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Pawe  Czechowski1, Adam Niewiadomski2

Propozycje reformy rozwi za  instytucjonalnych 

dotycz cych pa stwowych nieruchomo ci rolnych

Zawarte w ostatniej nowelizacji uchwalonej przez Sejm 16 wrze nia 2011 r. 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa rozwi za-
nia reformy tej dziedziny prawa nie s  pe ne3. Wielokrotnie ju  zastanawiano si  
nad przysz o ci  rozwi za  instytucjonalnych dotycz cych pa stwowych nierucho-
mo ci rolnych4. Trzeba zada  pytanie: czym ma by  Agencja Nieruchomo ci Rol-
nych?

W odniesieniu do sytuacji polskiej nakre lone powy ej kierunki rozwoju oraz 
propozycje przekszta ce  Agencji Nieruchomo ci Rolnych w perspektywie dalszej 
restrukturyzacji pa stwowej w asno ci rolnej s  wst pem do dyskusji na ten temat. 
Dyskusja taka jest niezb dna dla okre lenia kierunków rozwoju obszarów wiejskich 
oraz wspierania rodzimej produkcji i zmiany generacji w rolnictwie. Powinna by  
ona oparta na danych analitycznych oraz wolna od emocji.

Zastosowane rozwi zania prawne wymuszaj  konieczno  przeprowadzenia re-
formy instytucji, która ewoluowa a od instytucji powo anej do prywatyzacji i re-
strukturyzacji mienia pa stwowego do stra nika polskiego ustroju rolnego. Zadania 
te wykraczaj  poza cele okre lone dla podobnych instytucji na przyk ad w Niem-
czech czy na Litwie. Wystarczy wspomnie , e niemiecki Urz d Powierniczy uleg  
likwidacji i przekszta ceniu wraz z zako czeniem pewnego etapu transformacji 
ustrojowej nieruchomo ci rolnych5. 

1 Uniwersytet Warszawski.

2 Uniwersytet Warszawski.

3 Ustawia z dnia 16 wrze nia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa -

stwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1382). 

4 P. Czechowski, Agencja Nieruchomo ci Rolnych – restrukturyzacja czy likwidacja?, „Przegl d Prawa Rolnego” 

2008, nr 2(4), s. 75–98; P. Czechowski, M. Mo d e –Marcinkowski, Agencja Nieruchomo ci Rolnych – przysz e 

kierunki przekszta ce  pa stwowej w asno ci rolniczej, „Studia Iuridica Agraria” 2007, t. 6, s. 170–179; P. Cze-

chowski, M. Mo d e  Marcinkowski, Ewolucja w asno ci rolniczej Skarbu Pa stwa, „Studia Iuridica Agraria” 

2000, t. II, s. 34 i nast.; M. Mo d e –Marcinkowski, Agencja Nieruchomo ci Rolnych, Kraków 2003, s. 50–53.

5 J. Schöne, Frühling auf dem Lande? Die Kollektievierung der DDR–Landwirtschaft, Berlin 2005, s. 40–72; O. Zin-

ke, Die Transformation der DDR–Agrarverfassung in der Zeit von 1945 bis 1960/61. Die agrarpolitosche Kon-

zeption der SED sowie die ordnungpolitischeinstitutionellen und sozialökonomischen Auswirkungen der SED–

Agrarpolitik, Berlin 1999; N. Swain, Strategie rozwoju rolnictwa w krajach Europy rodkowej i Wschodniej (próba 

uj cia porównawczego), (w:) Z.T. Wierzbicki, A. Kaleta (red.), Rolnictwo i wie  europejska. Od korzeni ku wspól-
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Podkre la si , e daleko poza okre lone pierwotne zadania ANR wykracza mi -
dzy innymi regulowanie przez ANR zobowi za  Skarbu Pa stwa wobec: mienia 
zabu a skiego, ko cio ów i zwi zków wyznaniowych, zasilanie bud etu pa stwa 
rodkami z nadwy ek finansowych itp.6 Agencja jako instytucja prawa publiczne-

go i gospodarczego jest poddawana ci g ym eksperymentom prawnym, zale nym 
w gruncie rzeczy od bie cej polityki. Liczne modyfikacje zada  i zmiany obowi -
zuj cych regulacji nie sprzyjaj  racjonalizacji procesu przekszta ce  ustrojowych 
nieruchomo ci rolnych7.

