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Wstêp

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r.1 okre�la zasady realizacji prawa do
rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomo�ci poza obecnymi gra-
nicami RP w wyniku wypêdzenia z by³ego terytorium Polski lub jego
opuszczenia w zwi¹zku z wojn¹ rozpoczêt¹ w 1939 r., dokonywanego
na podstawie tzw. uk³adów republikañskich, zwanych tak¿e umowami
republikañskimi, na które sk³adaj¹ siê uk³ady zawarte przez PKWN z rz¹-
dami Ukraiñskiej SRR, Litewskiej SRR i Bia³oruskiej SRR2. Nale¿y pod-

1 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u pozo-
stawienia nieruchomo�ci poza obecnymi granicamiRzeczypospolitej Polskiej,Dz.U.Nr 169,
poz. 1418 (dalej: ustawa), która wesz³a w ¿ycie z dniem 7 pa�dziernika 2006 r.; patrz
M.Wo l a n i n,Mienie zabu¿añskie � nowe regulacje prawne, cz. I, Nieruchomo�ci 2006,
nr 3, s. 4 i cz. II, nr 4, s. 4.

2 Na uk³ady republikañskie sk³adaj¹ siê: 1) uk³ad z dnia 9 wrze�nia 1944 r. pomiêdzy
Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rz¹dem Bia³oruskiej Socjalistycznej
Republiki Rad dotycz¹cy ewakuacji obywateli Polski z terytorium B.S.R.R. i ludno�ci
bia³oruskiej z terytorium Polski, 2) uk³ad z dnia 9 wrze�nia 1944 r. pomiêdzy Polskim
KomitetemWyzwoleniaNarodowego aRz¹demUkraiñskiej Socjalistycznej Republiki Rad
dotycz¹cy ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludno�ci ukraiñskiej z te-
rytorium Polski, 3) uk³ad z dnia 22 wrze�nia 1944 r. pomiêdzy Polskim Komitetem
Wyzwolenia Narodowego a Rz¹dem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotycz¹cy
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kre�liæ, ¿e w wymienionych uk³adach, uzupe³nionych dodatkowymi
protoko³ami w 1945 r. zosta³y zamieszczone jednakowe postanowienia,
stwierdzaj¹ce, ¿e ewakuowani z terytorium Ukrainy, Bia³orusi i Litwy
zawodowi rolnicy otrzymaj¹ ziemiê w rozmiarach przewidzianych ustaw¹
o reformie rolnej.W³o�cianie, którzy przesiedlaj¹ siê na terytorium Polski,
je¿eli nawet nie posiadaj¹ ziemi w chwili ewakuacji, otrzymaj¹ w razie
¿yczenia jej przydzia³ na zasadach ogólnych (art. 1 uk³adu). Uregulowano
tak¿e kwestiê zaliczenia mienia, postanawiaj¹c w art. 3 ust. 6, ¿e �[w]ar-
to�æ zwraca siê ewakuowanym wed³ug oceny ubezpieczeniowej zgodnie
z ustawami obowi¹zuj¹cymi�3. W przypadku braku tej oceny, maj¹tek
szacuj¹pe³nomocnicy i przedstawiciele stron. Inaczej stanowiuk³adz Litw¹,
gdzie postanowiono, ¿e warto�æ pozostawionych nieruchomo�ci zwraca
siê, z wyj¹tkiem ziemi. Generalnie za� we wszystkich uk³adach w art. 6
stwierdzono, ¿e po zakoñczeniu ewakuacji strony okre�l¹ warto�æ po-
zostawionego przez ewakuowanych ruchomego oraz nieruchomego ma-
j¹tku i dokonaj¹ miedzy sob¹ rozrachunku, z uwzglêdnieniem rekompen-
saty. Prawo to zosta³o nazwane w ustawie prawem do rekompensaty i nie
obejmuje pe³nego odszkodowania. Przepisy ustawy stosuje siê równie¿
do osób, które na skutek innych okoliczno�ci, maj¹cych bezpo�redni
zwi¹zek z t¹ wojn¹, by³y zmuszone opu�ciæ dawne terytorium RP.
Na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lipca 1952 r. dokonano

rozliczenia z Ukrain¹, Bia³orusi¹ i Litw¹, a tak¿e z ZSRR. W my�l art. 5
umowy ostatecznie uregulowano wszystkie �wzajemne pretensje� wyni-
kaj¹ce z uk³adówmiêdzy tymi pañstwami w znaczeniumiêdzynarodowym.

ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej S.R.R. i ludno�ci litewskiej z tery-
torium Polski, 4) umowa z dnia 6 lipca 1945 r. miêdzy Tymczasowym Rz¹dem Jedno�ci
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Rz¹dem Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowo�ci polskiej i ¿ydow-
skiej mieszkaj¹cej w ZSSR i o ich ewakuacji do Polski i o prawie zmiany obywatelstwa
polskiego osób narodowo�ci rosyjskiej, ukraiñskiej, bia³oruskiej, rusiñskiej i litewskiej
mieszkaj¹cych na terytorium Polski i o ich ewakuacji do ZSRR.

3 Z. G a l i c k i, W sprawie rz¹dowego projektu ustawy o zaliczaniu na poczet ceny
sprzeda¿y albo op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa
warto�ci nieruchomo�ci pozostawionych poza obecnymi granicami pañstwa polskiego
(druk sejmowy nr 1778), Ekspertyzy i opinie prawne, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz
Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003, nr 4(53), s. 27-28; zob. te¿ uzasadnienie wyroku SN
z dnia 21 listopada 2003 r. I CK 323/02, OSNC 2004, nr 6, poz. 90.
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Mienie zabu¿añskie4 by³o przedmiotem regulacji wwielu aktach praw-
nych. Nie doczeka³o siê jednak definicji legalnej. Obejmuje ono mienie
pozostawione na by³ych terenach RP w granicach, które po zakoñczeniu
II wojny �wiatowej nie wesz³y w sk³ad obecnego obszaru Polski. Z przy-
czyn obiektywnych i z powodu braku koncepcji finalnego rozwi¹zania
tej sprawy problem nie doczeka³ siê ca³kowitego i definitywnego rozstrzy-
gniêcia. Próbê jego rozwi¹zania podjê³a omawiana ustawa. Dla przybli-
¿enia poprzednich rozwi¹zañ prawnych, zwi¹zanych z rekompensat¹ lub
zaliczeniem mienia na poczet ceny kupna b¹d� op³at za u¿ytkowanie wie-
czyste nieruchomo�ci po³o¿onych w kraju, koniecznym jest przedstawie-
nie przepisów, które omawia³y to zagadnienie. Nale¿¹ do nich:
1) art. 16 dekretu PKWN z dnia 6 wrze�nia 1944 r. o przeprowadzeniu

