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1. Rozpatrzenie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 966, druki 
sejmowe nr 3109, 3533 i 3533-A).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Szanowni Państwo!
Niezmiernie mi miło, że aż tyle osób jest obecnych 

na naszym dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Pragnę przywitać wszystkich obecnych, szczególnie wi-
ceministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Kazimierza Plocke, 
wraz z osobami towarzyszącymi. Witam pana dyrektora 
Departamentu Gospodarki Ziemią, Zbigniewa Abramowicza. 
Nie będę wymieniał wszystkich osób z listy pracowników, 
bo jest ona długa. Witam wszystkie obecne osoby.

Witam również pana prezesa Leszka Świętochowskiego 
i pana dyrektora Tomasza Ciodyka, którzy reprezentują 
Agencję Nieruchomości Rolnych. Witam pana prezesa 
Mariusza Białeckiego, który reprezentuje Krajową Radę 
Notarialną. Witam przedstawicieli organizacji rolniczych, 
związków branżowych oraz innych instytucji. Witam rów-
nież państwa senatorów oraz Biuro Legislacyjne i nasz 
sekretariat. Jest tutaj chyba co najmniej dwadzieścia osób. 
Witam wszystkich i każdego z osobna. Nie chcę przedłużać 
tej części posiedzenia.

Pozwolicie państwo, że zajmiemy się dzisiaj tylko 
jednym punktem wpisanym do porządku obrad. Jest to 
rozpatrzenie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; druk 
senacki nr 966 i druki sejmowe nr 3109, 3533 i 3533-A. 
Ustawa ta była inicjatywą posłów, czyli posłowie zgłosili 
tę inicjatywę, a Sejm ją przyjął.

Rozumiem, że jest obecny przedstawiciel Sejmu. Widzę 
pana posła – witam pana – ale nie widzę sprawozdawcy tej 
ustawy. O ile dobrze pamiętam, sprawozdawcą miał być 
chyba pan poseł Korzeniowski.

Skoro go nie ma, w tym momencie pozwolę sobie 
poprosić pana ministra o wyrażenie opinii na temat pro-
jektu ustawy.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego został 

przygotowany na podstawie stanowiska rządu. Jak wiemy, 
jest to projekt poselski, który zawiera istotne rozstrzygnię-

cia paru spraw. Chodzi mianowicie o sprawy związane 
z uregulowaniem kwestii nabywania ze Skarbu Państwa 
nieruchomości rolnych o powierzchni 500 ha; dotyczy to 
podmiotów lub osób prawnych. Właściwie wyczerpuje 
to możliwość jednorazowego nabycia lub kilkukrotnego 
nabywania gruntów przez podmiot. Jeśli chodzi o przetarg 
ograniczony, to utrzymujemy, że powierzchnia 300 ha jest 
maksymalną wielkością gospodarstwa rodzinnego. Oznacza 
to, że regulujemy kwestie wynikające z art. 23 konstytucji. 
Mówimy, że powierzchnia gospodarstwa rodzinnego nie 
może być większa niż 300 ha.

Poza tym uregulowane zostały zasady cesji umowy 
dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Była to praktyczna realizacja wniosku Najwyższej 
Izby Kontroli. Kwestia ta została uregulowana w tymże 
projekcie ustawy, ponieważ dotychczasowe przepisy roz-
porządzeń prezesa nie były adekwatne… Zwracali nam na 
to uwagę parlamentarzyści z sejmowej Komisji do spraw 
Kontroli Państwowej.

Następna kwestia dotyczy wykluczenia z przetargów 
osób, które korzystają z gruntów Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa bez tytułu prawnego mimo wezwania agen-
cji do ich opuszczenia. To także jest praktyczna realizacja 
zaleceń Najwyższej Izby Kontroli.

Kolejna kwestia dotyczy zapewnienia, że gospodaro-
wanie zasobem będzie polegało przede wszystkim na prze-
znaczaniu nieruchomości na powiększanie gospodarstw 
rodzinnych. Zostało to przygotowanie w takim duchu… 
Chodzi o to, żeby wspierać przede wszystkim gospodarstwa 
rodzinne. Zresztą cały projekt, który został przygotowany 
i przyjęty przez Sejm, przez wszystkie kluby parlamentarne, 
zmierza właśnie kierunku stworzenia warunków do jak 
najlepszego rozwijania gospodarstw rodzinnych.

Następna istotna zmiana polega na tym, że Rada 
Ministrów wyda rozporządzenie do określenia wielkości 
gruntów, które będą rezerwą żywnościową państwa polskie-
go. Chodzi o to, żeby grunty te były praktycznie w ciągłym 
użytkowaniu, w ciągłej dzierżawie. Nie podlegałyby one 
sprzedaży, tylko byłyby dzierżawione. Jest to istotna uwaga, 
która też była przedmiotem rozmów ze stroną społeczną.

Kolejna sprawa dotyczy organizowania przetargów 
ograniczonych, a także przetargów ofertowych, które będą 
przeprowadzane przez specjalne komisje do spraw kształto-
wania ustroju rolnego. Komisje te będą funkcjonować przy 
dyrektorze oddziału terenowego Agencji Nieruchomości 
Rolnych. W skład komisji będą wchodzić przedstawiciele 
samorządu gminnego, samorządu powiatowego, samo-

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 08)
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Komisjo, problematyka ta została dosyć szeroko omówiona 
w opinii Biura Analiz Sejmowych autorstwa pani profesor 
Jeżyńskiej i doktora Pastuszko z 2 maja 2015 r. Chciałbym 
poprzestać tylko na tym ogólnym stwierdzeniu, a jeżeli 
chodzi o szczegóły, to odsyłam do tamtej opinii.

W drugim punkcie opinii zwracam uwagę panów senato-
rów na pismo szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z 1 lipca 2015 r. Jak rozumiem, wszyscy senato-
rowie mają to pismo. Nie chciałbym być jakimś recen-
zentem zawartych tam tez, ale pokrótce je scharaktery-
zuję. Samo pismo nie zawiera propozycji poprawek, ale 
gdyby komisja zdecydowała się wnieść jakieś poprawki, 
to potrzebny będzie jakiś materiał, na którym mogłaby 
pracować. Powiem pokrótce, czego dotyczą wątpliwości 
szefa Kancelarii Prezydenta, i zaproponuję poprawki, które 
miałyby czynić zadość tym postulatom.

Pierwsza wątpliwość dotyczy art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
Przepis ten ogranicza możliwość przeniesienia własności 
nieruchomości w ten sposób, że powierzchnia użytków 
rolnych, które pozostaną własnością zbywcy, nie może być 
mniejsza niż powierzchnia użytków rolnych niezbędna do 
prowadzenia działalności rolniczej. Wielkość powierzchni 
użytków rolnych niezbędnej do prowadzenia działalności 
rolniczej dla poszczególnych województw ma być określa-
na w rozporządzeniu z uwzględnieniem średniej powierzch-
ni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstw 
rolnych w poszczególnych województwach i w kraju ogło-
szonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach 
systemu wsparcia bezpośredniego. Zbyt ogólne określenie 
wytycznych oraz zastosowanie nie zawsze adekwatnego 
kryterium może naruszać zasadę proporcjonalności.

Informuję, że jeśli chodzi o tę uwagę, to nie udało mi 
się przygotować poprawki, dlatego że uwaga ma zbyt ogól-
ny charakter. Do sformułowania poprawki potrzebne są 
założenia dotyczące przepisów. To znaczy, potrzebne są 
informacje, jak miałby wyglądać ten przepis. Rolą Biura 
Legislacyjnego jest przekucie tych tez w przepis.

Druga uwaga dotyczy pozbawienia byłych właścicieli 
i ich spadkobierców prawa pierwszeństwa nabycia nie-
ruchomości rolnych w przypadku przeznaczenia ich do 
zbycia przez agencję. Przepis ten budzi wątpliwości co 
do zgodności z zasadą zaufania obywatela do państwa 
i stanowionego przez nie prawa, zwłaszcza w aspekcie 
sprawiedliwości społecznej. Poprawką, która miałaby 
uchronić ustawę przed tym zarzutem, byłoby skreślenie 
lit. a w art. 21 w pkcie 6.

Kolejna uwaga. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
umowa sprzedaży nieruchomości przez agencję ma za-
wierać zobowiązanie nabywcy nieruchomości do nieprze-
noszenia własności nieruchomości przez okres dziesięciu 
lat oraz do osobistego prowadzenia działalności, a także 
bezterminowe zobowiązanie do nieustanowienia hipoteki 
na nabytej nieruchomości. W dalszej kolejności przepis 
określa zasady zwolnienia zobowiązanego z konieczności 
przestrzegania tych klauzul.

Wydaje się, że przepisy w tym zakresie są zbyt ogólne, 
a delegacja dla ministra do wydania rozporządzenia, które 
uszczegółowi tę kwestię, jest o tyle nieuzasadniona, że 
materia ta dotyka istotnych elementów prawa własności, 

rządu rolniczego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz 
dwóch przedstawicieli związków zawodowych rolników. 
Celem tejże komisji będzie przygotowanie i opiniowanie 
kierunków działalności agencji, a także rozstrzyganie o kie-
runkach przetargów. Będzie więc możliwość tak zwanego 
uspołecznienia w zakresie gospodarowania nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa.

Następna sprawa dotyczy pozbawienia byłych właści-
cieli i ich spadkobierców możliwości nabywania gruntów 
w ramach pierwszeństwa.

Ostatnia sprawa dotyczy nieotwierania systemu dla 
dzierżawców, którzy chcieliby zakupić grunty o powierzchni 
500 ha od Skarbu Państwa na własność pod warunkiem prze-
kazania 30% dzierżawionych gruntów do Skarbu Państwa.

Podsumowując, chcę powiedzieć, że projekt określa 
szczegółowe warunki, które wynikają z gospodarowania 
Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Bardzo ważną 
kwestią jest chociażby sprawa niedzielenia gospodarstw 
rolnych. Ma to na celu przede wszystkim zwiększanie 
powierzchni gospodarstw, a nie jej zmniejszanie, a także 
powiększanie liczby tychże gospodarstw.

Wprowadzamy też rozwiązania polegające na ustaleniu 
podstawowej normy obszarowej, która oczywiście będzie 
zróżnicowana w zależności od regionu. Naturalnie pozwoli 
to na zwiększenie powierzchni gospodarstw. W projekcie 
założyliśmy, że norma obszarowa nie może być większa 
niż czterokrotność średniej powierzchni gruntów rolnych 
w gospodarstwie rolnym.

Panie Przewodniczący, proponuję, żeby Wysoka Komisja 
przyjęła projekt do dalszej analizy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Zawsze w pierwszej kolejności dopuszczamy do głosu 

Biuro Legislacyjne, które przygotowuje opinię prawną.
Proszę pana legislatora o przedstawienie opinii prawnej.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Nazywam się Michał Gil, reprezentuję Biuro 

Legislacyjne Kancelarii Senatu.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Zaprezentuję teraz swoją opinię dotyczącą ustawy. Na 

początku chciałbym zgłosić pewne zastrzeżenie. Okazało 
się, że czas, który otrzymałem, był dla mnie zbyt krótki 
i w związku z tym nie zdążyłem przeanalizować pewnych 
aspektów. Niektórym z tych aspektów miałem okazję się 
lepiej przyjrzeć, ale nie zdążyłem zawrzeć ich w opinii. 
Chciałbym omówić je na końcu.

Przejdę teraz do omówienia uwag. Pierwsza uwaga 
dotyczy zgodności ustawy z prawem Unii Europejskiej. 
Chodzi w szczególności o ograniczenia w obrocie nieru-
chomościami rolnymi, o których mowa w art. 6. Wydaje 
się, że takie ograniczenia mogą stanowić ograniczenia 
swobody przepływu kapitału, o których mowa w art. 63 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wysoka 
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Przechodzimy do omawiania art. 19. Przepis ten nowe-
lizuje ustawę o księgach wieczystych i hipotece. W art. 68 
ustawy o księgach wieczystych i hipotece dodaje się ust. 2a 
w brzmieniu: „Suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie 
może przewyższać wartości tej nieruchomości określonej 
przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych 
w przepisach o gospodarce nieruchomościami”.

Wysoka Komisjo, podczas oceny tego przepisu, tak jak 
w przypadku oceny szeregu innych przepisów, pojawił się 
problem. Finalna wersja ustawy bardzo odbiega od projektu, 
więc do wielu przepisów nie mamy uzasadnienia. Wydaje 
się, że autorzy przepisu kierowali się stanowiskiem Rady 
Ministrów wobec projektu ustawy z 17 czerwca 2015 r., 
w którym wskazano, że stosowanie prawa pierwokupu 
i tak zwanego prawa wykupu przez agencję jest utrudnione 
z uwagi na obciążanie nieruchomości rolnych hipoteką 
przekraczającą wartość nieruchomości.

Wysoka Komisjo, można się domyślać, że pewną me-
todą zniechęcania agencji do skorzystania z prawa pier-
wokupu było obciążanie nieruchomości hipoteką na sumę 
przekraczającą wartość nieruchomości. Proszę jednak 
pamiętać o jednej kwestii: istotą hipoteki jest możliwość 
zaspokojenia wierzytelności tylko z danej rzeczy. To zna-
czy, nie ma żadnego znaczenia, czy wartość sumy hipoteki 
będzie równa wartości nieruchomości, czy będzie prze-
wyższała wartość nieruchomości. Innymi słowy, skoro do 
tej pory był problem z tym, że obciążano nieruchomość 
hipoteką ponad wartość nieruchomości, to ten proceder 
nadal będzie stosowany, z tym że nieruchomość będzie 
obciążana hipoteką równą wartości nieruchomości. Będzie 
to oznaczało, że cel przepisu nie zostanie osiągnięty. To 
znaczy, w przypadku skorzystania z prawa pierwokupu 
agencja, wykładając pieniądze, nadal będzie ryzykowała 
tym, że wierzyciel hipoteczny zechce zaspokoić się z nie-
ruchomości, która zabezpiecza roszczenia.

Poza tym przepis wywołuje mnóstwo innych proble-
mów. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, jaki będzie 
skutek naruszenia tego przepisu. Ja stoję na stanowisku, 
że należy tutaj zastosować art. 58 §1 kodeksu cywilnego, 
czyli uznać, że mamy do czynienia z nieważnością ustano-
wienia hipoteki. Jednak przepis art. 58 kodeksu cywilnego 
ma również §3, który mówi o… Pozwolę sobie zacytować 
art. 58 §3, żeby się nie pomylić: „Jeżeli nieważnością jest 
dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozosta-
je w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczno-
ści wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością 
czynność nie zostałaby dokonana”.

Powstaje pytanie, czy stosując ten przepis, należałoby 
uznać, że cała hipoteka jest nieważna, czy tylko w zakresie 
kwoty nadwyżki ponad wartość nieruchomości. Wydaje 
mi się, że sprawa nie jest oczywista, być może dopie-
ro orzecznictwo sądowe będzie musiało rozstrzygnąć tę 
kwestię. Zasygnalizowałem już kolejny problem z tym 
przepisem.

Należy też pamiętać o innej kwestii: wartość nieru-
chomości jest zmienna w czasie. Przepis jest tak sformu-
łowany, że jego literalne brzmienie wskazywałoby na to, 
że w żadnym momencie nie może dojść do sytuacji, że 
wartość nieruchomości będzie mniejsza od wartości sumy 
hipotecznej. W praktyce będzie to bardzo trudno stwier-

w związku z tym powinna znaleźć się w ustawie. Gdyby 
komisja chciała wprowadzić odpowiednią poprawkę, to 
musiałaby ona polegać na skreśleniu art. 29a w noweliza-
cji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa.

Ostatnia uwaga. W piśmie zwraca się uwagę na brak 
przepisu przejściowego dotyczącego pozbawienia byłych 
właścicieli i ich spadkobierców prawa pierwszeństwa naby-
cia nieruchomości rolnych. Gdyby Senat zdecydował się na 
to, aby odebrać tej kategorii podmiotów prawo pierwszeń-
stwa, potrzebny byłby przepis przejściowy. Brzmiałby on 
następująco: „Po art. 23 dodaje się art. 23a w brzemieniu: 
«Osobom, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy 
zmienianej w art. 21 w brzmieniu dotychczasowym, które 
otrzymały zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży 
nieruchomości, o którym mowa w art. 29 ust. 1c tejże usta-
wy, przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nierucho-
mości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
na dotychczasowych zasadach»”.

Teraz przejdę już do omówienia uwag mojego autor-
stwa. Pierwsza dotyczy dosyć oczywistej kwestii. Brakuje 
pewnej spójności, konsekwencji terminologicznej pomię-
dzy ust. 5 pkt 3 w art. 6 a ust. 1 tego artykułu. W jednym 
przepisie został użyty wyraz „spraw”, a w drugim wyraz 
„przypadków” w celu określenia tego samego pojęcia. 
Należy to ujednolicić.

Kolejna uwaga dotyczy art. 7. Na podstawie tego 
przepisu osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadcze-
nie, o którym mowa w odpowiednim przepisie, podlega 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Przepis niekonsekwentnie posługuje się odwołaniem do 
składania fałszywych zeznań, raz mówi o złożeniu fał-
szywego zeznania, a innym razem o złożeniu fałszywe-
go oświadczenia. Oczywiście w tym wypadku właściwe 
jest sformułowanie „złożenie fałszywego oświadczenia”. 
Przypominam, że art. 233 kodeksu karnego typizuje dwa 
różne przestępstwa. Pierwszym jest złożenie fałszywych 
zeznań, mówi o tym art. 233 §1, a drugim typem przestęp-
stwa jest złożenie fałszywego oświadczenia, mówi o tym 
art. 233 §6. Nie należy tego mylić, należy to ujednolicić. 
Wszędzie tam, gdzie jest mowa o fałszywych zeznaniach, 
należy zastosować sformułowanie „fałsze oświadczenie”. 
Ta sama sytuacja dotyczy nowelizacji art. 29b ust. 2 usta-
wy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa. W opinii znajdują się stosowne poprawki.

Kolejna uwaga, piąta. Art. 9 ust. 1 jako przesłankę 
prawa pierwokupu wskazuje zawarcie umowy dzierżawy 
w formie pisemnej, w tym w formie aktu notarialnego. 
Wysoka Komisjo, powszechnie przyjmuje się, że forma 
aktu notarialnego jest szczególnym rodzajem formy pi-
semnej. Nie ma powodu, by tak uszczegóławiać przepis, 
w związku z tym proponuję, by skreślić to dookreślenie, 
że forma aktu notarialnego jest szczególnym rodzajem 
formy pisemnej.

Kolejna uwaga dotyczy art. 18, który nowelizuje 
art. 10711 kodeksu cywilnego. Wysoka Komisjo, mamy 
tu chyba do czynienia z chochlikiem drukarskim. Wydaje 
się, że chodziło po prostu o art. 10701 kodeksu cywilnego. 
W związku z tym konieczna jest nowelizacja tego przepisu, 
aby wprowadzić zmianę w prawidłowym miejscu.
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Ust. 2: „Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, 
o których mowa w ust. 1”… Pomińmy pkt 1, bo nie budzi 
on wątpliwości, tylko skupmy się na pkt 2. Ust. 2 pkt 2: 
„Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których 
mowa w ust. 1, do powierzchni tej wlicza się powierzchnię 
użytków rolnych, które zostały nabyte z zasobu, a następ-
nie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, 
o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami”.