Podejmowane analizy badawcze wskazuj  na konieczno  podj cia prac zwi -
zanych z restrukturyzacj  Agencji, a nie jej likwidacj . Po restrukturyzacji mo e 
zbli a  si  do rozwi za  niemieckich, opartych na formie spó ki z ograniczon  od-
powiedzialno ci . Skala problemów dotycz cych zagospodarowania oraz nadzoro-
wania maj tku skarbowego zgromadzonego na obszarze prawie dwóch milionów 
hektarów wymaga utrzymania okre lonej struktury administracyjnej w celu w a ci-
wego nadzorowania maj tku pa stwowego i dysponowania nim. Zg aszane w nauce, 
a przede wszystkim w polityce, postulaty odno nie do likwidacji Agencji w zwi zku 
z zak adanym szybkim zbyciem gruntów pozostaj cych w Zasobie wydaj  si  ma o 
realne wobec dotychczasowych do wiadcze  zwi zanych ze sprzeda  gruntów 
z Zasobu WRSP. Nawet hipotetyczne wdro enie procesów likwidacyjnych w odnie-
sieniu do rolnego zasobu maj tkowego Skarbu Pa stwa bez przygotowania odpo-
wiednich rozwi za  prawno–organizacyjnych mo e doprowadzi  do niezgodnego 
z prawem dysponowania maj tkiem i nara enia Skarbu Pa stwa na straty znacznych 
rozmiarów. Pog biona refleksja nad powy szym problemem oraz wypracowanie 
odpowiedniej koncepcji prawnej likwidacji musi jednocze nie uwzgl dnia  prob-
lem praw nabytych dzier awców oraz innych u ytkowników gruntów pa stwowych 

nej przysz o ci XXI wieku, Warszawa–Toru  1999; idem, Transitions from Collective to Family Farming in Cen-

tral Europe: a Victory of Politics over Sociology, „Eastern European Countryside” 1993, s. 17–30; R. Dieman, 

S. Bauer, Development of Land Use in Rural Areas in East Germany Since 1989, (w:) Analysis of Landscape Dy-

namics– Driving Factors Related to Different Scales, Leipzig–Halle 1993, s. 42–50; M. Wollkopf, Agro–Structu-

ral Change Within the Former East–German/West–German Border Region of the New Federal States, Leipzig 

1995.

6 W. Szarli ski, Realizacja ustawy, (w:) Gospodarowanie ziemi  rolnicz  – dodatek do „Nowego ycia Gospodar-

czego”, 24.05.2007, s. 8–9; T. Zagórski, Realizacja przez Agencj  Nieruchomo ci Rolnych ustawy o kszta towa-

niu ustroju rolnego w praktyce, (w:) Realizacja ustawy…, op. cit., s. 29–53; T. Ciodyk, T. Zagórski, P. Iwaszkie-

wicz, Ustawa o kszta towaniu ustroju rolnego w praktyce, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 4, s.143–154.

