
Szanowny Panie  Ministrze    

Uprzejmie  informujemy, że z wielkim podziwem i satysfakcją obserwowaliśmy, zwrócenie 
przez Pana do Ministerstwa Sprawiedliwości nieudolnie opracowanego przez Wiceministra 
Pana Patryka Jakiego, sprzecznego z Konstytucją i Prawem Wspólnotowym tzw. wielkiego 
projektu ustawy reprywatyzacyjnej. 

    Obecnie po wejściu w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r opublikowanej w dniu 27 
lutego 2018 r Dz U poz 431, która  rozszerza  uprawnienia  Komisji Weryfkacyjnej 
kierowanej przez Wiceministra Patryka Jakiego do niebywałych rozmiarów, sprzecznie z 
całym porządkiem prawnym Państwa i wiążącym Polskę Prawem Wspólnotowym,  skutki 
nowelizacji  tej ustawy będą o wiele gorsze dla Rządu  i Państwa Polskiego niż skutki 
nowelizacji ustawy o IPN. 

   W załączeniu przekazujemy Panu analizę tego aktu dokonaną w Zrzeszeniu 
DEKRETOWIEC  sporządzoną dla członków naszego zrzeszenia.  Wdrażanie tej nowelizacji 
w życie przez Komisję Weryfkacyjną, będzie miało niekorzystny dla Rządu  wymiar 
międzynarodowy.

Zagadnienie przedstawia się następująco.                                                                            
W chwili obecnej na terenie Warszawy w różnych instytucjach i kancelariach adwokackich 
prowadzone są postępowania administracyjne z dekretu Bieruta dot. gruntów i budynków 
na terenie Warszawy.  W wielu tych postępowaniach rejestruje się taki stan prawny, iż  
byłymi właścicielami budynków lub działek byli Polacy i Żydzi.  Praktycznie w każdej z tych
spraw na podstawie art. 16 Komisja wszczyna postępowanie rozpoznawcze.

    W toku tego postępowania Komisja jako organ administracyjny, bada czy sąd 
powszechny wydając postanowienie o ustanowieniu kuratora dla osoby nieobecnej miał 
podstawy do ustanowienia takiego kuratora czy nie miał. Kuratela ustanowiona przez sąd 
powszechny może być uchylona tylko przez sąd powszechny a nie przez organ 
administracji.  



W takim przypadku Komisja uchyla decyzję zwrotową lub umarza postępowanie. We 
wszystkich sprawach gdzie współwłaścicielami występują osoby narodowości żydowskiej, 
sprawy będą umarzane lub nastąpi odmowa ustanowienia użytkowania wieczystego  Nikt 
z uczestników postępowania nie będzie w stanie dostarczyć dowodu, iż sprawował 

posiadanie nieruchomości w chwili jej przejęcia.  Jest to żądanie absurdalne, gdyż o 
posiadaniu nieruchomości przez właściciela decyduje wpis w księdze wieczystej.  

Takie absurdalne zapisy i inne  zostały dodane w ustawie nowelizacyjnej w art. 30 ust 1 
pkt 4a, pkt 4b, pkt 5,  dodanym ust. 3 itd.  

Wydawanie takich rozstrzygnięć opartych o przepisy sprzeczne z prawem krajowym i 
międzynarodowym, spowoduje lawinę skarg do Trybunału Sprawiedliwości  Unii 
Europejskiej i będą to skargi zasadne oraz spowoduje lawinę oskarżeń Rządu o 
antysemityzm  i kradzież mienia pożydowskiego. 

      Komisja jako organ administracyjny I instancji wydaje uchwały w sprawach 
dekretowych (art. 37c), od której nie przysługuje żadne odwołanie tj  skarga do sądu 
administracyjnego czy powszechnego – kompletnie nic (art. 37d),  W Polsce wszystkie 
rozstrzygnięcia sądowe i administracyjne  podlegają odwołaniu do drugiej instancji. 
Obowiązująca Polskę  Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka w art. 13 stanowi,
że każdy ma prawo do skutecznego środka odwoławczego. Wiceminister Patryk Jaki ma w 
tej sprawie zupełnie odwrotny pogląd.

     Należy się spodziewać, że taka sytuacja spowoduje niebywały atak na Rząd Polski 
zarówno ze strony Izraela jak i Rządu Stanów Zjednoczonych czego już doświadczyliśmy 
przy nowelizacji ustawy o IPN-ie. Wykazaliśmy tylko część rozwiązań sprzecznych z 
prawem, postulujemy  o analizę dalszych przepisów. 

              Wnosimy o zapoznanie się z przesyłaną Panu Ministrowi analizą oraz 
wnioskujemy o przesłanie przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 191 Konstytucji,
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie  zgodności  z Konstytucją całej ustawy 
nowelizującej. 
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