
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

na 74. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego 

Zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję wnioskodawcy postępowania o sygnaturze DAP-WOSRFR-

7280-218/2018/KB, dotyczącego utrzymania w mocy decyzji wojewody mazowieckiego o odmowie po-

twierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospo-

litej Polskiej, prowadzonego w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty 

z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako ustawa 

z 2005 r.). 

Z treści przywołanej decyzji wynika, że nie ma ona podstaw w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa, podstawą odmowy uczyniono bowiem brak repatriacji właścicieli na obecne terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej. Takiej przesłanki nie ma we wspomnianej ustawie. Co więcej, z moich informacji wynika, że 

dotychczas przesłanka ta nie była podstawą odmowy. Potwierdzono uprawnienia do rekompensaty w dzie-

siątkach, jeśli nie setkach spraw, w których właściciele nie repatriowali się na obecne terytorium Polski. 

W związku z tym proszę o wskazanie: 

– na jakich podstawach rozpatruje się sprawy polskich obywateli w Pana resorcie, skoro nie jest to po-

wszechnie obowiązujące prawo? 

– czy rzeczywiście stoi Pan na stanowisku, że osoby, które z obawy przed represjami ze strony władz ko-

munistycznych nie mogły po wojnie powrócić do Polski, powinny być traktowane gorzej niż inni, a ich spra-

wy załatwiane w sposób pozbawiony podstaw prawnych? 

Ponadto – mając na uwadze, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 2005 r. Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji jest organem prowadzącym rejestr centralny zawierający m.in. adresy zamieszkania osób, 

którym przyznano rekompensatę – proszę o pełną informację, ile setek czy tysięcy osób spośród tych, którym 

rekompensatę przyznano, zamieszkuje za granicą. Ponadto proszę o informację, ile spośród osób, którym 

rekompensatę przyznano, nie jest repatriantami ani następcami prawnymi repatriantów. 

W ocenie wnioskodawców decyzja jest krzywdząca i pozbawiona podstawy prawnej. Proszę zatem Pana 

Ministra o zapoznanie się z decyzją, którą wydano w Pana imieniu nie na podstawie prawa, a na podstawie 

„charakteru uprawnienia” – przy czym „charakter uprawnienia” ustalono w sposób sprzeczny z przepisami 

prawa. 

Proszę też o rozważenie zastosowania instrumentów prawnych w celu uchylenia tego rozstrzygnięcia. 
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