
  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Warszawa | Październik 2017  

 

Nowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd 

wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze 

komunistyczne po 1944 r. (dalej „Ustawa”).  

Intencją autorów Ustawy jest kompleksowe uregulowanie postępowań reprywatyzacyjnych obejmujących 

roszczenia osób fizycznych których nieruchomości lub zabytki ruchome zostały przejęte przez władze 

komunistyczne po 1944 r. na rzecz państwa lub na rzecz innych osób prawnych prawa publicznego, w tym 

jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązania zastosowane w projekcie Ustawy przypominają                   

w zasadniczej części mechanizmy z jakich skorzystał ustawodawca przy tzw. Ustawie zabużańskiej 

wprowadzonej 8 lipca 2005 roku („Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej”). 

1. Wygaśnięcie praw i roszczeń 

Projekt przewiduje, że w dniu wejścia w życie 

Ustawy wygasną wszelkie prawa lub 

roszczenia wynikające z przejęcia 

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub 

na rzecz innych osób prawnych prawa 

publicznego na podstawie przepisów 

przewidujących przejęcie, w tym w przypadku 

przejęcia z naruszeniem tych przepisów albo 

bez podstawy prawnej. Wygasną także 

wszelkie powstałe przed dniem przejęcia 

obciążenia nieruchomości, z wyjątkiem praw 

obciążających nieruchomość z mocy prawa 

oraz służebności gruntowych 

odpowiadających służebności drogi 

koniecznej lub służebności ustanowionej       

w związku z przekroczeniem granicy przy 

wznoszeniu budowli lub innego urządzenia. 

2. Umorzenie postępowań  

Z dniem wejścia w życie Ustawy umorzone 

zostaną wszelkie postępowania dotyczące 

praw, roszczeń lub obciążeń odnoszących się 

do przejętych nieruchomości tj. postępowania 

sądowe, sądowo-administracyjne oraz 

administracyjne. Od dnia wejścia w życie 

Ustawy nie będzie też dopuszczalne 

wznawianie postępowań w sprawach decyzji 

o przejęciu nieruchomości ani postępowań      

o stwierdzenie nieważności takich decyzji. 

Wszelkie organy prowadzące dotychczas 

postępowania reprywatyzacyjne będą 

zobowiązane do przekazania w terminie          

2 miesięcy całości akt postępowań 

reprywatyzacyjnych do właściwego miejscowo 

wojewody.  

3. Procedura dochodzenia rekompensaty 

Osobom uprawnionym do otrzymania 

rekompensaty wyznaczony został 12 

miesięczny termin na złożenie wniosku      

o przyznanie prawa do rekompensaty.      

Po upływie powyższego terminu uprawnienie 

do zgłoszenia roszeń wygaśnie. Prawo        

do rekompensaty nie będzie również 

przysługiwać w przypadku uprzedniego 

otrzymania odszkodowania lub w sytuacji      

w której  nieruchomość została zwrócona      

na podstawie odrębnych przepisów. 
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4. Wysokość rekompensaty 

Wysokość rekompensaty obliczana będzie na 

podstawie wartości nieruchomości według 

stanu z dnia przejęcia, a według cen albo 

kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia 

wyceny w postępowaniu w sprawie 

potwierdzenia prawa do rekompensaty.  

Przy obliczaniu wartości nieruchomości 

powinna zostać uwzględniona wartość 

istniejących w dniu przejęcia obciążeń, w tym 

zabezpieczeń hipotecznych, chyba że 

wykazano, że zabezpieczone nimi 

wierzytelności zostały zaspokojone. Skarb 

Państwa wobec uprawnionych z tytułu 

obciążeń ponosi odpowiedzialność za stare 

obciążenia, o ile  dotychczas nie doszło do ich 

wygaśnięcia albo do przedawnienia 

zabezpieczonych nimi wierzytelności.  

Odpowiedzialność za obciążenia została 

ograniczona do 20% wartości nieruchomości.  

Prawo do rekompensaty nie przysługuje, 

jeżeli wartość obciążeń była równa lub 

przewyższała wartość nieruchomości przejętej 

w dniu przejęcia.  Na potrzeby kalkulacji 

rekompensata będzie ustalana na podstawie 

wartości nieruchomości z dnia nacjonalizacji. 

