
 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR PN.4131.409.2017 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia zastępczego z dnia 13 grudnia 2017 roku 

nr PN.4131.371.2017 

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.), zarządza się co 

następuje: 

§ 1. W zarządzeniu zastępczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.                    

nr PN.4131.371.2017 wprowadza się następujące zmiany: 

- § 1 zarządzenia zastępczego otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ulicy Wincentego Pstrowskiego położonej w mieście Olsztynie nadaje się nazwę 5 Wileńskiej 

Brygady AK”. 

§ 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 

Wincentego Pstrowskiego w mieście Olsztynie podlega zmianie jako wypełniająca normę art. 1 ustawy. 
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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 Oddział w Olsztynie o opinię potwierdzającą 

niezgodność nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego z art. 1 ustawy. Opinią z dnia 23 listopada 2017 r. (znak: 

BUW-940-297(2)/17), doręczoną Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu dnia 27 listopada 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 wymieniona nazwa dotyczy osoby 

symbolizującej komunizm w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy. Na poparcie powyższego wskazuję, co następuje: 

Wincenty Pstrowski (1904-1948) był górnikiem, rębaczem dołowym w Kopalni „Jadwiga” w Zabrzu, od 1946 

roku członkiem komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej. W ramach działalności partyjnej był inicjatorem, 

opartej o wzorce sowieckie, stalinowskiej kampanii „współzawodnictwa pracy”-narzędzia propagandowej 

mobilizacji robotników wokół haseł komunistycznego obozu władzy”. 

Nazwa ulicy Wincentego Pstrowskiego nie została przez gminę zmieniona w ustawowym w terminie, 

a obowiązek jej zmiany został potwierdzony przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Wprawdzie Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał 13 grudnia 2017 r. zarządzenie zastępcze nadające 

ulicy Wincentego Pstrowskiego nazwę Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, jednak wobec 

licznych apeli mieszkańców Olsztyna, podnoszących m.in., że nadana nazwa jest zbyt długa, będzie rodziła 

trudności w jej stosowaniu, zaistniała konieczność zmiany zarządzenia zastępczego z dnia 13 grudnia 

2017 roku, w zakresie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia. 

Na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 

30 dni licząc od dnia doręczenia zarządzenia. 

  

 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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