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Wprowadzenie
Gospodarowanie państwową ziemią 
rolną w Polsce leży w gestii Agencji 
Nieruchomości Rolnych (dalej: „Agencja”). 
Jest ona następcą prawnym Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, którą 
powołano w październiku 1991 r. w celu 
przejęcia, restrukturyzacji i prywatyza-
cji mienia po byłych państwowych go-
spodarstwach rolnych oraz nieruchomo-
ści rolnych Państwowego Funduszu Ziemi. 
Przejmowane przez Agencję nieruchomości 

rolne oraz mienie z nimi związane stworzy-
ły Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa 
(dalej: „Zasób”). Według stanu na 31 grud-
nia 2012 r., łącznie od początku istnie-
nia Agencji do Zasobu przyjęto 4,7 mln 
ha gruntów i pozostawało w nim nadal 
1,8 mln ha1 (ok. 38%), w tym do rozdy-
sponowania około 321,4 tys. ha2.

Agencja (będąca państwową osobą 
prawną) działa na podstawie ustawy 
z 19 października 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu  

Polityka rolna państwa

Gospodarowanie Zasobem  
Własności Rolnej Skarbu Państwa

Powszechnie wiadomo, że zakup gruntów rolnych to niemal pewna i zyskowna inwesty-
cja, stale bowiem rośnie zarówno popyt, jak i ich cena. Znacznym obszarem nieruchomo-
ści rolnych Skarbu Państwa gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych. Na przykła-
dzie ustaleń kontroli Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu 
oraz jego Filii w Pile, przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Poznaniu, pokazano jak 
w ostatnich sześciu latach przedstawiał się stan zagospodarowania tych nieruchomości, 
zawieranie umów sprzedaży i dzierżawy, windykacja należności oraz system nadzoru.  
Protesty rolników dotyczące sprzedaży gruntów rolnych Skarbu Państwa wskazują, że   
pro blem gospodarowania nimi ma istotne znaczenie społeczne i gospodarcze.

JAN KOŁTUN 

ALICJA ZDYCH

1 Oddział Terenowy Agencji w Poznaniu, wraz z jego Filią w Pile, przyjął 459 239 ha, a 219 208 ha (48%) 
pozostaje nadal w Zasobie.

2 Źródło: Raport z działalności ANR w 2012 r.
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Państwa3 (dalej: „ustawa”), ustawy 
z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu us-
troju rolnego4, rozporządzeń wydanych 
do tych ustaw oraz statutu.

Na mocy art. 6 ustawy, ANR jest zobo-
wiązana do: tworzenia i poprawy struktu-
ry obszarowej gospodarstw rodzinnych; 
tworzenia warunków dla racjonalnego 
wykorzystania potencjału produkcyjne-
go Zasobu; restrukturyzacji oraz prywaty-
zacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego 
na cele rolnicze; obrotu nieruchomościa-
mi i innymi składnikami majątku Skarbu 
Państwa użytkowanego na cele rolne;  
administrowania tymi zasobami; zabez-
pieczenia majątku Skarbu Państwa; ini-
cjowania prac urządzeniowo-rolnych na 
gruntach Skarbu Państwa oraz popiera-
nia organizowania na tych gruntach pry-
watnych gospodarstw rolnych; wykony-
wania praw z udziałów i akcji w spółkach 
hodowli roślin uprawnych oraz hodow-
li zwierząt gospodarskich o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Zgodnie zaś z art. 24 ustawy, Agencja go-
spodaruje Zasobem przez: sprzedaż mie-
nia w całości lub jego części (w pierwszej 
kolejności); oddanie na czas oznaczony do 
odpłatnego korzystania osobom prawnym 
lub fizycznym (wydzierżawienie); wniesienie 
mienia lub jego części do spółki; oddanie na 
czas oznaczony administratorowi całości lub 
części mienia w celu gospodarowania; prze-
kazanie w zarząd i przekazanie nieodpłatnie 
(wyszczególnionym w ustawie podmiotom 
na wskazane cele); zamianę nieruchomości.

Agencja wyposażona została w upraw-
nienia, za pomocą których – działając 
w imieniu państwa – może sprawować 
częściową kontrolę nad rynkiem obrotu 
nieruchomościami rolnymi, a w razie po-
trzeby interweniować przez korzystanie 
z prawa pierwokupu. Agencja może także 
podejmować decyzje dotyczące sposobu 
i trybu rozdysponowania wcześniej sprze-
danych nieruchomości Skarbu Państwa.

