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Warszawa, dnia Oj stycznia 2017 r. 

Uwagi Sądu Najwyższego 
do projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych 
z naruszeniem prawa 

1. Przedmiotem niniejszej opinii jest rządowy projekt ustawy o szczególnych zasadach 

usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 

warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, przesłany do zaopiniowania wraz z pismem 

Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 30 listopada 2016 r., znak: GMS-WP-173-331 /16. 

Deklarowanym przez projektodawcę celem ustawy jest "przywrócenie ochrony 

interesu społecznego przez usunięcie naruszeń prawa, które wystąpiły w trakcie wydawania 

decyzji w oparciu o przepisy tzw. dekretu Bieruta, tj. dekretu z dnia 26 października 1945 r. o 

własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. poz. 279 oraz 

z 1985 r. poz. 99), dalej »dekret«" (s. 1 uzasadnienia). 

2. Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego 

nowego, nieznanego dotychczas trybu weryfikacji decyzji administracyjnych o charakterze, 

który sam projektodawca określa mianem "nadzwyczajnego" (zob. s. 30 uzasadnienia 

projektu). W takiej sytuacji, wymóg racjonalności procesu tworzenia prawa nakazuje 

przeprowadzenie rzetelnej analizy stanu normowanych stosunków społecznych oraz 

gruntowne uzasadnienie propozycji, które noszą znamiona wyjątkowości. Tymczasem 

w uzasadnieniu projektodawca ogranicza się jedynie do ogólnikowych stwierdzeń o 

występujących w postępowaniach reprywatyzacyjnych nieprawidłowościach, takich jak 

fałszowanie dokumentów oraz bliżej niesprecyzowane nadużycia proceduralne oraz 

"nadużycia mające związek z nadużyciem praw podmiotowych ( ... ) w obrocie 

cywilnoprawnym". Brak jest natomiast informacji, czy w tym zakresie przeprowadzone zostały 

jakiekolwiek badania empiryczne bądź analizy statystyczne, które wskazywałby na potrzebę 

ustanowienia regulacji o charakterze nadzwyczajnym i wyjątkowym. Zastrzeżenia są tym 

większe, że przesłanki wydania przez komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem 

prawa (dalej jako "Komisja"). decyzji eliminującej z obrotu prawnego decyzję reprywatyzacyjną 
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(art. 25 ust. 1 projektu) pokrywają się w ogromnej większości z przesłankami wznowienia 

postępowania administracyjnego (art. 145 k.p.a.). 

Nie sposób też nie dostrzec, iż Komisja ma liczyć jedynie 9 członków. Nawet przy 

założeniu, że Komisja będzie powierzała poszczególnym członkom czynności sprawdzające 

w celu stwierdzenia istnienia podstaw do wszczęcia postępowania rozpoznawczego, zasoby 

czasowe i osobowe nie pozwolą na pełny przegląd wszystkich decyzji reprywatyzacyjnych. 

Komisję trudno z tego punktu widzenia uznać za rozwiązanie o charakterze systemowym. To 

z kolei stawia pod znakiem zapytania potrzebę ustanawiania organu, który - z natury rzeczy -

będzie mógł się zająć jedynie wycinkiem spraw, w których zachodzi zidentyfikowana przez 

projektodawcę potrzeba ochrony interesu publicznego. 

Nie bez znaczenia dla oceny konieczności wprowadzenia proponowanych rozwiązań 

pozostaje także okoliczność, że w sprawach rozstrzyganych przez Komisję projekt nie wyłącza 

drogi sądowej (zresztą byłoby to równoznaczne z naruszeniem gwarantowanego przez 

ustawę zasadniczą prawa do sądowej ochrony, będącego jednym z najważniejszych 

instrumentów zabezpieczających prawo własności, przysługujące wszelkim podmiotom). W 

konsekwencji, i tak większość spraw rozstrzyganych przez Komisję trafi do sądów 

administracyjnych. Powstaje w związku z tym pytanie, czy deklarowane przez projektodawcę 

cele nie byłby lepiej osiągnięte przez modyfikację obecnie obowiązujących rozwiązań 

prawnych, zwłaszcza z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego. 