reformy rolnej5,
2) art. 18 i 23 dekretu z dnia 6 wrze�nia 1946 r. o ustroju rolnym

i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i by³ego Wolnego Miasta
Gdañska6,
3) art. 9 dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez

pañstwomienia nierolniczegona obszarzeZiemOdzyskanych i b.Wolnego
Miasta Gdañska7,
4) art. 14 dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. o odstêpowaniu przez

pañstwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz
na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych8,
5) art. 12 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uw³aszczeniu i ure-

gulowaniu innych spraw, zwi¹zanych z reform¹ roln¹ i osadnictwie rolnym9,
6) art. 8 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzeda¿y przez Pañstwo

domów mieszkalnych i dzia³ek budowlanych10,

4 Pojêciemienie zabu¿añskie u¿ywane jest w literaturze i oznaczamienie pozostawione
przez osoby repatriowane w latach 1944-1952 z terenów nale¿¹cych przed II wojn¹
�wiatow¹ doRzeczypospolitej Polskiej, tzw.Kresówwschodnichwzglêdnie Ziem zabu¿añ-
skich. Z definicji tej korzysta równie¿ orzecznictwo, a przyk³adem s¹ wyroki Trybuna³u
Konstytucyjnego: z dnia 19 grudnia 2002 r. K 33/02, OTK ZU 2002/7A, poz. 97, Dz.U.
z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i z dnia 15 grudnia 2004 r. K 2/04, Dz.U. Nr 273, poz. 2722.

5 Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13.
6 Dz.U. Nr 49, poz. 279 z pó�n. zm.
7 Dz.U. Nr 71, poz. 389.
8 Dz.U. Nr 49, poz. 326.
9 Dz.U. z 1959 r. Nr 14, poz. 78.
10 Dz.U. Nr 31, poz. 132.
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7) art. 20 i 21 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o uporz¹dkowaniu
niektórych spraw zwi¹zanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osad-
nictwa rolnego11,
8) art. 17b ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami

w miastach i osiedlach12,
9) art. 81 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami

i wyw³aszczaniu nieruchomo�ci13,
10) art. 16 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu

nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa przejêtych od wojsk Federacji Rosyj-
skiej14,
11)art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomo�ciami15,
12) art. 6 ustawy z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa

u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asno�ci16,
13)ustawazdnia12grudnia2003 r. zdnia12grudnia2003 r. o zaliczaniu

na poczet ceny sprzeda¿y albo op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa warto�ci nieruchomo�ci pozostawionych
poza obecnymi granicami pañstwa polskiego17.
Aktualne dokumenty i akty prawne konsekwentnie zmierzaj¹ w kie-

runku realizacji rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomo�ci poza
obecnymi granicami RP. Zosta³o to zaakcentowane w �Kierunkach pry-
watyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa w 2006 r.�18. Zak³ada siê, ¿e prywa-
tyzacja mienia rolnego Skarbu Pañstwa bêdzie prowadzona przezAgencjê
Nieruchomo�ci Rolnej, miêdzy innymi przez realizacjê postanowieñ ana-

11 Dz.U. z 1989 r. Nr 58, poz. 348 z pó�n. zm.
12 Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 z pó�n. zm.
13 Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z pó�n. zm.
14 Dz.U. Nr 79, poz. 363.
15 Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.
16 Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299. Ustawa utraci³a moc na zasadzie art. 9 pkt 1

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asno�ci nieruchomo�ci, Dz.U. Nr 175, poz. 1459.

17 Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39; patrz I. L e w a n d o w s k a, Rekompensaty ogra-
niczone do niemo¿liwo�ci, Rzeczpospolita z dnia 14 grudnia 2003 r., nr 265.

18 Kierunki prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa w 2006 r., opracowane przez
Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Skarbu Pañstwa, Warszawa 2005, s. 14; zob.
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lizowanej ustawy. Procesy reprywatyzacyjne w tym zakresie bêd¹ po-
lega³y na sprzeda¿y mienia Zasobów W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa
i przekazywanie na prywatyzacjê przychodów st¹d uzyskanych, stano-
wi¹cych równowarto�æ nieruchomo�ci o powierzchni nie mniejszej ni¿
400 tys. ha. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz ustawy o dzia³ach
administracji rz¹dowej z dnia 9 lutego 2006 r. (druk sejmowy nr 365)
przyjêto, ¿e Agencja realizuje m.in. zadania wynikaj¹ce z pozostawienia
nieruchomo�ci poza obecnymi granicami RP, a nadzór nad ni¹ w tym
zakresie sprawuje minister w³a�ciwy do spraw Skarbu Pañstwa.
Prawodawca zamierza równie¿ w projekcie ustawy z dnia 19 pa�-

dziernika 2005 r. (druk sejmowy nr 133) okre�liæ zasady realizacji re-
kompensaty za przejête przez pañstwo nieruchomo�ci oraz niektóre inne
sk³adniki mienia (art. 1 ust. 1 ustawy)19. Jednocze�nie postanawia, ¿e nie
obejmuje ona roszczeñ za mienie przejête na terenie m.st. Warszawy na
podstawie dekretu z dnia 26 pa�dziernika 1945 r. o w³asno�ci i u¿ytko-
waniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy20 oraz mienie pozostawione
poza granicami RP, w zwi¹zku ze zmianami terytorialnymi po II wojnie
�wiatowej. Poprzedni projekt ustawy zosta³ z³o¿ony 2 marca 2005 r. (druk
sejmowy nr 3789). Projektowana obecnie ustawa rozszerza zakres przed-
miotowy oraz podmiotowy. Przewiduje, ¿e obecnie rekompensata pole-
gaj¹ca na wyp³aceniu �wiadczenia pieniê¿nego w wysoko�ci 15% war-

te¿ �Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Pañstwa wed³ug stanu na 31 grudnia 2004 r.
z dnia 2 listopada 2005 r.� (druk sejmowy nr 26), które obejmuje m.in. kwestiê ekwiwa-
lentu za mienie pozostawione za granic¹.

19 Bli¿ej M.M u s z y ñ s k i,Nacjonalizacja mienia cudzoziemców w Polsce a problem
rekompensaty za mienie pozostawione, Przegl¹d Sejmowy 2006, nr 1, s. 59. W trakcie
dyskusji sejmowej nad projektem ustawy podkre�lono, ¿e zosta³o z³o¿onych ponad 55 000
wniosków reprywatyzacyjnych podwa¿aj¹cych legalno�æ decyzji administracyjnych o prze-
jêciu mienia i wniosków z ¿¹daniem jego zwrotu lub zap³aty odszkodowania. Z szacunko-
wych danych wynika, ¿e warto�æ roszczeñ siêga ok. 36 mld z³. Niedoskona³o�æ przepisów
spowodowa³a, ¿e zapada³y kontrowersyjne wyroki orzekaj¹ce pe³ne odszkodowanie.
W wyroku S¹du Okrêgowego w Krakowie z dnia 2 kwietnia 2003 r. zas¹dzono od Skarbu
Pañstwa sumê ponad 2 mln z³; patrz DFR, Precedensowy wyrok w sprawie zabu¿an,
Rzeczpospolita z dnia 3 kwietnia 2003 r., nr 79. S¹d Apelacyjny w Krakowie uchyli³ go
w dniu 18 grudnia 2003 r. i przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania; RET, Nieko-
rzystny wyrok dla zabu¿an, Rzeczpospolita z dnia 19 grudnia 2003 r., nr 295.

