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POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO
PREZYDENTA, PREMIERA, MARSZAŁKA SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W ZWIĄZKU Z 70. ROCZNICĄ UCHWALENIA DEKRETU O TZW. REFORMIE ROLNEJ

W tym roku, 6 września mija 70 lat od uchwalenia niechlubnego dekretu PKWN o reformie rolnej,
który w sposób bezprawny i bez odszkodowania pozbawił całe środowisko ziemian miejsc pracy, a
tym samym środków utrzymania i doprowadził do wyrzucenia z rodzinnych domów. Jedną
administracyjną decyzją zlikwidowane zostało ziemiaństwo jako warstwa społeczna, historyczna elita
polska. Pomimo upływu ćwierć wieku od powstania III Rzeczpospolitej, państwo nasze nie potrafiło
rozwiązać wielu kluczowych dla społeczeństwa i kraju problemów. Jednym z nich jest kwestia
ostatecznego uregulowania stosunków własnościowych w Polsce, odziedziczonych po poprzednim
ustroju.
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jest organizacją społeczną, zrzeszającą członków rodzin
właścicieli ziemskich, bezprawnie wywłaszczonych ze swoich majątków. Domagamy się
zadośćuczynienia za bezprawny zabór majątków ziemskich, dokonany przez komunistyczne władze w
latach 1944/45. Uważamy, że ostateczne uregulowanie tego problemu winno być priorytetem w
działanich rządu i stanowić symboliczne zamknięcie procesu budowania Polski, jako nowoczesnego,
demokratycznego państwa prawa, pełnoprawnego członka Unii Europejskiej. Opowiadamy się za
ustawowym rozwiązaniem sprawy poprzez uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej, wzorem innych
państw w Europie środkowo-wschodniej. Powinno ono polegać na zwrocie składników majątkowych,
tam gdzie jest to możliwe w naturze oraz wypłacie rekompensaty w ekwiwalentnej wysokości, w
pozostałych wypadkach. Uznajemy to jako obowiązek państwa polskiego wobec swoich obywateli,
który dotąd nie został spełniony, a jest niezbędny, jeśli chcemy aby Polska była nowoczesnym
państwem, w którym szanowane są prawa obywateli i własność prywatna.
Dotychczasowe regulacje kwestii zadośćuczynienia za znacjonalizowane mienie przysługujące:
osobom, które zostawiły swoje majątki poza granicami naszego kraju, tzw. zabużanom, kościołom i
związkom wyznaniowym oraz obywatelom państw - członkom koalicji antyhitlerowskiej, nie dotyczą
niestety ziemian. Obecny stan prawny uniemożliwia ubieganie się o zwrot mienia lub odszkodowanie
spadkobiercom majątków ziemskch, co stanowi jaskrawy przykład dyskryminacji obywateli wobec
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prawa. Dodatkowo, w istniejącym stanie orzecznictwa trzy najwyższe organy władzy sądowniczej w
Polsce (Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny) stoją na całkowicie
rozbieżnych stanowiskach, co do niektórych skutków prawnych przepisów o przeprowadzeniu
reformy rolnej. Powoduje to istnienie licznej grupy obywateli, którzy są „wyjęci spod prawa” w tym
znaczeniu, iż nie przysługują im zarówno prawa, jak i środki ochrony tych praw, które są przewidziane
w Konstytucji, a które w stosunku do pozostałych obywateli są powszechnie stosowane.
Nacjonalizacja dotknęła nie tylko ziemian, przemysłowców i właścicieli nieruchomości w
Warszawie. To także dziesiątki, a może setki tysięcy właścicieli małych warsztatów rzemieśliniczych,
młynów, aptekarzy, tak zwanych kułaków, właścicieli lasów i wreszcie posiadaczy przedwojennych
obligacji skarbu państwa. Obecnie środowisko osób poszkodowanych szacowane jest na 1-1,5 miliona
osób.
Wbrew panującej powszechnie opinii, zwrot bezprawnie przejętego mienia nie dotyczy wyłącznie
środowiska poszkodowanych. Ze względu na wagę i skalę zjawiska jego uregulowanie jest ważne dla
całego naszego społeczeństwa i dlatego rozwiązany musi być na bazie konsensusu wypracowanego
przez wszystkich zainteresowanych, przy aktywnym udziale i dobrej woli władz. Zdajemy sobie
sprawe, że jest to trudny problem, ale osiągnięcie rozwiązania jest możliwe i konieczne wyłącznie na
drodze dialogu, z uwzględnieniem podmiotowości wszystkich stron.
Brak restytucji mienia przynosi straty zarówno w wymiarze moralnym jak i praktycznym. Utrata
zaufania obywateli do własnego państwa i instytucji stanowiących prawo, tolerowanie patologicznych
sytuacji, z których korzystają ludzie wywodzący się z dawnej nomenklatury, ograniczenie napływu
kapitału z zagranicy i utrudnienia w inwestowaniu, paraliż bądź opóźnienia dużej części inwestycji,
szczególnie na terenie Warszawy, będący wynikiem nieuregulowanej sytuacji prawnej nieruchomości to najjaskrawsze przykłady braku poszanowania prawa własności.
Podstawą każdego zdrowego społeczeństwa jest silna klasa średnia oparta na przedsiębiorczości
rodzinnej. Środowisko ziemiańskie, mimo aktywności w wielu dziedzinach życia społecznokulturalnego i nauki, pozostaje głęboko rozczarowane istniejącą sytuacją, często z trudem znajdując
dla siebie miejsce w odrodzonej Rzeczpospolitej. Tysiące ludzi wyznających uniwersalny system
wartości, mających poczucie dumy narodowej i myślących propaństwowo pozostają w
ubezwłasnowolnieniu. To są współcześni - wykluczeni.
Stoimy dziś w obliczu kilku ważnych rocznic: 70 lat od uchwalenia dekretu o reformie rolnej, 25
od lat wskrzeszenia państwowości polskiej i 10 lat uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej.
Dlatego apelujemy do przedstawicieli władz i partii politycznych w naszym kraju o podjęcie tego
wielkiego wyzwania, jakim jest ostateczne uregulowanie stosunków własnościowych w Polsce,
połączone z zadośćuczynieniem poszkodowanym osobom. Stanowi to prawny i moralny obowiązek
współcześnie rządzących wobec swoich obywateli, w tym historycznych elit społecznych, przez
pokolenia pracujących na rzecz swojej Ojczyzny.
Wierząc w dobrą wolę i mądrość przedstawicieli władz, oczekujemy niezwłocznego podjęcia
poważnego dialogu w sprawie uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, ostatecznie regulującej kwestie
własnościowe w wolnej, demokratycznej Polsce.
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