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Spis aktów prawnych 

1) Dekret z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego 

(Dz. U. 1918 r. Nr 21, poz. 67 oraz z 1927 r. Nr 49, poz. 437). 

2) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. - Prawo 

o postępowaniu wywłaszczeniowym [(Dz. U. 1934 r. Nr 86, poz. 776 ze zm.) dalej jako: 

„postępowanie wywłaszczeniowe z 1934 r.”]. 

3) Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. 

o przeprowadzeniu reformy rolnej [(Dz. U. 1944 r. Nr 4, poz. 17 ze zm.) dalej jako 

„dekret PKWN o Reformie Rolnej”]. 

4) Układ z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia 

Narodowego a Rządem Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji 

obywateli polskich z jej terytorium i ludności białoruskiej z terytorium Polski. 

5) Układ z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia 

Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji 

obywateli polskich z jej terytorium i ludności ukraińskiej z terytorium Polski. 

6) Układ z dnia 22 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia 

Narodowego a Rządem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji 

obywateli polskich z jej terytorium i ludności litewskiej z terytorium Polski. 

7) Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. 

o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa [(Dz. U. 1944 r. Nr 15, poz. 

82 ze zm.) dalej jako „dekret PKWN o Lasach”]. 

8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie 

wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 

1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej [(Dz. U. 1945 r. Nr 10, poz. 51 ze zm.) dalej 

jako „rozporządzenie o Reformie Rolnej”]. 

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

m. st. Warszawy [(Dz. U. 1945 r. Nr 50, poz. 279.) dalej jako: „d.w.”].   

10) Dekret z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na 

cele reformy rolnej i osadnictwa (Dz. U. 1945 r. Nr 57, poz. 321). 

11) Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych 

gałęzi gospodarki narodowej [(Dz. U. 1946 r. Nr 3, poz. 17) dalej jako: „ustawa 

Nacjonalizująca Przemysł”]. 

12) Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich [(Dz. U. 

1946 r. Nr 14, poz. 87 ze zm.) dalej jako: „d.m.o.p.”]. 

13) Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem 

Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. 1946 r. Nr 49, poz. 279). 

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej 

granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność państwa przedsiębiorstw 

w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, 

bądź o charakterze pionierskim i sezonowym (Dz. U. 1947 r. Nr 2, poz. 7). 
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15) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu 

postępowania przy przejmowania przedsiębiorstw na własność państwa (Dz. U. 1947 r. 

Nr 16, poz. 62, zm. Dz. U. 1948 r. Nr 25, poz. 170). 

16) Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych 

Narodów w Oświęcimiu (Dz. U. 1947 r. Nr 52, poz. 265 oraz 1999 r. Nr 41, poz. 412). 

17) Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych 

Narodów na Majdanku (Dz. U. 1947 r. Nr 52, poz. 266). 

18) Ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o zbywaniu i dzierżawie oraz o przekazywaniu na 

własność związków samorządu terytorialnego niektórych kategorii mienia 

państwowego (Dz. U. 1948 r. Nr 10, poz. 75 i Nr 62, poz. 493). 

19) Dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele 

użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r. [(Dz. U. 1948 r. Nr 20, poz. 138 

ze zm.) dalej jako: „dekret wywłaszczeniowy z 1948 r.”]. 

20) Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości 

niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych [(Dz. U. 1949 r. Nr 27, 

poz. 197) dalej jako: „dekret wywłaszczeniowy z 1949 r.”]. 

21) Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających 

w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych 

powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego 

(Dz. U. 1949 r. Nr 53, poz. 339 oraz 1958 r. Nr 17, poz. 71). 

22) Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, 

poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu 

Kościelnego (Dz. U. 1950 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111 oraz 1969 r. Nr 13, poz. 95). 

23) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona 

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz 

uzupełniona Protokołem nr 2 [(Dz. U. 1993 r. Nr 61, poz. 684) dalej jako „EKPC”]. 

24) Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. [(Dz. U. 1995 r. Nr 36, poz. 175) dalej 

jako „Protokół nr 1”].  

25) Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. 

o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i 

osadnictwem rolnym (Dz. U. 1957 r. Nr 39, poz. 174 oraz 1961 r. Nr 32, poz. 161). 

26) Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego 

pod zarządem państwowym (Dz. U. 1958 r. Nr 11, poz. 37 oraz 1968 r. Nr 3, poz. 6). 

27) Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu 

Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy 

rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. 1989 r. Nr 58, poz. 348, 1990 r. Nr 43, poz. 198 

oraz 1991 r. Nr 107, poz. 464). 

28) Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości 

[(Dz. U. 1958 r. Nr 17, poz. 70 ze zm.) dalej jako: „ustawa wywłaszczeniowa 

z 1958  r.”]. 
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29) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie 

przejmowania budynków w zarząd państwowy [(Dz. U. 1959 r. Nr 38, poz. 237 ze zm.) 

dalej jako „rozporządzenie w sprawie przejmowania budynków w zarząd z 1959 

r.”]. 

30) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [(Dz. U. 

1960 r. Nr 30, poz. 168 ze zm.) dalej jako „k.p.a.”]. 

31) Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne (Dz. U. 1962 r. Nr 34, poz. 158 oraz z 

1971 r. Nr 12, poz. 115). 

32) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [(Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze 

zm.) dalej jako „k.c.”]. 

33) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego [(Dz. U. 1964 r. 

Nr 43, poz. 296 ze zm.) dalej jako „k.p.c.”]. 

34) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 

października 1974 r. w sprawie przejmowania budynków nie stanowiących własności 

jednostek gospodarki uspołecznionej w zarząd terenowych organów administracji 

państwowej lub jednostek gospodarczych (Dz. U. 1974 r. Nr 37, poz. 222 ze zm.) dalej 

jako „rozporządzenie w sprawie przejmowania budynków w zarząd z 1974 r.”]. 

35) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece [(Dz. U. 1982 r. Nr 19, 

poz. 147 ze zm.) dalej jako „u.k.w.h.”]. 

36) Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 

nieruchomości [(Dz. U. 1985 r. Nr 22, poz. 99 ze zm.) dalej jako „ustawa o 

gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 1985 r.”]. 

37) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. 

2017 r., poz. 1153 t.j.). 

38) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019 r., 1347 t.j.). 

39) Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego (Dz. U. 2014 r., poz.1726 t.j.). 

40) Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – 

Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r., poz. 43 t.j.). 

41) Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – 

Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r., poz. 483 t.j.). 

42) Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2014 r., poz. 1889 t.j.). 

43) Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan 

Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r., poz. 169 t.j.). 

44) Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – 

Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2014 r., poz. 1712 t.j.). 

45) Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2014 r., poz. 1599 t.j.). 
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46) Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych 

żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2014 r., poz. 1798 t.j.). 

47) Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego 

Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r., poz. 14 t.j.). 

48) Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r., poz. 44 t.j.). 

49) Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r., poz. 13 t.j.).  

50) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [(Dz. U. 1997 r. Nr 

115, poz. 741 ze zm.) dalej jako: „u.g.n.”]. 

51) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [(Dz. U. 1997 r. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.) dalej jako „Konstytucja”]. 

52) Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej [(Dz. 

U 2005r. Nr 169, poz. 1418, dalej jako „ustawa zabużańska z 2005 r.”)]. 

53) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 

decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych 

z naruszeniem prawa (Dz. U. 2021 r., poz. 795 t.j). 

54) Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego, druk sejmowy nr 1090, przyjęta przez Sejm i przekazana do Senatu 

w dniu 28 czerwca 2021 r., druk senacki nr 437 [dalej jako „Ustawa”]. 
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Streszczenie ekspertyzy 

1. Po 1989 r. nie ma w  istocie w Polsce reprywatyzacji majątków prywatnych odebranych  

polskim obywatelom przez władze komunistyczne po 1945 r., rozumianej jako 

przywrócenie własności nieruchomości właścicielom bądź ich następcom prawnym. 

Nie ma żadnego aktu prawnego stricte reprywatyzacyjnego, który przywracałby 

własność odebraną w okresie komunizmu bez względu na to, czy jej nacjonalizacja 

była zgodna z prawem czy też nie. 

2. Jedynymi podmiotami, w stosunku do których doszło do realnej, częściowej 

reprywatyzacji,  są kościoły i inne związki wyznaniowe.  Podmioty te  otrzymały 

szczególne regulacje prawne, pozwalające na przywracanie im własności niektórych 

znacjonalizowanych nieruchomości  i dające im także ograniczony wpływ na przebieg 

tego procesu. 

3. W przypadku osób fizycznych jedyną realną regulacją prawną quasi - reprywatyzacyjną  

jest nadanie tzw. zabużanom uprawnienia do starania się o rekompensaty za  mienie 

pozostawione w związku z II wojną światową  poza obecną wschodnią granicą Polski. 

Rekompensaty te są ograniczone do 20% wartości pozostawionego mienia. 

4. Pozostałe podmioty, których majątki zostały odebrane w okresie komunizmu 

(ziemianie, właściciele nieruchomości warszawskich, przedsiębiorcy zarówno drobni 

rzemieślnicy, jak i duże spółki przedwojenne, właściciele lasów, wywłaszczeni itd.), 

jeżeli chcą doprowadzić do przywrócenia utraconej własności, zmuszeni są do 

prowadzenia  wieloletnich, długotrwałych i kosztownych postępowań, mających na celu 

najpierw wykazanie w postępowaniu administracyjnym niezgodności z prawem decyzji 

(orzeczenia) nacjonalizacyjnego, a następnie  doprowadzenia  do odzyskania tytułu 

własności nieruchomości poprzez wpis do księgi wieczystej albo przez powództwo o jej 

uzgodnienie z rzeczywistym stanem prawnym, a jeżeli nie jest to możliwe z powodu 

zmian prawnych i faktycznych, do dochodzenia przed sądami cywilnymi 

odszkodowania od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, która w 

drodze komunalizacji nabyła mienie Skarbu Państwa pochodzące z nacjonalizacji. 

5. Ze względu na bardzo różne tytuły prawne nacjonalizacji, odnoszące się do 

poszczególnych kategorii majątków lub sektorów gospodarki, tak rozumiana 

reprywatyzacja od 30 lat ma charakter rozproszony (zdekoncentrowany), gdyż 

postępowania nadzorcze wobec decyzji (orzeczeń) nacjonalizacyjnych prowadzone 

były przez różne organy administracji w zależności od ich właściwości, a postępowania 

cywilne mające na celu przywrócenie tytułu własności prowadziły sądy powszechne z 

całego kraju, w zależności od położenia nieruchomości. 

6. Realizacja roszczeń reprywatyzacyjnych w Polsce nie polega na podważaniu prawa 

nacjonalizacyjnego, lecz na kontroli działania ówczesnych organów państwowych na 

podstawie i w granicach ówczesnego prawa, stosowanego zgodnie z jego treścią 

i zgodnie z powszechnymi regułami wykładni. Każdy indywidualny przypadek tak 

rozumianej reprywatyzacji nie jest przekazywaniem majątku publicznego w prywatne 

ręce, lecz następuje w wyniku stwierdzenia, że Państwo bezprawnie zawłaszczyło 

prywatne mienie, nie podlegające przejęciu.     

7. Postępowania nadzorcze wobec decyzji (orzeczeń) nacjonalizacyjnych trwają z reguły 

wiele lat ze względu na skomplikowane stany prawne i faktyczne, a także częstą 
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przewlekłość lub wręcz bezczynność organów administracji je prowadzących. Ponadto 

decyzje organów administracji podlegają kontroli sądów administracyjnych na wnioski 

składane przez strony tych postępowań niezadowolone z rozstrzygnięć; 

doprowadzenie po wielu latach do wydania ostatecznej i prawomocniej decyzji 

stwierdzającej rażące naruszenie prawa przy nacjonalizacji otwiera dopiero drogę do 

kolejnych, trwających latami postępowań zwrotowych przed następnymi organami 

administracji lub sądami powszechnymi, albo do sądowych postępowań 

odszkodowawczych przed sądami cywilnymi, głównie warszawskimi, gdzie na 

rozstrzygnięcie w pierwszej instancji czeka się kilka lat. Długotrwałość procedur 

reprywatyzacyjnych skutkuje niepewnością stanów prawnych nieruchomości 

obciążonych roszczeniami dawnych właścicieli, co z kolei ma negatywny wpływ na 

gospodarkę, w tym przede wszystkim sektor nieruchomości inwestycyjnych. 

8. Na przestrzeni ostatnich 30 lat  bardzo  istotną rolę w procesie reprywatyzacji 

administracyjnej i sądowej odegrały sądy, szczególnie Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd 

Administracyjny; także Trybunał Konstytucyjny kilkukrotnie wypowiadał się w sprawach 

ściśle związanych z wykładnią i stosowaniem prawa odnoszącego się do roszczeń 

reprywatyzacyjnych. Orzecznictwo tych instytucji odegrało ważną rolę w ujednoliceniu 

wykładni przepisów nacjonalizacyjnych, co wpłynęło na praktykę  organów 

administracji i sądów powszechnych, przy czym  po początkowym, przychylnym 

dawnym właścicielom  sposobie wykładni przepisów nacjonalizacyjnych obserwuje się 

od pewnego czasu kierunek odwrotny, zawężający zakres możliwych do dochodzenia 

roszczeń reprywatyzacyjnych (np. w zasadzie zamknięcie drogi do jakichkolwiek 

zwrotów nieruchomości warszawskich, co pokazuje praktyka ostatnich 5 lat organu 

administracji rozpatrującego te wnioski, tj. Prezydenta m.st. Warszawy). 

9. Skala realnych, rzeczywistych nieprawidłowości a nawet przestępstw związanych z 

procesem odzyskiwania mienia lub uzyskiwania odszkodowań jest znikoma wobec 

prawidłowo przeprowadzonych procedur reprywatyzacyjnych lub do nich zbliżonych. 

Tysiące dawnych właścicieli lub ich następców prawnych odzyskało swoje majątki w 

drodze rozproszonych procedur zwrotowych lub odszkodowawczych; niestety, 

większość poszkodowanych aktami komunistycznej nacjonalizacji dalej dochodzi w 

urzędach i sądach swoich praw w wieloletnich, trudnych postępowaniach, w których 

muszą udowadniać bezprawność przejęcia mienia, co staje się coraz trudniejsze 

wobec upływu lat, trudności dowodowych oraz niekorzystnego orzecznictwa 

sądowego. 

10. Poza ważną dla tzw. zabużan regulacją prawną, umożliwiającą im uzyskanie 

rekompensaty za część majątków pozostawionych po II wojnie światowej na tzw. 

Kresach Wschodnich, jedynie właściciele niektórych kategorii nieruchomości 

warszawskich mają prawo do odszkodowań w ograniczonej skali, przy czym od kilku 

lat prawo to jest iluzoryczne, gdyż Prezydent m.st. Warszawy, prowadzący 

postępowania odszkodowawcze, unika wydawania decyzji odszkodowawczych nawet 

w oczywistych przypadkach, mnożąc kontrowersyjne przeszkody proceduralne i 

ignorując setki (o ile już nie tysiące) wyroków sądów administracyjnych nakazujących 

mu zakończenie postępowań administracyjnych i narażając się na wielomilionowe kary 

nakładane przez te sądy. 
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11. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 maja 2015 r. sygn. P 46/13 stwierdził, że 

znaczny upływ czasu powinien stanowić negatywną przesłankę stwierdzania 

nieważności wadliwej decyzji administracyjnej, na podstawie której strona nabyła 

prawo lub ekspektatywę prawa. Nie wypowiadał się co do terminu możliwości 

orzekania w sprawie decyzji, które były podstawą odebrania prawa ani co do 

możliwości prowadzenia postępowania kontrolnego, ograniczonego do stwierdzenia 

wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 

stanowiących prejudykaty dla postępowań odszkodowawczych przed sądami 

cywilnymi.  

 

Wstęp  

Na początku zainicjowanej w 1989 r. transformacji ustrojowo-gospodarczej opinia publiczna 

była przychylna idei zwracania mienia zabranego w czasach PRL. Czasy te, a szczególnie 

jego pierwszy, stalinowski okres to przede wszystkim reforma rolna, nacjonalizacja 

przemysłu i handlu, przejęcie przez państwo mienia uznanego za opuszczone i 

poniemieckie, przejęcie gruntów warszawskich. Jednocześnie organy stosujące przepisy 

nacjonalizacyjne w wielu przypadkach dopuszczały się naruszania tak przepisów 

materialnych, jak i procedur.  

Aby przedstawić syntezę 30-letniej teorii i praktyki w realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych, 

w pierwszej kolejności trzeba przede wszystkim uchwycić szczególny charakter polskiego 

modelu reprywatyzacji i wskazać, czym on jest w rzeczywistości, aby uniknąć uproszczeń 

i uogólnień. Następnie konieczne okazuje się omówienie obszarów, w których do realizacji 

roszczeń reprywatyzacyjnych dochodzi najczęściej, by wreszcie móc ukazać istotę i 

znaczenie wpływu Ustawy na ten proces z perspektywy jego już ponadtrzydziestoletniej 

historii w Polsce. 

 

I. Rozproszona reprywatyzacja w Polsce – sektorowy proces sui generis 

Mimo braku ustawy reprywatyzacyjnej, a raczej w związku z jej brakiem, toczyło się i nadal 

się toczy wiele postępowań reprywatyzacyjnych. Z prawnego punktu widzenia 

reprywatyzacja jest odwrotnością nacjonalizacji. Proces ten przebiega następująco: na mocy 

aktów nacjonalizacyjnych obywatele czy osoby prawne tracą własność, a państwo staje się 

właścicielem określonego majątku. Po latach, na mocy aktów reprywatyzacyjnych, państwo 

przenosi przysługującą sobie własność na tych, którzy byli właścicielami w chwili 

nacjonalizacji. 

Jedynym sektorem własnościowym, w którym wprowadzono możliwość dochodzenia 

roszczeń reprywatyzacyjnych sensu stricto, było mienie kościołów i innych związków 

wyznaniowych1. Nieruchomości związków wyznaniowych zostały znacjonalizowane, państwo 

przez kilka dziesięcioleci władało nimi jako właściciel. Na skutek nowych ustaw, w drodze 

decyzji komisji regulacyjnych, własność państwowa stała się ponownie własnością 

prywatnego związku (wyznaniowego). Czyli doszło do dwukrotnego przejścia własności – 

najpierw na państwo (nacjonalizacja) i potem na ten podmiot prywatny, którego mienie 

                                                
1
 Por. K. Dobrzeniecki, M. Romanowski, Reprywatyzacja. Problemy tworzenia i stosowania prawa, 

Toruń 2015, s. 93 i n., którzy w tym zakresie wymieniają również zwrot mienia należącego do 
zdelegalizowanych w czasach PRL związków zawodowych. 
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znacjonalizowano, i to jest reprywatyzacja. Teoretycznie rzecz ujmując, mówiąc o innych 

zwrotach nieruchomości, nie powinniśmy używać słowa „reprywatyzacja”. Nie ma bowiem 

spraw reprywatyzacyjnych. Wszystkie pozostałe (poza mieniem związków wyznaniowych) 

zwroty czy wypłaty odszkodowań, bez żadnego wyjątku, odbywają się z tego powodu, że w 

przeprowadzonym praworządnie postępowaniu (czy to administracyjnym, czy sądowym) 

wychodzi na jaw, że państwo nigdy nie stało się właścicielem, że nie doszło do 

nacjonalizacji, a jedynie do bezprawnego zawłaszczenia czegoś, co nadal stanowiło 

prywatną własność. W takim przypadku dochodzi do odzyskania przez właściciela jego 

własności, czyli windykacji albo restytucji, a w braku możliwości odzyskania mienia właściciel 

ma podstawy do dochodzenia odszkodowania.  

Już z powyższego wstępu wynika, że to co nazywamy w Polsce reprywatyzacją, nie do 

końca odpowiada etymologicznym i semantycznym ramom tego terminu, a co więcej, 

zachodzące procesy restytucyjne nie dotyczą całości przejętego mienia prywatnego i 

punktowo ograniczają się jedynie do poszczególnych sektorów własnościowych2. Dlatego 

najpierw pochylimy się nad znaczeniem i charakterystyką procesu dochodzenia roszczeń 

reprywatyzacyjnych w Polsce. 

1. Brak powszechnego mechanizmu reprywatyzacji w Polsce 

Istotą reprywatyzacji, jak wynika z samej etymologii tego terminu, jest przywracanie dawnym 

właścicielom lub ich następcom prawnym przejętego przez władzę publiczną mienia. 

Różnorodność procesu ogólnie pojętej nacjonalizacji mienia, która miała miejsce w Polsce 

po II wojnie światowej, a także specyfika jego restytucji odbywającej się po transformacji 

ustrojowej, poddają w wątpliwość to, czy obecne procesy rewindykacyjne faktycznie wpisują 

się w semantyczny zakres pojęcia reprywatyzacji par excellence. Występujące w Polsce od 

przeszło trzech dekad procesy restytucyjne trudno uznawać za czystą postać reprywatyzacji. 

W odróżnieniu bowiem od większości krajów naszej części Europy, gdzie podważono cel 

i zasadność powojennej nacjonalizacji mienia en bloc, w Polsce reprywatyzacja sprowadza 

się li tylko do skontrolowania zgodności dokonanej ekspropriacji z obowiązującymi 

podówczas normami. Innymi słowy, reprywatyzacja w Polsce jest próbą odwrócenia 

bezprawia3. Tym samym na jakąkolwiek formę restytucji mogą liczyć wyłącznie ci spośród 

dawnych właścicieli, którym własność odjęto sprzecznie z obowiązującymi przepisami. 

Zatem już choćby z punktu widzenia tego istotnego ograniczenia praw dawnych właścicieli i 

ich następców prawnych w stosunku do sytuacji prawnej dawnych właścicieli z innych krajów 

Europy Środkowej i Wschodniej możemy mówić o tym, że w Polsce mamy do czynienia z 

reprywatyzacją sui generis.  

Natomiast w większości krajów naszej części Europy problem roszczeń reprywatyzacyjnych 

został już uregulowany z zastosowaniem różnych rozwiązań, które łączy jednak to, że 

możliwość częściowej rekompensaty za powojenną nacjonalizację mienia przyznano w ściśle 

określonych ramach czasowych wszystkim poszkodowanym, bez konieczności ponoszenia 

nadmiernych kosztów administracyjnych lub sądowych, co wciąż stanowi istotną przeszkodę 

w inicjowaniu spraw przez osoby legitymujące się roszczeniami reprywatyzacyjnymi do 

mienia w Polsce. Wśród sposobów uregulowania roszczeń reprywatyzacyjnych wyróżnić 

                                                
2
 Ibidem, s. 67 i n.  

3
 Zob.: R. Trzaskowski, Reprywatyzacja w orzecznictwie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego [w:] Studia i 

Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów. Tom III, M. 
Pilich (red.), Warszawa 2016, s. 152; K. Dobrzeniecki, M. Romanowski, Reprywatyzacja…, passim. 
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wypada stosowany przez większe kraje model zwrotowy, w którym za zasadę przyjęto zwrot 

mienia tam gdzie to możliwe i różne formy indemnizacji w pozostałych przypadkach (np. 

Czechosłowacja, Niemcy) oraz występujący w mniejszych państwach model indemnizacyjny, 

w którym przede wszystkim zapewnia się pewną formę kompensacji finansowej, a zwroty 

występują wyjątkowo (np. Węgry, Litwa)4. 

Polska pozostaje w grupie państw, takich jak Białoruś czy Ukraina, które nie uchwaliły 

przepisów związanych z kompleksowym uregulowaniem roszczeń reprywatyzacyjnych. 

W konsekwencji poszkodowani przez powojenne odjęcia własności, celem dochodzenia 

swoich praw korzystają z dostępnych w Polsce instrumentów prawnych. W tym kontekście 

mamy tutaj do czynienia z reprywatyzacją zdekoncentrowaną (rozproszoną), realizowaną 

przy udziale organów i sądów administracyjnych oraz sądów cywilnych na podstawie norm 

ogólnych stosowanych do wszystkich innych przypadków kontroli legalności aktów władzy 

publicznej5. Taki obraz reprywatyzacji w Polsce jest jednak wyłącznie prostym skutkiem 

stosowania art. 160 k.p.a. oraz art. 417 k.c.,  4171 k.c. i art. 4172 k.c., które przewidują 

zasady odpowiedzialności za wadliwe wykonywanie władzy publicznej, a których stosowanie 

w sprawach reprywatyzacyjnych niesie dla dawnych właścicieli lub ich następców prawnych 

i tak wiele ograniczeń i trudności w dochodzeniu swoich praw6.  

2. Ograniczony charakter procesów reprywatyzacyjnych – kontrola legalności 

powojennego przejmowania mienia jako skutek zasady kontynuacji państwa 

i  prawa w Polsce 

Istotą reprywatyzacji w Polsce nie jest przekreślenie czy odwrócenie nacjonalizacji, ale jej 

kontrola. Chodzi o sprawdzenie, czy proces ten przebiegał praworządnie, to znaczy zgodnie 

z prawem, jakie obowiązywało w dacie dokonywania aktu nacjonalizacyjnego. Punktem 

odniesienia musi być prawo wówczas obowiązujące, a nie obecne standardy. 

Fakt, że w 1989 r. doszło do transformacji ustrojowej, sam przez się nie unieważnił aktów 

nacjonalizacyjnych. Akty prawne wydane bezpośrednio po wojnie tworzą część obecnego 

systemu prawnego, którego ciągłość datuje się od odrodzenia polskiego państwa w 1918 r. 

