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projekrustrrrvr,rzalednie sz(lElko\\ejformieprzer'r.rdLrje
nie bqdzie.Rzqdorvry
Reprwratyzacii
potiakrorn"anie
pirriadiwierinriUbnouej grup\ {\ riiqkszoJci'padiobiclcou '
reall,za4i
roszcz-en
ch przezkomunistycznepairstrvoponad 60 lat ternu.
dairnvch lvladcicielinieruchomo6cizagrabiony
przekazywanejestdorl 5 proc. nplyr,1'6$,
z pfw{afizo\ranych przez palistno l)rzedsiebiorstlr:
T\rrrczasenr
aport \rarnt za t9 s-Ytuacle
ustalva zmniejsza te \\'relJioSipo
oansrlo. ktcirenie przepro:r rdzrirrod ponad20 lat recz4uszrodbr dopoziorlu1,- proc.
Zaoszczedzone'Nten spos6bhlka
pr.r-\{a!\zac1r. Crvoli 5clslo6ci, nie
.r'sn llee ekipv v4dz4cc po 1989 r.
miliard6s' z.l p6jdz\e z pelr.no6ciq
na lataniedziurybudzetowei.Srod!:L'zn.r obarczai za to odpowieki z funduszu (w pral{t1cenie\\'iel.t.,r.rinoicr.1rr tur samvrn stopniu.
ka ich czg6a)uryplacanes4 ju2
,q/.rd\ I)rtnlrtlix\ Olszeuskiego,
obecniena rekompensatydla oscib,
\l.rf .rrrkir\\i( za czv Kacryilsklego
-; r'.rlolajr rrladzq zbvt kr6tko,
z gen. TarJeuszemBorem-Komokt6rym udalo sig na drodze sqdorvo-administracyjnejuzyskai zarowskirn , kttirv p odjat decyzjq o uy: : -:.,1' r,rkzt'zbvt slabe parlanienbuchu Po$,slania\\.arszau,skiego. doSiuczynienieza ulrelq lch ma: ,r:,( |oparcie. Z koler rz4dVlewi
',',.rrll leilicorl,o-Liberalne
ani j4lk6ri'na Eecz paristwa.Wighsza
nry- Jednakani o$'opochodzenie,
-:.-:,,\r ai\ olllalcie przeci , repry''- ,,reprezenLowanic
polskietlradv
cz9(6funduszuma zoslaaspozyl
.' ,: .,.rrlj Zilt'cvdosanie popa .iB cji" nie sklonilokandydotapartii
korvanaw przyszlo6cina rekomlliarz4dz4cejn:Lprezydenlado zajg- peus:rtydla poszkodorvanych
rJ'.:rr r'l.1d .\\\rS, kt6ry zdolal
'.:.h'r ehi n Sejmie odpoq'iedni4
cia siq problcmem reprl.wat_1zacji. (cicieLinieruchomo(ci,przewidzia
'.:-i.rle. ZosLalaona jerhrak r't'koir\4, oirlaco\lt i4,aDcj ytzez tz4d
' Wszystko
ludlctowa ne
InozdzlulQ
ustawie,kt6ra ma zast4piarepry. -i rr 1001 r. skutecznicza$,cto$?
$'atvzacjg.Resortskarbu paistwa
Co uigcei, tcmat (in'zostalodsu
I ..i Irrrez o\\'czesnegoPrezvoenLa
rriglr,-przez rz4d na dalszyplan ze pourforttou'alnas,2ewedlugstanu
\,rk.,r rdr':l K$?ilie$.skiego.
lia 3I maja 2010r'.u FunduszuRenzglgdu na katastrofaiuvstan bu. Iradycia
wedhgl(omolowskiego
prlaratyzacjiznaidou'alysiq (rodki
d2etu pailst$,a lr,alcz4cegoz po\\ r dalrri b,vsig rnoglo. 2e rz4uigkszaj;1c1.m
sigdeficytem.Jui bo- w srysokofui5,09 mld zi.
wieur pod koniec ub.r. rz4d lv nieilz.rcapcrrad dlla i p6l roku obec
pyla- mlnlster
> Posel
slqlchyla
rr.r ekipa, chgtnie przyrvoluj4ca zuykle szybkimtempie opracowal
ustarvg, ktrira odebrala pokaZl4
:\\'0le arrlvkornunislyczne korzeJednl.mz nieljcznychpoLityk6w,
Re- ktdrzy prcibowaliprzypornniei te
czqd6fiodktlw tzur Funduszo\a4
nre. cloprowadzi n'reszcie do zr,lropnalaLyzacyjnemu. Istnieje on
mat rep\nvatyzAcji na tofum puru da*nym wla6cicielorrr (ich
bliczn)firw [akcie rz4d6rvobecnej
od pocz4tku ub. dekadyi co roku
spadkobiercom) nieruchomosci
\I {CII'.J P,\\liI-AK

