
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu pani M.N., zam. (…), która zgłosiła się do mojego biura senatorskiego, 

prosząc o udzielenie pomocy prawnej. 

Z przekazanych przez nią informacji wynika, iż we wniosku z dnia 26 listopada 1990 r. K.D. i J.D. zwró-

cili się do Urzędu Miasta w T. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek ten został przekazany do rozpoznania woje-

wodzie (…). J.D. zmarł 7 kwietnia 1991 r., a K.D. – 25 sierpnia 2014 r. W miejsce wnioskodawców do po-

stępowania wstąpili ich spadkobiercy: M.N., E.G. oraz A.D. 

23 maja 2018 r. wojewoda (…) decyzją nr NW/XIII/7725/4431/04 „RZ” odmówił M.N., E.G. oraz A.D. 

potwierdzenia prawa z tytułu pozostawienia przez K.D. i J.D. nieruchomości położonej w miejscowości C., 

pow. (…), woj. (…) na Ukrainie. W uzasadnieniu decyzji wojewoda stwierdził, iż wnioskodawcy nie dołą-

czyli dokumentów przewidzianych przez ustawodawcę, a brak spełnienia chociaż jednej z przesłanek okre-

ślonych w ustawie powoduje, że rekompensata nie przysługuje. 

Organ zakwestionował przede wszystkim złożone do akt sprawy oświadczenia A.Ś., K.W. oraz W.K.  

W przypadku oświadczeń złożonych przez A.Ś. oraz K.W. organ zarzucił, że nie zostały one złożone we wła-

ściwej, określonej ustawą formie. Oświadczenia te bowiem, zdaniem wojewody, nie zostały złożone przed 

notariuszem, a jedynie z podpisem notarialnie poświadczonym. Zauważyć należy, że organ w toku postępo-

wania nie zakwestionował tych oświadczeń i, co więcej, przesłuchał w drodze pomocy prawnej wskazane 

osoby na okoliczność pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zaznaczyć należy, iż wnioskodawcy działali w zaufaniu do organu i urzędu notariusza, nie będąc biegli 

w przepisach prawa i rozróżnianiu form czynności prawnych. Dodatkowo, gdyby organ zwrócił uwagę na tę 

okoliczność, oświadczenia zostałyby złożone w odpowiedniej formie. Stanowisko organu jest tym bardziej 

niejasne, że w dalszej części uzasadnienia podaje on, że przesłuchania świadków A.Ś. i W.K. spełniają wy-

magania ustawowe. 

Dodatkowo wojewoda wskazał, iż wątpliwości wzbudziła wiedza historyczna przywołanych świadków, 

gdyż A.Ś. urodziła się 7 lat po wybuchu II wojny światowej, K.W. – 3 miesiące po jej wybuchu, a W.K. miał 

w dniu jej wybuchu 4 lata. Zdaniem organu, nie mogli mieć oni szczegółowych informacji o własności nieru-

chomości. Podkreślić należy jednak, że przy dokonywaniu tej oceny organ całkowicie pominął fakt, że rodzi-

na D. mieszkała tam od dawna, a w dniu wyjazdu z miejscowości C. wskazani świadkowie byli już albo na-

stolatkami, albo dorosłymi ludźmi. 

Jedną z przesłanek ustawowych jest przysługiwanie prawa własności nieruchomości w chwili opuszczenia 

byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle powyższego decyzja odmowna jest nieuzasadniona, 

gdyż zgodnie z art. 6 ustawy zabużańskiej w przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 

i 2, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być oświadczenia dwóch świadków złożone pod rygo-

rem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzą-

cym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka. 

