęcie działań dla 

rozwiązania Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny jest wczorajszy (30 

czerwca 202lr.) wyrok białostockiego sądu okręgowego, który skazał na rok 

bezwzględnego więzienia oraz pół roku więzienia w zawieszeniu dwóch 

nacjonalistów, uczestników marszu ONR za wykrzykiwanie hasła „A na 

drzewach, zamiast liści, będą wisieć syjoniści" w czasie marszu z okazji 

obchodów 82. rocznicy powstania ONR w Białymstoku 6 kwietnia 2016 r. 

Kolejnym przykładem skandalicznej działalności stowarzyszenia ONR 

była zorganizowana w dniu 25 listopada 2017r. w Katowicach demonstracja, 

w trakcie której przedstawiciele stowarzyszenia, nawołując wręcz do 

popełnienia zbrodni, wieszali na szubienicach portrety polskich europosłów. 

Politycy ci protestowali wcześniej przeciwko pojawieniu się na marszu 11 

Listopada haseł rasistowskich i faszystowskich. 

Kolejnym przykładem może być zdarzenia z 26 sierpnia 2017 roku kiedy 

zebrani na oświęcimskim rynku obywatele w pokojowy sposób protestowali 

przeciwko polityce rządu Beaty Szydło wobec uchodźców. Przekonywali, że jest 

ona niespójna nie tylko z polityką Unii Europejskiej, ale także naukami papieża 

Franciszka i wezwaniem Episkopatu Polski. Przypominali również, że Polacy 



w swoJeJ historii często byli uchodźcami, którzy korzystali 

z gościnności innych narodów. Protest zakłóciło m.in. czterech mężczyzn 

z opaskami Obozu Narodowo-Radykalnego, którzy wystrzelili w kierunku 

zebranych kilkanaście petard i świec dymnych oraz obrzucili ich jajkami. 

Niestety podobnych zdarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 

lat, praktycznie na terenie całego_ kraju, można podawać jeszcze więcej. Jak 

zawsze zdarzenia te wywoływały za każdym razem w przestrzeni publicznej 

dyskusję na temat konieczności zdelegalizowania tejże organizacji. 

Warto jeszcze wspomnieć, że działalność Stowarzyszenia ONR wśród 

większości społeczeństwa polskiego wzbudza emocje strachu oraz poczucie 

zagrożenia. Niestety możemy także zauważyć coraz częściej bierność 

funkcjonariuszy Policji czy prokuratury w stosunku do działalności 

Stowarzyszenia ONR, o czym świadczy choćby decyzja Prokuratury 

Regionalnej w Krakowie, która zleciła kluczową opinię w postępowaniu 

w sprawie delegalizacji stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) 

Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że charakter tych 

wielokrotnych naruszeń prawa , a teraz jeszcze wyroku skazującego wydanego 

przez sąd w Białymstoku, wskazuje, że odwołanie się do ideologii 

faszystowskiej, antysemickiej i stosowanie przemocy w celu propagowania tej 

ekstremistycznej ideologii stanowi faktycznie jeden z najważniejszych celów 

tego Stowarzyszenia ONR. Stowarzyszenie ONR dopuszcza się rażącego 

i uporczywego naruszania przepisów kodeksu karnego. 

W świetle powyższego jedynym środkiem, który pozwoli przywrócić 

stan zgodny z prawem, jest rozwiązanie Stowarzyszenia ONR, o co wnioskuję 

do Pana Prezydenta. 

Z poważaniem 

Senator RP 


