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Warszawa, 16 lutego 2017 r. 

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych 

z naruszeniem prawa 

(druk nr 422) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem 

prawa, zwanej w dalszej części niniejszej opinii „ustawą”, w myśl uzasadnienia jest 

przywrócenie ochrony interesu społecznego poprzez usunięcie naruszeń prawa, które 

wystąpiły w trakcie wydawania decyzji reprywatyzacyjnych w oparciu o przepisy dekretu z 

dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy 

(Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99) zwanego dalej „dekretem”. Przedmiotowa ustawa 

obejmuje swym działaniem nieruchomości położone na obszarze m.st. Warszawy w 

granicach z 1945 r., a także uprawnienia dawnych właścicieli tych nieruchomości i ich 

następców prawnych w stosunku, do których zastosowanie miały przepisy dekretu. 

Autorzy ustawy w uzasadnieniu podnoszą, że w procesie reprywatyzacyjnym 

dochodziło do przestępstw takich jak fałszowanie dokumentów, do naruszeń proceduralnych 

w trakcie postępowania administracyjnego, naruszeń mających związek z nadużyciem praw 

podmiotowych w obrocie cywilnoprawnym, a także naruszeń godzących w interes społeczny, 

polegających na pozbawianiu uprawnień osób zamieszkujących nieruchomości objęte 

postępowaniem reprywatyzacyjnym. W efekcie tych naruszeń dochodziło do przeniesienia 

własności lub do ustanowienia użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości 

komunalnych w stosunku do osób, które nigdy nie były właścicielami tych nieruchomości. 

Wydawane decyzje administracyjne były też podstawą zasądzania roszczeń 
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odszkodowawczych w znacznych rozmiarach. Wydanie decyzji administracyjnych nie tylko 

prowadziło do faktycznego sanowania naruszeń prawa, ale wywoływało również dalsze 

negatywne skutki i naruszenia praw podstawowych. W szczególności prawa do zwrotu 

własności nieruchomości nie mogły dochodzić osoby, którym faktycznie powinno 

przysługiwać prawo własności lub prawo do użytkowania wieczystego. Należytej ochrony 

zostali także pozbawieni lokatorzy zamieszkujący nieruchomości wobec, których zostało 

ustawione prawo użytkowania wieczystego. W opinii autorów ustawy potrzeba zapewnienia 

należytej ochrony praw lokatorów jest szczególnie widoczna na tle tych stanów faktycznych, 

w których doszło do wydania decyzji reprywatyzacyjnych w stosunku do osób masowo 

skupujących roszczenia do nieruchomości warszawskich. Negatywny wydźwięk społeczny 

budziły przypadki naruszania praw lokatorskich, w szczególności nękania tych osób i 

bezprawnego usuwania ich z lokalu. 

Wskazane powyżej naruszenia, wymagają podjęcia działań nadzwyczajnych, 

zmierzających do ochrony dóbr bardziej zasługujących na ochronę aniżeli stabilność decyzji 

administracyjnych. Projektodawcy podkreślają, iż celem ustawy nie jest wzruszanie tych 

stanów prawnych, w których wystąpiły nieodwracalne skutki prawne, w szczególności, gdy 

prawa do nieruchomości nabyły osoby w dobrej wierze. Wówczas usunięcie stwierdzonego 

naruszenia mogłoby powodować wystąpienie kolejnych nieuzasadnionych naruszeń praw 

podstawowych, podważając zaufanie do państwa i jego organów. Należy zauważyć, że nie 

oznacza to, iż ustawodawca nie może w inny sposób zmierzać do usunięcia negatywnych 

skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa. Jest to możliwe, 

a wręcz konieczne w stosunku do tych osób, które swoim działaniem lub zaniechaniem 

przyczyniły się do wystąpienia naruszenia.  

Jak wynika z uzasadnienia celem ustawy nie jest również wkroczenie w materię 

zarezerwowaną dla wymiaru sprawiedliwości, o której mowa w art. 175 ust. 1 Konstytucji, 

przede wszystkim dla sądownictwa powszechnego i sądownictwa administracyjnego. Należy 

jednak podkreślić, że ustawodawca ma obowiązek stworzyć właściwym organom możliwość 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w tych przypadkach, w których obecnie 

obowiązujące procedury nie są dostosowane do charakteru występujących nadużyć, które 

miały miejsce w toku reprywatyzacji. 

