
Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 5. posiedzeniu Senatu 
w dniu 2 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 

Szanowny Panie Wicepremierze! 
Do mojego biura senatorskiego zwrócił się w opisanej tu sprawie pan Zygmunt K., zamieszkały w Łodzi. 
Pan K. jest uczestnikiem postępowania toczącego się w Pana ministerstwie (znak sprawy BOL-II-461-

157-92-IK/11). 
Sprawa dotyczy uchylenia w całości decyzji ministra gospodarki i pracy z dnia 2 czerwca 2004 r., na pod-

stawie art. 145 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi, jako niezgodnej z prawem, a także poprzedzającej ją decyzji z dnia 28 stycznia 2004 r. w części 
dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia ministra przemysłu lekkiego z dnia 1 lipca 1950 r. 
w sprawie przejęcia przedsiębiorstw na własność państwa. 

Postępowanie w tej sprawie toczy się od kilkunastu lat, a jego obecny stan nie wskazuje, że można liczyć 
na szybkie zakończenie. Jako przeszkodę w merytorycznym rozpatrzeniu sprawy organ wskazuje niemożli-
wość ustalenia kręgu uczestników. Faktem jest, że postępowanie toczy się od lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku i dotyczy wielu osób będących następcami prawnymi bezpośrednio zainteresowanych. Niemniej 
jednak próby ustalenia kręgu spadkobierców podejmowane przez pana K. od wielu lat uznawane są za niewy-
starczające. Jako osoba w podeszłym wieku (90 lat) nie jest on w stanie aktywnie poszukiwać czy ustalać 
aktualnego kręgu uczestników. Brak działań organu zmierzających do ustalenia kręgu uczestników powodu-
je, że wraz z upływem czasu pojawiają się kolejne następstwa prawne, które trzeba wyjaśniać. Zgodnie  
z właściwym artykułem kodeksu postępowania administracyjnego to organ jest zobowiązany do prawidłowe-
go ustalenia kręgu uczestników postępowania. Mimo to w pismach ministerstwa wskazuje się na potrzebę 
aktywności jedynie po stronie uczestników i wytyka się im kolejne braki w tym zakresie. 

W związku z opisaną sprawą uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania. 
1. Jakie działania podjęło ministerstwo w celu ustalenia kręgu uczestników postępowania i ich spadko-

bierców? 
2. Dlaczego ministerstwo przerzuca ciężar ustalenia kręgu uczestników postępowania na jednego z nich? 
3. Czy ministerstwo wystąpiło o ustalenie kuratorów dla uczestników, którzy nie uczestniczą  

w postępowaniu? 
Będę zobowiązany za szczegółową informację w przedstawionej kwestii. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 


