
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Jana Marię Jackowskiego, Beatę Gosiewską,  
Jerzego Chróścikowskiego, Grzegorza Biereckiego,  

Andrzeja Matusiewicza, Bohdana Paszkowskiego, Kazimierza Wiatra, 
Bogdana Pęka, Przemysława Błaszczyka, Wiesława Dobkowskiego, 
Stanisława Koguta, Stanisława Karczewskiego, Waldemara Kraskę, 

Stanisława Gogacza, Janinę Sagatowską, Alicję Zając,  
Wojciecha Skurkiewicza, Andrzeja Pająka, Roberta Mamątowa,  

Henryka Ciocha, Marka Martynowskiego, Grzegorza Czeleja,  
Władysława Ortyla i Michała Seweryńskiego 

na 25. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby, ministra spraw we-
wnętrznych Jacka Cichockiego, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego, prokuratora generalnego 
Andrzeja Seremeta oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego 

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Prezesie! 

W województwie zachodniopomorskim trwa i nasila się protest rolników zaniepokojonych spekulacyjnym 
wykupem polskiej ziemi rolnej. Protestujący rolnicy wskazują na trwający w Polsce proceder wykupu ziemi 
rolnej z zasobów Skarbu Państwa przez zagranicznych nabywców, którzy obchodzą wymóg uzyskania ze-
zwolenia przez podstawianie fikcyjnych nabywców będących obywatelami polskimi, tak zwanych słupów. 

Pragniemy w związku z tym skierować następujące pytania: 

1. Czy rząd obserwuje zjawisko wykupywania polskiej ziemi rolnej na tak zwane słupy? To pytanie adre-
sujemy do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do ministra spraw wewnętrznych. 

2. Czy transakcje nabywania ziemi z zasobów Skarbu Państwa są badane i sprawdzane pod kątem zdolno-
ści finansowej nabywców oraz ich rzeczywistych zamiarów w zakresie dalszego użytkowania nabytej ziemi? 
Czy transakcje nabycia ziemi, zwłaszcza transakcje o znacznej wartości, są badane pod kątem pochodzenia 
kapitału, za jaki ziemia jest nabywana? Czy jest to analizowane pod kątem przeciwdziałania praniu brudnych 
pieniędzy lub innych przestępstw gospodarczych? Czy do organów ścigania wpływają jakieś zawiadomienia 
o przestępstwach związanych z obrotem ziemią rolną, czy toczyły się bądź toczą się jakieś postępowania 
karne w tym zakresie? Te pytania kierujemy do ministra finansów, do ministra spraw wewnętrznych oraz do 
prokuratora generalnego. 

3. Czy rząd dostrzega niebezpieczeństwo masowego, niekontrolowanego wykupu polskiej ziemi rolnej po 
1 maja 2016 r., gdy ustanie okres ochronny na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców? Czy rząd 
uznaje za wystarczające dotychczasowe regulacje prawne w tym zakresie i czy przewidywane są jakieś zmia-
ny prawa zaostrzające zasady nabywania nieruchomości rolnych w tym kierunku, by ziemia rolna nabywana 
była przez rzeczywistych rolników, a nie osoby traktujące nabycie ziemi rolnej jako lokatę kapitału? To pyta-
nie kierujemy pod adresem ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra spraw wewnętrznych. 

Do prezesa Najwyższej Izby Kontroli kierujemy zaś wniosek o pilne przeprowadzenie kontroli legalności 
i rzetelności postępowania organów administracji publicznej w zakresie sprzedaży ziemi rolnej i leśnej z za-
sobów Skarbu Państwa, w szczególności pod kątem przestrzegania przepisów przeciwdziałających sprzedaży 
ziemi rolnej na rzecz osób niespełniających warunków formalnych do jej nabycia. 

 

 



Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia powyższych kwestii. 
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