Wskazując powyższe projektodawcy wskazują, że celem ustawy jest ostateczne 

uregulowanie praw do nieruchomości położonych na obszarze m.st. Warszawy oraz roszczeń 
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byłych właścicieli lub ich następców prawnych, którym prawo własności, odebrane na mocy 

dekretu, zwrócono w drodze decyzji reprywatyzacyjnej wydanej z naruszeniem prawa.  

Zgodnie z art. 1 określającym zakres przedmiotowy – ustawa określa szczególny tryb 

postępowania w przedmiocie usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych 

dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, organ właściwy 

do prowadzenia takich postepowań oraz skutki cywilnoprawne decyzji wydanych w tym 

postępowaniu. 

W art. 2 w ustawy w słowniczku zdefiniowano pojęcia: „nieruchomość warszawska”, 

„decyzja reprywatyzacyjna”, „nieodwracalne skutki prawne”, a także „dekretu”. 

Organem służącym realizacji celów ustawy jest Komisja do spraw usuwania skutków 

prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych 

z naruszeniem prawa. Komisja jest organem administracji publicznej stojącym na straży 

interesu publicznego, w zakresie postępowań w przedmiocie wydania decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. W jej skład mają wejść 

przewodniczący, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości albo 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, powoływany i odwoływany przez 

Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości (złożony po uzgodnieniu z 

Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz 8 członków w randze sekretarza stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Ustawa 

określa także jakie wymagania muszą być spełniane przez kandydata na członka Komisji. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2, w skład Komisji może zostać powołana osoba, która: ma 

obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych, nie była prawomocnie skazana za umyślnie przestępstwo lub umyślnie 

przestępstwo skarbowe, posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub niezbędną wiedzę w 

zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz wykorzystywania zasobów majątku 

państwowego, a także cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

Przewodniczący oraz członkowie Komisji nie mogą być pociągnięci do 

odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji 

w Komisji. 

Organem opiniodawczo-doradczym Komisji jest Społeczna Rada, w skład której 

wchodzić ma 9 osób powołanych przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z 

Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji spośród członków organizacji 
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pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, a także stowarzyszeń, 

których statutowym celem jest w szczególności działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz kształtowanie 

kompetencji obywatelskich. Ustawodawca nie wprowadza dodatkowych wskazówek wyboru 

członków Rady.   

Należy wskazać, że Komisji została przyznana możliwość wydawania postanowień i 

decyzji administracyjnych. Przewodniczący Komisji ponadto może wydawać zarządzenia. 

Decyzje i postanowienia wydawane są w drodze głosowania. 

Co więcej w zakresie swych kompetencji Komisja może nie tylko zasięgać pomocy 

organów administracji rządowej i samorządowej oraz podległych im jednostek 

organizacyjnych, lecz także wnioskować do prokuratora o przeszukanie pomieszczeń lub 

innych miejsc lub zajęcie rzeczy w celu zabezpieczenia dowodu w sprawie lub 

zabezpieczenia zwrotu równowartości nienależnego świadczenia. Ponadto na wniosek 

Przewodniczącego Komisji lub z urzędu prokurator przekazuje Komisji informację o 

toczącym się postępowaniu karnym, którego przedmiotem jest przestępstwo, w wyniku 

którego została wydana decyzja reprywatyzacyjna. 

Komisja w stosunku do decyzji reprywatyzacyjnych będzie przeprowadzać z urzędu 

czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia  

postępowania rozpoznawczego. Efektem czynności sprawdzających ma być wszczęcie i 

przeprowadzenie właściwego postępowania rozpoznawczego. Postanowienie o wszczęciu 

postępowania rozpoznawczego Komisja wszczyna postępowanie rozpoznawcze z urzędu w 

przypadku uprawdopodobnienia, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem 

prawa. O wszczęciu postępowania rozpoznawczego Komisja zawiadamia strony. 

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji mogą 

być także dokonywane poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Wówczas zawiadomienie albo 

doręczenie uważa sięga dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W toku postępowania rozpoznawczego Komisja przeprowadza rozprawy. Udział strony 

wezwanej do stawienia się na rozprawę osobiście jest obowiązkowy. Komisja ma także 

możliwość wzywania świadków, a także powoływania biegłych. Osoby wezwane, które nie 

stawią się na wezwanie, mogą zostać ukarane grzywną. W celu zabezpieczenia prawidłowego 

toku postępowania Komisję w drodze postanowienia może nakazać wpisanie w księdze 
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wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu rozpoznawczym, a w przypadku decyzji, 

która nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych, także zakazać zbywania lub 

obciążania nieruchomości. 

