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Reprwratyzaci i  nie bqdzie. Rzqdorvry projekr ustrrrv r,r  zaledn ie sz( lElko\\ej formie przer'r .rdLrje
potiakrorn"anie reall,za4i roszcz-en pirriadi wierinr iUbn ou ej grup\ {\ riiqkszoJci 'padiobiclcou '

dairnvch lvladcicieli nieruchomo6ci zagrabiony ch przez komunistyczne pairstrvo ponad 60 lat ternu.

\I {CII'.J P,\\liI-AK

aport \rarnt za t9 s-Ytuacle
oansrlo. ktcire nie przepro-
:r rdzrirr od ponad 20 lat re-

pr.r-\{ a!\zac1r. Crvoli 5clslo6ci, nie
.r'sn llee ekipv v4dz4cc po 1989 r.
! :L'zn.r obarczai za to odpowie-
.t.,r.rinoicr.1 rr tur samvrn stopniu.
,q/.rd\ I)rtnlrt l ix\ Olszeuskiego,
\ l .r f  .rrrkir\ \ i (  za czv Kacryi lsklego
-; r ' .r lolajr rr ladzq zbvt kr6tko,
: :  - : . ,1'  r ,rkzt 'zbvt slabe parlanien-
: ,r : ,(  |oparcie. Z koler rz4dV lewi

' , ' , .rr l l  lei l icorl ,o-Liberalne nry-
-: .- : , ,  \r  ai\  ol l lalcie przeci ,  repry' ' -
. '  , :  . , .rr l j  Zi l t 'cvdosanie popa . iB
rJ' . :rr  r ' l .1d .\ \ \rS, kt6ry zdolal

' . : .h'r  ehi n Sejmie odpoq' iedni4
'. :- i .r le. ZosLala ona jerhrak r ' t 'koir-
.  - i  rr  1001 r. skutecznic za$,cto$?
I . . i  Irrrez o\\ 'czesnego PrezvoenLa
\,rk.,r rdr':l K$?ilie$.skiego.

. Iradycia wedhg l(omolowskiego
\ \  r  dalrr i  b,v sig rnoglo. 2e rz4-

i lz.rca pcrrad dl la i  p6l roku obec
r r.r  ekipa, chgtnie przyrvoluj4ca
:\\ '0le arr lvkornunislyczne korze-
nre. cloprowadzi n'reszcie do zr,lro-
ru da*nym wla6cicielorrr ( ich
spadkobiercom) nieruchomosci

odebranych po rvojnie PRl--orvski-
rni clel 'Jelarnr. Bvlobv to logiczne
np- w kolLeKcre rucdatlcl *r1o-
lviedzi premiera TLska, 2e kandv-
dat PO na prezvdenta Brr-rnislan
Komorowski ,,dzigki swemu po-
chodzeniu i odu'adze, jak4 nryka-
zal u, czasach komunizmu, repre

przekazywanejest dorl 5 proc. nply-
r,1'6$, z pfw{afizo\ranych przez pali-
stn o l)rzedsiebiorstlr: T\rrrczasenr
ustalva zmniejsza te \\'relJioSi po
cz4uszr odbr do poziorlu 1,- proc.
Zaoszczedzone'N ten spos6b hlka
miliard6s' z.l p6jdz\e z pelr.no6ciq
na latanie dziury budzetowei. Srod-
ki z funduszu (w pral{t1ce nie\\'iel-
ka ich czg6a) uryplacane s4 ju2
obecnie na rekompensaty dla oscib,
kt6rym udalo sig na drodze sqdo-
rvo-administracyjnej uzyskai za-
doSiuczynienie za ulrelq lch ma-
j4lk6ri'na Eecz paristwa. Wighsza
cz9(6 funduszu ma zoslaa spozyl
korvana w przyszlo6ci na rekom-
peus:rty dla poszkodorvanych llia-
(cicieLi nieruchomo(ci, przewidzia
ne \4, oirlaco\lt i4,aD cj ytzez tz4d
ustawie, kt6ra ma zast4pia repry-
$'atvzacjg. Resort skarbu paistwa
pourforttou'al nas, 2e wedlug stanu
lia 3I maja 2010 r'. u Funduszu Re-
prlaratyzacji znaidou'aly siq (rodki
w srysokofui 5,09 mld zi.