Władze, które powstały po II wojnie światowej, nie odrzuciły systemu prawnego II 

Rzeczypospolitej. Stanowiły nowe prawo, ale w ramach istniejącego systemu prawnego 

Rzeczpospolitej Polskiej. Podobnie system prawny III Rzeczypospolitej nie jest nowym, lecz 

stale rozwijanym tym samym systemem. Realizacja roszczeń reprywatyzacyjnych w Polsce 

nie jest więc aktem  podważającym nacjonalizacyjne akty prawne. Przeciwnie – jest to 

działanie podkreślające moc obowiązującą tych aktów poprzez kontrolę praworządności 

                                                
4
 Zob.: S. Bejtja, D. Bejtja, Private Property Issues on Eastern Europe in Restitution and 

Compensation Problems, „Academic Journal of Interdisciplinary Studies” 2014 vol. 3 nr 1; U.S. 
Department of State, Bureau of European and Eastern Affairs, Property restitution in Central and 
Eastern Europe, opubl. http://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm dostęp w dniu 1 kwietnia 
2016 r.; G.D. Harper, Restitution of property in Cuba: lessons learned from East Europe, opubl. 
http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2014/09/v09-harper.pdf dostęp w dniu 1 kwietnia 
2016 r. 
5
 Szerzej zob. E. Łętowska, Orzecznictwo sądowe jako element reprywatyzacji zdekoncentrowanej 

[w:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów. 
Tom III, M. Pilich (red.), Warszawa 2016, s. 85 
6
 W tym miejscu wypada wspomnieć chociażby o szczególnym i krótkim terminie przedawnienia 

roszczeń odszkodowawczych dawnych właścicieli lub ich następców prawnych z art. 160 § 6 k.p.a., 
czy też o ograniczeniu odszkodowania wyłącznie do szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych 
korzyści. Zob.. uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2011 r., III CZP 112/10, 
Legalis nr 299305.   

http://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm
http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2014/09/v09-harper.pdf
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działania organów państwowych, czyli działania na podstawie i w granicach prawa 

ówczesnego, stosowanego zgodnie z jego treścią i zgodnie z powszechnie stosowanymi 

regułami wykładni prawa. Chodzi o sprawdzenie, czy postępowania w sprawach 

indywidualnych toczone były z poszanowaniem praw stron zagwarantowanych przepisami 

postępowania oraz czy rozstrzygniecie w określonym stanie faktycznym odpowiadało treści 

przepisów, na podstawie których orzekano. 

Nie może być bowiem mowy o zerwaniu z ciągłością prawa w Polsce w sytuacji, gdy 

w sprawach reprywatyzacyjnych badamy zgodność aktów ekspropriacji z podówczas 

obowiązującymi przepisami. Natomiast w tych sprawach reprywatyzacyjnych, które kończą 

się sukcesem (czy to w postaci zwrotu nieruchomości, czy przyznania odszkodowania), 

dochodzi najpierw do pogłębionej analizy obowiązujących w powojennej Polsce norm, w tym 

również tych konstytucyjnych. W orzecznictwie sądowym w kontekście spraw 

reprywatyzacyjnych przypomina się, że prawo własności było zagwarantowane w 

powojennym prawodawstwie w Polsce, w tym przede wszystkim w obowiązujących kolejno 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r., jak i Konstytucji Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.7. W rezultacie sądy, zgodnie z zasadą 

ciągłości państwa i prawa, słusznie sprzeciwiają się takiej interpretacji przepisów 

obowiązujących w momencie nacjonalizacji mienia, która prowadziłaby dziś do ograniczania 

obowiązujących podówczas gwarancji prawa własności8. Tym samym w judykaturze od 

trzech dekad dochodzi do dekodowania właściwego znaczenia jego gwarancji, które ma 

odzwierciedlać istotę obowiązujących norm, a nie praktykę ich wadliwego wówczas 

stosowania9. 

Jednakowoż mechanizm ten ma bardzo ograniczone zastosowanie, ponieważ pozwala on na 

restytucję tylko tego mienia, które zostało przejęte niezgodnie z ówcześnie obowiązującym 

prawem, a w konsekwencji w tych wszystkich przypadkach, w których przejęcie mienia po II 

wojnie światowej nastąpiło zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem, dochodzenie 

jakichkolwiek roszczeń reprywatyzacyjnych jest wykluczone. W dodatku obserwowany 

w pierwszych latach po transformacji aktywizm sędziowski promujący proreprywatyzacyjną 

wykładnię przepisów nacjonalizacyjnych i dostępnych instrumentów restytucyjnych uległ 

istotnemu ograniczeniu i obecnie dostrzec można tendencje orzecznicze zmierzające do 

stopniowego limitowania zakresu i rozmiaru realizowanych roszczeń reprywatyzacyjnych10. 

 

                                                
7
 Tak: uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 r., I OPS 

5/08, LEX nr 463485; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2009 r., I OSK 
679/08, LEX nr 574391. 
8
 Tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1992 r., III ARN 23/92, LEX nr 5355; uchwała 7 

sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2007 r., I OPS 2/07, LEX nr 322565; 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2010 r., I OSK 1193/09, LEX nr 594953 
9
 Zob. T. Filipowicz, A. Krzywoń, M. Wierzbowski, Konkretyzacja celu użyteczności publicznej w 

świetle postanowień art. 7 ust. 2 dekretu o gruntach warszawskich, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa 
Administracyjnego” 2015 nr 3, s. 66, którzy zasadnie wskazują, iż nie ma uzasadnienia dla 
rozszerzającego intepretowania przepisów w kierunku ograniczającym prawa dotychczasowych 
właścicieli i ich następców prawnych i nie powinien przy tym mieć znaczenia fakt, że praktyka 
tworzenia i stosowania prawa znacząco odbiegała od obowiązujących standardów konstytucyjnych. 
10

 Tak: R. Trzaskowski, Reprywatyzacja w orzecznictwie…, s. 152; K. Dobrzeniecki, M. Romanowski, 
Reprywatyzacja…, ss. 186-187; K. Wiktor, R. Wiśniewski, Głos w dyskusji Najwyższego [w:] Studia i 
Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów. Tom III, M. 
Pilich (red.), Warszawa 2016, ss. 171-172.  
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3. Mechanizm dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych w sprawach, w których 

podstawą przejęcia nieruchomości po II wojnie światowej była decyzja 

administracyjna 

Zmieniane przepisami Ustawy art. 156 i art. 158 k.p.a. stanowią podstawę prawną 

mechanizmu reprywatyzacji w tych wszystkich sprawach, w których do przejęcia mienia 

przez państwo po II wojnie światowej dochodziło na mocy decyzji (orzeczeń) 

administracyjnych. W omawianym trybie możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji 

administracyjnej w razie zaistnienia jednej z wad prawnych wymienionych w art. 156 § 1 

k.p.a. Zawarty w tym przepisie katalog wad prawnych decyzji administracyjnych odnosi się 

zarówno do wad proceduralnych, jak i przypadków naruszenia prawa materialnego mającego 

zastosowanie w danej sprawie administracyjnej. Stwierdzenie nieważności decyzji 

administracyjnej skutkuje jej wyeliminowaniem z obrotu prawnego wraz ze wszystkimi jej 

skutkami prawnymi z efektem wstecznym w taki sposób, jakby nigdy nie doszło do jej 

wydania. Innymi słowy, w sensie prawnym stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej 

prowadzi do cofnięcia się do chwili sprzed wydania owej decyzji. Ustawodawca uznał jednak, 

że stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej nie zawsze jest zasadnym 

rozwiązaniem w przypadku zaistniałych wad z katalogu z art. 156 § 1 k.p.a. i w związku z 

tym w art. 156 § 2 k.p.a. wykluczył orzekanie o nieważności decyzji administracyjnych w 

razie wystąpienia jednej z dwóch przesłanek, tj.: (1) wywołania przez wadliwą decyzję 

administracyjną nieodwracalnych skutków prawnych – chodzi o skutki prawne, których nie 

można zniweczyć na drodze postępowania administracyjnego, np. nabycie nieruchomości w 

dobrej wierze, które można wzruszyć jedynie na drodze postępowania przed sądem 

cywilnym; lub (2) upływu 10 lat od doręczenia lub ogłoszenia wadliwej decyzji 

administracyjnej, która to przesłanka ma zastosowanie jedynie w przypadku części z wad 

zawartych w katalogu z art. 156 § 1 k.p.a.,; np. nie dotyczy ona wydania decyzji 

administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 

k.p.a.).  

Wystąpienie jednej z przesłanek z art. 156 § 2 k.p.a. skutkuje niemożliwością stwierdzenia 

nieważności wadliwej decyzji administracyjnej i wówczas na podstawie art. 158 § 2 k.p.a. 

możliwe jest wyłącznie stwierdzenie wydania wadliwej decyzji administracyjnej z rażącym 

naruszeniem prawa. Stwierdzenie wydania wadliwej decyzji z rażącym naruszeniem prawa 

nie prowadzi do wyeliminowania wadliwej decyzji z obrotu prawnego ze skutkiem wstecznym 

i pozwala na zachowanie wszystkich skutków prawnych wywołanych przez wadliwą decyzję 

administracyjną.  

Przedstawiony mechanizm kontroli wadliwych decyzji administracyjnych, przewidziany przez 

art. 156 i art. 158 k.p.a., ma takie znaczenie dla spraw restytucji mienia w Polsce, w których 

wadliwe decyzje administracyjne stanowiły podstawę przejęcia mienia po II wojnie światowej, 

że:  

 stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej (tj. wyeliminowanie decyzji z obrotu 

prawnego ze skutkiem wstecznym) otwiera drogę do odzyskania przejętego mienia 

w naturze, a jeżeli na dalszym etapie sprawy zwrot mienia z różnych względów okaże 

się niemożliwy, pozwala na dochodzenie odszkodowania w postępowaniu przed 

sądem cywilnym,  

 stwierdzenie wydania decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa (tj. 

formalne potwierdzenie niezgodności z prawem wadliwej decyzji administracyjnej 
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z pozostawieniem jej w obrocie prawnym i zachowaniem wszystkich wywołanych przez 

nią skutków prawnych) pozwala na dochodzenie odszkodowania w postępowaniu 

przed sądem cywilnym. 

System kontroli legalności wydanych decyzji administracyjnych zawarty w art. 156 – 159 

k.p.a. wraz ze sposobem realizacji roszczeń odszkodowawczych z art. 160 k.p.a.11, stanowią 

dziś podstawowe zasady przypisywania władzy publicznej odpowiedzialności majątkowej za 

szkody poniesione przez dawnych właścicieli nieruchomości warszawskich i ich następców 

prawnych12. Zgodnie z art. 160 § 1 k.p.a., stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania 

decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 k.p.a. albo stwierdzenia nieważności takiej 

decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną szkodę rzeczywistą13, chyba że 

ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie. Przypisanie 

władzy publicznej odpowiedzialności jest więc determinowane w przywołanym przepisie 

przez wystąpienie jednej z kwalifikowanych wad ostatecznej decyzji administracyjnej14. To z 

kolei następuje poprzez stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej lub wydania 

decyzji z naruszeniem prawa. 

Pomimo samodzielnego charakteru art. 160 § 1 k.p.a. jako materialnoprawnej podstawy 

roszczeń odszkodowawczych15, przywołany przepis nie stanowi kompletnej regulacji 

dochodzenia odszkodowania na skutek wydania wadliwej decyzji administracyjnej przed 

dniem 1 września 2004 r. W nieunormowanych kwestiach z zakresu odszkodowania art. 160 

§ 2 k.p.a. odsyła do przepisów k.c., z wyłączeniem art. 418 k.c.  

                                                
11

 Art. 160 k.p.a. został uchylony w dniu 1 września 2004 r. na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 
czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 r. nr 162, 
poz. 1692), lecz art. 5 tejże ustawy stanowi, że do stanów  i zdarzeń prawnych powstałych przed 
dniem 1 września 2004 r. stosuje art. 160 k.p.a. w brzemieniu dotychczasowym. W związku z tym, że 
wspomniana ustawa zmieniająca istotnie zmodyfikowała system dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych za działania i zaniechania władzy publicznej, przekazujących ich rozpoznanie na 
drogę postępowania przed sądami powszechnymi, pojawiały się pytania o zasadność stosowania art. 
160 § 4 i 5 k.p.a. przewidujących tryb administracyjny oraz o zakres temporalny art. 5 ustawy 
zmieniającej (czy odnosi się ona wyłącznie do wydania ostatecznych wadliwych decyzji 
administracyjnych przed dniem 1 września 2004 r., czy też do wydania również decyzji wydanej w 
trybie nadzoru). Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 5 września 2005 r., sygn. P 18/04,. LEX nr 
165314 stwierdził, że art. 160 § 5 k.p.a., w zakresie w jakim przewiduje trzydziestodniowy termin na 
wniesienie pozwu do sądu powszechnego, jest niezgodny z Konstytucją. Natomiast na mocy uchwały 
pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2011 r., sygn. III CZP 112/10, LEX nr 751460, 
uznano, iż do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną 
wydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 
k.p.a. stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, 2, 3 i 6 k.p.a. W konsekwencji art. 160 
k.p.a. w swoim pełnym pierwotnym brzmieniu (z §§ 4 i 5 włącznie) ma zastosowanie do spraw, w 
których wadliwa decyzja administracyjna i decyzja nadzorcza zostały wydane przed dniem 1 września 
2004 r., gdy z kolei decyzja w trybie nadzorczym zapadła już po tej dacie do dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych nie stosuje się już art. 160 § 4 i 5 k.p.a. 
12

 System ten kształtował się różnie na przestrzeni lat. Zob. szerzej H. Ciepła, R. M. Sarbiński, K. 
Sobczyk-Sarbińska, Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich. 
Sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym, Warszawa 2013, ss. 145–149 
wraz z powołanym tam orzecznictwem i literaturą.  
13

 Jeśli ostateczna wadliwa decyzja administracyjna została wydana przed dniem wejścia w życie 
Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r., to przysługujące z tytułu art. 160 § 1 k.p.a. odszkodowanie 
obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i nie obejmuje korzyści utraconych wskutek wydania takiej 
decyzji. Zob. uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2011 r., sygn. III CZP 
112/10, LEX nr 751460.   
14

 Zob. H. Ciepła, R. M. Sarbiński, K. Sobczyk-Sarbińska, Roszczenia…, s. 177.  
15

 Ibidem, s. 157.  
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Uzyskanie odszkodowania od państwa w sądzie cywilnym za mienie przejęte po II wojnie 

światowej na mocy decyzji administracyjnej możliwe jest na podstawie art. 4171 § 2 zdanie 1 

k.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie 

prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po 

stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. Art. 4171 § 2 zdanie 1 k.c. jest częścią reżimu odpowiedzialności 

odszkodowawczej władzy publicznej, której przesłankami są: wystąpienie źródła szkody, 

szkody oraz adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem szkodzącym 

i szkodą. Na tle tych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej państwa omawiany 

przepis wprowadza kwalifikowaną postać źródła szkody, którym musi być prawomocne 

orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna, których niezgodność z prawem 

została stwierdzona we właściwym postępowaniu. Innymi słowy, art. 4171 § 2 zdanie 1 k.c. 

nakłada na poszkodowanych obowiązek uzyskania prejudykatu potwierdzającego 

bezprawność orzeczenia lub decyzji wywołujących szkodę przed wystąpieniem do sądu 

o naprawienie szkody. Prejudykatem w rozumieniu art. 4171 § 2 zdanie 1 k.c. w odniesieniu 

do decyzji administracyjnych może być stwierdzenie nieważności decyzji w trybie art. 156 

k.p.a. lub stwierdzenie wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa na podstawie art. 158 

§ 2 k.p.a., wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego wadliwą decyzją 

administracyjną lub orzeczenie sądu administracyjnego dotyczące wadliwej decyzji 

administracyjnej. Ze względów formalnych (tj. podstaw i terminów na wznowienie 

postępowania administracyjnego lub wniesienie skargi do sądu administracyjnego) 

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji administracyjnej będącej podstawą przejęcia 

przez państwo mienia po II wojnie światowej możliwe jest tylko w trybie art. 156 i art. 158 

k.p.a. Tym samym prejudykatem w rozumieniu art. 4171 § 2 zdanie 1 k.c. w sprawach 

o odszkodowanie za mienie przejęte po II wojnie światowej na mocy decyzji administracyjnej 

jest stwierdzenie nieważności decyzji w trybie art. 156 k.p.a. lub stwierdzenie wydania 

decyzji z rażącym naruszeniem prawa na podstawie art. 158 § 2 k.p.a. 

W myśl art. 160 § 6 k.p.a. roszczenie o odszkodowanie za mienie przejęte po II wojnie 

światowej na mocy decyzji administracyjnej przedawnia się w terminie trzech lat od dnia, 

w którym ostateczne stało się stwierdzenie nieważności decyzji w trybie art. 156 k.p.a. lub 

stwierdzenie wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa na podstawie art. 158 § 2 k.p.a. 

Tym samym konieczne jest wystąpienie z powództwem do sądu cywilnego w terminie trzech 

lat od uzyskania ostatecznego prejudykatu. Ze złożeniem pozwu wiąże się co do zasady 

konieczność uiszczenia przez powoda opłaty sądowej, która zazwyczaj wynosi 5 % wartości 

żądanego odszkodowania, zaś w toku postępowania mogą pojawić się dodatkowe koszty 

dotyczące sporządzanych na zlecenie sądu opinii biegłych ustalających odpowiednią 

wartość utraconego mienia.  

Wystąpienie do sądu cywilnego z pozwem o odszkodowanie za mienie przejęte po II wojnie 

światowej na mocy decyzji administracyjnej bez uprzedniego uzyskania stwierdzenia jej 

nieważności w trybie art. 156 k.p.a. lub stwierdzenia wydania jej z naruszeniem prawa na 

podstawie art. 158 § 2 k.p.a. skutkuje oddaleniem powództwa i w konsekwencji utratą 

wniesionej opłaty sądowej oraz obowiązkiem zwrotu przeciwnikowi kosztów procesu. Zatem 

brak odpowiedniego prejudykatu w postaci stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 

w trybie art. 156 k.p.a. lub stwierdzenia wydania jej z naruszeniem prawa na podstawie art. 

158 § 2 k.p.a. wyklucza uzyskanie odszkodowania. 
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Omówiony mechanizm kontroli wadliwych decyzji administracyjnych ma zastosowanie do 

spraw reprywatyzacyjnych tylko w tych przypadkach, w których podstawą powojennego 

przejęcia mienia była decyzja administracyjna. Tym samym mechanizm ten nie dotyczy 

pozostałych przypadków powojennego przejęcia mienia w Polsce, które następowało z mocy 

prawa, na podstawie orzeczenia sądowego lub poprzez faktyczne objęcie cudzego mienia 

bez żadnego przewidzianego przepisami trybu. Niemniej opisany mechanizm stanowi 

podstawę większości spraw restytucji mienia przejętego w Polsce po II wojnie światowej.  

4. Model reprywatyzacji w Polsce a wymogi prawa konstytucyjnego i europejskiego 

Odnosząc się do konstytucyjnego i konwencyjnego standardu ochrony mienia w kontekście 

polskich regulacji dotyczących dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych, szczególną 

uwagę zwrócić należy na temporalne granice ochrony własności wynikającej zarówno z 

Konstytucji, jak i z art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC. Zasadnie przyjmuje się, że wspomniane 

przepisy chronią przed wywłaszczeniem bez słusznego odszkodowania dopiero od momentu 

wejścia w życie Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.16 oraz od momentu ratyfikacji Protokołu 

nr 1, czyli od 1994 r.17. Tym samym z braku konkretnych rozwiązań prawnych o charakterze 

reprywatyzacyjnym lub z niewystarczającego zakresu instrumentów prawnych służących 

realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych co do zasady nie sposób wywodzić naruszenia 

Konstytucji lub Konwencji. Jednocześnie dopuszczalna jest kontrola dotychczasowych 

rozwiązań obecnie służących realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych, a także współcześnie 

przyjmowanych norm prawnych stanowiących kontynuację stanów prawnych wywołanych 

przez powojenne przejęcie mienia pod kątem ogólnych konstytucyjnych i konwencyjnych 

gwarancji związanych z ochroną własności i prawem do sądu. Z tych względów zarówno 

Trybunał Konstytucyjny, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie 

w ograniczonym zakresie pochylają się nad zagadnieniami związanymi z mechanizmem 

i zasadami realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych w Polsce. 

Na gruncie Konstytucji, poza ogólnymi jej zasadami, za wzorzec kontroli konstytucyjnej 

mechanizmów dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych najczęściej przyjmuje się 

gwarancje ochrony własności, słusznego odszkodowania oraz możliwości dochodzenia 

naprawienia szkody wywołanej przez niezgodne z prawem działanie organów władzy 

publicznej zawarte w art. 21, art. 64 i art. 7718. W tym kontekście wypowiedzi polskiego sądu 

konstytucyjnego ograniczają się jedynie do zdekodowania rzeczywistego znaczenia 

powojennych norm ekspropriacyjnych i następnie właściwej interpretacji dostępnych 

instrumentów prawnych służących wykonywaniu roszczeń reprywatyzacyjnych przez 

                                                
16

 Szerzej zob.: E. Łętowska, Własność i jej ochrona jako wzorzec kontroli konstytucyjności, 
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 4, ss. 917–918; postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 28 października 2015 r., sygn. P 6/13, LEX nr 1943839, pkt 4.2.3., 4.3.4.; L. Garlicki, M. Zubik, 
Komentarz do art. 21 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I. Wyd. II, L. 
Garlicki, M. Zubik (red.), Warszawa 2016, pkt 22.     
17

 Szerzej zob.: Ł. Bernatowicz, Problem ratione temporis [w:] Reprywatyzacja na przykładzie gruntów 
warszawskich, Warszawa 2015, LEX; S. Jarosz-Żukowska, Właściwość Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w sprawach dawnych aktów nacjonalizacyjnych i wywłaszczeniowych oraz nowego 
ustawodawstwa restytucyjnego – sprawy polskie, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Własność -  
idea, instytucje, ochrona” 2009, s. 194 i n.; A. Mężykowska, Procesy reprywatyzacyjne w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej a ochrona prawa własności w systemie Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, Gdańsk 2019, passim.   
18

 Szerzej zob. P. T. Kociubiński, Powojenne przekształcenia własnościowe w świetle Konstytucji, 
Warszawa 2013, s. 83 i n.  
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pryzmat odpowiednich zasad i wartości konstytucyjnych19. Jednocześnie w swoim 

orzecznictwie polski sąd konstytucyjny stara się nie kreować praw lub roszczeń 

niewynikających z obowiązujących przepisów i w tym aspekcie nie zastępować 

ustawodawcy, który od 1989 r. po wielokroć zapowiadał przyjęcie kompleksowych rozwiązań 

legislacyjnych o charakterze reprywatyzacyjnym20. Choć więc w wypowiedziach Trybunału 

Konstytucyjnego na próżno poszukiwać potwierdzenia generalnego obowiązku zwrotów lub 

wypłaty odszkodowań za przejęte mienie21, to jednak Trybunał prezentuje interpretację 

przyjazną interesom dawnych właścicieli, która byłaby do pogodzenia z zapowiadaną przez 

legislatywę ogólną regulacją reprywatyzacyjną22. Co więcej, ten ostatni element dotyczący z 

jednej strony regularnie pojawiających się od ponad trzech dekad zapowiedzi władz co do 

przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej, a z drugiej podkreślania przez sam Trybunał 

konieczności jej uchwalenia, jest silnie akcentowany w orzecznictwie konstytucyjnym. Co 

istotne, w ostatnich latach kwestia uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej coraz częściej 

stanowi podstawę ograniczenia23 lub nawet odmowy24 orzekania przez Trybunał 

Konstytucyjny co do konstytucyjności dotychczasowych mechanizmów reprywatyzacyjnych 

lub współcześnie przyjmowanych przepisów ograniczających możliwości dochodzenia 

roszczeń. 

Za szczególnie istotny w tym kontekście należy uznać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 

12 maja 2015 r. o sygn. P 46/13. Sprawa, w której zapadł omawiany wyrok, dotyczyła 

stwierdzenia nieważności decyzji (obiektywnie nieprawidłowej) o przywróceniu w 1948 r. 

dawnym właścicielom nieruchomości warszawskiej uprawnienia do ubiegania się o jej zwrot. 

Chodziło więc o ochronę uprawnień spadkobierców właścicieli dawnej nieruchomości 

warszawskiej do ubiegania się o jej zwrot wobec ryzyka unieważnienia tych uprawnień ze 

względu na wadliwość ich przywrócenia dawnym właścicielom w 1948 r. Ostatecznie 

Trybunał Konstytucyjny orzekł o konieczności zapewnienia ochrony tak nabytych 

(nieprawidłowo) w 1948 r. uprawnień przez dawnych właścicieli do ubiegania się o zwrot 

nieruchomości warszawskiej. W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny opowiedział się za 

ochroną roszczeń spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości warszawskiej o jej 

zwrot, mimo nieprawidłowości zaistniałej w 1948 r.  

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 156 § 2 k.p.a. jest niezgodny z Konstytucją w zakresie, 

w jakim przepis ten nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z 

rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a 

decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy. Innymi słowy, wyrok podważył 

konstytucyjność braku możliwości odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 

administracyjnej, od której doręczenia lub ogłoszenia nastąpił znaczny upływ czasu, jeśli 

decyzja ta była dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 

2 k.p.a. a stanowiła podstawę nabycia prawa. 

                                                
19

 Zob. E. Łętowska, Orzecznictwo sądowe jako element reprywatyzacji…, s. 84 i n. Zob. również 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r., sygn. SK 41/09, LEX nr 821148. 
20

 Zob. K. Dobrzeniecki, M. Romanowski, Reprywatyzacja…,ss. 73-75.  
21

 Zob. E. Łętowska, Orzecznictwo sądowe jako element reprywatyzacji…, ss. 93–94. 
22

 Zob. B. Banaszkiewicz, Rozrachunek z przeszłością komunistyczną w polskim ustawodawstwie i 
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ius et Lex” 2003, nr 1, s. 453. 
23

 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2016 r., sygn. Kp 3/15, LEX nr 2079163.  
24

 Zob. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., sygn. P 6/13, LEX 
nr 1943839. 
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego był tzw. wyrokiem zakresowym o pominięciu 

prawodawczym. Tego rodzaju orzeczenie oznacza, że Trybunał stwierdził, że prawodawca 

bez uzasadnionego powodu nie uwzględnił w art. art. 156 § 2 k.p.a. czasowego ograniczenia 

stwierdzania nieważności wadliwej decyzji administracyjnych, które były podstawą nabycia 

prawa lub ekspektatywy. Dodatkowo wyrok nie doprowadził do uchylenia 

zakwestionowanego przepisu, a jedynie stanowił zobowiązanie dla ustawodawcy do 

odpowiedniej zmiany podważonego przepisu celem zapewnienia zgodności kontrolowanej 

normy prawnej z Konstytucją. Wyrok odnosił się wyłącznie do art. 156 § 2 k.p.a. i dotyczył 

drugiego rodzaju wady określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (wydanie decyzji 

administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa) i w ogóle nie dotyczył konstytucyjności art. 

