
 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR KN-I.4102.14.2017.21 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 5 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania ulicy Franciszka Wrobińskiego położonej w miejscowości Dobrzyca nazwy Józefa 

Czarneckiego 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 744, poz. 1389) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ulicy Franciszka Wrobińskiego  położonej w miejscowości Dobrzyca (powiat pleszewski) nadaje się 

nazwę Józefa Czarneckiego . 

§ 2. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zwanej dalej: „ustawą”) 

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 albo związku jednostki samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego 

zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 2 ustawy 

w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, 

w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin, 

o którym mowa w ust. 1.  

W związku z tym, że ustawa weszła w życie 2 września 2016 r. właściwe organy jednostek samorządu 

terytorialnego utraciły z dniem 2 września br. kompetencje do dokonywania zmian nazw w oparciu 

o przepisy art. 6 ust. 1 niniejszej ustawy. Obowiązek nadania nazwy spoczywa w takim przypadku na 

wojewodzie. 

Mając na uwadze, że wydanie zarządzenia zastępczego przez wojewodę wymaga opinii Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej niezgodność 

nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy z art. 1 (art. 6 ust. 3 ustawy), Wojewoda Wielkopolski 

pismem z 17 sierpnia 2017 r. znak: PS-VI.002.4.2017.1 wystąpił do Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 grudnia 2017 r.

Poz. 8263



Narodowej w Łodzi z wnioskiem o wydanie stosownej opinii. Pismem z 5 października 2017 r. znak: 

BUWŁd-940-29(12)/17 Dyrektor Oddziału w Łodzi poinformował, że w ocenie Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa ulicy Franciszka 

Wrobińskiego w Dobrzycy wypełnia normę art. 1 ustawy. Z dołączonej do ww. pisma noty historycznej 

wynika, że „Wrobiński Franciszek (1894-1945) – rzemieślnik, lokalny działacz polityczny i społeczny. 

Urodził się 4 III 1894 r. w Dobrzycy. W okresie międzywojennym był członkiem Polskiego Towarzystwa 

Gimnastycznego <<Sokół>> oraz prezesem lokalnej komórki Związku Strzeleckiego w Dobrzycy, a także 

radykalnym działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej. Po zakończeniu II wojny światowej związał się 

z ruchem komunistycznym i wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej utworzonej na mocy decyzji J. Stalina 

i stanowiącej główne narzędzie budowy systemu stalinowskiego oraz sprawowania władzy w jego ramach.  

Franciszek Wrobiński pełnił funkcję I sekretarza Komitetu Gminnego PPR w Dobrzycy. Jednocześnie 

zajmował stanowisko wicewojewody w tej samej miejscowości. 11 listopada 1945 r. został uprowadzony 

i zastrzelony przez nieznanych sprawców. W 1962 r. Wojewódzka Komisja Weryfikacyjna Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu uznała F. Wrobińskiego za poległego <<w walce o władzę 

ludową>>”.  

 Nazwa ulicy Franciszka Wrobińskiego nie została przez gminę zmieniona w ustawowym terminie, 

a obowiązek jej zmiany został potwierdzony przez Instytut Pamięci Narodowej. Działający przy 

Wojewodzie Wielkopolskim Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zwany 

dalej: „Zespołem”), przedłożył organowi nadzoru nowe propozycje nazwy ulicy. Wojewoda Wielkopolski 

biorąc pod uwagę propozycje przedstawione przez Zespół postanowił nadać niniejszej ulicy nazwę Józefa 

Czarneckiego.  

Józef Czarnecki herbu Prus III, urodził się w 1857 roku, zmarł w 1922 roku był właścicielem Dobrzycy 

na przełomie XIX i XX wieku. Współtworzył Kółko Rolnicze, Bank Ludowy i Spółdzielnię Rolniczo-

Handlową. Działał w Towarzystwie Przemysłowców i Bractwie Strzeleckim im. św. Tekli w Dobrzycy. 

Przyczynił się do poprowadzenia przez Dobrzycę kolejki wąskotorowej. Działalność Józefa Czarneckiego 

była ściśle związana z miejscowością Dobrzyca i w ocenie organu nadzoru zasługuje na wyeksponowanie 

poprzez nadanie nazwy ulicy Józefa Czarneckiego. Podkreślenia wymaga, że nazwa ulicy (Józefa 

Czarneckiego) nie narusza dyspozycji art. 1 ustawy. 

 Biorąc pod uwagę powyższe wydanie zarządzenia jest konieczne i uzasadnione. 

POUCZENIE Niniejsze zarządzenie zastępcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 
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