> Posel pyla - mlnlster slq lchyla
Jednl.m z nieljcznych poLityk6w,

ktdrzy prcibowali przypornniei te
mat rep\nvatyzAcji na tofum pu-
bliczn)fir w [akcie rz4d6rv obecnej

koalicji, byl posel Lech Kolal<oli'sl
(PiS). W interyelacjrz25 czerwc
ub.r. do minislra skarbu pailstu
p_vtal: Liedv plojekt uslar\a reprJ
lvatyzacyjneJ trafi pod obrady Sc.1
mu? Zauwai al prz:1 tym m.in., 2
przyspieszenie nad ni4 pra
,,uchroni samorz4dy od proces6r
llytaczanych przez bylych lllaSci
cieli nieruchomo6ci zaigtych pIZe
skarb paistwa po II rvojnie 6$,iatc
wej. Z tytulu proces6rv gminy pc
nosz4 duze koszty linanso\ve ora
zobowi4zarre s4 uryplaca6 odszkc
dollania b_vhrl u'laicicielom, zasq
dzone prz.ez. s4dy por"'szechtre'
W odponiedz-i minister Aleksalr
dt-r Grad uchyli l siq ocl podanr
konkrernego Lermirlu przekazi
nia ustaul pod obrady parlamer
tu. Os*iadcz.yl tylko, iejej proJel
jesl przedmiotem prac Staleg
Komitetu Rady Ministr6\1', ktrir
,, 1 czeru ca br orntiuil pr zedrr rurtc
\aryprojekt uslauryoraz po$olai gr
pq robocz4 z udzialem zainteres.
$.anych resort6\i celem uzgodue
nia uuagz$oszonych do projektu'
.lednak do chll.ili rrygiaszania oc
poli. iedzi (t j. I l ipca ub.r) nie zc
slal ustalony termin konferenc
uzgodnieniowej.

zentuje u,ielk4 polsk4 tradycig".
A takze chqtnego powol)'lr'ania sig
przezeir na koligacie rodzinne
z gen. TarJeuszem Borem-Komo-
rowskirn , kttirv p odj at de cyzj q o uy-
buchu Po$,slania \\.arszau,skiego.
Jednak ani o$'o pochodzenie, ani
,,reprezenLowanic polskiet lradv
cji" nie sklonilo kandydota parti i
rz4dz4cej n:L prezydenla do zajg-
cia siq problcmem reprl.wat_1zacji.

' Wszystko Inoz dzlulQ ludlctowa
Co uigcei, tcmat (in' zostal odsu

rriglr,- przez rz4d na dalszy plan ze
nzglgdu na katastrofaiuv stan bu-
d2etu pailst$,a lr,alcz4cego z po-
uigkszaj;1c1.m sig defi cytem. Jui bo-
wieur pod koniec ub.r. rz4d lv nie-
zuykle szybkim tempie opracowal
ustarvg, ktrira odebrala pokaZl4
czqd6 fiodktlw tzur Funduszo\a4 Re-
pnalaLyzacyjnemu. Istnieje on
od pocz4tku ub. dekady i co roku



\'l przeslanym naszej redakcji
l@entarzu rzecznik Minister-
rra Skarbu Pairstwa Maciej We-
ritr szeroko opi,suje znajduj4cy sig
od ds'6ch lat rv lazie przygotowaii
projekr ustawy: ju2d9 rgpryw.aq-
zac\lnel. Iecz,,o s1,! ' laoczenlacn
pienigZnvch przyznawanych nie-
hdr}Tn osobom, kt6rych dotyczyly
pr.n csr naclonalizacji". Jak napi-
sal llesrdr, iei celem jest iedynre
,y'agodzenie kzyu,d doznanych
przez daunvch n'laScicieb w wyni-
\u nacjona[zacJl rcn maJ4tKow
r larach 1944 i962".