Istotną funkcją Agencji jest wpływ na 
politykę rolną przez dokonywanie obro-
tu ziemią rolną w Polsce. Może to czy-
nić zarówno w interesie gospodarstw ro-
dzinnych, jak i w celu racjonalnego scala-
nia gruntów rolnych, bowiem słabością, 
a zarazem cechą charakterystyczną pol-
skiego rolnictwa jest rozdrobnienie gospo-
darstw rolnych. Funkcje te częściowo ko-
lidują ze sobą. W głównej mierze wynika 
to z tego, że gospodarstwa rodzinne nie 
dysponują na ogół odpowiednimi środka-
mi finansowymi (własnymi lub kredytem 
na zakup ziemi) i dla wielu z nich jest to 
bariera niemożliwa albo trudna do prze-
łamania, choć pod tym względem sytu-
acja zmieniła się nieco na korzyść po wpro-
wadzeniu tak zwanych dopłat bezpośred-
nich. Ponadto, dostęp do państwowej ziemi 
rolnej w niektórych regionach kraju jest 
ograniczony, ponieważ geograficznie jest 
ona rozłożona bardzo nierównomiernie. 
Głównie dostępna jest w Polsce zachod-
niej i północnej, gdzie gospodarstwa rolne 
są i tak stosunkowo duże, w porównaniu 
z pozostałymi regionami kraju.

3 DzU z 2012 r., poz. 1187.
4 DzU z 2003 r., nr 64, poz. 592 ze zm.
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Prawo Unii Europejskiej umożliwia 
wszystkim podmiotom z państw człon-
kowskich nabywanie nieruchomości na 
jej terenie na zasadzie równego traktowa-
nia, co oznacza, że mogą one kupować zie-
mię we wszystkich państwach członkow-
skich. Przystępując 1 maja 2004 r. do Unii 
Europejskiej, Polska wynegocjowała dwu-
nastoletni okres ochronny na swobodny 
obrót ziemią rolną w naszym kraju. Po tym 
terminie, a więc od 1 maja 2016 r., podmio-
ty zagraniczne nie będą musiały uzyskiwać 
zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
by kupić nieruchomość. Grono zaintere-
sowanych zakupem polskich gruntów rol-
nych poszerzy się zatem o podmioty z in-
nych państw. Ziemie te są atrakcyjne nie 
tylko ze względu na ich urodzajność, ale 
przede wszystkim na ceny, które nadal na-
leżą do najniższych w Europie. Z tego po-
wodu grunty rolne przestały być obecnie 
traktowane jedynie jako środek produk-
cji dla rolników, ale stały się także formą 
lokaty kapitału lub rentowną inwestycją 
dla różnych podmiotów.

konieczność wykonania zapisanego 
w ustawie budżetowej planu finansowego  
w praktyce oznacza realizację napię-
tych planów sprzedaży przez Agencję, 
co znajduje odzwierciedlenie w sposobie 

prowadzenia dwóch form gospodaro-
wania Zasobem: sprzedaży i dzierżawy 
nieruchomości. W okresie od 2005 r. do 
końca 2012 r. Agencja wpłaciła do bu-
dżetu państwa kwotę 9097,3 mln zł. 
W 2012 r. wpłaty wyniosły 1717,6 mln zł 
i były o 8% wyższe od wielkości plano-
wanych (o 131,4 mln zł). Niewiele mniej-
sze wpływy do budżetu państwa prze-
widziane zostały na 2013 r. – Agencja 
zaplanowała wniesienie 1460,3 mln zł5. 
Według danych „Raportu z działalno-
ści Agencji Nieruchomości Rolnych na 
Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa 
w 2012 r.”, na 31 grudnia 2012 r. z Zasobu 
sprzedano łącznie 2336 tys. ha, w tym 
132,2 tys. ha w 2012 r. i była to najwięk-
sza powierzchnia sprzedana od 2003 r.6 
W dzierżawie7 zaś pozostawało 1319,1 tys. 
ha nieruchomości Zasobu, w tym w 2012 r. 
wydzierżawiono ogółem 11,6 tys. ha na 
podstawie około 0,7 tys. umów8.