158 k.p.a. (stwierdzenie wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa pozwalające 

na dochodzenie odszkodowania). 

Trybunał Konstytucyjny nakazał stosowanie negatywnej przesłanki stwierdzenia nieważności 

decyzji administracyjnej w postaci znacznego upływu czasu tylko w stosunku do: 

 drugiego rodzaju wady z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (tj. rażącego naruszenia prawa) a nie 

wydania decyzji bez podstawy prawnej (pierwszego rodzaju wady), 

 decyzji administracyjnych będących podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, a nie 

wszystkich decyzji administracyjnych, w tym również tych będących podstawą 

pozbawienia prawa lub ekspektatywy.  

Decyzje administracyjne będące podstawą powojennej nacjonalizacji były zaś decyzjami 

pozbawiającymi prawa lub ekspektatywy. Trybunał Konstytucyjny nie odniósł się do tego 

rodzaju decyzji, czyli nie oceniał zgodności z konstytucją możliwości stwierdzania 

nieważności decyzji pozbawiających prawa (np. nacjonalizacyjnych). Trybunał nie 

wypowiadał się też w kwestii konieczności ograniczenia możliwości prowadzenia 

postępowania bez stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej a z ograniczeniem do 

stwierdzenia wydania jej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa ze 

względu na znaczny upływ czasu. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku jednoznacznie stwierdził zatem, że znaczny upływ czasu 

stanowi jedynie negatywną przesłankę stwierdzenia nieważności wadliwej decyzji 

administracyjnej nakazującą stwierdzenie jej wydania z naruszeniem prawa, a tym samym 

znaczny upływ czasu nie jest negatywną przesłanką wszczęcia jakiegokolwiek postępowania 

mającego na celu kontrolę legalności decyzji administracyjnej.  

Z kolei w obszarze europejskiego systemu ochrony praw człowieka Państwa-Strony 

Konwencji zapewniają jednostkom skuteczne i rzeczywiste korzystanie z prawa własności z 

art. 1 Protokołu nr 1 nie tylko poprzez powstrzymywanie się od ingerencji w sferę uprawnień 

dotyczących mienia/własności, ale także poprzez wypełnianie tzw. pozytywnych obowiązków 

(fr. obligations positives, ang. positive obligations) wynikających z art. 1 Protokołu nr 125. 

Zaliczyć można do nich wprowadzanie środków koniecznych dla ochrony prawa własności, 

                                                
25

 Zob. wyrok ETPC z dnia 30 listopada 2004 r. ws. Őneryildiz p. Turcji, skarga nr 48939/99, § 134; 
wyrok ETPC z dnia 22 czerwca 2004 r. ws. Broniowski p. Polsce, skarga nr 31443/96, § 143; wyrok 
ETPC z dnia 14 października 2008 r. ws. Blumberga p. Łotwie, skarga nr 70930/01, § 65; szerzej na 
temat obowiązków pozytywnych zob.: M. Jankowska-Gilberg, Zakres obowiązków pozytywnych 
Państwa na tle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Problemy 
Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego” 2009 vol. VII z. 2, s. 35 i 
n.; F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, Paris 2012, s. 676 i n.   
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zwłaszcza tam, gdzie zachodzi bezpośredni związek pomiędzy środkami, jakich skarżący 

może zasadnie oczekiwać ze strony władz, a skutecznym korzystaniem ze swojego 

mienia. Oznacza to w szczególności, że Państwa mają obowiązek zapewnienia mechanizmu 

sądowego dla skutecznego rozstrzygania sporów o prawo własności oraz zapewnienia 

zgodności tych mechanizmów z gwarancjami materialnymi i procesowymi zapisanymi w 

Konwencji. Z tym większą mocą zasada ta ma zastosowanie w sytuacji, gdy to samo 

Państwo-Strona pozostaje w sporze z osobą prywatną26. 

Trzeba zaznaczyć, że Konwencja nie jest instrumentem służącym do realizacji 

sprawiedliwości historycznej, czy też przewidzianym do naprawienia szkód powstałych przed 

ratyfikowaniem Konwencji i jej protokołów dodatkowych27. Niemniej jeżeli Państwo-Strona 

Konwencji zdecydowało się na wprowadzenie przepisów służących rekompensowaniu 

szkody powstałej przed ratyfikacją Konwencji, to wówczas Państwo-Strona jest zobowiązane 

do stworzenia takich mechanizmów i procedur, aby osoby z nich korzystające nie znajdowały 

się w sytuacji niejasności i niepewności prawnej. Natomiast występowanie niepewności 

prawa, administracji i praktyk stosowanych przez władze jest ważnym czynnikiem oceny 

wykonywania przez Państwo-Stronę jego pozytywnych obowiązków z art. 1 Protokołu nr 128. 

Za mechanizm dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych za szkody sprzed ratyfikacji 

EKPC chroniony przez gwarancje wynikające z art. 1 Protokołu nr 1 należy uznawać w 

szczególności opisywany w poprzedniej sekcji mechanizm z art. 156 i art. 158 k.p.a. 

Uzyskanie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej lub stwierdzenia jej wydania z 

naruszeniem prawa potwierdza bowiem bezprawność przejęcia mienia sprzed ratyfikacji 

Konwencji i pozwala na wykazanie tzw. sytuacji ciągłej ingerencji przez Państwo-Stronę w 

prawo własności uzasadniającej właściwość czasową Trybunału do zajęcia się sprawą29. 

W tym miejscu na szczególną uwagę w kontekście wprowadzanych w Ustawie zmian 

zasługują dwie - odnoszące się do pozytywnych obowiązków Polski w postępowaniach 

odszkodowawczych wynikających z wadliwych decyzji administracyjnych będących 

podstawą powojennego przejęcia mienia - sprawy Plechanow p. Polsce i Sierpiński p. 

Polsce, które dotyczyły nieuzyskania odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek 

wydania wadliwych decyzji administracyjnych dotyczących wykonania dekretu. W sprawach 

tych Trybunał orzekł, że Polska naruszyła prawo własności skarżących z art. 1 Protokołu nr 1 

poprzez niedopełnienie pozytywnych obowiązków polegających na stworzeniu systemu 

sądowniczego i prawa, w którym rozbieżności orzecznicze i ilość reform administracyjnych 

doprowadziły do pozbawienia skarżących odszkodowania, do którego otrzymania mogli mieć 

usprawiedliwione oczekiwania (fr. ésperances légitimes, ang. legitimate expectations)30. W 

przywołanych sprawach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdzało, że 

decyzje administracyjne zostały wydane z naruszeniem prawa, co w ocenie strasburskich 

                                                
26

 Zob. Wyrok ETPC z dnia 7 lipca 2009 r. ws. Plechanow p. Polsce, skarga nr 22279/04, § 100.   
27

 Por. A. Wróbel, Protokół Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i 
Protokół Nr 4 do powyższej Konwencji [w:] L. Garlicki, P. Hofmański,  A. Wróbel, Konwencja o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Tom II. Komentarz do artykułów 19-59 oraz 
Protokołów dodatkowych , Warszawa 2011, Legalis, § 75. 
28

 Zob. wyrok ETPC z dnia 22 czerwca 2004 r. ws. Broniowski p. Polsce, skarga nr 31443/96, § 151.  
29

 Szerzej zob. A. Mężykowska, Reprywatyzacja w Strasburgu? Kilka refleksji na temat aktualnych 
tendencji w orzecznictwie ETPCz w sprawach polskich rozstrzyganych na gruncie art. 1 Protokołu nr 1 
do EKPCz, „Studia Prawnicze” 2011, z. 1, s. 89. 
30

 Szerzej na temat usprawiedliwionego oczekiwania czy ekspektatywy zob. J. Lemańska, 
Uzasadnione oczekiwanie w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich, Warszawa 2016, 
passim.  
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sędziów stanowiło ziszczenie się kluczowych w polskim systemie prawnym przesłanek 

odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej. Niemniej jednak skarżący 

ostatecznie nie uzyskali odszkodowań z uwagi na błędne wskazanie pozwanego31. Trybunał 

stwierdził w tych sprawach, że liczne zmiany dotyczące centralizacji i decentralizacji 

administracji publicznej w Polsce oraz sprzeczna interpretacja przepisów o biernej 

legitymacji Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w sprawach 

odszkodowawczych doprowadziła do ostatecznego pozbawienia skarżących należnego 

odszkodowania32. Nadto europejscy sędziowie uznali, że w okolicznościach przywołanych 

spraw - kiedy to odpowiedzialność władzy publicznej za powstałą szkodę była ewidentna – 

przerzucenie na powodów obowiązku prawidłowego wskazania jednostki biernie 

legitymowanej w postępowaniu odszkodowawczym i wyciągnięcie negatywnych 

konsekwencji dla poszkodowanych z faktu pozwania błędnej jednostki było 

nieproporcjonalnym wymogiem naruszającym równowagę pomiędzy interesem publicznymi a 

partykularnymi interesami skarżących w tej sprawie33. 

Strasburscy sędziowie w przywołanych sprawach uznali więc niespójność polskiego 

orzecznictwa i niejasności formalne w sprawach odszkodowawczych wywodzonych z decyzji 

administracyjnych będących podstawą powojennego przejęcia mienia, których wydanie 

z rażącym naruszeniem prawa zostało odpowiednio stwierdzone, za nieodpowiadające 

standardom wywodzonym z art. 1 Protokołu nr 1. Tym bardziej wprowadzone w Ustawie 

całkowite wygaszenie roszczeń reprywatyzacyjnych do mienia przejętego po II wojnie 

światowej na mocy decyzji administracyjnych może w przyszłości podlegać negatywnej 

ocenie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka z punktu widzenia pozytywnych 

obowiązków wynikających z art. 1 Protokołu nr 1. 

 

II. Postępowania reprywatyzacyjne w Polsce w poszczególnych sektorach 

własnościowych 

Prawa ustanowione w początkach PRL nie odejmowały wszelkiej własności prywatnej en 

masse, lecz dotyczyły konkretnie określonych rodzajów mienia w dokładnie określonych 

sektorach własnościowych. Należy zatem wymienić podstawowe ekspropriacyjne akty 

prawne stanowiące podstawę powojennego przejmowania mienia w Polsce: 

 dekret z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego 

(Dz. U. 1918 r. Nr 21, poz. 67 oraz z 1927 r. Nr 49, poz. 437), 

 rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. – Prawo 

o postępowaniu wywłaszczeniowym (Dz. U. 1934 r. Nr 86, poz. 776), 

 dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. 

o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. 1945 r. Nr 3, poz. 13, z 1946 r. Nr 49, poz. 

279, z 1957 r. Nr 39, poz. 172, z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i 72 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6), 

                                                
31

 W przywołanych sprawach chodziło o rozbieżności co do biernej legitymacji procesowej w 
postępowaniach odszkodowawczych pomiędzy uchwałą Sądu Najwyższego z dni 16 listopada 2004 r., 
sygn. III CZP 64/04, LEX nr 131033, i uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia2006 r., sygn. III 
CZP 99/06, LEX nr 203873.   
32

 Zob.: wyrok ETPC z dnia 7 lipca 2009 r. ws. Plechanow p. Polsce, skarga nr 22279/04, § 111; wyrok 
ETPC z dnia 3 listopada 2009 r. ws. Sierpiński p. Polsce, skarga nr 38016/07, § 80.   
33

 Zob.: wyrok ETPC z dnia 7 lipca 2009 r. ws. Plechanow p. Polsce, skarga nr 22279/04, § 108 -109; 
wyrok ETPC z dnia 3 listopada 2009 r. ws. Sierpiński p. Polsce, skarga nr 38016/07, § 77-78. 
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 dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. 

o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz. U. 1944 r. Nr 15, poz. 

82, z 1948 r. Nr 57, poz. 456, z 1968 r. Nr 3, poz. 6 oraz z 1969 r. Nr 13, poz. 95), 

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

m.st. Warszawy (Dz. U. 1945 r. Nr 50, poz. 279 oraz z 1985 r. Nr 22, poz. 99), 

 dekret z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na 

cele reformy rolnej i osadnictwa (Dz. U. 1945 r. Nr 57, poz. 321), 

 ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych 

gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. 1946 r. Nr 3, poz. 17, z późn. zm.).  

 dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. 1946 

r. Nr 13, poz. 87), 

 dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem 

Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. 1946 r. Nr 49, poz. 279), 

 ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych 

Narodów w Oświęcimiu (Dz. U. 1947 r. Nr 52, poz. 265 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412), 

 ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych 

Narodów na Majdanku (Dz. U. 1947 r. Nr 52, poz. 266), 

 ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o zbywaniu i dzierżawie oraz o przekazywaniu na 

własność związków samorządu terytorialnego niektórych kategorii mienia 

państwowego (Dz. U. 1948 r. Nr 10, poz. 75 i Nr 62, poz. 493), 

 dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele 

użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r. (Dz. U. 1948 r. Nr 20, poz. 138 

oraz z 1949 r. Nr 65, poz. 527), 

 dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości 

niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. 1949 r. Nr 55, 

poz. 438 i Nr 60, poz. 475),  

 dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających 

w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych 

powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego 

(Dz. U. 1949 r. Nr 46, poz. 339 oraz z 1958 r. Nr 17, poz. 71), 

 ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. 

o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i 

osadnictwem rolnym (Dz. U. 1957 r. Nr 39, poz. 174 oraz z 1961 r. Nr 32, poz. 161), 

 ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego 

pod zarządem państwowym (Dz. U. 1958 r. Nr 11, poz. 37 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6), 

 ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu 

Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy 

rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. 1989 r. Nr 58, poz. 348, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 

oraz z 1991 r. Nr 107, poz. 464), 

 ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. 

U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 oraz z 1982 r. Nr 11, poz. 79), 
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 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne (Dz. U. 1962 r. Nr 34, poz. 158 oraz z 

1971 r. Nr 12, poz. 115). 

Funkcjonujący w czasach PRL-u aparat państwowy nie przykładał wagi do przestrzegania 

prawa, lecz kierował się aksjologią nowego ustroju34. Odbierano przedsiębiorstwa i majątki 

rolne, by likwidować elementy klasowo obce i wprowadzać nowy ustrój społeczno-

gospodarczy. Nie dbano ani o prawidłowe ustalenie, czy dany majątek rzeczywiście 

kwalifikował się do nacjonalizacji, ani o praworządną wykładnię przepisów przez samą tę 

władzę wydanych, ani o przestrzeganie obowiązujących procedur. W warunkach 

narastającej dyktatury zastraszeni ludzie z rzadka tylko korzystali ze środków odwoławczych, 

które i tak z reguły nie przynosiły żadnego rezultatu, a kontrola sądowa decyzji 

administracyjnych nie istniała. 

Zatem wielość ekspropriacyjnych aktów prawnych wydawanych po II wojnie światowej, brak 

kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej i wynikający z niej rozproszony charakter procesów 

reprywatyzacyjnych prowadzonych w indywidualnych sprawach sądowych i 

administracyjnych łącznie przekładają się na sektorowy podział mechanizmów dochodzenia 

roszczeń reprywatyzacyjnych w Polsce. Inaczej rzecz ujmując, sektorowy charakter 

powojennej ekspropriacji wraz powszechnymi wadami prawnymi jej realizacji determinują 

również sektorowy charakter procesów reprywatyzacyjnych z braku ogólnej regulacji w tym 

zakresie. 

Ze względu na ograniczenia niniejszej ekspertyzy oraz brak możliwości szczegółowego 

przedstawienia każdego z ww. aktów ekspropriacyjnych oraz mechanizmu wzruszenia 

przykładów ich bezprawnego wykonania, poniżej dokonano wyboru i omówienia tych 

sektorów własnościowych, w ramach których najczęściej dochodzi do realizacji roszczeń 

reprywatyzacyjnych w ostatnich trzech dekadach. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że 

w dużej części tych sektorów wygaszany Ustawą mechanizm oparty na art. 156 i art. 158 

k.p.a. ma kluczowe znaczenie w dochodzeniu roszczeń reprywatyzacyjnych. 

1. Nieruchomości ziemskie i leśne  

Ze względu na silne konotacje pomiędzy własnością nieruchomości ziemskich i leśnych oraz 

zwalczaną przez władze komunistyczne klasą posiadaczy ziemskich i leśnych, akty 

ekspropriacyjne związane z przejęciem tego rodzaju nieruchomości były jednymi z 

pierwszych realizowanych przez nowe władze akcji ekspropriacyjnych. Ze względu na liczne 

związki funkcjonalne, czasowe i prawne pomiędzy przejmowaniem nieruchomości ziemskich 

i leśnych sektory te zostaną omówione łącznie. W tym sektorze istotne zastosowanie 

znajduje mechanizm dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych oparty na art. 156 k.p.a. i 

art. 158 k.p.a.  

1.1. Podstawa prawna przejęcia mienia 

Dekret PKWN o Reformie Rolnej, który wszedł w życie w dniu 13 września 1944 r., stanowił 

główną podstawę przejmowania nie tylko nieruchomości ziemskich, lecz również dworów, 

pałaców oraz zespołów pałacowo-parkowych oraz innego rodzaju części nieruchomości, 

                                                
34

 Odmiennie zob. B. Zdziennicki, Problemy aksjologiczno-prawne reprywatyzacji [w:] Problemy 
reprywatyzacji, A. Jarosz-Nojszewska, p. Legutko-Kobus (red.), Warszawa 2018, s. 65 i n., który 
wyjaśnia, że koncept nieprzestrzegania przez komunistów własnego prawa został wykreowany 
poprzez aktywizm sędziowski w ramach reprywatyzacji zdekoncentrowanej, zaś prawidłowa wykładnia 
powojennych przepisów ekspropriacyjnych pozwala na obronę tezy o legalności dużej części aktów 
przejmowania mienia w czasach PRL.          
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które nie były funkcjonalnie związane z nieruchomością ziemską i nie służyły bezpośrednio 

do prowadzenia produkcji rolnej. Rozstrzyganie o tym, czy dana nieruchomość podpadała 

pod działanie przepisów dekretu PKWN o Reformie Rolnej następowało na drodze 

postępowania administracyjnego toczącego się przed organami szczebla wojewódzkiego na 

podstawie Rozporządzenia o Reformie Rolnej. 

Główną podstawą prawną przejmowania nieruchomości był art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN 

o Reformie Rolnej. Przejęcie nieruchomości w trybie przywołanego przepisu było możliwe 

jedynie przy kumulatywnym spełnieniu dwóch warunków, tj. przy spełnieniu: 

 kryterium przedmiotowego – przejmowana nieruchomość musiała być nieruchomością 

ziemską, co zgodnie z poglądami orzecznictwa i doktryny oznacza, że musiała ona 

mieć charakter rolniczy, oraz 

 kryterium obszarowego - łączny rozmiar przejmowanej nieruchomości musiał 

przekraczać bądź 100 ha powierzchni ogólnej bądź 50 ha użytków rolnych, a na 

terenie województw poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, jeśli ich rozmiar łączny 

przekraczał 100 ha powierzchni ogólnej, niezależnie od wielkości użytków rolnych tej 

powierzchni.  

Poza tym, zgodnie z art. 2 ust. 2 dekretu PKWN o Reformie Rolnej, wszelkie fizyczne i 

prawne działy nieruchomości ziemskich dokonywane po dniu 1 września 1939 r. zostały 

uznane za nieważne.  

Z kolei lasy były przejmowane na mocy dekretu PKWN o Lasach, który zaczął obowiązywać 

w dniu 27 grudnia 1944 r. i był powiązany z mechanizmem dekretu PKWN o Reformie 

Rolnej. Zgodnie z przepisami dekretu PKWN o Lasach przejęciu przez państwo podlegały 

lasy będące własnością osób fizycznych lub prawnych o obszarze przekraczającym 25 ha. 

Wraz z lasami przejmowano również szereg ruchomości i nieruchomości związanych z 

prowadzeniem gospodarstwa leśnego. Na szczególną uwagę zasługuje art. 1 ust. 3 lit. b) 

dekretu PKWN o Lasach, który wykluczał przejmowanie lasów należących do osób 

fizycznych w razie kumulatywnego spełnienia się dwóch kryteriów: 

 kryterium obszarowego - dokonania przed dniem 1 września 1939 r. prawnego lub 

fizycznego podziału na parcele o obszarze nie większym niż 25 ha, oraz 

 kryterium podmiotowego – właściciel lasu nie mógł utracić nieruchomości ziemskiej na 

skutek działania art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o Reformie Rolnej.  

Tym samym dawny właściciel nieruchomości ziemskiej podlegającej przejęciu na mocy 

dekretu PKWN o Reformie Rolnej nie mógł uniknąć przejęcia należących do niego lasów, 

nawet jeżeli przed wybuchem II wojny światowej dokonał ich faktycznego lub prawnego 

podziału na parcele do 25 ha.  

Należące do osób narodowości niemieckiej nieruchomości ziemskie, jak i lasy w 

omawianych dekretach PKWN przejęto niezależnie od ich obszaru.  

1.2. Mechanizm dochodzenia roszczeń 

Scenariusze działań w sprawach nieruchomości przejętych w trybie dekretu PKWN o 

Reformie Rolnej uzależnione są od stanu prawnego i faktycznego przejętej nieruchomości. 

Mając na uwadze kryteria wynikające z przepisów dekretowych, w ramach określania stanu 

prawnego i faktycznego przejętej nieruchomości należy ustalić: 
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 dokładne położenie nieruchomości, jej oznaczenie hipoteczne oraz powierzchnię na 

dzień 1 września 1939 r., 

 charakter przejmowanej nieruchomości na dzień 13 września 1944 r., tj. ustalić czy 

była to nieruchomość ziemska w tym dniu, 

 następstwo prawne po ostatnim właścicielu przejmowanej nieruchomości, 

 czy przy przejmowaniu nieruchomości doszło do wpisania Skarbu Państwa do 

prowadzonej dla niej księgi hipotecznej jako jej właściciela z mocy dekretu PKWN o 

Reformy Rolnej, a jeśli tak to co stanowiło podstawę dokonania takiego wpisu, tj. czy 

do sądu hipotecznego przedłożono:  

i. zaświadczenie stwierdzające przejście nieruchomość na rzecz państwa w trybie 

dekretu PKWN o Reformie Rolnej, czy też  

ii. orzeczenie administracyjne organów szczebla wojewódzkiego stwierdzające na 

podstawie § 5 rozporządzenia o Reformie Rolnej, że przejęta nieruchomość 

podpadała pod działanie przepisów dekretu PKWN o Reformie Rolnej.   

W przypadku ustalenia, że przejęta nieruchomość nie spełniała kryteriów z art. 2 ust. 1 lit. e) 

dekretu PKWN o Reformie Rolnej, dalsze kroki zależą od ustalenia wskazanych powyżej 

okoliczności wpisu Skarbu Państwa do księgi hipotecznej. 

Jeżeli nie wydano orzeczenia administracyjnego na podstawie § 5 rozporządzenia o 

Reformie Rolnej, wówczas konieczne jest ustalenie, że nieruchomość nie podpadała pod 

przepisy dekretu PKWN o Reformie Rolnej. W tym celu należy wszcząć postępowanie 

administracyjne przed właściwym wojewodą w trybie § 5 rozporządzenia o Reformie Rolnej, 

aby doprowadzić do stwierdzenia, czy przejęta nieruchomość podpadał pod działanie art. 2 

ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o Reformie Rolnej35. Celem przeprowadzenia tego postępowania 

należy wystąpić do właściwego względem położenia przejętej nieruchomości wojewody z 

wnioskiem o ustalenie, czy nieruchomość podpadała pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu 

PKWN o Reformie Rolnej, wykazać następstwo prawne wnioskodawców po ostatnim 

właścicielu nieruchomości oraz wykazać, że nieruchomość nie spełniała kryteriów 

przewidzianych w art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o Reformie Rolnej. Spełnienie tej 

ostatniej przesłanki jest możliwe poprzez albo dowiedzenie, że przejęta nieruchomość nie 

była w ogóle nieruchomością ziemską w rozumieniu dekretu PKWN o Reformie Rolnej, albo 

była to nieruchomość ziemska, która jednak nie spełniała kryterium obszarowego, albo też 

była to nieruchomość ziemska i spełniała kryterium obszarowe, ale jej cześć (zabudowania z 

okolicą, dwór z ogrodem, pałac lub zespół pałacowo-parkowy) nie była funkcjonalnie 

związana z nieruchomością ziemską i nie służyła do prowadzenia produkcji rolnej. 