- R0Drtratfracll nlc bedzle
A zatem, jak wynilalo to juZ

zfeszt1 z w1'rariadu udzielonego
-GP- przed dwoma laty przez wi-
ceministra skarbu pairstwa
Xrz!sztofa l,aszkiewicza, repry-

GOSPODARKA

PO, w ktdrym w rozdziale Repry-
watyzacja czytamy: 'Tam, gdzie
jest to jeszcze mo2Liwe, nale2y
zwr6cid mienie w naturze". Mini-
sterstwo Skarbu Paistwa przygo-
towalo projekt ustany (...) zu'any
powszechnie, acz blgdnie, usta-
w4 reprywatyzacyjna. (...) PTZ
(...) od dawna domagalo sig
uchwalenia sprawiedliwej ustawy
reprywatyzacyjnei. Powstaje za-
tem pytanie, czy uTeszcie docze-
kali6my sig aktu prawnego, kt6ry
w spos6b satysfakcjonuj4cy i osta-
teczny zamknie ten rozdzial. Nie
stety odpo\Mied2 (...) musi
brzmied: nie. Przedstawiony pro-
jekt nie tylko nie spelnia podsta'
wowych zalo2eii, jakie winna za-
wierai przyszla ustawa, ale
przede wszystkim tozwi4zanta
prau.ne w nim zawarte s4 niekon-

Sciouych, gwarantowanych przez
skarb paistwa, kt6rych realizacja
moglaby byi rozlo2ona w czasie.
Nieprawdziwe s4 argumenty stro
ny rzqdor.r.ej podnoszone przez
min. Iftzysztofa Laszkiewicza, ie
ze wzglgdu na brak mienia zrvrot
w naturze nie jest mozliwy" .

' imudnG u$alanls
trodel llmm0uanl.

Rzecznik MSP rvyja6nil nam, ie
,,projekt usta$1 podlegal uzgod-
nieniom migdz]'resortowym oraz
byl przedmiotem obrad Komitetu
Stalego Rady Ministr6w, kt6ry po-
wolal specjaln4 grupg robocz4
do prac nad nim. Ostatnio pued
miotem dyskusji byly sposoby fi-
nansowania ustawy, kt6re ponow-
nie maj4 byd rozpatrzone ptzez
MSP i Ministerstwo Finans6w.

www.gazetapolska.pt GAZE

Iegatury rzeszowskiej NIK. Izba
nie po raz pierwszv zajmorvala siq
problematyk4. reprlnvatyzacji.
a w swotm maJo!!_rym raporcle \11:
kazala, ie ,,zabytkor,'e palace
i dworki odebrane po ll rvcrjnie
6wiatowej prywatnym \\'la6crcie-
lom s4 w wigkszoscl ri' fataln$rn
starrie. Obecni publiczru u lascicie-
le nie potrafi4 o nie zadbai \!.r.:-
chomo6ci s4 niezabezpiec.zaD€ t
przed poiarami i lvlamaniami. co
grozi ich dalszvrn niszczenienr
BraI remonto$' zagraz.a zaj irul-
nigciem niekt6rych zab,wkowvch
palac6w i dwork6u z krajobrazu
Polski". Zdaniem NlK. rl dodatku
,,obecni *4aiciciele skontrolo$ a-
nych zabvtk6rv n przena2ajqce.;
mierze nie podejmorrali zadnrch
dzialair w celu rewitalizac} znisz-
czonych lub niszczej4cvch obiek-

hoblem reprl"waryzacji zostai odsunigty przez rz4d na dalszy plan ze wzglgdu na katastrofalny stan budzetu
pangwa, walcz4cego zpo\ltgkszajqcym sie deficytem. JuZ bowiem podtoniec ub.r- rz4d w niezwylde szybkim

tempie opraco;at ustawg odbieraj4c4 pokain4 czgs( Srodk6w tzw Funduszowi Reprywatyzacyjnemu.

stytucyjne i mog4 byd skutecznie
zaskar2ane do Trybunalu Konsty-
tucyjnego". Wedug PTZ, ,,wbrew
powszechnej opinii, zaprezento-
wana ustawa nle Jest ustaw4 re-
pr)'!vatyzaeyjn4 Pomrmo naszvch
staran nle zostala przyqta zasada
z\4Totu nienra ( naturze Tinl sa