Większa możliwość kupna państwo-
wych gruntów rolnych powstała dzięki 
ustawie z 16 września 2011 r. o zmianie 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa9, która 
weszła w życie 3 grudnia 2011 r. Na tej 
podstawie Agencja zaproponowała dzier-
żawcom gruntów Zasobu o powierzchni 

5 <http://www.anr.gov.pl/web/guest/biuro-prasowe/rzecznik/-/asset_publisher/PgG2/content/
3243656?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fbiuro-prasowe%2Frzecznik>

6 W Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu wraz z Filią w Pile sprzedano łącznie 
189,6 tys. ha, w tym w 2012 r. 16 tys. ha.

7 Dzierżawa jest kierunkiem nietrwałego rozdysponowania i zagospodarowania Zasobu. Jest to dogodny 
sposób użytkowania znacznych powierzchni, niewymagający angażowania dużych środków finansowych 
(jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości). Wykupowi podlegały jedynie ruchome środki trwałe 
i majątek obrotowy, głównie produkcja w toku.

8 W woj. wielkopolskim wydzierżawionych pozostawało 205,1 tys. ha, w tym w 2012 r. wydzierżawiono ogó-
łem 0,8 tys. ha.

9 DzU nr 233, poz. 1382.
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ponad 429 ha użytków rolnych wyłączenie 
30% dzierżawionych powierzchni. Grunty 
te mają być sprzedane przede wszystkim 
rolnikom indywidualnym na powiększe-
nie gospodarstw rodzinnych. Dzierżawcy 
wyrazili zgodę na wyłączenie nierucho-
mości o powierzchni 77 453 ha10. Będą 
one systematycznie przejmowane przez 
Agencję w okresie kilku lat, ze względu 
na uczestnictwo dzierżawców w progra-
mach pomocowych finansowanych lub 
współfinansowanych z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich 
lub Europejskiego Funduszu orientacji 
i Gwarancji Rolnej (odroczono przejęcie 
gruntów od dzierżawców, którzy realizu-
ją te programy, do czasu ich zakończenia).

Podstawowym celem nowelizacji usta-
wy było dążenie do przyspieszenia proce-
su prywatyzacji państwowych gruntów, 
z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych, 
a mimo to państwowe grunty rolne czę-
sto nie trafiają do rolników indywidual-
nych chcących powiększyć gospodarstwo 
rodzinne. Według przekazów medialnych  
i protestujących rolników, w przetar-
gach uczestniczą bowiem osoby podsta-
wione, tak zwane słupy, kupujące ziemię 

na rzecz podmiotów stojących w cieniu11. 
te ukryte firmy i osoby prywatne, zarów-
no z kraju jak i zagranicy, dysponują go-
tówką i podbijają na przetargach ceny, eli-
minując w ten sposób rolników. W wy-
pracowanym przez zainteresowane strony  
(Agencję, Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi i zrzeszenia rolników) porozumie-
niu12 sposobem na uniknięcie tych proble-
mów ma być: uspołecznienie przetargów  
przez udział przedstawicieli izb rolniczych 
znających region, co hipotetycznie pozwo-
li zminimalizować wystąpienie nieprawi-
dłowości; uszczelnienie obrotu nierucho-
mościami przez wnikliwą analizę kandy-
datów na nabywców albo dzierżawców; 
częstsze korzystanie przez Agencję z prawa 
pierwo kupu i odkupu wówczas, gdy ziemia 
wykorzystywana jest niezgodnie z prze-
znaczeniem; organizowanie przetargów 
ograniczonych, skierowanych wprost do 
rolników indywidualnych13.

Wedle oceny aktualnej sytuacji, choć ist-
nieją warunki do sprzedaży indywidual-
nym rolnikom państwowych gruntów rol-
nych, nie ma pewności co do tego, że do 
terminu zakończenia okresu ochronne-
go, o którym wyżej wspomniano, proces 
sprzedaży będzie przebiegał wystarczająco 

10 Źródło: Raport z działalności ANR w 2012 r.
11 Jest wiele informacji na ten temat; poniżej kilka przykładowych:
 <http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ziemia-na-slupa-2743621.html>,
 <http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/gdy-slupy-kupuja-ziemie-rolna-wojt-moze-wystapic-do-sadu>,
 <http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/slupy-przetargowe>,
 <http://www.agrofortis.com/art/jak-niemcy-rzucili-sie-na-polska-ziemie.html>,
 <http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/2F6C9BED783DACCDC1257B47002FBE5D/$file/Analiza_

