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Porządek obrad: 

1. Omówienie wniosków zgłoszonych do 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, pozwolicie, że otworzę kolejne 

już dzisiaj, sto pięćdziesiąte siódme, posiedzenie Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W porządku obrad jest wpisane omówienie wniosków 
zgłoszonych do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 
druk senacki numer 966, druki sejmowe numer 3109, 3533 
i 3533-A.

Jest mi niezmiernie miło witać pana ministra Kazimierza 
Plocke z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrek-
tora Departamentu Gospodarki Ziemią, pana Zbigniewa 
Abramowicza. Jest również naczelnik Wydziału Mienia 
Rolnego Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarki 
Ziemią, pan Piotr Dyjak. Witam też przedstawicieli or-
ganizacji, związków zawodowych; widzę przedstawicieli 
rolniczej „Solidarności”, widzę również przedstawicieli 
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Witam wszystkich, 
którzy zechcieli podpisać listę, której nie mam w tej chwili 
przy sobie, wszystkich i każdego z osobna. 

Pozwolę sobie wprowadzić do dzisiejszego porząd-
ku… Dla przypomnienia chciałbym państwu powiedzieć, 
że poprzednie posiedzenie, na którym procedowaliśmy, 
zakończyliśmy złożeniem sprawozdania komisji, nieroz-
strzygającym, ale sprawozdanie zostało złożone. Były dwa 
wnioski. Pierwszy wniosek, o ogłoszenie przerwy, nie prze-
szedł, bo było pięć na pięć. W przypadku drugiego wniosku, 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, też było pięć na pięć. 
Więc tak naprawdę nie było możliwości stuprocentowe-
go rozstrzygnięcia, jaka jest opinia komisji. Ale komisja 
podjęła decyzję i panu marszałkowi została przekazana 
informacja, że jest stanowisko komisji rozstrzygające dla 
wysokiej izby; tak mówi nasz regulamin i zgodnie z nim 
musimy postępować.

Ale poprosiłem jeszcze, żeby zaprosić dzisiaj panów 
senatorów, abyśmy omówili, Panowie Senatorowie, ewen-
tualnie poprawki: czy chcemy jeszcze doredagować któreś 
z poprawek, czy nie. Wcześniej mieliśmy możliwość za-
prosić wszystkich gości, którzy wnosili uwagi i składali… 
Można powiedzieć, że ta dyskusja już się odbyła, tylko że 
nie wynikły z tego żadne wnioski. 

W związku z tym dzisiaj będę chciał zapytać rząd, czy 
rząd, który poprzednio wyraził stanowisko, podtrzymuje 
swoje stanowisko, czy poprawki zgłaszane przez Biuro 
Legislacyjne zostaną uwzględnione przez rząd, czy nie 

zostaną uwzględnione. Bo pamiętamy, że w zasadzie rząd 
– o ile mnie pamięć nie myli – zajął negatywne stanowisko 
chyba wobec wszystkich poprawek. Rząd nie odniósł się 
również do poprawek, Panowie Senatorowie, zgłoszonych 
przez Kancelarię Prezydenta, bo poprawek legislacyjnych 
nie było, tylko były poprawki natury ogólnej; tak jest zapi-
sane w piśmie. Pan legislator chciał przygotować poprawki, 
ale nie było dyskusji na temat poprawek, które mogłyby 
zostać zgłoszone przez Kancelarię Prezydenta, więc nie 
było żadnych poprawek.

W związku z tym mam pytanie do panów senatorów: 
czy ktoś z panów senatorów chciałby dzisiaj zgłosić jakieś 
poprawki, które byśmy ewentualnie omówili? Jeżeli będą 
zgłoszenia poprawek, to chętnie, Panowie Senatorowie, 
porozmawiamy na ten temat, żeby nam było łatwiej pro-
cedować, a Biuru Legislacyjnemu łatwiej wypracować sta-
nowisko do głosowania. Nie ukrywam, że jeślibyśmy mieli 
przyjąć te wszystkie poprawki, które państwo złożyliście 
nam na piśmie… One są tylko opiniami, nie mają dziś 
żadnej mocy sprawczej, bo nie są poprawkami, nikt ich 
nie przejął, nikt nie zgłosił. Chciałbym zapytać państwa 
senatorów: czy ktoś z państwa senatorów chciałby dzisiaj 
omówić jakieś poprawki? Oczywiście nikt nie musi oma-
wiać poprawek. Chciałbym, żebyśmy sobie tylko poroz-
mawiali na ten temat. Każdy może powiedzieć, że zgłosi 
poprawki na posiedzeniu plenarnym; to już jest decyzja 
panów senatorów. Ja rozumiem i szanuję decyzję każdego 
z panów, bo taką decyzje podjął i chce się wypowiedzieć 
na posiedzeniu plenarnym. A jeżeli byłaby wola, żebyśmy 
sobie dzisiaj porozmawiali na ten temat… Nie ukrywam, że 
chciałbym, żebyśmy tutaj, omawiając ewentualnie, jeszcze 
skorzystali z prawa… Komisja zawsze może się spotkać, 
w różnych przypadkach, i robimy to wielokrotnie w spra-
wach niezwiązanych z legislacją.

Dzisiejsze spotkanie też tak traktuję. Chciałbym podkre-
ślić jedno: nawet omówione, przedyskutowane ewentualne 
poprawki, które by wyrobiły nam pogląd na to, nie zostaną 
przegłosowane na dzisiejszym posiedzeniu komisji, gdyż 
sprawozdanie zostało już przekazane. Stąd jest to tylko 
omówienie poprawek. Widzę, że jest tylu gości zaintere-
sowanych.

Proszę Biuro Legislacyjne…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 03)
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Otóż chciałbym poinformować, że jestem związany 
decyzjami rządu, które zostały sformułowane na piśmie, 
więc nie jestem upoważniony do tego, ażeby przyjmować 
jakiekolwiek poprawki do projektu ustawy. W związku 
z tym w imieniu rządu będziemy rekomendować odrzucenie 
poprawek, które zostaną zgłoszone. To po pierwsze.

Chciałbym też poinformować, że zajęliśmy stanowi-
sko wobec propozycji, które zostały sformułowane przez 
Kancelarię Prezydenta; do tych poprawek również od-
nosimy się, jako rząd, negatywnie, uznając te poprawki 
za… W przypadku chociażby kwestii dotyczących prze-
niesienia własności i podziału gospodarstw rolnych Rada 
Legislacyjna i minister sprawiedliwości zwracali uwagę 
na to, żeby… Rozwiązania, które proponowaliśmy i które 
zostały ujęte w projekcie ustawy, wynikały wprost z uzgod-
nień z Radą Legislacyjną, w związku z czym uważamy, że 
zapisy są jak najbardziej prawidłowe.

W przypadku art. 29, dotyczącego pozbawienia pierw-
szeństwa w nabywaniu nieruchomości rolnych przez by-
łych właścicieli czy spadkobierców, to nasze stanowisko 
wobec poprawki, żeby przywrócić dotychczasowe zapisy, 
również jest negatywne. Wynika to wprost ze stanowiska 
rządu i rząd podjął taką decyzję w tej sprawie. To tyle 
z mojej strony.

Tak jak mówiłem, prosiłem pana przewodniczącego, 
żebym mógł pójść z panią dyrektor, aby popracować jesz-
cze nad projektami rozporządzeń dotyczących pomocy dla 
producentów porzeczki. Dlatego będzie nas, ministerstwo 
i rząd, reprezentował pan dyrektor Abramowicz z zespo-
łem. Dziękuję.

(Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Województwa 
Zachodniopomorskiego NSZZ RI „Solidarność” Edward 
Kosmal: Mam pytanie do pana ministra…)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Rozumiem, że pan Edward Kosmal chciałby jeszcze 

zapytać pana ministra przed wyjściem…
(Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Województwa 

Zachodniopomorskiego NSZZ RI „Solidarność” Edward 
Kosmala: Tak.)

