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Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej skladam
interpelacjg do Pana Ministra z pro{bq o metytorycznq odpowiedi ry sprawie ciqglego braku
a s I ara' y r e p ry w a ty za cyj n ej.

Krajowa Rada Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w (Krajowa Rada PZD), jako
reprezentant milionowej spolecznosci polskich dzialkowc6w, kt6ra niejednokotnie
odczuwala skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeh bylych wta5cicieli
zwr6cila uwagg, i2 w dalszym ci4gu w naszym kaju nie ma systemowych rozwiqzafl w te.j

kwestii.

Podstawowym zadaniem wladzy jest zagwarantowanie przestrzegania prau
oblrvateli. Niesprawiedliwosci zaistnialej w polsce, jak2e wyniszczo nej przez kataklizm
wojny i przy braku pelnej suwerenno6ci, w calkiem innych warunkach gospodarczych
ipolitycznych, nie mo2na postrzegad, jako zawinionej pnez dzisiejsze pairstwo. Istotn4
przeslank4 w tcj sprawie jest r6wniez czas, kt6ry min4l od tych wydarzeri. I tutaj nasuwa sig
jak najbardziej zasadne pytanie: czy po ponad 50 lalach mozliwe jest calkowite zniesienie
skutk6w tamtych zdarzoh?

Ksztaltujqc nowe przepisy, po pierwsze nalezry zajqd sig wpva2eniem kwestii
naprawienia krzywd z. lat minionych, z jednoczesnym wykluczeniem mo2liwosci powstania
nowych. Nie brak bowiem przyklad6w, w ktirrych dotychczasowy system maj4cy na celu
odwracanie skutk6w nacjonalizacji, nierozerwalnie wiqze sig z nadu2.yciami i pat.logiami.
Nie dopuszczalny jest fakt, i2 ,,naprawiai4c" krzywdy sprzed lat, lekcewarzy sig i karze Bogu
ducha winnych Obywateli (wlaScicieli). Niejednokrotnie jest tak, 2e regulacja dawnych
krzywd dotyka nie tylko mienia publicznego, are jej ofiarami coraz czgsciej padai4 zwykri
ludzle. Przez wiele lat tysi4ce os6b, a nawet miliony, w dobrej wierze i przekonaniu
o ochronie swoich praw, gospodarowalo na maiqtku, kt6ry dzisiaj obigty jest roszczeniami.
Naklady, kt6re ponosili, niejednokrotnie zwigkszaly jego wartosi. Jednakze dzisiaj nie ma to
indnego znacz.enia. osoby te (mieszkaficy lokali komunalnych, uzytkownicy nieruchomosci.
w tym dzialkowcy, czy te| instytucje u2yecznodci publicznej) sq ,.zwracani,, wraz
z nieruchomo3ciami.

Dlaczego takie sytuacje majq miejsce skoro, w ustawach, czy nawet Konstytucji,
Pafstwo gwarantuje ochrong praw obyrvateli? Decyzje o reprywatyzacji, bardzo czgsro
dostgpne s4 tylko dla wybranych, przy czi|m. wqtpliwa jest ich zasadnos6. Nowe zasady
powinny definitywnie zaniecha6 dotychcza.sowych praktyk. Ustawa powinna wprowatrzii
r6wnowagg pomigdzy dzialaniami na rzecz naprawienia krzy"lvd wyrz4dzonych w poprzednim



ustroju' a mozliwosciami wsp6lczesnego panstw4 przy r6wnoczesnym poszanowaniu praw
aktualnych mieszkaic6w Polski. Jezeli cale wsp6lczesne spoleczefistwo ma ponosic koszty
naprawiania krzywd z lat ubieglych, to osoby poszkodowane r6wnieZ powinny uczestniczye
w tym procesie np- poprzez ograniczenie naleZnych im Swiadczeri. Nalely rozw,a2y(
propozycig wykluczenia restytucji mienia i zasqpii i4 prawem do odszkodowania, kt6rego
wymiar, uwzglgdnialby oczywi5cie aktualne mo2liwodci ekonomiczne pafiswa. Niew4pliwie
rozwi4zanie to pozwoliloby na wykluczenie dotychczasowych nieprawidlowosci i stworzylo
warunki do ostatecznego zakoriczenia problemu roszczef reprywatyzacyjnych.

W zwi4zku z powyzszym, uprzejmie proszg o nast?pu.j4ce informacje:

l. Kiedy Ministerstwo zanierza wprowadzid przepisy ostatecznie i kompleksowo
reguluj4ce kwestie reprywatyzacji w naszym kaju?

2. Czy Ministerstwo planuje podjgcie dzialari zmierzqjqcych do uchwalenia przepis6w.
kt6re rekompensowalyby mieszkaricom lokali komunalnych, u2ytkownikom
nieruchomo3ci, w O,- dzialkowcom, czy tez instytucjom uzytecznosci publicznej, ich
straty z tytufu utraconego mienia na rzecz spadkobierc6w ubiegaj4cych sig o ich
zwrot?
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