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     Szanowni Państwo! 
 
     W sezonie powakacyjnym będziemy mieli sporo wiadomości, ale przekażemy je już po 
dwóch najbliższych posiedzeniach: Rady Naczelnej i Zarządu Głównego. Teraz tylko 
spieszymy z przypomnieniem terminu złożenia wniosku o ugodę ze Skarbem Państwa w 
sprawie lasów. Sprawa ważna i pilna, prosimy sięgnąć do poniższych informacji.  
     Nie sposób również nie wspomnieć o śmierci ks. kard. Andrzeja Deskura.  
     A prof. Janusz Gołaski zwraca uwagę na sytuację polityczną w kontekście naszych, 
ziemiańskich spraw. 
 

Danuta Prus-Głowacka, Piotr Szymon Łoś 
 
 
      
 
     ZMARŁ KARDYNAŁ ANDRZEJ MARIA DESKUR 
 

      Środowisko ziemiańskie łączy się w bólu i smutku ze Wszystkimi, dla 
których odejście ks. kard. Andrzeja Marii Deskura jest wielką stratą. Myślami 
jesteśmy szczególnie z najbliższą rodziną. Na ręce braci z Krakowa, panów 
Józefa i Stanisława Deskurów składamy najszczersze wyrazy współczucia.   
     Ksiądz kardynał Andrzej Deskur był synem Andrzeja (1895-1969), 
ziemianina i Stanisławy z Kosseckich. Wychował się w rodzinnym 
Sancygniowie na Kielecczyźnie. Zasłużony 
dla Kościoła, przyjaciel Jana Pawła II, był 
także orędownikiem wartości ziemiańskich. 
Jako zobowiązani do ich kultywowania, 
sięgamy do Jego słów, wypowiedzianych w 
jednym z wywiadów:   
 

     Francuzi mówią - nobles obligge. Tak więc szlachectwo to 
zobowiązanie do szlachetności. Rozumiem przez to obronę 



wiary, obronę ojczyzny, obronę słabszych. Szlachetność jest czymś bardziej ogólnym od 
pobożności, a także czymś więcej niż dobre obyczaje. Jest postawą, która wymaga miłości 
Boga, szacunku dla starszych, wierności żonie i poświęcenia dzieciom. W wymiarze 
narodowym jest to szacunek dla historii Ojczyzny, gotowość do walki w jej obronie, sumienna 
praca dla jej dobra w czasie pokoju. 
  

ks. kard. Andrzej Maria Deskur  
Źródło: www.deskur.org 
 
 
 
 
     DEFINICJA PRAWICY PILNIE POTRZEBNA 
    (refleksja przedwyborcza) 
 
     Im bliżej wyborów, tym coraz ciaśniej robi się na ławie z napisem "prawica". Kandydaci 
do zajęcia poczesnego miejsca tak są sobą zajęci, że zapomnieli, co to słowo oznacza i po 
czym można poznać, czy ktoś jest prawicowy. Nie lepiej jest też wśród kibiców tej 
przepychanki.  
     Kto wie, jak pojmuje to słowo PO i PiS? Wiadomo tylko tyle, że inaczej. PSL potrafi być 
jednocześnie "przeciw" - sprzedając nieruchomości rolne skonfiskowane byłym właścicielom 
i "za" - tworząc z tych nieruchomości trzystu hektarowe folwarki. Jeśli kogoś obchodzi, jak 
do tego doszło, niech prześledzi rozwój sprawy reprywatyzacji po upadku komunizmu w 
1989 r.  
     Kto obecnie chce pamiętać, że prawica przejawia się w poszanowaniu tradycyjnych 
wartości i ich nosicieli oraz w poszanowaniu własności - zwłaszcza tej cudzej?  
     Jeśli przyjąć ten punkt widzenia, to okaże się, że ława jest pusta, a to co widać na 
politycznej scenie, to tylko gra pozorów w celu uwiedzenia wyborców.  
 