Proszę, Panie Edwardzie.

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
Województwa Zachodniopomorskiego 
NSZZ RI „Solidarność” 
Edward Kosmal:

Panie Przewodniczący! Panowie Senatorowie! Panie 
Ministrze!

Mam pewne pytanie. W związku z tym, że jest no-
welizacja ustawy i problem spółek, bo chodzi o spółki… 
Praktycznie odnosi się to tylko do udziału w przetargach, 
ale mnie generalnie chodzi o tak zwane trzydziestki, wy-
łączenia. W województwie zachodniopomorskim przygo-
towano około dwudziestu aktów notarialnych na sprzedaż 
spółkom z obcym kapitałem. Mamy taką serdeczną prośbę, 
żeby – powiedzmy – na okres do wejścia w życie noweli-

Chciałbym uzupełnić swoją wypowiedź sprzed tygo-
dnia. Zauważyłem jeszcze jedną ułomność ustawy. Otóż 
w art. 21 w pkcie 6 w lit. a uchyla się pkt 1 w art. 29 ust. 1; 
jest to ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa. Wysoka Komisjo, tutaj należałoby 
jeszcze uchylić ust. 1a. Uchylenie ust. 1a jest naturalną 
konsekwencją uchylenia pktu 1 w art. 29 ust. 1 pkcie 1.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Rozumiem, że pan mecenas dołącza taką uwagę do…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Michał Gil: Tak.)
Mam tylko pytanie o to, czy dołączy tę poprawkę jesz-

cze w formie pisemnej, żebyśmy mogli dołączyć ją państwu 
senatorom do uwag, z którymi będą mogli się zapoznać. 
Czy to będzie na piśmie, czy nie będzie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
To znaczy, nie mam przygotowanej tej poprawki na 

piśmie, ale skoro trzeba, to ją sformułuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Ale, jak rozumiem, dzisiaj mamy możliwość zapoznania 

z tym, co przed chwilą usłyszeliśmy… Zaraz poproszę pana 
ministra o wypowiedź w tej sprawie. Jednak chciałbym 
jasno powiedzieć, że ze względu na to, że dzisiaj nie mo-
żemy podjąć żadnej wiążącej decyzji, mam prośbę, żeby ta 
uwaga została dodatkowo dołączona do opinii, która została 
wcześniej przedłożona. Rozumiem, że wtedy senatorowie 
się z nią zapoznają i będą mogli podjąć stosowną decyzję, 
i wtedy ona ewentualnie zafunkcjonuje. Nie widzę innej 
możliwości przekazania jej.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Michał Gil: Panie Przewodniczący, ja tylko infor-
muję, że jest jeszcze pewne uchybienie w ustawie.)

Jeżeli taki zapis zostanie dołączony, bardzo chętnie… 
Bo pamiętajmy o tym – my, senatorowie, wiemy to do-
skonale – że Biuro Legislacyjne nie wyraża opinii bezpo-
średnio na posiedzeniu plenarnym Senatu, dlatego ma taką 
możliwość na posiedzeniu komisji, ale może przedłożyć 
dokumenty… Skoro pan legislator mówi, że można jeszcze 
dodać taki zapis, to prosimy o opinię na piśmie dołączoną 
do tego wcześniejszego druku. Zgoda?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Michał Gil: Dobrze, Panie Przewodniczący.)

Dobrze. W takim razie, na luzie, Panie Ministrze, mam 
pytanie: czy ewentualnie o punkcie, o którym mówiło przed 
chwilą Biuro Legislacyjne, pan dyrektor czy pan minister 
są w stanie jeszcze wyrazić opinię?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę jeszcze o udzielenie odpowie-

dzi, zanim pan odejdzie, jeśli ma pan…

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:

Po pierwsze, ta kwestia była bardzo szczegółowo roz-
strzygana na spotkaniu pani premier z przedstawicielami 
związków zawodowych. 

Po drugie, ta dyskusja była prowadzona również na 
posiedzeniu rządu. Taki jest ostateczny kształt zapisu 
i rozstrzygnięcia prawnego. W tej ustawie odnosimy się 
tylko  iwyłącznie do nieruchomości rolnych, natomiast nie 
odnosimy się do nieruchomości, o których pan mówił.

Na dzisiaj taka jest ostateczna decyzja rządu i to tyle, 
co mam do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo Senatorowie, czy to, co zapropono-

wałem, oczywiście… Czy ktoś z panów senatorów chciałby 
przedstawić wnioski, żeby było nam łatwiej potem dysku-
tować, czy nie?

Pan senator Gruszczyński.

Senator Piotr Gruszczyński:

Panie Przewodniczący, nie będę przedstawiał wniosków, 
tylko odniosę się w zarysie do całej ustawy. Jednak zanim 
do tego przejdę, chciałbym się odnieść do tego, co mieliśmy 
okazję słyszeć na ostatnim posiedzeniu komisji.

Przez osiem lat, odkąd jestem senatorem, naprawdę nie 
zdarzyło mi się, żebym głosował przeciwko rozwiązaniom, 
które są wprowadzane przez rząd, szczególnie jeżeli cho-
dzi o kwestie ustaw rolniczych, jednak ta ustawa w mojej 
ocenie jest po prostu wstydem, tak uważam.

Nie rozumiem, jak można wprowadzać zapisy, zgodnie 
z którymi ludziom poszkodowanym, którym system odebrał 
własność, odbiera się prawo pierwokupu. Rozumiem, że 
ustawa miała spełniać oczekiwania rolników co do tego, 
żeby nie sprzedawać ziemi obcokrajowcom, a teraz się 
okazuje, że tak naprawdę jest całkowicie co innego; to po 
pierwsze.

Po wtóre, nie wiem, jak można wysłuchiwać przedsta-
wicieli rolników, którzy, w imię Boga i sprawiedliwości, 
uważają, że wszystko jest w porządku, kiedy coś komuś za-
bieramy i tak naprawdę potem sprzedajemy to rolnikom.

Uważam, że nie powinno być zgody na coś takiego i niech 
wreszcie w tej sali wybrzmi tego rodzaju wypowiedź. Proszę 
państwa, to jest skandal. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. 
Nigdy w życiu nie poprę takiej ustawy, ponieważ ona godzi 
w elementarne podstawy ludzkiej sprawiedliwości.

zacji ustawy wstrzymać tę sprzedaż. Oczywiście to będzie 
decyzja rządu. Jesteśmy po rozmowach z panem prezesem 
Świętochowskim i myśmy ten problem nakreślili.

Stąd nasza sugestia, bo pan jako wiceminister bezpo-
średnio odpowiada za nadzór. Znowu setki tysięcy hektarów 
mogą w ten sposób trafić w ręce obcego kapitału. Mamy 
serdeczną prośbę, rolnicy, żeby faktycznie wstrzymać tę 
sprzedaż do chwili wejścia w życie nowych rozwiązań 
prawnych.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu Edwardowi.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Mogę tylko powiedzieć, że wspólnie z kierownictwem 

agencji i pewnie także z prezydium Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi rozważymy tę propozycję. Decyzja nieba-
wem zostanie przekazana zainteresowanej stronie.

(Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Ziemiańskiego Stanisław Ziemecki: Jeszcze my mamy py-
tanie…)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę.