3. Najpoważniejsze zastrzeżenia należy zgłosić w stosunku do proponowanych 

rozwiązań dotyczących uprawnień Komisji. Skutkują one bowiem połączeniem kompetencji 

organu władzy wykonawczej z uprawnieniami z zakresu władzy sądowniczej. Takie 

rozwiązanie narusza zasadę trójpodziału władzy, która -zgodnie z art. 1 O ust. 1 Konstytucji RP 

- stanowi podstawę ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tą zasadą, poszczególne 

władze wypełniają swoje funkcje w oparciu o kompetencje przyznane im przez Konstytucję. l 

tak, organy władzy ustawodawczej stanowią normy prawne, regulujące, czy to w sposób 

pierwotny kwestie dotychczas nieuregulowane, czy też zmieniające dotychczasowy stan 

prawny. Z kolei zadaniem władzy sądowniczej jest wymierzanie sprawiedliwości, obejmujące 

zarówno rozstrzyganie sporów jak i stosowanie środków o charakterze represyjnym. 

Natomiast organy władzy wykonawczej realizują zadania państwa w odniesieniu do 

konkretnych przypadków, z wyjątkiem sytuacji spornych. Należy przy tym pamiętać, że 

Konstytucja uniemożliwia koncentrację władzy publicznej w ramach kompetencji jednego 

podmiotu, wyznaczając tym samym zasady kształtowania zakresu kompetencji organów 

państwowych w ustawodawstwie zwykłym (zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 

lutego 201 O r., K 6/09, OTK-A 201 O, Nr 2, poz. 15). 

Głównym zadaniem organów władzy sądowniczej jest sprawowanie wymiaru 

sprawiedliwości. Tradycyjnie pod tym pojęciem rozumie się taką działalność państwa, która 

polega na wiążącym rozstrzyganiu sporów , w których przynajmniej jedną ze stron jest 

jednostka lub inny podmiot podobny (zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys 

wykładu, Warszawa 2006, s. 342; Z. Czeszejko-Sochacki, O wymiarze sprawiedliwości w świetle 

Konstytucji, międzynarodowych standardów i praktyki, Państwo i Prawo" 1999, z. 9, s. 3; S. 
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Władyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968, s. 16. Zob. także wyroki TK: z dnia 

9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50; z dnia 8 grudnia 1998 r., K 41/97, OTK 

1998, Nr 7, poz. 117; z dnia 1 grudnia 2008 r., P 54/07, OTK-B 2008, Nr 1 O, poz. 17). Z mocy 

art. 175 ust. 1 Konstytucji sądy mają monopol na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, co 

stanowi jedną z najistotniejszych gwarancji ochrony praw i wolności jednostki (por. S. 

Golonka, C. Czech-Śmiałkowski, Niezależność sądów i niezawisłość sędziów w prawie i 

orzecznictwie międzynarodowym, Przegląd Sądowy 2007, nr 1, s. 17). 

Projektowany zakres kompetencji Komisji nie spełnia powyższych standardów. 

Zgodnie z założeniami projektu, sama Komisja ma być usytuowana w systemie organów 

władzy wykonawczej, wykazując silną zależność organizacyjną od tych ostatnich (zob. np. 

przepisy dotyczące obsługi administracyjno-biurowej Komisji zapewnianej przez urząd 

obsługujący Ministra Sprawiedliwości, czy uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do określania 

regulaminu Komisji). Mimo tego, projekt zmierza do przyznania Komisji kompetencji, które 

istotnie wykraczają poza uprawnienia przypisywane tradycyjnie organom władzy wykonawczej 

i - zgodnie z dominującym w doktrynie oraz orzecznictwie poglądem - składają się na pojęcie 

wymiaru sprawiedliwości. Można w tym kontekście wymienić na przykład art. 28 ust. 1 

projektu, w którym proponuje się przyznanie Komisji możliwości nałożenia obowiązku zwrotu 

równowartości świadczenia, które projekt określa mianem "nienależnego" w sytuacji, gdy 

decyzja reprywatyzacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne. jest to uprawnienie do 

władczego rozstrzygania sporów o kwalifikację danego typu świadczenia, co bez wątpienia 

stanowi element wymiaru sprawiedliwości. jest to tym bardziej widoczne, gdy weźmie się pod 

uwagę, że uprawnienie to Komisja miałaby posiadać także w odniesieniu do osoby działającej 

w postępowaniu o wydanie decyzji reprywatyzacyjnej w imieniu lub na rzecz takiej osoby, jeśli 

przeniesiono na nią prawo wynikające z tej decyzji lub faktycznie władała nieruchomością, 

której dotyczyła decyzja. To ostatnie rozwiązanie stanowi w istocie element represji karnej 

i może prowadzić do naruszenia konstytucyjnej ochroną własności, wynikającej z art. 64 ust. 2 

