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ZDANIE ODRĘBNE 
 

sędziego Stanisława Niteckiego do wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt   

IV SA/Gl 781/17. 

 
 

W mojej ocenie skarga winna zostać uwzględniona. 

Na wstępie zgłoszonego zdania odrębnego podzielam stanowisko wyrażone 

przez skład orzekający co do rozważań odnoszących się do terminu, w którym organ 

nadzoru uprawniony był do podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego. Mając na uwadze 

brzmienie art. 2 ust. 3 przedmiotowej ustawy należy uznać, że Wojewoda Śląski 

wydał poddane sądowej kontroli rozstrzygnięcie nadzorcze w terminie, a 

podnoszone przez skarżące Miasto zastrzeżenia nie zasługują na uwzględnienie. 

Zgłoszenie zdania odrębnego nastąpiło wskutek niepodzielenia argumentacji 

dotyczącej merytorycznej trafności poddanego sądowej kontroli rozstrzygnięcia 

nadzorczego. W mojej ocenie Wojewoda Śląski w przedmiotowym rozstrzygnięciu 

nie przedstawił własnej argumentacji uzasadniającej podjęcie rozstrzygnięcia 

nadzorczego, mocą którego uchylona została uchwała Rady Miejskiej w Bielsku- 

Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. nadająca nazwę rondu zlokalizowanemu w tym 

mieście. Jak już zostało zaznaczone, podstawą prawną wydania rozstrzygnięcia 

nadzorczego uczyniono art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 1 ust. 

1 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). Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 przywoływanej 

powyżej ustawy, nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym 

dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie 

mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm 

lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Po myśli 

art. 2 ust. 1 przywoływanej ustawy stwierdzenie przez wojewodę nieważności 

uchwały nadającej nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej, 

w zakresie w jakim nadaje nazwę niezgodną z art. 1, wymaga opinii Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 
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potwierdzającej tę niezgodność. Opinia ta przedstawiana jest niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia żądania wojewody. 

Oczekiwanie na opinie wstrzymuje bieg terminu na stwierdzenie nieważności aktu. 

Przedstawiony stan normatywny, leżący u podstaw podjęcia 

kwestionowanego rozstrzygnięcia nadzorczego pozwala stwierdzić, że wojewoda 

jako organ nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego 

jest jedynym organem uprawnionym do podejmowania rozstrzygnięć nadzorczych. 

W sprawach objętych przedmiotem niniejszego postępowania, udział w 

postępowaniu nadzorczym bierze Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania 

Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Udział tego organu sprowadza się do 

przedstawienia organowi nadzoru opinii potwierdzającej niezgodność przyjętej przez 

organ jednostki samorządu terytorialnego uchwały. Na marginesie można jedynie 

zauważyć, że obowiązujące unormowania prawne nie zawierają żadnych regulacji 

umożliwiających gminie odniesienie się do argumentów zamieszczonych w opinii, 

ponieważ w tym zakresie nie przewidziano żadnych środków odwoławczych. 

Przyjdzie zauważyć, że rozwiązanie takie pozostaje w sprzeczności z treścią art. 78 

Konstytucji RP, który gwarantuje możliwość skorzystania ze środka odwoławczego.

 W tej sytuacji, jak się wydaje, jedynym instrumentem ochrony jest właśnie 

możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie 

nadzorcze podjęte w następstwie wydanej opinii. Podkreślić należy, że opinia 

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu w ramach przedmiotowego postępowania jest elementem obligatoryjnym 

i kluczowym dokumentem branym pod uwagę przy podejmowaniu rozstrzygnięcia 

nadzorczego, jednakże jest tylko jednym z wielu innych, które należy mieć w polu 

widzenia przy podejmowaniu wskazanego rozstrzygnięcia. Przydanie wskazanej 

opinii wiążącego charakteru pozostawałoby w sprzeczności z regulacjami 

dotyczącymi nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, gdyż faktycznym 

organem nadzoru byłby wskazany Instytut a nie wojewoda. Na marginesie można 

zaznaczyć, że prawodawstwu znane są przypadki, kiedy w ramach postępowania 

wypowiada się organ administracji lub upoważniony podmiot administracyjny, 

któremu przysługuje status organu specjalistycznego w danej dziedzinie wiedzy, a 

organ podejmujący rozstrzygnięcie obowiązany jest do oceny przedłożonej opinii i 

wydania rozstrzygnięcia z uwzględnieniem jej postanowień. Sytuacja taka występuje 
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przykładowo w postępowaniach zmierzających do rozstrzygnięcia w sprawach 

chorób zawodowych. 