Członek Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 
Stanisław Ziemecki:
Stanisław Ziemecki, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.
Szanowny Panie Ministrze – bo to do pana ministra 

mam pytanie – czy byłby pan łaskaw przedstawić jakiekol-
wiek uzasadnienie stanowiska rządu odnośnie do decyzji 
o odebraniu praw pierwszeństwa? Zwracam uwagę na to, 
że w zasobach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
znajduje się około tysiąca stu obiektów mieszkalnych – 
przeważnie w bardzo kiepskim stanie, czasami tragicz-
nym, doprowadzonych do takiego stanu przez działania 
agencji – z których dawni właściciele zostali wyrzuceni 
przez władze komunistyczne. Do tej pory słyszeliśmy, 
że… Ponieważ w przypadku ponad 70 tysięcy ha ziemi 
znajdujących się w zasobie agencji złożono tak zwane rosz-
czenia reprywatyzacyjne – cokolwiek to znaczy, bo to też 
nie zostało wytłumaczone – rząd zdecydował, że powinny 
o tym rozstrzygać sądy. Na poprzednim posiedzeniu bardzo 
dokładnie wyjaśniałem, że jeżeli ktoś zgłasza roszczenia 
rewindykacyjne – to znaczy prowadzące do odzyskania 
bezprawnie zabranej własności, bo takie przypadki też się 
zdarzały i to w dosyć dużej skali – to jest to kwestia sądów. 
Tymczasem uprawnienie, o którym rozmawiamy, dotyczy 
tego mienia, które zostało odebrane zgodnie z komuni-
stycznym prawem, w związku z czym żaden sąd nie może 
o tym decydować. Stąd też pytanie: jaka jest motywacja? 
Jeżeli jest jakaś motywacja poza decyzją ex cathedra, że 
takie jest stanowisko rządu. Dziękuję bardzo.
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Muszę powiedzieć jedno, bo mam akurat odmienne zda-
nie od pana senatora Gruszczyńskiego. Dla mnie bezpra-
wiem jest to, przykładowo, że któryś ze spadkobierców ma 
kupić swoją własność. W tym momencie, moim zdaniem, 
porządkujemy prawo. Dlaczego zgodnie z prawem mówi-
my mu: „kup sobie swoją własność”? Jak on ma kupować 
swoją własność?

Panie Senatorze, stwórzmy takie prawo, żeby dostał 
on w naturze to, co mu się należy, lub rekompensatę. Za 
takim prawem jestem.

(Senator Piotr Gruszczyński: Panie Przewodniczący, 
ad vocem.)

Jestem za tym, żeby oddać właścicielowi to, co mu się 
należało, lub rekompensatę… Przez wiele lat nie udało 
się tego wprowadzić. Nie chcę wspominać historii, bo już 
była taka ustawa, ale została zawetowana przez prezydenta 
Kwaśniewskiego. Dalej jestem za takim rozwiązaniem, 
żeby oddać własność temu, czyja była, komu się należy, 
a nie kazać mu drugi raz kupować jego mienie, bo kazać 
mu drugi raz kupować jego mienie to jest bezprawie.

(Senator Piotr Gruszczyński: Panie Przewodniczący, 
mogę ad vocem?)

Uważam, że w tym kierunku powinno zmierzać prawo.
(Senator Piotr Gruszczyński: Panie Przewodniczący…)
Oczywiście już była mowa… Nie będę tego powtarzał, 

bo pan senator słyszał wypowiedzi rolników, którzy byli 
na poprzednim posiedzeniu i uzasadniali… Nie będę tego 
uzasadniał drugi raz, bo już to znamy i słyszeliśmy to.

Uważam, że bezprawiem jest – bo pan mówił, że bez-
prawiem jest to, że zabiera się prawo pierwokupu – kazać 
komuś kupować drugi raz… Dziękuję.

(Senator Piotr Gruszczyński: Panie Przewodniczący, 
muszę się do tego odnieść, bo za chwilę się okaże, że moja 
wypowiedź została przez pana wypaczona.)

Może źle zrozumiałem. Proszę.

Senator Piotr Gruszczyński:

Otóż ja całkowicie się z panem zgadzam. Pierwszym 
skandalem jest to, że to, co ludziom zabrano, teraz każe im 
się kupować w ramach pierwokupu. Zgadzam się z panem, 
że to trzeba poprawić.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Tak jest.)
Ale skoro stworzono takie warunki – chodzi o to roz-

wiązanie ustawodawcze, że jest prawo pierwokupu – i teraz 
jeszcze im się je zabiera, to w ogóle jest już paranoja; do 
tego nawiązuję.

Więc, Panie Przewodniczący, mam nadzieję, że następ-
ny parlament, bez względu na to, kto będzie rządził, wresz-
cie ureguluje tę sprawę. Otóż trzeba tym ludziom zwrócić 
to, co zostało zabrane. Zgadzam się z panem całkowicie.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Chyba mamy zbieżne zdania i nie ma polemiki.
Czy ktoś z senatorów chciałby jeszcze omówić jakieś 

poprawki?
Proszę.

Ja do pana mecenasa Gila… Panie Mecenasie, chciałbym 
się z panem skontaktować przed posiedzeniem plenarnym. 
Nie wiem, z jakim skutkiem, ale chciałbym poprosić pana 
o pomoc, ponieważ uważam, że trzeba wprowadzić inne roz-
wiązania legislacyjne. Myślę o poprawkach. Bardzo chętnie 
bym z panem na ten temat podyskutował, bo to jest jedyne, 
co mogę zrobić jako parlamentarzysta, żeby poprawić to, co 
w mojej ocenie jest… Po prostu to w ogóle nie powinno się 
pojawić na posiedzeniu komisji. Do dzisiaj nie rozumiem, jak 
coś takiego mogło przejść przez Sejm. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Muszę odpowiedzieć panu senatorowi, że to, co zostało 

do nas przysłane, jest aktem prawnym uchwalonym przez 
niższą izbę – jak mówią niektórzy, niektórzy mówią, że 
przez Sejm, w dosłownym znaczeniu – w związku z czym 
musimy procedować i procedujemy.

Nie chcę mówić o opinii większości parlamentarnej, 
bo akurat tak się zdarzyło, że nad tą ustawą głosowały 
prawie wszystkie kluby. W związku z tym trudno mi dzi-
siaj komentować, skoro wszystkie kluby głosowały, czy 
byliśmy w mniejszości, czy nie. Chciałbym przypomnieć, 
że w trakcie prac było zgłaszanych wiele uwag.

Mogę powiedzieć jedno: Prawo i Sprawiedliwość zgła-
szało swój projekt. W tym projekcie były przynajmniej 
trzy zapisy; chcieliśmy, żeby znalazły się one w ustawie. 
Znalazł się tylko jeden zapis z projektu, który mówił, że… 
Wcześniej, jeszcze na początku – przypomnę – było wpisa-
ne 10 a, jeśli chodzi o prawo pierwszeństwa, które nabyła 
agencja; musiała ona udzielić odpowiedzi, czy chce nabyć, 
czy nie chce nabyć… Zostało to zmienione na 5 ha, teraz 
przywrócono 1 ha. Zgadza się, Panie Dyrektorze? Czyli 
wniosek Prawa i Sprawiedliwości, który był wcześniej skła-
dany, o to, żeby był to 1 ha, bo zgodnie z polskim prawem 
jako gospodarstwo rolne jest traktowane gospodarstwo 
o powierzchni powyżej 1 ha… Rozumiem, że ten zapis 
jest rozpatrywany… Teraz jest 1 ha, a przedtem było 5 ha, 
czyli nastąpiła taka zmiana, że w Polsce za gospodarstwo 
uważamy gospodarstwo od 1 ha…

(Senator Piotr Gruszczyński: Prawo pierwokupu.)
Chodzi o prawo pierwokupu, cały czas o tym mówimy.
Ten jeden postulat Prawa i Sprawiedliwości z projektu 

poselskiego Prawa i Sprawiedliwości został przyjęty, dwa 
nie zostały przyjęte. Jeden to był taki podstawowy, który 
mówił o tym, że prawo nabycia będzie miał rolnik indy-
widualny, który będzie uprawiał pole przez dziesięć lat. 
Ani rząd nie chciał tego przyjąć, ani parlament nie chciał 
tego przyjąć. Niestety ten postulat nie przeszedł. Zakaz 
sprzedaży ziemi do czasu chyba pięcioletniej derogacji – 
o ile dobrze pamiętam – też nie przeszedł i to zostało… To 
pozwalało, nie ukrywajmy, uniknąć w tym momencie moż-
liwości wyprzedawania ziemi kapitałowi spekulacyjnemu. 
Nie mówimy o tym, czy obcokrajowcom, czy nie; chodziło 
głównie o zahamowanie kapitału spekulacyjnego… Też nie 
przeszedł, trudno. Są pewne wnioski, które były składane 
w Sejmie… Mogę powiedzieć tylko o tym, czego Prawo 
i Sprawiedliwość oczekiwało, przynajmniej w tych dwóch 
punktach, i to nie przeszło.
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Europejskiej. Ale trzeba też publicznie powiedzieć, że ona 
utrudnia obrót ziemią polskim rolnikom. Rolnicy, którzy 
sami podjęli taką decyzję, walcząc o to, są świadomi tego, 
że utrudniają obrót ziemią nie tylko sobie, ale i innym. 
Rolnicy podjęli świadomą decyzję o tym, żeby obrót był 
utrudniony i żeby było to związane nie z handlem, ze spe-
kulacją ziemią, tylko żeby ziemia spełniała tę funkcję, którą 
ma do spełnienia, czyli żeby była uprawa roli, a nie handel 
spekulacyjny.