BAS_2012_92.pdf>.
12 <http://kolkarolnicze.eu/Informator-KR/Aktualnosci/ustalenia-z-dn-11012013-r-zawarte-pomiedzy-

ministrem-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-prezesem-anr-a-miedzyzw>
13 Przetargi nieograniczone adresowane są do szerszego grona nabywców i pozwalają osiągnąć wyższe 

ceny za nieruchomości, co sprzyja polityce fiskalnej, ale nie sprzyja realizacji założeń polityki agrarnej.
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efektywnie. Wiele zależy nie tylko od re-
gulacji prawnych, ale i od codziennej prak-
tyki Agencji, jej poszczególnych oddzia-
łów i filii.

Ustalenia kontrolne
Wyniki kontroli NIk „Gospodarowanie 
Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych 
oddział terenowy w Poznaniu”14 pozwa-
lają na wskazanie przyczyn, które mogą 
negatywnie wpływać na udostępnianie 
rolnikom państwowych gruntów rolnych.

kontrola przeprowadzona została z ini-
cjatywy własnej NIk, w związku z sugestią 
sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
która zgłosiła temat „kontrola realizacji 
umów dzierżawy i cesji tych umów latach 
2000–2010 przez oddział terenowy Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Poznaniu i Filię 
oddziału w Pile”. Badaniem objęto właści-
we jednostki organizacyjne Agencji woje-
wództwa wielkopolskiego, to jest oddział 
terenowy w Poznaniu (dalej: „oddział”) 
oraz Filię oddziału terenowego w Poznaniu 
z siedzibą w Pile (dalej: „Filia”). Celem kon-
troli była ocena działań obu tych jednostek 
w zakresie gospodarowania mieniem wcho-
dzącym w skład Zasobu. Analizy zostały 
ograniczone do dwóch podstawowych form 
gospodarowania Zasobem, to jest sprzeda-
ży oraz dzierżawy nieruchomości rolnych, 
ze względu na ich powszechność i skutki, 
a w konsekwencji, największą możliwość 
uszczupleń z punktu widzenia dochodów 
budżetu państwa.

Sprzedaż nieruchomości

Przebieg transakcji sprzedaży sprawdzono 
na podstawie 12 transakcji dotyczących 
7,3% powierzchni nieruchomości sprze-
danych w okresie objętym kontrolą, czyli 
w latach 2006–2012 (I półrocze). NIk oce-
niła negatywnie pod względem legalno-
ści, rzetelności oraz gospodarności prze-
bieg 8 spośród tych transakcji.

Nieprawidłowości występowały na 
różnych etapach procesu sprzedaży. 
Stwierdzono zwłaszcza:
•	w pojedynczych	przypadkach	nienale-

żyte przygotowanie nieruchomości do 
sprzedaży oraz nierzetelne zlecanie i od-
biór operatów szacunkowych; postępo-
wanie takie potencjalnie umożliwia ma-
nipulowanie wynikami przetargów oraz 
cenami uzyskiwanymi za te nierucho-
mości;

•	niepublikowanie	albo	publikowanie	wa-
dliwego wykazu sprzedawanych nieru-
chomości oraz informacji o przetargach; 
przy takiej praktyce informacje o moż-
liwości zakupu nieruchomości mogą nie 
docierać do zainteresowanych albo mogą 
wprowadzać w błąd;

•	nieuzasadnioną	przewlekłość	w zawia-
damianiu osób uprawnionych do pierw-
szeństwa w nabyciu nieruchomości; 
potencjalnie zakłóca to prawidłowość  
postępowań związanych ze sprzedażą;

•	nieuzyskanie	opinii	izby	rolniczej	i rady	
nadzorczej Agencji, mimo obowiązku 
opiniowania określonych transakcji 
sprzedaży nieruchomości, ustalonego 

14 Informacja o wynikach kontroli nr 47/2013/P12164/LPO, zob. <http://www.nik.gov.pl/plik/
id,5172,vp,6699.pdf >.
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w  uregulowaniach wewnętrznych 
Agencji; obowiązek taki jest elemen-
tem zabezpieczenia się przed sprzeda-
żą nieruchomości podmiotom podsta-
wionym (tzw. słupom);

