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Dzierżawcy ziemi rolnej z ANR skarżą się, że w niektórych 
regionach kraju mają utrudnione nabywanie gruntów, ze 
względu na roszczenia  byłych właścicieli – przedwojennych 
ziemian. A co mają powiedzieć mniejsi rolnicy?

Dekretem o „reformie rolnej” Pol-
skiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego z 1944 r. państwo 

znacjonalizowało ok. 3,5 mln ha ziemi 
dworskiej. Oficjalnym powodem było 
upełnorolnienie drobnych gospodarstw, 
a de facto chodziło o to, by kosztem zie-
mian pozyskać chłopów do przymierza 
robotniczego. Przejęto ok. 10 tys. ma-
jątków ziemskich, w  tym kościelnych 
i   poniemieckich. Rozparcelowano po-
między chłopów 1,2 mln ha, Lasy Pań-
stwowe przejęły ok. 1 mln ha lasów. 
Ok. 0,7 mln ha gruntów ornych zasiliło 
Skarb Państwa. Na jego bazie powsta-
ła w  1991 r. Agencja Własności Rol-
nej Skarbu Państwa. Dysponowała 4,7 
mln ha. Po trwającej przez ponad dwie 
dekady sprzedaży tych gruntów, zasób 
jej następczyni, czyli Agencji Nieru-
chomości Rolnych skurczył się do 1,5 
mln ha. Jedna trzecia tej ilości podlega 
roszczeniom byłych właścicieli. 

Po ojcowiznę: Dawni właściciele – 
spadkobiercy ziemian, od lat domagają 
się sprawiedliwości: zwrotu zagrabio-
nych nieruchomości, a  przynajmniej  
wypłaty przez państwo ekwiwalen-
tu (szerzej czytaj wywiad na str. 30). 
Niestety, prawo nie pozwala Agencji 
oddać spadkobiercy dawnego majątku, 
lecz uprawnia go – o ironio – do pierw-
szeństwa nabycia ojcowizny. 

– Wpierw badamy stan prawny nie-
ruchomości, czyli kto jest byłym wła-
ścicielem gruntu przed wpisaniem go 
na Skarb Państwa. Równolegle spraw-
dzamy, czy na dany grunt zostało zło-
żone roszczenie. Były one składane 
przez dawnych właścicieli do wszel-
kich instytucji, głównie do wojewo-
dów, z żądaniem zwrotu nieruchomo-
ści. Przygotowując nieruchomość do 
sprzedaży, musimy ją wycenić i zawia-
domić byłego właściciela o możliwości 

Kompleksy pałacowo-parkowe są nieod-
łącznym elementem pejzażu polskiej wsi. 
To nasze dobro narodowe, które często 
niszczeje za cichym przyzwoleniem ko-
lejnych rządów RP. Na zdjęciu: pałacyk 
Ziołeckich k. Kostrzyna (Wielkopolska).

Agnieszka Szwesta, OT ANR Bydgoszcz

Ewa Przybysz, OT ANR Poznań

skorzystania z pierwszeństwa nabycia 
– tłumaczy Ewa Przybysz z OT ANR 
w Poznaniu.

Ruch ziemią objętą roszczeniami za-
czyna się wtedy, gdy ANR zdecyduje 
się wystawić grunty na sprzedaż, lub 
gdy dzierżawca zwraca się do Agencji 
o  realizację prawa pierwszeństwa na-
bycia dzierżawionej nieruchomości. 
Co na to spadkobiercy?  

–  Jedni milczą, inni twierdzą, że to 
skandal, że piszemy do nich i oferuje-
my z powrotem ich własność. Wysłu-
chujemy uwag, nie negujemy krzywd 
i  cierpienia rodzin, lecz oczekujemy 
w ciągu 21 dni odpowiedzi, czy spad-
kobierca kupuje nieruchomość na za-
proponowanych warunkach, czy nie. 
Spadkobierca może iść do sądu i  po-
zwać Skarb Państwa. Takie, a  nie 
inne zasady precyzuje ustawa – mówi 
Agnieszka Szwesta, kierownik Sekcji 
Gospodarowania Zasobem OT ANR 
w Bydgoszczy.

Jeśli spadkobierca rezygnuje z pierw-
szeństwa nabycia, wystarczy, że złoży 
oświadczenie w ANR. Wtedy jego pra-
wa przejmuje dzierżawca. Ta możli-
wość jest przez nich wykorzystywana, 
a spadkobierca zyskuje nieformalnie 
odstępne. Jego stawki są różne. Z na-
szych informacji wynika, że sięgają od 
kilku do nawet 20 tys. zł/ha. Istnieje 
też barter – ziemia za ziemię. 

Ziemia koło nosa: Prawo pierwszeń-
stwa przyznane spadkobiercom jest 
krytykowane przez rolników indy-
widualnych. Dla nich już pojawienie 

się potomka ziemian jest sporym szo-
kiem. Szok ustępuje złości, gdy mniej-
sze gospodarstwa są świadkami układu 
spadkobierca – dzierżawca. Na oczach 
gospodarstw rodzinnych spore kawał-
ki ziemi zmieniają na zawsze właści-
ciela. Mniejsi rolnicy uważają, że ANR  
umywa od tego ręce. 

Złość i bezsilność z powodu niemoż-
liwości powiększenia warsztatu pracy 
budzi największe animozje w rejonach 
chronicznego głodu ziemi: w Wielko-
polsce i na Kujawach. A tu właśnie no-
tuje się najwięcej roszczeń do zrabo-

Nigdy więcej powtórki!
Gdyby dziś nasz rząd sięgnął po dekret PKWN z 1944 r. o „reformie rol-

nej”, stosując dosłownie jego zapisy, zlikwidowałby ok. 25 tys. gospodarstw. 
Tyle bowiem wg GUS mamy gopodarstw ponad 50 ha (z czego 10 tys. ponad 
100 ha). Wyobraźcie sobie: tracicie cały dorobek rodzinny: ziemię, domy, 
auta, maszyny, inwentarz, zapasy. Z domu wyrzuca was policja. Idziecie pie-
szo, niosąc jedynie podręczny bagaż. Po pięćdziesięciu latach możecie wró-
cić. Rząd daje wam możliwość odkupienia waszych gruntów ornych po cenie 
rynkowej. O dom, rozgrabiony i zarośnięty chwastami, musicie walczyć lata-
mi osobno w sądzie. Horror? Tak po wojnie komuniści zniszczyli polskie rol-
nictwo towarowe, skazując majątki na upadek, a ludzi na tułaczkę.
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Zarządzanie

Hektary spadkobierców
tylko dla wybrańców
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Rys. 1. Roszczenia reprywatyzacyjne
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