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                                                          PANI   BEATA  SZYDŁO

                                                          PREMIER  RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

                                                                    W A R S Z A W A 

          Wielce Szanowna Pani  Premier

Obejmując stanowisko Premiera Rządu odziedziczyła Pani po swoich 

poprzednikach  szereg nierozwiązanych w Polsce zagadnień, których nie chciano

lub nie umiano dotychczas rozwiązać. 

      Jednym z takich nierozwiązanych problemów jest  sprawa gruntów 

warszawskich oraz niesamowity wprost chaos i bezprecedensowe bezprawie 

jakie do dnia dzisiejszego panuje w stosunkach własnościowych na terenie m. 

st. Warszawy.  Chaos ten połączony z niekompetencją Prezydenta Miasta,  

skutkował zrodzeniem się  niewyobrażalnie szerokiej t.zw. afery 

reprywatyzacyjnej, której skutki obserwujemy do chwili obecnej.

     Jako Zrzeszenie  DEKRETOWIEC  grupujące warszawiaków  skrzywdzonych a 

właściwie ograbionych ze swego mienia wprowadzonym dekretem Bieruta, 

chcemy choć w pewnym zakresie przybliżyć Pani to zagadnienie, gdyż w 

najbliższym czasie będzie Pani zmuszona jako Premier Rządu podejmować w tej 

sprawie  wiążące decyzje.

     Z tych względów przesyłamy Pani  wydane przez nasze Zrzeszenie -  

OŚWIADCZENIE  STOWARZYSZENIA   DEKRETOWIEC,    zawierające nasze 

stanowisko i nasze sugestie  na temat przyszłych  działań  Rządu w tej 

dziedzinie.

   Niniejsze OŚWIADCZENIE DEKRETOWCA przesłaliśmy do wszystkich klubów i 

kół parlamentarnych w Sejmie a także do prasy  oraz prześlemy także do 

Prezydenta RP. 

   Dla Pani informacji podaję, że opracowaliśmy  projekt rozwiązania wszystkich 

problemów reprywatyzacyjnych w Warszawie, bez ponoszenia kosztów z 



budżetu miasta jak i z budżetu Skarbu Państwa.   Projekt ten przedłożyliśmy  

poprzedniemu Prezydentowi Komorowskiemu oraz poprzedniej Premier Pani 

Kopacz. Na oba przedłożenia nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi.

    Przed poprzednimi wyborami prezydenckimi Pan Prezydent Komorowski 

chcąc pozyskać głosy wszystkich ugrupowań pozarządowych grupujących osoby 

skrzywdzone bezprawiem komunistycznym  (w Polsce działa 14 stowarzyszeń 

osób pokrzywdzonych), wygłosił w telewizji pamiętne zdanie cyt: „Nie 

przeprowadzenie w Polsce reprywatyzacji jest hańbą dla Państwa Polskiego.”  

Dodaję, że wspomniane 14 zrzeszeń osób poszkodowanych dysponuje ok. 

trzema  milionami głosów.   Co piąta rodzina polska została dotknięta 

bezprawiem komunistycznym.    

   W okresie sprawowania prezydentury przez Pana Komorowskiego, dwukrotnie

byliśmy na rozmowach w Kancelarii Prezydenta oraz dwukrotnie pisemnie 

występowaliśmy o podjęcie inicjatywy legislacyjnej przez Prezydenta. Odmowa 

działania Prezydenta w tej dziedzinie spowodowała powszechną  dezaprobatę 

dla osoby Prezydenta Komorowskiego oraz wręcz wrogą postawę i pogardę 

środowisk pokrzywdzonych.  

  Pani wyśmienita działalność jako Szefowej Komitetu Wyborczego  Prezydenta 

Andrzeja Dudy, dopełniły dzieła i w wyborach prezydenckich Panu 

Komorowskiemu zabrakło 518.316 głosów.  Taką ilość głosów mogło mu 

zapewnić jedno nasze ugrupowanie tj Stowarzyszenie Ziemian, które mając we 

wszystkich miastach wojewódzkich swoje oddziały, grupuje ok 700.000 osób.  

Nie wymieniam takich ugrupowań jak: Polska Unia Właścicieli Nieruchomości    

(oddziały w całej Polsce), Stowarzyszenie Przemysłowców, Aptekarze,  Młynarze 

itd.

       Jako Zrzeszenie  DEKRETOWIEC deklarujemy wszelką pomoc i szeroką 

współpracę  z każdą agendą  rządową w zakresie rozwiązania skomplikowanych 

problemów gruntów warszawskich.  

   PREZES  ZRZESZENIA

   D E K R E T O W I E C

 …………………………………..                       

    Zbigniew Lisiecki