Moim zdaniem ta ustawa nie jest doskonała, wymaga 
wielu zmian, ale nie widzę możliwości, żebyśmy na tym 
etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, siedli i od nowa to opra-
cowali. Na poprzednich posiedzeniach, w których braliśmy 
udział w Sejmie, było wiele uwag i zgłoszeń, było wiele 
dyskusji, ale nie udało się nic innego ustalić, tylko taki 
kompromis został zawarty.

Rozumiem, że rząd, wyrażając jednoznacznie swo-
je stanowisko, jest tylko za tym projektem, który został 
przyjęty przez Sejm. I rozumiem, że my, jako rolnicy, też 
nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym rozwiązaniem. Mam 
nadzieję, że po wejściu w życie ustawy czy przed jej wej-
ściem w życie – zobaczymy – zostaną podjęte prace, które 
wprowadzą jeszcze pewne zmiany. Często się okazuje, że 
w uchwalonym projekcie jest jeszcze wiele wadliwych 
rozwiązań. Nigdy nie było w parlamencie tak, że ustawa 
jest raz na jakiś czas i nie można jej zmienić. Myślę, że 
na tym drugim etapie prac i wdrażania, przygotowywania 
sam będę chciał – sądzę, że wielu z nas też będzie chciało – 
dopracować pewne kwestie, których nie udało się uzgodnić 
na tym etapie.

Myślę, że zająłbym takie stanowisko… Kolega senator 
mówi, że ustawa jest zła itd. Nie jest doskonała. Panie 
Senatorze, wiem, że ona nie jest doskonała, ale czasami 
z przykrością musimy podjąć decyzję, która idzie naprze-
ciw… A nie daj Boże, żeby ta ustawa nie weszła w życie 
i została gdzieś zablokowana, nie została podpisana przez 
pana prezydenta. Ale jest jeszcze szansa: jeżeli na tym 
posiedzeniu podejmiemy decyzję i pan prezydent będzie 
miał możliwość podpisania lub odmówienia, to Sejm może 
się jeszcze zebrać i odrzucić to weto, bo wszystkie kluby 
głosowały. Myślę, że wtedy byłaby jasność i pan prezydent 
by musiał… Jednak pan prezydent zawsze może skierować 
do Trybunału, a Trybunał może uchylić niektóre przepisy. 
Ustawa może też być uchylona w całości, ale myślę, że 
nigdy się tak nie stanie, co najwyżej jakiś przepis może 
zostać uchylony przez Trybunał.

Myślę również… Już to mówiłem, ale powtórzę. Kiedy 
byliśmy jako przedstawiciele parlamentu polskiego na 
spotkaniu w Budapeszcie, na którym rozmawialiśmy 
o rozwiązaniach utrudniających – tak to nazwijmy – obrót 
ziemią w krajach takich jak – wymienię te kraje – Węgry, 
Słowacja, Łotwa, Litwa i jeszcze kilku krajach, które do-
stały już wezwania do uzupełnienia dokumentów i wyka-
zania, dlaczego wprowadzają takie przepisy ograniczają-
ce, które uznano za niezgodne z traktatem itd., wspólnie 
uzgodniliśmy, że się nie poddamy, przynajmniej ta część 
krajów, presji, którą wywiera na nas Komisja Europejska, 
żebyśmy nie wprowadzali zaostrzeń w obrocie ziemią. 
Komisja Europejska próbuje nas zmusić do tego, żebyśmy 
nie zaostrzali przepisów.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jestem trochę zaskoczony tym, co powiedział pan mi-

nister, ponieważ problem zaprzestania sprzedaży był wie-
lokrotnie zgłaszany, a dopiero teraz ministerstwo będzie 
się nad nim zastanawiać. Uważam to za trochę spóźnione. 
Przecież oprócz tego, że następuje pewne wysprzedawanie 
słupom itd. jest jeszcze kilka powodów. Chociażby to, że 
w tej chwili rolnictwo przechodzi dużą transformację: są 
zmiany w gospodarstwach, są programy do wykorzysta-
nia; na to są potrzebne pieniądze. Rolnicy niekoniecznie 
powinni przeznaczać te pieniądze akurat w tym momencie 
na ziemię. Powinni mieć swobodny wybór, powinni móc 
poczekać z zakupem do czasu, kiedy chociażby wykorzy-
stają swoje programy. Wiadomo, że w następnej siedmio-
latce będzie już znacznie mniej programów i będzie mniej 
pieniędzy do wykorzystania. Więc to utrudnia sytuację 
rolników, zadłuża rolnictwo, co nie jest dobrym sympto-
mem w obecnej sytuacji.

Chciałbym się też odnieść do polemiki, która się wy-
wiązała. Oczywiście własność, której właściciele zostali 
pozbawieni w sposób naruszający czy to prawo, które było, 
czy też jakieś zasady, które powinny obowiązywać – a nie 
zawsze prawo odzwierciedlało jakiekolwiek zasady – po-
winna zostać zwrócona.

Pan z towarzystwa ziemiańskiego słusznie powiedział, 
że sądy są władne w momencie, kiedy jest łamane prawo, 
nawet prawo komunistyczne. Natomiast w momencie, kie-
dy to prawo komunistyczne nie zostało złamane, a czasami 
było tak… Powiem inaczej: było tak, że to prawo nie było 
łamane czy też mogą być inne problemy, które uniemożli-
wiają naprawienie krzywdy, naprawienie tego zła przez sąd. 
To powinno zostać naprawione za pomocą przepisów.

Szkoda, że w tej ustawie wszystko zostało pomiesza-
ne: i kwestia ochrony gruntów, i te zasady, które powinny 
rządzić w przypadku rekompensat, i wiele innych aspek-
tów; przez to ustawa stała się nieczytelna, niezrozumiała 
i być może również nie do końca chroni polską ziemię tak, 
jak byśmy oczekiwali, jak by oczekiwali polscy rolnicy. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Muszę jeszcze odnieść się do jednej kwestii. Pamiętajcie 

państwo, że procedujemy nad ustawą zgodnie z prawem 
polskim i prawem Unii Europejskiej, podpisanym trak-
tatem. My, jako parlament – mówiłem to już publicznie 
– nie możemy mówić, że zakazujemy sprzedaży ziemi 
cudzoziemcom ani uzasadniać w ustawie… Eksperci nawet 
twierdzą, że jeżeli w uzasadnieniu ustawy napiszemy, że 
ustawa jest po to, żeby zakazać sprzedaży ziemi cudzoziem-
com, to będzie to powodem do poważenia czegoś takiego. 
I my tego nie robimy.

