
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 czerwca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 14 kwietnia Sejm, przyjmując poprawki Senatu, uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta, mówiąc 

ogólnie, ma na celu ukrócenie spekulacyjnego często nielegalnego obrotu polską ziemią. 

Zasadniczym problemem w przypadku tego typu aktów prawnych, także tej ustawy, jest takie 

sformułowanie przepisów, aby niemożliwe czy bardzo utrudnione było ich obchodzenie. Między innymi ja w 

trakcie prac senackich nad tą ustawą zgłosiłem poprawki, które miały uszczelnić tę ustawę. Nie zostały one 

jednak poparte przez Pana Ministra i reprezentantów Pana Ministra, a w rezultacie nie zostały one przyjęte. 

Na efekty nie trzeba było długo czekać. 16 maja bieżącego roku uczestniczyłem w spotkaniu z rolnikami z 

gminy Kamiennik na Opolszczyźnie, na którym poruszane były kwestie związane z zakupem ziemi przez 

spółkę z o.o., której właścicielem jest kapitał niemiecki. Trzeba dodać, że ponad rok wcześniej rolnicy ci ostro 

protestowali przeciwko sprzedaży 130 ha ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych dla dzierżawiącej ją 

tejże spółki. Otóż na spotkaniu tym prawnicy reprezentujący spółkę dowodzili, że sprzedaż ta jest w dalszym 

ciągu możliwa, wręcz, że spółka ma roszczenie co do nabycia tej ziemi od ANR, bo zezwala na to przepis 

przejściowy zawarty w art. 12 wspomnianej ustawy, który to stwierdza, że w odniesieniu do niezakończonych 

postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych stosuje się przepisy dotychczasowe. Zwracałem 

uwagę na taką możliwość w trakcie prac senackich i w związku z tym złożyłem odpowiednią poprawkę, ale 

Pan Minister jej nie zaaprobował. Proszę więc wytłumaczyć, dlaczego. W tym i w innych podobnych 

przypadkach jest jeszcze możliwość blokady sprzedaży – wystarczy decyzją odmowną zakończyć definitywnie 

dotychczasowe postępowania sprzedaży nieruchomości przez oddział ANR. Inne możliwe i wskazane przeze 

mnie sposoby obejścia ustawy, na przykład przez obrót akcjami i udziałami spółek, niestety nie mogą być tak 

łatwo w praktyce zablokowane, oprócz poprzez oczywistą ścieżkę legislacyjną, czyli szybką nowelizację 

ustawy, o co apeluję do Pana Ministra. 

Mam też inną, być może ważniejszą prośbę. Otóż obecnie podmioty zagraniczne, głównie spółki, chcąc 

obejść ustawę, koncentrują się nie na nabywaniu ziemi, ale na przedłużaniu dotychczasowych umów 

dzierżawy gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Korzystają tu ze sprzeczności 

przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – z art. 24 ust. 1, który 

nakazuje ANR wydzierżawianie nieruchomości rolnych w pierwszej kolejności na powiększanie lub 

utworzenie gospodarstw rodzinnych, oraz z art. 39, który daje pierwszeństwo dotychczasowym dzierżawcom, 

czyli spółkom. Dodatkowo spółki są faworyzowane przez zarządzenia prezesa ANR nr 9/2013 i nr 8/2015. 

Podmioty te liczą na to, że po przedłużeniu dzierżawy na okres kolejnych 10 lub 20 lat, po odsunięciu PiS od 

rządów – co przecież kiedyś nastąpi – polityka ochrony ziemi zostanie rozluźniona i będą mogli nabyć ziemię, 

którą wciąż będą dzierżawić. 

Proszę, aby Pan Minister do tego nie dopuścił i przede wszystkim jak najszybciej zobowiązał prezesa ANR 

do zmiany zarządzeń regulujących dzierżawę ziemi oraz odpowiednich wytycznych dla oddziałów ANR w 

terenie preferujących rolników indywidualnych i gospodarstwa rodzinne nie tylko w zakresie nabywania, ale 

także w zakresie dzierżawy gruntów od ANR. Następnie proszę o podjęcie potrzebnej inicjatywy 

ustawodawczej wprowadzającej do wyżej wymienionej ustawy pożądane i zgodne z polityką Prawa i 

Sprawiedliwości zmiany. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 
 