20 Dz.U. Nr 50, poz. 279.
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to�ci przejêtego mienia przys³uguje osobie fizycznej, która by³a w³a�ci-
cielem mienia w dniu jej przejêcia, lub jej spadkobiercom. Osob¹ upraw-
nion¹ mo¿e byæ równie¿ spó³ka handlowa bêd¹ca w³a�cicielem mienia
w dniu jego przejêcia. Zakres przedmiotowy jest rozszerzony na nieru-
chomo�ci wraz z ich czê�ciami sk³adowymi oraz na niektóre inne sk³ad-
niki mienia w rozumieniu art. 551 i 553 oraz apteki i tabor ¿eglugi �ró-
dl¹dowej, a nadto rzeczy zabytkowe. Nie podlegaj¹ rekompensacie
przedmioty maj¹tkowe osobiste i papiery warto�ciowe �ci�le w ustawie
wymienione. Rekompensata nie jest w zwi¹zku z tym odszkodowaniem
sensu stricto, stosownie do art. 361 i 363 k.c., nie stanowi bowiem
wyrównania pe³nej szkody. Prawo do rekompensaty jest niezbywalne.
Na podkre�lenie zas³uguje propozycja, by w przypadku cudzoziemca

by³o do³¹czone do wniosku notarialne po�wiadczenie, ¿e osoba ta ¿yje
w chwili jego sk³adania. Po�wiadczenia urzêdowego bêd¹ wymaga³y
kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj¹cego
to¿samo�æ. Postêpowanie prowadzone ma byæ w trybie publicznoadmi-
nistracyjnym. W³a�ciwym do wydania decyzji w sprawie rekompensaty
bêdzie wojewoda. Spadkobierca powinien do³¹czyæ do wniosku równie¿
prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Porównuj¹c obie ustawy reprywatyzacyjne, mo¿na doj�æ do wniosku,

¿e ustawa ta jest bardziej korzystna dla osób uprawnionych ni¿ ustawa
o rekompensatach za nieruchomo�ci pozostawione poza granicami pañ-
stwa. Ka¿dy bowiem, stosownie do art. 64 ust. 1 Konstytucji RP, ma
prawo do w³asno�ci, innych praw maj¹tkowych oraz prawo dziedzicze-
nia. Zasadê ochrony prawa w³asno�ci mo¿na wywie�æ tak¿e z wyk³adni
art. 295 TWE. Przepis ten nie przes¹dza bezpo�rednio o ochronie w³a-
sno�ci w pañstwach cz³onkowskich, ale uznaje prymat w³asno�ci pry-
watnej z konsekwencjami st¹d wynikaj¹cymi dla swobodnej konkurencji
iwolno�ci przep³ywukapita³u. Przewiduje j¹ natomiast art. 6 ust. 2Traktatu
o Unii Europejskiej, postanawiaj¹c, ¿e Unia szanuje prawa podstawowe
zagwarantowane w Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawo-
wych wolno�ci, podpisanej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., oraz te,
wynikaj¹ce z tradycji konstytucyjnych pañstw cz³onkowskich jako za-
sady ogólne prawa wspólnotowego.
Zrekompensowanie przez pañstwo z w³asnych �rodków obywatelom

polskimwarto�ci zabu¿añskiegomienia mo¿e nast¹piæ tylko na podstawie
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przepisów odrêbnej ustawy, a nie uk³adów republikañskich, w trybie
administracyjnym21. Uk³ady republikañskie ze wzglêdu na swoj¹ tre�æ nie
stanowi¹ �ród³a uprawnieñ podmiotowych przesiedlonych osób. Pod-
staw¹ rekompensaty s¹ ustawy krajowe. Nawet w przypadku ich opu-
blikowania nie stanowi³yby samodzielnego �ród³a prawa dla osób upraw-
nionych22. W my�l ogólnych zasad publikacja umowy miêdzynarodowej
nale¿y do kategorii aktów i czynno�ci z zakresu administracji publicznej.
Stanowi etap procesu legislacyjnego, na który nie przys³uguje skarga do
s¹du administracyjnego23.
Jest to problem o du¿ym znaczeniu spo³eczno-gospodarczym, ponie-

wa¿ w starostwach powiatowych pod rz¹dem obowi¹zywania art. 212
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami by³o
zarejestrowanych 82 744 wniosków zabu¿an, dotycz¹cych warto�ci
szacunkowej nieruchomo�ci pozostawionych poza granicamiRP, na kwotê
ok. 10 mld z³. Prawo do rekompensaty pocz¹tkowo by³o dokonywane
w wyniku zaliczania na poczet ceny sprzedawanych pañstwowych nie-
ruchomo�ci rolnych i nierolnych24. Przy dochodzeniu roszczeñ w³a�ciwy
by³ tryb administracyjny z wy³¹czeniem drogi s¹dowej. Zaliczenie war-
to�ci mienia pozostawionego poza granicami pañstwa dokonywa³o siê
jedynie w trakcie sprzeda¿y konkretnej nieruchomo�ci bez wzglêdu na jego
warto�æ. Dopuszczalna by³a jednak droga s¹dowa w sprawie ustalenia

21 Patrz wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 19 listopada 2004 r. V CK 245/2004, Rzecz-
pospolita 2004, nr 278, s. C3.

22 WSA w Warszawie II SAB/Wa 285/2004, niepubl.
23 Wyrok NSA z dnia 29 maja 2003 r. II SAB 419/2002, OSP 2004, nr 7-8, poz. 90.

Glosa aprobuj¹ca E. £êtowska, OSP 2004, nr 7-8, s. 397; patrz D. F r e y, Prawo zabu¿an
w rêkach ministra, Rzeczpospolita z dnia 13-14 grudnia 2003 r., nr 290; S. G e b e t h n e r,
Uk³ady republikañskie nie musia³y byæ ratyfikowane, Rzeczpospolita z dnia 7-8 lutego
2004 r., nr 32; t e n ¿ e, Uk³ady republikañskie nigdy nie by³y ratyfikowane, Rzeczpospo-
lita z dnia 11 lutego 2004 r., nr 35 oraz Charakter prawny uk³adów republikañskich,
Rzeczpospolita z dnia 5 lutego 2004 r., nr 30.