5. Forma rekompensaty 

Zamiast zwrotu nieruchomości autorzy 

projektu Ustawy proponują, aby uprawnieni 

otrzymali rekompensatę w jednej z trzech 

następujących form (wedle wyboru 

wnioskodawcy): 

a. wypłaty odszkodowania w gotówce - w 

wysokości 20% wartości nieruchomości, 

b. obligacji skarbowych - w wysokości 

25% wartości nieruchomości, 

c. bonifikaty rozliczanej ze Skarbem 

Państwa - w wysokości 20% wartości 

nieruchomości (rozliczanej w przypadku 

np. przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności lub         

w przypadku nabycia nieruchomości      

od jednostki samorządu terytorialnego). 

6. Krąg osób uprawnionych 

Prawo do rekompensaty przysługiwać ma 

wyłącznie osobom fizycznym, które w dniu 

przejęcia nieruchomości były właścicielami 

(współwłaścicielami) nieruchomości, 

posiadały obywatelstwo polskie oraz ich 

miejsce zamieszkania znajdowało się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich 

Wejście w życie Ustawy  
i wygaśnięcie roszczeń 
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małżonkom, a także następcom prawnym,      

o ile są wstępnymi lub zstępnymi dawnych 

właścicieli.  

Prawo do rekompensaty zostało 

ukształtowane jako niezbywalne                      

i niepodzielne, przy czym będzie ono 

podlegało dziedziczeniu na zasadach 

ogólnych.  

Dawni współwłaściciele albo ich 

współspadkobiercy będą mogli ubiegać się     

o rekompensatę w zakresie odpowiadającym 

ich udziałom, o ile osobiście lub przez 

pełnomocnika złożą wniosek o potwierdzenie 

prawa do rekompensaty.  

W razie wygaśnięcia udziału w prawie do 

rekompensaty nie zostało przewidziane prawo 

przyrostu na korzyść innych osób 

uprawnionych lub współuprawnionych. 

Prawo do rekompensaty nie przysługuje 

osobie która: 

 otrzymała rekompensatę, 

zadośćuczynienie albo odszkodowanie     

z tytułu pozostawienia albo pozbawienia 

nieruchomości na podstawie odrębnych 

przepisów; 

 była uprawniona do odszkodowania od 

państwa obcego w związku z zawarciem 

umowy międzynarodowej między 

Państwem Polskim lub jego rządem           

a państwem obcym lub jego rządem; 

 utraciła obywatelstwo polskie; 

 była obywatelem Rzeszy Niemieckiej, 

byłego Wolnego Miasta Gdańska lub 

Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich; 

 była uprawniona do odszkodowania          

z tytułu nacjonalizacji dokonanej                

z naruszeniem prawa lub bez podstawy 

prawnej; 

 nabyła nieodpłatnie własność 

nieruchomości lub oddano na jej rzecz 

nieruchomość w nieodpłatne użytkowanie 

wieczyste; 

 nabyła prawo zabudowy, dzierżawę 

wieczystą albo użytkowanie wieczyste. 

7. Zasady wypłat  

Rekompensata w postaci zadośćuczynienia 

pieniężnego będzie realizowana przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w postaci wypłaty 

gotówkowej w placówce Banku lub przelewem 

na rachunek bankowy.  

Kwota przeznaczona w danym roku na 

wypłatę rekompensat będzie ustalana przez 

ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych z uwzględnieniem aktualnych 

możliwości budżetowych Państwa.  

Wypłaty będą następowały proporcjonalnie w 

stosunku do środków zgromadzonych na ten 

cel począwszy od roku kalendarzowego 

następującego bezpośrednio po roku,             

w którym stała się ostateczna decyzja            

o ustaleniu postaci realizacji prawa do 

rekompensaty.  

8. Źródło finansowania rekompensat  

Autorzy projektu Ustawy przewidują 

powołanie Funduszu Rekompensacyjnego, 

który będzie państwowym funduszem 

celowym. Jego dysponentem będzie minister 

właściwy do spraw finansów.  