K$.estia ostatecznego przekaza-
nia projektu ustany pod obrady
Komitetu Stalego uzale2nio-
na jest od ustalenia i zaakcepto-

t6\r! tlumaczqc sig brakiem preruq-
dzy. Jednocze6nie nie czynili sta-
rai, aby pieri4dze te pozlsliai '
Ponadto kontrolerzv \lK zau$ a
za1 i .2e . .p rze jec ie r , ' l  /  i t ' . : r  ' ' . -  - : - .
pai.rcirrr : ds r. ;r r;.,:r.:- ::-

ranzacji nie bgdzie. Wspomnia-
ny pmjekt w zaledwie szcz4tkowej
formie przewiduje potraktowanie
realzacji roszczefr ponad ewier6-
milion orve,l grupy (w u'igkszo6ci
spadkobierc6rv) davurrych wlaSci-
creli nieruchomosci zagabionych
pn ez komunistvczne paiistwo po-
nad 60 lat temu. Roszczenia te
jeszcze n 200S r \ lSP rn cenialo
na ok 1 ll0 mld z! T\ mczasem
\\iliInilu,rirr. Pl(l'afl

t . rkzr .  tc t  r ]1( / \ \1 i i l r ; : .  i i ,  p!u{ ! ! l  {E I

staiannego Po-
._iiaa tl

pans(\r a I

obiektv

jednej z
EFffi fredlug
przedstawionych

ntl ]n Pozosla, lace r\
zespol-Y

poni2ej zasad:
dokonai wszgdzie tam, gdzie to

jest mozliwe, z\arotu mienia w na-
turze prawowit]'m wlaScicielom
lub ich spadkobiercom;

w przypadku gdy maj4tki ulegly
parcelacji i zr.r'rot nieruchomosci
nie jest moZLil,ly, nale2y zapropo-
nowai zamiennie mienie zast9p-
cze z zasobdw skarbu pailstwa;

wszgdzie tam, gdzie nie ma ta-
kiej mo2Jiwo3ci, naleZy uyplacii
rekompensatg w papierach warto-

alejScia. u$zglgdniaj4cego zmia-
nr'. ;alie zaszlr-przez drr-ie deka

*.radraer derze prar{a, Jal
i gospodarki. Co wigcej, ze wzdg-
du na oczekiwania spoleczne,jest
to jeden z najbardziej nymagaj4-
cych projektdw ustaw w historii
polskieqo prawodawstwa. (... )
Zanim projekr trafi do Sejmu.
musirny byi pelr.ni, 2ejest bardzo
dobrze przygotowanY, w zwiqzku
z czym podlega bardzo wnikli
wym, a co za tym razte, czaso-
chlonnym analizom".

> Palace w rulnlo
Spostrzezenia ot5alriz cji zie'

mian podzielai4 konholerzy z de-

utrudniaN'im
nrtot u'lasno6ci. Przedluialace sg
na\\'et do killiunasru lar postgpo-
\!anla repl\'\fatl_zac!ne po$ odo-
rra};, ze obtebl.' 1rupadai\ r\ rdi,!
Wla3ciciel publiczxry mniej chqr-
nie chcial innestowai w obiekt
o nieuregulowanl'rn stanie pra\r-
n1'rn, do kt6rego prau'o roicib :t,-
bie spadkobiercv Tlumaczono. ze
w priypadku ewentualnego zsro'
tu nieruchomo6ci dotychczr-iorar
oublicznv wla6ciciel. kt6n zainr€-
ituje w remont spornego obiebu-
moie spotkac sig z zarzulem t[F
eospodarnoici". Na zakoricztar
NIR, ,,maj4c na celu dobro za!r-
kowych nieruchomo6ci. pduhde
m.in. o jak najszybsze tuegulma-
nie kwestii repD'\4atlzacfin4-. <

'nrstfi
Usra$a \\ takiej postaci spotka-

!: sre z druzqoc4c4 kytyk4 6rodo-
lrri , l*:..ch rr la icrcr eli nieru-
Llo. \ larcrn Schirmer
z l5ilP Torarz;-srrr a Zie-
mi:n{r (FfZ) napisal m.ir.:
-Rzad rctre Tuska, zapowia'
daj4c na poe|rlu 2008 r szybkie
uch$ denie rnary repryivattza-
crlnej. rozlurbl nielkie nadzieje
rs naszvm Srodo$'isku. Stanowi-
sko premiera. jak s4dzono, bylo
realizacj4 programu wyborczego


