
 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR ZNAK: PNK.I.4130.79.2017 

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku 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. z 2016 r., poz. 744 oraz z 2017 r. poz. 1389) 

zarządza się, co następuje: 

1. ulicy „Józefa Gulińskiego”, położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Ostrowiec 

Świętokrzyski, nadaje się nazwę „Antoniego Hedy ps. „Szary”, 

2. zarządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z treścią przepisów art. 6 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku 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. 2016, poz. 744 ze zm. – 

dalej jako ustawa) 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, o którym mowa w art. 4 ustawy, zmienia 

w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, 

wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy, w terminie 

3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na dokonanie zmiany nazwy przez właściwy organ jednostki 

samorządu terytorialnego albo związku. Wydanie zarządzenia zastępczego wymaga opinii Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej niezgodność nazwy 

obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy z art. 1 ustawy. 

W związku z niedokonaniem przez Radę Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zmiany nazwy ulicy Józefa 

Gulińskiego, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, pismem z dnia 

24 października 2017 roku, znak: PNK.III.160.41.2017, Wojewoda Świętokrzyski poinformował Prezydenta 

Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania zarządzenia 

zastępczego w przedmiocie nadania ulicy Józefa Gulińskiego nazwy zgodnej z art. 1 ustawy. Następnie pismem 

z dnia 7 listopada 2017 roku, znak: PNK.III.160.41.2017,  Wojewoda Świętokrzyski zwrócił się do Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii 

potwierdzającej niezgodność z regulacją art. 1 ustawy nazwy ulicy Józefa Gulińskiego. Jak wskazano w treści 

przedmiotowej opinii, w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu nazwa „Józefa Gulińskiego” wypełnia normę wskazaną w art. 1 ustawy z następujących przyczyn: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 grudnia 2017 r.
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Józef Guliński ps. „Ken” (zm.1944) – działacz komunistyczny, członek PPR, członek komunistycznej 

Gwardii Ludowej, dowódca oddziału Armii Ludowej. Przed wojną pracował w hutniczych Zakładach 

Ostrowieckich. Powołany do służby w Wojsku Polskim brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. Po tym jak 

w 1941 r. na polecenie J. Stalina została przerzucona na ziemie polskie grupa dywersantów w celu odbudowy 

na ziemiach polskich partii komunistycznej pod nazwą Polska Partia Robotnicza (PPR) J. Guliński 

zaangażował się w jej działalność. Równolegle został członkiem Gwardii Ludowej (GL) - zbrojnego ramienia 

PPR. Działał w strukturach GL na terenie Obwodu Radomsko-Kieleckiego. W grudniu 1943 r. J. Guliński był 

przydzielony do „oddziału specjalnego GL im. Waleriana Łukasińskiego”, działającego w Okręgu Radomskim GL. 

Po przemianowaniu GL na Armię Ludową (AL) J. Guliński został w lutym 1944 r. dowódcą tego oddziału - 

funkcjonującego już jako „oddział specjalny Armii Ludowej im. Waleriana Łukasińskiego”. Mimo 

propagandowych haseł, ukierunkowanych na wykreowanie AL jako samodzielnej siły zbrojnej podległej tzw. 

Krajowej Radzie Narodowej, formacja ta w dalszym ciągu  podlegała ośrodkom dowódczym w ZSRS. 

Realizując sowieckie polecenia była jednym z narzędzi polityki Stalina wobec Polski. Do zadań oddziału 

należała m.in. ochrona posiedzeń komórek partii komunistycznej. J. Guliński zginął w walce z Niemcami 

6 czerwca 1944 r. we wsi Wola Grójecka w pobliżu Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Po dokonaniu analizy przedstawionej we wskazanej wyżej opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu argumentacji, Wojewoda Świętokrzyski podzielił zawarte 

w opinii stanowisko, iż nazwa „Józefa Gulińskiego” wypełnia normę wskazaną w art. 1 ustawy. Mając na 

względzie powyższe, jak również treść regulacji art. 6 ust. 2 i 3 ustawy, Wojewoda Świętokrzyski zarządził 

nadanie ulicy „Józefa Gulińskiego” położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Ostrowiec 

Świętokrzyski, nazwy „Antoniego Hedy ps. „Szary”. 

Zgodnie z 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. Zmiana nazwy dokonana na podstawie 

ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów 

normatywnych (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 1523). 

Na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 6 ust. 4 ustawy w zw. z art. 98 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 1875) na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za 

pośrednictwem organu, który je wydał. 

 

Wojewoda Świętokrzyski 

 

Agata Katarzyna Wojtyszek 
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