POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIłŃSXIE
GŁOWNY
DZIENTNIK PODAWCZY
Warszawa, 30,06.2a2L
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W związku z tieścią,skądinąd słusznego Pana oświadczenla, iżTak długo, jak ja będę prem.ierem,
Polska ną pewno nie będzie płaciłaza niemieckie zbrodnie; ani zlotówki, ani euro, ąni doląra.,

rvvpowiedzianego w dniu 25 czefwca br. w kontekścię uchwalonej przez Sejm nowelizacji Kodeksu
postępowania administracyjnego (druk sejmowy nr 1210), Polskie Towarzystwo Ziemiańskie pragnie
nł'róciĆ uwagę Pana Premiera, że najwyrazniej Pan Premier został wprowadzon_v w błąd.

Przedmiotowa nowelizacja nie ma bowiem nic wspólnego z jakimś rzekomytn płacenieln przez
Polskę, w chwili obecnej, za hitlerowskie zbrodnie. Odbiera ona natomiast mozliwość zwrotu. czy też
choĆby dochodzenia roszczenia odszkodorvawczego przez oby,rvateli polskich. wszelkiej narodowości,
za szkodę spowodowaną bezprawnym (podkreślamy bezprawnym i to bezprawnym w świetle
dawnych komunistycznych przepisów) pozbawieniem ich mienia, przez wladze poprzedniego ustroju.
Mienia, z którego dziśwolna Polska najczęściej nadal korzysta.
Takie działanie - zdaniem PTZ-jużco do samej zasadyjest niedopuszczalne, a w przypadku
potornków ofiar Holokaustu wydaje się wręcz okrutne.

Nie chodzi przy tym o żadne tzw. mięnie bezspadkowe, gdyz

takie

zgodnie z obowiązującym w
j żndna nowelizacj ą
żadnych przepisów nie jest tu potrzebna. chodzi wyłącmie o roszczenia ręaln}rch spadkobięrców.
Pol sce j uz od chyba l 00 lat prawem

- przechodzi

na rzecz Skarbu Państwa

Nie godzi się Panie Premięrzę aby rvolna i niepodległa Rzeczpospolita Polska fieślinada1 mamy z
dumą wymawiać to słowo) zatrzymywńa korzyści zbezprawnych działań komunistycznego rezimu.

§ch podejmowanych wobec ofiar Holokaustu. Tyt-nczasem właśniedo tego doprowadzi
umorzenie postępowń dotyczących przedmiotowych roszczeń. To właśnieowo umorzenie spraw w
toku (art. 2 uchwalonej przez Sejm ustawy nowelizującej) oraz brak właściwegovacatio legis budzi
największe kontrorversje i całkowicie zamyka drogę odszkodowawczą.
Nie jest teź prawdą jak podawane jest do przestrzeni publicznej - ze pomimo tej nowelizac.|i będzie
dopuszczalne dalsze dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej (sądowej). Bez decyzji organu
adrninistracyjnego z aft. i 58 § 1 Kpa droga sądowa jest bowiem zamknięta.
W tym