odebranychpo rvojniePRl--orvskirni clel'Jelarnr.
Bvlobvto logiczne
np- w kolLeKcre rucdatlcl *r1olviedzi premiera TLska, 2e kandvdat PO na prezvdentaBrr-rnislan
Komorowski ,,dzigki swemu pochodzeniu i odu'adze,jak4 nrykazal u, czasachkomunizmu, repre
zentuje u,ielk4 polsk4 tradycig".
A takze chqtnegopowol)'lr'aniasig
przezeir na koligacie rodzinne

koalicji,byl poselLech Kolal<oli'
(PiS). W interyelacjrz25 czerwc
ub.r. do minislra skarbu pailstu
p_vtal:Liedv plojekt uslar\a reprJ
lvatyzacyjneJ
trafi pod obradySc
mu? Zauwai al prz:1tym m.in., 2
przyspieszenie nad ni4 pra
,,uchroni samorz4dyod proces6
llytaczanych przez bylych lllaSc
cieli nieruchomo6cizaigtychpIZe
skarb paistwa po II rvojnie 6$,iatc
wej. Z tytulu proces6rvgminy pc
nosz4duze kosztylinanso\veora
zobowi4zarres4 uryplaca6odszkc
dollania b_vhrlu'laicicielom,zas
dzone prz.ez.s4dy por"'szechtre
W odponiedz-iminister Aleksal
dt-r Grad uchylil siq ocl podan
konkrernegoLermirluprzekaz
nia ustaul pod obradyparlamer
tu. Os*iadcz.yltylko, iejej proJe
jesl przedmiotem prac Staleg
Komitetu Rady Ministr6\1',ktrir
,,1 czeruca br orntiuil pr zedrrrurt
\aryprojekt
uslauryorazpo$olaigr
pq robocz4z udzialem zainteres
$.anychresort6\i celem uzgodue
nia uuagz$oszonychdo projektu
.lednak do chll.ili rrygiaszaniaoc
poli.iedzi(tj. I lipca ub.r) nie zc
slal ustalonytermin konferenc
uzgodnieniowej.