Dowodzenie tych okoliczności odbywa się przy pomocy dokumentów, a w razie wątpliwości 

przy pomocy opinii biegłych geodetów lub rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia 

charakteru przejętej nieruchomości, jej stanu prawnego oraz dokładnego obszaru w prawnie 

relewantnych datach. Dopuszczalne jest również bazowanie na zeznaniach świadków 

                                                
35

 Na temat współczesnej możliwości inicjowania i prowadzenia postępowań w trybie § 5 
rozporządzenia o Reformie Rolnej zob.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 
października 2011 r., sygn. I OSK 689/11, LEX nr 1149420; wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. I OSK 11/10, LEX nr 1082572; uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 18 maja 2011 r., sygn. III CZP 21/11, LEX nr 811908; uchwała Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2011 r., sygn. I OPS 3/10, LEX nr 672624; uchwała 7 sędziów 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2006 r., sygn. I OPS 2/06, LEX nr 672624.  
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(dawnej służby dworów lub pałaców albo dawnych pracowników majątków ziemskich), 

zdjęciach i pamiątkach rodzinnych, księgach rachunkowych i dokumentach rządców majątku 

lub innych środkach dowodowych mających na celu wykazanie, że pewien obszar 

nieruchomości ziemskiej stanowił fizycznie i funkcjonalnie odrębną część nieruchomości, 

która nie służyła właścicielowi do prowadzenia produkcji rolnej, a spełniała jedynie funkcje 

mieszkalne, rekreacyjne i reprezentacyjne dla właściciela i jego bliskich. Od decyzji wydanej 

przez wojewodę zgodnie z k.p.a. służy odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

terminie 14 – a nie 7 dni, jak wskazuje § 5 ust. 2 rozporządzenia o Reformie Rolnej36. Od 

decyzji Ministra wydanej na podstawie § 5 rozporządzenia o Reformie Rolnej służy skarga 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i ewentualnie na dalszym etapie 

postępowania skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Już po uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji stwierdzającej, że przejęta 

nieruchomość lub jej część nie podpadała pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o 

Reformie Rolnej, możliwe są dalsze działania. Jeżeli na przestrzeni lat od momentu przejęcia 

nieruchomości nie doszło do jej zbycia (lub jej części) w drodze czynności cywilnoprawnych 

na rzecz osób trzecich, to wówczas możliwe jest odzyskanie jej (lub jej części) w naturze 

poprzez wystąpienie do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wykreślenie Skarbu 

Państwa z działu II prowadzonych dla przejętej nieruchomości ksiąg wieczystych i wpisanie 

w jego miejsce następców prawnych poprzedniego właściciela. Jeżeli natomiast na 

przestrzeni lat od momentu przejęcia nieruchomości doszło do jej zbycia (lub jej części) w 

drodze czynności cywilnoprawnych na rzecz osób trzecich, to wówczas nie jest możliwe 

odzyskanie nieruchomości (lub jej części) w naturze. W takiej sytuacji możliwe jest 

dochodzenie odszkodowania. Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za 

szkodę poniesioną wskutek bezprawnego zbycia przez Skarb Państwa wadliwie przejętej w 

trybie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o Reformie Rolnej nieruchomości rozpoczyna bieg od 

dnia wydania w trybie § 5 rozporządzenia o Reformie Rolnej decyzji stwierdzającej 

niepodpadanie nieruchomości pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o Reformie 

Rolnej, lecz w każdym przypadku roszczenie to ulega przedawnieniu przy zastosowaniu 10 - 

lub 6-letniego terminu przedawnienia wynikającego ze zmian brzmienia art. 118 k.c. i 

liczonego od dnia zbycia nieruchomości przez podmiot publiczny.  

Jeżeli natomiast podczas przejmowania nieruchomości wydano orzeczenie administracyjne 

na podstawie § 5 rozporządzenia o Reformie Rolnej, konieczne jest wówczas 

przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nieważności wydanego orzeczenia. W tym 

celu następcy prawni właściciela muszą wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego wydanego w trybie § 

5 rozporządzenia o Reformie Rolnej stwierdzającego, że nieruchomość podpada pod 

działanie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o Reformie Rolnej. W toku postępowania należy 

wykazać zaistnienie kwalifikowanej wady prawnej kontrolowanego orzeczenia w rozumieniu 

art. 156 k.p.a. - wady mogą dotyczyć kwestii formalnych, jak i materialnych, w tym w 

szczególności tych związanych niezaistnieniem przesłanek do przejęcia nieruchomości w 

trybie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o Reformie Rolnej. W wyniku przeprowadzenia 

postępowania nadzorczego i stwierdzenia przez Ministra wystąpienia kwalifikowanej 

wadliwości kontrolowanego orzeczenia administracyjnego może dojść do stwierdzenia 

nieważności orzeczenia administracyjnego w stosunku do całości lub części przejętej 

                                                
36

 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2005 r., sygn. I OSK 260/2005, 
LEX nr 196266.  
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nieruchomości (jego wyeliminowania z obrotu prawnego ze skutkiem wstecznym) lub 

stwierdzenia wydania orzeczenia administracyjnego z naruszeniem prawa w stosunku do 

całości lub części przejętej nieruchomości (orzeczenie nadal wywołuje skutki prawne).  

W przypadku stwierdzenia kwalifikowanej wadliwości orzeczenia administracyjnego 

wydanego w trybie § 5 rozporządzenia o Reformie Rolnej stwierdzającego podpadanie 

nieruchomości pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o Reformie Rolnej, dalsze 

kroki zależą od rodzaju wydanej decyzji nadzorczej. Jeżeli orzeczenie wydane w trybie § 5 

rozporządzenia zostanie uznane za nieważne i zostanie wyeliminowane z obrotu prawnego, 

to wówczas wniosek o stwierdzenie, czy przejęta nieruchomość podpadała pod działanie art. 

2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o Reformie Rolnej podlega rozpatrzeniu na nowo. W takiej 

sytuacji postępowanie toczy się dalej w sposób już wcześniej opisany. Przy czym najbardziej 

prawdopodobne jest wówczas odzyskanie nieruchomości w naturze, ponieważ jeżeli na 

etapie postępowania nadzorczego nie doszło do stwierdzenia wystąpienia nieodwracalnych 

skutków prawnych, to znaczy, że najprawdopodobniej na przestrzeni lat nie doszło do zbycia 

nieruchomości w drodze czynności cywilnoprawnych na rzecz osób trzecich. Jeśli z kolei 

orzeczenie wydane w trybie § 5 rozporządzenia o Reformie Rolnej zostanie uznane przez 

Ministra za wydane z naruszeniem prawa z uwagi na wystąpienie nieodwracalnych skutków 

prawnych, to wówczas możliwe jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze 

postępowania cywilnego w trybie art. 160 k.p.a., co szczegółowo zostało opisane w 

Rozdziale I. Należy przy tym pamiętać, że rozstrzygnięcie decyzji nadzorczej Ministra wobec 

orzeczenia administracyjnego wydanego w trybie § 5 rozporządzenia o Reformie Rolnej 

może mieć charakter kombinowany, tzn. może ono w odniesieniu do części nieruchomości 

stwierdzać nieważność, a w pozostałej części stwierdzać wydanie orzeczenia 

administracyjnego z naruszeniem prawa. Wówczas powyższe rozwiązania będą miały 

odpowiednie zastosowanie do poszczególnych części nieruchomości objętych działaniem 

wadliwego orzeczenia administracyjnego.  

Mechanizm dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych istotnie różni się w przypadku 

nieruchomości przejętych na podstawie dekretu PKWN o Lasach, którego przepisy 

wykonawcze (odmiennie niż przy reformie rolnej) nie przewidywały trybu postępowania 

administracyjnego, w ramach którego ustalano, czy dana nieruchomość podlegała przejęciu 

na rzecz państwa. Natomiast wpis Skarbu Państwa do księgi hipotecznej następował na 

wniosek. Zatem model dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości leśnych 

odzwierciedla specyfikę ich przejęcia, które następowało z mocy prawa, a jego warunkiem 

nie było uzyskanie żadnego orzeczenia, decyzji czy innego rodzaju dokumentu. Z tego 

względu w przypadku nieruchomości leśnych konieczne jest przede wszystkim 

zweryfikowanie spełnienia przesłanek z dekretu PKWN o Lasach i w zależności od 

aktualnego stanu prawnego nieruchomości, jego odpowiednie uregulowanie na drodze 

postępowania cywilnego. Tym samym do dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych do 

nieruchomości leśnych nie służy droga postępowania administracyjnego37, ale droga 

sądowa, na której można dochodzić ustalenia istnienia bądź nieistnienia prawa lub stosunku 

prawnego w trybie art. 189 k.p.c., a także uzgodnienia księgi wieczystej z rzeczywistym 

stanem prawnym w trybie art. 10 u.k.w.h. 

1.3. Ograniczenia i ryzyka  

                                                
37

 Zob.: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1994 r., sygn. III CZP 50/94, LEX nr 4072; 
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1994 r., sygn. III CZP 54/94, LEX nr 4075.   
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Pomimo bardzo bogatego dorobku orzeczniczego powstałego na tle przepisów dekretu 

PKWN o Reformie Rolnej i dekretu PKWN o Lasach, w judykaturze wciąż trwa dyskusja nad 

kwestiami zasadniczymi, a więc nad tym, co dokładnie podlegało przejęciu na mocy obu 

wymienionych dekretów. W zależności od aktualnych w danym czasie tendencji 

orzeczniczych, osoby dochodzące roszczeń reprywatyzacyjnych nie mają pewności, która z 

linii orzeczniczych w danym momencie będzie przeważająca i jaki zakres roszczeń będzie 

możliwy do uwzględnienia.  

Nieustanna dyskusja w orzecznictwie toczy się na temat definicji i znaczenia nieruchomości 

ziemskiej, która podlegała przejęciu na mocy art. 2 ust. 1 lit e) dekretu PKWN o Reformie 

Rolnej niezależnie od ujętego w tym przepisie kryterium obszarowego. Chociaż już w 1990 r. 

Trybunał Konstytucyjny zajął bardzo zdecydowane stanowisko o tym, iż nieruchomością 

ziemską w rozumieniu przepisów omawianego dekretu jest nieruchomość o charakterze 

rolniczym, czyli taka nieruchomość, która była przeznaczona pod działalność rolniczą, to 

jednak wciąż regularnie na tym tle pojawiają się dalsze wątpliwości38. Dotyczą one: tego, czy 

decydująca może być sama kwalifikacja nieruchomości pod działalność rolniczą, czy prawnie 

relewantna jest w tym zakresie również kwestia lokalizacji danej nieruchomości ziemskiej 

położonej w administracyjnych granicach miasta39; tego, czy o rolniczym charakterze danej 

części nieruchomości ziemskiej przesądza jej funkcjonalny związek i faktyczne 

przeznaczenie pod produkcję rolną40, czy dla owej kwalifikacji wystarczający jest potencjał 

prowadzenia na danym gruncie produkcji rolnej lub działalności z nią związanej41; tego, czy 

elementy zespołów dworsko- lub pałacowo-parkowych o charakterze ozdobnym lub 

rekreacyjnym, np. łąki, sady czy stawy i jeziora, mogły jednocześnie służyć produkcji rolnej, 

pomimo tego że zostały zaprojektowane jako część parków funkcjonalnie niezwiązana z 

działalnością rolniczą majątku ziemskiego42. Powyższe rozbieżności w orzecznictwie 

pośrednio mają wpływ również na sytuację prawną nieruchomości przejmowanych na mocy 

dekretu PKWN o Lasach, a to z uwagi na wyłączenie rozparcelowanych przed wojną lasów 

należących do osób, których nieruchomości ziemskie nie podlegały przejęciu na podstawie 

art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o Reformie Rolnej. W tym kontekście zatem prawidłowe 

                                                
38

 Zob. uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 1990 r., sygn. W 3/89, LEX nr 25203. 
Odmienne wywody prezentowane są na gruncie nieprawniczych rozważań historycznych dotyczących 
definicji nieruchomości ziemskich. Zob. M. Kłusek, Nieruchomości ziemskie i ich właściciele w 
postępowaniach administracyjnych z lat 1944-1950 wywołanych realizacją dekretu o przeprowadzeniu 
reformy rolnej, Kraków 2014, passim. Jednakowoż pogląd o pojmowaniu nieruchomości ziemskich z 
art. 2 ust. 1 lit. e jako nieruchomości o charakterze rolniczym jest powszechnie podzielany w doktrynie, 
w tym również w najnowszych (nowszych od publikacji M. Kłuska) wypowiedziach nauki prawa. Zob.: 
M. Kaliński, Nieruchomość ziemska o charakterze rolniczym w świetle dekretu o przeprowadzeniu 
reformy rolnej – glosa – I OSK 2440/13, „Monitor Prawniczy” 2016 nr 2, s. 99 i n.; M. Nawrocki, 
Prawne problemy odzyskania nieruchomości przejętych na podstawie dekretu z 6.09.1944 r. o 
przeprowadzeniu reformy rolnej, „Państwo i Prawo” 2016 nr 2, s. 37-39.     
39

 Zob.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2007 r., sygn. I OSK 1625/06, 
LEX nr 417423;  wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn. I OSK 
2440/13, LEX nr 1815075;   
40

 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2018 r., sygn. I OSK 2163/16, LEX 
nr 2564644.  
41

 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2018 r., sygn. I OSK 
1279/18, LEX nr 2599173.  
42

 Zob.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2004 r., 
sygn. IV SA/Wa 205/04, LEX nr 835819; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 11 kwietnia 2007 r., sygn. IV SA/Wa 170/07, LEX nr 336989; wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 19 lipca 2017 r., sygn. I OSK 2254/15, LEX nr 2371476.  
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zdefiniowanie zakresu przechodzącej na rzecz państwa nieruchomości ziemskiej w dużym 

stopniu rzutuje również na określenie przechodzących na rzecz państwa lasów43. 

Ograniczeniem w dochodzeniu roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości przejętych 

na mocy dekretu PKWN o Lasach jest brak efektywnej możliwości dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych. Szansa na możliwość żądania odszkodowania pojawiła się wraz 

z przyjęciem ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru 

strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051). W art. 7 ww. ustawy 

zapowiedziano przyjęcie przepisów regulujących kwestię rekompensat dla byłych właścicieli 

za przejęte przez państwo zasoby, w tym m.in. lasy. Przez kolejne lata ustawodawca nie 

realizował swojej zapowiedzi i nie uchwalono wskazanych w omawianym przepisie regulacji. 

Z tego względu dawni właściciele i ich następcy prawni zaczęli inicjować postępowania 

odszkodowawcze wywodzone z zaniechania legislacyjnego. Niestety orzecznictwo sądowe 

jest bardzo niestabilne w tego typu sprawach, w których przeważają orzeczenia oddalające 

tego rodzaju powództwa, co w dodatku uznawane jest za zgodne z wymogami art. 1 

Protokołu nr 144. 

Nie można również w kontekście ryzyk i ograniczeń nie wspomnieć o działaniach 

podejmowanych przez Skarb Państwa (bądź jednostki samorządu terytorialnego) w 

przypadku potwierdzenia we właściwych postępowaniach, że nieruchomości nie zostały po 

wojnie przejęte przez Państwo zgodnie z prawem. Szeroko rozumiane podmioty publiczne, 

w przypadku utraty praw do nieruchomości w oparciu o pierwotną podstawę prawną, 

podejmują wszelkie działania, aby nabyć prawa w oparciu o inne podstawy prawne; w 

szczególności występują one na drogę sądowego postępowania nieprocesowego domagając 

się potwierdzenia przez sąd powszechny zasiedzenia prawa własności nieruchomości na 

podstawie art. 172 k.c. Możliwość zasiedzenia praw do nieruchomości uzależniona jest od 

charakteru oraz okresu posiadania. Obecnie prawo własności nieruchomości może być 

przedmiotem zasiedzenia przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze po upływie 20 lat, 

a w złej wierze po upływie 30 lat nieprzerwanego posiadania45. Jednocześnie zgłoszone 

przez dawnego właściciela, bądź jego spadkobierców, właściwe żądania w postępowaniach 

administracyjnych lub sądowych, których celem jest odzyskanie praw do nieruchomości, 

przerywają skutecznie bieg terminu zasiedzenia. 

Znaczącymi ograniczeniami dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z dekretu PKWN 

o Reformie Rolnej są krótkie terminy przedawnień i niepewność orzecznictwa sądowego co 

do rozpoczęcia biegu tego przedawnienia. 

2. Nieruchomości wywłaszczone 

2.1. Podstawa prawna przejęcia mienia 

                                                
43

 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r., sygn. II CSK 4/13, LEX nr 1383039; 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. IV CSK 165/18, LEX nr 2688859. 
44

 Zob. O. M. Piaskowska, Zaniechanie legislacyjne jako przesłanka odpowiedzialności 
odszkodowawczej Skarbu Państwa na przykładzie art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu 
narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, LEX/el. 2014. Szerzej zob.: 
decyzja ETPC z dnia 12 września 2017 r. ws. Zamoyski-Brisson p. Polsce, skarga nr 19875/13; 
decyzja ETPC z dnia 22 maja 2018 r. ws. Tarnowski i inni p. Polsce, skarga nr 65312/10; decyzja 
ETPC z dnia 12 lutego 2019 r. ws. Piotrowski p. Polsce, skarga nr 56553/15. 
45

 Do nowelizacji art. 172 k.c., która weszła w życie 1 października 1990 r., termin wymagany dla 
stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości w złej wierze wynosił 20 lat, zaś w dobrej wierze 10 lat. 
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W doktrynie oraz w orzecznictwie rozróżnia się wywłaszczenie w szerokim oraz wąskim 

(klasycznym) znaczeniu tego słowa. W tym pierwszym ujęciu oznacza ono pozbawienie 

własności (lub innych praw do rzeczy) na podstawie działań państwa przy pomocy przymusu 

państwowego, bez względu na ich formę (tj. zarówno na podstawie aktu indywidualnego – 

decyzji administracyjnej, jak i generalnego - ustawy). W wąskim ujęciu – o jakim będzie 

mowa w niniejszej części przedmiotowego opracowania – poprzez wywłaszczenie rozumieć 

należy przejęcie prawa własności (lub innego prawa do rzeczy) co ma nastąpić w interesie 

publicznym, za pomocą środków przymusu państwowego, jedynie na podstawie decyzji 

administracyjnej (wcześniej orzeczenia administracyjnego) oraz za odszkodowaniem46.  

W powojennej Polsce zagadnienia związane z wywłaszczeniem nieruchomości uregulowane 

zostały kompleksowo w następujących aktach prawnych: 

 w postępowaniu wywłaszczeniowym z 1934 r. (obowiązującym od 30 października 

1934 r. do 31 stycznia 1952 r.), 

 w dekrecie wywłaszczeniowym z 1948 r. (obowiązującym od 16 kwietnia 1948 r. do 

5 kwietnia 1958 r.), 

 w dekrecie wywłaszczeniowym z 1949 r. (obowiązującym od 4 maja 1949 r. do 5 

kwietnia 1958 r.), 

 w ustawie wywłaszczeniowej z 1958 r. (obowiązującej od 5 kwietnia 1958 r. do 1 

sierpnia 1985 r.), 

 w ustawie o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 1985 r. 

(obowiązującej od 1 sierpnia 1985 r. do 1 stycznia 1998 r.), 

 w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 r., tj. w u.g.n. (obowiązującej od 

1 stycznia 1998 r. do chwili obecnej). 

Każdy z wymienionych powyżej aktów prawnych, zgodnie z przywołaną powyżej klasyczną 

definicją wywłaszczenia, określał w sposób odrębny oraz charakterystyczny dla siebie 

materialnoprawne podstawy wywłaszczenia, wskazując tym samym w jakich przypadkach 

możliwe jest pozbawienie prawa do nieruchomości. Niezależnie jednak od szczegółowych 

uregulowań przyjętych w różnych okresach po odzyskaniu niepodległości uznać należy, że to 

na organie administracyjnym dokonującym wywłaszczenia ciążył (co do zasady) obowiązek 

poczynienia, w konkretnym przypadku, prawidłowych ustaleń odnośnie do dopuszczalności 

wywłaszczenia. Pewien wyjątek w tym zakresie przewidywał dekret wywłaszczeniowy 

z 1949 r., nakładający na wywłaszczającego obowiązek uzyskania jeszcze przed 

wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego zezwolenia Przewodniczącego Komisji 

Planowania Gospodarczego na nabycie danej nieruchomości, jako niezbędnej dla realizacji 

narodowych planów gospodarczych; uzyskanie tego zezwolenia (które było następnie 

załączane do wniosku wywłaszczeniowego) praktycznie przesądzało o dopuszczalności 

wywłaszczenia.  

Ponadto uznać należy, że wspólną cechą materialnoprawnych przesłanek wywłaszczenia, 

określonych przez wymienione powyżej akty prawne, była ta odnosząca się do możliwości 

pozbawienia prawa własności nieruchomości jedynie dla realizacji przyszłych, jeszcze 

niezrealizowanych celów publicznych. W przypadku gdy konieczne było zajęcie gruntu 

jeszcze przed zakończeniem procedury wywłaszczeniowej, ustawy (dekrety) te przewidywały 

                                                
46

 Zob. A. Hetko, Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe, Warszawa 2012, s. 4. 
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odrębny tryb uzyskiwania stosownych zezwoleń. Wyjątek w tym zakresie stanowiły w 

zasadzie tylko postanowienia dekretu wywłaszczeniowego z 1948 r., którego celem było 

uregulowanie stanów prawnych nieruchomości zajętych na cele publiczne w latach 1939 – 

1945; samo wywłaszczenie następowało natomiast z dniem 9 maja 1945 r. 

Postępowanie wywłaszczeniowe, będące postępowaniem administracyjnym, w każdym z 

wymienionych powyżej przypadków kończyło się wydaniem indywidualnie zaadresowanego 

do właściciela nieruchomości aktu administracyjnego (orzeczenia administracyjnego, a 

następnie decyzji administracyjnej), w przedmiocie wywłaszczenia. Z tego też względu tryb 

tego postępowania był uregulowany w przepisach obowiązującej w owym czasie procedury 

administracyjnej, z odrębnościami wynikającymi z rzeczonych ustaw wywłaszczeniowych.  

Zasadą wynikającą z wymienionych na wstępie aktów prawnych było, że postępowanie 

wywłaszczeniowe mogło zostać wszczęte jedynie na wniosek podmiotu ubiegającego się o 

wywłaszczenie, którym to wnioskiem pozostawał związany organ wywłaszczeniowy. Od 

zasady tej ustawodawca odstąpił dopiero 1 sierpnia 1985 r., kiedy to weszły w życie przepisy 

ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 1985 r., dopuszczającej 

wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego z urzędu. Z tego też względu przepisy te 

określały w sposób szczegółowy konieczne elementy formalne wniosku wywłaszczeniowego, 

a także jakie dokumenty powinny do niego zostać załączone. 

Wydanie decyzji (orzeczenia) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości w każdym z 

przywołanych powyżej przypadków mogło nastąpić jedynie po przeprowadzeniu 

obligatoryjnej rozprawy administracyjnej (przy czym wystarczającym było, że właściciel został 

o niej prawidłowo zawiadomiony – nie musiał być na niej obecny) oraz, co do zasady, jedynie 

w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o wywłaszczenie nie mógł jej pozyskać 

dobrowolnie od właściciela na podstawie zakupu. Zasadą również było, że o czynnościach w 

toku postępowania właściciele wywłaszczanych nieruchomości mieli być zawiadamiani 

pisemnie, a pisma te miały być im doręczane indywidualnie (na ich adresy). Od powyższej 

zasady organ prowadzący postępowanie mógł odstąpić w zasadzie tylko wtedy, gdy 

postępowanie dotyczyło większej liczby osób lub gdy adres właściciela nie był znany; w 

takim przypadku obowiązkiem było doręczanie pism przez obwieszczenie. Wyjątek w tym 

zakresie przewidywał jedynie dekret wywłaszczeniowy z 1948 r., zgodnie z którego 

przepisami doręczeń dokonywano jedynie poprzez ogłoszenie w Wojewódzkim Dzienniku 

Urzędowym oraz przez wywieszenie odpisu tych ogłoszeń w siedzibie właściwego zarządu 

gminnego lub miejskiego. 

Jak wynika z przywołanej na wstępie definicji wywłaszczenia, obligatoryjnym jego elementem 

pozostaje miedzy innymi ustalenie (oraz wypłata) odszkodowania za odjęte prawo rzeczowe. 

Obowiązek ten ciążył również na organach prowadzących postępowania wywłaszczeniowe, 

tym niemniej był on uregulowany w odmienny sposób, w zależności od aktualnie 

obowiązujących w danym czasie przepisów. Początkowo w przedmiocie ustalenia 

odszkodowania organy orzekały w oddzielnym postępowaniu administracyjnym, również po 

przeprowadzeniu obligatoryjnej rozprawy administracyjnej. Dopiero wprowadzając przepisy 

ustawy wywłaszczeniowej z 1958 r. ustawodawca zdecydował się połączyć oba te 

postępowania (tj. w przedmiocie wywłaszczenia oraz odszkodowania), nakładając na organy 

administracji publicznej orzekające w przedmiocie wywłaszczenia również obowiązek 

ustalenia wysokości odszkodowania; brak tego elementu w decyzji wywłaszczeniowej 
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stanowił istotne naruszenie prawa. Należne odszkodowania mogło zostać ustalone w 

pieniądzach lub poprzez wskazanie nieruchomości zamiennej.  

Przejście prawa własności wywłaszczanej nieruchomości generalnie następowało na 

podstawie ostatecznej decyzji (orzeczenia) w przedmiocie wywłaszczenia, w terminie 

wskazanym w przepisach wywłaszczeniowych. Decyzja ta stanowiła również podstawę do 

ujawnienia prawa własności uwłaszczonego w księdze wieczystej prowadzonej dla danej 

nieruchomości. Pewną odrębność w tym zakresie przewidywały jedynie przepisy 

postępowania wywłaszczeniowego z 1934 r. oraz odwołującego się do tych przepisów 

dekretu wywłaszczeniowego z 1948 r. W ich przypadku procedura wywłaszczeniowa 

składała się bowiem de facto z trzech etapów, tj. wywłaszczenia, odszkodowania oraz 

wykonania wywłaszczenia. Kończyła się ona zatem wydaniem orzeczenia o wykonaniu 

wywłaszczenia, które to orzeczenie dopiero stanowiło podstawę dla ujawnienia we właściwej 

księdze hipotecznej (wieczystej) prawa własności nabytego przez wywłaszczającego.  