24 Patrz Informacja o wynikach kontroli zaspokojenia przez Skarb Pañstwa roszczeñ
osób z tytu³u pozostawionego mienia zabu¿añskiego, opracowa³a Najwy¿sza Izba Kon-
troli, Delegatura we Wroc³awiu, Wroc³aw 2004, s. 12 i nast.; tak¿e postanowienie S¹du
Najwy¿szego z dnia 12 lipca 1961 r. 2 CZ 70/61, Pañstwo i Prawo 1962, nr 12, s. 1104;
wyrok NSA o�rodek zamiejscowy we Wroc³awiu z dnia 7 wrze�nia 1982 r. SA/Wr 363/
82, ONSA 1982, nr 2, poz. 82; uchwa³a SN z dnia 17 stycznia 2002 r. III CZP 79/2001,
OSNC 2002, nr 10, poz. 120 i uchwa³a SN z dnia 5 sierpnia 2004 r. III CZP 39/2004,
OSNC 2005, nr 7-8, poz. 127.
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warto�ci nieruchomo�ci pozostawionych poza obecnymi granicami pañ-
stwa oraz warto�ci niewykorzystanego ekwiwalentu, gdy w umowie sprze-
da¿y nieruchomo�ci i oddania gruntu w u¿ytkowanie wieczyste cena
nabytego mienia zosta³a okre�lona niezgodnie z tre�ci¹ decyzji.
Prawo do zaliczenia wystêpuje w doktrynie w ró¿nych znaczeniach.

Traktuje siê je jako sytuacjê prawn¹ okre�laj¹c¹ regu³y postêpowania
w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ustawie wzglêdnie jako
ekspektatywê prawa w³asno�ci, szczególne uprawnienie o charakterze
administracyjnym, czy te¿ sui generis prawo maj¹tkowe o charakterze
cywilnoprawnym.
W pó�niejszym okresie ograniczono mo¿liwo�æ jego realizacji w wy-

niku komunalizacji nieruchomo�ci pañstwowych oraz ustawowego
wy³¹czenia mo¿liwo�ci skorzystania z nieruchomo�ci rolnych lub woj-
skowych sprzedawanych w trybie przetargowym. Przyk³adem tego jest
zakaz sprzeda¿y nieruchomo�ci Zasobu W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañ-
stwa w roku 2003 w wyniku decyzji prezesa Agencji o wstrzymaniu
przetargów nieograniczonych na ich sprzeda¿25. Dopiero orzecznictwo
Trybuna³u Konstytucyjnego i S¹du Najwy¿szego znios³o niektóre ogra-
niczenia w nabywaniu nieruchomo�ci przez zabu¿an26. W zwi¹zku z tym
prezes Agencji w dniu 16 stycznia 2004 r. wycofa³ decyzjê z dnia 10
stycznia 2003 r.W ten sposób przywróconomo¿liwo�æ zaliczaniawarto�ci
pozostawionych nieruchomo�ci na poczet sprzeda¿y nieruchomo�ci sta-
nowi¹cych w³asno�æ Skarbu Pañstwa.
Uprawnienia te zosta³y rozszerzone na nabycie pañstwowych nieru-

chomo�ci rolnych w drodze przetargu wygranego w okresie obowi¹zy-

25Raport oAgencjiNieruchomo�ciRolnych i ZasobieW³asno�ci Rolnej SkarbuPañstwa,
opracowany przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa, Departament Reprywatyzacji i Udostêp-
nienia Akcji, Warszawa 2005, s. 13 i nast.

26 Orzeczenie TK z dnia 19 grudnia 2002 r. K 32/02, Dz.U. z 2003 r. Nr 1, poz. 15;
zob. J. K r o n e r, Ca³e mienie dostêpne dla zabu¿an, Rzeczpospolita z dnia 20 grudnia
2002 r., nr 296; H. F e d e r o w i c z, Z. L e n t o w i c z, Zabu¿anie dalej czekaj¹, Rzecz-
pospolita z dnia 28 stycznia 2003 r., nr 23; Z. C i c h o ñ, Coraz mniej praw dla pozba-
wionych mienia, Rzeczpospolita z dnia 14-15 lutego 2004 r., nr 38; R. N o w o s i e l s k i,
Gra na zw³okê, Rzeczpospolita z dnia 4 wrze�nia 2003 r., nr 206; tak¿e uchwa³a S¹du
Najwy¿szego z dnia 20 kwietnia 2006 r. III CZP 25/06, niepubl.; I. L e w a n d o w s k a,
Zmiana przepisów nieodbiera zabu¿anom praw nabytych, Rzeczpospolita z dnia 22-23
kwietnia 2006 r., nr 95.
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wania poprzednich przepisów. Jednak¿e suma podlegaj¹ca zaliczeniu nie
mo¿e obejmowaæ kwot, w których granicach prawo do rekompensaty
zosta³o wykonane.

Zakres podmiotowy

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ustawy, prawo do rekompensaty przy-
s³uguje w³a�cicielowi nieruchomo�ci pozostawionych poza obecnymi gra-
nicami Polski, je¿eli spe³nia on ³¹cznie poni¿sze wymogi:
1) by³ w dniu 1 wrze�nia 1939 r. obywatelem Polski, zamieszkiwa³

w tym dniu na by³ym terytorium RP oraz opu�ci³ je w zwi¹zku z wojn¹
rozpoczêt¹ w 1939 r. wzglêdnie na podstawie innych okoliczno�ci z ni¹
zwi¹zanych (art. 1 ustawy),
2) posiada obywatelstwo polskie.
Obowi¹zek ustawowy, gwarantuj¹cy zaliczenie warto�ci mienia nie-

ruchomego pozostawionego poza granicami pañstwa, zosta³ doprecyzo-
wany licznymi orzeczeniami S¹du Najwy¿szego pod rz¹dem obowi¹zy-
wania art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarowaniu
gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomo�ci. W uchwale sk³adu siedmiu
sêdziów SN z dnia 10 kwietnia 1991 r. III CZP 84/9027 zajêto stanowisko,
¿e prawo zaliczenia warto�ci mienia nieruchomego pozostawionego na
terenach niewchodz¹cych w sk³ad obecnego obszaru Polski przys³uguje
obywatelom polskim zamieszka³ym w dniu 1 wrze�nia 1939 r. na tych
terenach, którzy po tym dniu opu�cili je i zamieszkuj¹ w RP. W innej
uchwale, podjêtej równie¿ w sk³adzie siedmiu sêdziów SN z dnia 30 maja
1990 r. III CZP 1/9028, wyra¿ono pogl¹d, ¿e osobom repatriowanym na
podstawie umowy z dnia 25 marca 1957 r. zawartej miêdzy rz¹dem PRL
a rz¹dem ZSRR29, które przed dniem 1 wrze�nia 1939 r. zamieszkiwa³y
na by³ych terenach Polski i pozostawi³y tam maj¹tek nieruchomy, i nie
rozporz¹dza³y nim z przyczyn od nich niezale¿nych, przys³uguj¹ upraw-
nienia do zaliczenia tego mienia.