•	koncentrację	decyzji	w ręku	jednej	osoby	
przy zawieraniu porozumienia w spra-
wie ustalenia warunków sprzedaży; wia-
domo, że jest to jeden z czynników uła-
twiających działania nietransparentne;

•	niedokonanie	oceny	wiarygodności	na-
bywcy przez odstąpienie od obowiązku 
przedłożenia niezbędnych dokumen-
tów; potencjalnie umożliwia to zatajanie 
informacji istotnych dla danej transak-
cji i rzutuje na jej zabezpieczenie finan-
sowe.
Przykładem może być sprzedaż nie-

ruchomości położonej w Czesławicach, 
w której kandydat na nabywcę przedło-
żył dokumenty finansowe warunkujące 
zawarcie porozumienia dopiero po jego 
podpisaniu. W tej samej transakcji decy-
zja o rozłożeniu należności na raty i sposo-
bie zabezpieczenia niespłaconej należności 
została podjęta samodzielnie przez dyrek-
tora Filii, bez wniosku nabywcy oraz bez 
opinii komisji do spraw zabezpieczania na-
leżności. Z kolei przy transakcji sprzedaży 
nieruchomości położonej w obrębie miej-
scowości Miłostowo i linie porozumienie 
w sprawie warunków sprzedaży dyrektor 
Filii zawarł przed formalnym zawiadomie-
niem kandydata na nabywcę o przezna-
czeniu nieruchomości do sprzedaży oraz 
przed złożeniem przez kandydata oświad-
czenia o skorzystaniu z prawa pierwszeń-
stwa przy zakupie nieruchomości i wnio-
sku o rozłożenie należności na raty.

trzeba dodać, że kontrolowane jed-
nostki naruszały reguły przeprowadzania 

transakcji, ustalone w przepisach we-
wnętrznych Agencji, na przykład przy 
sporządzaniu wniosków do prezesa 
Agencji o wydanie szczególnych pełno-
mocnictw do sprzedaży lub przy zawie-
raniu umów sprzedaży. tymczasem prze-
pisy te miały zapewnić transparentność 
w działaniu Agencji (przez ujednolicenie 
procedur, a tym samym wyeliminowanie 
dowolności postępowania podczas reali-
zacji transakcji).

Dzierżawa nieruchomości

Przebieg transakcji dzierżawy sprawdzo-
no na podstawie 12 transakcji, o łącznej 
powierzchni gruntów 1814,7359 ha. NIk 
oceniła negatywnie pod względem legal-
ności, rzetelności oraz gospodarności prze-
bieg tych wszystkich transakcji.

Nieprawidłowości wystąpiły zarówno 
na etapie przygotowania nieruchomości do 
wydzierżawienia, zawarcia umów dzierża-
wy, jak i ich realizacji. Zaliczono do nich:
•	nienależyte przygotowanie nieruchomo-

ści do dzierżawy, na przykład brak do-
kumentacji geodezyjnej lub protokołów 
szczegółowych przeglądów budynków;

•	publikowanie	błędnych	wykazów	nie-
ruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy; potencjalnie ogranicza to krąg za-
interesowanych transakcjami;

•	nieprawidłowy	przebieg	postępowań	
przetargowych, polegający na dowolno-
ści w wyborze dzierżawców albo prefe-
rencyjnym traktowaniu niektórych spo-
śród nich, na przykład przez nierzetelną 
ocenę wiarygodności kontrahentów; po-
stępowanie takie przekreśla sens regu-
lacji ustawowych i wewnętrznych, które 
mają służyć rzetelności i przejrzysto-
ści transakcji;
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•	nieegzekwowanie	zabezpieczeń	prawie	
we wszystkich skontrolowanych trans-
akcjach, co potencjalnie naraża Skarb 
Państwa na straty majątkowe.
Na przykład, w przetargu na dzierża-