Warto w tym miejscu nadmienić, że w ustawie wywłaszczeniowej z 1958 r. po raz pierwszy 

wprowadzono możliwość zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli ta nie została 

wykorzystana oraz pozostaje zbędna dla realizacji celów określonych w orzeczeniu 

wywłaszczeniowym. Uprawnienie to zostało następnie przeniesione do ustawy o gospodarce 

gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 1985 r. oraz do obecnie obowiązującej ustawy 

o gospodarce nieruchomościami z 1997 r. (u.g.n.).  

2.2. Mechanizm dochodzenia roszczeń 

Roszczenia byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, w zależności od okoliczności 

danej sprawy, mogą dotyczyć zwrotu (w naturze) odebranej im nieruchomości lub uzyskania 

odszkodowania odpowiadającego wartości odebranego im na rzecz podmiotów publicznych 

majątku. Mając na uwadze zarówno fakt, że odjęcie prawa do nieruchomości następowało 

na podstawie indywidualnego aktu administracyjnego (orzeczenia administracyjnego, a 

później decyzji administracyjnej), jak również uwzględniając przywołane powyżej regulacje 

umożliwiające dokonanie zwrotu wywłaszczonych gruntów stwierdzić należy, że osiągnięcie 

powyższego zamierzenia możliwe jest w dwojaki sposób. 

Pierwszy wiąże się z wszczęciem postepowania w trybie przewidzianym w art. 136 ust. 3 

u.g.n. W takim przypadku należy mieć jednak na względzie, że o ile na podstawie 

wskazanego powyżej przepisu możliwe jest żądanie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych 

na podstawie wszystkich wskazanych powyżej ustaw wywłaszczeniowych, to jednak 

przypadki nabycia w inny sposób niż poprzez wywłaszczenie (np. w drodze darowizny lub 

przejścia na własność Skarbu Państwa) zostały ograniczone do tych wskazanych w art. 216 

u.g.n.47.  

Jednocześnie, o ile z przepisu art. 137 ust. 1 u.g.n. wynika, że dotyczy on nieruchomości co 

do których: 

1) pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, 

nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu lub 

2) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, 

cel ten nie został zrealizowany, 

                                                
47

 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Poznaniu z 25 czerwca 2020 r.,sygn. IV 
SA/Po 29/20, LEX nr 3050513. 
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to należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z ugruntowanym już stanowiskiem sądów 

administracyjnych, terminy 7- oraz 10-letni zaczęły obowiązywać odpowiednio od 1 stycznia 

1998 r. oraz od 22 września 2004 r.; nie można więc stosować ich do wywłaszczenia 

dokonanego przed wprowadzeniem tych terminów do obrotu prawnego. W takim wypadku 

rozstrzygając wniosek o zwrot nieruchomości należy odnieść się do ugruntowanej 

w orzecznictwie interpretacji pojęcia „zbędności wywłaszczonej nieruchomości”, które 

dotyczy sytuacji, gdy: i) celu nie zrealizowano w ogóle lub ii) nie zrealizowano jej w 

niezbędnym terminie, albo iii) zrealizowano inny cel niż określony w decyzji 

wywłaszczeniowej, jak też wtedy, iv) kiedy brak było decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

albo v) taka decyzja wygasła48. 

Ponadto sądy administracyjne stoją na w zasadzie jednolitym stanowisku, że normą 

wynikającą z art. 136 u.g.n. nie są objęte tego rodzaju przypadki, gdy określony w decyzji cel 

wywłaszczenia został zrealizowany na danej nieruchomości, niemniej w dacie późniejszej 

doprowadzono do zmiany jej przeznaczenia oraz zrealizowano kolejne zamierzenie 

inwestycyjne49. Już tylko z powyższych względów możliwość uzyskania zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości w określonym powyżej trybie może okazać się bardzo 

utrudniona lub wręcz niemożliwa; co jednak jest o tyle uzasadnione, że dotyczy to 

przypadków, gdy dotychczasowego właściciela prawa własności jego nieruchomości 

pozbawiono zgodnie z prawem. 

Inaczej rzecz się ma w przypadku kolejnego trybu dochodzenia roszczeń w związku z 

wywłaszczeniem nieruchomości. Wiąże się on bowiem z wszczęciem postępowania 

nadzorczego, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., w związku z wydaniem indywidualnego 

aktu administracyjnego z rażącym naruszeniem prawa.  

Jak wynika z dotychczasowej praktyki, z tego rodzaju przypadkami rażącego naruszenia 

prawa przez organy prowadzące postępowania wywłaszczeniowe w trybach określonych 

wskazanymi powyżej ustawami wywłaszczeniowymi, najczęściej mieliśmy do czynienia, gdy: 

1) organy prowadzące te postępowania wydawały decyzje wywłaszczeniowe 

z naruszeniem przepisów określających materialnoprawne przesłanki wywłaszczenia; 

innymi słowy, gdy dokonywały wywłaszczenia w sytuacjach, gdy konkretna ustawa 

obowiązująca w tamtym czasie ich do tego nie uprawniała50 51, 

2) wywłaszczenia dokonano już po realizacji celu publicznego na danej nieruchomości52, 

3) organy naruszały normy odnoszące się do samego postępowania wywłaszczeniowego, 

w szczególności wydając decyzję wywłaszczeniową na podstawie niekompletnego 

                                                
48

 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 kwietnia 2014 r.,sygn. I OSK 2391/12, LEX nr 
1798117.  
49

 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2010 r.,sygn. I OSK 941/09, Lex nr 
595630. 
50

 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2018 r.,sygn. I OSK 683/16, LEX nr 
2484016. 
51

 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 grudnia 2017 r.,sygn. IV 
SA/Wa 2214/17, LEX nr 2438545. 
52

 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 lipca 19956 r.,sygn. SA/ 883/1995); 
Lex nr 3024531. 
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wniosku53, lub z pominięciem obligatoryjnych rokowań przed wszczęciem 

postępowania54 55, a także naruszając przepisy w zakresie doręczeń56;  

4) lub gdy zaadresowały decyzję wywłaszczeniową do osoby zmarłej, będącej byłym 

właścicielem wywłaszczanej nieruchomości57. 

Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej skutkuje jej 

wyeliminowaniem z obrotu prawnego ze skutkiem wstecznym. W takim przypadku następuje 

przywrócenie stanu poprzedniego obowiązującego przed wydaniem aktu, którego 

nieważność stwierdzono. Skoro więc skutkiem wydania decyzji (orzeczenia) 

wywłaszczeniowego było odjęcie prawa własności nieruchomości jego poprzedniemu 

właścicielowi, to w przypadku wyeliminowania go z obrotu prawnego z mocą wsteczną, 

rzeczone prawo własności zostanie temu właścicielowi (lub jego następcom prawnym) 

przywrócone. 

Natomiast w sytuacji, gdy wywłaszczenia dokonano w trybie przepisów postępowania 

wywłaszczeniowego z 1934 r., stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego 

otworzy drogę do wszczęcia analogicznego postępowania nieważnościowego odnośnie do 

orzeczenia w przedmiocie wykonania wywłaszczenia; skoro to drugie mogło zostać wydane 

jedynie na podstawie ostatecznego orzeczenia wywłaszczeniowego. Podobnie, 

wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji wywłaszczeniowej stanowić będzie asumpt do 

wszczęcia odrębnych postępowań w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 

potwierdzających uwłaszczenie58 oraz komunalizację59, gdyby tego rodzaju akty zostały 

w następstwie wywłaszczenia wydane. 

Gdyby w toku postępowania nadzorczego okazało się natomiast, że kontrolowana decyzja 

wywłaszczeniowa wywołała nieodwracalne skutki prawne60,  organ nadzoru nie stwierdzi jej 

nieważności, a jedynie wydanie z rażącym naruszeniem prawa. W takim przypadku decyzja 

wywłaszczeniowa nie zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego, natomiast byłym 

właścicielom (lub ich następcom prawnym) będzie przysługiwać roszczenie 

odszkodowawcze.  

2.3. Ograniczenia i ryzyka 

                                                
53

 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 października 2005 r., sygn. I 
SA/Wa 187/05, LEX nr 217385. 
54

Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 kwietnia 2008 r., sygn. I 
SA/Wa 63/08, LEX nr 532724. 
55

 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2018 r., sygn. I OSK 839/16, LEX nr 
2497869. 
56

Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 czerwca 2003 r., syg I SA 
2903/01, LEX nr 895906. 
57

 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2008 r., sygn. I OSK 1534/07, LEX nr 
516946.  
58

 Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i 
wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464). 
59

 Na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.). 
60

 Czyli takie skutki danego aktu administracyjnego, których organ administracji nie może odwrócić w 
ramach własnych kompetencji przez wydanie kolejnego indywidualnego aktu administracyjnego, np. 
sprzedaż wywłaszczonej nieruchomości na podstawie umowy. 
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Ograniczenia związane z dochodzeniem roszczeń dotyczących wywłaszczonych 

nieruchomości wiążą się co do zasady z terminami, w jakich ewentualne czynności powinny 

zostać podjęte przez byłych właścicieli lub przez ich następców prawnych.  

Gdy organ zawiadomił byłego właściciela lub spadkobierców o zamiarze użycia 

wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o 

wywłaszczeniu, tego rodzaju wniosek o zwrot winien być złożony w terminie 3 miesięcy 

liczonych od daty otrzymania zawiadomienia (art. 136 ust. 5 u.g.n.). Jednocześnie w 

pozostałych przypadkach (tj. gdy organ nie dokonał zawiadomienia o zmianie celu, na jaki 

nieruchomość ma zostać wykorzystana) uprawnienie do zwrotu wygasa, jeżeli od dnia, w 

którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna upłynęło 20 lat, a w tym terminie 

uprawniony nie złożył wniosku o zwrot (art. 136 ust. 7 u.g.n.).  

W tym miejscu należy podkreślić, że w ustawie dodającej wskazany powyżej art. 136 ust. 7 

do u.g.n.61 ustawodawca przewidział również tego rodzaju sytuacje, gdy wprowadzony tym 

przepisem 20-letni termin bądź upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, 

bądź gdy od tego dnia do upływu rzeczonego terminu pozostało nie więcej niż 12 miesięcy; 

w takich wypadkach przewidział on dodatkowy 12-miesięczny termin na złożenie wniosku o 

zwrot nieruchomości. Po upływie tego terminu nie jest już możliwe skuteczne wystąpienie 

z wnioskiem o zwrot nieruchomości niewykorzystanej na cele wskazane w decyzji 

wywłaszczeniowej, jeżeli wywłaszczenia dokonano przed 20 laty. 

Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z wydaniem 

decyzji wywłaszczeniowej z rażącym naruszeniem prawa, należy mieć na względzie terminy 

przedawnienia opisane już w punkcie I.3. niniejszego opracowania. 

3. Nieruchomości opuszczone 

3.1. Podstawa prawna przejęcia mienia 

Nacjonalizacja nieruchomości w tym trybie następowała na mocy przepisów d.m.o.p. 

Regulacja ta była 8-krotnie nowelizowana, zaś jej zakres przedmiotowy obejmował tzw. 

mienie opuszczone, rozumiane - stosownie do jego art. 1 ust. 1 - jako wszelki majątek 

(ruchomy i nieruchomy) osób, które w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. 

utraciły jego posiadanie, a następnie go nie odzyskały. Uważało się również za opuszczony 

majątek taki, który był w posiadaniu osób trzecich na podstawie umowy, zawartej z 

właścicielem (lub jego prawnymi następcami i osobami prawa ich reprezentującymi lub 

działającymi w interesie tych osób), jeśli umowa ta miała na celu uchronienie tego majątku 

od utraty w związku z wojną lub okupacją. Z kolei majątek poniemiecki zdefiniowany został w 

art. 2 d.m.o.p.  

Z treści przepisów całego dekretu dało się wyprowadzić zasadniczą odmienność jego celów 

w odniesieniu do każdego z tych majątków. O ile bowiem podstawowym celem wobec mienia 

osób, które utraciły jego posiadanie w związku z wojną, było jego zabezpieczenie przez 

państwo w interesie uprawnionych, to wobec mienia poniemieckiego cel ten był wyraźnie 

nacjonalizacyjny62. Dekret ustanowił również instytucje rejonowych i okręgowych urzędów 

likwidacyjnych, których zadaniem było zabezpieczenie majątków opuszczonych do czasu 

                                                
61

 Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 801). 
62

 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2001 r., sygn. IV CKN 280/00, LEX nr 52510. 
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objęcia ich w zarząd przez władze, kontrola i sporządzanie inwentarza majątków, czy np. 

oddawanie w najem lub dzierżawę majątków opuszczonych. 

Konsekwencją uregulowania kwestii majątków opuszczonych było wprowadzenie 

specjalnych trybów przywrócenia posiadania osobom uprawnionym; bowiem osobie, która w 

związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. utraciła posiadanie majątku, należało na jej 

wniosek przywrócić posiadanie tego majątku. Żądanie przywrócenia posiadania w trybie art. 

15 ust. 1 d.m.o.p. można było składać do dnia 31 grudnia 1948 r.63, zaś pozytywne 

rozstrzygnięcie wniosku wymagało zgody okręgowego urzędu likwidacyjnego64.  

Ustanowiono również tryb sądowy o przywrócenie posiadania, który cechował się m.in. 

specjalnym zawiadomieniem o toczącym się postępowaniu poprzez wywieszenie ogłoszenia 

w lokalu sądu, czy wpisem stosunkowym od wartości majątku65. 

Najistotniejsza regulacja została zawarta w art. 34 ust.1 lit. a) d.m.o.p., stosownie do której 

Skarb Państwa i związki samorządu terytorialnego nabywają przez przemilczenie 

(zasiedzenie) tytuł własności majątków opuszczonych. W przypadku nieruchomości, termin 

ten upływał po 10 latach - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wojna została 

ukończona.  

Stwierdzenie przemilczenia (zasiedzenia) następowało w normalnym trybie, tj. zgodnie 

z przepisami ustawy k.p.c. bądź procedury cywilnej obowiązującej przed dniem 1 stycznia 

1965 r. W postępowaniu winien brać udział w szczególności poprzedni właściciel 

nieruchomości bądź jego następcy prawni. W praktyce Skarb Państwa często nie 

dochowywał przy tym należytej staranności, gdyż ograniczał się wyłącznie do powołania 

kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu, mimo iż najczęściej posiadał on wiedzę o byłych 

właścicielach bądź ich następcach prawnych. Powodowało to, że nie mogli oni skutecznie 

bronić swoich praw66. 

Przemilczenie (zasiedzenie) nie mogło nastąpić67, gdy doszło do uzewnętrznienia woli 

uprawnionych osób w zakresie chęci odzyskania swego majątku (mienia opuszczonego), 

bądź gdy przejawiały one w tym aspekcie odpowiednią inicjatywę (np. poprzez wytoczenie 

powództwa windykacyjnego, wprowadzenie w posiadanie, ujawnienie swoich praw 

podmiotowych w księdze hipotecznej itd.). Wówczas odpowiedni sąd powszechny winien był 

oddalić żądanie Skarbu Państwa bądź związku samorządu terytorialnego w przedmiocie 

stwierdzenia nabycia przez nich własności nieruchomości w trybie art. 34 ust. 1 lit. a) 

d.m.o.p., tj. poprzez jej przemilczenie (zasiedzenie). 

3.2. Mechanizm dochodzenia roszczeń 

W tego rodzaju sprawach tryb dochodzenia roszczeń może być wyłącznie cywilny bądź 

hybrydowy (mieszany), tj. w zależności od zaistniałego stanu faktycznego i okoliczności – 

w szczególności, czy po transformacji doszło do komunalizacji lub uwłaszczenia przejętej 

nieruchomości.  

                                                
63

 Art. 15 ust. 2 d.m.o.p. 
64

 Art. 19 d.m.o.p. Dodatkowo zob. uchwałę pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 
1956 r., sygn. I CO 9/56, LEX nr 118337. 
65

 Ibidem.  
66

 Np. poprzez podniesienie zarzutu przerwania 10-letniego terminu przemilczenia (zasiedzenia). 
67

 Zob.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. I ACa 147/13, LEX 
nr 1315647; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2006 r., sygn. III CSK 153/05, LEX nr 
1315647; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2001 r., sygn. IV CKN 280/00, LEX nr 52510. 
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W każdym przypadku niezbędne jest złożenie skargi o wznowienie postępowania 

nieprocesowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości poprzez jej 

zasiedzenie (przemilczenie). Legitymacja czynna w takim przypadku przysługuje byłbym 

właścicielom znacjonalizowanej nieruchomości, jak i ich następcom prawnym - tj. na 

podstawie art. 524 § 2 k.p.c. w zw. z art. 510 § 1 k.p.c. w zw. z art. 407 § 1 k.p.c. w związku 

z art. 13 § 2 k.p.c. 

Ponieważ w okresie komunizmu co do zasady Skarb Państwa wnioskował o ustanowienie 

kuratorów nieznanych z miejsca pobytu dla uczestników postępowania (których uczestnictwo 

było obligatoryjne), przesłanką wznowienia nieprocesowego jest niewzięcie przez 

zainteresowanego (uprawnionego) udziału w postępowaniu zakończonym zaskarżonym 

postępowaniem bez własnej winy. Judykatura wskazuje przy tym, że wspomniane 

naruszenie odnosi się do naruszeń o charakterze materialnoprawnym, a nie proceduralnym - 

bowiem jego skutkiem jest pozbawienie osoby trzeciej prawa własności68. Udział w procesie 

takich kuratorów był wyłącznie formalny - nie podejmowali oni faktycznej obrony interesów 

prawnych reprezentowanych podmiotów. 

Sama skarga o wznowienie postępowania musi zostać wniesiona w terminie 3 miesięcy, 

licząc od momentu dowiedzenia się o podstawie prawnej wznowienia. Najczęściej będzie to 

moment, w którym uprawniony (bądź jego pełnomocnik) uzyskał dostęp do akt sprawy 

dotyczącej przemilczenia (zasiedzenia), bądź gdy uzyskał dostateczną wiedzę co do 

okoliczności identyfikujących zapadłe orzeczenie. 

W przypadku skutecznego wznowienia postępowania, jak i ponownego oraz merytorycznego 

rozpatrzenia sprawy poprzez oddalenie wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie 

przemilczenia (zasiedzenia) nieruchomości, były właściciel nieruchomości bądź jego 

następcy prawni mogą podjąć działania zmierzające do wpisania swego prawa własności do 

księgi wieczystej. Niemniej może to nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie doszło np. do 

komunalizacji, czy uwłaszczenia nieruchomości69. W takim przypadku niezbędne będzie 

wszczęcie postępowań nadzorczych wobec zapadłych decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 

2 k.p.a. - w zakresie rażącego naruszenia prawa, gdyż upadła podstawa prawna (orzeczenie 

sądu) deklarująca tytuł prawny Skarbu Państwa do danej nieruchomości. Stwierdzenie 

nieważności wywołuje skutek ex tunc, co z kolei umożliwia zakończenie procesu restytucji 

nieruchomości poprzez ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej. Gdy natomiast w 

sprawie zaistniały nieodwracalne skutki prawne to nie dojdzie do stwierdzenia nieważności 

decyzji o uwłaszczeniu lub komunalizacji, a jedynie stwierdzenia jej wydania z rażącym 

naruszeniem prawa. W takim przypadku restytucja jest niemożliwa, zaś osobom 

poszkodowanym przysługuje odpowiednie roszczenie odszkodowawcze. 

3.3. Ograniczenia i ryzyka 

W sprawach obejmujących przepisy d.m.o.p. należy wymienić trzy istotne ryzyka 

i ograniczenia; dwa pierwsze powiązane w szczególności ze skargą o wznowienie 

postępowania stwierdzającego przemilczenie (zasiedzenie), zaś ostatnie z samą naturą 

posiadania samoistnego nieruchomości przez Skarb Państwa. 

                                                
68

 Zob.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. II CSK 374/13, Legalis nr 
998536; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2002 r., sygn. I CKN 450/00, Legalis nr 
54120. 
69

 Co przesądził Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 9 października 2007 r.,sygn. III CZP 46/07, 
LEX nr 298665, przyjmując przy tym, że sąd orzekający jest związany decyzją komunalizacyjną. 
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Po pierwsze, jest to 3-miesięczny, bardzo krótki termin prekluzyjny do złożenia skargi 

o wznowienie postępowania, ustanowiony w przepisie art. 407 § 1 k.p.c. w zw. z art. 524 § 2 

k.p.c. w zw. z art. 410 § 1 k.p.c. Nierzadko bowiem zdarza się, że osoby uprawnione 

dowiedziały się wcześniej przypadkowo o istnieniu orzeczenia podlegającemu skardze 

o wznowienie postępowania; w takim stanie rzeczy niezbędne jest zweryfikowanie w toku 

postępowania sądowego, czy nie doszło do naruszenia ww. terminu. Mianowicie, istotne jest, 

czy osoba skarżąca powzięła identyfikowalną oraz obiektywną wiedzę obejmującą zakres 

przedmiotowy oraz podmiotowy rozstrzygnięcia wydanego w trybie d.m.o.p., tj. w stopniu 

niezbędnym dla ustalenia okoliczności uzasadniających wniesienie skargi o wznowienie70. 

Naruszenie powyższego terminu implikuje odrzuceniem skargi o wznowienie postępowania, 

czyli brakiem merytorycznego rozstrzygnięcia tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia. 

Po drugie, w przypadku dochowania wspomnianego terminu prekluzyjnego, w toku 

postępowania skargowego należy udowodnić, że doszło do przerwania biegu terminu 

przemilczenia (zasiedzenia), o jakim mowa w art. 34 ust. 1 lit. a) d.m.o.p., co w konsekwencji 

uniemożliwi przemilczenie (zasiedzenie) nieruchomości przez Skarb Państwa. Problematyka 

tego aspektu sprowadza się do kwestii dowodowych i samych materiałów źródłowych. 

Nierzadko bowiem dokumentacja wykazująca uzewnętrznienie woli byłego właściciela (bądź 

następców prawnych) jest niekompletna bądź zniszczona. Wynika to z faktu, że część 

powojennych akt postępowań sądowych nie została należycie zachowana.  

Po trzecie, okoliczność związana z faktycznym władaniem nieruchomością przez podmioty 

publiczne przez znaczny czas prowadzi organy publiczne do podejmowania działań 

zmierzających do potwierdzenia  nabycia przez nie prawa własności w drodze „zwyczajnego” 

zasiedzenia, tj. zgodnie z art. 172 § 1 i 2 k.c. Wynika to z okoliczności, że podmiot publiczny 

– mając na uwadze rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 34 ust. 1 lit. a) d.m.o.p. – usiłuje 

mylnie twierdzić, że władał nieruchomością jak właściciel, będąc tym samym w jej 

samoistnym posiadaniu71. Tymczasem przy badaniu spełnienia przesłanek zasiedzenia 

kluczowe znaczenie ma jednakże moment wejścia w posiadanie nieruchomości. W sprawach 

opisywanych w tej części opracowania pierwotnie Skarb Państwa objął opuszczone 

nieruchomości w posiadanie zależne (gdyż w rozumieniu przepisów d.m.o.p., było to 

dzierżenie); tym samym, jak zauważa się w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w celu 

stwierdzenia zasiedzenia w trybie k.c. musiała nastąpić zmiana charakteru władania tą 

nieruchomością, tj. z dzierżenia na posiadanie samoistne (kierunek woli dzierżyciela może 

ulec zmianie w toku dzierżenia )72. 

W konsekwencji, nawet skuteczne uchylenie orzeczenia stwierdzającego zasiedzenie 

(przemilczenie) nieruchomości przez Skarb Państwa może być niewystarczające do 

restytucji, gdyż w oddzielnym postępowaniu cywilnym Skarb Państwa może wnieść o 

stwierdzenie zasiedzenia w trybie art. 172 § 1 i 2 k.c. Przyjmuje się przy tym, że termin 20-

letni bądź 30-letni zasiedzenia dla Skarbu Państwa (w zależności od dobrej bądź złej wiary) 

                                                
70

 Zob.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. III CZ 59/15, LEX nr 
1977926; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2017 r., sygn. IV CZ 74/16, LEX nr 
2281266.  
71

 Zob.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. III CSK 9/18, LEX nr 
3048225. 
72

 Zob.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 04 lutego 2011 r., sygn. III CSK 124/10, LEX nr 
1102861. 
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rozpoczyna się – w zależności od stanu faktycznego – w 1980 r.73, bądź od 1989 r. lub daty 

późniejszej74. Natomiast w postępowaniu Skarb Państwa będzie obciążał dowód wykazania 

przesłanek zasiedzenia, w tym posiadania samoistnego - co w realiach sprawy związanej z 

przepisami d.m.o.p. może się okazać dla niego nadzwyczaj utrudnione.  

 

 

4. Nacjonalizacja przemysłu 

4.1. Podstawa prawna przejęcia mienia 

Najistotniejsze źródło nacjonalizacji przemysłu stanowi ustawa Nacjonalizująca Przemysł, 

wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami Rady Ministrów75. Ustawa Nacjonalizująca 

Przemysł weszła w życie w dniu 5 lutego 1946 r., zaś jej ratio legis została zawarta w istocie 

w jej art. 1, zgodnie z którym dla planowego odbudowania gospodarki narodowej, 

zapewnienia suwerenności gospodarczej i podniesienia ogólnego dobrobytu – przejmuje się 

na własność przedsiębiorstwa na zasadach ww. ustawy. 

Ustawa Nacjonalizująca Przemysł przewidywała nacjonalizację przedsiębiorstw w dwóch 

trybach: bez odszkodowania, oraz za odszkodowaniem. Do tej pierwszej kategorii wliczały 

się m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe, górnicze, komunikacyjne, bankowe, 

ubezpieczeniowe, handlowe stanowiące własność Rzeszy Niemieckiej i byłego Wolnego 

Miasta Gdańska (oraz ich obywateli), niemieckich i gdańskich osób prawnych, czy osób, 

które zbiegły do nieprzyjaciela76. Z kolei do tej drugiej kategorii wliczano określone kategorie 

przedsiębiorstw: górnicze i przemysłowe (kopalnie, zakłady wodociągowe, koksownie, huty 

żelaza, cukrownie, browary77, przemysł poligraficzny i drukarnie oraz inne), tj. bez względu 

na zdolność zatrudnienia przy produkcji na jedną zmianę, jak i pozostałe przedsiębiorstwa 

przemysłowe, jeżeli zdolne były zatrudnić przy produkcji na jedną zmianę więcej niż 50 

pracowników78. 