Wysoka Komisjo, takie umiejscowienie przepisu naka-
zuje, by odnosić art. 2 pkt 2 zarówno do ust. 1 pkt 1, jak 
i do ust. 1 pkt 2. Wydaje się, że ustawodawca chciał, aby 
pkt 2 ust. 2 korespondował jedynie z ust. 1 pkt 2. Jeszcze raz 
przypomnę treść przepisu: „Sprzedaż nieruchomości rolnej 
przez agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży 
łączna powierzchnia użytków rolnych – teraz cytuję pkt 2 
– nabytych kiedykolwiek z zasobu nie przekroczy 500 ha”. 
Tę normę należałoby uzupełnić normą z ust. 2 pkt 2, która 
mówi o tym, że przy ustalaniu powierzchni użytków rol-
nych nabytych kiedykolwiek z zasobu do powierzchni tej 
wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały 
nabyte z zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastą-
piło na cele publiczne. To nie budzi wątpliwości.

Tak jak już powiedziałem, pkt 2 ze względu na spo-
sób umiejscowienia będzie odnosił się również do pktu 1. 
Czytamy: „Sprzedaż nieruchomości rolnej przez agencję 
może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna po-
wierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy 
nie przekroczy 500 ha – teraz uwaga – do powierzchni tej 
wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały na-
byte z zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło 
na cele publiczne, o których mowa w art. 6” itd. Do jakiej to 
może doprowadzić sytuacji? Może to doprowadzić do tego, 
że dojdzie do niezamierzonego zsumowania powierzchni 
gruntów będących własnością nabywcy z powierzchnią 
gruntów, które kiedykolwiek zostały przez niego nabyte, 
a następnie zbyte.

Podam przykład, który pokazuje, do czego to może 
prowadzić. Niedopuszczalna stałaby się sprzedaż nierucho-
mości o powierzchni 100 ha rolnikowi będącemu właści-
cielem użytków o powierzchni 250 ha, który nabył kiedyś 
z zasobu nieruchomości o powierzchni 200 ha, a następnie 
sprzedał je na cel inny niż publiczny. Wydaje się, że jest 
to niezamierzony efekt. Aby tego uniknąć, należy odnieść 
ust. 2 pkt 2 tylko do ust. 1 pkt 2. Zaproponowana przeze 
mnie poprawka ma na celu ten skutek.

Przechodzę do omawiania uwagi dziesiątej. Dotyczy 
ona art. 29b ust. 3b pkt 8 ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zgodnie z tym 
przepisem agencja może zastrzec, że w przetargu mogą 
uczestniczyć wyłącznie spółdzielnie kółek rolniczych lub 
spółdzielnie produkcji rolnej, w których osoby uprawnione 
do ich reprezentowania posiadają kwalifikacje rolnicze. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest więc to, aby 
osoby uprawnione do reprezentowania spółdzielni miały 
kwalifikacje rolnicze.

Wydaje się, że tego typu ograniczenie jest nieuzasadnio-
ne. Takie ograniczenie dotyczące osób, które pracują bez-
pośrednio przy produkcji rolnej, wydaje się jak najbardziej 
zasadne. Jeśli jednak chodzi o osoby reprezentujące spół-

dzić. Wydaje się, że przyjęcie takiej zasady spowoduje, że 
przepis nie będzie mógł być stosowany, chociaż nie… To 
znaczy, praktycznie tak będzie, oczywiście w teorii będzie 
można próbować dochodzić, że w którymś tam momencie 
doszło do takiej sytuacji. Proszę jednak pamiętać o jednym: 
gdy mówimy o skutku nieważności z art. 58 §1 kodeksu 
cywilnego, dotyczy to czynności prawnej, czyli samego 
aktu ustanowienia hipoteki. Jeżeli później doszłoby do 
zmiany wartości nieruchomości, zostałby zerwany związek 
pomiędzy czynnością prawną a sytuacją opisaną w przepi-
sie. Wydaje się, że w takim wypadku potrzebny byłby jakiś 
dodatkowy przepis, który określałby skutki takiej sytuacji. 
Poza tym pojawią się problemy proceduralne.

Nie chciałbym już przedłużać, powiem tylko, że po-
jawia się problem, w którym momencie należy dokonać 
oceny i kto ma to robić. Czy ma to robić sąd? Wydaje się, że 
nie. Być może ma to robić notariusz, który będzie zajmował 
się sprawą, ale też nie w każdym wypadku mógłby to robić. 
Wszystkie argumenty skłaniają mnie ku zgłoszeniu postu-
latu, aby zrezygnować z nowelizacji ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece. Po pierwsze, dlatego, że wydaje 
się, że przepis ten po prostu nie osiągnie zamierzonego 
efektu, a po drugie, dlatego, że jego obecna redakcja wiąże 
się z wieloma wątpliwościami.

Przechodzę do omawiania kolejnej uwagi. W nowelizo-
wanym art. 20 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa dodaje się ust. 5d nakazujący prze-
znaczenie w planie finansowym zasobu – chodzi o Zasób 
Własności Rolnej Skarbu Państwa – 30% wydatków na 
realizację zadań związanych z wykonywaniem prawa pier-
wokupu oraz prawa wykupu.

Wysoka Komisjo! Ustawa ma wejść w życie 1 stycz-
nia 2016 r. Wydaje się, że zamierzeniem ustawodaw-
cy było to, aby plan finansowy zasobu na 2016 r. już 
obejmował to zastrzeżenie, że 30% wydatków ma być 
przeznaczonych na realizację zadań związanych z wy-
konywaniem prawa pierwokupu oraz prawa wykupu. 
Aby można było to uczynić… Należy pamiętać, że plan 
finansowy zasobu jest zamieszczany w budżecie państwa. 
Budżet państwa jest właśnie procedowany. Trzeba więc 
wprowadzić taką normę, która już teraz, na etapie przy-
gotowywania budżetu państwa pozwoli wprowadzić do 
planu tę trzydziestoprocentową rezerwę. Żeby można było 
to uczynić, proponuję, aby przepis o przeznaczeniu tej 
kwoty na realizację zadań związanych z wykonywaniem 
prawa pierwokupu oraz prawa wykupu wszedł w życie 
wcześniej, to znaczy, w ciągu czternastu dni od chwili 
publikacji ustawy. W takim wypadku potrzebny byłby 
jeszcze przepis przejściowy, który mówiłby, że tej nowej 
reguły nie stosuje się do planu finansowego na rok 2015. 
Chodzi o to, aby przypadkiem nie trzeba było nowelizo-
wać planu finansowego na bieżący rok.

Przechodzę do omawiania kolejnej uwagi, dziewiątej. 
Dotyczy ona art. 28a ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ust. 1 tego 
przepisu stanowi, że sprzedaż nieruchomości rolnej przez 
agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łącz-
na powierzchnia użytków rolnych będących własnością 
nabywcy nie przekroczy 500 ha oraz użytków rolnych na-
bytych kiedykolwiek z zasobu nie przekroczy 500 ha.
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osób fizycznych również do osobistego prowadzenia tej 
działalności”. Wydaje mi się, że po prostu mamy do czy-
nienia z powtórzeniem, dwa razy napisano to samo. Jest to 
pomyłka ustawodawcy, należałoby uprościć zapis.

Art. 29 ust. 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa; wciąż jest to ta sama 
strona. W przepisie tym wskazano przesłanki odstąpienia 
od zapłaty kary umownej, o której mowa w art. 29 ust. 1 
pkt 3. Przepis pomija warunki odstąpienia od zapłaty kary 
umownej za nieprowadzenie osobiście gospodarstwa rol-
nego. Pominięcie jest szczególnie nieuzasadnione, gdyż 
zaprzestanie osobistego prowadzenia działalności rolniczej 
może wynikać ze stanu zdrowia zobowiązanego.

Innymi słowy, Wysoka Komisjo, art. 29 ust. 1 stano-
wi, że nabywca musi zobowiązać się do trzech rzeczy: 
do nieprzenoszenia własności nabytej nieruchomości, do 
osobistego prowadzenia działalności rolniczej oraz do nie-
ustanawiania hipoteki na nieruchomości nabytej z zasobu. 
W przypadku naruszenia tego typu postanowień umownych 
będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysoko-
ści 40% ceny sprzedaży. Ust. 3 przedstawia okoliczności, 
w których nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty 
tej kwoty, i wskazuje na przypadki przenoszenia własno-
ści nieruchomości nabytej z zasobu przed zakończeniem 
okresu dziesięciu lat oraz ustanowienia hipoteki. Chyba 
przez nieuwagę została pominięta kwestia zaprzestania 
osobistego prowadzenia działalności rolniczej. Sądzę, że 
należy to uzupełnić, poprawka ku temu zmierza.

Na tym kończy się moja opinia, chciałbym jednak zwró-
cić jeszcze uwagę na pewne elementy, których nie zdążyłem 
zawrzeć w opinii.

Pierwsza kwestia dotyczy art. 8 i art. 12 ust. 1. Oba 
artykuły dotyczą podobnej sytuacji. Przedmiotem umowy 
przenoszącej własność nieruchomości rolnej albo jej czę-
ści może być wyłącznie nieruchomość rolna wpisana do 
ewidencji gruntów i budynków.

Wysoka Komisjo! Nie twierdzę, że ten przepis jest zły, 
jednak nie wiem, czemu ma on służyć. Gdyby udało się 
ustalić, co kierowało ustawodawcą, gdy wprowadzał ten 
przepis, może udałoby się stwierdzić, na ile jest on uza-
sadniony i potrzebny. Na razie nie dostrzegam celu tego 
przepisu. Analogiczna sytuacja dotyczy art. 12 ust. 1, tylko 
tam chodzi o dzierżawę.

Kolejna sprawa. Przejdźmy do art. 21 pkt 8 ustawy, jest 
to nowelizacja art. 31 ust. 3a ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Wysoka Komisjo! Zgodnie z tym przepisem zabezpie-
czeniem spłaty kwoty należności, o którym mowa w ust. 2, 
przy sprzedaży nieruchomości w trybie, o którym mowa 
w art. 29 ust. 3b, może być hipoteka lub weksel in blanco; 
chodzi o ten uprzywilejowany sposób nabycia. Niemalże 
w identycznej sytuacji – chodzi o art. 31 ust. 3, możecie 
to państwo zobaczyć w materiale porównawczym na stro-
nie 18 – ustawodawca dopuszcza następujące zabezpie-
czenia: hipotekę, gwarancję bankową, poręczenie, weksel 
własny in blanco, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie 
na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, blokadę środków 
pieniężnych na rachunku bankowym, ustanowienie peł-
nomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym, 
cesję praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucję.

dzielnię, to ograniczenie już nie jest uzasadnione. W związ-
ku z tym w opinii zaproponowałem, aby sformułowanie 
„osoby uprawnione do reprezentowania” zastąpić sformu-
łowaniem „osoby pracujące przy produkcji rolnej”. Wydaje 
mi się jednak, że równie dobrym rozwiązaniem, może nawet 
lepszym, byłoby zrezygnowanie z tego wymogu.

Kolejna poprawka, jedenasta. Jest to poprawka czysto 
redakcyjna, dotyczy art. 21 pkt 6 lit. d pkt 2. Jest tam taki 
zbitek przepisów: „art. 29 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3, lub”. 
Przepis powinien brzmieć: „art. 29a ust. 1 pkt 1–3”. Taka 
redakcja byłaby prawidłowa, proponuję to w opinii.

Następna uwaga dotyczy kolejnego punktu w ustawie, 
czyli pktu 3. Chodzi o art. 29a ust. 3ba pkt 3. Na podstawie 
tego przepisu w przetargach ograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości z zasobu nie może uczestniczyć między 
innymi osoba, która posiadała udziały lub akcje w spółkach 
prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości 
rolnych lub w spółce zależnej od takiej spółki. Nie ukry-
wam, że będzie mi bardzo trudno wytłumaczyć, na czym 
polega problem. Moim zdaniem nie powinno być mowy 
o spółce zależnej, tylko o spółce dominującej, ewentualnie 
o spółce zależnej i dominującej.

Spróbuję teraz wytłumaczyć dlaczego. Zakaz udziału 
w przetargu ma osoba, która posiada udziały lub akcje 
w spółkach prawa handlowego będących właścicielami 
nieruchomości. Wydaje się, że ta norma jest w miarę jasna. 
Poza tym zakaz udziału w przetargu ma taka osoba, która 
ma udziały lub akcje w spółce zależnej od spółki będącej 
właścicielem nieruchomości rolnych.

Przedstawię na przykładzie, jak miałoby to wyglądać. 
Wyobraźmy sobie, że posiadam udziały lub akcje spółki, 
która nie ma nieruchomości rolnych. Spółką dominują-
cą, czyli na przykład innym udziałowcem w tej spółce, 
jest inna spółka, która posiada jakąś nieruchomość rolną. 
Tylko z tego tytułu ja nie mógłbym uczestniczyć w prze-
targu. Wydaje się, że to chyba nie było zamierzeniem 
ustawodawcy.

Wtedy, gdy zamiast mówić o spółce zależnej, mówi-
my o spółce dominującej, przepis zaczyna nabierać sensu. 
Dlaczego? Jeżeli będę posiadał udziały lub akcje w spółce, 
która ma nieruchomość rolną, to będę wykluczony z prze-
targu. Żeby tego uniknąć, spółka, w której jestem udziałow-
cem lub akcjonariuszem, tworzy spółkę zależną. Dopiero 
ta spółka jest właścicielem nieruchomości. Rozumiem, 
że zwalczanie tej sytuacji jest zgodne z zamierzeniem 
ustawodawcy, w ten sposób ustawodawca zachowuje się 
konsekwentnie. Dlatego wydaje mi się, że zamiast mówić 
o spółce zależnej, należałoby powiedzieć o spółce domi-
nującej, ewentualnie o spółce zależnej i dominującej, ale 
sądzę, że chyba nie to było celem ustawodawcy.

Przechodzę do omawiania kolejnej uwagi. Dotyczy 
ona art. 29 ust. 1 pkt 1. Jeżeli państwo to śledzą, proszę 
spojrzeć na stronę 15 ustawy. Wydaje się, że przez przy-
padek podwójnie wyrażono warunek osobistego prowa-
dzenia działalności rolniczej. Przepis brzmi następująco: 
„Umowa zawiera w szczególności zobowiązania nabywcy 
nieruchomości do nieprzenoszenia własności nierucho-
mości nabytej z zasobu przez okres dziesięciu lat od dnia 
nabycia nieruchomości oraz do osobistego prowadzenia 
działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku 
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mniejszej niż 1 ha niż o gospodarstwie rolnym o obszarze 
nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych.

Kolejna uwaga dotyczy pktu 6 w art. 2. Jest tam zawarta 
definicja użytków rolnych. Ustawodawca definiuje użytki 
rolne jako użytki rolne w rozumieniu przepisów o geodezji 
i kartografii. Autor opinii BAS, pan doktor Lackoroński, 
zauważył, że poszukując tej definicji, musimy dotrzeć aż 
do rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy. Taka 
sytuacja jest niedopuszczalna. Pojęcie, którym posługuje 
się ustawa, nie może być definiowane w rozporządzeniu. 
W związku z tym należałoby przywrócić poprzednie… 
Jednym z rozwiązań byłoby przywrócenie poprzedniej wer-
sji definicji użytków rolnych, czyli tej, która była w do-
tychczasowej ustawie. Definicja brzmiałaby następująco: 
„Należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, 
pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod 
stawami i grunty pod rowami”.

Kolejna uwaga dotyczy art. 3 ust. 3. Przepis ten sta-
nowi: „Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ustala-
nia powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem 
współposiadania samoistnego oraz współposiadania na 
podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie 
umowy dzierżawy”. Słusznie zwrócono uwagę na to, że 
pominięto współposiadanie na podstawie użytkowania 
zwykłego. Wydaje się, że jest to oczywiste przeoczenie 
ustawodawcy. Należy to uzupełnić.

Przejdźmy teraz do art. 9 ust. 5. Przepis stanowi: 
„W przypadku braku uprawnionych do pierwokupu, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2 – nie będę tego szerzej wyjaśniał, 
bo nie jest to najważniejsze – albo niewykonania przez nich 
tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy 
agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa, gdy przed-
miotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni 
nie mniejszej niż 1 ha”.

Weźmy teraz pod uwagę to, że są również ust. 3 i 4, 
które znajdują się przed tym ustępem. Ust. 3 stanowi: 
„O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej 
części notariusz w imieniu zobowiązanego z tytułu pra-
wa pierwokupu zawiadamia osoby uprawnione”. Ust. 4: 
„Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, skierowane do 
osób, którym przysługuje prawo pierwokupu wywołuje 
skutki dla zawiadomień określone w przepisach kodeksu 
cywilnego dotyczących prawa pierwokupu”.

Wysoka Komisjo! Takie usytuowanie przepisów po-
woduje, że literalnie odczytując przepis, dochodzimy do 
wniosku, że ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do ust. 5, 
co jest błędem. Kolejność powinna być zmieniona, ust. 5 
powinien być zamieszczony przed ust. 3.

Ostatnia uwaga dotyczy art. 13. Zasady dotyczące prze-
noszenia własności nieruchomości rolnej określone przepisa-
mi niniejszej ustawy stosuje się do przeniesienia własności 
gospodarstwa rolnego, z tym że prawo pierwokupu, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1, przysługuje wyłącznie dzierżawcy 
całego gospodarstwa rolnego. Powiem jeszcze raz: zasady 
dotyczące przenoszenia własności nieruchomości rolnej 
określone przepisami niniejszej ustawy stosuje się do – uwa-
ga – przeniesienia własności gospodarstwa rolnego.

Wysoka Komisjo! Z własnością gospodarstwa rolnego 
jest taki problem, że własność odnosi się do rzeczy, a była 
już mowa o tym, że gospodarstwo rolne to nie tylko rzeczy, 

Wysoka Komisjo! Z jakichś powodów, których ja nie 
rozumiem, w przepisie ograniczono to tylko do dwóch 
różnych rodzajów zabezpieczenia. Być może stoi za tym 
jakaś myśl, jakiś pomysł. Nie wiem, z czego to wynika. 
Dlaczego w jednym przypadku ustawodawca decyduje 
się na dosyć szerokie spektrum środków zabezpieczenia 
wierzytelności, a w innym przepisie dotyczącym niemalże 
identycznej sytuacji ogranicza rodzaje zabezpieczeń do 
hipoteki i weksla. Jest to ograniczone w dziwny sposób, 
bo są to bardzo różne środki zabezpieczenia pełniące różne 
funkcje. Wybrano akurat te dwa. Wydaje się, że wymaga 
to uzasadnienia, wyjaśnienia. Jeżeli nie byłoby żadnego 
uzasadnienia, to należałoby rozszerzyć możliwości zabez-
pieczenia wierzytelności.

Przejdźmy teraz do art. 23 ust. 1. Agencja, na wniosek 
osoby władającej nieruchomością Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa bez tytułu prawnego, może po uzyskaniu 
pozytywnej opinii właściwej miejscowo izby rolniczej 
umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe 
z tego tytułu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
jeżeli osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze lub 
przez okres ponad dziesięciu lat. Jest tutaj spójnik „lub”. 
Można skorzystać z dobrodziejstwa tego przepisu, jeżeli 
osoba działała w dobrej wierze lub przez okres ponad dzie-
sięciu lat. Czyli sytuacja osoby działającej w dobrej wierze 
została zrównana z sytuacją osoby działającej w złej wie-
rze, ale posiadającej rzecz ponad dziesięć lat. To może nie 
jest dziwne. Jeżeli porównamy sytuację osób działających 
w złej wierze, tej, która posiadała rzecz na przykład przez 
trzy lata rzecz, i tej, która posiadała rzecz ponad jedena-
ście lat, to okaże się, że w lepszej sytuacji prawnej będzie 
osoba posiadająca rzecz przez jedenaście lat. Nie wiem, 
czy jest to zamierzony efekt. Może tak, ale trudno mi sobie 
wyobrazić, czym kierował się ustawodawca, w ten sposób 
regulując przepis. Może chodzi tu po prostu o spójnik „i”, 
ale nie jestem tego pewien.