Treść przywołanych tu przepisów pozwala stwierdzić, że postępowanie 

nadzorcze uruchamiane jest przez organ nadzoru, który w następstwie analizy treści 

przekazanej mu uchwały dochodzi do wniosku, że mogą być naruszone 

postanowienia ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. W celu potwierdzenia tego faktu 

zwraca się do wskazanego w art. 2 ust. 1 tej ustawy organu o przedstawienie opinii 

potwierdzającej jego wątpliwości lub też je negujące. Następstwem tych działań jest 

wydanie przez organ nadzoru stosownego rozstrzygnięcia nadzorczego, przy czym 

podkreślić należy, że jest to rozstrzygnięcie organu nadzoru, a nie organu 

sporządzającego opinię. W świetle powyższego rozstrzygnięcie organu nadzoru 

musi uwzględniać treść opinii organu opiniującego, jednakże musi to być jego 

autorskie rozstrzygnięcie i nie może ono opierać się wyłącznie o samą konkluzję 

wynikająca z treści opinii, nie popartą innymi dowodami czy dokumentami. 

Przedstawione powyżej rozważania przenieść należy na grunt rozpoznawanej 

sprawy. Wojewoda Śląski w kwestionowanym rozstrzygnięciu nadzorczym przywołał 

wpierw przepisy leżące u podstaw jego wydania, a następnie odwołał się do jednego 

zdania zamieszczonego w opinii przywoływanego powyżej Instytutu o następującym 

brzmieniu „Ryszard Dziopak działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 

członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, w latach 1972 - 1981 z ramienia PZPR 

poseł na Sejm PRL, nomenklaturowy dyrektor FSM w Bielsku-Białej odwołany na 

skutek protestów robotniczych w 1981 r.”. W końcowej części rozstrzygnięcia 

odwołano się ponownie do regulacji prawnych dotyczących rozstrzygnięć 

nadzorczych. W mojej ocenie tak skonstruowane uzasadnienie rozstrzygnięcia 

nadzorczego nie jest prawidłowe. Uzasadnienie to sprowadza się bowiem wyłącznie 

do przywołania przepisów prawa leżących u podstaw wydanego rozstrzygnięcia 

nadzorczego oraz do przytoczenia jednego zdania z opinii Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, oznacza to, 

że w rozstrzygnięciu tym Wojewoda Śląski nie zamieścił żadnego własnego zdania 

odnoszącego się do przedmiotu rozstrzygnięcia. Ocena taka znajduje potwierdzenie 

w odpowiedzi na skargę, w której pełnomocnik Wojewody Śląskiego wprost 

stwierdza, że z uwagi na niedostępność materiału źródłowego nie jest w stanie 

odnieść się do innych aspektów niż te, które zostały sformułowane w opinii. Treść 
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uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego jak również argumentacja zawarta w 

odpowiedzi na skargę pozwalają stwierdzić, że w sprawie tej faktycznym organem 

nadzoru jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko 

Narodowi Polskiemu, a nie Wojewoda Śląski, który stał się jedynie wykonawcą woli 

organu opiniującego. Potwierdzeniem tego są informacje przedstawione w skardze 

do tutejszego Sądu. Zauważyć należy, że informacje zamieszczone w skardze 

odbiegają w istotny sposób od podanych w przedmiotowej opinii. Organ nadzoru w 

ramach postępowania prowadzonego przed wydaniem kwestionowanego 

rozstrzygnięcia nie podjął żadnych działań mających na celu ustalenie stanu 

faktycznego dotyczącego osoby Ryszarda Dziopaka i czy jego życiorys uniemożliwia 

nadania rondu jego imienia. 

Przedstawione rozważania pozwalają stwierdzić, że organ nadzoru 

podejmując przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzorcze nie wyjaśnił wszystkich 

istotnych elementów mających znaczenie dla oceny prawidłowości przyjętej uchwały, 

a tym samym rozstrzygnięcie nadzorcze obarczone jest wadą uzasadniającą 

uwzględnienie wniesionej skargi. 

Na marginesie przyjdzie zauważyć, że podstawą prawną przedmiotowego 

rozstrzygnięcia jest art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z jego 

treścią nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, 

mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą 

upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny 

ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. W realiach 

rozpoznawanej sprawy pod uwagę można wziąć jedynie upamiętnianie osób 

symbolizujących komunizm. Z treści uzasadnienia poddanego kontroli 

rozstrzygnięcia nadzorczego trudno jest wyczytać, że powodem uchylenia uchwały 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej było upamiętnienie w niej osoby symbolizującej 

komunizm. Treść uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego w mojej ocenie 

odwołuje się do treści art. 1 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym 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. Przywołanie przez organ nadzoru wadliwej podstawy przyjętego 

rozstrzygnięcia nadzorczego także uzasadnia uwzględnienie wniesionej skargi. 
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W konsekwencji uznać należy, że rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego 

nie spełnia stawianych mu wymogów w zakresie przyjętych motywów i ich argumentacji. 
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