Konstytucji RP. Zarzut ten wydaje się tym bardziej uzasadniony, że zgodnie z dosłownym 

brzmieniem omawianego przepisu faktyczne władanie nieruchomością stanowi samoistną 

przesłankę do wydania decyzji nakazującej zwrot nienależnego świadczenia w opisanej wyżej 

sytuacji. Projekt nie ustanawia jednak precyzyjnych przesłanek ustalania wysokości 

świadczenia nienależnego .. Wydaje się bowiem, że projektowany art. 28 ust. 2 ustawy, z 

którego implicite wynika, że świadczenie nienależne miałoby w istocie odpowiadać wartości 

nieruchomości, mógłby znajdować zastosowanie wprost jedynie do sytuacji, w której osoba 

zobowiązana wcześniej była podmiotem prawa ustanowionego na podstawie decyzji 

reprywatyzacyjnej. 

Powyższe zastrzeżenia zdaje się zresztą dostrzegać sam projektodawca, który określa 

działalność Komisji mianem "orzeczniczej" (zob. np. s. 29 uzasadnienia projektu). Tradycyjnie 

pojęcie "orzekania" utożsamia się zaś z sądzeniem, czyli działalnością sądów (por. A. Lityński, 

Z. Tobor, L. Tyszkiewicz, Rozważania o państwie i prawie: księga jubileuszowa ofiarowana 

Profesorowi Józefowi Nowackiemu, Katowice 1993, s. 131 ). Niemniej jednak na gruncie 

Konstytucji RP sąd powinien być wyposażony w atrybuty niezależności, bezstronności 
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i niezawisłości (art. 45 ust. 1 ). Tymczasem tych atrybutów Komisja została nie tylko 

pozbawiona, ale co ważniejsze, zarówno przewodniczący Komisji, jak i jej członkowie będą 

całkowicie zależni od organów, które ich powołały (art. 4 ust. 1 projektu). W projektowanej 

ustawie nie ustanawia się bowiem żadnych przesłanek odwołania członków Komisji, co w 

gruncie rzeczy oznacza całkowitą zależność Komisji od woli każdorazowej większości 

parlamentarnej. Poważne wątpliwości wywołuje też ukształtowanie wymogów, jakie powinni 

spełniać członkowie Komisji. Zgodnie z art. 4 ust. 2 projektu, członek komisji powinien 

"posiadać wyższe wykształcenie prawnicze lub niezbędną wiedzę w zakresie gospodarowania 

nieruchomoś~iami oraz wykorzystywania zasobów majątku państwowego". Użycie spójnika 

"lub" wskazuje przy tym, że członkiem komisji będzie mogła być osoba nieposiadająca 

wykształcenia wyższego, nie wspominając już o wyższym wykształceniu prawniczym, które 

wydaje się niezbędne, biorąc pod uwagę, że jednym z podstawowych kryteriów dokonywanej 

przez Komisję oceny decyzji reprywatyzacyjnych jest kryterium legalności. 

4. Za naruszenie art. 1 O ust. 1 oraz art. 175 ust. 2 Konstytucji RP można uznać także 

przyznanie Komisji uprawnienia do oceny stopnia przyczynienia się do wydania decyzji przez 

osobę, na rzecz której decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa, lub 

osobę działającą w jej imieniu lub na jej rzecz w postępowaniu o wydanie tej decyzji, jeżeli 

przeniesiono na nią prawo wynikające z tej decyzji lub faktycznie władała nieruchomością, 

której dotyczyła decyzja .. Tego typu ustalenia powinny być zastrzeżone dla niezależnych 