Na końcu chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną 
kwestię. Na stronach internetowych Sejmu pojawiła się 
opinia przygotowana przez BAS, której niestety nie zdą-
żyłem uwzględnić w swojej opinii. Jest to bardzo warto-
ściowa, niezwykle ciekawa opinia autorstwa pana doktora 
Bogusława Lackorońskiego. Zwraca on uwagę na kilka 
aspektów związanych z tą ustawą.

Pozwoliłem sobie przygotować pięć poprawek. Po 
pierwsze, poprawki te są zgodne z uwagami autora opinii, 
a po drugie, były one na tyle łatwe do przygotowania, że 
zdążyłem uczynić to przed posiedzeniem komisji.

Poprawka pierwsza dotyczy pktu 2 w art. 2. Znajduje 
się tam definicja gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo to 
jest definiowane w następujący sposób: „Ilekroć w ustawie 
jest mowa o gospodarstwie rolnym, należy przez to rozu-
mieć gospodarstwo rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego 
o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych”.

Wysoka Komisjo! Mamy do czynienia z pewnym błę-
dem. Gospodarstwo rolne to nie są tylko grunty rolne. Jest 
to zespół praw majątkowych i niemajątkowych związanych 
z działalnością rolniczą. O ile się nie mylę, reguluje to 
art. 553 kodeksu cywilnego. W związku z tym właściwsze 
byłoby mówienie o gospodarstwie rolnym w rozumieniu 
kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych nie 
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dzić się z argumentacją pana mecenasa, ponieważ przepi-
sy, które zostały tutaj uwzględnione, co prawda dotyczą 
dwóch odrębnych spraw, ale będą przedmiotem postępo-
wania administracyjnego. Dlatego w tym przypadku nie 
ma merytorycznego znaczenia, czy zostanie użyty wyraz 
„przypadek”, czy „sprawa”. Naszym zdaniem jest to kwe-
stia wyłącznie redakcyjna.

Kolejna sprawa dotyczy poprawki drugiej czy uwa-
gi drugiej związanej ze składaniem fałszywych zeznań. 
Chcę poinformować, że przepis tej samej treści znajduje 
się w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmia-
nie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
Nie ma konieczności zamieszczania tych samych przepisów 
w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Trzecia kwestia dotyczy spraw związanych z zawie-
raniem umów dzierżawy gruntów w formie aktów no-
tarialnych. Sprawa ta także była dyskutowana ze stroną 
społeczną. Uznaliśmy, że prace w Sejmie nadały nowy 
kształt tym przepisom. Zaproponowana redakcja przepisu 
ma na celu uniknięcie wątpliwości co do tego, że prze-
pis ten odnosi się również do umów dzierżawy zawartych 
w formie aktu notarialnego, która jest obowiązkowa dla 
umów… Chodzi o działki o powierzchni powyżej 5 ha. 
To też wymyślili rolnicy, zostało to uszanowane. Umowa 
jest zawierana na okres powyżej pięciu lat. Nie podzielamy 
poglądu, że przepis powinien być sformułowany inaczej. 
Naszym zdaniem jest on wystarczający. Przepis ten znalazł 
poparcie w Sejmie.

Jeśli chodzi o poprawkę czwartą dotyczącą art. 10701, to 
zgadzamy się z tym, że w przepisie pojawiła się oczywista 
pomyłka redakcyjna, która pewnie będzie mogła być popra-
wiona po wejściu ustawy w życie. Generalnie chodzi o to, 
żeby wejście ustawy w życie stało się faktem. Oczywiście 
te kwestie, które wynikają z oczywistych omyłek pisarskich 
i wymagają korekty, z pewnością będzie można jeszcze 
przedyskutować po wejściu ustawy w życie.

Kwestia dotycząca ksiąg wieczystych została bardzo 
mocno rozbudowana przez pana mecenasa. Chcę powie-
dzieć, że była ona dyskutowana podczas posiedzeń komisji 
w parlamencie. Sposób postępowania przy dokonywaniu 
wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest uregulowany 
w art. 6261 i w następnych przepisach kodeksu postępo-
wania cywilnego. Oczywiste jest to, że wśród dokumentów 
dołączonych do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczy-
stej powinien znaleźć się operat szacunkowy określający 
wartość nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę 
majątkowego na zlecenie wnioskodawcy na podstawie prze-
pisów o gospodarce nieruchomościami. Pod tym względem 
orzecznictwo jest precyzyjne. Zostanie również wprowa-
dzony przepis, który będzie to wyjaśniał, więc nie widzimy 
potrzeby przyjmowania uwagi i regulowania przepisu.

Kolejna, szósta poprawka dotyczy przepisu mówiącego 
o tym, że w planie finansowym Agencji Nieruchomości 
Rolnych 30% środków finansowych przeznacza się na 
realizację zadań związanych z wykonywaniem prawa 
pierwokupu. Przepis ten znalazł się w stanowisku rządu 
i został przyjęty przez rząd. Chodzi o to, żeby wzmocnić 
pozycję agencji poprzez możliwość wykorzystania pra-
wa pierwokupu i odkupu. Rząd zdecydował, że Agencja 

są to również inne prawa. W związku z tym właściwe byłoby 
zastąpienie wyrazów „przeniesienia własności” wyrazem 
„zbycia”. To wszystko, co mam do przekazania. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Przed chwilą Biuro Legislacyjne zgłosiło szereg uwag.
Czy pan minister jest już gotów odnieść się do tych 

uwag, czy potrzebna jest panu jeszcze chwila?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Dziękujemy panu mecenasowi za przedstawione uwagi 

do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chcę jasno 
oświadczyć, że uwagi będące przedmiotem opinii pana 
mecenasa były dyskutowane i wielokrotnie wyjaśniane na 
posiedzeniach komisji sejmowych.

Chciałbym rozpocząć wypowiedź od odniesienia się do 
opinii Biura Analiz Sejmowych, która była przedmiotem 
obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie. Szkoda, 
że pan mecenas nie odniósł się do tych wątków, które są 
bardzo ważne w procesie stanowienia prawa.

Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w opi-
nii autor przywołuje… Cytuję: „Agencja Nieruchomości 
Rolnych rozbudowuje swoje struktury do bardzo wiel-
kich rozmiarów”. Chodzi o oddziały terenowe Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Innymi słowy, autor opinii mówi, 
że to dopiero nastąpi. Informuję, że oddziały terenowe 
funkcjonują od momentu, kiedy powstała agencja, czyli 
od 1991 r. A więc taka jest znajomość tych kwestii autora 
opinii Biura Analiz Sejmowych.

Po drugie, chcę zwrócić uwagę na to, że kwestia doty-
cząca przenoszenia własności nieruchomości została bardzo 
wysoko oceniona przez pana profesora Pisulińskiego, który 
jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Cywilnego. Ta kwestia także była bardzo mocno dys-
kutowana w zakresie podziałów nieruchomości. Tworząc 
projekt ustawy, korzystaliśmy z opinii i doświadczeń pana 
profesora. Nie chciałbym dalej analizować zapisów, które 
zostały zamieszczone w opinii BAS. My nie podzielaliśmy 
wniosków wynikających z tej opinii, dlatego proponuję, 
aby zakończyć tę dyskusję nad tym etapie.

My odnosimy się do uregulowań, które wynikają wprost 
z konstytucji, a także z dotychczasowych doświadczeń 
wynikających z funkcjonowania Agencji Nieruchomości 
Rolnych we współpracy ze stroną społeczną. Warto pamię-
tać o tym, co działo się na terenie Pomorza Zachodniego, 
gdzie rolnicy indywidualni zorganizowani w Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wnio-
skowali o tego typu rozwiązania. Zostały one przelane na 
papier, a dzisiaj są już zawarte w dokumencie ustawowym. 
To tyle, jeżeli chodzi o uwagi ogólne.

Przejdę do kwestii, o których mówił pan mecenas. 
Sprawę, która dotyczy pktu 5 i 6 w ust. 1, traktuję jako 
uwagę pierwszą. Chcę poinformować, że nie możemy zgo-
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Pierwsza sprawa, która została zgłoszona, jest związa-
na z brakiem przepisu przejściowego dotyczącego pozba-
wienia byłych właścicieli prawa pierwszeństwa nabycia 
nieruchomości rolnych. Rząd uważa, że nie ma potrzeby 
wprowadzenia przepisu przejściowego. Jeżeli były wła-
ściciel otrzymał zawiadomienie o przysługującym mu 
uprawnieniu, będzie mógł z niego skorzystać do czasu 
wejścia ustawy w życie, a w okresie od ogłoszenia ustawy 
do wejścia ustawy w życie agencja będzie przeznaczać 
takie nieruchomości do sprzedaży. Inaczej mówiąc, chodzi 
o czas do 31 grudnia tego roku.

Kolejna sprawa dotyczy podziału gospodarstw rolnych. 
Problem ten jest dyskutowany w Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Cywilnego. Ustawodawca może skorzystać z upraw-
nień wynikających z art. 31 ust. 3 konstytucji, który mówi 
o tym, że własność może być ograniczona w formie usta-
wowej wtedy, gdy jest to konieczne dla bezpieczeństwa, 
porządku publicznego bądź ochrony środowiska, zdrowia, 
moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. 
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, 
muszą mieć charakter proporcjonalny. Takie rozwiąza-
nie zaproponowaliśmy w ustawie. Uważamy, że jest ono 
zgodne z konstytucją. Nie ma konieczności przywracania 
tego zapisu.

Sprawa pozbawienia byłych właścicieli pierwszeństwa 
w nabyciu nieruchomości. Dotyczy to art. 29 ust. 1 pkt 1. 
Uznaliśmy, że ustawodawca, wprowadzając takie rozwią-
zanie, uważa, iż byłym właścicielom i ich spadkobier-
com przysługuje prawo do rozpatrzenia sprawy przez sąd. 
Dodatkowo chciałbym poinformować, że zostało zgłoszo-
nych prawie dwa tysiące dziewięćset wniosków dotyczących 
powierzchni 363 tysięcy ha, zostały zgłoszone roszczenia 
reprywatyzacyjne. Udokumentowane roszczenia dotyczą 
powierzchni 77 tysięcy ha z tych 363 tysięcy ha, o których 
przed chwilą powiedziałem. Kancelaria Prezydenta wska-
zuje i powołuje się na uchwałę Trybunału Konstytucyjnego 
z 18 czerwca 1996 r. Był to wniosek pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego o ustalenie powszechnie obowiązującej 
wykładni ustawy, ale dotyczył innej ustawy. Chodziło o grun-
ty niebędące gruntami rolnymi, o których mowa w ustawie 
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Kolejna sprawa dotyczy zobowiązania nabywcy nie-
ruchomości do nieprzenoszenia własności nieruchomości 
przez okres dziesięciu lat. Ograniczenia te znajdują się 
w umowach Agencji Nieruchomości Rolnych zawieranych 
podczas transakcji sprzedaży nieruchomości rolnych z za-
sobu w wyniku przetargów ograniczonych. Uważamy, że 
dotychczasowe przepisy, które tego dotyczą, są korzystne, 
bo wielkość spłaty jest rozkładana na piętnaście lat pod 
warunkiem wpłacenia 10% kwoty. To jest ta pierwsza wpła-
ta. Dzisiaj te warunki są bardziej korzystne dla rolników. 
Sądzimy, że należy dalej stosować te przepisy z uwagi na 
ich korzystny wymiar.

Panie Przewodniczący, to tyle z mojej strony. Dziękuję 
za uwagę.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Panie Legislatorze, chciałbym, żebyśmy w skrócie…

Nieruchomości Rolnych powinna dysponować większymi 
środkami finansowymi, żeby realizować to zadanie. Będzie 
ono realizowane w roku 2016. Plan finansowy na rok 2015 
jest zamknięty dla tej inicjatywy z uwagi na zobowiązania 
realizowane przez agencję wobec budżetu państwa. Dlatego 
tej uwagi też nie przyjmujemy.

Kolejna uwaga zgłoszona przez pana mecenasa – za-
notowałem ją jako uwagę siódmą – dotyczy powierzchni 
użytków rolnych nieprzekraczającej 500 ha. Możemy so-
bie wyraźnie powiedzieć: w przypadku wykupu gruntów 
ze Skarbu Państwa łączna powierzchnia użytków rolnych 
będących własnością nabywcy oraz nabytych kiedykol-
wiek z zasobu nie przekroczy progu 500 ha. Uważamy, 
że dzięki działaniom służb agencja będzie dysponowała 
pełnymi informacjami, co pozwoli na to, by progi wiel-
kościowe były respektowane. Nie będzie żadnych prze-
kroczeń. W tym przypadku również nie podzielamy opinii 
pana mecenasa.

Jeśli chodzi o kolejną uwagę dotyczącą… Przepraszam, 
musimy tylko jeszcze…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze, możemy kontynuować.
Uwaga ósma. Tej uwagi również nie przyjmujemy. Ma 

ona charakter tylko i wyłącznie sygnalny. Osoby upraw-
nione do reprezentowania spółdzielni kółek rolniczych lub 
spółdzielni produkcji rolnej jako osoby zarządzające powin-
ny posiadać kwalifikacje rolnicze. Zostało to uwzględnione 
w tekście ustawy, więc nie ma potrzeby doprecyzowania 
tego przepisu. Przepisy zaproponowane w tekście ustawy 
są wystarczające.

Kolejna poprawka dotyczy art. 21. Celem tego prze-
pisu jest wprowadzenie zakazu uczestnictwa w przetar-
gach dla osób, które nie dopełniły co najmniej jednego 
ze wskazanych postanowień ustawy. Z proponowanego 
zapisu wynika, że ktoś musiałby naruszyć wszystkie trzy 
wskazane postanowienia ustawy, żeby zostać wykluczonym 
z przetargu. Przepis zaproponowany w ustawie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Oczywiście. Przepisy, które zostały sformułowane 

w ustawie, są bardziej precyzyjne niż przepisy zapropo-
nowane przez pana mecenasa, dlatego nie przyjmujemy 
tej uwagi.

Uwaga dziesiąta dotyczy sformułowań „zależnej od” 
i „zależnej lub dominującej w stosunku do”. Uwaga ma 
charakter doprecyzowujący, jednak uważamy, że obecne 
sformułowanie jest lepsze pod względem prawnym, lepiej 
zabezpiecza i jest wystarczające do prawidłowego stoso-
wania tego przepisu.

Uwaga jedenasta. Uważamy, że przepisy, które zostały 
sformułowane, są wystarczające. Nie trzeba ich rozszerzać 
o propozycje wskazane przez pana mecenasa. Nie przyj-
mujemy tej uwagi.

Kolejna sprawa dotyczy zaprzestania osobistego prowa-
dzenia działalności rolniczej. Uważamy, że to również jest 
uwaga natury ogólnej, nie ma ona charakteru legislacyjne-
go, w związku z tym nie możemy jej przyjąć. Obowiązujące 
przepisy są wystarczające.

To tyle, jeśli chodzi o uwagi pana mecenasa.
Pojawiły się jeszcze uwagi zgłoszone przez Kancelarię 

Prezydenta.
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Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że poprawki czy uwagi 

Kancelarii Prezydenta wpłynęły do ministerstwa w ponie-
działek, więc nie mieliśmy ich w trakcie przeprowadzania 
całego procesu legislacyjnego i podczas dyskusji nad usta-
wą. W związku z tym tak zostało sformułowane stanowisko 
rządu i zostało ono w pełni zrealizowane w projekcie usta-
wy. Oczywiście uwaga pana senatora jest pewnie zasadna, 
ale nie chciałbym się z nią zgodzić, bo gdybyśmy wcześniej 
mieli uwagi, to pewnie dyskusja mogłaby być skierowana 
w innym kierunku. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Myślę, że nie będziemy polemizować.
Kolega złożył wniosek, żeby wnieść to na posiedze-

niu plenarnym. Myślę, że jest to bardzo zasadne, gdyż 
będzie czas na odniesienie się do uwag. Myślę, że jest to 
słuszna uwaga.

Proszę, Panie Senatorze Niewiarowski.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Dziękuję bardzo.
Nie można powiedzieć, że ustawa jest dobra. Cieszę się, 

że nie jestem w skórze pana ministra, który musi jej bronić, 
ale rozumiem złożoność problemu i kontekst społeczny. 
Proponuję, aby Wysoka Komisja zastanowiła się nad tym, 
czy nie należałoby przełożyć dyskusji na inne posiedzenie, 
bo trudno sobie wyobrazić tę ustawę bez poprawek. Chodzi 
o to, by w tej chwili przerwać posiedzenie i – jeśli była-
by taka możliwość – porozmawiać na ten temat w innym 
terminie, przedyskutować poprawki złożone przez pana 
legislatora i poprawki, które spłynęły z zewnątrz. Przecież 
nawet nie odnosząc się do tego merytorycznie, w żaden 
sposób nie możemy… Gdy rozpatrujemy to pod względem 
merytorycznym, nie możemy lekceważyć propozycji pana 
prezydenta. Chyba wiemy, jaka jest procedura, i możemy 
się spodziewać, że ustawa w takim kształcie nie zostanie 
podpisana. Trzeba to brać pod uwagę. W związku z tym 
mam takie pytanie: czy nie warto byłoby jednak przeło-
żyć… W jakim stopniu może nastąpić zbliżenie stanowisk 
i ujednolicenie zapisów, które mogłyby być zaakceptowane 
przez wszystkich?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Weźmiemy to pod rozwagę.
Kolega senator.

Senator Piotr Gruszczyński:
Panie Przewodniczący, ja nie ukrywam, że swoim gło-

sem chciałbym wzmocnić wypowiedź moich kolegów.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Michał Gil: Tak, wiem.)

Znamy już tę polemikę, chodzi o to, żebyśmy nie prze-
ciągali dyskusji, bo goście też chcą zabrać głos.

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Chcę tylko powiedzieć, że podtrzymuję wszystkie swoje 

uwagi. Jeśli chodzi o uwagi pana prezydenta, to chciałbym, 
by panowie senatorowie zwrócili uwagę szczególnie na 
zakaz czy klauzulę umowną, która zakazywałaby ustana-
wiania hipoteki na nieruchomości bez ograniczenia czaso-
wego. Wydaje mi się, że jest to szczególnie daleko idące 
ograniczenie prawa własności. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Rozumiem, że pan mecenas podtrzymuje swoje uwagi. 

Nadszedł czas na dyskusję.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos? 

Nie widzę chętnych…
(Senator Marek Konopka: Ja.)
Proszę.

Senator Marek Konopka:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Oczywiście wraz z kolegami zapoznałem się z różnymi 

opiniami dotyczącymi wniesionych poprawek. Chciałbym 
odnieść się do poprawek zgłoszonych przez Kancelarię 
Prezydenta.

Pan mecenas odniósł się do nich bardzo szczegółowo 
i powiedział, że nie jest jeszcze w stanie przygotować kon-
kretnych poprawek. Przed posiedzeniem dyskutowaliśmy 
o tym, że być może będziemy skłonni poprzeć poprawki 
przygotowane przez pana legislatora i wnieść je na posie-
dzeniu plenarnym.

