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       Apel o niepodpisywanie ustawy nowelizującej
   ustawę o Komisji Weryfikacyjnej min. Patryka Jakiego 

Szanowny Panie Prezydencie,

nasze stowarzyszenia zrzeszają osoby, którym władze komunistyczne odebrały ich 

własność. 10 stycznia Sejm uchwalił przygotowaną na zlecenie Ministra Patryka Jakiego 

nowelę do ustawy o Komisji Weryfikacyjnej, która wpłynęła do Pana do podpisu. Komisja 

ta bada przypadki nadużyć przy przekazywaniu naszej byłej własności osobom trzecim. 

Wspieramy zbadanie nadużyć i upublicznienie mechanizmów, które do nich prowadziły, 

w tym przesłuchanie przed Komisją wszystkich odpowiedzialnych za taki stan rzeczy 

osób. Uważamy jednak ponadto, że głównym źródłem nadużyć jest odmowa prawowitej 

własności. Nikt z dawnych właścicieli ani jej spadkobierców nie stanął przed Komisją, 

nikomu nie przyznała on słusznego zwrotu, ani nie posiada ona do takiego zwrotu 

żadnych uprawnień wbrew zaproponowanej jej nowej nazwie.

Na podstawie dodanego nowelą do ustawy art. 30 ust. 1 lit. 4b Komisja Weryfikacyjna 

będzie mogła kierując się formalnym warunkiem „posiadania nieruchomości”, którego 



znaczenie nie zostało nigdzie uzasadnione, wzruszyć wiele spośród kilku tysięcy 

wydanych po 1989 roku decyzji o zwrotach nieruchomości dekretowych warszawskich 

ich byłym właścicielom i ich spadkobiercom, na mocy których wielu naszych członków, 

ich rodziców i dziadków odzyskało swoje nieruchomości. Nie widzimy powodu, żeby 

Komisja badająca nadużycia otrzymała możliwości odebranie własności osobom, które 

tę własność w sprawiedliwy sposób przed 1945 rokiem posiadały, została im ona w 

okresie komunizmu odebrana i potem zwrócona. Takie uprawnienia naruszają podstawy 

prawne państwa polskiego zbudowane na poszanowaniu własności prywatnej, co 

odzwierciedla się oczywistą sprzecznością z Art.21 i art.64 Konstytucji RP oraz 

obowiązującymi Polskę traktatami międzynarodowymi. Nowela, która czeka na Pana 

Prezydenta podpis, zawiera prócz  naruszenia ochrony praw słusznie nabytych ponadto 

inne dramatyczne naruszenia zapisanego w Konstytucji porządku prawnego w tym:

- odmowę dostępu do sądu,

-  naruszenie równości wobec prawa, 

-  naruszenie zasady niedziałania prawa wstecz, 

-  naruszenie proporcjonalności regulacji prawnej do jej usprawiedliwionego celu,

Zarzuty te wskazane zostały także Opinii Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 

stycznia 2018 r. (w mater. z prac legislacyjnych Sejmu). Przy upowszechnianych 

fałszywych przedstawieniach medialnych własności prywatnej jako rodzaju zagrożenia 

nie można wykluczyć, że parlamentarzyści nie byli w pełni świadomi faktu, że projekt 

narusza podstawy prawne państwa. Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta o 

niepodpisywanie tej ustawy.

Pismem tym zwracamy Panu Prezydentowi także uwagę na setki niewykonywanych 

przez Urząd Miasta Warszawy prawomocnych wyroków sądowych. Przed tworzeniem 

nowego prawa pierwszeństwo ma dbałość, żeby istniejące prawo było w ogóle 

wykonywane.
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