
ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr PN.4131.372.2017
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Olsztynie

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm.), po uzyskaniu 
opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zarządza się 
co następuje:

§ 1.  Ulicy Stefana Poznańskiego położonej w mieście Olsztynie nadaje się nazwę Antoniego Jutrzenki-
Trzebiatowskiego

§ 2. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE

Obowiązująca od 2 września 2016 r. ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o  zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.), dalej 
jako: ustawa, wprowadziła w art. 1 ust. 1 regulację, zgodnie z którą nazwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, 
mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, 
wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju 
propagować.

Ustawa w art. 6 ust. 1 nałożyła na właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zmiany, 
w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy nazw 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających 
osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujących 
taki ustrój w inny sposób. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę 
zgodną z art. 1 ustawy.

W piśmie z dnia 21 września 2017 r. (znak: BPR-0701-20(45)/15) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wskazał, że w ocenie Instytutu, nazwa ulicy Stefana 
Poznańskiego w mieście Olsztynie, podlega zmianie, jako wypełniająca normę art. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 6 ust. 3 ustawy, Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem z dnia 
23 października 2017 r. wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie o opinię 
potwierdzającą niezgodność nazwy ulicy Stefana Poznańskiego z art. 1 ustawy. Opinią z dnia 8 grudnia 2017 r. 
(znak: BUW-940-297(9)/17), doręczoną Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu dnia 13 grudnia 2017 r., 
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdził tę 
niezgodność. W opinii tej wskazano, że: ”W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP upamiętniona we 
wskazanej nazwie osoba symbolizuje komunizm w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy. Na poparcie powyższego 
wskazuję, co następuje: Stefan Poznański (1922-1982) był działaczem komunistycznym, członkiem KW PZPR 
w Olsztynie oraz członkiem Komisji Rolnej KC PZPR, posłem na sejm PRL z ramienia PZPR. Urodził się 
5 stycznia 1922 r., w Rzezawie koło Bochni. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w obozie karnym Kraków 
Dąbie. Po wojnie ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Naukę kontynuował w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uzyskał habilitację oraz tytuł profesora. Podjął pracę 
w WSR w Olsztynie. Od 1955 roku działał w komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pełnił 
m.in. funkcję członka Komitetu Uczelnianego PZPR oraz trzykrotnie członka egzekutywy KU. Z ramienia partii 
komunistycznej pełnił również funkcje pozauczelniane. Był członkiem plenum Komitetu Miejskiego w Olsztynie 
oraz dwukrotnie zastępcy członka Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie. Szczytem jego partyjnej kariery 
była funkcja członka Komisji Rolnej Komitetu Centralnego. Był dwukrotnie posłem na Sejm PRL z ramienia 
PZPR - także po wprowadzeniu stanu wojennego. Zmarł pełniąc funkcję posła w styczniu 1982 roku”.
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Mając na uwadze stanowisko wyrażone w opinii Instytutu Pamięci Narodowej, które Wojewoda Warmińsko-
Mazurski w pełni podziela, należy stwierdzić, że nazwa ulicy Stefana Poznańskiego, ze względu na jego 
wieloletnią działalność w partii komunistycznej stanowi symbol komunizmu i wypełnia dyspozycję przepisu 
art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy.

W związku z faktem, że Rada Miasta Olsztyna, w terminie wskazanym w art. 6 ust. 1 ustawy, nie zmieniła 
nazwy ulicy Stefana Poznańskiego, koniecznym stało się wydanie niniejszego zarządzenia zastępczego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski nadał ulicy nazwę Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego. Nazwa ta jest 
zgodna z art. 1 ustawy.

Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski urodził się 17 stycznia 1938 roku na Kaszubach, zmarł 18 listopada 
2015 roku - polski biolog, botanik i fitosocjolog, profesor nauk biologicznych, nauczyciel akademicki 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody, senator I kadencji. 
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi , Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski  oraz odznakami: 
"Zasłużony dla ART", " Zasłużony dla Warmii i Mazur ". Otrzymał również nagrody ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego, nagrody rektora   (łącznie dwanaście) oraz nagrodę marszałka województwa 
warmińsko-mazurskiego .

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach 
dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach 
urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat, a zmiana nazwy dokonana na 
podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Jednocześnie, na podstawie art. 6 ust. 4 i art. 3 ust. 4 ustawy w związku z art. 98 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje 
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zarządzenia.

 

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojecki
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