27 OSNCP 1991, nr 8-9, poz. 97.
28 OSNCP 1990, nr 10-11, poz. 129. Podobne stanowisko prezentuje Trybuna³

Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 1987 r. P 1/87.
29 Umowa z dnia 25 marca 1957 r. zawarta miêdzy Rz¹dem PRL a ZSRR w sprawie

terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRRosób narodowo�ci polskiej, Dz.U.Nr 47, poz. 222.
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W orzecznictwie prezentowane jest tak¿e stanowisko, ¿e kr¹g osób,
którym przys³uguje uprawnienie do zaliczenia warto�ci mienia nierucho-
mego na pokrycie ceny sprzeda¿y nieruchomo�ci pañstwowej lub u¿yt-
kowania wieczystego jest krêgiem zamkniêtym, wykluczaj¹cym cesjê
uprawnienia na inne osoby30. Pogl¹d ten zosta³ zweryfikowany w innym
orzeczeniu, postanawiaj¹cym, ¿e prawo do zaliczenia przys³uguje osobie,
która nie mog³a poddaæ siê repatriacji z powodu wywiezienia na roboty
przymusowe, a po zakoñczeniu wojny powróci³a do kraju31.
Gdy nieruchomo�ci pozostawione poza obecnymi granicami Polski s¹

przedmiotemwspó³w³asno�ci, prawodo rekompensaty przys³ugujewszyst-
kim wspó³w³a�cicielom spe³niaj¹cym wymogi ustawowe albo niektórym
z nich, wskazanym przez pozosta³ych wspó³w³a�cicieli (art. 3 ust. 1
ustawy). W razie �mierci w³a�ciciela prawo do rekompensaty przys³uguje
wszystkim spadkobiercom albo niektórym z nich, wskazanym przez
pozosta³ych spadkobierców, je¿eli posiadaj¹ obywatelstwo polskie (art.
3 ust. 2 ustawy). Powo³anie do spadku mo¿e nast¹piæ zarówno na
podstawie dziedziczenia ustawowego, jak równie¿ testamentowego32. Nie
maj¹ tu zastosowania przepisy o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego,
poniewa¿ spadkobierców ustala siê na zasadach ogólnego porz¹dku
dziedziczenia. Roszczenie wzglêdem Skarbu Pañstwa nie ma charakteru
wierzytelno�ci i wchodzi do spadku jako �swoista sytuacja prawna�,
w któr¹ wstêpuj¹ spadkobiercy na podstawie art. 922 § 1 w zw. z art.
925 k.c., tj. z chwil¹ otwarcia spadku33.
Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty w obu przypadkach

nastêpuje przez z³o¿enie o�wiadczenia z podpisem po�wiadczonym no-
tarialnie albo przed organem administracji publicznej lub przez z³o¿enie
o�wiadczenia w polskiej placówce konsularnej. Prawo do rekompensaty
potwierdzone na podstawie niniejszej ustawy lub odrêbnych przepisów
jest niezbywalne (art. 4 ustawy). Takie stanowisko by³o tak¿e prezen-
towane w orzecznictwie pod rz¹dem poprzednio obowi¹zuj¹cych prze-

30 Uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziówSNzdnia 22 czerwca 1989 r. III CZP32/89,OSNCP
1989, nr 12, poz. 187.

31 Uchwa³a SN z dnia 17 grudnia 1987 r. III CZP 68/87, niepubl.
32 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 27 marca 2001 r. III CZP 3/02, niepubl.
33 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 10 pa�dziernika 1979 r. III CZP 63/79, OSNCP

1980, nr 1, poz. 7.
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pisów. Uwa¿ano, ¿e jest uprawnieniem maj¹tkowym nieprzenoszalnym
jako cywilne prawo o charakterze maj¹tkowym. Nie mo¿e wiêc stanowiæ
wk³adu niepieniê¿nego w spó³ce kapita³owej prawa handlowego34. Od-
rêbnym zagadnieniem jest, czy w ka¿dej sytuacji zaliczenie warto�ci
nieruchomo�ci pozostawionych poza obecnymi granicami Polski wchodzi
w sk³ad wspólno�ci ustawowej, bez wzglêdu na to, który z ma³¿onków
naby³ potwierdzone prawo do rekompensaty. Inaczej mówi¹c, czy za-
chodzi w tym przypadku prawo surogacji. Problem ten dotyka równie¿
�wiadczenia pieniê¿nego wyp³acanego z tego tytu³u ze �rodków Funduszu
Rekompensacyjnego. Pogl¹dy w tej mierze zarówno w literaturze, jak i w
judykaturze s¹ niejednolite. Uwa¿am, ¿e nabycie praw z tytu³u rekom-
pensaty zarówno w wyniku zaliczenia, jak równie¿ poprzez wyp³acenie
�wiadczenia pieniê¿nego wchodzi w sk³ad wspólno�ci ustawowej35.
Potwierdzenie tego prawa nastêpuje w drodze decyzji w³a�ciwego

wojewody, na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o ni¹, z³o¿ony najpó�niej do

34 Uchwa³a SN z dnia 27 marca 2001 r. III CZP 3/01, OSNCP 2001, nr 11, poz. 159;
I.L. Mienie zabu¿añskie nie mo¿e byæ aportem, Rzeczpospolita z dnia 10 maja 2001 r.,
nr 108; wyrok NSA z dnia 20 marca 2002 r. I SA 3228/01, niepubl.