i niezawisłych sądów w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 

Podobnie należy ocenić te postanowienia projektu, które kreują stan związania sądu 

powszechnego rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Komisję. Dotyczy to w szczególności 

możliwości "nakazania" przez Komisję wpisu w księdze wieczystej (art. 21 ust. 1 projektu) oraz 

ustanowienia nieznanej dotychczas przesłanki wznowienia postępowania cywilnego w postaci 

wydania decyzji przez Komisję. Przesłanka ta miałaby się jednak odnosić jedynie do spraw 

o zapłatę odszkodowania lub dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie 

z nieruchomości w postaci ostatecznej decyzji Komisji (art. 31 ust. 1 projektu). Takie 

rozwiązania wkraczają w sposób niedozwolony w sferę, w której sądy są niezawisłe, 

a sędziowie podlegają jedynie ustawom i Konstytucji (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). To samo 

dotyczy projektowanego art. 32 ust. 1, zgodnie z którym ostateczna decyzja, o której mowa 

wart. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, stanowić ma podstawę wykreślenia w księdze wieczystej wpisu 

dokonanego na podstawie uchylonej decyzji lub na podstawie aktu notarialnego 

sporządzonego w uwzględnieniu uchylonej decyzji. Taka propozycja nie uwzględnia faktu, że 

wpis do księgi wieczystej jest orzeczeniem sądowym (art. 6268 § 6 k.p.c.). Tym samym 

dochodzić może do naruszenia zasady stabilizacji prawomocnych orzeczeń sądowych, 

wywodzonej z art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP (zob. rozważania poniżej). 

5. jeżeli chodzi o organizację Komisji, to wątpliwości wywołuje oparcie podstawy 

działania Komisji o szeroko określony interes społeczny. W tym zakresie rozwiązania projektu 

są zresztą niespójne. Z jednej bowiem strony Komisja ma stać na straży interesu publicznego, 

w zakresie postępowań w przedmiocie wydania decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 

nieruchomości warszawskich (art. 3 ust.3 projektu). Z drugiej natomiast strony, 
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postanowienie o wszczęciu postępowania rozpoznawczego może być wydane jedynie w 

przypadku uprawdopodobnienia, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem 

prawa (art. 13 ust. 2 projektu), a nie interesu społecznego. 

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że jakkolwiek pojęcie "interesu 

społecznego" jest znane prawu administracyjnemu i jego uwzględnienie w postępowaniu 

administracyjnym stanowi istotny obowiązek każdego organu administracji publicznej (art. 7 

k.p.a.), to jednak w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie stanowi ono samoistnej 

przesłanki podejmowania działań o charakterze władczym. Tymczasem wart. 25 ust. 1 pkt 5 

samoistną przesłanką wydania decyzji przez Komisję jest rażąca sprzeczność przeniesienia 

roszczeń do nieruchomości związanych z reprywatyzacją z interesem społecznym. 

Sprzeczność tę miałaby, jak się wydaje, oceniać sama Komisja, albowiem projekt nie wymaga 

uzyskania uprzedniego orzeczenia sądowego. Interes społeczny został tym samym 

postawiony ponad innymi zasadami generalnymi, w tym zasadą poszanowania interesu 

indywidualnego oraz ochroną praw nabytych, co narusza art. 2 Konstytucji RP. Jest to 

szczególnie widoczne tam, gdzie projekt przewiduje możliwość wydania przez Komisję decyzji 

eliminującej skutki decyzji reprywatyzacyjnej w sytuacji, w której wydanie tej ostatniej 

doprowadziło do zastosowania wobec osoby zajmującej lokal w nieruchomości warszawskiej 

groźby bezprawnej, przemocy wobec osoby lub przemocy innego rodzaju uporczywie lub 

w sposób istotny utrudniającej korzystanie z tego lokalu (art. 25 ust. 1 pkt 5 in ftne projektu). 

Literalne brzmienie tego przepisu nie wymaga, ażeby groźba stanowiąca podstawę wydania 

decyzji przez Komisję pochodziła od osoby, na rzecz której wydano decyzję reprywatyzacyjną, 

bądź osoby działającej z jej upoważnienia. Tym samym projekt statuuje rodzaj 

odpowiedzialności na cudze czyny, która jest nie do pogodzenia z zasadą demokratycznego 

państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP). 