Chciałbym nie zgodzić się z panem ministrem, który 
chce je odrzucić czy sugeruje ich odrzucenie. Pan mecenas 
powiedział, że miał zbyt mało czasu na pochylenie się nad 
tymi sprawami, nie jest dzisiaj gotów do sformułowania 
konkretnych poprawek dotyczących uwag zgłoszonych 
przez Kancelarię Prezydenta. Mam nadzieję, że wtedy, gdy 
już będzie pan gotowy i my będziemy gotowi… Jest jesz-
cze czas, na posiedzeniu plenarnym moglibyśmy wnieść 
poprawki dotyczące kwestii, do których ustosunkował się 
pan prezydent. Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Kazimierz Plocke: Panie Przewodniczący, mogę za-
brać głos?)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos?
Pan minister zawsze ma odpowiedź.
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Jest jeszcze jedna sprawa. Jest to bardzo dziwne, przed-
stawiliście państwo gorszą propozycję dla dzierżawcy, niż 
była. Było to mało prawdopodobne, ale tak jest. Jeżeli 
przeanalizowalibyście państwo istniejące przepisy i porów-
nalibyście je z tymi proponowanymi, to zobaczylibyście, 
że sytuacja dzierżawcy się pogorszy. Tak że jest naprawdę 
mnóstwo niuansów, które dopiero w praktyce pokażą, że 
postanowienia ustawy będą – jeszcze raz podkreślę – nie-
wykonalne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo.
Ja rozumiem, że podczas prac legislacyjnych w Sejmie 

zgłaszaliście państwo mnóstwo uwag. Skoro jednak mówi 
pan o tym, że sytuacja dzierżawców się pogorszy, to prosi-
my o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub wyjaśnienie, 
w jakim przypadku… Samo powiedzenie, że sytuacja się 
pogorszy, nic senatorom nie mówi.

Skarbnik Krajowej Rady Notarialnej 
Zbigniew Popłonkowski:
Proszę państwa, jest to prosta sprawa. Jeżeli mogę… 

Muszę przejść do konkretów, bo nie można na etapie… 
Dzisiaj, gdy nieruchomość jest dzierżawiona, sporządza się 
umowę warunkową. Umowa ta jest przekazywana dzier-
żawcy, który ma prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwa 
dłużej niż trzy lata. Jest to wykonywane w ten sposób: 
dzierżawca ma miesiąc na złożenie oświadczenia o wyko-
naniu prawa pierwokupu, po czym staje się właścicielem.

Proszę zwrócić uwagę na sytuację, która nastąpi po 
wejściu ustawy w życie. Gdy rolnik ma, załóżmy, 10 ha, 
z czego 5 ha jest dzierżawione, i chce sprzedać tę pię-
ciohektarową działkę, to musi zawiadomić dzierżawcę. 
Prawda? Dzierżawca chce skorzystać z prawa pierwoku-
pu. Pójdzie więc do notariusza, aby złożyć oświadczenie 
o wykonaniu prawa pierwokupu. Wtedy notariusz powie 
mu: proszę pana, bardzo dobrze, ale proszę przedstawić 
decyzję dyrektora oddziału terenowego agencji o wyrażeniu 
zgody na podział gospodarstwa rolnego. Wniosek składa 
zbywca i nabywca. Zbywca, czyli rolnik, który sprzeda-
je. Jeśli nie będzie chciał tego zrobić… Dzierżawca ma 
miesiąc na wykonanie prawa pierwokupu, tak stanowi ko-
deks cywilny. Nie ma szans wykonania tego prawa. Proszę 
państwa, dalsza część… Mówię, że sytuacja dzierżawcy 
się pogorszy, bo dotychczas nic nie musiał robić, składał 
tylko oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu. To 
jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Proszę zwrócić uwagę na to, że w obec-
nie obowiązującej ustawie notariusz… To też jest kuriozum, 
powiem to tak na marginesie. Proszę państwa, jeśli chodzi 
o zawiadamianie – mówił o tym pan legislator – to oczywi-
ste jest to, że taka konstrukcja przepisu uniemożliwia nam 
zawiadamianie Agencji Nieruchomości Rolnych o sporzą-
dzonym akcie notarialnym. Znowu wracamy do sytuacji, 
która była – tak jak wspomniałem – kuriozalna w dotych-
czasowej ustawie. Okazało się, że jako notariat musieliśmy 
zawierać porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnych 
dotyczące tego, jak wykonać tę ustawę. Doszliśmy do wnio-

Po pierwsze, chcę zwrócić uwagę na to, że my właści-
wie dzisiaj otrzymaliśmy opinię Biura Legislacyjnego wraz 
z poprawkami. Nie wiem, czy były one dostępne wcześniej. 
Mówimy o bardzo poważnej materii. Myślę, że bardzo 
łatwo będzie można popełnić błąd, dlatego w mojej ocenie 
jest nam potrzebny czas, żeby przedyskutować tę kwestię 
i przygotować takie poprawki, które… Niestety muszę 
powiedzieć, że ja krytycznie patrzę na tę ustawę. Chodzi 
o pracę wykonaną przez naszych kolegów posłów. Rolą 
parlamentu, rolą Senatu jest poprawienie tego, co w naszej 
ocenie nie jest doskonałe. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy są jeszcze inne wnioski?
Pan senator. Proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja powiem króciutko. Chciałbym podziękować kolegom 

senatorom z Platformy Obywatelskiej za rozsądek i poprzeć 
ten wniosek. Moglibyśmy nie zamykać tego posiedzenia 
komisji i dzisiaj przeprowadzić dyskusję, ale kwestie do-
tyczące poprawek i całej ustawy powinniśmy rozstrzygnąć 
na kolejnym posiedzeniu. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy są jeszcze inne wnioski państwa senatorów? Nie 

widzę chętnych.
Dopuszczam gości do głosu.
Pan zgłaszał się w pierwszej kolejności. Proszę.

Skarbnik Krajowej Rady Notarialnej 
Zbigniew Popłonkowski:
Notariusz Zbigniew Popłonkowski, skarbnik Krajowej 

Rady Notarialnej.
Proszę państwa, jak widać, pod względem notarial-

nym ta ustawa dzieli się na dwa elementy. Jeżeli chodzi 
o obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu 
Państwa, to wiadomo, że właściciel może robić, co chce, 
i może proponować jakiekolwiek rozwiązania. Pierwsza, 
ta zasadnicza część ustawy o kształtowaniu ustroju rolne-
go, dotyczy obrotu powszechnego. Nie da się zastosować 
postanowień tej ustawy w praktyce. Chciałbym, żebyście 
mieli państwo tego świadomość.

Nie chciałbym państwa zanudzać, są to bardzo szcze-
gółowe kwestie, trzeba by zagłębić się w konstrukcję aktu 
notarialnego. Proszę państwa, jest jednak parę takich roz-
wiązań, które… Chodzi chociażby o sąsiedzkie prawo 
pierwokupu. Skoro mówi się, że w pierwszej kolejności 
wskazuje się daną osobę, to należałoby domniemywać, że 
jest jakaś dalsza kolejność. W jaki sposób mamy to zrobić? 
Jak zawiadamiać? Kogo zawiadamiać? Przecież jest to 
niedookreślone. Na każdym… Jeżeli poszczególne postano-
wienia nie będą przestrzegane, czynność będzie nieważna. 
Jeszcze raz podkreślam, nie da się tego wykonać.
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uwagę najdłuższa granica, czyli trzeba byłoby robić pomia-
ry geodezyjne, żeby zmierzyć granice, a to jest kosztowne. 
Zmieniono ten zapis na jeszcze gorszy, mówiący o tym, że 
prawo będzie przysługiwać temu, którego wskaże sprze-
dający. Ja mieszkam na wsi. Gdyby sprzedający chciał 
sprzedać grunt swojemu sąsiadowi, to nie byłoby innego 
nabywającego. A co będzie wtedy, gdy sprzedający będzie 
po prostu skłócony ze wszystkimi sąsiadami i nie będzie 
chciał nikogo wskazać? Żaden przepis nie może nałożyć na 
niego takiego obowiązku. Co będzie w takiej sytuacji? Co 
wtedy należałoby zrobić? Losowanie? Nie wiem. Ustawa 
tego nie wyjaśnia. To jest jeden z takich zapisów.

Drugi problematyczny zapis dotyczy dzierżawców. To, 
o czym już była mowa, to tylko część problemu. Analizując 
tę ustawę i czytając zapis ust. 6 w art. 9, można dojść do 
wniosku, że jeśli rolnik indywidualny będzie chciał kupić 
grunt, by powiększyć gospodarstwo, to nawet dzierżawca 
straci prawo pierwokupu. Zapis mówi o tym, że przepisów 
ust. 1–5, które dotyczą prawa pierwokupu, nie stosuje się, 
jeśli nieruchomość rolną lub jej część nabywa rolnik indy-
widualny, osoba bliska, osoba będąca właścicielem nieru-
chomości graniczącej – w tym miejscu powtórzono zapisy 
– członek spółdzielni produkcji rolnej itd. Rozumiem, że 
w takim razie przestaną obowiązywać prawa pierwoku-
pu ustanowione w ust. 1 i 2, a także prawo dla agencji, 
o którym mowa w tym artykule w ust. 5. Chyba dobrze 
to rozumiem.

Następnym problemem, który wywołuje ta ustawa, jest 
to… W Sejmie próbowano nam wmówić, że obrót nieru-
chomościami będzie uspołeczniony. Zostanie powołana 
komisja, która będzie miała prawo opiniowania sprzedaży 
w obrocie pozaagencyjnym, czyli w obrocie prywatnym. 
Zrobiono to jednak w taki sposób, że zapisano, iż wykona-
nie… W art. 11 jest mowa o tym, że wykonywanie przez 
agencję prawa pierwokupu lub uprawnienia, o którym 
mowa w art. 10, następuje po wydaniu przez komisję do 
spraw kształtowania ustroju rolnego pozytywnej opinii 
w tych sprawach. Czytając to razem z art. 9 ust. 5, który 
mówi o prawie pierwokupu agencji, można domniemywać, 
że należy zasięgnąć opinii tylko w przypadku, kiedy prezes 
agencji lub uprawniony organ agencji podejmie decyzję 
o skorzystaniu z prawa pierwokupu. Jeśli zaś podejmie 
decyzję o nieskorzystaniu z tego prawa, to nie trzeba bę-
dzie zasięgać opinii, wynika to z brzmienia art. 11. Czyli 
ta komisja będzie tylko opiniować. Gdy prezes zdecyduje 
się na skorzystanie z prawa pierwokupu i agencja z niego 
skorzysta, to strona społeczna będzie mogła stwierdzić, że 
zgadza się lub nie zgadza się na skorzystanie z tego prawa. 
Jednak w sytuacji, gdy – znając życie – pewne czynniki 
spowodują, że prezes zrezygnuje z prawa pierwokupu, to 
strona społeczna nie będzie miała nic do gadania.

Ja z przerażeniem słuchałem tego, co mówił pan mini-
ster. W Sejmie również mówiono nam, że najważniejsze 
jest to, żeby ustawa szybko została podpisana i weszła 
w życie. Już nieważne, jak będzie napisana, może być na-
wet z błędami.

Panie Ministrze, przypomnę, że wchodzi ona w życie 
1 stycznia 2016 r. Bez względu na to, czy zostanie podpi-
sana za tydzień, za miesiąc, czy za sześć miesięcy – już nie 
będzie sześciu miesięcy, ale może to być pięć miesięcy – nie 

sku, że na zasadzie niepisanej umowy notariusze będą prze-
syłać agencji wypisy aktów notarialnych zawierających od-
powiednie umowy. Teraz zmierza się w dobrym kierunku, 
tylko – tak jak słusznie zauważył pan legislator – przepis 
został zamieszczony w niewłaściwym miejscu. Tak że jest 
mnóstwo takich kwestii, które należałoby poprawić. To są 
szczegóły, dlatego nie chciałbym państwu, że tak powiem, 
zabierać czasu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Wypowie się pan, a później pan siedzący z tyłu.
Proszę.

Przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Kombinatu Rolnego „Kietrz” 
Wiesław Pawłowski:
Ja wypowiem się króciutko.
(Głos z sali: Proszę się przedstawić do mikrofonu.)
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Proszę usiąść 

i mówić do mikrofonu.)
Nazywam się Wiesław Pawłowski. Jestem przedstawi-

cielem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” w jednej ze spółek strategicznych Agencji 
Nieruchomości Rolnych.

Chciałbym zadać pytanie panu ministrowi. Spółki bę-
dące w zasobach agencji nie są zabezpieczone przed sprze-
dażą i przed podziałem. Chciałbym się dowiedzieć, jakie 
są plany rządu na przyszłość w stosunku do tych spółek. 
My jako przedstawiciele załóg spółek chcielibyśmy, żeby 
był na przykład zapis wnoszący prawo wieczystego użyt-
kowania gruntów dzierżawionych przez spółki. Dzisiaj nie 
ma kompletnie żadnych zabezpieczeń.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Kto jeszcze chciałby zabrać głos?
Pan poseł Jacek Bogucki.
Proszę, Panie Pośle.

Poseł Jacek Bogucki:
Panie Przewodniczący, trochę usprawiedliwię Sejm. 

W toku prac w Sejmie chcieliśmy poprawiać tę ustawę, 
ale został przyjęty i narzucony nam taki tryb pracy, żeby 
w ciągu jednego posiedzenia odbyło się zakończenie pierw-
szego czytania w komisji, drugie czytanie i uchwalenie 
ustawy. Oczywiście została ona uchwalona praktycznie 
bez żadnych poprawek. My jako przedstawiciele opozycji 
podnosiliśmy uwagi. Zgłaszaliśmy też te uwagi, które tu 
padały, oraz inne uwagi. Zgodzę się z panem przedstawi-
cielem Krajowej Rady Notarialnej, że postanowienia tej 
ustawy są niewykonalne, są jeszcze inne powody.

Na przykład w art. 9 w ust. 2 zapisano, że prawo pier-
wokupu ma właściciel sąsiedniej nieruchomości. Zapisano 
to w taki sposób, że… Początkowo miała być brana pod 
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osób zgłosiło, że chce skorzystać z jakiegoś uprawnienia, 
należy cofnąć to uprawnienie? Wydaje mi się, że jest to 
dziwny powód.

Druga kwestia. Chciałbym, żebyśmy bardzo dobrze roz-
różniali dwa aspekty. Pan minister był łaskaw powiedzieć, 
że o tych sprawach powinny decydować sądy.

Szanowni Państwo! Obecnie w polskim państwie są 
dwa rodzaje stanów faktycznych. Jest taki stan faktyczny: 
jest mienie, które zostało zabrane przez władze byłego 
ustroju z naruszeniem wydanych przez te władze przepisów 
lub wbrew tym przepisom, inaczej mówiąc, bez podstawy 
prawnej bądź z rażącym naruszeniem prawa. Postępowania 
sądowe, tak zwane postępowania rewindykacyjne, dotyczą 
tylko tego typu spraw. Chodzi o odzyskiwanie niesłusznie, 
bezprawnie czy bezpodstawnie zabranego mienia. To jest 
jedna kwestia. Te sprawy mogą być rozstrzygane przez 
sądy. Sądy oraz organy administracji publicznej w postę-
powaniach administracyjnych badają, czy mienie zostało 
zabrane zgodnie z prawem czy bezprawnie. W przypad-
ku, gdy zostało zabrane bezprawnie, jeżeli jest możliwość 
zwrotu, jest ono zwracane, a jeśli nie ma takiej możliwości, 
to są szanse na jakieś odszkodowanie.

Jest także druga kwestia. Jest ona związana z mieniem, 
które zostało zabrane przez władze byłego ustroju w sposób 
zgodny z przepisami wydanymi przez władze komunistycz-
ne. W stosunku do tego mienia suwerenny ustawodawca… 
Powiem więcej, chodzi o mienie zabrane zgodnie z prze-
pisami, ale przepisy te zostały uznane przez Wysoki Senat 
za nieważne i niegodziwe. Niestety Sejm nie uchwalił ta-
kiej ustawy, ale jest taka uchwała Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jeśli chodzi o mienie zabrane na podstawie tych 
przepisów, to byłbym właścicielom przysługuje upraw-
nienie do pierwszeństwa nabycia. Skoro to uprawnienie 
przysługuje… Do dziś jest to jedyne uprawnienie, które 
w ogóle zostało przyznane w zamian za to, że określonym 
obywatelom polskim zabrano ziemię i nie przyznano żad-
nego odszkodowania. Przypomnijmy sobie, że obywatele 
amerykańscy, francuscy, belgijscy, holenderscy, brytyjscy 
otrzymali za to odszkodowania na podstawie tajnych po-
rozumień zawartych przez rząd Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z obcymi państwami. Proszę państwa, do dziś jest 
to jedyne uprawnienie, które zostało przyznane w zamian 
za to, że mienie zostało zabrane, a następnie sprzedane. Nie 
dajmy się, że tak powiem, kupić propagandzie komuni-
stycznej, która mówi, że zostało ono dane chłopom. Chłopi 
zapłacili za to państwu, to nie zostało dane, tylko sprzedane. 
Jedynym uprawnieniem przysługującym byłym właścicie-
lom jest to uprawnienie do pierwszeństwa nabycia.

Nie znam, nie usłyszałem ani od pana ministra, ani 
ze strony rządu jakichkolwiek przyczyn, dla których to, 
co stało się w Polsce prawem i zostało uznane przez su-
werennego ustawodawcę za słuszne, nagle ma być wy-
cofane. Tym bardziej że przecież jest tak, że uprawnieni 
nie decydują o czasie skorzystania z tego uprawnienia, to 
agencja suwerennie stwierdza, że coś sprzedaje albo nie. 
Zdarzały się nawet przypadki, że agencja decydowała się 
na sprzedaż, uprawniony chciał skorzystać z uprawnienia, 
a agencja mówiła: nie, teraz nie będziemy sprzedawać. No 
to co uprawniony może zrobić? Uprawniony mówi: trudno, 
przepraszam, czekam dalej, może kupię to za pięć, dzie-

zmieni się termin wejścia w życie. W Sejmie mieliśmy czas 
na pracę, Senat ma czas na pracę właściwie do ostatniego 
posiedzenia w tym roku, a przynajmniej w tej kadencji, bo 
przecież później projekty te przestaną obowiązywać. Mam 
takie uwagi, można byłoby je mnożyć.

Prosiłbym pana ministra o sprostowanie błędnej infor-
macji, która ciągle jest przekazywana, dziś też została przez 
pana przekazana. Chodzi o informację, że treść tej ustawy 
została uzgodniona ze stroną społeczną. Ja znam stanowisko 
choćby NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 
Związek mówi wprost, że ustawa nie zabezpiecza przed 
sprzedażą ziemi obcokrajowcom.

(Głos z sali: Tak.)
W Sejmie również podnosiliśmy tę kwestię. W myśl tej 

ustawy każdy – czy obcokrajowiec, czy Polak niemający 
uprawnień – może kupić ziemię rolniczą pod warunkiem, 
że żaden z uprawnionych nie skorzysta z prawa pierwo-
kupu, więc jest pełna dowolność sprzedaży. O ile wiem, 
rozwiązanie to nie zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 
Jest obecny przedstawiciel i szef związku, pewnie wypo-
wie się na ten temat.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Próbowaliśmy dyskutować o tym w Sejmie. Zarzucano 

nam, że tylko my jako kluby opozycyjne jesteśmy przeciw-
ko ustawie, a wszystkie związki rolnicze wypowiedziały 
się o niej pozytywnie. Jest naprawdę dużo uwag. Prosiłbym 
Senat o merytoryczną pracę nad ustawą, bo naprawdę ma-
cie państwo czas. Nam go nie dano, a wy macie czas na 
to, żeby poprawić te rozwiązania. Byłoby dobrze, gdyby 
prawo rzeczywiście było precyzyjne i jednoznaczne. Nie 
chodzi o to, żeby robić wszystko tak, byleby tylko ustawa 
weszła w życie, nawet z tymi błędami, jak sugerował pan 
minister. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Pośle.
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos?
Proszę.

