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Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 47). 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Piotr Zientarski. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej: Waldemar Bonkowski, Piotr Florek, 

Maria Koc, Krzysztof Mróz, Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Jerzy 

Wcisła, Piotr Zientarski, 

 senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Marek Borowski, 

Zbigniew Cichoń, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, Stanisław 

Gogacz, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Marek Pęk, Lidia 

Staroń, Grażyna Sztark, 

 
 goście, m.in.: 

 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu: 

 prezes Łukasz Kamiński ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

 dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Grzegorz 

Ziomek ze współpracownikami, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 

Zgodnie z projektem ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie 

będą mogły upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm 

lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Samorządy będą 

miały 2 lata na zmianę nazw. IPN ma w tym czasie obserwować postępy w realizacji 

ustawy; jeśli po tym okresie jakaś nazwa jeszcze zostanie, IPN będzie występował do 

wojewody, by zwrócił się do danego samorządu o zastosowanie się do ustawy. 

Projekt ustawy omówił przedstawiciel wnioskodawcy, senator Robert Mamątow. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił uwagi do projektu ustawy 



- 2 - 

i zaproponował wprowadzenie poprawek. 

Nad projektem ustawy przeprowadzono dyskusję. 

Senator Robert Mamątow zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

Komisje przyjęły wszystkie poprawki senatora Roberta Mamątowa. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jerzy Czerwiński. 

Decyzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu projekt ustawy, wprowadziły do niego poprawki 

i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy oraz uchwały w sprawie wniesienia do 

Sejmu tego projektu ustawy (druk senacki nr 47 S). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 
 