7 Wie  Jutra, nr 4/69 z 2004 r., s. 18–20; por. A. Sawa, B d  zmiany w ANR, „Magazyn Nowoczesnego Rolnika” 

2006, nr 5, s. 42; W. Gucewicz, Wype niona misja, „Nowe ycie Gospodarcze” 2003 nr 20, s. 16–17; idem, Przed 

nowymi zadaniami, „Nowe ycie Gospodarcze” 2003, nr 17, s. 30–31; E. Tarkowska, Ubóstwo w by ych PGR–

rach, czyli o dawnych ród ach nowej biedy, „Agroprzemiany” 1999, nr 3, s. 3–5; D. Czykier–Wierzba, Proble-

my rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej i wnioski dla Polski, (w:) V Kongres Stowa-

rzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Agrobiznes w krajach Europy rodkowej w aspekcie integracji 

z UE”, Wroc aw 1998, t. 1, s. 71–81; S. Zawisza, Potrzeby rodzin wiejskich i gospodarstw domowych na wsi 

w okresie transformacji rynkowej, „Wie  i Rolnictwo” 1997, nr 1, s. 16–27; B. Klepacki, Gospodarka i rolnictwo 

polskie w okresie transformacji systemowej, „Wie  Jutra” 2002, nr 8, s. 7–8; A. Leopold, Narodziny Agencji, (w:) 

10 lat Agencji W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa Agroprzemiany 2002, nr 2, s. 5–6; J. Drygalski, Dlaczego po-

wo ano Agencj , „Agroprzemiany” 2002, nr 2, s. 11; M. Zwoli ska, Wiele si  uda o, „Agroprzemiany” 2002, nr 2, 

s. 20.
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dysponuj cych maj tkiem skarbowym na podstawie obecnie obowi zuj cych prze-
pisów prawa.

Agencja wraz z dotychczasow  ide  gospodarowania Zasobem W asno ci Rol-
nej Skarbu Pa stwa wytrzyma a w obecnym kszta cie prób  czasu. Wynika o to jed-
nak z braku lepszej koncepcji i wystarczaj cej determinacji kolejnych rz dów do 
przeprowadzenia gruntownych zmian.

Pozostawienie Agencji w istniej cym kszta cie i niewprowadzenie zasadni-
czych zmian w koncepcji gospodarowania skarbowym maj tkiem rolnym musi by  
ocenione jako niekorzystne dla polskiej gospodarki rolnej. Odpowiednia reforma 
ANR wydaje si  w tym zakresie niezb dna.

Jest zatem konieczne, ze strony ustawodawcy, przygotowanie okre lonych de-
cyzji kierunkowych: politycznych, prawnych i gospodarczych, dotycz cych pozycji 
prawnej przekszta conej Agencji jako instytucji bior cej czynny udzia  we wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich, z uwzgl dnieniem zaprezentowanych wy ej prob-
lemów. Nale y podkre li , e wszystkie trzy czynniki musz  by  wzi te pod uwa-
g . Zmiany nie mog  polega  tylko na zmianach przepisów prawnych, nie mog  by  
oderwane od nastrojów spo ecznych i sytuacji gospodarczej. 

Bior c pod uwag  regulacje dotycz ce instytucji dzier awy8, nale a oby po-
stulowa  uproszczenie prawa polskiego, polegaj ce na ograniczeniu ilo ci regulacji 
zwi zanych z dzier aw . Obecnie istnienie regulacji w Kodeksie cywilnym, w usta-
wie o kszta towaniu ustroju rolnego oraz w ustawie o gospodarowaniu nierucho-
mo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa, a tak e w rozporz dzeniach wykonawczych nie 
u atwia korzystania z tej instytucji. Wed ug wzoru niemieckiego trzon tej instytucji 
powinien znajdowa  odzwierciedlenie w regulacji cywilnoprawnej, a tylko dodatko-
we ograniczenia natury administracyjnej powinny znale  si  w ustawie szczegó o-
wej. Ograniczenia te powinny by  to same dla dzier aw pomi dzy osobami prywat-
nymi i dla dzier aw z udzia em nieruchomo ci Skarbu Pa stwa. Postulaty te nale y 
zrealizowa  po spe nieniu g ównego warunku, jakim b dzie utrzymanie dzier awy 
nieruchomo ci rolnych z Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa. 