Wątpliwości wywołuje też kształt i niedcokreślone kompetencje Rady Społecznej. 

Z jednej strony Rada ma być organem opiniodawczo-doradczym Komisji (art. 6 ust. 1 ), a 

decyzje Komisji mają być co do zasady wydawane dopiero po zasięgnięciu opinii Rady (art. 9 

ust. 1 ). Projekt nie precyzuje jednak, jakich konkretnie aspektów spraw rozpatrywanych przez 

Komisję miałaby dotyczyć opinia. Celowość ustanowienia Rady stawia zresztą pod znakiem 

zapytania wprowadzenie dość krótkiego, zwłaszcza biorąc charakter i stopień 

skomplikowania spraw, którymi miałaby się zajmować Komisja, terminu na przedstawienie 

opinii przez Radę (art. 9 ust. 2) oraz możliwość podjęcia przez Komisję decyzji bez opinii Rady 

w sytuacji przekroczenia tego terminu (art. 9 ust. 3 projektu). 

6. Zgodnie z deklaracją projektodawcy "obszar działalności orzeczniczej Komisji 

obejmować będzie nie tylko takie sprawy, w których doszło do zakończenia postępowania 

administracyjnego wydaniem wyłącznie decyzji administracyjnej, ale również przypadki, gdy 

decyzje te były przedmiotem kontroli sądowej wszczynanej w różnych trybach - zarówno 

zwyczajnych-odwoławczych, jak i nadzwyczajnych" (zob. s. 39 uzasadnienia projektu). Takie 

rozwiązanie narusza jednak zasadę stabilności prawomocnych orzeczeń sądowych, która ma 

istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia formalnego aspektu zasady państwa prawnego, 

jak i zasady ochrony zaufania do państwa i prawa oraz prawa do rozstrzygania sprawy 

-- -
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sądowej w rozsądnym czasie (zob. wyroki TK z dnia 28 listopada 2006 r., SK 19/05, OTK-A 

2006, Nr 1 O, poz. 154 oraz z dnia 14 listopada 2007 r., SK 16/05, OTK-A 2007, Nr 1 O, poz. 

124). 

Nie przekonują przy tym przytoczone w uzasadnieniu do projektu argumenty mające 

świadczyć o braku naruszenia przez proponowane regulacje zasady powagi rzeczy osądzonej. 

Projektodawca problem ten rozpatruje jedynie z perspektywy art. 170 i 171 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 

718 z późn. zm.). Pomija jednak, że projektowane regulacje w żaden sposób nie ograniczają 

możliwości wszczęcia przez Komisję postępowania rozpoznawczego w sytuacji, gdy 

okoliczności powołane jako podstawa wszczęcia tego postępowania były znane sądowi 

administracyjnemu przy oddaleniu skargi bądź skargi kasacyjnej. Tym samym w 

indywidualnych sprawach może dochodzić do naruszenia zasady powagi rzeczy osądzonej. 

Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga, że procesowa instytucja 

prawomocności i powagi rzeczy osądzonej stanowi tylko jeden z aspektów zasady stabilności 

orzeczeń sądowych. Nie mniej istotnym elementem tej zasady jest wymóg, aby każda sprawa, 

w tym każdy spór prawny rozpatrywany w drodze sądowej, miała swoje ostateczne, skuteczne 

i niepodważalne na drodze prawnej rozstrzygnięcie. Dotyczy to orzeczeń, które wydają się 

niesprawiedliwe, a nawet są niezgodne z prawem (wyrok TK z dnia 28 listopada 2006 r., SK 

19/05, OTK-A 2006, Nr 1 O, poz. 154). W tym kontekście nie może ulegać najmniejszej 

wątpliwości, ze wprowadzenie do porządku prawnego nadzwyczajnego trybu weryfikacji 

decyzji administracyjnych, znajdującego zastosowanie także wówczas, gdy decyzje te były już 

przedmiotem kontroli sądowej może prowadzić do osłabienia formalnej i materialnej 

prawomocności orzeczeń sądu administracyjnego. 

