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 Szanowny Panie Premierze, 

 w czerwcu bieżącego roku zwróciłem się do Pana Premiera w sprawie konieczności 

pilnej nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o uprawnieniach do mienia 

Funduszu Wczasów Pracowniczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1824; dalej jako „ustawa o 

FWP”). W swoim wystąpieniu zwracałem uwagę na rażąco nieprawidłowe ukształtowanie 

mechanizmów rozliczeniowych, które naruszają konstytucyjne prawa obywateli do 

własności i praw majątkowych i pozostają w sprzeczności z wywodzonymi z art. 2 

Konstytucji RP zasadami: ochrony praw słusznie nabytych, zaufania obywateli do państwa i 

tworzonego przez nie prawa oraz zasadą społecznej sprawiedliwości. Szczegółowe 

uzasadnienie tych zarzutów zawiera wystąpienie z 4 czerwca 2018 r., które pozwalam sobie 

ponownie przesłać w załączeniu. 

 Niestety, pomimo upływu ponad trzech miesięcy, wystąpienie Rzecznika Praw 

Obywatelskich nie spotkało się do tej pory z jakąkolwiek reakcją.  

Tymczasem ze skarg indywidualnych, które zwróciły uwagę Rzecznika na powyższy 

problem, wynika, że przepisy ustawy już stały się podstawą wszczęcia postępowań 

sądowych – o czym także wspominałem w swoim poprzednim piśmie. Ich wynik, w świetle 

kontrowersyjnych rozwiązań ustawy o FWP, wydaje się zaś być przesądzony: nawet osoby, 

które nabyły byłe składniki mienia Funduszu w sposób niewadliwy i w dobrej wierze, 

najprawdopodobniej utracą swoją własność.  

Właśnie ze względu na powyższe pozwalam sobie ponowić swoje wystąpienie do 

Pana Premiera w tej sprawie, zwracając uwagę na konieczność spowodowania jak 

najszybszego wyeliminowania tych rozwiązań ustawy – szczegółowo opisanych w moim 

                    Warszawa, 20/09/2018 

 

Pan  

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 
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wystąpieniu z 4 czerwca br. – które, w przekonaniu Rzecznika Praw Obywatelskich, 

pozostają w oczywistej sprzeczności z gwarancjami, jakie obywatelom daje Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

                                                                             Z wyrazami szacunku 

             (podpis na oryginale)  
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