Janusz Gołaski 
 
 
     NASZA WALKA O LASY  
 
     Jak już wcześniej dwukrotnie informowaliśmy, 11.09.2011 mija termin przedawnienia 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie wydania przepisów wykonawczych 
do art. 7 ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych 
kraju. Wszedł on bowiem w życie 11.09.2001 roku. 
     Najdłuższy termin przedawnienia to właśnie 10 lat. Aby przerwać bieg terminu 
przedawnienia trzeba dokonać czynności zmierzającej bezpośrednio do uzyskania 
świadczenia. Czynnością taką jest tylko zawezwanie Skarbu Państwa do próby 
ugodowej  przez wystąpienie do  sądu. Aby nie składać pozwu (co wymaga zebrania 
licznych dokumentów oraz opłacenia wpisu), wyjściem jest zawezwanie Skarbu Państwa do 
próby ugodowej przed Sądem Cywilnym celem zawarcia ugody. Stosownie do 
dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego przerywa to termin przedawnienia. Zaletą 
jest to, że wpis kosztuje tylko 40 zł (nie zależy od wartości roszczenia). Wniosek musi jednak 
wskazywać wyraźnie co miałoby być przedmiotem ugody oraz określać kwotę. Najczęściej 
proponowana do ugody wartość 1ha lasu podawana w zawezwaniu do ugody to 40 tys. zł. W 
UE średnią wartość 1ha lasu szacuje się w granicach 8-10 tys. Euro.  
 



     W załączeniu  przekazujemy Państwu wzór wniosku o ugodę ze SP.    
     Termin złożenia wniosku mija dokładnie 11 września. Podajemy link do Sądu Rejonowego 
Warszawa Śródmieście I lub VI Wydział Cywilny z adresem, telefonem, numerem konta na 
opłaty sadowe (wpłata tych 40 zł), o których mowa we wniosku o ugodę. Dokumenty można 
wysłać listem poleconym z poświadczeniem odbioru i dowodem wpłaty opłaty.  
 

http://warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-dla-warszawy-srodmiescia.html  
 
 
     Informacje powyższe zaczerpnęliśmy od prawników: mec. Macieja Pietrzykowskiego, 
uzyskanych dzięki przedstawicielom rodzin Konopków i Krasickich – bardzo dziękujemy 
oraz radcy prawnego Dariusza Śmiłka. W PTZ sprawą tą zajmuje się p. Stanisław Ziemecki, 
członek Zarządu Głównego, który na łamach „Biuletynu” oraz „Wiadomości Ziemiańskich” o 
lasach pisał.  
 
------------- 
 
Maciej Pietrzykowski 
Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Pietrzykowski 
ul. Zaleskiego 49/1  
31-525 Kraków  
 
------------  
Dariusz Śmiłek 
Radca prawny  
Kancelaria Prawna KPPM Paluch i Wspólnicy Sp.k. 
ul. Floriańska 15/4, 31-019 Kraków 
tel. 500-216-308; 12-429-12-10 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



…………………., dnia……. 2011 r.  

Sąd Rejonowy 

dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie 

I Wydział Cywilny (w przypadku nazwiska wnioskodawcy od A do 
M) lub  

VI Wydział Cywilny  (w przypadku nazwiska wnioskodawcy od N 
do Ż) 

ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa 

 

Wnioskodawcy:  ……………………………………… 

   jako następcy prawni………….byłego właściciela lasów 

 

 

Przeciwnik:  Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów i 
Ministra Skarbu Państwa (statio fisci) 

ul. Krucza36/Wspólna 6, 00- 522 Warszawa 

 

w.p.s.:  szacunkowa wartość znacjonalizowanej/wywłaszczonej 
nieruchomości leśnej 

 

wzmianka: opłata sądowa w kwocie 40 zł obliczona na podstawie art. 23 pkt 3 

ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 

2005 r. została uiszczona przelewem na rachunek bankowy tut. Sadu 

(potwierdzenie w załączeniu); 

 

 

 



WNIOSEK  

o zawezwanie do próby ugodowej  

 

Działając w imieniu własnym oraz ………………………(pozostali spadkobiercy) 

wnoszę o: 

1. zawezwanie do próby ugodowej Przeciwnika Skarbu Państwa z tytułu roszczeń 

odszkodowawczych wynikających z zaniechania legislacyjnego polegającego na 

niewydaniu aktu normatywnego, o którym mowa w art. 7 Ustawy o zachowaniu 

narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju określającego 

zasady wypłaty rekompensat z tytułu utraty prawa własności lasów; 
2. wyznaczenie posiedzenia celem zawarcia ugody; 
3. obciążenie Przeciwnika wniosku obowiązkiem zwrotu kosztów poniesionych przez 

Wnioskodawcę w tym postępowaniu w razie niestawiennictwa Przeciwnika na 

posiedzeniu. 
 