My w tej ustawie – przynajmniej to próbowaliśmy wy-
negocjować i zrobić –wprowadzamy takie ograniczenia, 
aby rolnicy byli zobowiązani do tego, aby swoją własność, 
rolę uprawiać. I głównie do tego zmierza ustawa, są sto-
sowane jednakowe zasady dla wszystkich obywateli Unii 
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po tym parlamencie i to, co się dzieje w ostatnim czasie, 
wskazuje tylko na to, że jest to chyba jedno z ciekawszych 
miejsc związanych nie tyle z prawem, ile z bezprawiem.

Mówię to dlatego, że skoro na ostatnim posiedzeniu 
komisji legislator przedstawiał błędy prawne – nie mówię 
o żadnych innych, tylko o błędach prawnych i nie mówię 
o Unii Europejskiej, tylko o konstytucji i kodeksie cy-
wilnym – a rząd odrzucał te uwagi i absolutnie nie chciał 
dyskutować, skoro przyjeżdżają tutaj przedstawiciele 
środowisk czy byłych właścicieli, czy dzierżawców, czy 
rolników i ich poprawki też są odrzucane, to można sobie 
zacząć zadawać pytanie: po co nam Senat, po co nam Sejm? 
Wystarczy tylko rząd, kilku ludzi i wszystko będzie wspa-
niale. Przecież my tu pracujemy społecznie. Przyjechaliśmy 
tutaj, wcześniej byliśmy na szeregu spotkań. To jest pewna 
przestroga, która co prawda jest kroplą w morzu… Ale to 
jest wyrzucenie pracy, demokratycznie podjętych przez 
organizacje działań społecznych po to, żeby spróbować 
właściwie dyskutować.

Teraz chciałbym się odnieść do popieranego cały czas, 
można powiedzieć, że bardzo wycieńczonego strajku na-
szych kolegów rolników w Szczecinie na wałach. Byłem 
u kolegów, znam kolegę Edwarda, próbowaliśmy rozma-
wiać na różne sposoby. Co mogłem zauważyć? Tam były 
tylko i wyłącznie emocje i one są cały czas, do dzisiaj.

Są tu panowie prawnicy… Mogę powiedzieć tak: po-
przedni minister rolnictwa zgadzał się na wszystko tylko 
po to, żeby była cisza. I są tak zwane przepisy abuzywne; 
myślę, że panowie prawnicy wiedzą, o czym mowa. A więc 
róbcie wszystko, zapiszcie wszystko, niech się chłopaki uci-
szą, rozjadą, koniec, kropka. I w tej ustawie też jest bardzo 
dużo takich abuzywnych zapisów, które będą rozstrzygane 
w sądach; oczywiście nigdy nie wiemy, z jakim skutkiem, 
ale utrudnia się normalne funkcjonowanie w gospodarce. 
Gdybym dzisiaj przedyskutował z kolegą Edwardem i jego 
grupą techniczne zapisy tej ustawy… Jakie tam są trudne 
fragmenty, właśnie dla rolnika indywidualnego. Jaki to bę-
dzie dla was, Panowie, kłopot – i dla mnie też, bo jestem rol-
nikiem – sprzedać swojemu synowi, córce lub najbliższemu 
grunty; dopiero o tym podyskutujemy. Nad tym nie było dys-
kusji ani w Sejmie, ani w Senacie. Kiedy na posiedzeniach 
komisji dochodziło do ważnych dyskusji, to przedstawiciele 
nie pozwalali zapraszać czynnika społecznego…

Wskażę tylko jeden fragment, żeby nie przedłużać. 
Dlaczego Agencja Nieruchomości Rolnych… Dlaczego 
w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, w tej części, 
wykluczono definicję rolnika zgodną z prawem unijnym, 
które mówi wyraźnie… Dlaczego Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa utrzymuje definicję rolnika zgodną 
z prawem Unii Europejskiej, Agencja Rynku Rolnego utrzy-
muje definicję rolnika zgodną z definicją unijną, a Agencja 
Nieruchomości Rolnych nie? Przecież to jest totalny chwyt 
i nikt nie będzie opowiadał… Bo ludzie mądrzy, którzy 
wiedzą, co powinni robić, właśnie tak to robią.

Nie ma takiej możliwości, żeby przepisy krajowe były 
ważniejsze od przepisów unijnych. Nawet nie będziemy 
dyskutowali o traktacie, bo też jestem za tym, żeby każ-
de państwo chroniło przed obcym obywatelem… Ale ta 
ustawa niestety uderza w obywatela polskiego, co już jest 
w ogóle kuriozum. Na posiedzeniach komisji sejmowych, 

Na jesieni ustaliliśmy, że robimy konferencję 
w Parlamencie Europejskim –przynajmniej te pięć, sześć 
krajów, które już wprowadziły takie przepisy – żebyśmy 
przedyskutowali… A koledzy z Węgier powiedzieli wprost: 
„będziemy dochodzić swoich praw przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. I zwrócili uwagę na 
to, że Austriacy łamali przepisy, łamią przepisy, stoją przed 
Trybunałem, do dzisiaj nie rozstrzygnęli… Duńczycy do-
kładnie to samo. To jak to jest w tym naszym prawie euro-
pejskim? Jednym wolno, a drugim nie wolno? Albo stanowi 
się jedno prawo dla wszystkich… A nie tak, że w przypadku 
krajów, które weszły później, będzie się stosować restryk-
cje, że te kraje nie mają prawa ograniczania… Inne kraje 
wprowadzają ograniczenia, mają możliwość stosowania 
prawa, które daje pierwszeństwo funkcjonowania rolnikom. 
Powinno być jednakowe prawo w Unii Europejskiej, a nie 
taktuje się gorzej… Dlatego te przepisy, o których często 
słyszę, że naruszają Traktat o Unii Europejskiej… My, jako 
parlamentarzyści, powinniśmy pilnować tego, żeby prawo 
było dla całej Unii, a nie tylko wybiórczo dla silnych, moc-
niejszych, którzy narzucają nam prawo, ograniczają, często 
każą wyzbyć się własności. Dlatego uważam, że w prawie 
zarówno polskim, jak i unijnym trzeba wprowadzać zmiany, 
aby prawo było jednakowe dla wszystkich krajów Unii 
Europejskiej, a nie wybiórcze, tylko dla niektórych. Myślę, 
że konferencja, która będzie w Budapeszcie, i działania, 
które zamierzamy podejmować, będą zmierzały do tego, 
żebyśmy się traktowali jednakowo w Unii Europejskiej, 
a nie gorzej, i żeby nie narzucano nam tego typu zasad. 
Stąd myślę, że… 

Już nie przedłużając, chciałbym zapytać jeszcze raz, 
czy panowie senatorowie mają jakieś poprawki, które mo-
glibyśmy omówić.

Nie ma chętnych.
Widziałem, że dwie osoby chciały zabrać głos.
Ale chciałbym powiedzieć jedno: jeżeli państwo chcą 

uzasadniać i omawiać poprawki, które wcześniej były… 
Proszę, żebyście państwo zgłosili to przez pana senatora 
X, Y czy Z, dlatego że myśmy już wysłuchali państwa 
uzasadnienia i to wiemy. Ja bym nie chciał dzisiaj dopusz-
czać do omawiania po raz kolejny poprawek, które nie 
zostaną zgłoszone przez któregoś z senatorów, bo to nie 
ma sensu.

Proszę, Panie… Proszę o przedstawienie się. Pan prosił 
o głos wcześniej, później pan Edward Kosmal.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP 
Franciszek Nowak:

Witam serdecznie.
Franciszek Nowak, Stowarzyszenie Dzierżawców 

i Właścicieli Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z instrukcją pana przewodniczącego nie będę 

mówił o poprawkach, tylko o tym, że myślę, że dzisiejsze 
spotkanie trzeba raczej nazwać spotkaniem, a nie posiedze-
niem senackiej komisji rolnictwa, bo ono nie ma żadnych 
skutków prawnych i – jak słyszę – każdy sobie opowiada. 
Spróbuję tylko może powiedzieć, że dwadzieścia lat chodzę 
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(Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dzierżawców 
i Właścicieli Rolnych RP Franciszek Nowak: On już się 
odbył, już go nie ma.)

