
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 15. posiedzeniu Senatu 

w dniu 11 września 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Nadzoruje Pan bezpośrednio pracę wojewodów. Oni zaś są głównymi podmiotami realizującymi ustawę 

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 pu-

blicznej oraz pomniki. 

Pytania szczegółowe dotyczące realizacji tej ustawy zadałem już prezesowi IPN, panu Jarosławowi Szar-

kowi, i jego odpowiedź na moje oświadczenie sugerowała, abym powtórzył je w stosunku do wojewodów, 

którzy bezpośrednio realizują ustawę dekomunizującą przestrzeń publiczną. 

Szanowny Panie Ministrze, proszę więc Pana o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania szczegóło-

we. 

Pytanie pierwsze. Ile nazw ulic i ewentualnie nazw obiektów było niezgodnych z ustawą, w skali kraju 

i poszczególnych województw, przed wejściem ustawy w życie? Gdyby Pan Minister dysponował danymi 

o większym stopniu szczegółowości, np. z podziałem na powiaty lub gminy, to również proszę o ich przed-

stawienie i przekazanie w formie załączników pisemnych, ewentualnie w pliku. 

Pytanie drugie to takie samo pytanie, ale dotyczące pomników i innych upamiętnień symbolicznych. 

Pytanie trzecie. 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 pytania pierwszego. 

Pytanie czwarte to takie samo pytanie, ale dotyczące pomników i innych upamiętnień symbolicznych. 

Pytanie piąte. Ile nazw ulic i ewentualnie nazw innych obiektów nie zostało zmienionych na nazwy zgod-

ne z ustawą, ewentualnie jest w trakcie procesu zmiany i zmiana ta nie jest jeszcze prawomocna? Szczegóło-

wość taka jak wcześniej. 

Pytanie szóste to takie samo pytanie, ale dotyczące pomników i innych upamiętnień symbolicznych. 

Pytanie siódme, podsumowujące. Jakie były główne przyczyny braku realizacji ustawy w poszczególnych 

przypadkach wymienionych w pytaniach piątym i szóstym? Mówię o brakach w tekście ustawy, obstrukcji 

gmin albo pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów zobowiązanych, praktyce 

sądowej w wyrokowaniu itp. Proszę o w miarę szczegółowe opisy poszczególnych przypadków zachowania 

gmin i opisy wskazanych obiektów. 

Pytanie ósme. Jak pan minister ocenia działanie tej ustawy? Czy, a jeśli tak, to co można by jeszcze zmie-

nić, czy to w samym tekście ustawy, czy to w praktyce jej stosowania, aby osiągnąć całkowitą realizację za-

kładanego przez nią celu, tj. pełnego i trwałego usunięcia 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 
 