Dzia alno  ANR przez ostatnie dwadzie cia lat to post puj ca prywatyzacja 
i znikoma reprywatyzacja9. Wypracowane sposoby gospodarowania ZWRSP do 
niedawna ogranicza y si  w du ej mierze do dzier awy, nie wykorzystuj  tak do-
st pnych instytucji prawnych, jak administrowanie, trwa y zarz d czy te  oddanie 

8 P. Czechowski, A. Lichorowicz, Dzier awa gruntów rolnych w wietle standardów europejskich, „Podatki i Prawo 

Gospodarcze Unii Europejskiej” 1999, nr 6, s. 2–4.

9 Por. S. Prutis, Restrukturyzacja i prywatyzacja rolnictwa pa stwowego – 5 lat do wiadcze , (w:) Polskie pra-

wo rolne na progu Unii Europejskiej, Bia ystok 1998, s.167 i nast.; A. Wo , Pa stwowe gospodarstwa w rolni-

ctwie w okresie transformacji ustrojowej, „Wie  i Rolnictwo” 1994, nr 2, s. 29–30; S. Prutis, Kierunki zmian mo-

delowych restrukturyzacji i prywatyzacji rolnictwa pa stwowego, „Studia Iuridica Agraria” 2000, t. 1, s. 51 i nast.; 

A. Ta ski, Sprostamy nowym wyzwaniom, „Agroprzemiany” 2002, nr 2, s. 8.
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w u ytkowanie wieczyste. Nale y dzi  postulowa , wraz z wprowadzonym zmniej-

szeniem roli dzier awcy, wi ksze wykorzystywanie innych dost pnych rodków go-

spodarowania Zasobem10. Rozwi zaniem nie jest jedynie sprzeda  nieruchomo ci 

rolnych, a z pewno ci  ju  nie sprzeda  wed ug niedookre lonych zasad. Postulo-

wane w projekcie nowelizacji ustawy, a na szcz cie nie przeprowadzone zniesie-

nie dzier awy jako instytucji prawnej przekszta ce  ustrojowych nieruchomo ci rol-

nych, stanowi  mog o powa ny b d, zarówno prawny, jak i gospodarczy11. 

Obserwowane zmiany w innych krajach, jak chocia by w nowych landach Re-

publiki Federalnej Niemiec i dzia ania nieistniej cego ju  Urz du Powierniczego, 

cz sto s  porównywane z polskimi rozwi zaniami. Historycznie rzecz ujmuj c, au-

torzy transformacji ustrojowej nieruchomo ci rolnych w Polsce nie kryj  tego, e 

tworz c krajowe rozwi zania, czerpali z do wiadcze  wschodnich Niemiec. Dzi  

nale y sobie odpowiedzie  na pytanie, dlaczego pomimo zbli onych rozwi za  

prawnych i instytucjonalnych efekty transformacji w omawianym zakresie s  zgo-

a inne. 

Umiejscowienie ANR w systemie administracji publicznej wydaje si  dobrym 

rozwi zaniem, je eli si  je ocenia, spogl daj c w przesz o . W pocz tkach trans-

formacji tylko instytucja rz dowa mog a sprawnie przeprowadzi  zak adane refor-

my i zadba  o dobro maj tku Skarbu Pa stwa. Dzi  wydaje si , e udzia  czynnika 

pa stwowego, administracyjnego móg by znacznie zmniejszy  si  i ogranicza  tyl-

ko do sfery nadzoru w a cicielskiego. Wykorzystanie rozwi za  utworzenia organi-

zacji na wzór francuskiego SAFER (spó ki urz dze  i osadnictwa rolnego) czy nie-

mieckiego BVVG (spó ka ds. gospodarowania i administrowania ziemi ) jest godne 

uwagi. 

Trzeba te  odpowiedzie  na pytanie, jak na podstawie do wiadcze  przesz o-

ci i obserwacji tera niejszo ci kszta towa  przysz o  Agencji Nieruchomo ci Rol-

nych. Zmiany wydaj  si  bowiem nieuniknione.