35 M. S y c h o w i c z, Prawa i obowi¹zki ma³¿onków, [w:] H. C i e p ³ a, B. C z e c h,
T. D om i ñ c z y k, S. K a l u s, K. P i a s e c k i, Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz,
wyd. 3, Warszawa 2006, s. 171; B. D o b r z a ñ s k i, J. I g n a t o w i c z, Kodeks rodzinno-
opiekuñczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 1975, s. 151 uwa¿aj¹, ¿e nie ma znaczenia, czy
nabycie nast¹pi³o dziêki temu, ¿e ma³¿onek by³ wojskowym, czy w zwi¹zku z innymi
okoliczno�ciami dotycz¹cymi tylko jednego ma³¿onka. Na potwierdzenie tego pogl¹du
autorzy powo³ali liczne orzeczenia SN; inaczej A. Z i e l i ñ s k i, Sk³adniki maj¹tku wspól-
nego ma³¿onków w re¿imie wspólno�ci ustawowej, Nowe Prawo 1990, nr 10-12, s. 124-
125 oraz S. R a k o w s k i, Niektóre zagadnienia uw³aszczeniowe w �wietle ma³¿eñskiego
prawa maj¹tkowego, Palestra 1970, nr 2, s. 31. Równie¿ w judykaturze s¹ wyra¿ane
niejednolite pogl¹dy, i tak w orzeczeniu z dnia 30 listopada 1970 r. I CR 509/70, OSNCP
1971, nr 6, poz. 114, stwierdzono, ¿e niezale¿nie od sposobu nabycia (sprzeda¿, darowi-
zna) mienia nieruchomego pozostawionego poza granicami pañstwa, którego warto�æ
ulega zaliczeniu na pokrycie ceny nieruchomo�ci nabywanych od pañstwa, nabycie nie-
ruchomo�ci pozostaje zawsze pod tytu³em odp³atnym. Nie zachodzi wiêc surogacja po-
legaj¹ca na nabyciu w zamian za przedmioty maj¹tkowe nabyte w drodze darowizny.
Identycznie w orzeczeniu z dnia 7 marca 1969 r. III CZP 60/68, OSNCP 1970, nr 4, poz.
53, w przedmiocie nabycia gospodarstwa rolnego nadanego w czasie trwania ma³¿eñstwa;
odmiennie w wyroku SN z dnia 16 maja 1964 r. III CR 76/64, OSNCP 1965, nr 7-8, poz.
112, w którym SN przyj¹³ zasadê surogacji, stwierdzaj¹c, ¿e je¿eli nieruchomo�æ nale¿a³a
domaj¹tku osobistego (odrêbnego), to mamiejsce surogacja i bêdzie maj¹tkiem osobistym
nabywaj¹cego ma³¿onka.
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dnia 31 grudnia 2008 r.Wniosek sk³ada wspó³w³a�ciciel lub spadkobierca
albo wskazana osoba uprawniona do rekompensaty. Wojewoda, do któ-
rego wniosek zosta³ z³o¿ony, zawiadamia o wszczêciu postêpowania
w³a�ciwych wojewodów ze wzglêdu na miejsce zamieszkania pozosta-
³ych wspó³w³a�cicieli lub wspó³spadkobierców albo wskazanych osób
uprawnionych do rekompensaty.

Zakres przedmiotowy

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy, prawo do rekompensaty mo¿e
byæ zrealizowane poprzez:
1) zaliczenie warto�ci nieruchomo�ci pozostawionych poza obecnymi

granicami RP na poczet ceny sprzeda¿y nieruchomo�ci stanowi¹cych
w³asno�æ Skarbu Pañstwa albo ceny sprzeda¿y prawa u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego Skarbowi Pañstwa lub op³at z tytu³u u¿yt-
kowania wieczystego nieruchomo�ci gruntowych stanowi¹cych w³asno�æ
Skarbu pañstwa i ceny sprzeda¿y po³o¿onych na nich budynków oraz
innych urz¹dzeñ b¹d� lokali czy op³aty za przekszta³cenie prawa u¿yt-
kowania wieczystego w prawo w³asno�ci nieruchomo�ci stanowi¹cych
w³asno�æ Skarbu Pañstwa,
2) �wiadczenie pieniê¿ne wyp³acane ze �rodków Funduszu Rekom-

pensacyjnego, którego dysponentem jest minister w³a�ciwy do spraw
Skarbu Pañstwa.
Przychody tego funduszu pochodz¹ ze sprzeda¿y nieruchomo�ci

z Zasobu W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa i odsetek oraz po¿yczek
z bud¿etu pañstwa w razie niedoboru tych �rodków.
Zaliczenia warto�ci nieruchomo�ci dokonuje siê w wysoko�ci równej

20% ich warto�ci lub w tej samej wysoko�ci przys³uguj¹ �wiadczenia
pieniê¿ne. Osobie, która w ramach realizacji prawa do rekompensaty
naby³a na w³asno�æ albo w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci Skarbu
Pañstwa lub nieruchomo�ci takie nabyli jej poprzednicy prawni, wyso-
ko�æ zaliczanej kwoty oraz wysoko�æ �wiadczenia pieniê¿nego pomniej-
sza siê o warto�æ nabytych praw. Zarówno organy, jak i jednostki or-
ganizacyjne oraz agencje, którym powierzono wykonywanie uprawnieñ
w³a�cicielskich Skarbu Pañstwa, okre�laj¹c warunki zbycia nieruchomo-
�ci, nie mog¹ wy³¹czyæ zap³aty ceny sprzeda¿y albo op³at poprzez re-
alizacjê prawa do rekompensaty. Ubiegaj¹cy siê o realizacjê tego prawa
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jest obowi¹zany przed³o¿yæ dokumenty o pozostawieniu nieruchomo�ci
poza obecnymi granicami RP z przyczyn wymienionych w art. 1 ustawy
oraz okre�liæ ich rodzaj i powierzchniê. Ponadto nale¿y do³¹czyæ dowody
o posiadaniu obywatelstwa polskiego. Mog¹ byæ nimi w szczególno�ci:
urzêdowy opis mienia, orzeczenie wydane przez by³y Pañstwowy Urz¹d
Repatriacyjny (PUR), dokumenty urzêdowe, w tym s¹dowe, a tak¿e
dokumenty z archiwów pañstwowych Bia³orusi, Litwy, Rosji, Ukrainy
lub innych pañstw oraz wydane przez w³adze polskie dokumenty o po-
siadaniu obywatelstwa polskiego.W razie braku urzêdowego opisumienia
i orzeczenia by³ego PUR, dowodami �wiadcz¹cymi o pozostawieniu
nieruchomo�ci z przyczyn okre�lonych w ustawie, wraz z jej opisem,
mog¹ byæ po�wiadczenia dwóch �wiadków z³o¿one pod rygorem odpo-
wiedzialno�ci karnej za fa³szywe o�wiadczenie przed notariuszem, orga-
nem prowadz¹cym postêpowanie lub w polskiej placówce konsularnej
w kraju zamieszkania �wiadków. �wiadkami tymi musz¹ byæ osoby, które
zamieszkiwa³y w miejscowo�ci po³o¿enia nieruchomo�ci poza granicami
Polski lub w miejscowo�ci s¹siedniej. Nie mog¹ byæ nimi osoby bliskie
� w rozumieniu art. 4 pkt 13 u.g.n. � w³a�cicielom lub spadkobiercom
ubiegaj¹cym siê o potwierdzenie prawa do rekompensaty.
Osoby, które posiadaj¹ za�wiadczenie lubdecyzje potwierdzaj¹ceprawo