Wojewoda ustalił, że ani A.Ś. ani W.K. nie są spokrewnieni z wnioskodawcami, a ponadto mieszkali 

w miejscowości, w której znajduje się pozostawiona nieruchomość. W związku z tym wywody dotyczące 

dopuszczalności w postępowaniu dowodu w postaci zeznań świadków z podpisami notarialnie poświadczo-

nymi są bezcelowe. Wojewoda w uzasadnieniu sam przyznaje, iż wskazani świadkowie złożyli stosowne 

oświadczenia przed organem prowadzącym postępowanie, więc spełniają one wszystkie przesłanki ustawo-

we. 

Pani M.N. podkreśla również, że organ nie wzywał jej do dostarczenia dokumentu dziedziczenia po W.D. 

Ustawa natomiast wskazuje, że w przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obec-

nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia 

spadku albo o dziale spadku lub wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty, co następuje przez złożenie 

oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez 



złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej. Wnioskodawcy dołączyli w toku postępowania sto-

sowne dokumenty, a wojewoda nie wzywał ich do przedłożenia innych w tym zakresie. Treść art. 6 wyraźnie 

normuje, iż w sytuacjach, w których brak jest wskazanych w ustawie dokumentów, dowód mogą stanowić 

oświadczenia dwóch świadków. Zatem skoro sam ustawodawca przewidział taką możliwość, to organ nie 

powinien rozstrzygać na niekorzyść wnioskodawców wobec braku stosownych dokumentów, tym bardziej że 

ich nie zażądał. 

Niezasadne było również odstąpienie od przesłuchania w charakterze strony M.N. oraz E.G. i A.D., gdyż 

w toku tego przesłuchania wnioskodawcy mogli wyjaśnić ewentualne wątpliwości organu. Pani M.N. wbrew 

twierdzeniom wojewody stawiała się na każde wezwanie organu. 

Na osobie ubiegającej się o potwierdzenie prawa do rekompensaty spoczywa główny ciężar wykazania 

okoliczności, od których uzależniona została realizacja prawa do rekompensaty. Nie oznacza to jednak, że 

organ administracji został całkowicie zwolniony z obowiązku wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, zgodnie 

z zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.). Organ prowadzący postępowanie w pierwszej kolejności powi-

nien dokonać weryfikacji środków dowodowych przedstawionych przez wnioskodawców, zgodnie z zasadą 

swobodnej oceny dowodów (art. 80 k.p.a.), ale może też z własnej inicjatywy poszukiwać i przeprowadzać 

inne dodatkowe dowody poza dołączonymi do wniosku, jeżeli miałoby to przyczynić się do usunięcia wąt-

pliwości w sprawie. Ponadto w ustawie wyszczególnione zostały środki dowodowe potrzebne do wykazania 

określonych okoliczności faktycznych mających znaczenie dla realizacji prawa do rekompensaty. 

Od wskazanej decyzji pani M.N. wniosła odwołanie do Pana Ministra, które wraz z aktami postępowania 

wojewoda przesłał do Pana Ministra w dniu 12 czerwca 2018 r. Jednak jako osoba nieposiadająca wykształ-

cenia prawniczego nie zawsze rozumie ona treść przepisów i ich zastosowanie. Dlatego zwróciła się do mnie 

z prośbą o pomoc, aby Pan Minister dokonał w drodze kontroli odwoławczej dokładnej analizy sprawy, tym 

bardziej że, jak podaje, w analogicznych sprawach jej kuzynostwu zostało przyznane prawo do rekompensa-

ty. Pani M.N. w każdej chwili może złożyć dodatkowe wyjaśnienia czy stawić się na przesłuchanie. 

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym rozstrzygnię-

cia wojewody (…), proszę Pana Ministra o pochylenie się nad sprawą pani M.N. i szczegółowe zbadanie toku 

postępowania oraz dokonanych naruszeń zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i przepisów postępo-

wania w okolicznościach faktycznych i prawnych niniejszej sprawy, oraz o prawidłową ocenę całokształtu 

materiału dowodowego prowadzącą do uznania, że istniały przesłanki do zastosowania tego przepisu, 

i o potwierdzenie M.N., E.G. oraz A.D. prawa do rekompensaty. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 


