
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 45. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 lipca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan W. Z., który twierdzi, że podczas jego nieobecności w kraju 

pozbawiono go należnego spadku. Domaga się on sprawiedliwości i uważa, że w toku prowadzonych postę-

powań nie zajęto się sprawą w całości, w wyniku czego pominięto następujące istotne fakty: 

– testament teścia skarżącego J. F. z dnia 23 maja 1955 r. sporządzony przez pracownicę Prezydium Miej-

skiej Rady Narodowej w Dobrodzieniu, panią F., zaopatrzony okrągłą pieczątką tegoż prezydium; 

– postanowienie Sądu Powiatowego w Lublińcu, sygn. akt Ns 253/68 z dnia 27 czerwca 1968 r.; 

– potwierdzenie ww. postanowienia z sądu z bardzo istotną adnotacją „Postanowienie jest prawomocne, 

Lubliniec, dnia 22 marca 1983 r. Sędzia Sądu Rejonowego, podpis nieczytelny”; 

– notarialne oświadczenie jedynej siostry zmarłej żony skarżącego, M. Z., z dnia 15 października 1982 r., 

w którym M. Z. wyraźnie oświadcza, że nie wypłaciła z tytułu spadku żadnych pieniędzy i że jej siostra, żona 

skarżącego J. Z. z domu F., nie zrezygnowała ze swojego spadku po zmarłym ojcu J. F.; 

– pismo skarżącego z dnia 25 września 2013 r. do SKO w Opolu o bardzo istotnych faktach. 

Z wyżej wymienionych dokumentów wynika bardzo wyraźnie, że spadkodawca J. F., zmarły w dniu 

5 kwietnia 1955 r. w Dobrodzieniu, w testamencie z dnia 25  marca  1955 r. bardzo dokładnie sprecyzował 

podział swojego majątku na trzech spadkobierców, żonę i dwie córki. Zgodnie z prawem niniejsze sprawy 

spadkowe były i są dokładnie uregulowane. 

Bardzo istotnym, niezmiernie ważnym dowodem są dwa dokumenty praworządności organu/instytucji 

państwowej w tej sprawie: 

– postanowienie Sądu Powiatowego w Lublińcu, sygn. akt Ns 253/68 z dnia 27 czerwca  1968 r., upra-

womocnione z dniem 23 lipca 1968 r.; 

– potwierdzenie tegoż, do dziś prawomocnego, postanowienia w dniu 22 marca 1983 r. przez Sąd Rejo-

nowy w Lublińcu po 28 latach od wejścia w życie prawomocnego testamentu J. F., teścia skarżącego, z dnia 

25 marca 1955, który zmarł 5 kwietnia 1955 r. 

Jak wynika z powyższych danych, 12 lat po ogłoszeniu ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulo-

waniu własności ziemi gospodarstw rolnych testament teścia skarżącego z 25  marca  1955 r. nadal jest pra-

womocny, co jest bardzo istotnym faktem, gdyż prawomocność tego testamentu potwierdził kompetentny 

sąd. 

W świetle wymienionych dokumentów i faktów ustawa z dnia 26  października  1971 r. o uregulowaniu 

własności ziemi gospodarstw rolnych (DzU nr 27 poz. 250) nie miała w tym przypadku absolutnie żadnego 

zastosowania, gdyż J. F., urodzony 6 czerwca 1890 r. w Dobrodzieniu, nie opuszczał nigdy wraz z rodziną 

swojej nieruchomości, nawet w wyniku działań wojennych II wojny światowej, aż do śmierci. Na dziedzi-

czonej od pokoleń nieruchomości gospodarował od 1920 r. wraz z żoną M. F. z domu P. W późniejszych 

latach gospodarował tam z młodszą córką J.. Córka J., żona skarżącego, od 1960 r. miała zgodnie z życze-

niem J. F. zostać główną spadkobierczynią i odziedziczyć gospodarstwo rolne. 

J. F. i cała jego rodzina byli obywatelami polskimi z wszelkimi prawami i obowiązkami. Podłożem po-

wstania ww. ustawy była II wojna światowa, w wyniku której setki tysięcy gospodarstw rolnych na Ziemiach 

Odzyskanych, na północy i na zachodnich obszarach nowo powstałego państwa polskiego zostało opuszczo-

nych. W związku ze znacznymi przesunięciami terenowymi i niezmiernej fluktuacji ludności zachodziła ko-

nieczność uregulowania tego problemu. Na terenach tych, na Ziemiach Odzyskanych, miliony gospodarstw 

rolnych pozostało opuszczonych przez dotychczasowych właścicieli w wyniku działań wojennych. Oczywi-

ste było, iż oni nigdy nie wrócą na te tereny i nie obejmą tych gospodarstw w posiadanie. 

W tak newralgicznej sytuacji państwo polskie rozwiązało ten problem za pomocą wymienionej już ustawy 

o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, ponieważ nowi posiadacze musieli stać się prawnymi wła-

ścicielami tych gospodarstw rolnych z wszelkimi prawami i obowiązkami. W opisanej tu sprawie spadkowej 

oraz w oparciu o dokumenty prawne dotyczące spadku po J. F. ww. ustawa nie miała zastosowania. 

Wystawione akty własności ziemi – akt własności Nr Rlg. ON/4511/121/74 z dnia 28 lutego 1974 r. wy-



stawiony przez naczelnika powiatu w Lublińcu i akt własności ziemi wydany w dniu 31 października 1975 r. 

przez naczelnika miasta i gminy w Dobrodzieniu Nr Rlg. ON/4511-121/74/ – są bezprawne, a wydane zostały 

w oparciu o nieprawdziwe dane i zeznania brata skarżącego P. Z. oraz jego małżonki M. Z. z domu F., która 

była jedyną siostrą żony skarżącego J. Z. z domu F. 

Faktem jest, iż w akcie własności ziemi z dnia 28 lutego 1974 r. J. Z. z domu F., która życzeniem ojca 

J. F. miała zostać główną spadkobierczynią i odziedziczyć gospodarstwo rolne, nie została w ogóle wymie-

niona. Żona skarżącego J. Z. z domu F. nigdy nie dowiedziała się o ww. aktach własności ziemi. 

Skarżący wskazuje, że wystarczyłoby spojrzeć w prawomocny testament z dnia 27 marca 1955 r. i wyda-

ne postanowienie sądu z dnia 27 czerwca 1968 r. uprawomocnione z dniem 23 lipca 1968 r., którego prawo-

mocność potwierdzono ponownie w dniu 23 marca 1983 r. 

Szanowny Panie Ministrze, skarżący W. Z. od ponad 30 lat mieszka w Niemczech ‒ do opuszczenia Pol-

ski został zmuszony przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Potwierdzają to dokumenty znajdujące się w oddzia-

le IPN w Opolu. Wynika z nich, iż w 1981 r. groziło mu więzienie. Do czasu opuszczenia Polski prowadził 

gospodarstwo rolne, które poza jego wiedzą zostało przekazane innemu spadkobiercy. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 