Członek Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 
Stanisław Ziemecki:
Stanisław Ziemecki, Polskie Towarzystwo Zie-

miańskie…
(Głos z sali: Proszę mówić do mikrofonu.)
Dziękuję bardzo.
Stanisław Ziemecki, Polskie Towarzystwo Zie-

miańskie.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Usłyszeliśmy od pana ministra, że powodem, dla które-

go rząd ma zamiar cofnąć uprawnienia do pierwszeństwa 
nabycia osobom pozbawionym własności przez władze 
byłego ustroju, są tak zwane roszczenia reprywatyzacyjne 
dotyczące obszaru o powierzchni 75 tysięcy ha czy 77 ty-
sięcy ha, nie pamiętam dokładnie. Przyznam szczerze, że 
nie rozumiem… Czy jest tak, że w przypadku, gdy dużo 
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dać ojcowiznę pod obwodnicę, na cel społeczny. Byliśmy 
u wojewody, chyba ze trzydzieści razy byliśmy w agencji. 
I co z tego? Tak jak powiedziałem, może brzydko, chłop… 
Kto w końcu dostanie tę ziemię? Będzie przeznaczona dla 
takich, którzy będą dokonywać obrotu ziemią. Jaka jest 
gwarancja, że ta ziemia nie zostanie przekazana Niemcom? 
Pan Kozłowski – wskazuję już po nazwisku – mieszka 
w Szczecinie. Ja jako sołtys napisałem do niego list. Mam 
go ze sobą, pokażę panu, teraz nie będę do pana szedł…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Napisałem też do pani Prus-Głowackiej. Pan ją chyba 

zna, tak czy nie?
(Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Ziemiańskiego Stanisław Ziemecki: Tak.)
Tak. Na Jasnej Górze wymieniliśmy się numerami tele-

fonów. Prosiłem ją, żeby pomogła nam rozwiązać sprawę 
z Pławinka. Miło mi się z nią rozmawiało. Nie chcemy 
krzywdzić spadkobiercy, chcemy, żeby dostał zadośćuczy-
nienie itd. Przed dożynkami było spotkanie krajowej rady 
w Częstochowie. Później zatelefonowałem do tej pani. 
Pierwsza rozmowa była miła. Wysłałem jej materiały, 
wszystko. Później zrzuciła winę na takie czasy i w niczym 
nie pomogła. A przecież między Polakami powinien istnieć 
dialog. Nie powinno się tego wykluczać.

Początkowo, gdy zadzwoniłem do pana Kozłowskiego 
i zapytałem, czy będzie uprawiał ziemię i na niej gospoda-
rzył, odpowiedział mi dosłownie tak: „Skądże, ja jestem 
mieszczuchem”. Może pan to sprawdzić, prawdę zawsze 
da się udowodnić. Faktycznie jest mieszczuchem, mieszka 
w Szczecinie – gdzie Inowrocław, a gdzie Szczecin – ale gdy 
tylko dostał ziemię, od razu wydzierżawił ją takiemu, który 
wraz ze swoją rodziną ma nie setki, a tysiące hektarów. To 
jest biznesmen. Ci ludzie patrzą tylko na pieniądze, intere-
suje ich tylko kasa. Chłop zaś traktuje ziemię jak matkę, jak 
ojcowiznę, należy mu się ta ziemia. Dziś proszę pana, tak 
jak panią Prus-Głowacką, żeby pomógł pan w tej sprawie. 
Powiem panu jeszcze, że czytałem prasę i… W gazecie 
został zamieszczony długi wywiad dotyczący tej sprawy. 
Zapomniałem nazwiska przewodniczącego tych ziemian.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
O, chyba tak. Proszę pana, mówił on o tym, że zie-

mianie byliby zadowoleni, gdyby dostali rekompensatę 
w wysokości 20% wartości ziemi. Proszę pana, rolnicy 
z Kujaw nie mają setek hektarów, tylko mają po 20 ha. Gdy 
agencja podzieliła ziemię na działki o powierzchni 9 ha, to 
jeden człowiek dostał prawie 1/3 gruntu. Rolnik mógłby 
już utrzymać rodzinę, nie musiałby wyjeżdżać na Zachód. 
Ma dzieci, ma… Taki rolnik miałby normalne perspektywy. 
A tak, zmuszacie panowie… Proszę pana, nasi chłopi i ich 
dzieci – już nie wiem, co będzie z wnukami – nie mogą 
nabyć 1 ha ziemi. Wam marzą się setki hektarów i speku-
lacyjny obrót gruntami. Może nie wszyscy tak robią, ale 
podałem namacalny przykład. Proszę pana, w niedzielnym 
programie mówiłem o tym, jakim człowiekiem jest ten, 
który wydzierżawił ziemię od pana Kozłowskiego. To są 
ludzie wyzuci z… To są tacy typowi… Liczą się dla nich 
tylko pieniądze. Już nie będę się powtarzał. Mam zano-
towanych jeszcze kilka kwestii, które chcę poruszyć. Nie 
jestem prawnikiem, muszę sięgnąć do swoich notatek, bo 
chciałem zabrać głos i…

sięć lat. Są osoby, które znalazły się w takich sytuacjach. 
Nic nie możemy zrobić, możemy tylko czekać, aż agencja 
ewentualnie przeznaczy mienie do zbycia.

Po wprowadzeniu tych przepisów nastąpi taka sytuacja, 
że część osób skorzysta z tego uprawnienia, bo agencja 
przeznaczy dane mienie do zbycia, a część osób nie bę-
dzie miała na to szansy, bez własnej winy, bez możliwości 
przeciwdziałania temu, bo nie będzie miała żadnego prawa 
decydowania o tym, kiedy agencja przeznaczy mienie do 
zbycia. Zakładamy jedynie, że kiedyś wszystko przeznaczy. 
Takie jest założenie. Podkreślam, jest to jedyne uprawnienie 
przyznane polskim obywatelom, pozostali dostali odszko-
dowania. Dziękuję państwu bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan zgłaszał się w pierwszej kolejności.
Proszę.

Członek NSZZ RI „Solidarność” 
Józef Znamirowski:
Reprezentuję po prostu rolników indywidualnych, zwią-

zek rolników „Solidarność”. Chciałbym odnieść się…
(Głos z sali: Proszę się przedstawić.)
Józef Znamirowski. Mieszkam w gminie Inowrocław 

leżącej na Kujawach, w województwie kujawsko-po-
morskim.

Chciałbym odnieść się do słów przedstawiciela 
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Powiem tak: 
mamy do czynienia z tym, że spadkobierca kupił mienie 
od bydgoskiej agencji, a chłopom pokazano figę. Szanowny 
Panie, mam odwagę powiedzieć, że w waszych szeregach 
są nieuczciwi ludzie.

(Głos z sali: Jak wszędzie.)
Ale wytłumaczenie! Proszę państwa, powiem na czym 

polega problem. Nie jestem prawnikiem, nie potrafię wy-
powiadać się tak łatwo, jak pan prawnik siedzący koło 
mnie. Proszę wysłuchać chłopa ze wsi. Mówiono tu o po-
wierzchni 500 ha, o różnych kwestiach. Panie Ziemecki, 
chłopi na Kujawach chcieli dostać niewielki obszar, 9 ha. 
Bydgoska agencja podzieliła grunt o powierzchni 300 ha 
w miejscowości Pławinek. Protestowaliśmy tam – nie 
podczas ostatniej zimy, która była łagodna, tylko podczas 
poprzedniej – bo wiedzieliśmy, że czynione były zakusy, 
żeby wyrwać ziemię z naszych rąk i sprzedać ją obcym, 
takim spekulantom. I tak się stało. Już panu o tym mówię. 
Właściciel… Ja nie podważam tego, co pan przed chwilą 
powiedział. Mówił pan, że was skrzywdzono. Popieram 
państwa, wiem, że was skrzywdzono, bo w 1946 r. wydano 
dekret i zabrano wam mienie. Uważaliśmy, że tym, którzy 
nie chcą pracować na tej ziemi, tylko chcą ją sprzedać, 
chcą spekulacyjnego obrotu ziemią, należy się rekompen-
sata, zadośćuczynienie. W Pławinku chodziło o spekula-
cyjny obrót ziemią.

Będąc sołtysem przez dwie poprzednie kadencje, mia-
łem obowiązek upomnieć się o rekompensatę dla chło-
pów z dwóch wsi, bo podlegały one sołectwu. Teraz jest 
budowana obwodnica Inowrocławia, chłopi musieli od-
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Bądźmy Polakami. Powinniśmy działać razem, żeby 
ta ziemia… Chodzi o to, żeby została uwzględniona re-
kompensata za waszą krzywdę i żeby chłop mógł uzy-
skać ziemię, a nie o to, żeby ciągle odbywały się protesty. 
My będziemy protestować, my nie ustąpimy. Jeśli chodzi 
o Pławinek, to w dalszym ciągu uważamy, że nie może być 
takiego jegomościa…

(Członek NSZZ RI „Solidarność” Heliodor Banaszak: 
Uzupełnię.)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę o uzupełnienie tej wypowiedzi, tylko krótkie, 

bo za dużo czasu dałem…

Członek NSZZ RI „Solidarność” 
Heliodor Banaszak:
Ja powiem króciuteńko. Przede wszystkim chciałbym 

podziękować panu ministrowi i innym za to, że został 
uwzględniony społeczny głos Szczecinian. Przeczytałem 
tę ustawę od deski do deski, widzę tam wiele aspektów spo-
łecznych. Ta komisja… Wszystkie sprawy są załatwione.

Kolega pracował w „zielonym miasteczku” przez kil-
kanaście… Łącznie z Wielkanocą. Sprawy spadkobierców 
na Kujawach są najistotniejsze. Skoro spadkobiercy chcą 
mieć tę ziemię, to niech zostanie im ona oddana, ale zgodnie 
z zaproponowanymi przez państwa zasadami, które mają 
obowiązywać w Polsce. Zasady te powinny być wprowa-
dzone. Trzeba to uregulować na Kujawach, w Wielkopolsce, 
wszędzie tam, gdzie są polscy ziemianie. Nawet koleżan-
ka z Platformy Obywatelskiej, poseł Kozłowska, wyszła 
z propozycją, żeby Fundusz Rekompensacyjny… Stworzyli 
państwo fundusz na wykup ziemi itd. Dlaczego nie moż-
na przeznaczyć 15% czy 20% na rekompensaty dla takich 
Kozłowskich i innych? Są takie osoby w powiecie inowro-
cławskim. Jest wiele miejsc, w których te sprawy są już 
zaszłościami. Sprawa spadkobierców jest jedną z najważ-
niejszych, a nie została załatwiona mimo protestów, które 
odbywały się przed Urzędem Rady Ministrów. Kolega tak się 
poświęcił… Sądzę, że jeśli będą wypłacane rekompensaty ze 
środków Funduszu Rekompensacyjnego – trzeba wprowa-
dzić takie rozwiązanie – to nie będzie problemu i będzie się 
dało to odtworzyć. Są skutki, już nie teraz… Na szczęście 
została wprowadzona nowa ustawa. Nie dotyczy to spadko-
bierców, zostało to pominięte. Nie może to przynosić szkody 
państwu. Kwestie dotyczące Funduszu Rekompensacyjnego 
powinny być uregulowane, wiele gruntów powinno być 
zwróconych rolnikom. Kolega jest przywódcą takiej grupy, 
protestował przez całą zimę, ale siedzi z nosem spuszczonym 
na kwintę, bo sprawa nie została załatwiona.

Jako przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” w po-
wiecie inowrocławskim składam wniosek o to, żeby spra-
wa spadkobierców została wzięta pod uwagę. Ma to na 
celu utwierdzenie państwa… Jest to też potwierdzenie 
rozmów z panem. Chodzi o to, żeby zostało to uregulo-
wane. Nie zostanie to załatwione bez środków z Funduszu 
Rekompensacyjnego, o które postulujemy z obcego rejonu. 
Dziękuję bardzo.

Osobista praca w gospodarstwie. Ta kwestia została 
tu poruszona. Byłbym za tym rozwiązaniem. Gdyby pan 
Kozłowski przyjechał, pracował, gospodarzył, był zamel-
dowany, mieszkał na swojej działce i nie mógł jej sprzedać 
przez dziesięć czy piętnaście lat, tak jak we Francji czy 
gdzieś… Zgoda. Zabrano mu ziemię, to znaczy, zabrano 
ją jego dziadkowi. Ten pan Antoni żyje, ma osiemdziesiąt 
parę lat, z nim łatwiej nam się rozmawia. Byliśmy u niego 
w Szczecinie. Ten młodszy ma około pięćdziesięciu lat. 
Drugiego telefonu już nie odebrał, próbowałem dzwonić 
do niego przed świętami. Nie ma mowy, teraz pieniądze 
są w Polsce najważniejsze.

Panowie Senatorowie, nie sprzedawajcie tej Polski, zo-
stało jeszcze tylko górnictwo i rolnictwo, miejcie to na uwa-
dze. Mówi to wam chłop z Kujaw, który kocha tę ziemię.

Poprawa struktury agrarnej. Panie Ministrze, to są 
podstawowe cele agencji. Co robiono? Jest tu obecny pan 
prezes agencji. Byliśmy u pana, prosiliśmy, błagaliśmy. Był 
pan w Bydgoszczy. Niewiele się robiło, jeszcze pozwolono 
na to, żebyśmy zostali wymanewrowani. Skracam swoją 
wypowiedź.

Ziemia dobrem szczególnym – tak sobie zanotowałem. 
Proszę państwa, pan Kalemba mówił, że ustawa zostanie 
znowelizowana. Teraz już nie jest ministrem. Ładnie o tym 
wszystkim pisano, ale w gazetach można ładnie pisać, pa-
pier wszystko przyjmie. A jak jest z realizacją obietnic?

Przyjechałem tu, byłem w „zielonym miasteczku”. 
Będziemy dalej protestować, bo my, chłopi, jako warstwa 
społeczna nie pozwolimy, żeby nas zmarnowano. Witos nie 
miał wykształcenia, nie był prawnikiem, ale umiał zlikwido-
wać biedę i analfabetyzm na wsi, bo był mężem stanu. A dziś? 
Nasi poniewierają się po świecie. Mój syn przyjechał wczoraj 
z Anglii – jestem pod wrażeniem – żeby odwiedzić ojca 
i matkę. Jednak już w tym tygodniu jedzie z powrotem. Tak 
ma wyglądać Polska? Ludzie mają się wałęsać, dorabiać…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale zaraz, zaraz. Pokażę panu jeszcze dwa listy. Po 

programie napisałem do pani Prus-Głowackiej, do pana 
Kozłowskiego. Chodzi mi o to, żeby znał pan całą prawdę. 
Z ziemią się tak nie postępuje. Ziemia to nie jest zwykły 
towar. To nie jest tak jak z 1 kg cukru – jeśli nie kupię go 
w jednym sklepie, to pójdę do drugiego. Nie wolno tak 
robić. Tak jak mówił papież, do ziemi podchodzi się jak 
do matki. Przepraszam za moje…

Ja co najmniej kilka razy byłem w „zielonym miastecz-
ku”, przewodniczący mnie widział. Chodzi nam o dopil-
nowanie sprawy. Pani Prus-Głowacka mówiła: walczmy, 
zmierzajmy w jednym kierunku. Chodzi o to, żeby ten, kto 
nie chce pracować na roli, dostał rekompensatę, a chłop 
ziemię, bo chłop tej ziemi… Chłop będzie o nią walczył 
do upadłego, tak jak walczono w powstaniu warszawskim: 
niektórzy wiedzieli, że zginą, ale nie uciekli. To, żeby chłop 
był przywiązany do ziemi, leży po prostu w interesie narodu, 
państwa. Chciałbym, żeby wziął pan to sobie do serca. Ja nie 
chcę… Nie jestem takim mówcą, jak to mówią… Przyjechał 
tu też mój kolega z „Solidarności”, jest on przewodniczącym 
NSZZ RI „Solidarność” w powiecie inowrocławskim, może 
uzupełni to, czego nie dopowiedziałem. Rozmawialiśmy ze 
sobą w pociągu. Może pan uzupełni moją wypowiedź.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Panie Senatorze! Panie Przewodniczący! Szanowni 
Zgromadzeni! Jeśli my nie zatamujemy bezprawia i holo-
kaustu narodu polskiego, to nasze wnuki, nasze dzieci nam 
tego nie wybaczą. To tyle.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Przypomnę, że cały czas rozmawiamy na temat ustawy; 

został podany numer druku. Ustawa mówi o kształtowaniu 
ustroju rolnego. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, to prosiłbym, 
żeby uszczegóławiać wypowiedzi. Tak jak koledzy powie-
dzieli, dzisiaj rozpoczęliśmy dyskusję. Jeśli zaś chodzi 
o podjęcie decyzji, to jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy 
dzisiaj będziemy dalej nad tym procedować i głosować, 
czy odłożymy to na później. Prosiłbym osoby zabierające 
głos o odnoszenie się do konkretnych propozycji. Słyszę, 
że kolega…

(Członek NSZZ RI „Solidarność” Józef Znamirowski: 
Ja jeszcze krótko…)

Kolega chciałby dopowiedzieć jeszcze jedno zdanie.
Proszę mówić krótko.

Członek NSZZ RI „Solidarność” 
Józef Znamirowski:
Spadkobierca może odzyskać ziemię, ale niech się za-

melduje, mieszka, pracuje. W żadnym wypadku ziemia nie 
powinna być przeznaczona na sprzedaż, inaczej dostanie 
się ona w obce ręce, głównie Niemców, Holendrów i in-
nych. Szybko zostanie ona sprzedana za naszymi plecami. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę.

Członek Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 
Stanisław Ziemecki:
Zgadzam się z panem, ta ziemia nie powinna być prze-

handlowana. Jest mi przykro, że miała miejsce taka sytu-
acja, o której pan mówił.

Podam panu drugi fakt, z powiatu poznańskiego. Pan 
Mańkowski wykupił od agencji kawał ziemi i dogadał się 
z okolicznymi rolnikami. Nie potrzebuje aż tyle ziemi, więc 
część sprzedaje okolicznym rolnikom. Takie sytuacje też 
mają miejsce.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ograniczenia pro-
ponowane w ustawie praktycznie uniemożliwiają już taki 
obrót, o którym pan wspomina. Ja osobiście żałuję, że wcze-
śniej nie wiedziałem o tej sprawie, bo prawdopodobnie po-
jechałbym do tego spadkobiercy i powiedziałbym, że…

(Członek NSZZ RI „Solidarność” Józef Znamirowski: 
Jeszcze można to zrobić.)

Dobrze.
(Członek NSZZ RI „Solidarność” Józef Znamirowski: 

Pchnijmy to, róbmy.)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan chciał zabrać głos. Proszę się przedstawić.

Przewodniczący 
Związku Zawodowego Rolników 
„Ojczyzna” Piotr Trznadel:
Reprezentuję Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” 

obrona konieczna.
Panie Przewodniczący! Szanowni…
(Głos z sali: Proszę podać imię i nazwisko.)
Piotr Trznadel.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Senatorowie! 

Posłowie! Ministrowie! Zaproszeni Goście!
Ta ustawa nie może być ustawą dywersyjną. Proszę sobie 

wyobrazić, że za pierwszym razem wyszedłem ze Sławkiem 
Izdebskim, a za drugim razem zostałem po to, żeby zrobić 
coś w kierunku rozpoczęcia dialogu społecznego.

Panie Senatorze! Panie Przewodniczący! Zapropo-
nowałem ministrowi rolnictwa, żeby powołał komisję do 
spraw opłacalności w rolnictwie. Zaproponowałem też, 
żeby rozpocząć dialog. Wszystkie związki, które strajkowa-
ły, protestowały na drogach, pod Urzędem Rady Ministrów 
itd. – protesty miały różne formy – chciały, żeby rozpoczął 
się dialog społeczny i żeby zostały spełnione  nasze po-
stulaty złożone na ręce pani premier, pana ministra rolnic-
twa i rządu. Jaki postulat został spełniony w tej ustawie? 
Jakim prawem aktualne są dzisiaj, w III Rzeczypospolitej 
Polskiej, dekrety Bieruta z 1948 r.? O czym my tu rozma-
wiamy? Dwadzieścia pięć lat wolności. Proszę zobaczyć, 
pierwszy marszałek Senatu, Stelmachowski, który dostał 
wiele odznaczeń, świętej pamięci senator Romaszewski, 
który dostał Order Orła Białego, papież i jeszcze inne wy-
bitne osoby… Ja pytam: Panowie, dokąd wy zmierzacie? 
W styczniu w Poznaniu powiedziałem tak: kto wyciąga 
rękę po świętą polską ziemię, którą Bóg dał Polakom… 
Pan Bóg dał nam tę ziemię. Inteligencja, którą wy wszyscy 
posiadacie, też jest dana od Boga. Nie wolno wyciągać 
ręki po świętą polską ziemię, o którą bili się nasi ojcowie, 
dziadowie, pradziadowie, oni przelewali za nią krew. Mój 
dziadek został pochowany w Żabikowie w 1944 r. Proszę 
wejść na stronę „Ojczyzny”: www.zzrojczyzna.pl. Mój 
dziadek walczył o Polskę, ale nie o taką, jaka była i jaka 
jest w tej chwili. Proszę państwa, nie może być tak, żeby 
rządził tutaj trup Bieruta i jego ustawy.

