
GRA O TRON



Główni aktorzy



Główne NarzĘdzie

• Zdjęcie Komisji reprywatyzacyjnej



Komisja 

weryfikacyjna

• Uprawnienia; wzywanie i  przesłuchiwanie w 

charakterze świadków, wnioskowanie o przeszukania, 

karanie grzywną, uchylanie prawomocnych decyzji 

reprywatyzacyjnych, wykreślanie wpisów w księgach 

wieczystych nakazywanie zwrotu pieniędzy 

uzyskanych ze sprzedaży nienależnie zwróconej 

nieruchomości; 

• Immunitet 



Kilka faktów

• Dekret Bieruta z 1945 – nacjonalizacja warszawskich 

gruntów i nieruchomości. Handel roszczeniami nie 

jest prawnie zabroniony. Około 20-24 tys

nieruchomości.

• Liczba decyzji reprywatyzacyjnych – 4 tys

• Handel roszczeniami nie jest prawnie zabroniony



Skład Komisji



„podgrzewanie 

tematu”

• Aktywność medialna 3-4 dni przed:

- Wywiady Jaki, Kalata, Mosiński, Kondratko, Lisiecki

- Medialne „wizje lokalne”,

- Wysyłka informacji prasowych,

- Briefingi dzień przed – także w terenie



Interia



Wawalove.pl



Onet 28.09.17



Wpolityce 28.09.17





rozprawy

• Transmisje

• Kolejność zadawania pytań

• Pytania (dekretowe)



Fakty nie mówiĄ same 

za siebie 

• „podsumowania” dłuższych wypowiedzi świadków w 

trakcie rozprawy,

• pytania z tezą



Fakty nie mówiĄ same 

za siebie 

• „podsumowania” dłuższych wypowiedzi świadków w trakcie 
rozprawy,

• pytania z tezą,

• „podsumowania kończące” zeznań każdego świadka,

• briefingi dla mediów w trakcie przerw, 

• Konferencje prasowe Przewodniczącego podsumowujące 
posiedzenie,

• Cytaty z zeznań świadków wraz z interpretacja autorów na FB i 
TT











Zarządzanie 

informacjĄ









• Data powołania pełnomocnika- 2016

• Data wydanie decyzji reprywatyzacyjnej na Poznańska 

- 2013



































Gazeta polska 28.09.17



• https://www.youtube.com/watch?v=ZEiQCJ8h9HY

https://www.youtube.com/watch?v=ZEiQCJ8h9HY


• http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,jakiemu

-nie-spodobaly-sie-pytania-br-wyrzucil-

pelnomocnikow-ratusza,239418.html

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,jakiemu-nie-spodobaly-sie-pytania-br-wyrzucil-pelnomocnikow-ratusza,239418.html


31.08.17















Polityka to emocje



Decyzja Komisji w 

sprawie Poznańskiej

• Uchylenie decyzji Prezydenta z 2013

• Odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

„Decyzja z 2013 doprowadziła do skutków rażąco sprzecznych z 
interesem społecznym – sprawiła, że sytuacja lokatorów radykalnie 
się pogorszyła” Patryk Jaki

• „ Spółka Jowisz nie jest już dziś właścicielem budynku i 
mieszkańcy mogą się czuc bezpieczni.” Patryk Jaki



Przestrzeń medialna a prawna 
(alernatywna rzeczywistość Jakiego)

• Konferencja prasowa Komisji po ogłoszeniu decyzji 
w sprawie Siennej 29

Wypowiedz Przewodniczącego Komisji (min5 sekund 23):

• „Na koniec Państwu powiem. Uważam, ze jest to gigantyczny 
skandal to co się wydarzyło i Komisja wykonała naprawdę
gigantyczna pracę. Udało nam się dojść do nowych dowodów o 
których mówiliśmy w uzasadnieniu i dzisiaj ten cały proces, ten 
cały magiel, ten cały szwindel odwracamy i działka wraca do, 
działka warta prawie 22 miliny wraca do Skarbu Państwa , czyli 
do naszej wspólnej wartości, która będzie dysponowała Pani 
Prezydent m.st. Warszawy. Powinna się Cieszyc, powinna 
podziękować że działka, że ta działka o takiej wartości właśnie 
wraca do miasta”.



Przestrzeń medialna 

a prawna

SIENNA  29 - uzasadnienie

• Strona 43 decyzji „Komisji do spraw usuwania skutków prawnych 
decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 
warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa” z 4 sierpnia 
2017r., sygn. akt R 3/17”

• „…istnieje możliwość, że niniejsza decyzja będzie mogła 
stanowić w przyszłości podstawę do wykreślenia w księdze 
wieczystej ujawnionych tam praw własności, bowiem istnieje 
prawdopodobieństwo, że nabywca - spółka z o.o. Echo Projekt 
Sienna – działała w złej wierze.”

Fragment ten nie został odczytany przez Przewodniczącego komisji 
podczas ogłaszania decyzji.



Przestrzeń medialna 

a prawna

• „istnieje możliwość” „będzie mogła”, „istnieje 

prawdopodobieństwo”  ≠ „działka wraca do Skarbu 

Państwa już”



PoznaŃska – co z 

zabezpieczeniem bankowym?

• Czy Nieruchomość na Poznańskiej nadal stanowi 

zabezpieczenie długów Fenixa ? 

• Nieruchomość jest obciążona hipoteką o wys 52, 5 mln

• Jak do tego podejdzie Bank? Co z  zaciągniętym kredytem?

• Czy Bank zatem staje się stroną?

• Wygaśniecie użytkowania wieczystego nie zawsze oznacza 

wygaśnięcie hipoteki i jej wykreślenie (orzecznictwo 

sądowe)



„MieszkaŃcy mogĄ i bezpośrednio  

do Ratusza po odszkodowania”

• O odszkodowaniu decydują przepisy kodeksu cywilnego

• Może to nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się decyzji 

oraz po ostatecznych wpisach w księgach wieczystych

• Dopiero wtedy może nastąpić badanie żądań
odszkodowania

• I jak je wyliczyć?

• Należą się one tylko tym mieszkańcom, którzy spełniają
kryteria