GOSPODARKA
PO, w ktdrym w rozdziale Repry\'l przeslanym naszej redakcji
watyzacja czytamy: 'Tam, gdzie
l@entarzu rzecznik Ministerrra Skarbu Pairstwa Maciej We- jest to jeszcze mo2Liwe, nale2y
zwr6cidmienie w naturze". Miniritr szerokoopi,sujeznajduj4cy sig
sterstwo Skarbu Paistwa przygood ds'6ch lat rv lazie przygotowaii
projekrustawy:ju2d9 rgpryw.aq- towalo projekt ustany (...) zu'any
zac\lnel. Iecz,,o s1,!'laoczenlacnpowszechnie,acz blgdnie, ustaw4 reprywatyzacyjna.(...) PTZ
pienigZnvchprzyznawanychniehdr}Tn osobom,kt6rych dotyczyly (...) od dawna domagalo sig
uchwalenia sprawiedliwejustawy
pr.n csr naclonalizacji".Jak napisal llesrdr, iei celem jest iedynre reprywatyzacyjnei. Powstaje za,y'agodzenie kzyu,d doznanych tem pytanie, czy uTeszciedoczekali6my sig aktu prawnego, kt6ry
przez daunvch n'laSciciebw wyni\u nacjona[zacJlrcn maJ4tKow w spos6bsatysfakcjonuj4cyi ostateczny zamknie ten rozdzial.Nie
r larach 1944 i962".
stety odpo\Mied2 (...) musi
- R0Drtratfracll
nlcbedzle brzmied: nie. PrzedstawionyproA zatem, jak wynilalo to juZ jekt nie tylko nie spelnia podsta'
zfeszt1 z w1'rariaduudzielonego wowych zalo2eii,jakie winna zawierai przyszla ustawa, ale
-GP- przed dwoma laty przez wiskarbu pairstwa przede wszystkim tozwi4zanta
ceministra
prau.new nim zawartes4 niekonXrz!sztofa l,aszkiewicza, repry-
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Sciouych,gwarantowanychprzez
skarb paistwa, kt6rych realizacja
moglaby byi rozlo2ona w czasie.
Nieprawdziwes4 argumenty stro
ny rzqdor.r.ejpodnoszone przez
min. Iftzysztofa Laszkiewicza,ie
ze wzglgdu na brak mienia zrvrot
w naturze nie jest mozliwy" .

' imudnG
u$alanls
trodelllmm0uanl.
RzecznikMSP rvyja6nilnam, ie
,,projektusta$1 podlegaluzgodnieniom migdz]'resortowymoraz
byl przedmiotem obrad Komitetu
StalegoRadyMinistr6w, kt6ry powolal specjaln4 grupg robocz4
do prac nad nim. Ostatnio pued
miotem dyskusji byly sposobyfinansowaniaustawy,kt6re ponownie maj4 byd rozpatrzone ptzez
MSP i Ministerstwo Finans6w.

Iegatury rzeszowskiej NIK. Izba
nie po raz pierwszvzajmorvalasiq
problematyk4. reprlnvatyzacji.
raporcle \11:
a w swotm maJo!!_rym
kazala, ie ,,zabytkor,'e palace
i dworki odebrane po ll rvcrjnie
6wiatowej prywatnym \\'la6crcielom s4 w wigkszosclri' fataln$rn
starrie.Obecnipubliczruu lasciciele nie potrafi4 o nie zadbai \!.r.:chomo6ci s4 niezabezpiec.zaD€ t
przed poiarami i lvlamaniami. co
grozi ich dalszvrnniszczenienr
BraI remonto$' zagraz.azaj irulnigciem niekt6rych zab,wkowvch
palac6w i dwork6u z krajobrazu
Polski".Zdaniem NlK. rl dodatku
,,obecni*4aiciciele skontrolo$anych zabvtk6rv n przena2ajqce.;
mierze nie podejmorrali zadnrch
dzialair w celu rewitalizac} zniszczonych lub niszczej4cvchobiek-

zostaiodsunigtyprzezrz4d na dalszyplan ze wzglgduna katastrofalnystanbudzetu
hoblem reprl"waryzacji
pangwa, walcz4cegozpo\ltgkszajqcymsie deficytem. JuZbowiem podtoniec ub.r- rz4d w niezwyldeszybkim
tempieopraco;at ustawgodbieraj4c4pokain4 czgs(Srodk6wtzw FunduszowiReprywatyzacyjnemu.
ranzacji nie bgdzie. Wspomniany pmjekt w zaledwieszcz4tkowej
formie przewiduje potraktowanie
realzacji roszczefrponad ewier6milion orve,lgrupy (w u'igkszo6ci
spadkobierc6rv)davurrychwlaScicreli nieruchomoscizagabionych
pn ez komunistvcznepaiistwoponad 60 lat temu. Roszczeniate
jeszczen 200Sr \lSP rn cenialo
na ok 1ll0 mld z! T\ mczasem

stytucyjne i mog4 byd skutecznie
zaskar2anedo Trybunalu Konstytucyjnego". Wedug PTZ, ,,wbrew
powszechnej opinii, zaprezentowana ustawa nle Jest ustaw4 repr)'!vatyzaeyjn4Pomrmonaszvch
starannle zostalaprzyqta zasada
z\4Totunienra ( naturze Tinl sa
ntl]n Pozosla,lacer\
pans(\r a I