10 Por. A. Lichorowicz, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, Bia-

ystok 2000, s. 180–218; A. Lichorowicz, W kwestii modelu prawnego instytucji kszta tuj cych struktury grunto-

we w rolnictwie (studium prawno–porównawcze), „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 5, s. 134; o dzier awie por. W. 

Pa ko, Dzier awa gruntów rolnych, Warszawa 1975; idem, Przemiany w asno ciowe ziemi w rolnictwie polskim, 

Wroc aw 1974; B. Ta ska–Hus, Dzier awa rolnicza jako instrument przekszta ce  strukturalnych w rolnictwie, 

Wroc aw 2000; R. Marks–Bielska, R. Kisiel, J. Danilczuk, Dzier awa jako podstawowa forma zagospodarowania 

popegeerowskiego mienia, Olsztyn 2006; P. Czechowski, Dzier awa gruntów rolnych w wietle standardów eu-

ropejskich, (w:) Materia y Seminarium pt. Dzier awa nieruchomo ci rolnych w wietle standardów europejskich, 

Szczecin 1998; C. Stempka–Ja wi ska, Model wspó czesnej dzier awy rolniczej, „Studia Prawnicze” 1979, nr 2, 

s. 107–129; idem, Umowa dzier awy nieruchomo ci, Toru  1981; A. Szczurówna, E. Smolik, Prywatyzacja mie-

nia Zasobu WRSP w latach 1992–1997, „Agroprzemiany” 1998, nr 1, s. 12–14; idem, Zmiany w dzier awach, 

„Agroprzemiany” 1998, nr 11, s. 7–9.

11 P. Czechowski, Opinia prawna o rz dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo -

ciami rolnymi skarbu Pa stwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 2849), opinia umieszczona na stronie 

www.sejm.gov.pl, s. 8, 10.
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Kolejn  kwesti  jest zmiana de lege ferenda nie tylko ustawy o gospodaro-
waniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa (przeprowadzona we wrze niu 
2011 r. nowelizacja jest niewystarczaj ca), lecz tak e ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym12. W tej drugiej ustawie brakuje odpowiednich uregu-
lowa  odno nie do obowi zku obj cia planowaniem przestrzennym terytoriów ca-
ych gmin, a nie tylko wybranych regionów. Praktyka polegaj ca na wprowadzaniu 

do studiów uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego ogólnych 
sformu owa  dotycz cych wielofunkcyjno ci terenów, bez wskaza  szczegó owych 
lokalizacji, okazuje si  nieefektywna. Powoduje to niejako wyj cie z obrotu w ska-
li kraju ok. 100 tys. ha gruntów b d cych w Zasobie W asno ci Rolnej Skarbu Pa -
stwa na skutek wprowadzenia przez gminy do studiów uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego zapisów umo liwiaj cych pozarolnicze wyko-
rzystanie tych gruntów.

W ZWRSP znajduje si  du a ilo  tzw. gruntów trudno zbywalnych – ok. 15% 
powierzchni gruntów Zasobu. Przeprowadzona analiza przydatno ci tych gruntów 
dla ró nych celów wykaza a, e wi kszo  pozostaje w d ugoletnim od ogowaniu, 
przez co ich atrakcyjno  rolnicza jest obecnie ma a. Du a cz  tych gruntów cha-
rakteryzuje si  rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. nieure-
gulowane stosunki wodne, zakamienienie, po o enie na skarpach, urwiskach lub 
mi dzy wa ami przeciwpowodziowymi itp.). Du a liczba tych stosunkowo ma ych 
nieruchomo ci wymaga zaanga owania znacznych nak adów pracy, aby w przy-
sz o ci dokona  ich rozdysponowania. Konieczne s  przede wszystkim oddzielne 
przetargi dla ka dej z tych nieruchomo ci, co powoduje absorpcj  du ych rodków 
finansowych oraz administracyjnych. Wiele nieruchomo ci ma nieuregulowany stan 
geodezyjno–prawny. Nale y rozwa y  zbycie tego typu gruntów w trybie bezprze-
targowym. 