do rekompensaty, wydane pod rz¹dem odrêbnych przepisów, i nie zre-
alizowa³y tego prawa, wystêpuj¹ do w³a�ciwego wojewody z wnioskiem
o ujawnienie w rejestrze wybranej formy nale¿nego prawa do niej. Na
decyzji lub za�wiadczeniu wojewoda zamieszcza adnotacjê o wybranej
formie realizacji prawa do rekompensaty oraz jej wysoko�æ. Wyp³aty
�wiadczenia pieniê¿nego dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego ze
�rodków Funduszu Rekompensacyjnego. Organy, jednostki organizacyj-
ne i agencje oraz bank, w przypadku wyp³aty �wiadczenia pieniê¿nego
w dniu realizacji prawa do rekompensaty przez osobê uprawnion¹,
umieszczaj¹naza�wiadczeniu lubdecyzjipotwierdzaj¹cej toprawoadnotacjê
o zrealizowaniu go w ca³o�ci lub czê�ci. Adnotacja ta zawiera tak¿e datê,
imiê i nazwisko notariusza oraz oznaczenie aktu notarialnego sprzeda¿y
nieruchomo�ci lub oddania nieruchomo�ci gruntowej w u¿ytkowanie wie-
czyste.
Zarówno kwota odpowiadaj¹ca warto�ci pozostawionych nierucho-

mo�ci poza granicami pañstwa, jak i kwota odpowiadaj¹ca warto�ci
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nabytych praw, podlegaj¹ waloryzacji na dzieñ realizacji prawa do rekom-
pensaty. Uprawnionego do rekompensaty zwalnia siê z obowi¹zku
wniesienia wadium do wysoko�ci kwoty nieprzekraczaj¹cej potwierdzo-
nego prawa do niej.
Warto�æ rynkow¹ nieruchomo�ci pozostawionych poza granicami

pañstwa okre�la siê na podstawie nieruchomo�ci podobnych, po³o¿onych
na obszarze porównywalnych rynków lokalnych funkcjonuj¹cych obec-
nie w Polsce. Uwzglêdnia siê przy tym przeciêtne ceny transakcyjne,
porównywalne na zasadach omówionych w art. 11 ustawy, wed³ug stanu
na dzieñ ich pozostawienia i cen albo kosztów odtworzenia na dzieñ
sporz¹dzenia wyceny. Warto�æ nabytego prawa w³asno�ci, u¿ytkowania
wieczystego i budynków, a tak¿e innych urz¹dzeñ lub lokali okre�la siê
na dzieñ nabycia wed³ug cen i kosztów odtworzenia na dzieñ sporz¹dzenia
wyceny.

Tryb postêpowania administracyjnego

Tryb postêpowania o uzyskanie potwierdzenia prawa do rekompen-
saty zosta³ precyzyjnie okre�lony w ustawie. Prawo do rekompensaty
w drodze decyzji wydaje wojewoda. Do wniosku o potwierdzenie nale¿y
do³¹czyæ przede wszystkim dowody �wiadcz¹ce o pozostawieniu nieru-
chomo�ci poza obecnymi granicami RP z przyczyn wymienionych
w ustawie oraz dowody �wiadcz¹ce o posiadaniu obywatelstwa polskiego
w sytuacjach wymienionych w art. 2 i 3 ustawy. Niezale¿nie od tego
nale¿y przed³o¿yæ inne dowody, a tak¿e o�wiadczenia o dotychczasowym
stanie realizacji prawa do rekompensaty. W razie �mierci w³a�ciciela
nieruchomo�ci pozostawionych poza granicami pañstwa, do wniosku
nale¿ydo³¹czyæprawomocnepostanowienie o stwierdzeniunabycia spadku
lub o dziale spadku albo o�wiadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej.
Wojewoda po wszczêciu postêpowania wzywa m.in. wnioskodawcê do
wskazania form realizacji prawa do rekompensaty. W przypadku niespe³-
nienia tego wymogu i pozosta³ych wymienionych w ustawie, wojewoda
wydaje decyzjê o odmowie potwierdzenia tego prawa. Na swojej decyzji
zamieszcza adnotacjê owybranej formie realizacji prawa do rekompensaty
oraz jej wysoko�æ. Organem wy¿szego stopnia jest minister w³a�ciwy
do spraw Skarbu Pañstwa. Do postêpowañ zakoñczonych wydaniem
decyzji lub za�wiadczeñ potwierdzaj¹cych prawo do rekompensaty sto-
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suje siê przepisy dzia³u II rozdzia³u 12 i 13, z wy³¹czeniem art. 146 §
1 k.p.a.
Wojewodowie prowadz¹ rejestry zawieraj¹ce dane dotycz¹ce decyzji

lub za�wiadczeñ wydanych na podstawie ustawy albo odrêbnych prze-
pisów potwierdzaj¹cych prawo do rekompensaty, a tak¿e rejestry osób,
którym te prawa przys³uguj¹ oraz rejestry stanu i formy realizacji tych
praw.Prowadzone s¹ onew formie elektronicznej i zawieraj¹ dane osobowe
okre�laj¹ce imiê i nazwisko, imiê ojca, nr PESEL, a gdy go nie nadano
numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdza-
j¹cego to¿samo�æ36.

Przepisy przej�ciowe

W my�l art. 15 ustawy, w przypadku nabycia nieruchomo�ci na
zasadach okre�lonych w omawianej ustawie nie stosuje siê przepisów
rozdzia³u 7, traktuj¹cego o ustalaniu sposobu i terminów zagospodaro-
wania nieruchomo�ci gruntowych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (art. 62-66). Nie stosuje siê
równie¿ postanowienia art. 68 ust. 1-2a i 4 u.g.n., mówi¹cego o stoso-
waniu bonifikat odustalonej ceny sprzedawanej nieruchomo�ci i jej zwrocie
w razie zbycia. Ponadto nie maj¹ zastosowania przepisy art. 109-111
u.g.n. o przys³uguj¹cymgminie prawie pierwokupu nieruchomo�ciw razie
jej sprzeda¿y.
Ustawodawca uregulowa³ kwestie zwi¹zane z daninami publicznymi,

wynikaj¹cymi z realizacji prawa do rekompensaty. Zwolni³, na zasadzie
art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków
i darowizn37, nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty. Uzna³,
¿e na mocy art. 21 ust. 1 i dodanego pkt 30a ustawy z dnia 26 lipca

36 Rozporz¹dzenieMinistra Skarbu Pañstwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawiewzorów
rejestrów zawieraj¹cych dane dotycz¹ce realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u pozo-
stawienia nieruchomo�ci poza obecnymi granicamiRzeczypospolitej Polskiej,Dz.U.Nr 248,
poz. 210. Tak¿e I. L e w a n d o w s k a, Bez rejestrów nie bêdzie rekompensat, Rzeczpo-
spolita z dnia 8 grudnia 2005 r., nr 286; M. P i a s e c k a - S o b k i e w i c z, Byli w³a�ciciele
czekaj¹ na wpis i pieni¹dze, Gazeta Prawna z dnia 9 stycznia 2006 r., nr 6.