9. Wniosek o uchylenie lub zmianę 

prawomocnego orzeczenia 

W ciągu 10 lat od dnia wejścia w życie 

Ustawy będzie istniała możliwość wszczęcia 

postępowań sądowych, których celem będzie 

odwrócenie skutków prawnych orzeczeń 

wydawanych w związku z obejmowaniem 

nieruchomości przez podmioty, którym nie 

powinny być one zwrócone. W tym celu 

dotychczasowy właściciel lub jego 

spadkobierca, a w przypadku dziedziczenia 

przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych przepisów, także właściwy 

wojewoda lub prokurator będzie mógł złożyć 

wniosek o uchylenie lub zmianę 

prawomocnego orzeczenia o wydanie 

nieruchomości, o ustalenie stosunku 

prawnego lub prawa albo o stwierdzenie 

nabycia spadku, o dział spadku. Uchylić 

będzie można także orzeczenie zezwalające 

kuratorowi spadku na dokonanie czynności 

prawnej przekraczającej zakres zwykłego 

zarządu, jeżeli w skład spadku wchodziła 



 

 

 

 

 

 
 

nieruchomość przejęta, którą nabyła osoba 

nieuprawniona albo gdy z innych przyczyn 

nieruchomość została przejęta przez osobę 

nieuprawnioną.  

Uchylenie rozstrzygnięcia wydanego na 

rzecz osoby nieuprawnionej może 

skutkować podważeniem dalszych aktów 

dokonanych przez tę osobę po przejęciu 

przez nią nieruchomości, chyba że osoba 

trzecia (strona czynności prawnej, albo 

dalszy nabywca praw lub obowiązków)        

w chwili dokonania odpłatnej czynności 

prawnej nie wiedziała i przy zachowaniu 

należytej staranności nie mogła się 

dowiedzieć o istnieniu podstawy uchylenia 

orzeczenia albo podstawy odmowy 

ustanowienia użytkowania wieczystego. 

Osobą nieuprawnioną w rozumieniu Ustawy 

jest osoba która nabyła własność 

nieruchomości, użytkowanie wieczyste albo 

prawa i roszczenia do nieruchomości 

wchodzącej w skład spadku na podstawie: 

 podrobionego lub sfałszowanego dowodu; 

 zatajenia albo nieustalenia przez sąd 

istotnych dla spawy okoliczności; 

 umowy przeniesienia własności, 

użytkowania wieczystego albo praw           

i roszczeń do nieruchomości z kuratorem 

spadku. 

10. Nabycie nieruchomości opuszczonych 

Projekt Ustawy przewiduje także możliwość 

nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa, 

jednostkę samorządu terytorialnego albo 

spółdzielnię mieszkaniową (jeżeli ta ostatnia 

na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji 

lokalizacyjnej wybudowała na tej 

nieruchomości budynek) w sytuacji, gdy 

podmioty te władają nieprzerwanie 

nieruchomością co najmniej od dnia 5 grudnia 

1990 r., a których właściciela nie można 

ustalić. Powyższe dotyczy także 

nieruchomości opuszczonej, która od tego 

dnia nie była przedmiotem władania 

jakiejkolwiek innej osoby, przy czym wówczas 

jej własność nabywa Skarb Państwa.  

Stwierdzenie nabycia własności 

nieruchomości będzie mogło nastąpić po 

bezskutecznym upływie 12 miesięcznego 

terminu, począwszy od dnia ogłoszenia 

publicznego, w którym sąd wezwie właściciela 

nieruchomości lub jego następców prawnych 

do uczestnictwa w postępowaniu w celu 

wykazania tytułu prawnego do nieruchomości.  

Do postępowania w przedmiocie nabycia 

własności nieruchomości opuszczonej będzie 

stosowało się odpowiednio przepisy               

o postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia.  

11. Umożliwienie zwrotu dóbr kultury 

Poza powyższymi rozwiązaniami, projekt 

Ustawy przewiduje również możliwość 

przywrócenia własności ruchomości 

stanowiących dobra kultury o których zwrot 

można się starać, gdy zabytek ruchomy 

znajduje się w publicznym muzeum i jest 

wpisany do inwentarza muzealiów.  

Dawni właściciele i ich spadkobiercy będą 

mieli 12 miesięcy na zgłoszenie roszczeń, po 

ich upływie możliwość występowania o zwrot 

rodzinnych pamiątek przestanie być możliwe, 

ponieważ roszczenia z tego tytułu wygasną.  

