
Oświadczenie złożone przez senatorów  
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Oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz, ministra sprawiedliwości Ja-
rosława Gowina, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do wojewody lubelskiego Jolanty Szołno-
Koguc 

Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani 
Wojewodo! 

W ramach mojej działalności interwencyjnej zapoznałem się ze sprawą pana Mieczysława M. dotyczącą 
zwrotu trzech jezior w powiecie włodawskim, które zostały nielegalnie przejęte na rzecz Skarbu Państwa w 
1947 r. na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej. Nielegalność przejęcia polegała na tym, że doszło do 
niego, mimo iż jeziora nie podlegały przejęciu w trybie dekretu. 

Szczególny charakter tej sprawy polega na tym, że w 1992 r. w postępowaniu sądowym (sygn. akt 
II Cr 492/96) Sądu Wojewódzkiego w Lublinie doszło do wpisania prawa własności na rzecz spadkobierców 
właściciela nielegalnie objętych reformą rolną jezior, zaś w kolejnym postępowaniu zainicjowanym przez 
wojewodę chełmskiego (sygn. akt II Ca 682/97) Sądu Wojewódzkiego w Lublinie i w postępowaniu kasacyj-
nym (postanowienie Sądu Najwyższego z 18 maja 2000 r. sygn. akt III CKN 495/98) doszło niejako do po-
nownego przejęcia tych jezior na rzecz Skarbu Państwa na podstawie tego samego dekretu PKWN. 

Z okoliczności sprawy i przedstawionych mi dokumentów dość jednoznacznie wynika, że Skarb Państwa 
nie miał żadnych uzasadnionych roszczeń do jezior niepodlegających przejęciu w trybie dekretu o reformie 
rolnej, a podstawą procesu zakończonego wyżej wymienionym postanowieniem Sądu Najwyższego było 
stwierdzające nieprawdę zaświadczenie wojewody chełmskiego z 17 grudnia 1996 r. Wojewoda stwierdził, 
że wspomniane jeziora przeszły na własność Skarbu Państwa, co nie odpowiadało ani rzeczywistości fak-
tycznej, bo nie było decyzji o takim przejęciu, ani rzeczywistości prawnej, bo nie było podstaw do takiego 
przejęcia. W postępowaniu sądowym pan M. przedstawił dokument z Archiwum Państwowego w Lublinie 
stwierdzający – wbrew treści wspomnianego zaświadczenia – że przedmiotowe jeziora nie zostały przejęte na 
rzecz Skarbu Państwa. 

Szczególne wątpliwości budzi teza z postanowienia Sądu Najwyższego, która brzmi: „Skoro więc nie mo-
że ulegać wątpliwości, że wynikającą ze wskazanych przepisów podstawą do dokonania wpisu zarówno w 
dacie wszczęcia niniejszego postępowania, jak i w dacie wydania orzeczeń przez sądy obu instancji było 
zaświadczenie wojewody, a nie decyzja, to nie oznacza to równocześnie, iż – w toku niniejszego postępowa-
nia – sąd władny był dokonywać merytorycznej oceny prawidłowości i zasadności treści tegoż właśnie za-
świadczenia”. Kontrowersyjność tej tezy dotyczy dopuszczenia przez Sąd Najwyższy orzekania na podstawie 
zaświadczenia, którego nieprawdziwość była łatwa do sprawdzenia i zweryfikowania w toku postępowania. 
Sąd Najwyższy niejako dopuścił w ten sposób orzekanie na podstawie nieprawdziwych czy wręcz fałszy-
wych zaświadczeń. Uważam, że jeśli sąd orzeka na podstawie zaświadczenia, którego prawdziwość została w 
toku postępowania zakwestionowana, to obowiązkiem sądu powinno być sprawdzenie prawdziwości za-
świadczenia i odniesienie się do jego treści, a nie bezkrytyczne jego przyjmowanie. 

Polecamy sprawę pana M. uwadze Pani Rzecznik z tego powodu, że w jego historii doszło do naszym 
zdaniem paradoksalnej sytuacji polegającej na tym, że pozbawieni użytkowania jezior legalni właściciele 
prawni odzyskali swoje prawa poświadczone wpisem w księdze wieczystej, a następnie ponownie zostali 
tych praw pozbawieni, i to w wolnej Polsce, na podstawie tego samego dekretu PKWN o reformie rolnej, 
który był przywoływany jako podstawa odebrania ich rodzinie wspomnianych jezior w 1947 r. Ta sytuacja 
wydaje nam się wysoce niesprawiedliwa. Z uzyskanych informacji wynika, że te jeziora pozostające obecnie 
w dyspozycji Skarbu Państwa mogłyby być bez przeszkód prawnych i bez czyjejkolwiek krzywdy zwrócone 
legalnym właścicielom, którzy udowodnili swoje do nich prawa.  

 



Zwracamy się do Pani Rzecznik o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie stosownych działań prawnych 
zmierzających do przywrócenia sprawiedliwości w tej sprawie, a także do zapewnienia właściwej ochrony 
prawa obywatela do własności, które zostało naruszone wymienionym postępowaniem sądowym. 

Do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego kierujemy prośbę o wskazanie właściwego trybu 
postępowania w przedmiocie podania w zaświadczeniu wojewody nieprawdziwych danych dotyczących 
przejęcia jezior na rzecz Skarbu Państwa. 

Do wojewody lubelskiego mamy pytanie: czy sprawa jest Pani znana i czy ma Pani świadomość, że Skarb 
Państwa nie miał podstaw prawnych do przejęcia jezior niepodlegających dekretowi o reformie rolnej, i czy 
zamierza Pani zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej podjąć procedurę prawną zmierzającą do 
zwrócenia przedmiotowych jezior ich prawowitym właścicielom. 
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