DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 10137

Data: 2017.11.10 14:04:31

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
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. poz. 744 oraz z 2017 r. poz. 1389)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy położonej w m. st. Warszawie z Antoniego Parola na Józefa
Sawy Calińskiego.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie
W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz. U. poz. 744), zwana dalej „ustawą”. Ustawa została zmieniona ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r.
o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1389).
Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby,
organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki
ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego zmienia w terminie 12 miesięcy
od dnia jej wejścia w życie. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy za propagujące komunizm uważa się także nazwy
odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny
system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy w przypadku niewykonania obowiązku przez właściwy organ jednostki
samorządu terytorialnego, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1
ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na podjęcie działań przez organ jednostki
samorządu terytorialnego.
Rada m. st. Warszawy nie wykonała ustawowego obowiązku i nie dokonała zmiany nazwy ulicy Antoniego
Parola. Wojewoda zwrócił się, w trybie art. 6 ust. 3 ustawy, do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii potwierdzającej niezgodność nazwy
obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy z art. 1. Na mocy art. 6 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy
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oczekiwanie na opinię wstrzymuje bieg terminu na wydanie zarządzenia zastępczego. Opinia IPN wpłynęła
do organu nadzoru w dniu 9 listopada 2017 r. (pismo z dnia 9 listopada 2017 r. znak: BUW-940-229(2)/17).
W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa
Antoniego Parola wypełnia normę art. 1 ustawy.
Antoni Parol (1902 – 1944), to działacz komunistyczny, ukrywający się pod pseudonimem Zielony.
Członek Komunistycznej Partii Polski (KPP). W czasie okupacji należał do żoliborskiej organizacji „Młot
i Sierp”. Od 1942 r. był członkiem Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Pełnił funkcję komendanta Gwardii
Ludowej (GL) na terenie Bielan i Żoliborza. Uczestnik Powstania Warszawskiego, został aresztowany przez
hitlerowców; zginął w obozie koncentracyjnym Flossenbürg.
Stosownie do brzmienia art. 1 i 6 ust. 1 ustawy wskazać należy, że podstawowym jej założeniem było
skuteczne wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw propagujących symbole ustrojów totalitarnych, przy
poszanowaniu miejsc pochówku, grobów i cmentarzy, a także własności prywatnej. Przedsięwzięcie zmiany
nazw jest jednym z elementów polityki historycznej, jako kategorii historii służącej kształtowaniu świadomości
historycznej społeczeństwa, w tym świadomości gospodarczej i terytorialnej oraz wzmocnieniu publicznego
dyskursu o przeszłości w kierunku pielęgnowania więzi narodowych niezależnie od bieżącej polityki państwa.
Polityka historyczna dotyczy interpretacji faktów, bytów i zdarzeń oraz jest rozpatrywana w kategoriach racji
stanu społeczeństwa i narodu, jako element mający charakter długofalowy i stanowiący fundament państwa.
Na mocy art. 6 ust. 2 i 3 ustawy organ nadzoru jest zatem zobligowany do wydania zarządzenia zastępczego
dokonującego zmiany nazwy z ulicy Antoniego Parola na ulicę Józefa Sawy Calińskiego.
Józef Sawa Caliński żył w latach 1736 – 1771. Był jednym z dowódców Konfederacji Barskiej.
Po zawiązaniu konfederacji w 1768 r. zorganizował dwutysięczny oddział partyzancki, walczył na różnych
terenach Rzeczypospolitej. Był popularny wśród szlachty. Został wybrany na marszałka ziemi wyszogrodzkiej.
W 1771 r. jego oddział został rozbity przez wojska rosyjskie pod Szreńskiem, on sam został ciężko ranny,
ukrywał się w lasach. Został wydany Rosjanom, wkrótce zmarł.
Na podstawie art. 5 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, zaś zmiana nazwy dokonana na podstawie
ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Termin wejścia w życie zarządzenia, ze względu na ważny interes państwa i przytoczoną wyżej argumentację,
dotyczącą podstawowych założeń ustawy, oraz z uwagi na bezczynność Miasta w zakresie zmiany nazwy,
czyni zadość zasadom demokratycznego państwa prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523).
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), pouczam, że na zarządzenie zastępcze Miastu
przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia
doręczenia, wnoszona za pośrednictwem organu, który skarżone zarządzenie wydał.
Wojewoda Mazowiecki:
Zdzisław Sipiera