wę obiektu Raczkowo, ze względu na 
zamieszczenie w ogłoszeniu nieprecy-
zyjnych informacji o zawartości oferty,  
dotyczących zwłaszcza koncepcji prowa-
dzenia działalności oraz kondycji ekono-
micznej oferenta, złożone oferty zawierały  
dane, których porównanie było znacz-
nie utrudnione. Pozwoliło to na dowol-
ność ocen dokonywanych przez człon-
ków komisji oraz ich subiektywny cha-
rakter. Skutkiem było odrzucenie oferty,  
która zawierała najwyższy proponowa-
ny czynsz dzierżawny (5950 q pszenicy 
rocznie) i wybranie oferty, w której za-
proponowano czynsz w wysokości 4000 q 
pszenicy, mimo że wykazana przez tego 
uczestnika przetargu sytuacja finansowa 
nie gwarantowała należytego prowadze-
nia działalności gospodarczej na nieru-
chomości będącej przedmiotem przetar-
gu. Dzierżawca, po zawarciu umowy, nie 
uregulował żadnej raty z tytułu czynszu 
dzierżawnego, co spowodowało rozwią-
zanie umowy. Do dnia zakończenia kon-
troli Najwyższej Izby kontroli nierucho-
mość nie została zwrócona do Zasobu, 
a dzierżawca miał wobec Agencji zale-
głości w łącznej wysokości 522,1 tys. zł.

Podobnie jak przy transakcjach sprzeda-
ży, umowy dzierżawy zawierano bez za-
mieszczenia w nich postanowień wyma-
ganych w uregulowaniach wewnętrznych 
Agencji. W ten sposób Agencja znacząco 
ograniczała lub wręcz pozbawiała się na-
rzędzi do sprawowania nadzoru nad re-
alizacją zawartych umów.

Cesje umów dzierżawy

Zgodnie z art. 39 ustawy, Agencja dokonuje 
wyboru dzierżawcy po przeprowadzeniu 
przetargu ofert pisemnych lub publiczne-
go przetargu ustnego. Ustawa przewidu-
je nieliczne odstępstwa od tej zasady i to 
w szczególnych okolicznościach, na przy-
kład gdy dotychczasowy dzierżawca złożył 
oświadczenie o zamiarze dalszego dzier-
żawienia gruntu na nowych warunkach 
uzgodnionych z Agencją, z tym że czynsz 
nie może być niższy niż dotychczasowy.

kontrola NIk ujawniła praktykę wyraża-
nia zgody przez prezesa Agencji na zmianę 
podmiotu umowy (czyli dzierżawcy) z po-
minięciem postępowań przetargowych. 
Zgodę taką uzasadniano tym, że przeję-
cie praw i obowiązków przez osobę trze-
cią następowało na warunkach ustalonych 
w przetargach z pierwotnymi dzierżawca-
mi. Było to jednak naruszenie ustawowej 
zasady przetargowego wyłaniania dzier-
żawców nieruchomości Zasobu, prowa-
dzące do obejścia bezwzględnie obowią-
zujących przepisów prawa.

W jednostkach kontrolowanych, w okre-
sie objętym kontrolą podpisano 186 anek-
sów do umów dzierżawy. W ich wyniku  
dochodziło do cesji praw i obowiązków 
bez zastosowania procedur przetargo-
wych. Cesje te następowały w związku  
z ubieganiem się dzierżawców o naby-
cie uprawień do rent strukturalnych 
(73 cesje), świadczeń emerytalno-rento-
wych (53 cesje), pogorszeniem się stanu 
zdrowia (24 cesje), „przepisaniem” przed-
miotu dzierżawy na członka rodziny lub 
powinowatego, przekazaniem gospodar-
stwa (11 cesji), a także w zamian za prze-
jęcie długu (10 cesji) oraz z innych powo-
dów (7 cesji). Przypadki te nie mieściły 
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się w katalogu wyłączeń z obowiązku pro-
wadzenia postępowań w trybie przetar-
gowym, o których mowa w art. 39 ust. 2 
ustawy. Ponadto, w niektórych wypad-
kach (8 cesji) nie dysponowano dokumen-
tacją potwierdzającą przesłanki zawarcia 
aneksów, co wskazywało na okoliczności 
noszące znamiona mechanizmów korup-
cjogennych.

Nadzór właścicielski i kontrola

Nadzór nad Agencją Nieruchomości 
Rolnych sprawuje Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, natomiast formy nadzo-
ru właścicielskiego nad mieniem Zasobu 
reguluje statut Agencji, stanowiący obec-
nie załącznik do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 grudnia 
2011 r.15. W ramach nadzoru oddziały te-
renowe i filie zobowiązane są w szczegól-
ności do kontroli umów dzierżawy, sprze-
daży na raty oraz sprzedaży obiektów za-
bytkowych, których cena została obniżona.