 

UZASADNIENIE  

Wnioskodawcy są spadkobiercami ustawowymi ……………..byłego właściciela lasów 

położonych w………… Przedmiotowe nieruchomości leśne zostały przejęte na własność 

Skarbu Państwa, a właścicielowi i jego spadkobiercom nie zostało wypłacone 

odszkodowanie.  Obecnie wskazane nieruchomości wchodzą w skład lasów państwowych i 

objęte są Księgami Wieczystymi nr……….. 

 

Dowód: 1/ postanowienia spadkowe; 

2/dokumenty potwierdzające tytuł prawnych do wywłaszczonych 

nieruchomości leśnych; 

3/odpisy z Ksiąg Wieczystych.  

  

 



Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych 

zasobów naturalnych kraju z dnia 6 lipca 2001 r. do strategicznych zasobów naturalnych 

kraju zalicza się m.in. lasy państwowe. Kolejno zgodnie z art. 7 wskazanej ustawy: 

„Roszczenia osób fizycznych, byłych właścicieli lub ich spadkobierców, z tytułu utraty 

własności zasobów wymienionych w art. 1, zaspokojone zostaną w formie rekompensat 

wypłaconych ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów”. Na chwilę 

wniesienia wniosku odrębne przepisy umożliwiające dochodzenie stosownych rekompensat 

nie zostały wydane.  

 

Materialno-prawną podstawę roszczenia Powoda stanowi zatem zaniechanie 

legislacyjne, jakiego dopuścił się pozwany Skarb Państwa polegające na nie wydaniu aktu 

normatywnego, o którym mowa w art. 7 Ustawy o zachowaniu narodowego charakteru 

strategicznych zasobów naturalnych kraju w związku z art. 417 1 § 4 Kodeksu Cywilnego.     

Kluczowe dla stwierdzenia odpowiedzialności organu państwa za nie wydanie aktu 

normatywnego jest: 

 wskazanie, czy na podstawie samego tylko przepisu, z którego wynika 

obowiązek wydania danego aktu, możliwe jest ustalenie, że brak działania ustawodawcy 

stanowił jego naruszenie; 

 czy można jednoznacznie określić przynajmniej minimalny zakres powinnego 

działania ustawodawcy; (Kodeks cywilny. Komentarz. Red: prof. dr hab. Krzysztof 

Pietrzykowski, Beck, 2008): 

Nie ulega wątpliwości, iż ustawowe stwierdzenie, że rekompensaty zostaną 

wypłacone na podstawie odrębnych przepisów wskazuje na konieczność ich uchwalenia (co 

nie nastąpiło do dnia dzisiejszego) ponieważ jest niezgodne z ogólnymi zasadami techniki 

prawodawczej, która nie dopuszcza tworzenia w systemie prawnym swoistych miejsc 

pustych. Przedmiotowa regulacja jest w gruncie rzeczy przepisem o charakterze 

odsyłającym i docelowo nie może odsyłać do normy nieistniejącej, a więc w demokratycznym 

państwie prawa należy spodziewać się rychłego uregulowania wskazanej przestrzeni 

prawnej.  Stanowisko takie wspiera również doktryna: ,,Z tego ostatniego domniemania 

[domniemania racjonalności prawodawcy – przyp. mój] wyprowadza się cały szereg bardziej 

szczegółowych reguł, m.in.: […] domniemanie, że prawodawca nie stanowi norm 
zbędnych” (Lech Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, 2000, Toruń). 

