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SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 410) 

 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował do Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r. rozpatrzyły 
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy 
i wnoszą o przyjęcie bez poprawek załączonego projektu ustawy oraz projektu 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. 
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 Gospodarki Narodowej Ustawodawczej 
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Przewodniczący Komisji 
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(-) Janusz Sepioł 
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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji 

i prywatyzacji 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy 

o komercjalizacji i prywatyzacji. 

Jednocześnie upoważnia senatora Aleksandra Pocieja do reprezentowania Senatu 

w pracach nad projektem. 

 

 



projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 216) w art. 56 po ust. 4b dodaje się ust. 4c i 4d w brzmieniu: 

„4c. Ze środków Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w latach 2013–2015 

przeznacza się corocznie kwotę do 200.000.000 złotych na finansowanie wypłaty 

odszkodowań, o których mowa w art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1)). 

4d. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 4c, Minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy przekazuje środki 

Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na rachunek wskazany przez Prezydenta 

m.st. Warszawy.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, 

Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, 
Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, 
Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529. 



U Z A S A D N I E N I E  

Projekt nowelizacji przewiduje przeznaczenie w latach 2013–2015 ze środków 

Funduszu Reprywatyzacji corocznie kwoty do 200 mln złotych na finansowanie wypłaty 

odszkodowań, o których mowa w art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm). Środki te miałyby być  

przekazywane na rachunek m. st. Warszawy. 

Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze 

m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50 poz. 279) znacjonalizował wszystkie nieruchomości na 

obszarze Warszawy. Co do zasady, zgodnie z brzmieniem dekretu, dokonywane są zwroty 

nieruchomości, co do których – w wyznaczonym terminie – byli właściciele złożyli wnioski 

o ustanowienie wieczystej dzierżawy. Ustawodawca wygasił natomiast wynikające wprost 

z dekretu prawo do odszkodowania w wypadku niezłożenia wniosku lub odmowy zwrotu 

i ustanowił samoistną podstawę do wypłaty odszkodowań – art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Na tej podstawie sądy zasądzają odszkodowania 

obciążające Skarb Państwa (nieruchomości znacjonalizowane) oraz budżet m.st. Warszawy 

(nieruchomości skomunalizowane). Do odszkodowań tych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowań za 

wywłaszczone nieruchomości. 

Dotychczasowe wypłaty przekroczyły pół miliarda złotych, a oczekiwania uprawionych 

nadal nie zostały zaspokojone. 

Narzędziem, którego rolą jest finansowanie roszczeń wynikających z aktów 

nacjonalizacyjnych, jest Fundusz Reprywatyzacji, powstały i funkcjonujący na postawie 

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.). 

Z uwagi na treść art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 

i prywatyzacji, w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe wykorzystanie środków 

Funduszu Reprywatyzacji w celu realizacji roszczeń, o których mowa w art. 215 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mimo że roszczenia z tytułu 

przejęcia mienia tzw. „dekretem Bieruta” mają znamiona roszczeń o charakterze 

reprywatyzacyjnym, tj. wynikają z przejęcia przez państwo własności prywatnej na podstawie 

aktu generalnego dotyczącego określonej kategorii osób lub mienia oraz bez wypłaty 

odszkodowania. 
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W związku z powyższym do czasu ostatecznego rozwiązania problemu dekretu 

niezbędne jest przejściowe wsparcie budżetu m. st. Warszawy w realizacji zgłoszonych 

roszczeń. Warunkiem wykorzystania środków Funduszu na realizację odszkodowań 

ustalonych w oparciu o wskazany art. 215 jest ingerencja ustawodawcy w system prawny 

i jednoznaczne wskazanie takiej możliwości w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o komercjalizacji i prywatyzacji. Dodając do ustawy nowy tytuł, na jaki będą mogły być 

przeznaczone środki Funduszu, konieczne jest również określenie trybu uruchomienia tych 

środków. 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie wpłynie negatywnie na bieżącą realizację 

obecnych zobowiązań Funduszu Reprywatyzacji. Niemniej będzie się wiązało z dodatkowym 

obciążeniem Funduszu w latach 2013–2015. Kwota wszystkich odszkodowań zrealizowanych 

ze środków Funduszu z tytułu bezprawnej nacjonalizacji mienia, w skali całego kraju, 

wyniosła w latach 2010–2012 średnio 195 mln złotych rocznie. Należy przy tym zauważyć, iż 

Fundusz Reprywatyzacji dysponuje środkami finansowymi w wysokości ponad 5 mld zł. 

Podstawą gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji jest roczny plan finansowy, 

stanowiący załącznik do ustawy budżetowej. Minister Skarbu Państwa, w związku 

z informacją o przygotowywanym projekcie, zarezerwował w planie finansowym Funduszu 

na lata 2014 i 2015 środki w rocznej kwocie 200 mln złotych, z przeznaczeniem na 

ewentualną realizację tzw. „roszczeń warszawskich”. Zabezpieczenie środków na ten cel 

w 2013 r. będzie możliwe w drodze zmiany planu finansowego Funduszu na 2013 r. 

po uzyskaniu zgody Ministra Finansów oraz sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 

Obecnie wolne środki Funduszu Reprywatyzacji przekazywane są w zarządzanie Ministrowi 

Finansów, który wykorzystuje je na zaspokajanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. 

Przekazanie z Funduszu Reprywatyzacji na rzecz m. st. Warszawy w latach 2013–2015 

kwoty do 600 mln złotych spowoduje zwiększenie o przekazaną kwotę dochodów tej 

jednostki samorządu terytorialnego. W myśl art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, 

z późn. zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy 

celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Stanowi to podstawę do ujęcia 

kwot z Funduszu Reprywatyzacji w dochodach budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego. 
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Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zdaniem projektodawcy 

standardowe vacatio legis jest wystarczające z punktu widzenia zasady demokratycznego 

państwa prawnego (art. 2 Konstytucji; zasada zapewnienia odpowiedniego okresu 

dostosowawczego). Przepisy ustawy będą miały charakter incydentalny. 

W trakcie prac nad projektem swoje opinie przedstawili: 

1) Sąd Najwyższy; 

2) Krajowa Rada Radców Prawnych; 

3) Starosta Krakowski; 

4) Stowarzyszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskiem „Dekretowiec”; 

5) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; 

6) Minister Skarbu Państwa; 

7) Polskie Towarzystwo Ziemiańskie; 

8) Minister Finansów; 

9) Komitet Obrony Lokatorów; 

10) Naczelny Sąd Administracyjny; 

11) Prezydent  Miasta Stołecznego  Warszawy. 

Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


