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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
22 lipca odby³ siê w Poznaniu marsz, protest zorganizowany przez Stowarzyszenie Dzier¿awców

i W³aœcicieli Rolnych RP, którzy na rêce wojewody wrêczyli petycjê do premiera, krytykuj¹c tym samym
politykê, jak¹ minister rolnictwa prowadzi wobec tej grupy producentów rolnych. Nie jestem zwolenni-
kiem tego typu manifestacji, nie podoba mi siê ultymatywny ton petycji. Zdecydowanie wolê dialog,
a nie awantury, co nie oznacza, ¿e nie zgadzam siê z wieloma postulatami tego œrodowiska. S¹ one warte
zastanowienia i dyskusji, bo wiele w nich s³usznych i racjonalnych argumentów. St¹d moja decyzja
o zainteresowaniu tym tematem Wysokiej Izby i próba przedstawienia Panu Ministrowi mojego pogl¹du
w tej sprawie.

G³ównym powodem protestu dzier¿awców s¹ obawy przed zmianami w ustawie o nieruchomoœciach
rolnych lansowane przez Pana Ministra, które dzier¿awcy okreœlaj¹ mianem „ciosu w ich plecy”. Ich ar-
gumentacja nie jest pozbawiona sensu, a w swojej petycji pisz¹ oni, co nastepuje. „Dziêki wysokim
czynszom, które regularnie op³acamy do Agencji Nieruchomoœci Rolnych, Skarb Pañstwa odzyska³ d³u-
gi po by³ych PGR. W zwi¹zku z tym jesteœmy jedyn¹ grup¹ spo³eczno-zawodow¹, która nie otrzyma³a ¿a-
dnych przywilejów, a sp³aci³a do Skarbu Pañstwa nie swoje d³ugi. Umowy dzier¿aw zawierane by³y
z terminem do trzydziestu lat, co mia³o daæ czas na sukcesywne wykupywanie gruntów. By³y premier
Jerzy Buzek na dwanaœcie lat zablokowa³ swoim pismem sprzeda¿ gruntów do czasu uchwalenia usta-
wy reprywatyzacyjnej. Dzisiaj ANR, wyznaczaj¹c zaporowe ceny gruntów, zmusza dzier¿awców do wy-
kupu, nie patrz¹c na ich mo¿liwoœci finansowe, pod groŸb¹ utraty pierwszeñstwa nabywania. Takim
dzia³aniem pan minister zachêca do wykupu ziemi przez spekulantów posiadaj¹cych kapita³y o niejas-
nym Ÿródle pochodzenia. Dzia³ania pana ministra cechuje premedytacja, poniewa¿ nie zrobi³ nic, aby
przygotowaæ Ÿród³a finansowania zakupu gruntów, maj¹c jednoczeœnie pe³n¹ wiedzê o niskiej rentow-
noœci 1 ha ziemi oraz o du¿ym udziale kredytu w bilansie gospodarstw dzier¿awców. Potrzebne s¹ linie
kredytowe na zakup gruntów, a wielkoœæ sp³aty nie mo¿e przekroczyæ wartoœci op³acanego czynszu
dzier¿awnego, w przeciwnym razie polskie grunty w du¿ej czêœci trafi¹ w rêce kapita³u spekulacyjnego.
Podstawowym i najbardziej ekonomicznym sposobem u¿ytkowania ziemi jest d³ugoletnia dziedziczna
dzier¿awa, co pokazuj¹ europejskie doœwiadczenia”.

Dzier¿awcy to niema³a grupa producentów rolnych. Gospodaruj¹ na dwóch milionach hektarów i co-
rocznie do Skarbu Pañstwa wp³acaj¹ 2 miliardy z³ tytu³em dzier¿aw. W tej sytuacji chcia³bym poznaæ
stanowisko Pana Ministra wobec ich postulatów, a zw³aszcza wobec uchwalenia ustawy o d³ugoletniej
i dziedzicznej dzier¿awie rolnej oraz uznania odebranych 20% area³u dzier¿aw i mo¿liwoœci d³ugoletniej
dzier¿awy oraz sukcesywnego wykupu.

Chcia³bym te¿ wiedzieæ, na ile zasadne s¹ obawy dzier¿awców zawarte w ich apelu, którego fragment
zacytujê ponownie. „Protestujemy – pisz¹ oni – celem powstrzymania niekorzystnej i szkodliwej dla Pol-
ski sprzeda¿y gruntów rolnych Skarbu Pañstwa podmiotom spekulacyjnym, ratowania miejsc pracy
pracowników rolnych, bronimy siedemdziesiêciu tysiêcy miejsc pracy w regionach o du¿ym bezrobociu
oraz ZUS przed utrat¹ wp³ywów z op³acanych sk³adek, obrony w³asnych nak³adów inwestycyjnych
w naszych gospodarstwach, ochrony rynku rolnego przed kolejn¹ prób¹ wyrwania pieniêdzy celem ra-
towania bud¿etu”.

Liczê na ¿yczliw¹ i w miarê szybk¹ odpowiedŸ, albowiem z niepokojem obserwujê zjawisko pojawia-
j¹cej siê tu i ówdzie wymuszonej wyprzeda¿y gruntów rolnych Skarbu Pañstwa, której skutkiem jest
rozdrobnienie dobrze funkcjonuj¹cych du¿ych gospodarstw, trac¹cych w ten sposób zdolnoœci inwesty-
cyjne oraz drastycznie ograniczaj¹cych roczne nak³ady produkcyjne.
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