
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 10. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 maja 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu Jarosława Szarka 

Szanowny Panie Prezesie! 

We wrześniu 2016 r. weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totali-

tarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa ta była nowelizowana 

dwukrotnie, m.in. poprzez dodanie do jej zakresu przedmiotowego, a także do tytułu nazw jednostek organi-

zacyjnych i jednostek pomocniczych gminy oraz pomników. Ta ostatnia zmiana nie dotyczyła nazw, ale fi-

zycznie istniejących w terenie pomników i innego rodzaju upamiętnień symbolicznych. Według przepisu 

przejściowego skuteczne usunięcie pomników niespełniających kryteriów ustawy miało zakończyć się 

31 marca 2018 r., czyli ponad 2 lata temu. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej był inicjatorem, autorem zarówno projektu ustawy pierwotnej, jak 

i większości zmian jej treści, m.in. wspomnianej zmiany dotyczącej pomników. Upoważnia to izbę wyższą 

do śledzenia losów tej ustawy, jej wprowadzania w życie i skutków jej stosowania. 

Z kolei Instytut Pamięci Narodowej był i jest zaangażowany w realizację tej ustawy jako instytucja eks-

percka, wydająca opinie. Oprócz wojewodów to właśnie IPN posiada pełną i realną wiedzę na temat nazw 

ulic i innych nazw naruszających postanowienia ustawy, a także pomników i innych upamiętnień symbolicz-

nych niezgodnych z ustawą. Dlatego też kieruję do Pana Prezesa następujące pytania szczegółowe dotyczące 

działania wcześniej wspomnianej ustawy. 

1. Ile nazw ulic i ewentualnie nazw obiektów było niezgodnych z ustawą w skali kraju i poszczególnych 

województw przed wejściem ustawy w życie? Gdyby Pan Prezes dysponował danymi o większym stopniu 

szczegółowości, np. z podziałem na powiaty lub gminy, to również proszę o ich przedstawienie i przekazanie 

w formie załączników pisemnych, ewentualnie w pliku. 

2. To samo pytanie, ale dotyczące pomników i innych upamiętnień symbolicznych. 

3. Ile nazw ulic i ewentualnie nazw innych obiektów zostało zmienionych na nazwy zgodne z ustawą 

w sposób ostateczny i prawnie wiążący? Proszę o zestawienie o takiej szczegółowości jak w przypadku pyta-

nia pierwszego. 

4. To samo pytanie, ale dotyczące pomników i innych upamiętnień symbolicznych. 

5. Ile nazw ulic i ewentualnie nazw innych obiektów nie zostało zmienionych na nazwy zgodne z ustawą, 

ewentualnie jest w trakcie procesu zmiany i zmiana ta jeszcze nie jest prawomocna? Szczegółowość jak 

wcześniej. 

6. To samo pytanie, ale dotyczące pomników i innych upamiętnień symbolicznych. 

7. Podsumowanie: jakie były główne przyczyny braku realizacji ustawy w poszczególnych przypadkach 

wymienionych w punktach piątym i szóstym – np. braki w tekście ustawy, obstrukcja gmin albo pozostałych 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów zobowiązanych, praktyka sądowa w wyrokowaniu 

itp.? Proszę o w miarę szczegółowe opisy poszczególnych przypadków, tj. zachowania gmin, i opisy wskaza-

nych obiektów. 

8. Jak Pan Prezes ocenia działanie tej ustawy? Co można by jeszcze zmienić czy to w samym tekście 

ustawy, czy to w praktyce jej stosowania, aby osiągnąć pełną realizację celu przez nią zakładanego, tj. pełne 

i trwałe usunięcie z polskiej przestrzeni publicznej nazw ulic i innych obiektów oraz pomników i innych 

upamiętnień symbolicznych propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny? 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


