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Do Rzecznika Praw Obywatelskich w dalszym ciągu napływa wiele skarg na 

przewlekłość postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku 

o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j . : Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.). 

Rzecznik Praw Obywatelskich już w 2008 roku wystąpił z pismem do Prezesa Rady 

Ministrów wskazując na rozważenie potrzeby podjęcia stosownych działań legislacyjnych 

i organizacyjnych, zapobiegających nadmiernej przewlekłości postępowań administracyjnych. 

W odpowiedzi na to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w imieniu Prezesa Rady 

Ministrów zobowiązał się podjąć odpowiednie działania zmierzające do zmniejszenia zjawiska 

przewlekłości postępowań administracyjnych. Niestety, jak wynika z informacji przekazywanych 

Rzecznikowi przez urzędy wojewódzkie, działania te nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Stąd 

też Rzecznik Praw Obywatelskich ponowił swoje wystąpienie, kierując je już bezpośrednio do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (zał. 1 - kserokopia wystąpienia z dnia 20 stycznia 

2011 roku). 

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w piśmie z dnia 10 lutego 2011 roku (zał. 2 kserokopia pisma z dnia 10 lutego 2011 roku) 

poinformował Rzecznika, iż zwrócił się do poszczególnych członków Rady Ministrów, w tym do 

Ministra Skarbu Państwa, jako organu wyższego stopnia w stosunku do wojewodów o podjęcie 

problematyki przewlekłości postępowań reprywatyzacyjnych. Rzecznikowi udzielono również 
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informacji, iż pismem z dnia 5 maja 2009 roku Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miał 

zwrócić się między innymi do Ministra Skarbu Państwa o rozważenie możliwości podjęcia działań 

legislacyjnych oraz organizacyjno-kadrowych, mających na celu przyspieszenie postępowań 

reprywatyzacyjnych. 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami udzielonymi przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 

roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t. j . : Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam 

się do Pana Ministra o zajęcie stanowiska w sprawach przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika 

Praw Obywatelskich z dnia 20 stycznia 2011 roku, a szczególności o poinformowanie Rzecznika 

o charakterze oraz rezultatach działań usprawniających postępowania pozostające we właściwości 

podległego Panu Ministrowi resortu. 


