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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 3 marca 2017 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 2 marca 2017 r. nad ustawą  

o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 

wydanych z naruszeniem prawa 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 3, 7, 9, 15, 26, 27, 29, 

30, 32 i 33. 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Ustawodawczej  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

 (-) Stanisław Gogacz  (-) Michał Seweryński 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 

decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 

warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

senatorów: 

P. Florka, 

J. Rulewskiego 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 3 w ust. 1 skreśla się wyraz „warszawskich”; Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

2)  w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Siedzibą Komisji jest m. st. Warszawa.”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 7 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 5 i 8. 

 

3)  w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy „w Ministerstwie Sprawiedliwości”; Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 31 należy głosować łącznie.  

 

4)  w art. 4 w ust. 1 wyrazy „8 członków” zastępuje się wyrazami 

„10 członków”; 

Poprawka sen.  

Z. Cichonia 
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Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 8 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 9. 

 

5)  w art. 4: 

a) w ust. 1 wyrazy „przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje 

się wyrazami „w równej liczbie przez Sejm i Senat”, 

b) w ust. 5 wyrazy „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się 

wyrazami „Sejm i Senat” oraz skreśla się wyrazy „w Ministerstwie 

Sprawiedliwości”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

6)  w art. 4 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „wykształcenie prawnicze lub 

niezbędną wiedzę” zastępuje się wyrazami „wykształcenie prawnicze i 

niezbędną wiedzę”; 

Poprawka 

senatorów: 

B. Borusewicza, 

J. Rulewskiego, 

P. Florka, 

7)  w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Członkowie Komisji powoływani przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej, w zakresie pełnienia obowiązków sekretarzy stanu wykonują 

zadania związane wyłącznie ze sprawowaniem funkcji w Komisji.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP, 

poparta przez 

komisje 

8)  w art. 5 w ust. 2 i 4 wyrazy „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje 

się wyrazami „Sejm i Senat”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

9)  w art. 5 w ust. 4 skreśla się wyrazy „w zakresie niedotyczącym 

wynagrodzeń członków Komisji powoływanych przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

komisje 

10)  w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przewodniczący określa regulamin działania Komisji.”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 
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11)  skreśla się art. 6; Poprawka 

senatorów: 

B. Borusewicza, 

J. Rulewskiego 

12)  w art. 8 w ust. 2 wyrazy „organizacji pozarządowych prowadzących” 

zastępuje się wyrazami „zgłoszonych przez organizacje pozarządowe 

prowadzące”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

13)  w art. 8 w ust. 2 po wyrazie „stowarzyszeń” dodaje się wyrazy 

„i fundacji”;  

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

14)  w art. 10 skreśla się ust. 3; Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

15)  w art. 11 w ust. 3 wyrazy „Społecznej Rady” zastępuje się wyrazami 

„przez Społeczną Radę”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

komisje 

16)  w art. 13: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub zajęcie rzeczy” 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub zajęciu rzeczy” oraz wyrazy 

„art. 217,”, 

c) skreśla się ust. 3; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

17)  w art. 15 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Komisja może przeprowadzić czynności sprawdzające z urzędu 

oraz na wniosek osoby objętej decyzją reprywatyzacyjną lub 

organizacji pozarządowej występującej w jej imieniu w celu 

stwierdzenia, czy w związku z wydaniem decyzji istnieją podstawy 

prawne do wszczęcia postępowania rozpoznawczego.”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 18 wyklucza głosowanie poprawek nr 19 i 20. 

 

18)  w art. 16 skreśla się ust. 3; Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 19 wyklucza głosowanie poprawki nr 20. 

 

19)  w art. 16 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „Strony mogą być 

zawiadamiane” zastępuje się wyrazami „Jeżeli Komisja nie ma 

możliwości ustalenia adresu strony może być ona zawiadamiana”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

20)  w art. 16 w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazach „mogą być” dodaje 

się wyraz „dodatkowo”; 

Poprawka sen.  

Z. Cichonia 

21)  w art. 17: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rozprawa przed Komisją jest niejawna.”, 

b) skreśla się ust. 3 i 4; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

22)  w art. 26 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach „podlega zawieszeniu” 

dodaje się wyrazy „na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

23)  w art. 29 w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy „Zapatrywania prawne” 

zastępuje się wyrazami „Wykładnia prawa”; 

Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

24)  w art. 30 w ust. 1 skreśla się pkt 6; Poprawka sen.  

Z. Cichonia 

 

 

 



– 5 – 

25)  w art. 30 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „, świadczenia w związku 

z przejściem” zastępuje się wyrazami „lub umów, odszkodowania 

w związku z pozbawieniem”;  

Poprawka sen.  

Z. Cichonia 

26)  w art. 30 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „ze względy” zastępuje się wyrazami 

„ze względu”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

komisje 

27)  w art. 32 wyrazy „m. st. Warszawa” zastępuje się wyrazami 

„m. st. Warszawie”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 28 wyklucza głosowanie poprawki nr 29. 

 

28)  w art. 33 skreśla się wyrazy „, jeżeli spowodowało to istotne 

pogorszenie jego sytuacji materialnej”; 

Poprawka 

senatorów:  

Z. Cichonia, 

J. Rulewskiego 

29)  w art. 33 wyrazy „pogorszenie jego sytuacji” zastępuje się wyrazami 

„pogorszenie jej sytuacji”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

komisje 

30)  w art. 35 wyrazy „w art. 29 ust. 1 pkt 2” zastępuje się wyrazami 

„w art. 29 ust. 1 pkt 2 i 4”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Martynowskiego, 

J. Czerwińskiego 

poparta przez 

komisje 

31)  w art. 37 skreśla się ust. 1; Poprawka sen.  

Z. Cichonia 
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32)  w art. 39 w ust. 1 wyrazy „w art. 29 ust. 1 pkt 2” zastępuje się 

wyrazami „w art. 29 ust. 1 pkt 2 i 4”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Martynowskiego, 

J. Czerwińskiego 

poparta przez 

komisje 

33)  w art. 40 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „m. st. Warszawy” 

dodaje się wyrazy „lub Skarbu Państwa”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 34 i 35 należy głosować łącznie.  

 

34)  tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Przepis dostosowujący 

i końcowy”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

35)  w rozdziale 5 przed art. 42 dodaje się art. 41a w brzmieniu: 

„Art. 41a. Komisja działa do dnia 31 grudnia 2018 r.”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

36)  w art. 42 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „90 dni”. Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

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