 



Co więcej, skoro cały dorobek polskiej myśli prawniczej jednoznacznie odrzuca 

możliwość interpretowania przepisów prawnych w sposób prowadzący do luk to tym bardziej 

nie wolno stanowić takiego prawa (co inferujemy z tego, że skoro zakazane jest mniej to tym 

bardziej więcej). W tym wypadku mamy do czynienia z luką rzeczywistą, która w żaden 

sposób nie może być wypełniona przez reguły rozumowań prawniczych. Jak więc widać, 

sam tylko art. 7 Ustawy o zachowaniu […] stanowi wystarczającą podstawę dla stwierdzenia 

istnienia obowiązku wydania odpowiednich przepisów z czego wynika, iż ich niewydanie jest 

naruszeniem tegoż obowiązku. 

 

Z rzeczonego artykułu można również jednoznacznie wyprowadzić minimalny zakres 

działania prawodawcy - zwłaszcza jego minimalną konieczną treść – która powinna 

sprowadzać się do określenia zasad wypłacania rekompensat. Nie jest tu wymagane 

podanie terminu do stworzenia odpowiednich przepisów, gdyż, zauważmy, Sejm odrzucił 

senacką poprawkę do projektu art. 4171 § 4 ( Senat zamierzał ograniczyć odpowiedzialność 

tylko do przypadków, gdy aktu nie wydano w terminie określonym w przepisie prawa – por. 

Uchwała Senatu RP z 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

Cywilny oraz niektórych innych ustaw, s.1), co: ,,stanowi […] pośrednio wskazówkę dla 

sądów odszkodowawczych, iż nie tylko niedotrzymanie określonego terminu uzasadniać 

może przyjęcie bezprawnego zaniechania legislacyjnego” (Kodeks cywilny. Komentarz. Red: 

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Beck, 2008).  

 

W następnej kolejności koniecznym jest wykazanie adekwatnego związku 

przyczynowego pomiędzy zdarzeniem sprawczym, jakim jest nie wydanie wymaganego 

przez przepis prawa aktu normatywnego, a szkodą, w postaci uszczerbku w majątku 

Powoda.  

 

W związku z tym, że w wyniku działań legislacyjnych zmierzających do 

wywłaszczenia i nacjonalizacji majątku, władz polskim podjętych w latach wojennych i 

powojennych, poprzednicy prawni Powoda zostali w różnym zakresie ex lege wywłaszczeni 

na rzecz Skarbu Państwa z będących ich własnością lasów, co potwierdzają załączone 

dokumenty, należy uznać, że są podmiotami, o których mowa na początku art. 7 Ustawy o 

zachowaniu […], co również zaświadczają stosowne dołączone dokumenty określające 

poprzedni tytuł własności, a więc są uprawnieni do odszkodowania na zasadach, które 

powinny być określone w nie wydanych przepisach.  



 

Dowód:  1/akt własności; 

2/postanowienia spadkowe; 

3/odpisy z Ksiąg Wieczystych. 

 

Wartość szkody, którą powodowie ponieśli w wyniku zaniechania legislacyjnego 

odpowiada wartości przejętych na własność nieruchomości. Powód z pewnością uzyskałby 

ekwiwalent pieniężny za utracone nieruchomości, gdyby przewidziane przez Ustawę o 

zachowaniu strategicznych zasobów […] regulacje zostały wydane. Tak więc spełniony 

zostaje test warunku sine qua non, ponieważ szkoda nie powstałaby także w sytuacji 

stworzenia odpowiednich przepisów.  

 

Nie ma wątpliwości, że zgodnie z normą z art. 361 Kodeksu Cywilnego, normalnym 

następstwem nie wydania przepisów określających sposób wypłacania odszkodowań 

uprawnionym jest szkoda w postaci braku tych odszkodowań w majątku pokrzywdzonych. 

 

Wartość przedmiotu sporu została obliczona jako wartość przejętej na własność 

Skarbu Państwa nieruchomości rolnej.  

Właściwość sądu została ustalona na podstawie art. 185 Kodeksu Postępowania 

Cywilnego zgodnie, którym sądem właściwym przy zawezwaniu do próby ugodowej jest sąd 

ogólnie właściwy dla Przeciwnika. Siedziba przeciwnika znajduje się w Warszawie przy ulicy 

Kruczej36/Wspólnej 6, a zatem w obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy – 

Śródmieścia. 

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.  

 

 

 

 

________________________ 



(podpisy) 

 

Załączniki: 

1. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku;; 

2. dowody wskazane w treści wniosku.  

 

 

 

 
 
 