Uwzględniając wniosek o przywrócenie 

własności dobra kultury właściwy wojewoda 

może orzec, na wniosek wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, o zachowaniu 

posiadania tej rzeczy przez dotychczasowego 

władającego przez okres nie dłuższy niż 10 lat 

od dnia złożenia wniosku przez osobę 

uprawnioną (z wyjątkiem rzeczy ruchomych 

zawierających podobizny lub rękopisy 

krewnych i powinowatych osoby uprawnionej).  

Dobro takie może zostać wykupione przez 

Skarb Państwa w drodze decyzji 

wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 

starosty za odszkodowaniem w wysokości 

równowartości 20% wartości zabytku. 

Powyższa wartość będzie ustalana przez 

powołane przy wojewodach komisje ds. 

szacowania wartości rzeczy. 

12. Dodatkowe uprawnienia Komisji 

Weryfikacyjnej  

Ustawa wprowadza nowe przepisy dotyczące 

kompetencji Komisji Weryfikacyjnej (ds. 

usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących 



 

 

 

 

 

 
 

nieruchomości warszawskich wydanych         

z naruszeniem prawa).  

Po wejściu w życie przepisów Ustawy Komisja 

Weryfikacyjna będzie mogła wystąpić do sądu 

z wnioskiem o zawieszenie toczącego się 

przed nim postępowania egzekucyjnego albo 

wstrzymanie czynności organu 

egzekucyjnego (komornika) przeciwko 

lokatorom. Intencją autorów projektu Ustawy 

jest ochrona lokatorów przed przedwczesną 

eksmisją. 

Projekt precyzuje też skutki prawne decyzji 

wydawanych przez Komisję Weryfikacyjną. 

Zgodnie z Ustawą, jeżeli Komisja wyda 

decyzję reprywatyzacyjną (zgodnie z ustawą 

Komisja może to zrobić m.in. jeżeli zwrot 

nieruchomości nastąpił w wyniku 

przestępstwa, nieprawdziwego stanu 

faktycznego, wystąpiły skutki rażąco 

sprzeczne z interesem społecznym), 

oświadczenie woli dotyczące nieruchomości 

warszawskiej złożone przez osobę, na rzecz 

której wydano decyzję reprywatyzacyjną 

zostanie uznane za  nieważne. Przy czym 

nieważność oświadczenia woli nie będzie 

miała wpływu na skuteczność odpłatnej 

czynności prawnej (np. umowy sprzedaży) o 

ile osoba trzecia nabywająca prawo / 

nieruchomość od takiej osoby nie działała w 

złej wierze (tzn. w chwili dokonania czynności 

prawnej nie wiedziała lub nie mogła się z 

łatwością dowiedzieć np., że decyzję 

reprywatyzacyjną wydano w wyniku 

przestępstwa). Powyższa regulacja znajdzie 

zatem przede wszystkim zastosowanie w 

odniesieniu do nabycia nieruchomości od 

podmiotu zajmującego się handlem 

roszczeniami. W konsekwencji, jeżeli zostanie 

udowodnione, że nabywca takiej 

nieruchomości działał w złej wierze, będą 

istniały podstawy do wzruszenia nabycia 

tytułu prawnego do nieruchomości.  

13. Koszt ustawy 

Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu 

Ustawy szacuje się, że wejście w życie 

proponowanych zmian może skutkować 

wydatkami budżetu państwa w wysokości od 

10 do 15 miliardów zł. Wydatki te mają zostać 

rekompensowane m.in. nabyciem na rzecz 

Skarbu Państwa tzw. nieruchomości 

opuszczonych. 

14. Vacatio legis  

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni 

od dnia jej publikacji. 

15. Uchylenie ustaw 

Projekt Ustawy przewiduje uchylnie dekretu 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 

z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu 

reformy rolnej (tzw. dekret o reformie rolnej) 

oraz dekretu z dnia 26 października 1945 roku 

o własności i użytkowaniu gruntów na 

obszarze m.st. Warszawy (tzw. dekret 

warszawski / dekret Bieruta). 