Regulacje ustawy Nacjonalizującej Przemysł konstytuowały zatem przesłanki statuujące 

o nacjonalizacji przedsiębiorstw, jak i rodzaje podmiotów gospodarczych przejmowanych 

przez państwo, czy w końcu generalne zasady wypłaty ewentualnych odszkodowań. 

                                                
73

 Tj. od momentu wejście w życie przepisów o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a wiec początku 
sądowej kontroli organów administracji. 
74

 Zob.: uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2007 r., sygn. III CZP 
30/7, LEX nr 309705.. 
75

 M.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy 
zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów 
niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i 
sezonowym (Dz. U. 1947 r. Nr 2, poz. 7). 
76

 Ustawa Nacjonalizująca Przemysł przewidywała wyjątki; m.in. nie przechodziły na własność 
Państwa przedsiębiorstwa, które wyzbycie się np. na rzecz obywateli Rzeczy bądź niemieckich spółek 
prawnych nastąpiło po dniu 1 września 1939 r. pod wpływem groźby, uprawniającej właściciela 
zbywającego przedsiębiorstwo do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli. 
77

 O zdolności produkcyjnej powyżej 15.000 hl. rocznie. 
78

 Realna zdolność zatrudnienia pracowników na jedną zmianę w danym przedsiębiorstwie była 
badana na dzień 05 lutego 1946 r. 
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Wprowadzone postępowania nacjonalizacyjne miały charakter obligatoryjny, a niekiedy 

fakultatywny79. 

O samym przejściu przedsiębiorstwa na własność Państwa orzekał właściwy minister, 

którego orzeczenie było ostateczne i prawomocne. Ważne było przy tym wszczęcie 

odpowiednich postępowań - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 

1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowania przedsiębiorstw na własność 

państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 62, zm. Dz. U. 1948 r. Nr 25, poz. 170) – przed tzw. Główną 

Komisją do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw bądź Wojewódzką Komisją do spraw 

upaństwowienia przedsiębiorstw80. Ta druga sporządzała  m.in. wykazy przedsiębiorstw, 

które przechodziły lub podlegały przejęciu na własność Państwa w trybie ustawy 

Nacjonalizującej Przemysł.  

Przewodniczący wojewódzkiej komisji ogłaszał w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 

wykazy przedsiębiorstw podlegających nacjonalizacji, zaś odpowiednie podmioty mogły 

w terminie 30 dni zgłosić do wojewódzkiej komisji swoje prawa do przedsiębiorstw; z kolei 

właściciele przedsiębiorstw mogli zgłosić zarzuty, że dane przedsiębiorstwo nie podlega 

przejęciu na własność Państwa. Zgłoszenie takich praw bądź zarzutów powodowało, że 

przeprowadzało się tzw. postępowanie wyjaśniające, kończące się wydaniem postanowienia 

o wykreśleniu danego przedsiębiorstwa z ww. wykazu, bądź o przedstawieniu właściwemu 

ministrowi wniosku o wydanie orzeczenia o przejściu lub przejęciu przedsiębiorstw na 

własność Państwa. 

Przedsiębiorstwa przejęte w myśl ustawy o Nacjonalizacji Przemysłu przechodziły na 

własność Państwa z dniem ogłoszenia orzeczenia właściwego Ministra. Skutkowało to 

równocześnie obowiązkiem właściwego Ministra do wyznaczenia podmiotu bądź osób, które 

ogłoszą w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym termin sporządzenia protokołu zdawczo-

odbiorczego przedsiębiorstwa. Protokół zdawczo-odbiorczy winien był zawierać m.in. 

dokładny opis przedsiębiorstwa, wymienienie wszystkich składników majątkowych i inne 

elementy. Po nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia, właściwy minister był również 

zobligowany do wydania orzeczenia, w którym zatwierdzał on sporządzony protokół 

zdawczo-odbiorczy. 

Powyższe wskazuje, że nacjonalizacja przemysłu nie oznaczała w istocie likwidacji samych 

spółek czy wykreślenia ich z odpowiednich rejestrów; powodowała ona bowiem 

upaństwowienia należącego do spółki mienia i jej wszelkich składników majątkowych, 

określanych jako „przedsiębiorstwo”. Niemniej spółka zachowywała swoją firmę81, która na 

gruncie aktualnych przepisów k.c. stanowi również element przedsiębiorstwa. 

4.2. Mechanizm dochodzenia roszczeń 

Jedyny tryb dochodzenia roszczeń byłych właścicieli znacjonalizowanych przedsiębiorstw 

wiąże się z wszczęciem postępowania nadzorczego na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., 

obejmującego orzeczenia o przejęciu przedsiębiorstwa w trybie ustawy Nacjonalizującej 

Przemysł, jak i orzeczenia zatwierdzającego protokół zdawczo-odbiorczy, w zakresie 

                                                
79

 Np. możliwość złożenia sprzeciwu bądź praw. Zob. P. Szymczyk, Rozdział II Dochodzenie roszczeń 
w związku z nacjonalizacją przemysłu [w:] Postępowania reprywatyzacyjne, K. Wiktor (red.), LEX 
2018.  
80

 W wersji pierwotnej rozporządzenia również przed wojewódzkimi komisjami do spraw 
upaństwowienia przedsiębiorstw. 
81

 Oznaczenie danego podmiotu. 
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rażącego naruszenia prawa. Co istotne, w judykaturze sądów administracyjnych zauważa 

się, że ww. orzeczenia są sprzężone, zatem nie można prowadzić wobec nich oddzielnych 

postępowań nadzorczych. 

W przypadku gdy organ administracji publicznej prowadzący postępowanie nadzorcze 

stwierdzi, że doszło do wydania orzeczenia w przedmiocie nacjonalizacji przedsiębiorstwa 

bądź orzeczenia zatwierdzającego protokół zdawczo-odbiorczy z rażącym naruszeniem 

prawa, może wydać decyzję stwierdzającą nieważność takich orzeczeń skutkującą ich 

wyeliminowaniem z obrotu prawnego ze skutkiem wstecznym82. W takim przypadku 

następuje przywrócenie stanu poprzedniego, czyli najczęściej przywróceniem określonej 

części przedsiębiorstwa (najczęściej nieruchomości) podmiotowi, który pierwotnie podlegał 

przepisom ustawy Nacjonalizującej Przemysł. Ponadto wyeliminowanie z obrotu prawnego 

orzeczenia nacjonalizującego przedsiębiorstwo może stanowić podstawę do wszczęcia 

odrębnych postępowań w przedmiocie stwierdzenia nieważności np. decyzji 

uwłaszczeniowych.83 

W razie wystąpienia nieodwracalnych skutków prawnych w sprawie, nie dojdzie do 

stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, a jedynie stwierdzenia jej wydania 

z rażącym naruszeniem prawa. W takim przypadku orzeczenie stwierdzające nacjonalizację 

przedsiębiorstwa/zatwierdzające protokół zdawczo-odbiorczy nie są eliminowane z obrotu 

prawnego ze skutkiem wstecznym, zaś dawnym właścicielom przedsiębiorstw przysługuje 

wówczas odpowiednie roszczenie odszkodowawcze przeciwko Skarbowi Państwa. 

Jednym z najczęstszych uchybień popełnianych w trakcie nacjonalizacji była błędna 

wykładnia wybranych przepisów ustawy Nacjonalizującej Przemysł i przedmiotowego 

rozporządzenia z dnia 30 stycznia 1947 r., w szczególności przepisów statuujących składniki 

przedsiębiorstwa podlegających nacjonalizacji, jak i określających zasady sporządzania 

protokołu84. Stanowiły one bowiem85, że w protokole zdawczo-odbiorczym (z przejęcia 

przedsiębiorstwa) należy uczynić odpowiednią wzmiankę, jeśli do składników majątkowych 

przedsiębiorstwa m.in. włączone zostały aktywa stanowiące własność osoby 

niepodpadającej pod określone przepisy ustawy Nacjonalizującej Przemysł. Organy 

administracyjne często uznawały, że powyższa regulacja stanowi podstawę do 

przejmowania na własność państwa także innych składników majątkowych niewchodzących 

w skład nacjonalizowanego przedsiębiorstwa. Taka interpretacja prowadziłaby jednak do 

bezpodstawnego rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy, która już sama w sobie 

stanowiła znaczne ograniczenie prawa własności86. 

Inne uchybienie polegało na przyjęciu przez organy władzy, jakoby z ustawy Nacjonalizującej 

Przemysł wynikała możliwość przejęcia wszelkiego – w tym prywatnego – majątku 

                                                
82

 Od dnia wydania aktu administracyjnego podlegającego unieważnieniu. 
83

 Przedsiębiorstwa, które zostały znacjonalizowane, najczęściej w latach 90-tych uległy tzw. 
prywatyzacji, zaś następnie uwłaszczeniu w zakresie określonych nieruchomości. 
84

 Drugi z wymienionych przepisów mówi, że w protokole zdawczo-odbiorczym (z przejęcia 
przedsiębiorstwa) należy uczynić odpowiednią wzmiankę, jeśli do składników majątkowych 
przedsiębiorstwa włączone zostały przed dniem wejścia w życie ustawy aktywa innego 
przedsiębiorstwa lub stanowiące własność osoby niepodpadającej pod przepis art. 2 ust. 1 i 3 ustawy. 
85

 Zob. art. 6 ust. 1 ustawy Nacjonalizującej Przemysł w zw. z § 75 ust. 2 rozporządzenia z dnia 30 
stycznia 1947 r. 
86

 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2006 r., sygn. IV 
SA/Wa 191/06, LEX nr 283053. 
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właściciela nacjonalizowanego zakładu87. Tymczasem przepis ten stanowił, że nacjonalizacji 

podlegało wyłącznie mienie przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym regulacji umożliwiających 

przejęcie w ramach nacjonalizacji jakiegokolwiek dodatkowego mienia, np. innych zakładów 

należących do tego samego właściciela, a tym bardziej jego prywatnego majątku, np. domu 

mieszkalnego88. 

Kolejną kwestią jest już poruszony aspekt tzw. realnej zdolności zatrudnienia pracowników 

na jedną zmianę. Zdolność ta nie odnosiła się do możliwości zaistniałych w przyszłości, ale 

tej realnej, na moment wejścia w życie przepisów ustawy Nacjonalizującej Przemysł89. 

Dodatkowo ustawodawca nie wskazywał na faktyczną liczbę zatrudnionych pracowników, a 

wyłącznie na zdolność zatrudnienia, która musiała być oceniona zgodnie z istniejącym 

potencjałem produkcyjnym danego przedsiębiorstwa w dniu 5 lutego 1946 r.; bez prawnego 

znaczenia był potencjał zatrudnienia w przyszłości, np. po przeprowadzeniu odpowiednich 

prac naprawczych etc. Tymczasem organy nacjonalizacyjne często, jako argument 

uzasadniający przejęcie zakładu, podawały zupełnie szacunkową liczbę miejsc pracy, które 

dany podmiot gospodarczy mógł rzekomo stworzyć w przyszłości. 

4.3. Ograniczenia i ryzyka  

W sprawach obejmujących ustawę Nacjonalizującą Przemysł do istotnych ryzyk należy 

wliczyć kwestię tzw. interesu prawnego, związanego z art. 28 k.p.a. Co do zasady przyjmuje 

się, że w tego rodzaju postępowaniu o stwierdzenie nieważności, stronami są wszyscy 

właściciele nieruchomości przejętych w trybie ww. ustawy, czy właściciele 

znacjonalizowanego mienia90. Oznacza to, że spadkobiercy byłych akcjonariuszy nie 

legitymują się dostatecznym interesem prawnym do wszczęcia postępowania nadzorczego, 

gdyż tego typu akcje stanowią substrat prawa podmiotowego przysługujące wobec 

znacjonalizowanej spółki; niemniej same w sobie nie podlegały przejęciu w trybie ustawy 

Nacjonalizującej Przemysł91.  

Innym ryzykiem jest niedokończenie „formalnej” nacjonalizacji przedsiębiorstwa, w tym 

poprzez zaniechanie sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. Tymczasem orzeczenie 

zatwierdzające protokół jest sprzężone z samym orzeczeniem nacjonalizującym 

przedsiębiorstwo, gdyż orzeczenie zatwierdzające w istocie konkretyzuje znacjonalizowane 

składniki przedsiębiorstwa, a w razie jego braku nie można przeprowadzić skutecznego 

postępowania nadzorczego.  

Kolejnym ryzykiem jest możliwość zasiedzenia własności znacjonalizowanych nieruchomości 

poprzemysłowych na podstawie art. 172 § 1 i 2 k.c. Samo zasiedzenie może nastąpić na 

                                                
87

 Zob. art. 6 ust. 1 ustawy Nacjonalizującej Przemysł. 
88

 Zob.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 sierpnia 2016 r., sygn. I OSK 2538/14, 
LEX nr 2118745; uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 05 listopada 2007 r., 
sygn. akt I OPS 2/07, LEX nr 322565. 
89

 Zob.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2006 r., sygn. I OSK 
1693/06, LEX nr 281417; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 
kwietnia 2010 r., sygn. IV SA/Wa 182/10, LEX nr 619244; wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 r., sygn. IV SA/Wa 182/10, Legalis nr 835666.  
90

 Zob.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. I OSK 450/10, 
LEX nr 952046; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2010 r., sygn.  I OSK 
250/10, Legalis nr 293413; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 
listopada 2009 r., sygn. IV SA/Wa 1392/09, Legalis nr 217623. 
91

 Ustawa bowiem powodowała, że w istocie traciły one na swojej wartości, gdyż spółka – po 
nacjonalizacji – była pozbawiona swoich dotychczasowych składników. 
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rzecz podmiotu publicznego (gdyż władanie, w ramach tzw. imperium, może być 

posiadaniem samoistnym prowadzącym do zasiedzenia)92, jak i prywatnego. W 

konsekwencji, nie w każdym przypadku będzie możliwa restytucja nieruchomości, gdyż w 

oddzielnym postępowaniu cywilnym Skarb Państwa (bądź podmiot prywatny) może wnieść o 

stwierdzenie zasiedzenia w trybie art. 172 § 1 i 2 k.c., tj. po unieważnieniu przez organ 

nadzorczy orzeczenia w przedmiocie nacjonalizacji przedsiębiorstwa lub orzeczenia 

zatwierdzającego protokół zdawczo-odbiorczy z uwagi na rażące naruszenie prawa. 

Warto przy tym zwrócić uwagę na aktualne brzmienie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jej art. 9 ust. 2a oraz 

2b93. Zgodnie z tymi przepisami, tzw. stare spółki wpisane do Rejestru Handlowego, które do 

dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, uznaje się za 

wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.  Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Skarb Państwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie ww. podmiotów. Taka regulacja 

wskazuje, że aktualnie niemożliwe jest dokonanie tzw. „reaktywacji” przedwojennej spółki 

prawa handlowego. Tymczasem takie spółki legitymowały się interesem prawnym do 

wszczęcia odpowiedniego postępowania nadzorczego; natomiast nie mogą tego zrobić jej 

byli akcjonariusze lub ich spadkobiercy. W konsekwencji, wykluczono możliwość 

dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych do wadliwie znacjonalizowanego mienia 

przedwojennych spółek, które do 2015 r. nie zostały przerejestrowane do KRS-u. Przepis 

przejmujący nieodpłatnie z mocy prawa mienie na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt P 13/18, został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 w 

zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej94. Trybunał wywiódł przy tym, że 

wygaszenie praw wspólników nie może się odbyć nieodpłatnie - wspólnicy, którym zostały 

wygaszone uprawnienia do majątku pozostałego po likwidacji spółki, mogą żądać 

odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez wydanie aktu normatywnego. 

5. Nieruchomości warszawskie 

5.1. Podstawa prawna przejęcia mienia 

Z uwagi na znaczne zniszczenie m.st. Warszawy w okresie II wojny światowej, 

w szczególności w trakcie oraz po zakończeniu powstania warszawskiego, powojenne 

władze państwowe i miejskie stanęły przed problemem odbudowy stolicy. Proces ten miały 

ułatwić przepisy d.w. 

Na podstawie art. 1 d.w. całość gruntu znajdująca się w granicach miasta w dniu 21 

listopada 1945 r. stała się własnością ówczesnej gminy m. st. Warszawy, a następnie w dniu 

13 kwietnia 1950 r. wskutek likwidacji gmin przeszła na rzecz państwa95. Od razu po 

wprowadzeniu przepisów d.w. następowało stopniowe przejmowanie skomunalizowanych 

gruntów w posiadanie przez ówczesną gminę; przy czym przejmowanie to miało charakter 

formalny, albowiem dochodziło do niego poprzez stopniowe publikowanie ogłoszeń o objęciu 

poszczególnych gruntów. 

                                                
92

Zob.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. III CSK 9/18, LEX nr 3048225. 
93

 Dodane przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 1924). 
94

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt P 13/18, LEX nr 2749961. 
95

 W tym dniu weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy 
państwowej (Dz. U. 1950 r. Nr 14, poz. 130 ze zm.). Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 46 
ust. 1 tej ustawy zniesiono związki samorządu terytorialnego. W konsekwencji, stosownie do art. 32 
ust. 2 tejże ustawy, prawo własności gruntów przejętych w trybie art. 1 dekretu warszawskiego 
przeszło na rzecz Skarbu Państwa. 
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Dotychczasowy właściciel, będący w posiadaniu nieruchomości, jego następcy prawni oraz 

osoby prawa jego reprezentujące, mogli w ciągu sześciu miesięcy od momentu objęcia 

gruntu w posiadanie przez władzę publiczną złożyć wniosek o przyznanie do gruntu prawa 

wieczystej dzierżawy, które następnie ewoluowało w kierunku własności czasowej i znanego 

do dziś prawa użytkowania wieczystego96, z tym zastrzeżeniem, że obecnie rozpoznanie 

wniosków w odniesieniu do gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe skutkuje 

przeniesieniem prawa jego własności97.  

W art. 5 i 8 d.w. inaczej natomiast uregulowano sytuację prawną budynku posadowionego na 

przejmowanym gruncie. Pozostawał on nadal własnością dotychczasowych właścicieli w 

razie skutecznego złożenia wniosku dekretowego o przyznanie prawa do gruntu98. Jednakże 

budynek taki przechodził na własność władzy publicznej w razie nieuwzględnienia wniosku 

dekretowego99.  

Zgodnie z art. 7 ust. 2 d.w. władze państwowe nie mogły odmówić przyznania prawa do 

gruntu, jeżeli była możliwość pogodzenia sposobu korzystania z nieruchomości przez 

wnioskodawcę z jej przeznaczeniem wynikającym z obowiązującego planu zabudowania. 

Była to wyłączna przesłanka warunkująca rozpoznanie wniosku dekretowego. 

Praktyka wykonania d.w. pokazała, że organy wykonując d.w. albo wypaczały jego sens, 

wydając wyłącznie odmowne decyzje dekretowe, albo też w ogóle nie stosowały jego 

przepisów, nie rozpatrując prawidłowo złożonych wniosków i w efekcie porzucając 

przeprowadzenie tak zainicjowanych postępowań administracyjnych100. W konsekwencji 

z dekretu warszawskiego uczyniono instrument wywłaszczeniowy, który był niezgodny z 

zasadami nawet ówczesnego ustroju państwa101. Cel d.w. okazał się zatem całkowicie 

                                                
96

 W dniu 1 stycznia 1947 r. na podstawie art. XXXIX § 1 i 2 dekretu z dnia 11  października 1946 r. – 
Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. 1946 r. Nr 57, poz. 
321), prawo wieczystej dzierżawy i prawo zabudowy zostały zastąpione prawem własności czasowej, 
aczkolwiek ustanowione do dnia 31 grudnia 1946 r. prawa wieczystej dzierżawy i prawo zabudowy 
pozostawały w mocy. Dopiero na podstawie art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o 
gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. 1961 r. Nr 32, poz. 159) w dniu jej wejścia w 
życie (tj. w dniu 21 października 1961 r.) zastąpiono prawo własności czasowej i przekształcono 
ustanowione już prawa zabudowy, wieczystej dzierżawy i własności czasowej w prawo użytkowania 
wieczystego. 
97

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 r., poz. 1716 ze 
zm.). 
98

 Zob.: M. Gdesz, Rewindykacja gruntów warszawskich. Zagadnienia administracyjnoprawne, 
Warszawa 2012, ss. 29–33; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2010 r., 
sygn. I OSK 475/09,. LEX nr 595396; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2015 
r., sygn. I ACa 1545/13, LEX nr 1747379. 
99

 Zob.: H. Ciepła, R. M. Sarbiński, K. Sobczyk-Sarbińska, Roszczenia przysługujące byłym 
właścicielom tzw. gruntów warszawskich. Sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i 
sądowym, Warszawa 2013, s. 37 i n. wraz z powołanym tam orzecznictwem; W. Białogłowski [w:] 
Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Komentarz, W. 
Białogłowski, R. Dybka, Warszawa 2014, ss. 83–86.    
100

 Szerzej zob. Z. Strus, Grunty warszawskie, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 10, s. 15 i n.; uchwała 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 1996 r, sygn. W 19/95,. LEX nr 25584. 
101

 Tak: uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. I 
OPS 5/08, LEX nr 463485; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2009 r., sygn. I 
OSK 679/08, LEX nr 574391, w których to judykatach Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że 
dekret warszawski był uchwalany i stosowany w okresie obowiązywania Konstytucji Marcowej i 
Konstytucji PRL z 1952 r., w których eksponowano podstawowe zasady tworzenia i stosowania prawa, 
w tym podkreślano znaczenia prawa własności. Zaprezentowany pogląd orzeczniczy wpisuje się w 
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sprzeczny z jego praktycznym stosowaniem, gdyż w oparciu o d.w. odbierano (i odbiera się 

w dalszym ciągu) właścicielom prawa do wszystkich nieruchomości w tym niezniszczonych w 

czasie wojny, bądź nawet odbudowanych przez właścicieli samodzielnie po wojnie, a także 

pustych placów nie przeznaczonych na cele publiczne. Co więcej, przejmowanie praw do 

nieruchomości następowało bez odszkodowania, mimo że przepisy d.w. przewidywały 

rekompensatę za nie (art. 8 i 9 d.w.), albowiem nie wprowadzono przepisów wykonawczych 

w zakresie odnoszącym się do procedury przyznawania odszkodowań oraz w dniu 1 sierpnia 

1985 r. prawa do odszkodowania wygasły na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o gospodarce 

gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 1985 r. 

Co więcej, na przestrzeni lat pojawiły się dodatkowe przesłanki umożliwiające odmowę 

przyznania prawa do gruntu: 

 zgodnie z art. 51 (54) ustawy wywłaszczeniowej z 1958 r. mogło być odmówione 

ustanowienie prawa użytkowania wieczystego tego gruntu także ze względu na cele 

użyteczności publicznej, na cele obrony Państwa albo dla wykonania zadań 

określonych w zatwierdzonych planach gospodarczych, czy też na cele planowej 

realizacji budownictwa ogólnomiejskiego i zorganizowanego budownictwa 

mieszkaniowego, 

 zgodnie z art.  214a102 u.g.n., który wszedł w życie w dniu 17 września 2016 r.103, 

mogło być odmówione ustanowienie prawa użytkowania wieczystego także ze względu 

na: przeznaczenie lub wykorzystywanie na cele publiczne określone w art. 6 u.g.n., 

sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz osób trzecich, zabudowę 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego dokonaną po dniu 

wejścia w życie d.w., której wartość przenosi znacznie wartość zajętego na ten cel 

gruntu, odbudowę lub remont, dokonany ze środków publicznych, budynków, o których 

mowa w art. 5 d.w., zniszczonych w latach 1939-1945 więcej niż w 66%, brak 

możliwości dokonania zgodnego z prawem i ładem przestrzennym podziału 

nieruchomości, której jedynie część jest przedmiotem roszczenia określonego w art. 7 

ust. 1 i 2 d.w., 

 zgodnie zaś ze znowelizowanym104 art. 214a u.g.n., który wszedł w życie w dniu 20 

października 2020 r., po raz kolejny rozszerzono znacznie przesłanki odmowne w ten 

sposób, że obecnie odmawia się oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub 

                                                                                                                                                   
ugruntowane stanowisko judykatury co do tego, że przepisy o charakterze wywłaszczeniowym i 
nacjonalizacyjnym powinny być wykładane zawężająco i zgodnie z obowiązującymi wzorcami 
konstytucyjnymi z Konstytucji Marcowej i Konstytucji PRL z 1952 r. Tak: wyrok Sądu Najwyższego z 
dnia 8 maja 1992 r., sygn.. III ARN 23/92, LEX nr 5355; uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 5 listopada 2007 r., sygn. I OPS 2/07, LEX nr 322565; wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2010 r., sygn. I OSK 1193/09, LEX nr 594953. 
102

 Przepis art. 214a wprowadzony został ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o 
gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2016 r., poz. 
1271). 
103

 Wyrokiem rzeczywiście ogłoszonym w dniu 27 lipca 2016 r. w sprawie Kp 3/15 Trybunał 
Konstytucyjny uznał ten przepis za zgodny z Konstytucją RP mimo, że nie przewiduje on jakiejkolwiek 
formy rekompensaty za pozbawienie praw do nieruchomości. 
104

 Nowelizacja ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 
usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 
wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników 
oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 1709). 
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przeniesienia prawa własności gruntu na rzecz osoby uprawnionej, ze względu na: 

przeznaczenie lub wykorzystywanie na cele publiczne określone w art. 6 u.g.n., 

sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz osób trzecich, zabudowę 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego dokonaną po dniu 

wejścia w życie d.w., której wartość przenosi znacznie wartość zajętego na ten cel 

gruntu, odbudowę lub remont, dokonany ze środków publicznych, budynków, o których 

mowa w art. 5 d.w., zniszczonych w latach 1939-1945 więcej niż w 50%, brak 

możliwości dokonania zgodnego z prawem i ładem przestrzennym podziału 

nieruchomości, której części dotyczy roszczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2 d.w. 