Komisja ma także możliwość zawieszenia postępowania dotyczącego decyzji 

reprywatyzacyjnej albo postępowania o zapłatę odszkodowania lub wynagrodzenia za 

korzystanie z nieruchomości, toczącego się na skutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej 

przed organami administracji, sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem 

Najwyższym. 

Po zakończeniu postępowania rozpoznawczego Komisja wydaje decyzję, w której: 

1) utrzymuje w mocy decyzję reprywatyzacyjną; 

2) uchyla decyzję reprywatyzacyjną w całości albo części i w tym zakresie orzeka co do 

istoty sprawy;  

3) uchyla decyzję reprywatyzacyjną w całości i przekazuje sprawę do ponownego 

rozpatrzenia organowi, który wydał ostateczną decyzję reprywatyzacyjną, jeżeli decyzja 

ta została wydana z naruszeniem prawa, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma 

istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie; 

4) w razie, gdy decyzja reprywatyzacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne, 

stwierdza wydanie tej decyzji z naruszeniem prawa i wskazuje okoliczności, z powodu 

których nie można jej uchylić, albo  

5) umarza postępowanie rozpoznawcze. 

Przesłanki w oparciu, o które Komisja dokonuje poszczególnych rozstrzygnięć 

określone zostały w art. 30 ustawy. 

W przypadku wydania przez Komisję decyzji, o której mowa we wskazanym powyżej 

pkt 4, nakładany jest obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia na osobę na 

rzecz której wydano decyzję reprywatyzacyjną albo na osobę działającą w postępowaniu 

o wydanie decyzji reprywatyzacyjnej w imieniu lub na jej rzecz, jeśli przeniesiono na nią 

prawo wynikające z tej decyzji lub faktycznie władała nieruchomością, której dotyczyła 

decyzja. Zwrot równowartości nienależnego świadczenia następuje według cen 

obowiązujących w dniu wydania decyzji kończącej postępowanie rozpoznawcze, 

z uwzględnieniem stanu faktycznego i prawnego z dnia przejęcia nieruchomości. 
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Jeżeli przemawia za tym ważny interes społeczny lub uzasadniony interes obywatela, 

Komisja może odstąpić od nałożenia obowiązku zwrotu równowartości nienależnego 

świadczenia. 

Ustawa przewiduje także, że osobom zajmującym lokal w nieruchomości warszawskiej 

będącej przedmiotem decyzji reprywatyzacyjnej, której dotyczy decyzja, o której mowa w 

przywołanych powyżej pkt 2–4, przysługuje od m. st. Warszawy odszkodowanie za 

poniesioną szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jeżeli wobec nich zastosowano 

uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający korzystanie z lokalu groźbę bezprawną, 

przemoc wobec osoby lub przemoc innego rodzaju lub podwyższono czynsz albo inne opłaty 

za używanie lokalu w stosunku do czynszu określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

kodeksu cywilnego, jeżeli spowodowało to istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. 

Ustawa określa także tryb postępowania w zakresie odszkodowania albo zadośćuczynienia.  

Ustawa reguluje ponadto skutki cywilnoprawne decyzji wydanej przez Komisję. 

Ostateczna decyzja Komisji uchylająca decyzję reprywatyzacyjną w całości lub części i 

rozstrzygająca co do istoty sprawy oraz ostateczna decyzja właściwego organu wydana na 

skutek decyzji Komisji uchylającej decyzję reprywatyzacyjną w całości i przekazującej 

sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który wydał ostateczną decyzję 

reprywatyzacyjną, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie niż uchylona decyzja 

reprywatyzacyjna, stanowi podstawę wznowienia postępowania cywilnego o zapłatę 

odszkodowania. W odniesieniu do powyższej podstawy wznowienia, wyłączono regulację 

art. 408 Kpc, który wprowadzał 5-letni termin zawity umożliwiający wznowienie 

postępowania, a także regulacje art. 415 Kpc. 