W praktyce nadzór właścicielski spra-
wowany przez jednostki objęte kontrolą 
okazał się nieskuteczny, co przyczyniło się 
do powstania licznych nieprawidłowości 
oraz zaniedbań. Mimo to prezes Agencji 
ograniczył zakres tego nadzoru, zalecając 
w 2010 r. odstąpienie od niektórych zapla-
nowanych kontroli, ze względu na zinten-
syfikowanie działań związanych z przygo-
towaniem nieruchomości do sprzedaży.

Nieskuteczny był również system kon-
troli zarządczej. W badanych jednost-
kach stwierdzono niewłaściwą organizację 

pracy na stanowiskach merytorycznych, 
a zwłaszcza nadmierne obciążenie zada-
niami niektórych pracowników.

Bezpośrednim następstwem braku nad-
zoru oraz skutecznego systemu kontroli 
zarządczej było powtarzanie się niepra-
widłowości ujawnionych w toku kontro-
li przeprowadzonych przez biuro preze-
sa Agencji (w okresie objętym kontrolą 
NIk) oraz nierzetelna realizacja wnio-
sków z kontroli NIk przeprowadzonych  
w latach 2005–2006. W dłuższej per-
spektywie ograniczanie funkcji nadzor-
czej i kontrolnej nie sprzyja rzetelnemu 
wykonywaniu przez Agencję ustawowych 
obowiązków. Jak wykazała kolejna kon-
trola NIk, jest to źródłem wielu niepra-
widłowości w pracy Agencji.

Należy zwrócić uwagę, że w wyni-
ku wspomnianej kontroli NIk ujawnio-
ne zostały nieprawidłowości także w in-
nych dziedzinach funkcjonowania Agencji. 
Dotyczyły one zaniechania działań win-
dykacyjnych lub niesystematycznego ich 
prowadzenia, a także dopuszczenia do 
przedawnienia należności Skarbu Państwa. 
Negatywnie ocenione zostało także nie-
podjęcie wszystkich możliwych działań 
mających na celu ograniczenie lub wyelimi-
nowanie zjawiska tak zwanego bezumow-
nego użytkowania nieruchomości. Według 
stanu na 30 czerwca 2012 r., nieruchomości 
o łącznej powierzchni 814,8370 ha pozo-
stawały w dyspozycji użytkowników, któ-
rzy nie mieli tytułu prawnego do gospo-
darowania nimi. kontrolowane jednostki 

15 DzU nr 262, poz. 1567. Poprzednio statut był załącznikiem do rozporządzenia ministra Skarbu Państwa 
z 1.08.2003 r.
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nie wykorzystywały jednak wszystkich 
możliwości w celu ograniczenia lub wy-
eliminowania tego zjawiska, co świadczy-
ło o nierzetelności prowadzonych działań. 
Pomimo zaleceń prezesa Agencji, w razie 
odmowy wydania gruntów lub rzeczy ru-
chomych związanych z uprawą (po usta-
niu stosunku dzierżawy) nie kierowano do 
organów ścigania zawiadomień o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa16 przez 
osoby dokonujące bezprawnego zajęcia 
tych gruntów. Nie współpracowano także 
z Wielkopolskim oddziałem Regionalnym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w udostępnianiu informacji 
dotyczących „bezumownych użytkow-
ników”, będących jednocześnie benefi-
cjentami ARMiR17. Zagadnienia te były 
jednak przedmiotem odrębnych kontro-
li NIk, przeprowadzanych w oddziale 
terenowym Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Poznaniu18.

Zdaniem Najwyższej Izby kontroli, 
wpływ na nieprawidłowości oraz niewy-
eliminowanie wieloletnich zaniedbań 
w funkcjonowaniu obu jednostek miała 
znaczna rotacja osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska. Na przykład, w latach  
2006–2007 na stanowisku dyrekto-
ra oddziału zatrudnionych było kolej-
no 7 osób, a w latach 2006–2009 stano-
wisko dyrektora Filii zajmowało łącznie 
9 osób. Miała miejsce także rotacja kan-
celarii prawnych angażowanych do obsługi 

spraw windykacyjnych (w okresie obję-
tym kontrolą Filia zatrudniała 6 kance-
larii prawnych).