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

Warszawy, zajmowanie lokalu przez lokatora, przeznaczenie nieruchomości na cele 

nauki, oświaty i kultury, położenie gruntu w ramach publicznego kompleksu 

wypoczynkowego lub rekreacyjnego lub terenów zieleni, ustanowienie lub 

przeniesienie na rzecz osób trzecich praw rzeczowych na gruncie, budynku lub ich 

części albo oddanie nieruchomości lub jej części do odpłatnego korzystania, w 

szczególności na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego, bez względu na czas 

trwania stosunku cywilnoprawnego z osobą trzecią, przeszkody powodujące, iż 

ustanowienie użytkowania wieczystego oraz własności budynku lub innego urządzenia 

powodowałyby sprzeczność z przeznaczeniem społeczno-gospodarczym tych praw, 

niemożność pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich, 

przeznaczenie lub wykorzystanie nieruchomości na cele użyteczności publicznej. 

Powyższe zmiany doprowadziły do sytuacji, w której od daty wejścia w życie ostatniej 

nowelizacji art. 214a u.g.n., odzyskanie nieruchomości przejętej na podstawie d.w. stało się 

niezwykle utrudnione (ograniczone w istocie do pojedynczych przypadków), a nawet wręcz 

praktycznie niemal niemożliwe. 

5.2. Mechanizm dochodzenia roszczeń 

Sposób i podstawa prawna dochodzenia roszczeń przez właścicieli nieruchomości 

warszawskich uzależniony został od losów wniosku dekretowego, ale również od charakteru 

nieruchomości. Inne uprawnienia przysługują właścicielom, których wniosek dekretowy był 

złożony nieskutecznie, inne tym, którzy skutecznie złożyli wniosek dekretowy, ale 

odmówiono im ustanowienia praw do gruntu nieruchomości, a jeszcze inne tym, których 

wnioski nie zostały rozpoznane. Dodatkowe uprawnienia przysługiwały, bądź w dalszym 

ciągu przysługują jeszcze pewnym kategoriom właścicieli nieruchomości warszawskich na 

podstawie przepisu art. 214 i art. 215 u.g.n., o czym szerzej w dalszej części niniejszej 

części opracowania. 

5.2.1. Brak wniosku dekretowego bądź wniosek dekretowy spóźniony 

W przypadku niezłożenia wniosku dekretowego, bądź uczynienia tego nieskutecznie, w tym 

po terminie, dawni właściciele utracili co do zasady możliwość odzyskania nieruchomości 

w naturze w oparciu o przepisy d.w. 

5.2.2. Wniosek dekretowy rozpoznany odmownie 

Gdy wniosek dekretowy  został rozpoznany odmowną decyzją administracyjną, od momentu 

przemian demokratycznych 1989 r. możliwe stało się weryfikowanie prawidłowości tak 

wydanych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych. Temu celowi służyło i służy 

nadzorcze postępowanie administracyjne prowadzone na podstawie art. 156 § 1 k.p.a. 
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o twierdzenie nieważności decyzji odmawiającej przyznania praw do gruntu w trybie d.w. 

W praktyce dochodziło do stwierdzania nieważności takich decyzji jako wydanych z rażącym 

naruszeniem prawa z tej przyczyny, że organ administracyjny rozpoznający wniosek 

dekretowy nie przeprowadził rzeczywistego postępowania w sprawie, a wydawane decyzje 

miały charakter szablonowy. Co istotne, żądanie stwierdzenia nieważności z powyższej 

przyczyny nie było i nie jest ograniczone żadnym terminem; innymi słowy unieważnieniu 

podlegać mogły i mogą decyzje administracyjne niezależnie od daty ich wydania. 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej prowadzi do usunięcia takiej decyzji z obrotu 

prawnego ze skutkiem ex tunc105 oraz wiąże się z koniecznością ponownego rozpatrzenia 

wniosku dekretowego, a w razie spełniania warunku zgodności sposobu korzystania z 

nieruchomości z jej przeznaczeniem planistycznym pozwala na przyznanie prawa do 

gruntu106. Jest to zatem droga prowadząca do odzyskania praw do nieruchomości 

warszawskich w naturze. Praktyka wskazuje jednak, że od kilku lat organ dekretowy 

(Prezydent m.st. Warszawy) unika wydawania decyzji zwrotowych, mnożąc kolejne 

przeszkody proceduralne, co skutkuje lawiną skarg do sądów administracyjnych na 

bezczynność lub przewlekłość postępowania. 

Nie w każdym jednak przypadku kwalifikowana wadliwość decyzji odmawiającej przyznania 

praw do gruntu w trybie d.w. prowadzić może do odzyskania praw do nieruchomości. Z taką 

sytuacją mamy do czynienia przy wystąpieniu nieodwracalnych skutków prawnych (np. 

zbycie nieruchomości na rzecz osoby trzeciej), co skutkuje jedynie możliwością stwierdzenia 

na podstawie art. 158 § 2 k.p.a. wydania decyzji dekretowej z naruszeniem prawa. 

Uzyskanie przez dawnego właściciela takiej decyzji w postępowaniu nadzorczym umożliwia 

dochodzenie na podstawie art. 160 k.p.a. odszkodowania na drodze sądowego 

postępowania cywilnego, co również jest możliwe przy stwierdzeniu nieważności odmownej 

decyzji dekretowej i następnie ponownym wydaniu decyzji odmawiającej przyznania prawa 

do gruntu. W takim postępowaniu sądowym dawny właściciel może domagać się przyznania 

odszkodowania za utracone prawa do nieruchomości według ich stanu faktycznego 

(lokalizacja, dostęp do mediów, przeznaczenie w planie zagospodarowania) z daty wydania 

decyzji dekretowej odmownej, ale według cen z daty orzekania przez sąd; odszkodowanie 

skalkulowane w ten sposób jest co do zasady dużo niższe, niż gdyby ocena stanu 

nieruchomości następowała na datę wyrokowania. Ponadto, jeżeli nieruchomość budynkowa 

została odbudowana ze środków publicznych, odszkodowanie pomniejszane jest o koszty tej 

odbudowy; jeżeli budynek został rozebrany i powstała nowa zabudowa, odszkodowanie 

ogranicza się do wartości samego gruntu.  

5.2.3. Nierozpoznany wniosek dekretowy  

                                                
105

 Jest to tzw. skutek wsteczny od momentu wydania decyzji oznaczający, że dana, wadliwa decyzja 
nigdy w obrocie prawnym nie funkcjonowała. 
106

 Szerzej na temat kontroli legalności odmownych decyzji dekretowych oraz podstaw dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych od podmiotów publicznych zob. H. Ciepła, R. M. Sarbiński, K. Sobczyk-
Sarbińska, Roszczenia przysługujące byłym właścicielom…, ss. 145–149 wraz z powołanym tam 
orzecznictwem i literaturą. Por. także B. Zdziennicki, Kolizja norm i wartości w sprawach 
reprywatyzacyjnych [w:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Reprywatyzacja w 
orzecznictwie sądów. Tom III, M. Pilich (red.), Warszawa 2016, ss. 66–71. 
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W przypadku prawidłowego złożenia wniosku dekretowego, który to wniosek nie został do 

dzisiaj mimo upływu nawet kilkudziesięciu lat rozpoznany107, wniosek dekretowy 

rozpoznawany jest obecnie, jednakże z uwzględnieniem zmian faktycznych i 

własnościowych dotyczących danej nieruchomości, jakie nastąpiły na przestrzeni lat. W 

przeważającej większości przypadków skutkuje to odmownym rozpoznaniem wniosku 

dekretowego na podstawie art. 214a u.g.n. z powodu zbycia nieruchomości na rzecz osoby 

trzeciej bądź innego sposobu jej wykorzystania lub zagospodarowania uniemożliwiającego 

zwrot. 

Takim osobom, których wnioski dekretowe nie zostały rozpoznane, przysługuje uprawnienie 

do wystąpienia z roszczeniem do sądu powszechnego przeciwko Skarbowi Państwa lub m. 

st. Warszawie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną bezczynnością i zaniechaniem 

rozpoznania wniosku dekretowego w terminie ustawowym. Podstawą prawną takiego 

roszczenia jest art. 417 k.c., przewidujący deliktową odpowiedzialność podmiotów 

publicznych. Postępowania sądowe prowadzone w tym trybie są niezmiernie 

skomplikowane, kosztowne oraz trwają wiele lat. Dawny właściciel w ramach przesłanki 

związku przyczynowego między szkodą, a zaniechaniem w rozpoznaniu wniosku 

dekretowego musi m.in. wykazać, że hipotetycznie gdyby wniosek dekretowy rozpoznano we 

właściwym czasie (a więc najczęściej w kilka miesięcy po dacie jego złożeniu w okresie 

powojennym) nastąpiłoby przyznanie praw do gruntu nieruchomości. Trudność w 

dochodzeniu roszczeń tego typu wynika również z faktu braku ugruntowanego orzecznictwa 

sądowego, w szczególności w odniesieniu do podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie 

szkody, czy też w odniesieniu do momentu rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia 

roszczeń tego typu. 

5.2.4. Roszczenia pozadekretowe 

W miarę wykonywania d.w. wprowadzano również pewne rozwiązania łagodzące jego skutki, 

ale jedynie w odniesieniu do pewnych kategorii nieruchomości.  

W art. 82 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 1985 r. 

wprowadzono uprawnienie poprzednich właścicieli działek zabudowanych domami 

jednorodzinnymi, małymi domami mieszkalnymi i domami, w których liczba izb nie 

przekraczała 20, a także domami, w których przed dniem 21 listopada 1945 r., tj. przed 

dniem wejścia w życie d.w., została wyodrębniona własność poszczególnych lokali, a także 

domami, które stanowiły przed tym dniem własność spółdzielni mieszkaniowych, mogli 

zgłosić do dnia 31 grudnia 1988 r. wnioski o oddanie wymienionych gruntów w użytkowanie 

wieczyste. Rozwiązanie to było następnie kontynuowane w przepisie art. 214 ust. 1 i 2 u.g.n. 

lecz dotyczyło wyłącznie tych osób, których wnioski zostały złożone w pierwotnym terminie 

do dnia 31 grudnia 1988 r.108 Niemniej jednak roszczenie wywodzone z art. 7 d.w. miało 

pierwszeństwo przed uprawnieniami wynikającymi z ww. przepisów; innymi słowy 

rozstrzygniecie w sprawie z art. 214 ust. 1 i 2 u.g.n. może zapaść dopiero po negatywnym 

                                                
107

 Warto w tym miejscu jedynie przypomnieć, że w tego typu sprawach posadowione na gruntach 
warszawskich budynki – w razie skutecznego złożenia wniosku dekretowego – nigdy nie przestały być 
własnością dotychczasowych właścicieli i ich następców prawnych (art. 5 dekretu). 
108

 Szerzej na temat postępowania w trybie art. 214 u.g.n. zob. Ewa Bończak-Kucharczyk Ustawa o 
gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, komentarz do art. 214. 
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zakończeniu postępowania prowadzonego w trybie d.w.109. Skutkuje to tym, że w dalszym 

ciągu toczą się postępowania w sprawie wniosków złożonych ww. trybie. 

Inne rozwiązania, które miały osłabiać negatywne skutki d.w., miały charakter 

odszkodowawczy, ale również i one odnosiły się wyłącznie do pewnych kategorii 

nieruchomości. Mowa tutaj o uprawnieniach wynikających z początkowo z art. 50 (53) 

ustawy wywłaszczeniowej z 1958 r., kontynuowanych w istocie w przepisie art. 83 ustawy 

o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 1985 r. oraz powtórzonych w art. 

215 u.g.n. Zgodnie z tymi przepisami możliwe stało się uzyskanie odszkodowania za 

gospodarstwo rolne położone na gruntach, które na podstawie d.w. przeszły na własność 

państwa, przy czym warunkiem było, aby prowadzący gospodarstwo poprzedni właściciele 

tych gruntów lub następcy prawni tych właścicieli zostali pozbawieni faktycznego władania 

wspomnianym gospodarstwem po dniu 5 kwietnia 1958 r. Wspomniane przepisy umożliwiły 

również występowanie z wnioskami o odszkodowania za: (i) dom jednorodzinny - w sytuacji, 

gdy grunt i dom objęte były działaniem d.w. oraz dom przeszedł na własność państwa po 

dniu 5 kwietnia 1958 r. (ii) jedną działkę budowlaną – w sytuacji utraty władania nią po dniu 5 

kwietnia 1958 r. Wystąpienie z wnioskami o wskazane odszkodowania następowało na 

drodze administracyjnej, a jednocześnie możliwość wystąpienia z wnioskami nie została 

ograniczona w czasie, wobec czego wnioski odszkodowawcze w tym trybie w dalszym ciągu 

są i mogą być składane oraz procedowane110.  

Przepisy odnoszące się do podstaw i przesłanek odszkodowawczych zawartych w art. 215 

u.g.n. były przedmiotem licznych kontrowersji, gdyż w sposób arbitralny różnicowały 

poszczególnych dawnych właścicieli nieruchomości, mimo że wszyscy zostali w taki sam 

sposób pozbawieni praw do nieruchomości na podstawie d.w. Powyższe kontrowersje stały 

się przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego, który dokonał negatywnej oceny 

przepisu art. 215 ust. 2 u.g.n. w kontekście wartości chronionych konstytucyjnie111.  

Praktyka pokazuje, że od kilku lat organ rozpoznający wnioski złożone w trybie art. 215 ust. 2 

u.g.n.112 zwleka z ich rozpoznaniem i praktycznie zaprzestał wypłaty odszkodowań. 

5.3. Ograniczenia i ryzyka  

Dochodzenie roszczeń odnoszących się do nieruchomości warszawskich przejętych na 

podstawie d.w. jest procesem skomplikowanym, gdyż opartym na przepisach 

obowiązujących na przestrzeni niemal 70 lat, procesem wieloletnim, związanym z ciągle 

zmieniającym się orzecznictwem sądowym, sądowoadministracyjnym, a także z ciągłą 
                                                
109

 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 stycznia 2018 r., sygn. I 
SAB/Wa 500/17, LEX nr 2471046. 
110

 Szerzej na temat postępowania w trybie art. 215 u.g.n. zob. Ewa Bończak-Kucharczyk Ustawa o 
gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, komentarz do art. 215. 
111

 Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. akt SK 41/09 
(Dz.U. 2011 r. Nr 130, poz. 762) art. 215 ust. 2 u.g.n. utracił moc z dniem 22 czerwca 2011 r. w 
zakresie, w jakim pomija stosowanie przepisów tej ustawy dotyczących odszkodowań za 
wywłaszczone nieruchomości do nieruchomości, które przeszły na własność gminy m.st. Warszawy 
lub państwa na podstawie dekretu, innych niż domy jednorodzinne, jeżeli przeszły one na własność 
państwa po dniu 5 kwietnia 1958 r., i działek, które przed dniem wejścia w życie powołanego dekretu 
mogły być przeznaczone pod budownictwo inne niż jednorodzinne, jeżeli poprzedni właściciele lub ich 
następcy prawni zostali pozbawieni faktycznej możliwości władania nimi po dniu 5 kwietnia 1958 r. 
Wobec tego, że wyrok odnosi się treści, która została w przepisie przez ustawodawcę pominięte, 
wyrok nie skutkuje samoistnym ustanowieniem nowej normy prawnej; konieczna w tym zakresie jest 
interwencja ustawodawcy, która jednakże do chwili obecnej nie nastąpiła. 
112

 Prezydent m.st. Warszawy. 
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zmianą przepisów prawa. Dochodzenie roszczeń do gruntów warszawskich napotyka szereg 

ograniczeń oraz ryzyk dla osób je realizujących; część z nich zostanie syntetycznie opisana 

poniżej. 

Warto w tym miejscu przytoczyć chociażby przepis art. 214b u.g.n.113, zgodnie z którym, 

w sprawach wniosków dekretowych dotychczas nierozpoznanych, umarza się postępowanie, 

jeżeli nie jest możliwe ustalenie stron postępowania lub ich adresów. Zgodnie z 

podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego, to na organie administracji ciąży 

obowiązek ustalenia stron postępowania i tylko przy udziale wszystkich stron możliwe jest 

prowadzenie i zakończenie postępowania. Wprowadzenie przepisu art. 214b u.g.n. 

umożliwiło organowi zakończenie tych postępowań, w których nie podejmował żadnych 

działań przez kilkadziesiąt lat,  bez konieczności ustalania danych stron, ich spadkobierców, 

czy też pełnomocników. Na tej podstawie m.st. Warszawa wygasza szereg postępowań 

wywołanych powojennymi wnioskami dekretowymi, dokonując jedynie odpowiednich 

ogłoszeń w prasie oraz na stronie internetowej urzędu. Umorzeniu podlega postępowanie, 

jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wzywana strona nie zgłosiła swych praw albo 

zgłosiwszy je, nie udowodniła ich w terminie kolejnych 3 miesięcy lub nie wskazała swego 

adresu. 

Innym źródłem ryzyk związanych z dochodzeniem praw do nieruchomości warszawskich jest 

działalność tzw. Komisji Weryfikacyjnej działającej na podstawie wielokrotnie nowelizowanej 

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 

decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z 

naruszeniem prawa114. Przedmiotowa komisja została powołana do działania celem 

zbadania przypadków nielegalnych działań i praktyk związanych z odzyskiwaniem 

nieruchomości przejętych w trybie d.w., jednak praktyka jej działalności daleko wykracza 

poza rzeczywiste nadużycia mające miejsce przy zwrotach nieruchomości warszawskich i 

zmierza w istocie do podważenia niemal 30-letniego dorobku judykatury i nauki prawa, 

wypracowanych w trakcie rozstrzygania spraw warszawskich. Kompetencje komisji są 

bardzo obszerne i w zasadzie niemal nieograniczone w czasie. Komisja może podważyć w 

zasadzie każdą decyzję, której przedmiotem była nieruchomość warszawska, inicjować 

wpisy ostrzeżeń w księgach wieczystych, przyznawać odszkodowania lokatorom, wszczynać 

postępowania egzekucyjne itp. Decyzje wydawane przez komisję obarczone są nierzadko 

szeregiem wad, skutkujących w niemal wszystkich przypadkach uchylaniem decyzji przez 

sądy administracyjne. Co istotne, wydawane przez komisję zawiadomienia czy decyzje nie 

podlegają doręczeniu zainteresowanych stronom, lecz wyłącznie publikacji na stronach 

internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, co stanowi istotne ryzyko, gdyż wynikające z 

takich zawiadomień lub decyzji terminy procesowe rozpoczynają swój bieg po upływie 7 dni 

od daty umieszczenia ich na stronie internetowej urzędu. 

Praktyka pokazuje, że odzyskanie praw do nieruchomości warszawskich w naturze 

następowało wielokrotnie w okolicznościach i realiach innych niż przy ich przejęciu na 

podstawie d.w. przez podmioty publiczne. Budynki zwracane były właścicielom w bardzo 

złym stanie technicznym, a to z uwagi na wieloletnie zaniedbania i brak remontów. Zwrot 

nieruchomości następował również wraz z przejmowaniem przez dawnych właścicieli 

zobowiązań z umów najmu z lokatorami zawieranych przez m.st. Warszawa na podstawie 

                                                
113

 Przepis wszedł w życie w dniu 17 września 2016 r. i został znowelizowany w dniu 20 października 
2020 r. 
114

 Dz.U. 2021 r., poz. 795 t.j. 
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przepisów regulujących czynsz tzw. regulowany, nieodzwierciedlający rzeczywistej wartości 

wynajmowanych lokali i nie zapewniających nawet pokrywania kosztów utrzymania 

budynków. Wszystkie te kwestie generują dalsze spory i antagonizmy. Właściciele 

nieruchomości byli pozywani przez m.st. Warszawa w postępowaniach sądowych o zapłatę 

wartości nakładów na nieruchomość (art. 226 k.c.), a sami prezentowali wobec m.st. 

Warszawa przysługujące im roszczenia uzupełniające (art. 224 i nast. k.c.). Zakończenie 

wieloletniego procesu odzyskania nieruchomości prowadziło zatem do powstania nowych 

sporów prawnych spowodowanych wieloletnim bezprawnym korzystaniem z nieruchomości 

przez m.st. Warszawa. 

6. Nieruchomości faktycznie przejęte przez władzę publiczną  

6.1. Podstawa prawna przejęcia mienia 

Kolejną kwestią wymagającą rozważenia w niniejszym opracowaniu jest ta dotycząca 

restytucji budynków mieszkalnych, nad którymi jedynie faktyczne władztwo sprawował Skarb 

Państwa lub inne podmioty publiczne. Należy bowiem wskazać, że niedługo po II wojnie 

światowej wiele tego rodzaju nieruchomości zostało faktycznie objętych przez podmioty 

publiczne, zarówno w trybie opisanego powyżej dekretu z 8 marca 1949 r. o majątkach 

opuszczonych i poniemieckich (d.m.o.p.) jak i – co było równie częste – bez jakiejkolwiek 

podstawy prawnej.  

W kolejnych latach podstawę do obejmowania budynków mieszkalnych w faktyczne 

władanie przez podmioty publiczne (zarząd państwowy) stanowiły natomiast: 

 rozporządzenie w sprawie przejmowania budynków w zarząd z 1959 r. oraz 

 rozporządzenie w sprawie przejmowania budynków w zarząd z 1974 r. 

Zgodnie z postanowieniami obu wskazanych powyżej rozporządzeń w zarząd mogły zostać 

przejęte duże budynki mieszkalne wielorodzinne, niestanowiące własności Państwa, lub 

ewentualnie innych wskazanych w tych przepisach podmiotów (np. spółdzielni 

mieszkaniowych, czy później jednostek gospodarki uspołecznionej). Samo przejęcie 

dotyczyło natomiast jedynie tych przypadków, gdy: 1) zarząd budynku nie był przez 

właściciela w ogóle sprawowany, 2) nie był on sprawowany należycie, co pociągało za sobą 

zagrożenie dla budynku, 3) czy też w końcu, gdy to sam właściciel zwrócił się do właściwego 

organu o objęcie budynku w zarząd.  

Przejęcie budynków w zarząd następowało w drodze decyzji administracyjnych (wcześniej 

orzeczeń administracyjnych) wydawanych po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego przez właściwe organy prezydiów rad narodowych; rozstrzygnięcie w tym 

zakresie należało doręczyć właścicielowi.  

Obowiązkiem organów administracji w odniesieniu do budynków objętych w zarząd na 

podstawie obu wskazanych powyżej aktów prawnych było przede wszystkim utrzymanie ich 

w należytym stanie poprzez przeprowadzanie niezbędnych w tym zakresie modernizacji oraz 

napraw. Wszelkie koszty z tym związane organ sprawujący zarząd obowiązany był 

ewidencjonować oraz dokonać ich rozliczenia z właścicielem w chwili przywrócenia mu 

zarządu budynkiem. Ponadto, przepisy rozporządzenia w sprawie przejmowania budynków 

w zarząd z 1959 r. dopuszczały możliwość hipotecznego zabezpieczania tych roszczeń. 

Przywrócenie zarządu budynkiem mieszkalnym jego właścicielowi następowało na wniosek 

tegoż właściciela, gdy ustały przyczyny, które spowodowały jego przejęcie w zarząd.  
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6.2. Mechanizm dochodzenia roszczeń 

Jak wynika z powyższego, dzierżenie nieruchomości budynkowej przez podmioty publiczne, 

czy to w trybie określonym przepisami opisanego już wcześniej dekretu o majątkach 

opuszczonych (d.m.o.p.), czy też na podstawie przepisów jednego z przywołanych powyżej 

rozporządzeń w sprawie przejmowania budynków w zarząd, czy w końcu bez jakiejkolwiek 

podstawy prawnej, sprowadzało się de facto do utrzymywania niejako „za właściciela” jego 

mienia w należytym stanie oraz przez określony czas. Nie budzi zatem wątpliwości, że 

dzierżenie jako takie nie prowadziło do zmiany stanu prawnego nieruchomości. 

Tym samym prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 

pozostających w faktycznym władaniu podmiotów publicznych, w dalszym ciągu przysługuje 

ich przedwojennym właścicielom lub ich następcom prawnym; przy czym praktyka pokazuje, 

że ci pierwsi pozostają co do zasady ujawnieni we właściwych księgach wieczystych. Z tego 

też względu wszelkie działania związane z restytucją mienia sprowadzają się w takich 

przypadkach do przeprowadzenia postępowań spadkowych oraz do ujawnienia następców 

prawnych przedwojennego właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla danej 

nieruchomości. W wielu przypadkach konieczne okazuje się również wystąpienie na drogę 

sądową z powództwem windykacyjnym skierowanym do podmiotu publicznego, na 

podstawie art. 222 § 1 k.c. 

6.3. Ograniczenia i ryzyka  

Okoliczności związane z faktycznym przejęciem nieruchomości przez podmioty publiczne 

mogą prowadzić w pewnych wypadkach do nabycia przez te podmioty prawa własności tych 

nieruchomości w drodze zasiedzenia. Podmiot publiczny władający dotychczas 

nieruchomością w imieniu właściciela, w przypadku, gdy odpadła podstawa prawna 

dotycząca dzierżenia, lub gdy tego rodzaju podstawa w ogóle nie istniała, mógł bowiem 

zamanifestować w sposób zauważalny dla innych podmiotów (właściciela i otoczenia), 

zmianę sposobu władania daną nieruchomością, tj. od pewnego momentu mógł zacząć 

zachowywać się w odniesieniu do tej nieruchomości jak właściciel. Owa zmiana sposobu 

władania mogła (oraz może nadal) rodzić natomiast ten skutek prawny, że w przypadku 

upływu przewidzianego prawem terminu (co do zasady 30 lat) podmiot publiczny nabył (lub 

nabędzie) prawo własności nieruchomości w drodze zasiedzenia 115. 