Jednocześnie należy podkreślić, że ostateczna decyzja Komisji, o której mowa 

w akapicie powyżej, stanowi podstawę wykreślenia w księdze wieczystej wpisu dokonanego 

na podstawie uchylonej decyzji reprywatyzacyjnej lub na podstawie aktu notarialnego 

sporządzonego z uwzględnieniem uchylonej decyzji reprywatyzacyjnej oraz wpisania jako 

właściciela m. st. Warszawy. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 
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Sejm uchwalił ustawę na. 35 posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr1056). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Ustawodawczej. W prowadzone w trakcie prac w Komisji poprawki nie zmieniały w 

zasadniczy sposób meritum rozstrzygnięć proponowanych w projekcie rządowym (druk 

sejmowy nr 1214).  

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 lutego 2017 r. zgłoszono 

wniosek o odrzucenie ustawy oraz 9 poprawek. Poprawki odnosiły się w szczególności do 

statusu członków Komisji (zaproponowano nadanie członkom Komisji rangi sekretarza stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości), ponadto wprowadzono przepis wyłączający 

odpowiedzialność przewodniczącego i członków Komisji za działalność wchodzącą w zakres 

sprawowania funkcji w Komisji. Wszystkie zgłoszone poprawki uzyskały poparcie Komisji. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia rządowego ze zmianami wprowadzonymi 

przez Komisję. 

 

III. Uwagi ogólne 

Ustawa w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie budziła wątpliwości natury 

konstytucyjnej. W opinii sporządzonej na zamówienie Biura Analiz Sejmowych stwierdzono 

m. in., że projekt ustawy w wielu miejscach jest sprzeczny z przepisami Konstytucji, 

a wejście w życie projektu stanowić może istotne zagrożenie dla standardów wymiaru 

sprawiedliwości właściwych dla demokratycznego państwa prawnego oraz dla 

konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Ponadto podkreśla się, że istota i cel projektu 

ustawy, a także zakres kompetencji powierzonych Komisji oraz ukształtowanie jej pozycji 

wobec organów wymiaru sprawiedliwości, wskazują na naruszenie konstytucyjnej zasady 

sądowego wymiaru sprawiedliwości – art. 175 ust. 1 Konstytucji, zasady podziału 

i równoważenia się władz – art. 10 Konstytucji RP oraz zasady państwa prawnego – art. 2 

ustawy zasadnicze. Autor przywołanej opinii podnosi także, że projekt ustawy tworzy organ 

władzy publicznej, mieszczący się w zakresie administracji rządowej, powierzając mu 

zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości, a także określając szczególną procedurę 

postępowania, która nie gwarantuje podstawowych praw procesowych strony postępowania 

Zdaniem autora opinii istnieją przesłanki by uznać, że projekt ustawy jest sprzeczny również 

z art. 175 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym „sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być 

ustanowiony tylko na czas wojny”. W konkluzji opinii stwierdza się, iż Projekt ustawy nie 
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licuje z podstawowymi standardami dotyczącymi zarówno postępowania administracyjnego, 

jak i wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym, wynikającymi z 

Konstytucji. 

Krytycznie do projektu przedmiotowej ustawy odniósł się także Sąd Najwyższy. 

Najpoważniejsze zastrzeżenia zgłoszone zostały w stosunku do proponowanych w ustawie 

rozwiązań dotyczących uprawnień Komisji. Zdaniem Sądu Najwyższego skutkują one 

połączeniem kompetencji organu władzy wykonawczej z uprawnieniami z zakresu władzy 

sądowniczej. Takie rozwiązanie w opinii Sądu Najwyższego narusza zasadę trójpodziału 

władzy, która zgodnie z art. 10 ust. 1 Konstytucji stanowi podstawę ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. W ocenie Sądu Najwyższego postanowienia projektu, które kreują stan związania 

sądu powszechnego rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Komisję, tj. możliwość 

nakazania przez Komisję wpisu w księdze wieczystej oraz ustanowienia nieznanej dotychczas 

przesłanki wznowienia postępowania cywilnego w postaci wydania decyzji przez Komisję – 

wkraczają w sposób niedozwolony w sferę, w której sądy są niezawisłe a sędziowie podlegają 

jedynie ustawom i Konstytucji (art. 178 ust. 1 Konstytucji). To samo dotyczy postanowień 

projektu ustawy, zgodnie z którymi ostateczna decyzja Komisji stanowić ma podstawę 

wykreślenia w księdze wieczystej wpisu dokonanego na podstawie uchylonej decyzji lub na 

podstawie aktu notarialnego sporządzonego w uwzględnieniu uchylonej decyzji. Taka 

propozycja nie uwzględnia faktu, że wpis do księgi wieczystej jest orzeczeniem sądowym. 