jakkolwiek w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dopuszcza się możliwość 

poświęcenia wartości związanych ze stabilnością prawomocnego orzeczenia, to jednak 

formułuje się w tym zakresie dwa istotne warunki. Po pierwsze, celem takiego działania musi 

być ochrona naruszonych postępowaniem praw jednostek (por. uchwała TK z 4 kwietnia 1990 

r., W. 5/89, OTK ZU w 1990 r., poz. 28), a po drugie, same przesłanki stosowania procedur 

nadzwyczajnych winny być formułowane ściśle (por. postanowienie TK z 12 września 2000 r., 

sygn. SK 13/99, OTK ZU nr 6/2000, poz. 191 ). Ukształtowane w projektowanej ustawie 

przesłanki zastosowania proponowanego nadzwyczajnego trybu weryfikacji decyzji 

administracyjnych nie wydają się spełniać tych wymogów. Z uzasadnienia opiniowanego 

projektu wynika bowiem, że celem ustawy ma być ochrona interesu publicznego, a nie 

naruszonych praw jednostek. Co więcej, część przesłanek stosowania trybu normowanego w 

projekcie w istocie stanowi powtórzenie istniejących obecnie regulacji odnoszących się do 

wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego, inne zaś trudno uznać za dostatecznie 

określone. Odnosi się do w szczególności do tych z nich, które odwołują się do tak nieostrych 

pojęć, jak "rażąca sprzeczność z interesem społecznym" (art. 25 ust. 1 pkt 5 projektu). 

7. Pogłębionej refleksji wymagają rozwiązania dotyczące odnoszące się do 

zapewnienia uczestnikom postępowania przed Komisją pełnego udziału w tymże 

--- - ---~----- ------~--~~----~-------
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postępowaniu. Odnosi się to w szczególności do rozwiązania zaproponowanego wart. 14 ust. 

3 projektu. Zgodnie z tym przepisem, strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu 

postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra 

Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie ma być uważane za dokonane po upływie 

czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z tym należy podkreślić, że art. 49 k.p.a., do którego odsyła art. 30 projektu 

dopuszcza zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji 

publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób 

publicznego ogłaszania, jednakże tylko wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowi. Analiza 

dotychczas obowiązujących przepisów szczególnych wskazuje, że każdorazowo wprowadzają 

one pewne ograniczenia w stosowaniu instytucji zawiadamiania przez obwieszczenie. Chodzi 

tu zwłaszcza o wymóg doręczenia decyzji stronom, których prawa ona bezpośrednio dotyczy 

(zob. np. art. 12 ustawy dnia 24 kwietnia 2009 r. o z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, art. 7 

ust. 1 i art. 1 O ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, art. 118a ust. 1 ustawy z dnia 12 

lutego 2009 r. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 11 d ust. 5 

ustawy z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych). Brak podobnych ograniczeń w art. 14 ust. 3 projektu 

może wywoływać wątpliwości w zakresie związanym z zapewnieniem stronom możliwości 

udziału w ostępowaniu. jest to zaś bardzo istotny wymóg wynikający z zasady 

demokratycznego państwa prawnego. 

8. Zastrzeżenia należy zgłosić także pod adresem projektowanego art. 33 ustawy. 

W ust. 1 tego przepisu przewiduje się możliwość stwierdzenia przez Komisję, że wskutek 

wydania decyzji reprywatyzacyjnej wyrządzono szkodę gminie lub Skarbowi Państwa przez 

niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Projekt 

przewiduje jednocześnie, że wyrządzenie tej szkody będzie stanowić podstawę 

odpowiedzialności osoby działającej w charakterze organu administracji publicznej lub z jego 

upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub jako 

pracownik urzędu obsługującego dany organ na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. 

o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1169, dalej jako "u.o.m.f.p."). Sposób zredagowania art. 33 projektu wskazuje 

przy tym, że zamierzeniem projektodawcy jest wykreowanie stanu związania sądu 

orzekającego w sprawie z powództwa prokuratora o odszkodowanie przeciwko 

funkcjonariuszowi publicznemu. Niemniej jednak należy podkreślić, że pozbawienie sądu 

możliwości oceny wszystkich okoliczności i wymuszenie orzeczenia jedynie na podstawie 

decyzji Komisji pozostawać będzie w oczywistej sprzeczności z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz art. 

