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W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1
Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).
Nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) była oﬁcjalną nazwą niesuwerennego, zależnego
od Związku Sowieckiego państwa komunistycznego, formalnie przyjętą 22 lipca 1952 r.
Funkcjonowała oﬁcjalnie do 31 grudnia 1989 r. Zarówno w okresie komunizmu, jak i po
odzyskaniu niepodległości przyjęło się nazwą PRL określać także okres wcześniejszy, t.j. lata
1944–1952, stąd jako punkt odniesienia do świętowania kolejnych rocznic istnienia PRL
komuniści przyjmowali ﬁkcyjną datę stworzenia przez Stalina Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego, tj. 22 lipca 1944 r.
Nazwę PRL oﬁcjalnie wprowadzono do „Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”,
ogłoszonej 22 lipca 1952 r. po uwzględnieniu wszystkich poprawek naniesionych przez
Józefa Stalina.
W związku z powyższym nazwa PRL jest ściśle związana z funkcjonującym pod sowiecką
ochroną na ziemiach polskich totalitarnym, komunistycznym systemem władzy,
budowanym na polskich ziemiach od 1944 roku przez Związek Sowiecki – wbrew
suwerennym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Pełna zależność PRL od ZSRS pociągała za
sobą realizację przez jej władze w całym okresie istnienia priorytetów polityki sowieckiej,
traktowanych jako nadrzędne wobec interesów obywateli polskich. Immanentnymi cechami
PRL były likwidacja gospodarki wolnorynkowej, gwałcenie swobód obywatelskich i praw
człowieka oraz liczne – w myśl obowiązującego prawa niepodlegające przedawnieniu –
zbrodnie (w tym mordy sądowe) popełniane pod osłoną instytucji państwowych PRL.
Nazwa ta wciąż utrwala tezy propagandy politycznej i indoktrynacji społeczeństwa z okresu
komunizmu. Faktycznie stanowi wyraz lekceważenia pamięci oﬁar komunistycznego
totalitaryzmu oraz braku szacunku dla dorobku walki Polaków o wolność obywatela i

niezawisłość Państwa w XX wieku.
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