I jeszcze będzie się odbywał, bo ziemia, która należy 
do polskich rolników, jest znacznie większym obszarem 
aniżeli ziemia Skarbu Państwa…

(Głos z sali: Tak jest.)
Trzeba o tym pamiętać.
Rolnicy francuscy byli szczęśliwi, jak wprowadzano 

SAFER, pod niebiosa krzyczeli, wychwalali, ale dzisiaj 
rolnicy francuscy narzekają…

(Głos z sali: Klną…)
Ale mimo że rolnicy narzekają, we Francji nikt nie 

zmienia tego prawa, bo wiąże się to z funkcjonowaniem 
tak zwanego SAFER, który ogranicza spekulacyjny obrót 
ziemią. Dlatego też rolnicy nie wnoszą, żeby to zmienić, 
ale narzekają. Polscy rolnicy też będą narzekać, ale ktoś 
musi mieć odwagę i powiedzieć, że utrudniamy obrót 
spekulacyjny, żeby nie było tak, że ktoś będzie handlował, 
zarabiał, a nie będzie gospodarzył na tej ziemi. Trzeba to 
sobie jasno powiedzieć. My, rolnicy, wiemy to i musimy 
jasno mówić o tym innym rolnikom. Tu nie ma mowy 
o zakazie sprzedaży ziemi cudzoziemcom – powiedzmy 
to sobie uczciwie – nie ma ani jednego słowa na ten te-
mat. Wszyscy mówią, że zahamowano sprzedaż cudzo-
ziemcom… Nie znajdziecie państwo ani jednego słowa 
o zakazie sprzedaży ziemi cudzoziemcom czy obywatelom 
Unii Europejskiej, jak ich nazywamy. Nie ma takiego 
zakazu. Dlatego niech nikt nie wmawia nam tutaj, w pol-
skim parlamencie, że ta ustawa zakazuje sprzedaży ziemi 
cudzoziemcom. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście tylko 
utrudnia i na te utrudnienia rolnicy dzisiaj po części się 
zgodzili, są świadomi tego, na co się zgodzili. Może nie 
wszyscy wyrazili zgodę i na pewno nie wszyscy wyrażą 
zgodę. Pewnie będą też opinie bardzo negatywne. Dlatego 
mówię, że dzisiaj trzeba przegłosować pewne kwestie. 
Państwo wiecie, że powiedziałem państwu na początku 
dzisiejszego posiedzenia, że nie mamy możliwości zmia-
ny stanowiska, które komisja zajęła już na poprzednim 
posiedzeniu, gdyż ono zostało przekazane bezpośrednio 
panu marszałkowi.

Zaprosiłem dzisiaj państwa po to, żebyście mogli jesz-
cze omówić pewne sprawy, żeby senatorowie ewentualnie 
przejęli państwa poprawki i żebyśmy omówili je z Biurem 
Legislacyjnym, żeby rząd się do tego odniósł, żebyśmy 
jeszcze, przyjmując na posiedzeniu plenarnym 22 lipca, 
bo chyba wtedy będzie debata, o ile dobrze pamiętam… 
Jeśli porządek obrad się nie zmieni – to będzie siódmy 
punkt – będziemy debatować i wnosić poprawki. Jeżeli 
poprawki zostaną wniesione, Senat się do tego odniesie, 
a komisja zbierze się jeszcze raz i zajmie stanowisko w tej 
sprawie. Dzisiaj mają państwo możliwość rozmawiania 
z poszczególnymi senatorami, wnoszenia ewentualnych 
poprawek. Decyzja wysokiej izby i stanowisko, które rząd 
zawsze zajmuje, które potem jest uwzględniane lub nie-
uwzględniane…

Jeszcze raz chciałbym państwu podziękować za to, co 
tutaj wnosicie.

Pan Edward Kosmal prosił o głos. Proszę.

na których byłem, i podczas głosowania, i tutaj, w Senacie, 
cały czas jest straszenie sprzedażą obcokrajowcom, a ob-
cokrajowcy… Myślę, że nikt na tej sali nie chce podjąć tej 
dyskusji, a wszyscy doskonale wiecie… 

Powiem wam, Panowie, że ta część Polski, która miała 
zostać zbyta, już została zbyta…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo dziękuję koledze za głos. My wiemy, jak to 

wygląda w terenie. Akty notarialne niektórych polskich 
gruntów z terenów odzyskanych po II wojnie światowej zo-
stały podpisane w Berlinie, w innych ciekawych miejscach 
Europy i podpisywali to polscy rolnicy z obcokrajowca-
mi, z innymi rolnikami. A dzisiejsze spółki – spółki z o.o. 
i udziały… – to nie są żadne słupy. Słupy to osoby fizyczne, 
które dają się wciągnąć w tego typu sytuacje. Koledzy rol-
nicy mogą powiedzieć… Nie będę podawał pełnych nazw 
spółek z kapitałem zachodnim, które rozwijają ciekawą 
produkcję i wprowadzają bardzo nowe technologie, bo nie 
o tutaj do końca chodzi, tylko chodzi o pewną prawdę.

Dzisiaj ta decyzja i ta ustawa nie ma nic wspólnego 
z gospodarką, nie ma nic wspólnego z zatrzymaniem tego, 
żeby obcokrajowcy nie kupowali gruntów. To jest ustawa 
polityczna, pod wybory dla PSL i innych, którym się uda. 
Wczoraj, przedwczoraj słyszałem, że już w niektórych po-
wiatach czy regionach PSL opowiada, że mają zaklepaną 
ustawę i że nie ma sprawy, bo oni już dają czy dadzą rolni-
kom… Panie Przewodniczący, ja bym panu radził, żeby pan 
wydał dyspozycje swoim przedstawicielom politycznym 
przed wyborami, żebyście już zaczęli krzyczeć, że to jest 
wasza sytuacja… Przecież to jest tylko polityka.

Ta polityka zniszczy dobro i właściwy rozwój rolnika 
czy gospodarstwa rodzinnego; taka jest prawda. Przestańmy 
opowiadać… Pan tutaj używa, Panie Przewodniczący, róż-
nego typu pięknych stwierdzeń i słów, a w tym jest scho-
wana gorzka prawda. Tak napisana ustawa, niezgodnie 
z prawem, to jest rzadkość, to jest perełka; tak mówią legi-
slatorzy sejmowi, senaccy, tak mówi wiele innych osób.

Dlatego wychodzę z założenia, że na Sejmie i Senacie, 
na tych, którzy nazywają się senatorami i posłami, niestety 
ten bubel prawny będzie ciążył. Bo rolnicy wyczują, prę-
dzej czy później, jak pójdą do notariusza i będą chcieli… 
Jest tu – tak myślę – przedstawiciel notariatu, ale pan, który 
był ostatnio, właśnie wyraźnie mówił, że ta ustawa nie da 
ojcu szansy zapisania gruntów synowi i na odwrót czy jak-
kolwiek, nie przenosi dziedziczenia w rodzinie. Panowie, 
wy sobie nie zdajecie sprawy, w jaki ładujemy się problem 
przez zapisy tej ustawy, bo tylko patrzycie ogólnie, a tam 
szczegóły są zapisane bardzo ciekawie. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Każdy ma prawo interpretować tak, jak uważa…
Powtórzę jeszcze raz, że ta ustawa utrudnia obrót ziemią 

szczególnie rolnikom indywidualnym.
(Głos z sali: Oczywiście…)
Jest utrudnieniem – i mówię to publicznie – dla 

wszystkich rolników w Polsce. Ona utrudnia, aby zabez-
pieczyć przez handlem spekulacyjnym. Tak to nazwijmy 
w skrócie, żeby nie mówić więcej.
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Dlatego mamy pretensje, że nie zostało to zrobione, 
i wiemy, kto spowodował tę sytuację, a że to prawo… 
Według mnie każdy może mieć swoje zdanie. Poprawki 
zgłoszone przez europosła Wojciechowskiego, mówiące 
o tym, że jedynym beneficjentem jest rolnik, bo rzeczy-
wiście ziemia powinna być uprawiana przez rolników 
i ona powinna przynosić dochód, a nie, powiedzmy, 
przez ludzi z marszałkowskich… Bo właśnie po 2011 r. 
w województwie zachodniopomorskim potworzyły się 
gospodarstwa, dzierżawiono po tysiąc, po dwa tysiące, 
bo wtedy jeszcze nie było przetargów ograniczonych, 
tylko wszystko szło z wolnej ręki, na dowód i za pienią-
dze. Jeśli chodzi o te sławetne orzechy, czyli o osiemset 
milionów wyrzuconych w błoto, to dzisiaj nikt za to nie 
ponosi odpowiedzialności. Przecież to jest jeden wielki 
skandal. I w międzyczasie cena ziemi wzrosła właśnie 
przez taki obrót spekulacyjny.