Podsumowanie
Ustawowym obowiązkiem Agencji jest 
racjonalne gospodarowanie mieniem 
Zasobu, w tym obrót państwową ziemią 
rolną w sposób sprzyjający jednocześnie 
interesom rolniczych gospodarstw rodzin-
nych i uzasadnionemu scalaniu gruntów 
rolnych. kontrola NIk wykazała, że w wy-
konywaniu tego zadania występuje wiele 
nieprawidłowości, mimo szczegółowych 
regulacji prawnych. Agencja powinna dzia-
łać w sposób bardziej przemyślany, rze-
telny i transparentny.

Na przykładzie poznańskiego oddziału 
terenowego Agencji i podległej mu Filii 
w Pile można wykazać, że działają one do-
wolnie, według własnych praktyk i reguł. 
Realizując transakcje z kontrahentami, 
skontrolowane jednostki Agencji nie prze-
strzegały w postępowaniach przetargo-
wych regulacji ustawowych i przepisów 
wewnętrznych, niewłaściwie przygoto-
wywały dokumentację gruntów przezna-
czonych do sprzedaży albo dzierżawy, nie 
publikowały kompletnych informacji przy 
wydzierżawianiu i sprzedaży nierucho-
mości rolnych, nienależycie zabezpieczały  
interes Skarbu Państwa, a także nie wy-
korzystywały swoich uprawnień i instru-
mentów nadzorczych. Co więcej, wiele 

16 W zależności od rodzaju i skali czynu przestępnego, Prezes Agencji wskazał dyrektorom oddziałów możli-
we kwalifikacje prawne: art. 278 § 1 kk, art. 284 kk, art. 288 § 1 kk lub art. 296 kk (pismo z 26.10.2004 r., 
ZGZ-dn-4201-45-34/24/94/04).

17 Jeszcze w 2004 r. Oddział podjął próbę współpracy, ale ARMiR odmówiła przekazania tych informacji.
18 Kontrole: Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach rolnych w latach 2008–2012 oraz Ochrona 

gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem w latach 2009–2013 (I półrocze).
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spośród tych nieprawidłowości, w tym 
– oprócz wyżej wymienionych – jedno-
osobowe i dowolne podejmowanie decy-
zji, nieegzekwowanie niezbędnych doku-
mentów, nieprzestrzeganie terminów wy-
wieszenia wykazów nieruchomości i ogło-
szeń o przetargach, podawanie w ogłosze-
niach nierzetelnych informacji oraz nie-
dokumentowanie lub nienależyte doku-
mentowanie działań, sprzyjało nierówne-
mu traktowaniu kontrahentów i kształto-
waniu się mechanizmów określanych mia-
nem korupcjogennych.

Zdaniem autorów, trudno przedsta-
wić jednoznaczną ocenę obecnego kie-
runku, w jakim zmierza przyjęty sposób 
gospodarowania zasobem własności rol-
nej Skarbu Państwa. Z jednej strony bo-
wiem sprzedaż gruntów rolnych nie tylko 
umożliwia szybkie i skuteczne generowanie  
wysokich przychodów do budżetu pań-
stwa, ale także pozwala trwale rozdyspo-
nować grunty rolne, do czego Agencja zo-
stała zobowiązana w art. 24 ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi  
Skarbu Państwa. Jednak z drugiej strony, 
wykonywanie tego zadania pospiesznie 

i z pominięciem należytej staranności pro-
wadzi do wypaczenia założeń zawartych 
w art. 6 cytowanej ustawy, to jest tworze-
nia i poprawy struktury obszarowej gospo-
darstw rodzinnych oraz tworzenia warun-
ków do racjonalnego wykorzystania poten-
cjału produkcyjnego Zasobu. Niestety, taki 
właśnie sposób funkcjonowania Agencji, 
niesprzyjający systematycznej realizacji 
jej zadań ustawowych i mogący negatyw-
nie wpływać na udostępnianie rolnikom 
państwowych gruntów rolnych, jawi się po 
kontroli w oddziale terenowym Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Poznaniu oraz 
Filii w Pile. Należy pamiętać, że ziemia 
rolna jest dobrem szczególnym, a Agencja 
– będąc państwową jednostką powołaną 
do gospodarowania tą ziemią – powinna 
dochować szczególnej staranności i stwa-
rzać warunki do jej jak najlepszego zago-
spodarowania.

JAN KOŁTUN,
ALICJA ZDYCH,
Delegatura NIK w Poznaniu