Nalezy też przypomnleć, że nTające podlegać umorzeniu postępowania trwają nierzadko 5, 10, 15 czy
nawet Ponad 20 lat. Przez caĘ ten okres obywatele polscy (różnych narodowości, bo i rdzenni Polacy
i osoby narodowości zydowskiej, białoruskiej, ukraińskiej, Łemkowie, Mazlrzy i wiele innych), w
zaufaniu do Państwa Polskiego i stanowionęgo przez nie prawa, prowadzili te postępowania ponosząc
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często ich znaczne koszĘ. KoszĘ adwokatów, kosztyposzukiwń i uzyskania odpisów dokumentów
archiwalnych, koszĘ ekspeĘz czy opinii biegĘch oraz wielę irrnych.
Cznkające do dziśosoby poszkodowane nie przekupywĄ urzędników, nikomu nie płaciły łaplwekza
przyspieszenie rozpoznańa ich spraw, caĘ czaslicryły na korąystne rozstrzygńęcie w ramach
obowiązującego prawa. Czy te osoby za tę postawę mają być dzisiaj karane?
Jest prawdą, źe niektóre z tych osób (być może 2-3o/o) zbyły swoje roszczenią z których częśćtrafiła
w ręce oszustów, co przyczyniło się do tzw. warszawskiej afery reprywatyzacyjnej. Jednak powodem
tego ńycia (przeważnie za ułamek wartości) był sposób działania obecnych (a nie dawnych) organów
administracyjnych. Powodem byĘ cńe lata bezsilnego oczekiwana na podjęcie dzińń przez organ
administracyjny i wydanie prawidłowej (a nie często wadliwej1) decyzji.
Panie Premierze, jeśliprzirozyną umorzenia postępowń ma być występowanie oszustw, to
Przerzucańe odpowiedzialności na osoby uczciwe, za nieudolnośćsłuzb w zapobieganiu oszustwom i
tropieniu ich sprawców, wydaje się nie do przyjęcia. Poza tym w wyniku dokonanej już nowelizacji
innych przepisów, nie jest już dziśmoźliwe swobodne zbywanie rcszczeńdo tzrv, nieruchomości
warszawskich. Natomiast powiedzenie dziśprzezPństwo Polskie osobom poszkodowanym, osobom
bardzn długo i uczciwie czekającymnarozpattz§rrie ich spraw - wobec opieszałości,a niekiedy wręcz
złej woli organów administracyjnych - że minęło wystarczająso duzo czasu i ich postępowania
zo staną ter az ttmorzane, j est nie do przyj ęcia.

Takie rozwiązanie jest nie tylko wprost sprzecznę z art. ż KonĘtucji i wywodzoną z niego zasaĘ
zaufania do Państwa i stanowionego przezefiprawą jest nie tylko wprost sprzecale z art. 77 ust.Z
Kons§tucji zgodnie zktórym"Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sqdowej dochodzenia
naruszonych wolnościlub praw.", ono jest przede wszystkim mvyczajńe niegodziwe,
Panie Premierze, Polskie Towarzystwo Ziemińskie jako skupiające zarówno jeszcze złjące osoby,
jak i potomków tej chyba najbardńej prześladowanej i poszkodowanej grupy społeczrrej
-takprzez
niemieckie i sowieckie władze okupacyjne, j aki i ptzez włńzę komunisĘczre poprzedniego ustroju
wierry, żreksńńtej nowelizacji (nie dotycący w źadnym razie wyroku Trybunału Kons§.tucyjnego,
gdyż Trybunał w żaden sposób nie wypowiadał się co do umarzania istniejących poĘpowń lub
ograniczeńaw czasie orzekanią co do wydaniadecyzjizru:żącymnaruszeniem prawa) jest wyłącznie
wynikiem wprowadzenia PanaPremiera w błąd.
Wierzymy, żePanPremier kierowany dumązponad Ęsiącletniej fustorii Pństwa Polskiego i
dokonń jego bohaterów nie dopuści, aby to dotąd dumne Pństwo stało się beneficjentem bezprawia
władz komuniĘcznych, bezwzględanato czy było to bezprawie skierowane do osób narodowości
żYdowskiej (ofiar Holokaustu), czy też do rdzennych Polaków. Wszyscy (bez względu na wyzranie,
rasę i narodowość) byliśmy i n{częściejnadal jesteśmy obywatelami tej samej Rzeczpospolitej i
wszystkim nam powinny przysługiwać te sarne prawą jeśliowa Rzeczpospolita ma byó nadal naszą
wspólną Ojczymą.
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stwierdziła Najwyższa lzba Kontroli, np. w przypadku Min. Rolnictwa ponad 50%
wydanych decyzji było następnie uchylanych przez sądy administracyjne jako wadliwych. oznacza to, że
statystycznie każdy obywatel (w tym osoby poszkodowane i ich spadkobiercy) składając do tego ministerstwa
wniosek o wydanie decyzji, miał większą szansę na uzyskanie decyzji wadliwej, niż decyzji zgodniej z
obowiązującym prawem. Uchylenie takiej decyzji zajmowało kolejne 3-4 lata w sądach administracyjnych.
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