37 Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z pó�n. zm. Wcze�niej Ministerstwo Finansów,
Departament Podatków Lokalnych i Katastru, w pi�mie z dnia 8 kwietnia 2004 r. LK-
173/LM/MB/04 w sprawie opodatkowania prawa do wyp³aty ekwiwalentu za mienie za-
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1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych38 wolne s¹ od tego
podatku przychody uzyskane z tytu³u realizacji prawa do rekompensaty
przez osoby uprawnione. Zwolniono z podatku w dodanym pkt 15 art.
9 ustawy z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o podatku od czynno�ci cywilno-
prawnych39 sprzeda¿ nieruchomo�ci, dokonan¹ w ramach realizacji pra-
wa do rekompensaty, do wysoko�ci kwoty odpowiadaj¹cej warto�ci zre-
alizowanego prawa do niej. Nadto na zasadzie dodanej lit. m w art. 2 ust.
1 w pkt 1 ustawy z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o op³acie skarbowej40 nie
podlegaj¹ jej sprawy z rekompensat w rozumieniu analizowanej ustawy.
Zgodnie z dodanym ust. 4 w art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.

o komercjalizacji i prywatyzacji41, osobom, o których mowa w przepisach
o realizacji prawa do rekompensaty, zalicza siê warto�æ pozostawionych
nieruchomo�ci, potwierdzon¹ decyzj¹ b¹d� za�wiadczeniem, w wysoko-
�ci równej 20%warto�ci tych nieruchomo�ci, na poczet nale¿no�ci z tytu³u
czê�ci ceny sprzeda¿y przedsiêbiorstwa lub ceny sprzeda¿y albo op³at
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci bêd¹cej przedmiotem
zbycia.
Ustawodawca w przepisach przej�ciowych (art. 26 ustawy) stwier-

dzi³, ¿e ilekroæ w odrêbnych przepisach jest mowa o prawie do zaliczania
warto�ci nieruchomo�ci poza obecnymi granicami pañstwa polskiego
w zwi¹zku z wojn¹ rozpoczêt¹ w 1939 r. nale¿y przez to rozumieæ prawo

bu¿añskie zajê³o stanowisko, ¿e prawo to niewchodziw sk³admasy spadkowej i w zwi¹zku
z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Odmienny pogl¹d
zosta³ zawarty w pi�mie Ministerstwa Finansów, Zastêpcy Dyrektora Departamentów
Podatków Bezpo�rednich z dnia 31 grudnia 2004 r. PB5/MC-033-99-2253/04, Biuletyn
Skarbowy 2005, nr 2, s. 22. W pi�mie tym stwierdzono, ¿e warto�æ uprawnienia do
zaliczenia stanowi rodzaj upustu w cenie sprzeda¿y albo op³at z tytu³u u¿ytkowania wie-
czystego nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa, który ma zrekompensowaæ szkodê wyrz¹dzon¹
w³a�cicielowi utraconej nieruchomo�ci lub jego spadkobiercom.Kompensacyjny charakter
naprawienia uszczerbkumaj¹tkowegowskazuje, ¿emamy do czynienia zwynagrodzeniem
szkody. W zwi¹zku z tym na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych nale¿y je zakwalifikowaæ do przychodów z art. 20 ust. 1, do którychma zastosowanie
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy.

38 Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pó�n. zm.
39 Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z pó�n. zm.
40 Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z pó�n. zm.
41 Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z pó�n. zm.
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do rekompensaty, wynikaj¹cej z niniejszej ustawy. Jednocze�nie posta-
nawia, ¿e w sprawachwszczêtych i niezakoñczonych przed dniemwej�cia
w ¿ycie niniejszej ustawy, dotycz¹cych potwierdzenia prawa do rekom-
pensaty, stosuje siê przepisy analizowanej ustawy.
Konkluduj¹c, przepisy ustawy wszechstronnie reguluj¹ kwestie reali-

zacji prawa do rekompensaty za mienie zabu¿añskie. Decyduj¹cy wp³yw
na poprawny kszta³t i tre�æ ustawy mia³y orzeczenia Trybuna³u Konsty-
tucyjnego. W swych orzeczeniach oceni³ on zgodno�æ przepisów obo-
wi¹zuj¹cych w chwili ich wydawania z postanowieniami Konstytucji.
W wielu przypadkach okaza³o siê, ¿e uregulowania ustawowe s¹ niezgod-
ne z ni¹42. Ustawodawca uwzglêdni³ równie¿ orzeczenia zapad³e przed
Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka w Strasburgu, a w szczegól-
no�ci wynikaj¹ce ze skargi Broniowski przeciwko Polsce. W wyroku
z dnia 22 czerwca 2004 r. Trybuna³ uzna³, ¿e pozwane pañstwo powinno
przez stosowne �rodki prawne oraz praktyki administracyjne zapewniæ
realizacjê prawa do rekompensaty za mienie zabu¿añskie lub przyznaæ
równorzêdne zado�æuczynienie, zgodne z zasadami ochrony praw w³a-
sno�ciowych wynikaj¹cych z art. 1 Protoko³u nr 143.
Ustawa nie spe³nia jednak wszystkich oczekiwañ osób uprawnionych,

a przede wszystkim odnosz¹cych siê do wysoko�ci rekompensaty za nie-
ruchomo�ci pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

42 Przyk³adowo wymieniæ mo¿na wyrok z dnia 19 grudnia 2002 r. K 33/02, Dz.U.
z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i z dnia 15 grudnia 2004 r. K 2/04 o prawie do zaliczenia warto�ci
mienia zabu¿añskiego, Dz.U. Nr 273, poz. 2722.

43 Rada Europy, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, Sprawa Broniowski przeciwko
Polsce, skarga nr 31443/96, wyrok z dnia 22 czerwca 2004 r. dotycz¹cy uprawnieñ
zabu¿añskich. W dniu 28 wrze�nia 2005 r. ETS wyda³ wyrok, na podstawie którego za-
twierdzi³ ugodê zawart¹ miêdzy rz¹dem RP i Jerzym Broniowskim. Wyrok ten koñczy
postêpowanie przed Trybuna³em; tak¿e J. F o r y s t e k, Walka zabu¿an o swoje, Rzecz-
pospolita z dnia 15 wrze�nia 2003 r., nr 215, ¯. S e m p r i c h, Strasburscy sêdziowie
badaj¹ dopuszczalno�æ skargi, Rzeczpospolita z dnia 2-3 listopada 2002 r., nr 256;
R. K o w a l s k a, Z zabu¿anami trzeba siê rozliczyæ, Rzeczpospolita z dnia 23 czerwca
2004 r., nr 145.