16. Analiza KZP: 

Niewątpliwą zaletą uchwalenia Ustawy w 

przedstawionym kształcie, eliminującym 

możliwość zwrotu nieruchomości w naturze, 

byłoby ostateczne uregulowanie stanu 

prawnego nieruchomości objętymi 

roszczeniami restytucyjnymi. Takie 

rozwiązanie korzystnie wpłynęłoby na 

pewność obrotu prawnego nieruchomościami 

oraz bezpieczeństwo planowanych inwestycji.  

Niemniej jednak wątpliwości budzi zasadność 

wprowadzenia możliwości złożenia wniosku    

o uchylenie lub zmianę prawomocnego 

orzeczenia będącego podstawą zwrotu 

nieruchomości. 10 letni termin na podważenie 

prawomocnych rozstrzygnięć, będących także 

podstawą do dalszych rozporządzeń 

nieruchomością, wpłynie na znaczące 

zmniejszenie atrakcyjności odzyskanych 

nieruchomości na rynku, bowiem jeszcze 

przez długi czas od wejścia w życie Ustawy 

podstawa ich nabycia będzie mogła zostać 

podważona, wraz z późniejszymi 

rozporządzeniami.  

Dodatkowe wątpliwości budzi konieczność 

przedstawienia wraz z wnioskiem                   

o potwierdzenie prawa do rekompensaty 

informacji o stanie nieruchomości w dniu 

przejęcia wraz ze wskazaniem dowodów na 

ich potwierdzenie. Dokumentacja 

potwierdzająca stan nieruchomości na dzień 

jej przejęcia w większości przypadków nie 

była sporządzana.  Nieprzedłożenie dowodów 

na tę okoliczność jest brakiem formalnym, 



 

 

 

 

 

 
 

którego brak skutkuje pozostawieniem 

wniosku bez rozpoznania.  

Z drugiej strony Ustawa przewiduje możliwość 

przedłożenia w miejsce wymaganych 

dokumentów oświadczenia dwóch świadków 

złożonych pod rygorem odpowiedzialności 

karnej, jednak jest to możliwe wyłącznie w 

przypadku braku dokumentów 

potwierdzających przejęcie nieruchomości, 

obywatelstwa wnioskodawcy lub jego miejsca 

zamieszkania.   

Wątpliwości budzi także wyznaczenie 6 

miesięcznego terminu na wydanie decyzji       

o potwierdzeniu prawa do rekompensaty. 

Mając na uwadze konieczność zgromadzenia 

przez organ a także wnioskodawców 

dokumentacji oraz konieczność 

przygotowania i przedłożenia organom 

operatów szacunkowych sporządzanych na 

innych niż dotychczas warunkach (m.in. 

uwzględniających wartość obciążenia 

nieruchomości) można spodziewać się, że 

termin ten w wielu przypadkach nie będzie 

dochowany.  

Ustawa przewiduje przyznanie kompetencji do 

rozpatrywania spraw o potwierdzenie prawa 

do rekompensaty właściwym miejscowo 

wojewodom. Konieczność stworzenia nowych 

struktur, także może niekorzystnie wpłynąć na 

czas rozpatrywania złożonych wniosków. 

Niewątpliwie ideę ostatecznego uregulowania 

kwestii roszczeń restytucyjnych a także 

majątków opuszczonych, należy uznać nie 

tylko za uzasadnioną ale przede wszystkim 

potrzebną. Pamiętać jednak należy, że 

opisany powyżej projekt Ustawy jest jedynie 

projektem, których na przestrzeni ostatnich lat 

było wiele. Tym samym, do przedstawionych 

założeń projektu Ustawy należy podchodzić    

z dużą ostrożnością. Wynika to także z faktu, 

że do chwili uchwalenia Ustawy w jej 

ostateczny kształt może znacząco zmienić się 

jej kształt, a także poszczególne regulacje.  

Jeżeli którekolwiek z zagadnień opisanych 

powyżej wymaga dla Państwa potrzeb 

rozwinięcia lub uzupełnienia, pozostajemy 

do Państwa dyspozycji w tym zakresie.  

Niezależnie od powyższego, będziemy na 

bieżąco monitorować proces legislacyjny 

dotyczący opisanej Ustawy oraz 

informować Państwa o jakichkolwiek 

zmianach w tym zakresie.
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