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U S TAWA

z dnia 29 marca 2001 r.

o zasadach i formach uregulowania zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa wynikajàcych 
z orzeczeƒ Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej.

Art. 1. 1. Ustawa dotyczy uregulowania zobowià-
zaƒ Skarbu Paƒstwa wynikajàcych z orzeczeƒ Spo∏ecz-
nej Komisji Rewindykacyjnej, o której mowa w art. 5
ustawy z dnia 25 paêdziernika 1990 r. o zwrocie majàt-
ku utraconego przez zwiàzki zawodowe i organizacje
spo∏eczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego
(Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 661, z 1997 r. Nr 82, poz.
518 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1113), zwanej dalej „ustawà
rewindykacyjnà”.

2. Ilekroç w przepisach ustawy jest mowa o zobo-
wiàzaniach Skarbu Paƒstwa, nale˝y przez to rozumieç
kwoty takich zobowiàzaƒ ustalone w orzeczeniach
Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi na zasadach okreÊlonych
w art. 33 ustawy rewindykacyjnej.

3. W formie obligacji Skarbu Paƒstwa sà regulowa-
ne zobowiàzania Skarbu Paƒstwa, ustalone w orzecze-
niach wydanych na rzecz danego podmiotu uprawnio-

nego, je˝eli ich ∏àczna wartoÊç w dniu uregulowania
przekracza 10 000 z∏. Dotyczy to zobowiàzaƒ Skarbu
Paƒstwa wynikajàcych z prawomocnych orzeczeƒ Spo-
∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej, które nie zosta∏y wy-
konane do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, a tak˝e tych zo-
bowiàzaƒ, które zostanà ustalone w orzeczeniach tej
Komisji wydanych do dnia 31 grudnia 2001 r.

4. W formie gotówkowej sà regulowane zobowià-
zania Skarbu Paƒstwa, ustalone w orzeczeniach wyda-
nych na rzecz danego podmiotu uprawnionego, je˝eli
ich ∏àczna wartoÊç w dniu zap∏aty nie przekracza 
10 000 z∏, a tak˝e zobowiàzania Skarbu Paƒstwa, które
zostanà ustalone w orzeczeniach Spo∏ecznej Komisji
Rewindykacyjnej wydanych po dniu 31 grudnia 2001 r.

Art. 2. 1. Podmiot uprawniony do uzyskania kom-
pensaty zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa, którym jest inny
podmiot ni˝ organizacja wymieniona w orzeczeniu
Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej, jest obowiàzany



wskazaç podstaw´ przej´cia wierzytelnoÊci wobec
Skarbu Paƒstwa, przedstawiajàc, na ˝àdanie wojewo-
dy, orygina∏ lub uwierzytelnionà notarialnie kopi´ ka˝-
dego dokumentu, który ma uzasadniaç przej´cie wie-
rzytelnoÊci; w∏aÊciwym wojewodà jest w tym przypad-
ku wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ organi-
zacji wymienionej w orzeczeniu Spo∏ecznej Komisji Re-
windykacyjnej.

2. Podmiot uprawniony do uzyskania kompensaty
zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa w formie obligacji Skarbu
Paƒstwa jest obowiàzany w∏aÊciwemu wojewodzie,
wyst´pujàcemu w imieniu Skarbu Paƒstwa na zasadzie
przepisu art. 31 ust. 6 ustawy rewindykacyjnej:

1) zg∏osiç kwoty zobowiàzaƒ podlegajàcych kompen-
sowaniu w tej formie:
a) w terminie 45 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-

wy — w przypadku zobowiàzaƒ wynikajàcych
z orzeczeƒ wydanych do dnia 31 grudnia 2000 r.,

b) w terminie do dnia 15 lutego 2002 r. — w przy-
padku zobowiàzaƒ wynikajàcych z orzeczeƒ wy-
danych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia
31 grudnia 2001 r.,

2) wskazaç rachunek papierów wartoÊciowych otwar-
ty w ramach umowy o Êwiadczeniu us∏ug broker-
skich, na który majà zostaç przekazane obligacje
Skarbu Paƒstwa.

3. W przypadku niedope∏nienia obowiàzków, o któ-
rych mowa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio art. 37

ust. 2 ustawy rewindykacyjnej.

4. W∏aÊciwi wojewodowie, w terminie 14 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, informujà organizacje wy-
mienione w orzeczeniach Spo∏ecznej Komisji Rewindy-
kacyjnej, a tak˝e inne znane im podmioty uprawnione,
o których mowa w ust. 1, o obowiàzkach okreÊlonych

w ust. 2, a tak˝e o skutkach niedope∏nienia tych obo-
wiàzków.

Art. 3. 1. Uregulowanie zobowiàzaƒ, o których mo-
wa w art. 1 ust. 3, nast´puje w formie obligacji asymi-
lowanych do zerokuponowych obligacji skarbowych,
sprzedawanych na przetargu poprzedzajàcym uregulo-
wanie przedmiotowych zobowiàzaƒ, w terminach:

1) trzech miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy —
w przypadku zobowiàzaƒ ustalonych w orzecze-
niach Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej, które
uprawomocni∏y si´ do dnia 31 grudnia 2000 r.,

2) do dnia 30 kwietnia 2002 r. — w przypadku zobo-
wiàzaƒ ustalonych w orzeczeniach Spo∏ecznej Ko-
misji Rewindykacyjnej, które uprawomocni∏y si´
w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia
31 grudnia 2001 r.

2. Pozosta∏e warunki emisji obligacji zostanà okre-
Êlone przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych w liÊcie emisyjnym.

3. Podmiotowi uprawnionemu na mocy ustawy do
otrzymania kompensaty w formie obligacji przys∏ugu-
jà obligacje w liczbie ustalonej w sposób okreÊlony
w liÊcie emisyjnym, zaokràglonej wy∏àcznie w gór´ do
pe∏nej liczby obligacji.

Art. 4. W sprawach kompensowania zobowiàzaƒ
Skarbu Paƒstwa w zakresie uregulowanym niniejszà
ustawà nie stosuje si´ przepisów ustawy rewindyka-
cyjnej, chyba ˝e przepisy niniejszej ustawy tak stano-
wià.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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