175 Konstytucji. 

Projektowana ustawa istotnie liberalizuje przesłanki odpowiedzialności materialnej 

funkcjonariuszy publicznych. O ile bowiem na gruncie u.o.m.f.p. wymaga się rażącego 
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naruszenia prawa przez funkcjonariusza publicznego, spowodowanego jego zawinionym 

działaniem lub zaniechaniem, o tyle w projektowanym art. 31 ust 1 i 2 ustawy wystarczającą 

przesłanką pociągnięcia funkcjonariusza do odpowiedzialności jest wydanie przez Komisję 

decyzji odpowiedniej treści. Z kolei dla wydania tej ostatniej nie jest wymagane nawet 

zawinienie funkcjonariusza. Co więcej, projektodawca zrezygnował z funkcjonującego 

w przepisach u.o.m.f.p wymogu wypłacenia przez podmiot odpowiedzialny odszkodowania za 

szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z naruszeniem prawa (zob. art. 33 

ust. 4 projektu, w którym wyłączono stosowanie art. 5 u.o.m.f.p.). W takim ujęciu pojęcie 

odszkodowania odrywa się od szkody rozumianej jako rzeczywisty uszczerbek majątkowy 

w postaci wysokości wypłaconego odszkodowania, przekształcając omawianą 

odpowiedzialność w odpowiedzialność o charakterze w istocie karnym. W takim ujęciu 

stwierdzenie przez Komisję, że wskutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej wyrządzono 

szkodę gminie lub Skarbowi Państwa, realizuje funkcję represyjną, a nie kompensacyjną. W 

założeniu ma bowiem prowadzić do nałożenia na funkcjonariusza publicznego dolegliwości, 

mającej postać ograniczenia jego praw majątkowych, celem zaspokojenia społecznego 

poczucia sprawiedliwości. Przedmiotowy środek może zatem być uznany za karę w 

rozumieniu art. 42 ust. 1 Konstytucji, na gruncie którego pojęcie "kara" oznacza każdy środek 

prawny, który realizuje w sposób dominujący lub wyłączny funkcję represyjną (zob. np. L. 

Kubicki, Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, PiP 1998, z. 9-1 O, s. 29). 

Regulacje zawarte w art. 33 opiniowanego projektu naruszają też zakaz działania prawa 

wstecz, wywodzony z zasady demokratycznego państwa prawnego, zapisanej w art. 

2 Konstytucji RP. W przeciwieństwie bowiem do u.o.m.f.p., gdzie wprost zastrzeżono, 

że stosuje się ją do działań i zaniechań funkcjonariuszy publicznych, które nastąpiły od dnia 

jej wejścia w życie (art. 16 u.o.m.f.p.), rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie nie 

pozostawiają wątpliwości, że miałaby ona znajdować zastosowanie także do sytuacji, gdy do 

wydania decyzji reprywatyzacyjnej i tym samym wyrządzenia szkody doszło przed jej wejściem 

w życie. Projektodawca w żaden sposób nie wyjaśnia przy tym, ażeby takie odstępstwo od 

zakazu retroaktywności prawa było konieczne do realizacji wartości konstytucyjnej, uznanej 

w danym wypadku za ważniejszą od wartości chronionej zakazem retroakcji. Nie wskazuje też 

na konieczność realizacji innej zasady konstytucyjnej, która nie jest możliwa bez wstecznego 

działania prawa. jest to zaś konieczne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 

(zob. wyroki z dnia 1 O grudnia 2007 r., P 43/07, OTK-A 2007, nr 11, poz. 155; z dnia 19 marca 

2007 r., K 47/05, OTK-A 2007, nr 3, poz. 27; z dnia 18 października 2006 r., P 27/05, OTK-A 

2006, nr 9, poz. 124.) 

9. Podsumowując powyższe, opiniowany projekt należy ocenić jednoznacznie 

negatywnie. Wprowadza on bowiem rozwiązania o charakterze nadzwyczajnym, bez 

należytego uzasadnienia potrzeby ich ustanowienia, a unormowania w nim zawarte naruszają 

szereg przepisów Konstytucji RP, w tym art. 2, art. 1 O ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 

175 ust. 1. 
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