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Krajowego Zjazdu Delegat6w PZD stwierdzaj4, i2 kwestia
ustawowego rozwipania problemu reprywatyzacji w Polsce nale2y do jednych
z najwuimiejszych wyzvrah stojqcych obecnie przed polskimi wladzami. Brak
kompleksowej regulacji w tej sprawie w 25 lat po odzyskaniu pehrej
niepodleglo5ci jest niedopuszczalny. Przeci4ganie tego stanu rzeczy powoduje,
2e problem zamiast zanrka6, narasta, a jego skutki dotykajq coraz szerszych
krgg6w spoleczefstwa, w tym olbrzymiej rzeszy daalkowc6w. Zaniechanie
ustawodawcze, w polqczeniu z cichym przyzwoleniem wtadzy wykonawczej na
,dzikd' rcprytvatyzacjg i pozbawieniem wladzf sqdowniczej instrument6w
sluZqcych ochronie interesu publicznego oraz os6b prywatrych, kt6re, niejako
przy okazji, padaj4 jej ofiarq, ka:Ze postawi6 pytanie, czyje interesy
reprezentowali poslowie zasiadajqcy w kolejnych sejmach wolnej Polski? Czy w
okresie 25 lat wladze polskie nie byly w stanie przygotowa6 i przyjqc
Uczestnicy

rczwiqzania prawne, l*6re zakohczylyby proceder, h6ry - jak pokazalo zycie nie ma nic wsp6lnego z naprawianiem krzywd popelnionych w okresie PRL-u?
Trzeba powiedzie6 to w spos6b jednoznaczny. Twierdzenie, iZ pol wieku
od zdarze6, kt6re stanowiq podstawg toszazeh rcprywatyzacyjnych, zwrot
mienia to najlepszy spos6b na naprawienie krz1,rvd z tamtych czas6w, jest
jawnym klamstwem. Sprawy krakowskich kamienic, ,,czy3cicieli" w Pozraniu,
zablokowanej w ostatniej chwili reprywatyzacji cafuch dzielnic w Katowicach,
nieprawidlowofci w tzw. Komisji Maj4tkowej, to jedynie niekt6re zprzyklad6w
dowodzqcych, 2e za szlachetnym haslem naprawienia krzywd z przesz)oici,
stolq zgola odmienne intencje. Przy biemej postawie Paristwa rozwingla sig
osobna gatl gospodarki, w kl6rej ,,obrotni lu&ie interesu" 2pntjq na ludzkiej
krzywdzie i niewydolnoSci administracji i sqd6w. Efektem s4 ludzkie dramaty
dla dziesi4tek tysigcy i miliardowe zyski dla garstki tych, lrl;6rzy korzystajqc z

luk w prawie

i

przychylnoSci lub nieudolnoSci urzgdnik6w, ,,odzyskuj4"
maj4tek, z kt6rym nigdy nie mieli nic wsp6lnego. Jednocze5nie, Paristwo nie
robi nic, aby zabezpieczyt prawa os6b i instytucji, kt6re w dobrej wierze,przez
dziesigciolecia u2rytkowaly nieruchomoSci i inwestowaly w nie sw6j majqtek.
Lokatorzy z dnia na dzief sq zwracani z kamienicami, kt6re odbudowalo
pafstwo, szkoty i szpitale trac4 sie&iby wybudowane zapieniqdze publiczne, a
gminy staj4 na skraju bankructwa, przygniecione cig2arem roszczeh za
bezumowne korzystanie z nieruchomoSci.
WSr6d grup spolecznych dotknigtych skutkami tego stanu rzeczy jednq z
najlicmiejszych stanowiq dzialkowcy. W skali kraju ju2 ponad 30 000 rodzin

dzialkowych zrralazlo sig na reprywatyzowanych terenach. Zwqzek znaga si9 z
roszczeniami obejmuj4cymi przeszlo 300 ogrod6w, a 2qdania zaplaty za
teren6w siggaj4 &iesi4tek milion6w zlotych.
bezumowne korzystanie
Wszystko to dlatego, iZpned laty, urzgdnicy nie dochowali procedury, czy te|
co r6wnie czgste przepadly dokumenty potwierdzajqce prawidlowoS6 ich

z

-

-

dzialah.

W tej sytuacji, Krajowy ZjazdDelegatSwPZD zwraca sig do wszystkich
sil politycznych w Polsce, o pilne uchwalenie ustawy reprywatyzacyinej. Jako
reprezentanci przeszlo milionowego Srodowiska polskich dzialkowc6w czujemy
sig nie tylko upowa2nieni, ale wrgcz zobowi4zani do zgloszenia zqdaria zmiany
prawa, kt6re polo2y kres ,,dzikiej" reprywatyzacji. Jednocze6nie o5wiadczamy,
2e do6wiadczenia dzialkowc6w wskazuj4, i2 punktem wyj5cia w tych pracach
powinno by6 wykluczenie kierowania sig zasad4 pelnej rest5rtucji mienia.
Przemawiajqza tym nie tylko wzglgdy praktyczne, ale i moralne.
Okres powojenny w Polsce ni6sl za sobq wiele krzywd. W r6zny spos6b
do5wiadczylo ich praktycznie cale spoleczeistwo, nie tylko osoby objgte aktami
przyczyn oc4rvistych ich calkowite naprawienie przez
nacjonalizacji.

Z

wsp6lczesne Pafstwo Polskie nie jest mo2liwe. St4d tez zalo2enie, 2e
nrezaleimie od koszt6w, reprywatyzacja ma by6 jedynym obszarem calkowitej
rekompensata strat, byloby kolejnym aktem niesprawiedliwo6ci. Za
wykluczeniem restytucj i w naturze przemawia r6wnie2 fakt, iz dzialanie to
prawie zawsze wiq2e sig z naruszeniem praw kolejnych os6b, czego najlepszym
przykladem sq dzialkowcy. Je2eli Paristwo chce zado56uczynid dawnym
krzywdom, nie mo2e sig to odbywa6 kosztem praw wspolczesnych obywateli.
Nie spos6b takZe nie podnieS6, iz oceniaj4c wydarzenia z okresu, gdy Polska byl
podnoszona ze zgliszcz powojennych, nie mo2na przrystawia6 do nich miary z

winien uchwali6 ustawg
reprywatyzacyjnq opart4 na zasadzte miarkowania prawa do odsz,kodowania.
Przemawia zatym zar6wno aspek historyczny tego aktu, jak i idea solidarno6ci,
kt6ra przywolana w KonsQrtucji RP, stanowi fundament porz4dku prawnego
cz.as6w wspficzesnych. Dlatego teZ, ustawodawca

wspolczesnej Polski.
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