Panie Senatorze! Panie Przewodniczący Chróścikowski! 
Zróbmy coś po polsku, nie doprowadzajmy do tego, żeby róż-
nej maści hieny z Zachodu okradały nas w biały dzień. Nasze 
dzieci muszą wyjeżdżać, nasze dzieci są gwałcone. Trzy 
miliony Polaków wyjechało. O czym my tutaj rozmawiamy? 
O naszej własności narodowej? O tym, że coś się komuś ma-
rzy? Proszę państwa, inne nacje… Nie jestem antysemitą, ale 
muszę wam to powiedzieć. Wejdźcie na stronę prawdy – bo to 
jest strona prawdy – prawda nigdy się nie starzeje, nie umiera, 
żyje wiecznie. Bracia Żydzi dostali 100 milionów dolarów 
odszkodowania od Niemców. Jestem też reprezentantem 
Stowarzyszenia Ofiar Wojny. My też będziemy ubiegać się 
o odszkodowania wojenne za wszystkie straty.
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są niepotrzebne, my mamy rację, my ustaliliśmy pewne 
kwestie i mają one wejść w życie. Przynajmniej ja jako 
zwykły obywatel tego państwa tak to odbieram.

Źle się stało, że ustawa nie została skonfrontowana 
z opinią całej grupy społecznej zajmującej się uprawia-
niem ziemi. Powiedział o tym kolega z „Solidarności”. 
Dla rządu istotną opinią grup społecznych jest opinia izb 
rolniczych. Chcę przypomnieć, że mają one od 1,5% do 2% 
poparcia rolników indywidualnych czy w ogóle rolnictwa. 
Jakie znaczenie ma opinia takich tworów jak izby rolnicze, 
skoro mają one tak niskie poparcie społeczne? Ja wiem, że 
w konstytucji jest zapisane, że należy przestrzegać prawa. 
My go przestrzegamy. Ale musi być ono przestrzegane 
przez obie strony. Zdajemy sobie sprawę z tego, że gdyby 
ustawa przeszła w tym brzmieniu, najbardziej uderzyłaby 
w rolników indywidualnych. My wiemy o tym, że rolnicy 
indywidualni – jestem w stanie założyć się o cokolwiek – 
absolutnie nie znają tego brzmienia.

Panowie, przepraszam, że znowu się na was powołuję. 
Prawdopodobnie po raz pierwszy słyszycie, jakie są różnice 
i jakie jest brzmienie tej ustawy. Wcześniej nie mieliście 
okazji tego usłyszeć, dlatego że gdy obecny minister rol-
nictwa cokolwiek przedstawia, posługuje się dużymi ogól-
nikami. Jak to się ładnie mówi: diabeł tkwi w szczegółach. 
Prawnicy wykonają resztę pracy. Biorąc pod uwagę to, co 
przedstawił pan z notariatu, zachodzę w głowę, jak taki 
bubel prawny może zostać przyjęty przez tak znakomitą 
izbę posłów i jak można wprowadzać tego typu zapisy. 
Tam też są legislatorzy i mądrzy ludzie. Życie pokaże, jak 
to wszystko będzie wyglądało, ale już nie będzie tego mi-
nistra, nie będzie tej władzy. To wszystko zostanie rozmyte, 
ktoś na tym dobrze zarobi, ale na pewno nie rolnik.

(Głos z sali: Niech pan nie myśli, że my się tak łatwo 
poddamy.)

Powiem tylko w ten sposób: nie można porównywać 
Polski do Francji, tak jak robią to izby rolnicze i obecny pan 
minister rolnictwa. Są duże różnice. W Polsce funkcjonują 
trzy formy własności gospodarstw rolnych: gospodarstwa 
indywidualne, spółdzielcze i dzierżawione należące do 
spółek Skarbu Państwa podłączonych do spółek, które re-
prezentują gospodarstwa skarbowe. We wszystkich tych 
gospodarstwach pracują ludzie.

Nawiążę do wypowiedzi pana ze związku pracowników 
popegeerowskich spółek. Nie wiem, czy już nie wyszedł. 
O tym środowisku również musimy powiedzieć, bo każdy 
jest ważny. W 1991 r., gdy Agencja Nieruchomości Rolnych 
przejmowała państwowe gospodarstwa rolne, ponad pięćset 
tysięcy ludzi pracowało na wsi. Dzisiaj czterdzieści pięć 
tysięcy osób pracuje w spółkach Skarbu Państwa i u tak 
zwanych dzierżawców. Mam tylko małą uwagę. Kto to 
jest dzierżawca? Przez złą politykę informacyjną obecne-
go rządu i poprzednich rządów wszyscy rolnicy kojarzą 
dzierżawcę z jakimś obszarnikiem, który lata nie wiadomo 
jakim samolotem, jeździ samochodem, nie wiadomo, co 
robi itd. Jednak nikt z rolników ani nikt z reprezentują-
cych władzę nie chce dokładnie powiedzieć, kto to jest. 
Jest to przedsiębiorca mający spółkę prawa handlowego, 
który w dużej mierze zatrudnia pracowników na umowę 
o pracę. W tym przypadku nie płaci się składek do KRUS, 
tylko do ZUS, tak jak w przypadku spółdzielni. Jest mała 

Dobrze. Nie ma problemu. Pojedźmy, porozmawiajmy. 
Jeżeli nie zostało to sprzedane, to możemy razem pojechać.

(Członek NSZZ RI „Solidarność” Józef Znamirowski: 
Dobrze.)

Ja też jestem za tym, żeby ziemia była w polskich rękach. 
Mogę panu powiedzieć, że gdyby komuniści nie zabrali 
naszym rodzinom tej ziemi, to nikt nie sprzedałby jej ani 
Niemcom – tak jak nie sprzedali jej pod zaborami – ani niko-
mu innemu przez następnych tysiąc lat. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Ja rozumiem, że koledzy składają wniosek… W tym 

wniosku i innych wnioskach chodzi o to, co było już pod-
noszone przez prezydenta. 

Następne wnioski.
Pan chciałby zabrać głos, tak?
Proszę.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP 
Franciszek Nowak:
Dziękuję bardzo.
Franciszek Nowak, Stowarzyszenie Dzierżawców 

i Właścicieli Rolnych RP.
Przysłuchiwałem się dzisiejszej debacie, chciałbym 

wrócić do meritum – tak jak powiedział pan przewodni-
czący – a więc do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Trzeba powiedzieć, że fundamentem tej ustawy będą ko-
lejne daleko idące zmiany w innych obszarach prawnych, 
które doprowadzą do dopuszczenia tych, a nie innych grup 
społecznych czy osób do zakupu gruntów Skarbu Państwa. 
Chciałbym przywołać sytuację z 16 września 2011 r., gdy 
ustawa została znowelizowana po raz pierwszy. Według 
opinii naszego środowiska już wtedy nastąpiło pierwsze 
potężne łamanie prawa. My próbowaliśmy skierować tę 
nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego, ale z różnych 
przyczyn – żeby nie powiedzieć jawnych i niejawnych – 
wykombinowanych przez rząd nie doszło do sprawdzenia, 
czy pod względem legislacyjnym ta ustawa jest dobra, czy 
nie. Domniemamy, że nie. Obecna zmiana, że tak powiem, 
tylko podkręci dalsze możliwości bezprawnych działań.

Z przyjemnością wysłuchałem opinii pana prawnika, 
legislatora senackiego. My przygotowaliśmy opinię doty-
czącą tej ustawy, mieliśmy możliwość przedstawienia jej 
państwu w Senacie w formie pisemnej. Wcześniej została 
ona przedstawiona sejmowej komisji rolnictwa. Muszę 
przyznać, że takiej arogancji, jaką obecnie można zauważyć 
w Sejmie, i nacisku na bardzo szybkie przepchnięcie… 
Trzeba przyznać, że oczywiście inni będą to rozstrzygali, 
ale my wiemy o tym… Zresztą sam rząd przejmuje się, 
mówiąc o tym, czy ustawa jest zgodna z prawem, czy nie. 
Najważniejsze jest to, żeby weszła w życie. Ci, którzy ją 
promują, wiedzą, że nie jest ona zgodna z konstytucją i ko-
deksem cywilnym. Można nawet powiedzieć, że to jest 
zamach na demokrację, bo skwitowanie przez pana mini-
stra wcześniejszej wypowiedzi pana legislatora senackiego 
mówi tylko o jednym: rozważania w Senacie, drugiej izbie, 
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chodzi o nieruchomości rolne, wyłączono te, które mają 
inne przeznaczenie w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego, a większość gmin nie posiada 
takich planów.

Jeżeli chodzi o art. 1, w którym zapewnia się prowa-
dzenie działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych 
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, należałoby 
zadać pytanie, dlaczego w tej ustawie zostały zupełnie 
pominięte spółki z o.o. i inne spółki prawa handlowego 
prowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 
W takiej spółce wspólnikami mogą być na przykład ojciec 
i dwóch synów. Razem mają oni 400 ha, nie daj Boże, 
dzierżawionych z agencji, których nie mogą wykupić.

Są dwie sprzeczności, jeżeli chodzi o art. 3, art. 4 i art. 6 
tej ustawy. Jest definicja gospodarstwa rodzinnego, która 
mówi, że do tej powierzchni użytków rolnych zalicza się 
również grunty będące w posiadaniu na podstawie umów 
dzierżawy, na podstawie innych tytułów, czyli nie wła-
sności. Pojawia się taka kuriozalna sytuacja: jeżeli rolnik 
indywidualny dzierżawi 290 ha, a we własności ma 20 ha, 
to już nie będzie mógł niczego nabyć, bo nie będzie spełniał 
warunków z definicji rolnika indywidualnego, a jego gospo-
darstwo nie będzie uznawane za gospodarstwo rodzinne. 
Jeśli będzie dzierżawił gospodarstwo bądź posiadał grunty 
na podstawie innego tytułu prawnego, nie będzie spełniał 
już żadnego kryterium, by mógł powiększyć i posiadać 
gospodarstwo rolne na własność.

Kolejna kwestia. Została wprowadzona zupełnie inna 
definicja rolnika i gospodarstwa rolnego od tej, która obo-
wiązuje w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 17 grudnia 2013 r. Znajduje się to w moim opra-
cowaniu, które przygotowałam na potrzeby omawiania 
tej ustawy.

Inną dziwną kwestią jest to, że art. 6 ust. 1 pkt 6 mówi 
o tym, że można pozostawić sobie tylko 0,5 ha. Ustawa nie 
określa, co należałoby uczynić w przypadku, gdy nie da 
się wydzielić takiej powierzchni, żeby rolnik, który chce 
przenieść gospodarstwo na rzecz następcy prawnego, mógł 
zostawić 0,5 ha.

Kolejna sprawa. W ustawie pojawiają się tak naprawdę 
trzy normy obszarowe. Raz jest mowa o 300 ha, raz o czte-
rokrotności średniej powierzchni gruntów w województwie, 
a innym razem o 100 ha. Tak naprawdę jest jedno duże 
niedookreślenie, bo nie wiadomo, który przepis należy 
stosować w poszczególnych przypadkach.

Następna sprawa dotyczy przypadków sprzedaży 
i ustanowienia prawa pierwokupu dla dzierżawcy. Tak 
jak w poprzedniej ustawie jest zagwarantowane prawo 
pierwokupu dla dzierżawcy, ale tylko i wyłącznie takiego, 
który ma umowę dzierżawy od trzech lat, a nabywana 
nieruchomość wchodzi w skład jego gospodarstwa ro-
dzinnego. Powstaje wniosek: jeżeli spółka z o.o. dzierżawi 
grunty od osoby fizycznej już od dwudziestu lat, a osoba 
ta będzie zamierzała sprzedać grunty, to spółka będzie 
pozbawiona prawa pierwokupu. Należałoby zadać pyta-
nie, dlaczego zrzeszeni rolnicy nie mają prawa skorzystać 
z prawa pierwokupu ziemi, na której pracują od wielu lat. 
Często gospodarują oni na takich areałach jak tak zwane 
gospodarstwa rodzinne o powierzchni 300 ha. W przypad-
ku, gdy każdy z synów rolnika ma po 300 ha, a rolnik nie 

różnica. Rolnik płaci ubezpieczenie w wysokości od około 
1 tysiąca 200 zł do 1 tysiąca 500 zł w zależności od liczby 
hektarów, a biedny traktorzysta czy oborowy musi zapłacić 
około 10–12 tysięcy zł rocznie. Gdy weźmiemy pod uwagę 
liczbę pracowników, którzy pracują w spółkach z o.o., to 
zobaczymy, że na jednego wypada średnio 27 ha. Pytam 
każdego rolnika indywidualnego: kto wytrzymałby tę eko-
nomię? A my wytrzymujemy.

(Członek NSZZ RI „Solidarność” Józef Znamirowski: 
My mamy po 20 ha, po 15 ha i nie możemy…)

Widzi pan. A jak my mamy to zrobić? Środowiska rolni-
cze cały czas są skłócone. Chodzi o to, żebyśmy kłócili się 
na takim zorganizowanym posiedzeniu komisji senackiej. 
To nie jest odpowiednie miejsce. Dlatego chciałbym już 
kończyć swoją wypowiedź na ten temat. Zapraszam na 
różne spotkania, możemy dalej dyskutować. Nie zgadzam 
się jednak z reprezentacją izb rolniczych, która mówi, że 
reprezentuje wszystkich rolników. Nie, ona reprezentuje 
tylko sto osób, cała reszta w ogóle nie wie, o co chodzi. 
Państwo też nie wiecie, jak będzie dalej. Ten układ… 
Jeszcze kilka obecnych tu osób wie, co ta ustawa będzie 
za sobą niosła.

Teraz chciałbym poprosić panią mecenas Agnieszkę 
Baudet, która przygotowała opinię, żeby spróbowała po-
wiedzieć tylko dwa, trzy słowa stricte na temat prawa 
i ekonomii. Właściwie głównie to powinniśmy spróbować 
przedyskutować. Takie wypowiedzi jak panów rolników 
czy moja nie powinny mieć tutaj miejsca, ale zostałem 
trochę sprowokowany.

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to poprosiłbym 
panią mecenas, żeby językiem prawnym, właściwym przed-
stawiła naszą propozycję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że posiadamy tę propozycję na piśmie.
(Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dzierżawców 

i Właścicieli Rolnych RP Franciszek Nowak: Zostało to 
złożone wcześniej.)

Panowie senatorowie mają ją u siebie.
Rozumiem, że pani chce zaprezentować tylko ogól-

ne wprowadzenie do tej propozycji. Proszę nie cytować 
artykułów tego kilkunastostronicowego dokumentu, bo 
musielibyśmy siedzieć tutaj do rana.

Proszę.

Przedstawiciel Stowarzyszenia 
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP 
Agnieszka Baudet:
Dzień dobry.
Szanowni Państwo!
Mecenas Agnieszka Baudet. Reprezentuję Stowarzy-

szenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP. Reprezentuję 
też siebie, bo mam gospodarstwo indywidualne.

Nie ukrywam, że gdy czytam przepisy, które mają być 
wprowadzone, trochę boję się tej ustawy. Przede wszyst-
kim dlatego, że wprowadzono nowe definicje w art. 2, 
a pominięto jedną zasadniczą kwestię. Na przykład jeśli 
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Zachęcam szanownych państwa do lektury i przede 
wszystkim do pochylenia się nad problemem. Oczywiście 
sam pomysł mający na celu zabezpieczenie obrotu ziemią 
i zahamowanie nadmiernie rosnących cen jest bardzo dobry, 
ale niedookreślenia i sposób, w jaki ma to być zrobione, 
sprawią, że w przyszłości będzie więcej problemów niż 
pożytku z tej ustawy. Bardzo mało osób będzie mogło się 
na nią powołać i z niej skorzystać. Dziękuję bardzo.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP 
Franciszek Nowak:
Panie Przewodniczący, mam jeszcze tylko jedną uwagę 

dotyczącą spółek z o.o. Pewne kwestie zostały sprytnie 
przemycone.

Jeżeli chodzi o Agencję Rynku Rolnego oraz Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to uwzględniają 
one trzy formy prawne: przedsiębiorstwo osoby fizycznej, 
spółdzielnię i spółki, dlatego że są kontrolowane przez 
Unię Europejską. Agencja Nieruchomości Rolnych nie jest 
kontrolowana. Wyrzuciła z zapisu spółki z o.o., powołując 
się na art. 23 konstytucji, i twierdzi, że bez żadnego pro-
blemu mogą funkcjonować tylko i wyłącznie dwie formy 
prawne. To jest jeden z mechanizmów pokazujących, jak 
funkcjonuje ta ustawa i komu ma służyć. Jest napisana 
bardzo ogólnikowo, żeby powoływane komisje, których 
skład trudno określić, miały taką władzę…

Ostatnio mieliśmy okazję być we Francji, gdzie rolnicy 
klną na SAFER, ile tylko mogą, dlatego że wybierani są 
nieraz tacy przedstawiciele, którzy mają 20 ha i absolutnie 
nie pozwalają nikomu nabyć większej powierzchni ziemi. 
Dziękuję.

Przedstawiciel Stowarzyszenia 
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP 
Agnieszka Baudet:
Szanowna Komisjo, jeżeli mogę, chciałabym dodać 

jeszcze jedną uwagę. Skoro agencja ma pełną swobodę 
dysponowania i obrotu gruntami, to należy zauważyć, że 
dziś nie podlega ona żadnym rygorom. Tak naprawdę nie 
podlega ani k.p.a., ani kodeksowi cywilnemu, a na pisma 
może nie odpowiadać w nieskończoność.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan prosił o głos. Proszę, żebyśmy już dali szansę in-

nym, bo za chwilę okaże się, że wykluczyliśmy…

Członek Zarządu Związku 
Producentów Ryb Sławomir Litwin:
Dziękuję państwu.
Sławomir Litwin, reprezentuję jedną z grup rolników 

indywidualnych, która nie jest najliczniejsza, grupę go-
spodarstw rolników indywidualnych będących rybakami. 

założył spółki z o.o., każdy z nich spełnia tę definicję. Czyli 
w takim przypadku można obejść prawo. Prawo powinno 
być jednakowe dla wszystkich dzierżawców bez względu 
na formę gospodarowania.

Następna kwestia. Skoro ustalamy, kto jest uprawniony 
do pierwokupu, i pozostawiamy agencji swobodę w za-
kresie korzystania z prawa pierwokupu – mówię o art. 9 
ust. 5 – to co będzie w przypadku, gdy agencja nie skorzysta 
z tego prawa, a nie będzie uprawnionego, którego gospodar-
stwo bezpośrednio graniczy z nieruchomością? W praktyce 
będzie bardzo mało takich przypadków. Uprawionym nie 
będzie ten, który dzierżawi ziemię, bo powierzchnia jego 
gruntów przekracza 300 ha, tak?

