
 
 

   SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
                    VIII kadencja 

Druk nr 1214-A 
 

           
 
 

 D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E    

K O M I S J I   U S T A W O D A W C Z E J 

 
 

 o rządowym projekcie ustawy o 

szczególnych zasadach usuwania skutków 

prawnych decyzji reprywatyzacyjnych 

dotyczących nieruchomości warszawskich 

wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 1056). 
 

Sejm, na 35. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1214 do Komisji 
Ustawodawczej w celu rozpatrzenia wniosku oraz poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
 Komisja po rozpatrzeniu wniosku oraz poprawek na posiedzeniu w dniu 9 lutego  
2017 r., 

 

wnosi: 

W y s o k i   S e j m  raczy wniosek i następujące poprawki: 

 

odrzucić projekt ustawy 
– KP PO 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

1) w art. 4: 
a) ust. 1 nadać brzmienie: 



„1. W skład Komisji wchodzi przewodniczący powoływany i odwoływany przez 
Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Sprawiedliwości złożony w 
porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz 8 
członków w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
powoływanych i odwoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

b) ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Jeżeli pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji uniemożliwia lub w 

znacznym stopniu utrudnia wykonywanie zadań sekretarza stanu, o których 
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), Prezes Rady Ministrów może 
powołać w ministerstwie, o którym mowa w ust. 3, dodatkowego sekretarza 
stanu do wykonywania tych zadań.”, 

c) dodać ust. 5 i 6 w brzmieniu: 
„5. Członkowie Komisji powoływani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 

powołania obejmują obowiązki sekretarzy stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. 

6. Członkowie Komisji w zakresie sprawowania swojej funkcji w Komisji są 
niezależni i nie podlegają służbowo Ministrowi Sprawiedliwości.”; 

– KP PiS 
– przyjąć  

 
2) art. 5 nadać brzmienie:  

„Art. 5. 1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje ryczałtowa miesięczna dieta 
w wysokości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 
2016 r. poz. 1265).  

2. Do członków Komisji powoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
nie stosuje się przepisów art. 3b, art. 5 i art. 5b ustawy z dnia 31 lipca 1981 
r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
(Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654, z 2015 r. poz. 1348 i poz. 1960 oraz z 
2016 r. poz. 2261).  

3. Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia urząd obsługujący 
Ministra Sprawiedliwości.  

4. Finansowanie Komisji w zakresie niedotyczącym wynagrodzeń członków 
Komisji powoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej następuje z 
budżetu państwa z części 37 – Sprawiedliwość. 

5. Minister Sprawiedliwości określa regulamin działania Komisji w drodze 
zarządzenia.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 
  

3) po art. 5 dodać art. 5a i art. 5b w brzmieniu: 
„Art. 5a. Przewodniczący oraz członkowie Komisji nie mogą być pociągnięci do 

odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania 
funkcji w Komisji. 



Art. 5b. 1. Przewodniczący oraz członek Komisji składa oświadczenie o tym, czy: 

1) jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiada 
jakiekolwiek roszczenia do nieruchomości warszawskiej; 

2) pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą, o której mowa w pkt 1; 

3) brał udział w postępowaniu o wydanie decyzji reprywatyzacyjnej 
jako pełnomocnik strony albo pracownik lub członek organu 
administracji; 

4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Osoba, o 
której mowa w ust. 1, składając oświadczenie jest obowiązana do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 
  

4) art. 16 nadać brzmienie: 
„Art. 16. 1. Komisja może wezwać stronę do stawienia się na rozprawę osobiście. 

Udział strony wezwanej do stawienia się na rozprawę osobiście jest 
obowiązkowy niezależnie od miejsca zamieszkania. 

2. Strona, która mimo prawidłowego wezwania nie stawiła się bez 
uzasadnionej przyczyny albo bez zezwolenia kierującego rozprawą 
opuściła rozprawę Komisji przed jej zakończeniem może być ukarana 
grzywną do 3000 zł, a w razie ponownego niezastosowania się do 
wezwania – grzywną do 10000 zł.”; 

– KP PiS 

– przyjąć  
 

5) w art. 17:  
a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Osoba wezwana przez Komisję w charakterze świadka lub biegłego ma 
obowiązek niezależnie od swojego miejsca zamieszkania stawić się na wezwanie 
i złożyć zeznania.”, 

b) ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Świadek lub biegły, który mimo prawidłowego wezwania nie stawił się bez 

uzasadnionej przyczyny, bez zezwolenia kierującego rozprawą opuścił rozprawę 
Komisji przed jej zakończeniem lub bezzasadnie odmówił złożenia zeznania 
albo wydania opinii może być ukarany grzywną do 3000 zł, a w razie 
ponownego niezastosowania się do wezwania – grzywną do 10000 zł.”; 

– KP PiS 



– przyjąć  
 

6) art. 19 nadać brzmienie: 
„Art. 19. Do zabezpieczenia i egzekucji należności, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 

art. 17 ust. 3, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z 
późn. zm.1).”; 

– KP PiS 

– przyjąć  
Uwaga: poprawki nr 6 i 8 należy głosować łącznie. 
 
7) w art. 21 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Jeżeli jest to niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, 
Komisja może, w drodze postanowienia, nakazać wpis w księdze wieczystej 
ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu rozpoznawczym, a w przypadku 
decyzji, która nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych, także 
ustanowić zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości. Wpis wywołuje skutek 
ostrzeżenia, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790, 996 i 1159).”; 

– KP PiS 

– przyjąć  
 
8) w art. 29 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Do zabezpieczenia i egzekucji należności, o których mowa w ust. 1–3, stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji.”; 

– KP PiS 

– przyjąć  
 

9) w art. 32:  
a) w ust. 1 wyrazy „w ust. 1” zastąpić wyrazami „w tym przepisie”, 
b) w ust. 2 i 3 wyrazy „w ust. 1” zastąpić wyrazami „w art. 31”. 

– KP PiS 

– przyjąć 
 

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. 

 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

      /-/Bartłomiej Wróblewski  /-/Marek Ast 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 1228, 1244, 
1579, 1860 i 1948. 
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