Pan minister Sawicki mówi… No i jeszcze ostatnie, co 
chciałbym powiedzieć. Przeczytajcie, jak się robi biznes 
na strajkach, akurat o mnie, że goni i żadnego nie złapał. 
Tych słupów, proszę państwa, jest co niemiara. Są spółki, 
których pracownicy za pieniądze agencyjne wykupują zie-
mię właśnie od rolników, przebijają. Kolega sam mówił, że 
dają czterdzieści, pięćdziesiąt tysięcy, przychodzi Polak do 
tego… Gdzie on ma swoje korzenie? Tak jak pan mówił, 
w Berlinie. Jest ten wielki problem.

A jeżeli chodzi o spadkobierców, to zgadzam się, że 
własność została odebrana, ale nie może być tak, że spad-
kobierca, czyli ten obywatel, któremu zabrano majątek, 
kupuje to, ale nie za swoje pieniądze; on w pewnym mo-
mencie staje się słupem. Stąd to rozgoryczenie rolnika, 
bo agencja już podzieliła te grunty, już miała je wydzier-
żawić rolnikom, ale pojawił się spadkobierca i zamiast… 
Gdyby spadkobierca wydzierżawił grunt tym rolnikom, ale 
on wydzierżawił 2 tysiące ha obszarnikowi, dlatego jest 
ogromny… Myśmy mówili, że oczywiście należy się re-
kompensata, niech będzie w formie pieniężnej, a ziemia… 
Bo są tereny, gdzie faktycznie jest to ogromny problem.

To jest pewien kompromis. Doskonale zdaję sobie 
sprawę z tego, że zapisy ograniczające, które myśmy na-
wet wynegocjowali w 2013 r. – myśmy sobie zapisali: 
dziesięć lat, 40% – dotyczyły tylko… Pan Świętochowski 
odniósł to tylko do gruntów, które zostały nabyte w prze-
targu ograniczonym, a kwestii spółek i sprawy pierw-
szeństwa nie zapisał; w tym też tkwi problem, dzisiaj się 
tak samo sprzedaje. Dlatego nie bez kozery mówiłem, że 
jest przygotowanych dwadzieścia aktów notarialnych po 
500 ha, że 1000 ha pójdzie w ręce obcego kapitału, i to 
zgodnie z prawem.

Tak że my nie traktujemy polskich dzierżawców… 
Naprawdę są spółki pracownicze; wiemy, jaki jest ogromny 
ból, jaki jest problem, ale zdarza się też, że spółki pracow-
nicze nabywają grunty o powierzchni 500 ha, dzierżawią, 
a na drugi dzień pojawia się obcy kapitał. No bo to nie 
jest tak, jeśli chodzi o udziały pracowników, że jest rów-
no. Jedne mają 50%, inne 70% i to się nazywa spółkami 
pracowniczymi.

Ale są pewne zapisy i myśmy je postulowali w tych 
rozwiązaniach. Rada Ministrów ze względów strategicz-
nych może objąć ochroną grunty wskazane przez… czyli 

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
Województwa Zachodniopomorskiego 
NSZZ RI „Solidarność” 
Edward Kosmal:

Panie Przewodniczący! Panowie Senatorowie!
Zgadzam się z tym, że diabeł tkwi w szczegółach i na-

prawdę, jeżeli chodzi o zapisy odnośnie do ograniczania ob-
rotu ziemią prywatną, ziemią… Niestety jest już – też zdaję 
sobie z tego sprawę – larum rolników… Nam nie chodziło 
o ograniczanie, tylko o kontrolę obrotu. W statusie Agencji 
Nieruchomości Rolnych jest zapisane, że ma ona kontrolo-
wać na podstawie aktów notarialnych… A potwierdzeniem 
tego jest raport Najwyższej Izby Kontroli, że w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w ciągu dwóch lat na sprzedaż po-
szło pięćdziesiąt tysięcy, dwadzieścia dziewięć tysięcy w tak 
zwanym obrocie wtórnym, czyli handel… Siedemnaście 
tysięcy, cena wyjściowa… Ktoś na tym zarobił.

Podpisując ustalenia z panią wiceminister Szalczyk 
30 stycznia 2013 r., umówiliśmy się z obecnym tu panem 
dyrektorem Abramowiczem, że usiądziemy, oczywiście 
razem z organizacjami społecznymi, i będziemy rozmawiać 
na temat nowych rozwiązań prawnych. Niestety przez dwa 
lata nie zostało to skonsumowane, nie mówię już o po-
zostałych postulatach. Uważam, że procedowanie nad tą 
ustawą w takich warunkach jest skandaliczne. Dlaczego? 
Bo skoro Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne 
mówią, że w takich warunkach nie mogą sobie wyrobić 
zdania, bo skutki prawne tego są nieprzewidywalne… 
Skoro na każdym posiedzeniu podkomisji pojawia się ileś 
poprawek, najpierw szesnaście, później osiemnaście, to 
w takich warunkach nie… Ale niestety taka jest decyzja. 
My, protestujący w województwie zachodniopomorskim, 
już w 2011 r… We wrześniu weszła w życie noweliza-
cja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa. Jest tu kolega Obrocki, który był u pre-
zydenta i protestował, mówiąc, że zapisy o tak zwanych 
trzydziestoprocentowych wyłączeniach spowodują to, że 
zalegalizuje się sprzedaż spółkom z obcym kapitałem.

I wcale się nie dziwcie… Uważam, że oprócz tych 
dobrych zapisów, które myśmy postulowani, czyli 2%, 
dziesięć lat, rozłożenie na raty, hipoteka, weksel, choć agen-
cja nie do końca to realizuje… Te zapisy były dobre. Ale 
rzutem na taśmę parlamentarzyści przyjęli zapisy, które 
zalegalizowały sprzedaż.

Nam wcale nie chodzi o polskich dzierżawców, bo pol-
skich dzierżawców, którzy gospodarują, można policzyć na 
palcach. Oni powinni mieć ochronę prawną, jestem tego 
świadomy i chciałbym, żeby tak było, ale niestety prawo 
działa…

Rozwiązanie, żeby 300 ha, 500 ha… To jest nasze 
dziecko, moje i kolegi, które wyszło z województwa za-
chodniopomorskiego i znalazło się… Gospodarstwo, które 
jest pod względem ekonomicznym największe, 300 ha, 
500 ha, bo przede wszystkim: ekonomia, zatrudnienie i do-
chód… Dochód z jednego gospodarstwa, z tych dużych… 
Jak kolega mówi, w województwie zachodniopomorskim 
dochód wynosi chyba 3200 zł, a w przypadku średnich, 
tych małych gospodarstw o powierzchni 4–5 ha 4800 zł. 
Chodzi o logikę.
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Rozumiem, że senatorowie nie zgłaszają żadnych popra-
wek do omówienia. Musimy pomału kończyć posiedzenie, 
więc nie uzasadniamy dalej, bo nie ma… Powiedziałem, 
że w dzisiejszym porządku jest omówienie poprawek. Nie 
ma poprawek do omawiania, wszyscy znamy uzasadnienia, 
mamy wasze pisma, panowie senatorowie są odpowie-
dzialnymi senatorami, mogą spokojnie pracować. A wy 
państwo możecie do nich docierać. Nie chcę, żebyśmy 
polemizowali. Jeżeli coś, to tylko w skrócie, żeby już nie 
powtarzać…

Proszę.