Odrębnym zagadnieniem w przypadku restytucji odebranego mienia będącego w faktycznym 

władaniu podmiotów publicznych pozostaje sprawa rozliczeń pomiędzy tymże podmiotem, 

a właścicielem nieruchomości oraz kwestia ponoszenia przez tego właściciela dalszych  

kosztów związanych z utrzymaniem budynku w należytym stanie. Nie ulega bowiem 

wątpliwości, że z uwagi na rozmiar koniecznych do poniesienia kosztów kwestia ta winna być 

określona jako ograniczenie i ryzyko po stronie osób dążących od odzyskania utraconego 

mienia. 

7. Związki wyznaniowe i mienie zabużańskie jako przykłady rzeczywistego 

rozwiązania sektorowych problemów reprywatyzacyjnych 

7.1. Związki wyznaniowe 

7.1.1. Podstawy prawne przejęcia mienia 

                                                
115

 Zob.: postanowienie Sądu Najwyższego z 26 marca 2010 r., sygn. III CSK 174/09, LEX nr 585822; 
postanowienie Sądu Najwyższego z 27 listopada 2020 r., sygn. III CSK 184/18, LEX nr 3097188. 
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Majątek nieruchomy będący własnością osób prawnych różnych kościołów i innych 

związków wyznaniowych (dalej jako „kościoły”) nie został od razu znacjonalizowany przez 

nową władzę po zakończeniu II wojny światowej116. Przystąpiono do tego kilka lat po wojnie. 

Biorąc pod uwagę różny status prawny uznanych (czyli legalnych) kościołów, podstawy 

prawne przejmowania ich własności były różne i odwoływały się do szczególnych rozwiązań 

prawnych dotyczących konkretnych kościołów. Można jednak wyróżnić następujące ogólne 

podstawy przejmowania majątków kościołów, odnoszące się właściwie do tych wszystkich 

kościołów, które posiadały nieruchomości na własność: 

1) ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, 

poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu 

Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111 oraz z 1969 r. Nr 13, poz. 95). Na 

tej podstawie prawnej przejęto kościelne majątki rolne i leśnie, co dotknęło największe 

kościoły, takie jak Kościół Katolicki, Kościół Ewangelicko – Augsburski, Kościół 

Ewangelicko – Reformowany oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, 

2)  wywłaszczenie na podstawie kolejnych ustaw wywłaszczeniowych, 

3) dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze 

miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), na podstawie którego przejęto 

tzw. nieruchomości warszawskie, 

4) bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. 

7.1.2. Mechanizmy dochodzenia roszczeń 

Jeszcze przed przełomem politycznym 1989 r. została uchwalona ustawa z dnia 17 maja 

1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

2019 r., poz. 1347 t.j.), która wprowadziła unikalny sposób uregulowania roszczeń 

majątkowych tego kościoła, zasługujący na rzeczywistą nazwę „reprywatyzacja”, gdyż jego 

celem było przywrócenie własności kościelnym osobom prawnym pozbawionym jej w okresie 

komunizmu, bez względu na to, czy nacjonalizacja była legalna czy też nie. Mechanizm ten 

składał się z kilku podstawowych elementów: 

1) uwłaszczenie kościelnych osób prawnych nieruchomościami pozostającymi w ich 

władaniu; uwłaszczenie było stwierdzane decyzją odpowiedniego wojewody, oraz 

2) przywrócenia im własności nieruchomości upaństwowionych na podstawie 

enumeratywnie wyliczonych aktów prawnych lub innych zdarzeń, przy czym jeżeli takie 

przywrócenie własności nieruchomości było niemożliwe ze względu na nabycie praw 

przez niepaństwowe osoby trzecie lub natrafiało na trudne do przezwyciężenia 

przeszkody możliwe było przyznanie odpowiedniej nieruchomości zamiennej albo 

odszkodowania, jeżeli przywrócenie własności lub przyznanie nieruchomości 

zamiennej było niemożliwe; postępowania w tym zakresie przeprowadzała specjalnie 

powołana Komisja Majątkowa, składająca się w równej części z przedstawicieli 

                                                
116

 Wyjątkiem było mienie tzw. poniemieckich i gdańskich osób prawnych, do których zaliczono także 
własność należącą do osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych, działających na 
tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych (tzw. Ziemie Odzyskane) przed ich inkorporacją do Polski (art. 
2 ust. 1 lit. c dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich – Dz. U. 1946 
r. Nr 13, poz. 87 ze zm.). 



 

 
WARDYŃSKI I WSPÓLNICY  54 

 
 

Kościoła oraz Rządu, a jej rozstrzygnięcia były ostateczne i miały moc sądowych 

tytułów egzekucyjnych117. 

Zbliżone tryby regulacji spraw majątkowych innych kościołów wprowadzono następnie 

w ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego  (Dz. U. 2014 r., poz.1726 t.j.), ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku 

Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

2015 r., poz. 43 t.j.) oraz ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin 

wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2014 r., poz.1798 t.j.), z 

uwzględnieniem specyficznych podstaw prawnych przejęcia ich majątków na rzecz Państwa 

w okresie komunizmu oraz podstaw dochodzenia roszczeń118, przy czym mechanizm ich 

dochodzenia był analogiczny jak w przypadku Kościoła Katolickiego tj. uwłaszczenie 

posiadanych majątków oraz postępowanie regulacyjne przed utworzonymi rządowo–

kościelnymi komisjami regulacyjnymi. 

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

(Dz. U. 2017 r., poz. 1153 t.j.) powołano także ostatnią, Międzykościelną Komisję 

Regulacyjną, która miała zająć się uregulowaniem spraw majątkowych kościołów, które 

zgłosiły wcześniej swoje roszczenia w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 

maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r., poz. 483 t.j.), ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o 

stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. 2014 r., poz. 1889 t.j.), ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do 

Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r., poz. 169 t.j.) 

oraz ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – 

Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2014 r., poz. 1712 t.j.). Do 

Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej swoje roszczenia mogły zgłaszać także i inne 

kościoły lub związki wyznaniowe oraz organizacje międzykościelne, o ile wykazały, że na 

rzecz Państwa przejęto własność nieruchomości należących do nich. Komisja ta działała tak 

samo jak inne, wcześniejsze komisje regulacyjne. 

Szczegółowe i jednostkowe regulacje spraw majątkowych znalazły się także w takich 

ustawach jak ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2014 r., poz. 1599 t.j.), ustawa z dnia 

20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r., poz. 14 t.j.), ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

                                                
117

 Początkowo uznawano, że orzeczenia Komisji Majątkowej (a także następnych komisji 
regulacyjnych), jako nie pochodzące od organów administracji publicznej, nie podlegały kontroli sądów 
administracyjnych. Ostatecznie wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2013 r., 
sygn. akt K 25/10, publ. OTK-A 2013/3/27  ugruntował się pogląd odmienny i orzeczenia komisji 
regulacyjnych, aczkolwiek ostateczne, mogą być zaskarżane do sądów administracyjnych, które 
sprawują nad nimi kontrolę orzeczniczą. 
118

 Niektóre przepisy budziły poważne wątpliwości interpretacyjne. Tytułem przykładu można wskazać 
kontrowersję, czy przedmiotem postępowania regulacyjnego może być przywrócenie osobom 
prawnym Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego własności nieruchomości należących przed 1945 r. 
do tzw. kościołów ewangelicko-unijnych, działających na terytorium II Rzeczpospolitej, ale 
kontrolowanych całkowicie przez władze kościelne niemieckie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 
września 2003 r. o sygn. akt IV CKN 487/01, publ. LEX nr 1634357, potwierdził taką możliwość. 
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U. 2015 r., poz. 44 t.j.), ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r., poz.13 t.j.).   

7.1.3. Ograniczenia i ryzyka  

Przedstawione powyżej rozwiązania prawne doprowadziły w praktyce do realnej 

reprywatyzacji, tj. zwrotu na rzecz różnych kościołów własności części nieruchomości 

odebranych im w okresie komunizmu. Nie była to reprywatyzacja pełna, gdyż duża część 

dawnych majątków kościelnych została rozdysponowana przez władze państwowe na rzecz 

osób trzecich, których uprawnienia były chronione. Kościoły uzyskały także odszkodowania 

za niektóre z tych nieruchomości, których nie można było zwrócić a przyznanie im 

nieruchomości zamiennych okazało się niemożliwe. 

Należy także podkreślić, że przyjęty przez ustawodawcę model reprywatyzacji majątków 

kościelnych okazał się jednocześnie korzystny dla Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego. Wynika z to z faktu, że każdy kościół miał własny, indywidualny termin na 

zgłaszanie roszczeń. Był to termin prekluzyjny, a zatem roszczenia nie zgłoszone 

w ustawowym terminie wygasły. W ten sposób z góry ograniczono skalę roszczeń, a także 

powstała możliwość stworzenia zamkniętej listy nieruchomości obciążonych roszczeniami 

kościołów oraz oceny maksymalnych obciążeń dla jednostek władzy publicznej wynikających 

z tych roszczeń. Nie istnieje więc już obecnie ryzyko powstania nowych roszczeń 

majątkowych kościołów, co istotnie wpływa na zmniejszenie ryzyka dysponowania przez 

podmioty publiczne nieruchomościami należącymi w przeszłości do kościołów, a co do 

których roszczenia nie zostały zgłoszone. 

7.2. Mienie zabużańskie 

7.2.1. Podstawy prawne przejęcia mienia 

Mieniem zabużańskim określa się potocznie mienie obywateli polskich pozostawione przez 

nich ze względu na wysiedlenia przeprowadzone w oparciu o tzw. „układy republikańskie” 

z 1944 r. Wysiedlenia prowadzone były w latach 1944-1952 na obszarach wschodniej Polski 

międzywojennej. Według gwarancji zawartych w układach republikańskich, za pozostawione 

mienie polscy przesiedleńcy mieli uzyskać zwrot jego wartości od rządu polskiego.  

Na mocy umów zawartych w 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego 

a trzema republikami radzieckimi: Białoruską, Ukraińską oraz Litewską, dokonano 

przesiedleń obywateli polskich z obszarów wschodnich Polski międzywojennej, które po 

wojnie weszły w skład Związku Radzieckiego.  

Umowy te, potocznie określane „układami republikańskimi”, były następujące:  

 układ z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia 

Narodowego a Rządem Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji 

obywateli polskich z jej terytorium i ludności białoruskiej z terytorium Polski, 

 układ z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia 

Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji 

obywateli polskich z jej terytorium i ludności ukraińskiej z terytorium Polski, 

 układ z dnia 22 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia 

Narodowego a Rządem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji 

obywateli polskich z jej terytorium i ludności litewskiej z terytorium Polski. 
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Wysiedlenia na mocy układów republikańskich z 1944 r. miały charakter dobrowolny, jednak 

biorąc pod uwagę ówczesną sytuację polityczną z dobrowolnym charakterem niewiele miały 

wspólnego. Wysiedleńcy mogli zabrać ze sobą  jedynie przedmioty użytku codziennego, 

takie jak: odzież, obuwie, bieliznę, pościel, żywność, ale nie mogli zabrać ze sobą żadnych 

przedmiotów wartościowych jak gotówka, biżuteria, samochody, meble. Pozostawiali bez 

żadnego odszkodowania należący do nich majątek nieruchomy. 

Po dokonanej repatriacji zabużanie bądź ich następcy prawni zaczęli zwracać uwagę na 

problem utraconych majątków rodzinnych, wywierając tym samym presję społeczną na 

polskich władzach, aby doprowadzić do wypłat odpowiednich rekompensat.  

Przesiedleńcy mieli prawo zaliczenia wartości pozostawionego mienia na poczet ceny 

nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa. Prawo zaliczenia najczęściej realizowane było 

przez uprawnionych w pierwszym okresie przesiedleń, czyli w latach 40. ubiegłego wieku. 

Problemy z wykonaniem prawa zaliczenia zaczęły się wraz z kolejnymi falami przesiedleń119, 

czyli w latach 50. i później, kiedy to kolejne regulacje dotyczące prawa zaliczenia nakładały 

na uprawnionych liczne warunki, od spełnienia których uzależniona była realizacja prawa 

zaliczenia120. Narastające przez lata obostrzenia dotyczące realizacji prawa zaliczenia 

doprowadziły do sytuacji, w której jego wykonanie było wyjątkiem aniżeli regułą. Poza tym 

nawet jeśli zachodziła już możliwość wykonania prawa zaliczenia, to stan faktyczny i prawny 

oferowanych uprawnionym do realizacji tego prawa nieruchomości był do tego stopnia 

skomplikowany lub problematyczny, że uprawnieni bardzo często rezygnowali z wykonania 

prawa zaliczenia. W takich okolicznościach prawo zaliczenia stało się iluzoryczną instytucją 

prawną (ius nudum), gdyż warunki jego wykonania uniemożliwiały jego skuteczną 

realizację121. 

Z podobnymi problemami mierzył się skarżący w sprawie Broniowski p. Polsce122, w której 

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował się po raz pierwszy wydać wyrok 

pilotażowy. W okolicznościach tej sprawy babka skarżącego po wojnie została przesiedlona 

z terenów, które obecnie stanowią część Ukrainy. Matce skarżącego udało się skorzystać z 

odziedziczonego po swojej matce prawa zaliczenia poprzez nabycie nieruchomości, której 

wartość stanowiła zaledwie 2% wartości pozostawionego przez jej matkę mienia 

zabużańskiego. W kolejnych latach, kiedy już po wielu długoletnich postępowaniach, 

skarżącemu udało się doprowadzić do sytuacji, w której mógł zrealizować pozostałą część 

prawa zaliczenia, zaoferowane mu w tym celu nieruchomości miały na tyle skomplikowany 

stan faktyczny i prawny (m.in. wymagający poczynienia istotnych inwestycji na 

nieruchomości lub położenie w odległej i zupełnie nieinteresującej skarżącego części kraju), 

że ostatecznie zrezygnował on z realizacji prawa zaliczenia. Co więcej, kolejne regulacje 

dotyczące mienia zabużańskiego uniemożliwiały występowanie o realizację prawa zaliczenia 

tym uprawnionym, którzy – tak jak skarżący – w jakikolwiek sposób wykonali prawo 

                                                
119

 Zob.: K. Michniewicz-Wanik, Mienie zabużańskie…, s. 88 i n.;  
120

 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r., sygn. I CK 323/02, LEX nr 106561, w 
którym Sąd Najwyższy szczegółowo opisał okoliczności ograniczania możliwości realizacji prawa 
zaliczenia, wskazując, iż stanowi to podstawę roszczenia odszkodowawczego przeciwko Skarbowi 
Państwa.  
121

 Zob.: J. Mojak, Glosa do uchwały SN z dnia 22 czerwca 1989 r., III CZP 32/89, „Państwo i Prawo” 
1991 nr 1, s. 119 i n.; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r., sygn. K 33/02, LEX 
nr 57106.   
122

 Wyrok ETPCz (Wielka Izba) z dnia 22 czerwca 2004 r. ws. Broniowski p. Polsce, nr skargi 
31443/96.  
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zaliczenia, niezależnie od wartości nabytej w tym trybie nieruchomości. W takiej sytuacji 

Trybunał w Strasburgu doszedł do wniosku, że istniejące w polskim systemie prawnym 

regulacje oraz praktyka w zakresie realizacji prawa zaliczenia uczyniły z niego prawo 

iluzoryczne, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia przez Polskę prawa skarżącego 

do korzystania z mienia gwarantowanego przez art. 1 Protokołu dodatkowego do Konwencji 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności123. 

Z uwagi na strukturalne problemy polskiego systemu prawnego z realizacją roszczeń 

zabużańskich dotykające dużej części uprawnionych, strasburski Trybunał w omawianej 

sprawie zdecydował się zastosować po raz pierwszy procedurę wyroku pilotażowego124. 

Dlatego też Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał Polskę do wdrożenia rozwiązań 

pozwalających na skuteczną realizację roszczeń zabużańskich w sposób zgodny ze 

standardami wynikającymi z art. 1 Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka. Celem wydania wyroku pilotażowego było nie tylko rozstrzygnięcie konkretnej 

sprawy skarżącego125, lecz również nałożenie obowiązku systemowego rozwiązania 

problemu z roszczeniami zabużańskimi, co z kolei miało umożliwić zmniejszenie liczby 

tożsamych spraw zawisłych przed Trybunałem126, a w dalszej perspektywie ograniczenie 

liczby skarg wpływających do Trybunału w podobnych sprawach.  

 

 

7.2.2. Mechanizmy dochodzenia roszczeń 

Ze względu na rosnący nacisk społeczny, a także opisany powyżej wyrok pilotażowy, rząd 

polski podjął próbę rozwiązania problemu niewypłaconych odszkodowań. W dniu 8 lipca 

2005 r. uchwalono ustawę o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej [(Dz. U. 2005 r. Nr 169, 

poz. 1418, dalej jako „ustawa zabużańska z 2005 r.”)]. Jednocześnie przewidziano dzień 31 

grudnia 2008 r. jako ostateczny termin zgłaszania roszczeń o rekompensaty. 

Ustawa zabużańska z 2005 r. jest pierwszym aktem prawnym dotyczącym mienia 

zabużańskiego umożliwiającym osobom uprawnionym realizację rekompensaty w formie 

świadczenia pieniężnego albo zaliczenia na poczet nabycia nieruchomości. Określa ona 

                                                
123

 Ibidem, §§ 185-187.  
124

 Szerzej na temat procedury wyroku pilotażowego zob. F. Sudre, Droit euopéen et international des 
droits de l’homme, Paris 2012, s. 235 i n.   
125

 Sprawa pana Broniowskiego zakończyła się w 2005 r. zawarciem ugody z polskim rządem, na 
mocy której panu Broniowskiemu przyznano rekompensatę pieniężną na tych samych warunkach, 
które zostały przyjęte w ustawie chwalonej wskutek wydania wyroku pilotażowego, a zatem 
rekompensata wyniosła 20% wartości nieruchomości pozostawionych przez jego babkę na wschodzie, 
pomimo uprzedniej realizacji prawa zaliczenia na poziomie 2% wartości pozostawionego mienia. 
Wskutek zawarcia ugody Trybunał zdecydował się skreślić sprawę z listy spraw zawisłych. Zob.: 
wyrok ETPCz (Wielka Izba) z dnia 28 września 2005 r. ws. Broniowski p. Polsce, nr skargi 31443/96; 
M. Krzyżanowska-Mierzewska, Sprawy mienia zabużańskiego przed ETPCz, „Europejski Przegląd 
Sądowy” 2008 nr 12, s. 23.    
126

 O zmniejszeniu ilości tożsamych spraw w wyniku wydania wyroku pilotażowego w sprawie 
Broniowski p. Polsce kancelaria Trybunału poinformowała w dwóch komunikatach prasowych: z dnia 
12 grudnia 2007 r. (zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"itemid":["003-2215107-2361810"]}) 
oraz dnia 6 października 2008 r. (zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"itemid":["003-2510971-
2712345"]}).   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
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wysokość zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych oraz świadczenia pieniężnego 

na 20% wartości pozostawionych nieruchomości.  

Powyższa ustawa określa zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko na podstawie 

układów republikańskich, ale również na podstawie kilku kolejnych, szczegółowych regulacji 

prawnych wynikających z porozumień zawartych pomiędzy rządami Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Radzieckiego, związanych z dodatkową wymianą 

obywateli i zmianą linii granicznej. 

Wymienione powyżej układy i umowy stanowiły formę zobowiązania państwa polskiego do 

udzielania pomocy przesiedleńczej, wskazując jednocześnie, że szczegółowe zasady i tryb 

udzielania tej pomocy będą określone w ustawach obowiązujących w Polsce.  

Osobami uprawnionymi do otrzymania rekompensaty byli właściciele nieruchomości, którzy 

w dniu 1 września 1939 r. byli obywatelami polskimi i zamieszkiwali na terenach wschodnich 

Rzeczypospolitej Polskiej127, a następnie opuścili to terytorium na podstawie układów 

republikańskich albo z innych przyczyn związanych w II wojną światową oraz posiadali 

obywatelstwo polskie, a także ich spadkobiercy posiadający obywatelstwo polskie. 

Spadkobiercami uprawnionymi mogą być jedynie osoby fizyczne – spadkobiercy ustawowi 

lub testamentowi. 

Organem właściwym do rozpoznania wniosku dotyczącego realizacji prawa do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami państwa polskiego jest 

właściwy wojewoda. Do wniosku128 należy dołączyć dowody, które świadczą o pozostawieniu 

nieruchomości oraz o ich rodzaju i powierzchni. Dowodami tymi mogą być w szczególności: 

urzędowy opis mienia, orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny, 

dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów 

państwowych Białorusi, Litwy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw. Następnie 

należy dołączyć dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego przez 

właściciela pozostawionej nieruchomości na dzień 1 września 1939 r. oraz dowody 

potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, jak również dowody 

potwierdzające miejsca zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej 

                                                
127

 Początkowo, zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy zabużańskiej z 2005 r., prawo do 
rekompensaty przysługiwało jedynie osobom, które były w dniu 1 września 1939 r. obywatelem 
polskim bądź zamieszkiwały w tym dniu na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 12 
grudnia 2013 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy zabużańskiej z 2005 r. Ustawa weszła w 
życie 27 lutego 2014 r. Jej uchwalenie było konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
23 października 2012 r., sygn.. akt: SK 11/12, w którym Trybunał orzekł, iż art. 2 pkt 1 ustawy 
zabużańskiej z 2005 r. w zakresie, w jakim uzależnia prawo do rekompensaty od zamieszkiwania 1 
września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w zw. 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . Jednocześnie Trybunał zdecydował, że 
niekonstytucyjny przepis wspomnianej ustawy utraci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od 
dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.   
128

 Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2017 r., sygn. akt. 
I OPS 3/17, publ. ONSAiWSA nr 1/2018 poz. 2, złożenie wniosku o potwierdzenie prawa do 
rekompensaty przez osobę uprawnioną w terminie określonym w ustawie skutkuje wszczęciem 
postępowania administracyjnego również w stosunku do wszystkich pozostałych uprawnionych, nawet 
jeśli oni takiego wniosku nie złożyli. Wystarczy zatem, że jeden ze spadkobierców złożył wniosek 
przed 31 grudnia 2008 r., aby pozostali uprawnieni spadkobiercy, którzy takich wniosków nie złożyli, 
zachowali swoje roszczenia, stosownie do nabytych udziałów w spadku po pierwotnych właścicielach 
nieruchomości. 

https://sip.lex.pl/#/document/521316693?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(64)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(31)ust(3)&cm=DOCUMENT
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Polskiej osób uprawnionych129. Wojewoda dokonuje oceny spełnienia przez wniosek 

warunków ustawowych. Pozytywna ocena następuje w drodze postanowienia. W 

postanowieniu Wojewoda wzywa wnioskodawcę do wskazania jednej z wybranych form 

realizacji prawa do rekompensaty. W przypadku wyboru świadczenia pieniężnego 

realizowanego w formie przelewu, wojewoda wzywa do wskazania numeru rachunku 

bankowego oraz do dołączenia do wniosku operatu szacunkowego sporządzonego przez 

rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość nieruchomości pozostawionych 

poza obecnymi granicami państwa polskiego. Operat taki każdorazowo wykonywany jest na 

zlecenie i na koszt osób uprawnionych do rekompensaty. W przypadku uprzedniego nabycia 

nieruchomości Skarbu Państwa w ramach realizacji prawa do rekompensaty - wojewoda 

wezwie również do dołączenia operatu szacunkowego, w którym została określona wartość 

nabytego prawa własności nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także 

innych urządzeń i lokali. O przyznaniu rekompensaty Wojewoda rozstrzyga w drodze decyzji. 

Organem drugiej instancji wobec Wojewody jest Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji.  

7.2.3. Ograniczenia i ryzyka  

Omówiony powyżej model zaspokojenia przez państwo roszczeń dawnych właścicieli 

zabużańskich oznacza, że osoby uprawnione, które nie złożyły w ustawowym terminie 

wniosku o rekompensatę, straciły bezpowrotnie szansę na jej uzyskanie. Termin składania 

wniosków był bowiem terminem prawa materialnego, a zatem zawitym i nieprzywracalnym. 

W postępowaniach o przyznanie rekompensaty występują liczne trudności dowodowe, 

szczególnie w zakresie wykazania zamieszkiwania na byłych terenach wschodnich Polski 

przedwojennej oraz  tytułu własności pozostawionych nieruchomości. Ciężar wykazania tych 

okoliczności spoczywa na wnioskodawcach, co powoduje konieczność długotrwałych i 

kosztownych poszukiwań w archiwach znajdujących się obecnie poza granicami Polski. 

Z punktu widzenia władz państwowych problem tzw. mienia zabużańskiego został jednak 

rozwiązany. Jest i działa ustawa, która pozwala na weryfikację wniosków, a ograniczenie 

kwoty rekompensaty do 20% wartości pozostawionego mienia powoduje obliczalność 

zgłoszonych roszczeń i zdecydowanie obniża ryzyka dla finansów publicznych. 

  

                                                
129 W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowały się dwa poglądy na temat konieczności 

wykazania repatriacji na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Początkowo dominujący był 
pogląd o braku w ustawie przesłanki warunkującej przyznanie rekompensaty od repatriacji, co 
pozwalało uznawać za osoby uprawnione także tych obywateli polskich, którzy opuścili swoje majątki 
w związku z wojną i nie powrócili do Polski po jej zakończeniu  (np. wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2018 r., sygn. akt I OSK 2262/16, publ. LEX nr 2588217.) Od 
pewnego czasu pojawiają się jednak wyroki wskazujące, że prawo do rekompensaty jest 
świadczeniem socjalnym i może być przyznawane na potrzeby jedynie tych osób lub ich 
spadkobierców, którzy wrócili do Polski bez żadnego majątku (np. wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2020 r., sygn. akt: I OSK 1918/19, publ. LEX nr 3121889).   
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