Kolejnym rozwi zaniem, które warto zaczerpn  z regulacji niemieckich,13 jest 
konstrukcja umowy sprzeda y nieruchomo ci. Oprócz klauzuli antyspekulacyjnej, 
która mog aby zast pi  polskie prawo odkupu, na wi ksz  uwag  zas uguje plan 
rozwoju gospodarstwa i kwestia gwarancji zatrudnienia dla rolników pracuj cych 
w nabywanych gospodarstwach. W obecnych wymogach nale y rekomendowa  
wprowadzenie obowi zkowego przedstawiania planu rozwoju gospodarstwa, który 
pozwoli by racjonalniej kszta towa  struktur  agrarn . Wprowadzenie takiej regula-
cji na wzór niemiecki pozwoli w procedurze przetargowej wybra  nabywc , który 

12 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó n. 

zm.). 

13 J. Pyrgies, K. Szyndler, W. Zi tara, Przekszta cenia w asno ciowe w rolnictwie by ej NRD (rozwi zania insty-

tucjonalne oraz sposób i kierunki prywatyzacji, „Agroprzemiany” 1998, nr 4, s. 4; A. Ko odziej, Przekszta cenia 

w asno ciowe w rolnictwie by ej NRD – wnioski dla Polski, „Agroprzemiany” 2001, nr 3, s. 2; R. Kluger, Szcze-

gólny przypadek Niemiec: reprywatyzacja w by ej Niemieckiej Republice Demokratycznej, (w:) B. B aszczyk, 

R. Woodward, W. Quaisser, Prywatyzacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich, Warszawa 1998, s. 247.
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b dzie dawa  nale yt  gwarancj  prowadzenia dzia alno ci rolniczej na nabywanym 
gruncie. Niemieckie regulacje sprzeda y nieruchomo ci rolnych zawiera y elemen-
ty, które zarówno w pocz tkowym okresie transformacji ustrojowej, jak i obecnie 
mo na by w czy  do polskiego systemu prawnego.

Powa nym problemem podejmowanym w pi miennictwie jest brak jasnego, ca-
o ciowego uregulowania koncepcji ustroju rolnego14. Nie przeprowadzono w tym 

zakresie tak e odpowiednich analiz ekonomicznych i spo ecznych15. 

Jak wskazuje jeden z pogl dów zaprezentowanych w literaturze przedmiotu, 
„b dem by o równie  powierzenie Agencji wykonywania uprawnie  w a ciciel-
skich w stosunku do ca o ci pa stwowego mienia rolniczego”16. Nale y zwróci  
uwag  na to, e z tym problemem borykano si  równie  w by ej NRD17. Nie do ko -
ca wiedziano, czy to Urz d Powierniczy mia  wykonywa  uprawnienia w a ciciel-
skie, czy te  powinny to robi  powo ywane przez niego spó ki. Podobnie jak w Pol-
sce normatywnie nie przekazywano gruntów pa stwowych gminom do sprzeda y 
czy dzier awy. Problemem by o to, jak jedna instytucja mo e wykonywa  wszystkie 
uprawnienia w odniesieniu do ogromnych obszarów powierzchniowych nierucho-
mo ci i przeprowadza  jednocze nie proces przekszta ce  w asno ciowych18. No-
welizacja ustawy t  wy czno  ANR tylko pog bia. 

Nie rozstrzygni to docelowo problemu roszcze  reprywatyzacyjnych19. W no-
wych landach RFN zwrot w naturze okaza  si  mo liwy, gdy  nie istnieli lub istnie-
li bardzo nieliczni nowi w a ciciele, których nale a oby bra  pod uwag  w ca ym 
procesie. Proces reprywatyzacji w wi kszo ci przypadków zamyka  si  w obr bie 
pa stwa oraz by ego w a ciciela. Natomiast w Polsce zaniechano poza wyj tkami 
procesu reprywatyzacji20. Przyst piono do sprzeda y nieruchomo ci rolnych i ma-

14 S. Prutis, Struktury gospodarcze pa stwowej w asno ci rolniczej, (w:) A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, 

Warszawa 2006, s. 203.