Członek Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność” 
Jan Białkowski:

Ja bym tylko chciał poprzeć stanowisko…
Jan Białkowski, członek Komitetu Protestacyjnego 

Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, członek 
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

Tak jak mówiliśmy, jak powiedział pan przewodni-
czący, po prostu to nie my odpowiadamy za kształt tej 
ustawy. W trakcie procedowania trzy razy praktycznie 
radykalnie zmieniano treść projektu. Nasze poprawki 
polegają głównie na wykreśleniu skandalicznych, moim 
zdaniem, zapisów. To, co zostało… Jest tak, jak jest, my 
się na to godzimy i prosimy państwa, żebyście w tej chwili 
przymknęli na to oko, żeby to uchwalić, bo ustawa nie jest 
doskonała – jak mówiliśmy – ale jest to krok do przodu. 
Przynajmniej będziemy mieli gwarancję, że po uchwaleniu 
tej ustawy obrót spekulacyjny przyhamuje. Uwierzcie nam, 
mamy z tym do czynienia na co dzień i po prostu pewne 
sprawy czujemy nosem, tak jak w przypadku trzydziestek, 
o których mówiliśmy w 2011 r., że to otwarcie puszki 
Pandory; i tak jest, i tak było, tysiące hektarów poszło 
w obce ręce i nikt nad tym nie zapanował, ale wtedy nie 
chciano nas słuchać.

W tej chwili prosimy was bardzo mocno: uchwalcie to, 
co jest w tej chwili. Nie róbmy już przed wyborami okazji 
do jakiejś politycznej draki, będzie jeszcze czas, zostało 
parę miesięcy. Usiądźmy po wyborach. Skoro jest wola, 
aby to poprawić, to możemy jeszcze poprawić tę ustawę. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Przypomnę jeszcze jedno, jeśli chodzi o kwestie, które 

zostały przez kolegów wywalczone i zapisane. Nieoddanie 
władania samorządom; zapomina się o tym, a przecież 
ten zapis miał się znaleźć i był w propozycjach. A jeśli 
chodzi o nieoddanie nowych trzydziestek, to do dzisiaj 
mam wnioski, które rolnicy, ich przedstawiciele, składają 
mi, żebym wprowadził te trzydziestki. Powiedziałem, że 
nie wprowadzę takiej poprawki, mimo że dotyczy to wie-
lu moich przyjaciół, kolegów. Nie wprowadzę poprawki 

agencyjne, i nie sprzedawać ich. Tak samo może wziąć 
pod ochronę grunty polskich dzierżawców, instytucji, 
które zajmują się hodowlą roślin, hodowlą zwierząt; te 
szczególnie, bo one przyczyniają się do pewnego postę-
pu biologicznego. Można to zrobić, ale musi być wola 
rządu. I o to nam chodzi. Myśmy nigdy nie występowa-
li, bo walczyliśmy o tę dzierżawę i ją wywalczyliśmy, 
uzgodniliśmy z ministrem Świętochowskim. Wy, jako 
dzierżawcy, też walczyliście, ale myśmy to konkretnie 
przenieśli na zapis po rozmowach. Szukaliśmy pana 
Świętochowskiego po całym województwie zachod-
niopomorskim, aż w końcu około północy zjawił się 
w urzędzie wojewódzkim. Tak to było. Nie możemy 
mówić, że nie. Jest problem. I jeśli chodzi o to, że ustawa 
nie zabezpiecza przed sprzedażą, to my sobie doskonale 
zdajemy z tego sprawę.

Ale z drugiej strony, jak nie chcę sprzedać gruntu, to 
nie sprzedam, tak samo Skarb Państwa. To nie jest tak, że 
przyjdzie dzierżawca i powie: sprzedajcie mi grunty, bo 
minęły trzy lata.

(Głos z sali: A może…)
Absolutnie nie może.
(Głos z sali: Może…)
Proszę pana, nie może.
(Głos z sali: Trzydziestoprocentowe wyłączenie…)
Jeśli chodzi o trzydziestoprocentowe wyłączenie, to 

też jest spór prawny. Ja się pytam… Zresztą myśmy też 
walczyli. Czyli on nabywa nie prawo, tylko uprawnienie 
do 500 ha. To ja mu sprzedam hektar i on skorzysta z tego 
uprawnienia. Rozumie mnie pan. Hektar też daje upraw-
nienie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie do 500 ha. To agencja, właściciel decyduje, czy 

sprzedaje.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
I o tym cały czas mówimy. Niech będzie tak, że pol-

skiemu rolnikowi zawsze sprzeda 500 ha, ale dlaczego 
spółkom z obcym kapitałem. A jeszcze po drodze siedem-
naście czy osiemnaście tak zwanych umów technicznych 
na przedłużenie dzierżawy. Przecież te przepisy są chore. 
I dzisiaj mamy problem.

Pan minister Plocke, który sprawuje bezpośredni nadzór 
nad agencją, nie dopilnował pewnych spraw, nie dopuścił… 
W tej ustawie nic się nie mówi na temat spółek z obcym 
kapitałem. Jak rozwiązać ten problem? Czy ta ziemia wróci 
w polskie ręce z ominięciem prawa, czy nie wróci?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę państwa, są wyroki sądowe. Faktycznie pojawił 

się słup, kupił ziemię, oczywiście pracownik został uka-
rany, a akt notarialny z Niemcem nie został rozwiązany, 
unieważniony.

Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, jeżeli będzie po 
nowym rozdaniu, to trzeba będzie się jej naprawdę dokład-
nie przyjrzeć i na spokojnie ją…

(Głos z sali: Ale są pewne zabezpieczenia.)
Mamy już pewne zabezpieczenia, mamy pewne gwa-

rancje, że ona i w tym kształcie… My się z nią absolutnie 
do końca nie zgadzamy, ale jest pewien postęp.

(Rozmowy na sali)
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ograniczających – tak bym powiedział – które… Porządkuje 
się to, co chciano zepsuć w tej ustawie, to jest ten kompro-
mis. Zablokowano pewne możliwości, które chciano…

Tak że myślę, że panowie senatorowie podejdą do tego 
rozsądnie, jeśli uważają coś… Ale nie przyjmę poprawki, 
którą mi proponują, żeby na przykład zgłosić 30% wyłą-
czeń. Naprawdę nie będziemy przyjmować takich popra-
wek. Nie wiem, może inni senatorowie będą to robić, ja 
mówię wprost…

Dziękuję państwu.
Wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad.
Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.

przywracającej 30% i dającej możliwość sprzedania spół-
kom z kapitałem zagranicznym… Jest wiele tego typu 
poprawek, które dalej do nas, do Senatu, przychodzą i są 
zgłaszane, a było porozumienie, że to ma zostać wyrzucone 
i ma tego nie być.

Już nie chcę cytować następnych uwag, które… Ale 
przecież to, że wpisano dzierżawę jako równoprawną, a na-
wet pierwszą, bo pierwsza jest dzierżawa, a dopiero potem 
jest sprzedaż… Rolnicy tyle walczyli o to, żeby było prawo 
dzierżawy; daje to gwarancję zachowania ziemi Skarbu 
Państwa, a nie wyprzedaży, a nie zmuszania dzierżawców 
do wykupywania, bo przecież tak to działało do tej pory. 
Więc w tej ustawie jest wiele zapisów nie nowych, tylko 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 04)
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