Zapis w ust. 6 tego samego artykułu, który mówi o tym, 
że przepisów ust. 1–5 nie stosuje się, jeżeli nieruchomość 
nabywa rolnik indywidualny, wyklucza ust. 1 tego art. 9. 
Znowu zauważamy sprzeczność. W ust. 6 w pkcie 3 tego 
artykułu powtórzono definicję osoby fizycznej będącej 
właścicielem nieruchomości rolnych. Wpisano to zupeł-
nie niepotrzebnie, bo już wcześniej zostało to uregulowa-
ne. Znowu zostały pominięte spółki pracownicze, które 
posiadają ziemię na podstawie różnych tytułów praw-
nych. Ust. 7 mówi, że przez powiększenie gospodarstwa 
rodzinnego należy rozumieć powiększenie powierzchni 
tego gospodarstwa do powierzchni nieprzekraczającej 
300 ha użytków rolnych ustalanej zgodnie z art. 3 ust. 2 
i 3. Nie wyjaśniono, czy ustawodawca miał na myśli 
powiększenie własności, czy powiększenie dzierżawy. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę grunty dzierżawione, to 
zobaczymy, że wielu rolników indywidualnych zostanie 
pozbawionych możliwości powiększania powierzchni 
własnych gospodarstw.

Kolejna sprawa. Skoro kwestię uregulowania ceny 
sprzedaży pozostawiamy w rękach sądu, to ustawodawca 
musi mieć świadomość, że sprawy w sądzie mogą trwać 
przez wiele lat. Co będzie się działo z tymi gruntami w mię-
dzyczasie? Gdy jest wielu uprawnionych, tak naprawdę 
każdy będzie mógł zakwestionować cenę. W art. 10 jest 
jeszcze ciekawszy zapis, który mówi, że jeżeli równowar-
tość pieniężna nie wynika z treści umowy, równowartość 
tę ustala agencja. W przypadku, gdy agencja rażąco zaniży 
cenę, właściciel nie ma już prawa wystąpienia do sądu 
o ustalenie ceny, dlatego że w ust. 3 art. 10 jest zapis „jeżeli 
równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1” zamiast 
„o której mowa w ust. 2”. Czyli są nie tylko braki legisla-
cyjne, ale także nawet błędy gramatyczne powstałe podczas 
pisania ustawy.

W ust. 5 art. 10 ustawodawca powołuje się na prze-
pisy kodeksu cywilnego, ale już nie wyjaśnia, kto będzie 
miał pierwszeństwo: uprawniony na podstawie kodeksu 
cywilnego – mówię o art. 166 – czy uprawniony na pod-
stawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Znowu 
nie wiemy.

Nie będę powtarzała uwag mojego poprzednika, też 
prawnika, który zakwestionował przepis dotyczący nowe-
lizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Powiem 
tylko, że pojawia się tutaj naruszenie art. 58 kodeksu cy-
wilnego, czyli swobody umów. To przecież kredytobiorca 
ma prawo zabezpieczyć się w odpowiedni sposób, jeśli 
chodzi o jego wierzytelności.
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Ja przepraszam, że tak krążę, ale równolegle, za ścianą, 
odbywa się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, 
trwają głosowania, rozpatrywane są ważne ustawy, między 
innymi prawo konsularne, które również w jakiś sposób bę-
dzie dotyczyło środowiska rolniczego. Możliwe, że jakieś 
wątki umknęły mojej uwadze albo po prostu nie słyszałem, 
że jakiś temat był już poruszany.

Przede wszystkim chciałbym zadać pytanie panu mini-
strowi. Otrzymałem e-mail od – jak rozumiem – młodego 
człowieka, który twierdził, że państwo dokonuje pogwał-
cenia praw konstytucyjnych młodych ludzi posiadających 
kwalifikacje rolnicze. Twierdził, że nie będą oni mogli zało-
żyć własnego gospodarstwa rolnego i że są dyskryminowani 
w tej ustawie poprzez wykluczenie ich z kręgu bezpośred-
nich nabywców ziemi rolnej od rolników indywidualnych. 
Chodzi o art. 12 pkt 2 tej ustawy. Uprzywilejowani są rol-
nicy indywidualni, a nie ma mowy o młodych Polakach, 
którzy dopiero chcą tworzyć swoje pierwsze gospodarstwa 
rolne. Czy pan minister zechciałby się do tego ustosunko-
wać? Przytoczyłem treść tego e-maila.

Druga kwestia dotyczy tej słynnej sprawy prawa pier-
wokupu…

(Głos z sali: Pierwszeństwa nabycia.)
Pierwszeństwa nabycia, przepraszam. Widzimy, że 

nierozwiązanie problemu reprywatyzacji u zarania III RP 
kładzie się cieniem na tej ustawie. Po prostu coraz bardziej 
brnie się w rozwiązania, które w końcu tak się zapętlą, że… 
Widzą państwo, co dzieje się w tej chwili w Warszawie. 
Były szczególne regulacje dla tego miasta, był dekret o nie-
ruchomościach warszawskich. Gdy jeszcze byłem radnym 
miasta stołecznego Warszawy, przychodzili do mnie rolnicy 
z Siekierek, których rodziny miały akty nadania ziemi na 
Siekierkach od czasów króla Stanisława Augusta. Proszę 
państwa, później w wyniku różnych przekształceń i dzia-
łalności w PRL ci ludzie zostali wywłaszczeni z własności 
i do dziś kwestia ta nie została uregulowana.

W tej chwili jest taka sytuacja, że miasto stołeczne 
Warszawa nie może dalej funkcjonować – próbuje się ro-
bić protezy – bez kolejnego rozwiązania. Podobna sprawa 
dotyczy, że tak powiem, reprywatyzacji ogólnej. Problem 
pojawi się szczególnie… Prędzej czy później nasilą się 
roszczenia i naciski międzynarodowe na rozwiązanie tej 
sprawy z bardzo prostej przyczyny: w prawie między-
narodowym Eisenstata jest doktryna, która mówi o tym, 
że roszczenia majątkowe nie ulegają przedawnieniu. 
Teoretycznie państwo polskie mogłoby domagać się od 
Królestwa Szwecji zwrotu dzieł zrabowanych w XVII 
wieku w czasie potopu szwedzkiego.

(Głos z sali: Rozbiory, sto dziewięćdziesiąt dziewięć 
lat niewoli.)

Jest to taka sytuacja, która po prostu będzie narastała. 
Dlatego wydaje mi się, że jednym z fundamentalnych błę-
dów III RP było nierozwiązanie problemu reprywatyzacji. 
Nie chcę mówić w jakim zakresie, żeby nie zaczynać od-
rębnej dyskusji, ale chcę powiedzieć, że kładzie się to cie-
niem na obecnej sytuacji, widzimy tego efekt. Chciałbym 
powiedzieć, że skoro ustawa z 1992 r. wprowadziła prawo 
pierwszeństwa…

Tak? Tak się mówi?
(Wypowiedź poza mikrofonem)

W projekcie tej ustawy dostrzegliśmy brak odniesienia 
się do tego typu gospodarstw. Dlaczego? Artykuł, który 
określa, jakiej wielkości ma być…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…gospodarstwo indywidualne – chodzi o te 300 ha – 

w wielu wypadkach nie ma odniesienia do gospodarstwa 
rolnika-rybaka, ponieważ jeden staw może mieć więcej 
niż 300 ha; jest kilka takich przypadków w Polsce. Ten 
sam ciek wodny zasila staw o powierzchni 300 ha i jesz-
cze dwa, trzy czy pięć stawów o wielkości 10 ha, 15 ha 
czy 20 ha, co stwarza absolutnie ogromny kłopot, którego 
nie da się rozwiązać. Nie chcę tłumaczyć tego, że stawu 
nie da się podzielić tak jak hektarów ornych czy innych. 
Powierzchnia musi być ogroblowana, można nią dyspo-
nować w całości.

W związku z tym jako związek ośmielamy się zgło-
sić… Widzę, że sprawy dotyczące tej niezmiernie waż-
nej ustawy będą jeszcze procedowane, dlatego wnosimy 
o niepomijanie tego typu spraw i znalezienie rozwiązania 
pozwalającego na nieco inne podejście do takich przypad-
ków, o jakich powiedziałem. Chodzi o takie przypadki, że 
jedna „działka”… Nie zawsze, bo często jedna działka ma 
powyżej 300 ha. Jak taki rolnik ma mieć to gospodarstwo 
indywidualne i spełniać wymogi dotyczące wielkości ob-
szaru? Nie potrafi tego zrobić.

Ośmielam się tylko to zgłosić i prosić o uwzględnie-
nie w momencie, gdy nastąpi dalsza praca nad ustawą. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Chcę tylko przypomnieć wszystkim gościom, że jeżeli 

chcą, żeby jakiś zapis znalazł się w ustawie i był proce-
dowany w jakiejś formie legislacyjnej, to muszą przeko-
nać któregoś z senatorów, żeby przejął jakąś poprawkę 
i zgłosił ją jako własną. W innym przypadku wasze dobre 
chęci i życzenia zostaną zapisane tylko w formie steno-
gramu. Jeżeli zobowiążą czy przekonają państwo któregoś 
senatora, żeby przejął poprawki, to nabiorą one charakte-
ru legislacyjnego. Nawet te liczne poprawki wymienione 
przez pana legislatora dalej są poprawkami legislacyjnymi 
zgłoszonymi w trakcie procesu legislacyjnego, nie nadają 
przepisom mocy prawnej, nie zostaną poddane pod gło-
sowanie. Przypominam, że jeżeli chcemy coś uzyskać, 
wprowadzić jakieś poprawki… Znamy stanowisko rządu, 
znamy państwa stanowisko, ale jeszcze raz przypominam: 
jeśli chcemy wprowadzić jakieś uwagi… Za chwilę może 
paść wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i całe posie-
dzenie komisji może się zakończyć w ciągu pięciu minut. 
Jeżeli zgłoszą państwo poprawki, a senatorowie je przejmą, 
będę musiał poddać je pod głosowanie.

Panie Senatorze Jackowski, proszę o zabranie głosu.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Goście!
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Senator Jan Maria Jackowski:
Ja apelowałbym do pana senatora Konopki o to, żeby 

przychylić się do mojego wniosku o przerwanie posiedzenia 
i zastanowienie się nad tą sprawą. Jeżeli my jako komisja 
wydamy pozytywną opinię i przyjmiemy ustawę w tej for-
mie, w której przyszła do nas z Sejmu, to tym samym jakby 
wyrazimy zgodę na to… Jeśli chodzi o uwagi, które się 
pojawiły, to nie jestem w stanie dokonać krytycznej oceny 
co do każdej materii. Nie mogę powiedzieć, na ile słuszne, 
a na ile niesłuszne są te uwagi, potrzebowałbym na to czasu. 
Przyjęcie tej ustawy może spowodować, że po prostu po-
zostanie ona w takiej formie, a później zostanie uchwalona 
bez poprawek. Uważam, że niedobrze by się stało.

Ja rozumiem, że jest to pewnego rodzaju kompromis 
i wypadkowa różnych tendencji, ale właśnie przyjmując 
taki kompromis, najłatwiej stworzyć ustawę, która po pro-
stu nikogo nie zadowoli, za chwilę trzeba będzie pisać ją 
od początku. Po co tworzyć takie błędne koło?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Pan senator. Proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja też prosiłbym pana senatora Konopkę… Wcześniej 

myślałem, że z przedstawionych argumentów wynika, że 
możemy poczekać. Są jeszcze dwa tygodnie, możemy przy-
jąć tę ustawę na przyszłym posiedzeniu Senatu, ale nie 
możemy tego przeciągać, bo mamy obowiązek przestrze-
gania trzydziestodniowego terminu. Tak naprawdę, jeśli 
dzisiaj nie uda się tego przenieść, to będziemy… Myślę, 
że na posiedzeniu plenarnym będę chciał zgłosić wniosek, 
żeby przełożyć wprowadzenie tego punktu, dlatego że – 
tak jak powiedział pan legislator – my senatorowie tak 
naprawdę nie znaliśmy połowy tych poprawek. Pan legi-
slator zgłosił je dopiero dzisiaj. Pan minister powiedział, 
że w poniedziałek zapadła decyzja rządu co do takiego 
kształtu. Zrozumiałem, że może się to jeszcze zmienić. 
W czasie debaty sejmowej pan poseł Kalemba mówił, że 
mamy możliwość poprawienia ustawy w Senacie. Dlatego 
moglibyśmy się wstrzymać i na spokojnie… Moglibyśmy 
poczekać, są jeszcze dwa tygodnie na to, żeby poprawić tę 
ustawę i ją przyjąć. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Pan senator Pupa. Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:

To, co powiem, też nie będzie w żaden sposób odkryw-
cze. Prosiłbym pana senatora Konopkę, aby przychylił się 
do prośby swojego klubowego kolegi, wiceprzewodni-

…Nabycia dla tak zwanych byłych właścicieli i ich 
spadkobierców, to niedobrze byłoby, gdyby to prawo zo-
stało teraz uchylone. Podzielam pogląd pana mecenasa 
Gila, który reprezentuje Biuro Legislacyjne. Jeżeli już 
miałoby się tak stać, to powinien być wyznaczony okres 
przejściowy, nie powinno się mechanicznie wyznaczać 
daty: 1 stycznia. Widzimy, że kwestia ta jest niedoprecy-
zowana od strony formalnoprawnej. Skoro uchyla się taką 
możliwość, to powinien być wyznaczony okres przejścio-
wy, o którym wspominał pan mecenas Gil. Ten element 
był podnoszony również w opinii pana profesora Knopka, 
którą otrzymaliśmy.

Wydaje mi się, że wobec tych uwag, które zostały tu 
poczynione… Trzeba sobie jasno powiedzieć, że na mery-
toryczne zagadnienia dotyczące obrotu ziemią nakłada się 
również polityka i różne spojrzenia na poszczególne kwe-
stie. Ja przychylałbym się do wniosku, który został złożony. 
Chodzi o to, żebyśmy jednak mieli czas na przemyślenie 
ewentualnych poprawek i żebyśmy po prostu spotkali się 
w dodatkowym terminie.

Panie Przewodniczący, być może byłaby taka możli-
wość, nie wiem, w piątek po głosowaniach? Chodzi o to, 
żeby to się nie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie chcę tutaj… To już zależy od decyzji pana przewod-

niczącego i prezydium komisji. W tej chwili wymieniliby-
śmy po prostu ogólne uwagi, a potem moglibyśmy usiąść 
i szczegółowo nad tym procedować, jeżeli taka byłaby 
wola komisji. Sądzę, że dzięki temu moglibyśmy nabrać 
pewnego dystansu do tej sprawy, bo pojawiły się tutaj różne 
racje, opinie, poglądy. Na pewno nie jest to łatwa materia, 
dotyka ona życia gospodarczego, problemów rolnictwa, 
prawa cywilnego i historii. Jest to bardzo skomplikowana 
ustawa, dlatego, Panie Przewodniczący, złożyłbym taki 
wniosek. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę państwa, pan senator wiceprzewodniczący prosił 

o głos.
Proszę, Panie Marku Konopka.

Senator Marek Konopka:
Dziękuję serdecznie.
Ja podtrzymuję swój wniosek o przegłosowanie przy-

jęcia tej ustawy bez poprawek. Mamy jeszcze czas do po-
siedzenia plenarnego. Jeżeli uznamy, że ewentualnie nale-
żałoby coś zmienić, to po prostu będziemy mogli wnieść 
poprawki na posiedzeniu plenarnym. Poprawki zasuge-
rowane przez pana prezydenta najprawdopodobniej będę 
zgłaszał na posiedzeniu plenarnym.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy są jakieś inne głosy państwa senatorów?
(Senator Jan Maria Jackowski: To tyle można…)
Pan senator Jackowski. Proszę.
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Jak słyszymy, są głosy za i są głosy przeciw. Musimy 

podjąć pewną decyzję. Zanim ją podejmiemy, powinniśmy 
usłyszeć odpowiedź pana ministra na wiele pytań, które 
zostały zadane. W związku z tym jeszcze nie zarządzam 
głosowania. Na razie zostały przedstawione wnioski.

Panie Ministrze, proszę odnieść się do wszystkich uwag, 
które pan i pana zespół ekspertów skrzętnie zapisywaliście. 
Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na pytania, które padły 
w ramach dyskusji.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pierwsza kwestia. Wydaje się, że sprawy, które zostały 

przedstawione nie tylko przez senatorów, ale także przez 
zaproszone osoby reprezentujące różne środowiska, były 
przedmiotem spotkań i były wyjaśniane na różnych spo-
tkaniach, w rozmaitych gremiach, w różnych miejscach 
w Polsce. Przypomnę, że od kilku lat trwa dyskusja na temat 
tego projektu w kontekście przygotowania Polski do nowej 
sytuacji, jaka nastąpi po 1 maja 2016 r. Są to zobowiązania 
traktatowe, warto o tym pamiętać.

Projekt, który dzisiaj jest już ustawą, został przyję-
ty przez Sejm. Został skonstruowany i opracowany jako 
wynik działań Agencji Nieruchomości Rolnych, a także 
wynik spotkań z rolnikami indywidualnymi zrzeszonymi 
w różne organizacje, w tym także z rolnikami z NSZZ RI 
„Solidarność” i izb rolniczych, tak krytykowanych przez 
niektórych uczestników naszego spotkania.

Uważam, że nie ma dzisiaj powodów, dla których na-
leżałoby opóźniać te prace. Do końca grudnia Agencja 
Nieruchomości Rolnych musi wykonać określoną pracę 
w zakresie powołania komisji do spraw kształtowania 
ustroju rolnego czy w zakresie kwestii dotyczących przy-
gotowania planu finansowego. Jest jeszcze szereg innych 
czynności, które należy wykonać, a wymagają one czasu.

Nie wiemy dokładnie, kiedy ustawa może być podpi-
sana, w związku z tym wyznaczenie innego terminu prze-
sunie termin wejścia w życie ustawy w sensie formalnym. 
Uważam, że kwestie, które zostały dzisiaj sformułowane, 
w większości zostały wyjaśnione. Chciałbym tylko wyra-
zić zdziwienie słowami przedstawiciela „Solidarności”, 
który reprezentuje spółki Skarbu Państwa będące w gestii 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Jednoznacznie mówili-
śmy, że sprawy te są dyskutowane z kierownictwem Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Wspominałem też, że w rozwiąza-
niach ustawowych jest mowa o tym, że Rada Ministrów wyda 
rozporządzenie w sprawie określenia powierzchni gruntów 
będących rezerwą żywnościową dla Polski. Z pewnością 
mówiłem też o tym – warto o tym pamiętać – że w rezerwie 
tej znajdą się grunty wydzierżawione przez spółki Skarbu 
Państwa będące w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych.

Sprawa, która budzi wątpliwości, dotyczy stanowiska 
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Taką ustawę przyjął 
Sejm, została ona poparta przez kolegów z „Solidarności”. 

czącego Niewiarowskiego. Chodzi o to, aby rzeczywiście 
wniosek złożony przez senatora Jackowskiego znalazł 
poparcie. Głosy z sali, które słyszeliśmy, i głos Biura 
Legislacyjnego rzeczywiście jednoznacznie wskazują na 
to, że należy popracować nad tą ustawą. Chodzi o to, aby 
przygotować taką ustawę, która wprowadzałaby rozsądne 
rozwiązania i służyłaby Rzeczypospolitej. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Rozumiem, że jest wniosek za i jest wniosek prze-

ciw, tak?
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Konopka:
Dziękuję.
Z tego, co ustaliłem, wynika, że podczas debaty sej-

mowej wszystkie kluby poparły ten projekt ustawy. Ja 
proponowałem i najprawdopodobniej będę proponował, 
żeby ten punkt był rozpatrywany w piątek. Nie musi to być 
jutro. Zostały trzy dni do naszego posiedzenia Senatu. Na 
posiedzeniu Konwentu Seniorów na pewno znajdę osobę, 
która złoży wniosek o to, żeby punkt ten został zapisany 
jako ostatni punkt do rozpatrzenia podczas debaty senac-
kiej. Będziemy mieli jeszcze czas na ewentualne popraw-
ki. Zawsze możemy nie przegłosować tej ustawy. Tak że 
wszystko jest w naszych rękach, po co mamy się…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Słucham?
(Głos z sali: Mamy większość, Panie Wiceprze-

wodniczący.)
Jeśli nas przekonacie, to dlaczego nie…
(Głos z sali: Senator Pupa chce jeszcze zabrać głos.)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Pan senator Pupa. Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Mogę powiedzieć, że w jakiś sposób z uznaniem słu-

cham tego, co mówi pan senator Konopka, ze względu na 
to, że naprawdę bierze na swoje barki bardzo duży cię-
żar odpowiedzialności. Nie chciałbym, żeby pan senator 
Konopka niewłaściwie zapisał się w pamięci ludzi pod ko-
niec tej kadencji Senatu, jeśli chodzi o podejmowanie dzia-
łań w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Panie Senatorze, ten pośpiech naprawdę… Do piątku 
nic nie sprawi, że coś złego wydarzy się w Polsce. 