K$.estiaostatecznegoprzekazania projektu ustany pod obrady
Komitetu Stalego uzale2niona jest od ustaleniai zaakcepto-

t.rkzr. tct r]1(/\\1iilr;:.

ii, p!u{!!l

zespol-Y

staiannego PoalejScia.u$zglgdniaj4cego zmianr'.;alie zaszlr-przezdrr-iedeka
obiektv
derze prar{a, Jal
*.radraer
fredlug i gospodarki.Co wigcej, ze wzdgEFffi
'nrstfi
jednej z
przedstawionych du na oczekiwaniaspoleczne,jest
to jeden z najbardziej nymagaj4Usra$a \\ takiej postaci spotka- poni2ej zasad:
cych projektdw ustaw w historii
dokonai wszgdzietam, gdzie to
!: srez druzqoc4c4kytyk4 6rodopolskieqo prawodawstwa. (... )
lrri ,l*:..ch rrlaicrcreli nieru- jest mozliwe, z\arotu mienia w na\larcrn Schirmer turze prawowit]'m wlaScicielom Zanim projekr trafi do Sejmu.
Llo.
musirny byi pelr.ni, 2ejest bardzo
lub ich spadkobiercom;
Torarz;-srrra Ziez l5ilP
w przypadku gdy maj4tki ulegly dobrze przygotowanY,w zwiqzku
(FfZ) napisal m.ir.:
mi:n{r
z czym podlega bardzo wnikli
Tuska, zapowia' parcelacji i zr.r'rotnieruchomosci
-Rzad rctre
daj4c na poe|rlu 2008 r szybkie nie jest moZLil,ly,nale2y zapropo- wym, a co za tym razte, czasouch$ denie rnary repryivattza- nowai zamiennie mienie zast9p- chlonnym analizom".
cze z zasobdwskarbupailstwa;
crlnej. rozlurbl nielkie nadzieje
> Palace
w rulnlo
wszgdzietam, gdzie nie ma tars naszvm Srodo$'isku.StanowiSpostrzezenia ot5alriz cji zie'
kiej mo2Jiwo3ci,naleZy uyplacii
sko premiera. jak s4dzono, bylo
realizacj4 programu wyborczego rekompensatgw papierachwarto- mian podzielai4konholerzy z de\\iliInilu,rirr.
._iiaa
tl

Pl(l'afl

t6\r! tlumaczqcsigbrakiem preruqdzy.Jednocze6nienie czynili starai, aby pieri4dze te pozlsliai'
Ponadtokontrolerzv\lK zau$a
z a 1 i . 2 e . . p r z e j e c i /e irt,''.l: r ' ' . -- : - .
pai.rcirrr: ds r. ;r r;.,:r.:- ::{E

I

utrudniaN'im
nrtot u'lasno6ci.Przedluialacesg
na\\'et do killiunasru lar postgpo\!anla repl\'\fatl_zac!ne po$ odorra};, ze obtebl.'1rupadai\r\ rdi,!
Wla3ciciel publiczxry mniej chqrnie chcial innestowai w obiekt
o nieuregulowanl'rn stanie pra\rn1'rn,do kt6rego prau'o roicib :t,bie spadkobiercvTlumaczono.ze
w priypadku ewentualnegozsro'
tu nieruchomo6ci dotychczr-iorar
oublicznv wla6ciciel. kt6n zainr€ituje w remont spornegoobiebumoie spotkacsig z zarzulem t[F
eospodarnoici". Na zakoricztar
NIR, ,,maj4cna celu dobro za!rkowych nieruchomo6ci.pduhde
m.in. o jak najszybszetuegulmanie kwestii repD'\4atlzacfin4-. <

