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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pragnę zwrócić uwagę na problemy rolników wynikające z formuły przetargów na dzierżawę nierucho-

mości rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która ogranicza konkurencyjność 

rolników niespełniających tzw. kryterium młodego rolnika. 

Do mojego biura zwracają się rolnicy, którzy nie mogą poszerzyć swoich gospodarstw rolnych poprzez 

start w przetargach organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, gdyż zero-jedynkowe kryterium 

promujące tzw. młodego rolnika w wysokości 25 punktów (Wielkopolska) stanowi dla nich próg uniemożli-

wiający wygranie przetargu i konkurowanie z rolnikami objętymi wsparciem w postaci dodatkowych punk-

tów z racji posiadania statusu młodego rolnika. Takie nierówne traktowanie rolników nie sprzyja zaufaniu do 

państwa. Nie było to też intencją zmian dokonywanych w ramach przeprowadzanej reformy obrotu ziemią. 

Ze zgłaszanych mi informacji wynika, że proces kształtowania wysokości premii dla tzw. młodego rolnika 

nie był odpowiednio konsultowany ze środowiskami rolniczymi oraz właścicielami gospodarstw rolnych. 

Niepokój wzbudza też brak konsultacji co do liczby i wielkości proponowanych w przetargach nieruchomo-

ści rolnych oddawanych w dzierżawę. Nie odzwierciedla to potrzeb danego regionu. Konsekwencje braku 

odpowiedniego oszacowania potrzeb rolników co do poszerzania przez nich swoich gospodarstw rolnych, 

a także braku sprawiedliwego korzystania przez rolników z możliwości wydzierżawienia nieruchomości rol-

nej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, prowadzą do eliminowania rolników miejscowych chcących 

poszerzyć gospodarstwa rolne o dzierżawę nieruchomości rolnych przylegających do ich obecnych nieru-

chomości. 

Zastosowanie kryterium zero-jedynkowego ze względu na wiek startującego w przetargach jest krzywdzą-

ce dla pozostałych rolników i ich dyskryminuje. Nie ulega wątpliwości, iż premiowanie młodych rolników 

i zachęcanie ich do prowadzenia gospodarstw rolnych jest potrzebne i prowadzi do zatrzymania młodych 

ludzi w tej dziedzinie gospodarki, jednak tworzenie zupełnie nieukierunkowanego modelu prowadzi do wielu 

nadużyć i sztucznego dzielenia oraz przepisywania nieruchomości na członków rodzin tylko po to, aby speł-

nić wymóg tzw. młodego rolnika. Dotyczy to też osób, które faktycznie nie będą wykonywać zawodu rolni-

ka. 

Wielu startujących w przetargach podkreśla też niemoc ANR w sprawie weryfikacji składanych oświad-

czeń oferowanych w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych. 

Powoduje to niezadowolenie rolników i ich rodzin, wyrządza realne szkody dla prowadzonych przez nich 

gospodarstw rolnych oraz – co najważniejsze – powoduje spadek zaufania do rządu i instytucji państwa, które 

powinny stać na straży pewności obrotu ziemią i dbać o sprawiedliwe jej wykorzystanie. 

Czy istnieje możliwość stworzenia dwóch kategorii przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych: na 

nieruchomości rolne ze wsparciem dla tzw. młodych rolników i bez takiego wsparcia? 

Czy istnieje możliwość przyjęcia innej formy niż zero-jedynkowe przyzywanie punktów dla tzw. młodego 

rolnika? Byłoby to mniej dolegliwe dla osób niespełniających takiego statusu, prowadziło do wyrównania 

szans oraz umożliwiło realną konkurencyjność w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Pana Ministra stanowiska w wymienionej sprawie 

oraz podjęcie stosownych działań zmierzających do sprawiedliwego, budzącego zaufanie wśród rolników 

i odzwierciedlającego zasady uczciwej konkurencji organizowania przetargów na dzierżawę nieruchomości 

rolnych. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Gaweł 
 


