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POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE
ZARZĄD GŁÓWNY

Warszawa, 29.11.2010 r.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego co do skutków
prawnych dekretu czterech Członków PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o
przejęciu n niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

Pomijając fakt wątpliwej legitymacji konstytucyjnoprawnej KRN i PKWN do stanowienia
prawa, jako nie wywodzącej się ani z obowiązujących w owym czasie uregulowań prawnych
(w tym obowiązującej Konstytucji), ani z demokratycznie wyrażonej woli Narodu Polskiego,
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie w pełni podziela poglądy zarówno Sądu Najwyższego, jak
i Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z którymi:
Trybunał Konstytucyjny przypomina, że wola organu kolegialnego jest
wyrażana w drodze głosowania. O ważności uchwały decyduje okoliczność,
czy została podjęta w obecności wymaganej liczby członków organu
kolegialnego (spełnienie przesłanki kworum), a samo uchwalenie zależne jest
od tego, czy za postawionym wnioskiem (inną propozycją) opowiedziała się
wymagana liczba uczestników głosowania (np. wymóg uzyskania zwykłej,
bezwzględnej czy kwalifikowanej większości głosów). - postanowienie z dnia
27 czerwca 2005r. w sprawie Tw 19/05 (OTK-B 2005/4/158)
Brak zachowania kworum należy do uchybień czyniących uchwałę
nieistniejącą. – tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 stycznia 2007 r. w
sprawie III CSK 238/07 (LEX nr 445167):
Panuje zgoda co do tego, że przykładem takiej uchwały nieistniejącej jest
uchwała podjęta bez wymaganego statutem quorum lub bez wymaganej
większości głosów – tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 lutego 2006 r. w
sprawie I CK 336/05 (LEX nr 424423):
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W tej sytuacji , wobec faktu, iż - zgodnie z ustawą Krajowej Rady Narodowej (Dz. U. z 1944
r. Nr 1 poz. 1) – PKWN został powołany jako organ kolegialny, nie sposób nie dojść do
przekonania, że ww. dekret czterech Członków PKWN1 jako „uchwalony” bez zachowania
kworum wymaganego własnym Regulaminem Urzędowania PKWN (vide art. 16 Regulaminu
uchwalonego przez PKWN w dniu 19 sierpnia 1944 r.2), nigdy nie wywarł żadnych skutków
prawnych, pomimo jego opublikowania w Dzienniku Ustaw (na marginesie warto dodać, że
ten dekret nie został również prawidłowo podpisany, gdyż brak jest pod nim podpisu
Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych Andrzeja Witosa, natomiast tytułowanie się
przez Osóbkę Morawskiego – który złożył pod tym dekretem dwa podpisy, jeden jako
Przewodniczący PKWN i drugi jako rzekomy Kierownik Resortu Rolnictwa - jako
pełniącego również obowiązki Kierownika Resortu Rolnictwa, jest pozbawione jakiejkolwiek
podstawy prawnej).
Oznacza to, iż Skarb Państwa nigdy nie nabył na mocy tego dekretu żadnych lasów, a
pozbawieni jedynie posiadania ich właściciele (obecnie najczęściej spadkobiercy) nigdy nie
utracili prawa własności.
Wobec powyższego, oraz mając na względzie, iż Państwo Polskie jest dziś demokratycznym
Państwem Prawa, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oczekuje od władz Rzeczypospolitej
Polskiej dokonania stosownej publikacji w Dzienniku Ustaw, co do braku mocy prawnej ww.
dekretu czterech Członków PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. i uznania prawa własności osób
(ich spadkobierców), którym odebrano władztwo nad przedmiotowymi lasami.
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Jak wynika z zachowanego w Archiwum Akt nowych w Warszawie protokółu z posiedzenia PKWN z dnia 12
grudnia 1944 r., (zobacz Zbiór PKWN, sygn. I/4, karty archiwalne 291-302) tj. dnia w którym „uchwalano”
przedmiotowy dekret o przejęciu niektórych lasów na posiedzeniu PKWN było obecnych tylko 4 Członków
PKWN (Haneman, Drobner, Grubecki i Sommerstein), z ogólnej liczby 15 powołanych do składu PKWN
uchwałą Krajowej Rady Narodowej. Większość pozostałych Członków PKWN przebywała w tym czasie z
wizytą w Moskwie (zobacz kartę archiwalną 303 z tego samego zbioru).
2
Zgodnie z powołanym art. 16 Regulaminu Urzędowania PKWN (zobacz zbiór PKWN sygn. I/4 karty
archiwalne 81-90), uchwały PKWN dotyczące dekretów z mocą ustawy wymagały większości 2/3 głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Członków PKWN.
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