Przedstawiciel parlamentu, Sejmu, wyraźnie mówił, 
że ta ustawa była jakby dociskana kolanem, niepotrzeb-
nie przyspieszana, ze szkodą dla niej. Nie psujmy tego, 
naprawmy to. Dlatego jeszcze raz proszę pana senatora 
Konopkę, aby przychylił się do propozycji swojego klubo-
wego kolegi. Podejmijmy decyzję o wstrzymaniu tej pracy, 
żeby jeszcze precyzyjniej, jeszcze dokładniej przygotować 
tę ustawę. Dziękuję bardzo.
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skania dopłaty, gdy chce rozpocząć działalność rolniczą, 
po trzecie, gdy nie będzie możliwości skorzystania z prawa 
pierwokupu i możliwości ustawowe zostaną wyczerpane, 
młody rolnik będzie mógł uczestniczyć w przetargach. Nie 
ma co do tego żadnych obaw, tym bardziej że Polska jest 
liderem, jeżeli chodzi o liczbę rolników indywidualnych, 
którzy są zainteresowani działalnością rolniczą i posia-
daniem własnego gospodarstwa rolnego. Z roku na rok 
chcemy polepszać warunki dla młodych rolników. Zostało 
złożonych kilkadziesiąt tysięcy wniosków, rozpatrzyliśmy 
ponad dwadzieścia kilka tysięcy wniosków. To oznacza, 
że wszyscy, którzy złożą wnioski, bo chcieliby, że tak 
powiem, włączyć się w nurt wsparcia finansowego, nie 
będą mogli być objęci pomocą finansową ze względu na 
brak środków finansowych.

Panie Przewodniczący, podsumowując, wnoszę o to, 
żeby nie opóźniać prac nad ustawą o kształtowaniu ustroju 
rolnego. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę państwa, zanim przejdziemy do głosowania, 

sam sobie udzielę głosu, gdyż zostałem wezwany przez 
niektórych do odpowiedzi na pytanie, jakie jest stanowisko 
NSZZ RI „Solidarność”.

Przypomnę, że związek „Solidarność” protestuje nie 
od czasu powstania „zielonego miasteczka”, tylko już od 
ponad trzech lat. Protest w Szczecinie został zakończony po 
siedemdziesięciu dniach, zostało podpisane porozumienie 
z panem ministrem Kalembą, które miało wprowadzić tak 
zwany – jak mówiliśmy – uspołeczniony obrót. Zapisy 
z porozumienia zostały uwzględnione w zarządzeniu. 
Minister Kalemba często mówi o rozporządzeniu, a było to 
zarządzenie prezesa, które określiło pewne ramy dotyczące 
obrotu ziemią. Miało to właśnie usprawnić sprzedaż ziemi 
rolnikom indywidualnym, chodziło szczególnie o kwestię 
wyłączenia 30% dzierżawionych gruntów w zamian za pra-
wo nabycia ziemi na własność. Rzeczywiście zapisy z tego 
porozumienia szybko miały stać się legislacją ustawową. 
Zostało to nazwane porozumieniem, a nie było porozumie-
niem, tylko ustaleniem – chyba tak to nazwaliśmy – które 
miało przerwać ten protest.

Przykro nam, że projekt złożony przez Prawo 
i Sprawiedliwość ponad dwa lata temu nie został zreali-
zowany. Projekt PSL, który też został złożony prawie dwa 
lata temu, również nie został zrealizowany. Trzeba było 
doczekać trzeciego projektu – został mu nadany nr 3109 
– który rzeczywiście jest projektem… Obecnie projekt ten 
jest dopiero procedowany. Został uchwalony po prawie 
stu trzydziestu dniach protestu rolniczego; protest trwał 
dokładnie chyba sto dwadzieścia siedem dni. „Zielone 
miasteczko” zostało rozwiązane po stu dwudziestu dzie-
więciu dniach.

Bardzo ważne i wymagające podkreślenia w tej Izbie 
jest również to, że po złożeniu ostatniej petycji do pani 
premier – została ona złożona 12 maja – gdy obchodzili-
śmy trzydziestą czwartą rocznicę rejestracji „Solidarności”, 
„Solidarność” pracownicza, czyli komisja krajowa, również 
poparła ten protest. „Solidarność” pracownicza poparła 

Ustawodawca zastrzega sobie prawo do takich rozstrzy-
gnięć, została przedstawiona pełna argumentacja dotycząca 
tych kwestii. Oczywiście są prowadzone postępowania są-
dowe, a Skarb Państwa poprzez Fundusz Reprywatyzacyjny 
i Fundusz Rekompensacyjny wypłaca stosowne odszkodo-
wania dla byłych właścicieli gruntów w Polsce czy byłych 
właścicieli gruntów, którzy pozostawili swoje mienie na 
Wschodzie. Agencja zasila środkami finansowymi jeden 
i drugi fundusz.

Ustawa ta jest też wynikiem wypracowanego kompro-
misu. Oczywiście gdy dochodzi się do kompromisu, to 
żadna ze stron nie jest do końca usatysfakcjonowana. Jeżeli 
chodzi o uregulowania prawne wynikające z konstytucji 
dotyczące tego, że gospodarstwo rodzinne jest podstawą 
ustroju rolnego państwa, to oczywiście zapis ten należy 
uskutecznić w praktyce. W Polsce jest specyficzna sytuacja, 
wiąże się ona z tym, że po roku 1991 nie powstała ustawa 
o reprywatyzacji. Warto jednak przypomnieć sobie parę 
istotnych kwestii.

Gdy państwowe gospodarstwa rolne zostały zlikwido-
wane, grunty o powierzchni 4,7 miliona ha zostały przeka-
zane do Skarbu Państwa. Agencja miała obowiązek prze-
nieść te grunty do zasobu i rozdysponować je w sposób 
trwały. Trwa to już ponad dwadzieścia kilka lat, niestety 
cały zasób nie został rozdysponowany. W zasobach agencji 
jest dzisiaj 1 milion 300 tysięcy ha. Największa dyskusja 
dotyczy tego, co stanowi poniżej 10% gruntów objętych 
płatnościami. Jeżeli zaś chodzi o ponad 90% gruntów, 
które są w zasobach rolników indywidualnych, to nie ma 
takiej dyskusji.

Rozumiemy też to, że w Polsce są specyficzne gospo-
darstwa, od 1 ha do kilkunastu tysięcy hektarów, bo takie 
gospodarstwa też w Polsce istnieją. Jeśli chodzi o gospo-
darstwo rodzinne, to oczywiście zostało ono zdefiniowane. 
Uszanowana została decyzja podjęta w roku 2004, kiedy 
przyjmowano ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Chodzi o obszar o powierzchni 300 ha. Chcę powiedzieć, 
że do roku 2004… Proszę sobie przypomnieć, jak było i kto 
był zainteresowany prowadzeniem działalności rolniczej. 
Wtedy rzeczywiście powstawały spółki pracownicze, byli 
dyrektorzy państwowych gospodarstw rolnych prowadzili 
działalność rolniczą ze swoimi pracownikami. Nie było 
wtedy systemu płatności bezpośrednich, a więc zaintereso-
wanie zakupem ziemi nie było tak duże, jak dzisiaj.

Dzisiaj, po jedenastu latach, funkcjonuje system płat-
ności bezpośrednich, a zainteresowanie posiadaniem ziemi 
jest bardzo duże. W imieniu rządu chcę jasno, stanowczo 
podkreślić, że szanujemy wszystkie inne formy władania 
nieruchomościami rolnymi w Polsce. Faktem jest funkcjo-
nowanie spółdzielni rolniczych, dzierżawców – nie tylko 
prywatnych, ale także spółek Skarbu Państwa – i rolników 
indywidualnych. Dzisiaj podkreślane jest funkcjonowanie 
rolników indywidualnych, ponieważ system wsparcia wy-
nika ze wspólnej polityki rolnej.

Jeśli chodzi o to, co mówił senator Jackowski, to uwa-
żam, że młodzi ludzie nie powinni się niczego obawiać, 
dlatego że w nowej polityce rolnej jest kilka ważnych 
punktów odnoszących się do ich działalności. Po pierwsze, 
jest możliwość uzyskania kredytów do 70 tysięcy euro na 
zakup ziemi, po drugie, młody rolnik ma możliwość uzy-
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przegłosować. Oczywiście zgłoszę poprawki, które wynika-
ją… Zgłoszę także inne poprawki złożone przez kolegów. 
Jednak dzisiaj, na tym etapie, nie mogę powiedzieć, że mo-
żemy rozpatrzyć te poprawki i je przyjąć.

Rozumiem, że nikt jeszcze nie przejął większości po-
prawek, czyli tych, które zostały przygotowane przez Biuro 
Legislacyjne. To wszystko będzie jeszcze analizowane. 
Są dwa wnioski. Jeden wniosek, zgłoszony przez kolegę 
senatora Konopkę, dotyczy tego, żeby przyjąć ustawę bez 
poprawek, a wszystkie uwagi i poprawki zgłosić na posie-
dzeniu plenarnym Senatu. Drugi wniosek, zgłoszony przez 
senatora Jackowskiego i poparty przez kolegów, dotyczy 
tego, żeby nie przyjmować dzisiaj ustawy i odłożyć to na 
kolejne posiedzenie. Są dwa wnioski, ja jako prowadzący, 
przewodniczący muszę poddać je pod głosowanie. Decyzja 
dotycząca dalszego procedowania nad tą ustawą zostanie 
podjęta przez państwa senatorów. Muszę wypełnić obo-
wiązek przewodniczącego bez względu na to, czy mi się 
to podoba, czy nie. Wolałbym, żeby procedowanie zostało 
przełożone i pewnie wyrażę swoje zdanie w głosowaniu.

Zarządzam głosowanie.
Kto jest za wnioskiem najdalej idącym, czyli za przy-

jęciem ustawy…
Zapytam jeszcze pana legislatora o opinię, żeby się 

nie pomylić.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Panie Przewodniczący, te dwa wnioski dotyczą innej 
materii, nie możemy rozpatrywać ich w kategoriach: „dalej 
idący” i „bliżej idący”.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Dobrze. 
Pierwszy był wniosek pana senatora Konopki…)

No właśnie teraz…
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Tak?)
Chciałbym to teraz wyjaśnić. Nie wynika to wprost 

z regulaminu, ale jest tradycja dotycząca stosowania 
Regulaminu Senatu, zgodnie z którą art. 48 odnoszący 
się do wniosków formalnych składanych podczas posie-
dzenia Senatu jest stosowany również na posiedzeniu ko-
misji. W związku z tym, jeżeli zostanie zgłoszony tego 
typu wniosek, to powinien być niezwłocznie rozpatrywany. 
Jeżeli chcielibyśmy nadać tym głosowaniom jakiś sens, to 
nadamy go tylko i wyłącznie wtedy, gdy najpierw będzie 
rozpatrywany wniosek o ewentualne odroczenie procedo-
wania, a dopiero później – w wypadku gdyby nie zyskał 
on akceptacji – będzie rozpatrywany wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Zwróciłem się do pana z takim pytaniem. Bardzo 

dziękuję za wykładnię prawną. W tym rozumieniu wnio-
skiem najdalej idącym byłby wniosek pana senatora 
Jackowskiego.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Michał Gil: W pierwszej kolejności…)

W pierwszej kolejności…

również wszystkie postulaty wniesione przez „Solidarność” 
rolniczą. Pani premier zobowiązała się do prowadzenia 
dialogu. Dialog ten rzeczywiście został rozpoczęty, ale – jak 
pamiętam – dopiero po pierwszej turze wyborów określają-
cych kto został wybrany przez społeczeństwo na prezyden-
ta. Odbyło się spotkanie, rozpoczęły się negocjacje między 
związkowcami a panią premier i rządem, w rozmowach 
uczestniczył też wiceminister rolnictwa. Rzeczywiście nie 
ustaliliśmy wszystkich kwestii. Pan poseł Bogucki zapytał, 
czy „Solidarność” wyraziła aprobatę. Nie, „Solidarność” 
żądała, żeby jeszcze inne kwestie zostały zapisane, ale nie 
zostały one uwzględnione. Jest to pewien kompromis, który 
został osiągnięty podczas rozmów, negocjacji pomiędzy 
związkiem, tak zwaną stroną społeczną a rządem.

Chcę zwrócić uwagę na to, że były dwa stanowiska 
rządu. Pierwsze stanowisko rządu będące efektem prac pod-
komisji nie zostało przyjęte przez „Solidarność”. Odbyło 
się drugie spotkanie z panią premier, podczas którego były 
prowadzone kolejne negocjacje. W czasie tego drugiego 
spotkania pani premier wycofała się ze stanowiska rzą-
dowego, zmieniła stanowisko i został osiągnięty kolejny 
kompromis. Trzeba przyznać, że na spotkaniu podkomisji 
przyjęto wszystkie ustalenia zadeklarowane przez panią 
premier. Muszę być uczciwy, dlatego powiem, że przyjęto 
te uzgodnienia, ale nie udało nam się uzgodnić wszystkich 
kwestii. Z przykrością muszę powiedzieć, że jest to jakiś 
kompromis. Ani jedna strona nie jest zadowolona, ani druga 
strona nie jest zadowolona. Obie strony są niezadowolone, 
jest kompromis.

Przypomnę, że oczywiście żądaliśmy pewnych zapi-
sów dotyczących wstrzymania sprzedaży ziemi, bo pań-
stwo nie musi pozbywać się ziemi. Chodziło o to, żeby do 
czasu wprowadzenia dokładnych regulacji nie wyzbywać 
się gruntów ze Skarbu Państwa. Nie uzyskaliśmy zgody 
pani premier i rządu w sprawie wprowadzenia tego zapisu. 
Żądaliśmy również wstrzymania wystąpienia na posiedze-
niu Komisji Europejskiej, wydłużenia derogacji. Chodziło 
o to, żeby Polska mogła uzyskać dłuższy okres na sprzedaż 
ziemi obcokrajowcom. Pani premier nie wyraziła na to 
zgody. Nie uzyskaliśmy zgody na to, żeby państwo polskie 
wystąpiło o wydłużenie tego okresu.

Mogę wymieniać wiele innych elementów, na które 
nie uzyskaliśmy zgody, gdyż rząd nie chciał jej wyrazić. 
Jeśli chodzi o poprawki zgłoszone w Sejmie przez Prawo 
i Sprawiedliwość, to też nie wszystkie zostały uwzględ-
nione. Na tym etapie został osiągnięty taki kompromis. 
Rzeczywiście uznaliśmy, że będzie lepiej, gdy przyjmie-
my prawo, które jest dzisiaj połowicznym rozwiązaniem, 
a potem usiądziemy, zastanowimy się jeszcze nad nim 
czy nawet poprawimy je w Senacie, ewentualnie wpro-
wadzimy nowelizację ustawy, gdyż wejdzie ona w życie 
dopiero 1 stycznia. Chodziło o to, żeby usiąść, przeana-
lizować, zobaczyć.

Jest wiele opinii prawnych. Ja też mam opinię prawną, 
którą napisał mi… Wczoraj prowadziłem dyskusję z panem 
doktorem Pastuszko, który pewnie pisał opinię razem z panią 
profesor Jeżyńską. Mam tę opinię, wiele uwag wskazuje na 
to, że należałoby poprawić tę ustawę. Jest wiele wątpliwości. 
Dzisiaj, na etapie złożenia poprawek, nie jestem w stanie 
powiedzieć, że powinniśmy dzisiaj zgłosić te poprawki i je 
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Mamy jasność, panowie senatorowie podjęli decyzję. 

Apeluję o to, abyśmy się przygotowali i w miarę możliwo-
ści… Chcę poinformować, że pan minister złożył wniosek 
do pana marszałka o procedowanie tej ustawy na najbliż-
szym posiedzeniu Senatu. Pan senator Konopka poinfor-
mował, że wcześniej, na spotkaniu Konwentu Seniorów 
będzie wnioskował o to, żeby kwestia ta była rozpatrywana 
ostatniego dnia posiedzenia. Przypominam, że może być 
to czwartek lub piątek.

Apeluję do państwa senatorów o to, abyśmy się zmo-
bilizowali i przygotowali wnioski legislacyjne, które będą 
mogły być procedowane na posiedzeniu plenarnym.

Nie ma więcej pytań, nie ma więcej uwag.
Mam jeszcze pytanie: kto chciałby być sprawozdawcą 

tej ustawy?
(Rozmowy na sali)
Pan senator Konopka tak bardzo chciał to szybko wpro-

wadzić, więc jest to pytanie do pana senatora Konopki.
(Senator Marek Konopka: Nie, nie.)
(Głos z sali: Niewiarowski jest niezdecydowany, to 

niech…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Konopka.)
Panowie Senatorowie, jeżeli nikt się nie zgłosi, to ja 

będę musiał spełnić ten ciężki obowiązek. Wolałbym jed-
nak, żebyście wzięli to na siebie.

(Rozmowy na sali)
Nie ma żadnego chętnego senatora, więc obowiązek 

spada na przewodniczącego. W związku z tym pan prze-
wodniczący będzie sprawozdawcą.

Proszę państwa, wyczerpaliśmy porządek obrad.
Bardzo dziękuję wszystkim za obecność.
Proszę dopilnować…
Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.

(Senator Jan Maria Jackowski: Mój wniosek jest bar-
dziej formalny, bo ja nie mówię…)

Dobrze.
Zarządzam głosowanie.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Jackowskiego 

o to, aby odłożyć rozpatrywanie ustawy na następne po-
siedzenie? (5)

Kto jest przeciw? (5)
Kto się wstrzymał? (1)
Niestety wniosek nie przeszedł. Jest 5 głosów za, 5 

przeciw.
Drugi wniosek. Teraz możemy już głosować za przy-

jęciem ustawy bez poprawek.
Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora Konopki 

o przyjęcie ustawy bez poprawek? (5)
(Głos z sali: Czyli jak nie przejdzie, to nie będzie 

opinii?)
Zarządziłem głosowanie.
Kto jest przeciw? (5)
Kto się wstrzymał? (1)
Nie ma rozwiązania, w związku z tym stosujemy ar-

tykuł…
Panie Legislatorze, proszę zacytować artykuł Regula-

minu Senatu.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Wysoka Komisjo! W przypadku, gdy jest jeden wniosek 
dotyczący przyjęcia ustawy i żaden inny wniosek nie został 
zgłoszony, stosujemy art. 68 ust. 2a, który brzmi: „Jeżeli 
żaden z poddanych pod głosowanie wniosków dotyczących 
ustawy nie uzyskał większości głosów, w sprawozdaniu 
komisji zamieszcza się wszystkie te wnioski”. Czyli zo-
stanie zamieszczony ten jeden wniosek, chociaż nie będzie 
stwierdzenia, że został on poparty przez komisję.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 53)
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