Tym samym dochodzić może do naruszenia zasady stabilizacji prawomocnych orzeczeń 

sądowych, wywodzonej z art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.  

Wskazane powyżej zastrzeżenia natury konstytucyjnej nie wyczerpują całego spektrum 

wątpliwości zgłoszonych w przywołanych powyżej stanowiskach. 

 

IV. Uwagi szczegółowe 

1) art. 4 ust. 1 i 5. 

Art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że w skład komisji wchodzi 8 członków w randze 

sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, natomiast zgodnie z ust. 5 tegoż artykułu 

członkowie komisji z dniem powołania obejmują obowiązki sekretarzy stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości. W odniesieniu do przedstawionej regulacji należy zwrócić uwagę na 

postanowienia przepisu art. 38 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, który 

przewiduje, że w razie przyjęcia dymisji Rządu (…), dymisję składają sekretarze (…) stanu. 
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Wątpliwości budzi wzajemna relacją pomiędzy wskazanymi przepisami. Pojawia się pytanie 

o status członków Komisji i zachowanie ciągłości jej funkcjonowania chociażby 

w przypadku, gdy Prezes Rady Ministrów złoży dymisję Rządu na pierwszym posiedzeniu 

nowo wybranego Sejmu (art. 162 Konstytucji);  

 

2) art. 4 ust. 1, 3 i 5 i art. 8. 

W przepisach art. 4 ust. 1, 3 i 5 i art. 8 ustawodawca posługuję się niewłaściwą 

terminologią wskazując Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Należy zauważyć, że 

przywołując w ustawie właściwego ministra jedynie w przypadku Ministra Sprawiedliwości 

lub Ministra Obrony Narodowej można posługiwać się „nazwą własną”, gdyż określeni są oni 

w Konstytucji. Pozostałych ministrów należy wskazywać jako ministrów właściwych do 

spraw określonych nazwą działu administracji rządowej, którymi kierują (por. § 64 ust. 2 

Zasad techniki prawodawczej). Zmiana terminologii powinna nastąpić także w przypadku 

określania urzędów obsługujących właściwego ministra. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 4 w ust. 1 i w art. 8 w ust. 2 wyrazy „Ministrem Spraw Wewnętrznych i 

Administracji” zastępuje się wyrazami alternatywnie „ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych” albo „ministrem właściwym do spraw administracji publicznej”; 

2) w art. 4 w ust. 1 wyrazy „w Ministerstwie Sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami 

„w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości”; 

3) w art. 4 w ust. 5 wyrazy „Ministerstwie Sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami 

„urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości” oraz wyrazy „Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się wyrazami alternatywnie „urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych” albo „urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej”; 

 

3) art. 5 ust. 4. 

Przepis art. 5 ust. 4 określa źródło finansowania Komisji w zakresie niedotyczącym 

wynagrodzeń jej członków. Jednocześnie należy zauważyć, że ustawa nie określa źródła 

finansowania w zakresie wynagrodzeń członków Komisji oraz miesięcznej diety 

przewodniczącego Komisji. Zredagowanie ewentualnej poprawki możliwe będzie po 

merytorycznej decyzji autorów ustawy; 
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4) art. 6. 

Przepis art. 6 wyłącza odpowiedzialność przewodniczącego i członków Komisji za 

działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji w Komisji. Ustawa nadała 

immunitetowi przyznanemu przewodniczącemu i członkom Komisji bardzo szeroki zakres. 

Należy zauważyć, że ma on szerszy zakres chociażby od immunitetu przysługującego 

parlamentarzystom, zgodnie bowiem z art. 105 ust. 1 Konstytucji poseł bądź senator może 

być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej (za zgodą Sejmu) w przypadku naruszenia 

praw osób trzecich, taka możliwość w odniesieniu do przewodniczącego i członków Komisji 

nie występuje. 

 

V. Propozycje poprawek o charakterze redakcyjnym: 

– w art. 11 w ust. 3 wyrazy „Społecznej Rady” zastępuje się wyrazami „przez 

Społeczną Radę”, 

– w art. 30 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „ze względy” zastępuje się wyrazami „ze 

względu”, 

– w art. 32 wyrazy „m. st. Warszawa” zastępuje się wyrazami „m. st. Warszawie”, 

– w art. 33 wyrazy „pogorszenie jego sytuacji” zastępuje się wyrazami „pogorszenie 

jej sytuacji”. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Starszy legislator 

 