15 Za o enia i kierunki przekszta ce  ANR – maszynopis powielony ANR, S. Kowalczyk (red.), Warszawa 2007, 

s. 4–5; J. Urbanowski, Bez szczególnych emocji, „Agroprzemiany” 2002, nr 2, s. 17; J. Pyrgies, Umiarkowane 

sukcesy i pora ki, „Agroprzemiany” 2002, nr 2, s. 27; T. Ciodyk, Ustawa o kszta towaniu ustroju rolnego – uwa-

runkowania, cele, polityka Agencji Nieruchomo ci Rolnych w zakresie realizacji, (w:) Realizacja ustawy o kszta -

towaniu ustroju rolnego – materia y pokonferencyjne, Warszawa 2004, s. 7–28; P. Czechowski, Ewolucja stanu 

prawnego w zakresie obrotu nieruchomo ciami rolnymi, (w:) Realizacja ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego, 

Warszawa 2004, s. 127; J. Górecki, Nowe ograniczenia w obrocie nieruchomo ciami rolnymi, „Pa stwo i Pra-

wo” 2005, s. 79 i nast.; A. Lichorowicz, Instrumenty oddzia ywania na struktur  gruntow  Polski w ustawie z dnia 

17 kwietnia 2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. XII, s. 388 i nast.

16 S. Prutis, Struktury..., op. cit., s. 203.

17 Por. O. Wilson, Emerging Patterns of Restructured Farm Business in Eastern Germany, „GeoJurnal” 1996, 38.2, 

s. 157–160; G. Wallbrecher, Nutzungsverhältnisse bei ehemaligen LPGen und ihre Beendigung, Köln–Berlin,–

Bonn–München, 1996; F. Theisen, W. Winkler, Zehn Jahre Landwirtschaftsanpassungsgesetz, Köln–Berlin,–

Bonn–München 2001; W. Rutz, Die Wiedererrichtung der östlichen Bundesländer: Kritische Bemerkungen zu 

ihrem Zuschnitt, „Raumforschung und Raumordnung” 1991, nr 49 (5), s. 281–286.

18 B. Ta ska–Hus, T. Nietupski, Przekszta cenia w asno ciowe i strukturalne w rolnictwie pa stwowym. Próba oce-

ny, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroc awiu” 1998, nr 346, s. 248.

19 W. Zi tara, Reprywatyzacja konieczna, „Agroprzemiany” 2002, nr 2, s. 21.

20 Nie licz c zwrotu maj tków ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz zwrotów dokonanych w drodze procesów 

s dowych zwi zanych z odzyskiwaniem mienia osób Þ zycznych.
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j tku rolnego, do których dzi  zg aszane s  roszczenia. Nie wiadomo czy przysz a 

ustawa reprywatyzacyjna powinna rozstrzyga  równie  o prawach nowych nabyw-

ców. Ochrona w asno ci przewidziana w regulacjach cywilnoprawnych mo e oka-

za  si  niewystarczaj ca w przypadku wprowadzenia ustawowej regulacji dotycz -

cej reprywatyzacji mienia skarbowego21. 

W Polsce brakuje dzi  przede wszystkim ustawowego okre lenia uprawnionych 

do ubiegania si  o zwrot w asno ci, zwi zanej z tym procesem procedury, w a ci-

wo ci organów oraz co najwa niejsze – sposobu zako czenia ka dego indywidu-

alnego procesu reprywatyzacyjnego. Polski ustawodawca zdaje si  wybiera  drog  

odszkodowawcz . Bior c pod uwag  czas, jaki up yn  od pocz tku okresu trans-

formacji, rozwi zanie takie wydaje si  dzi  jednym z mo liwych. Brakuje jednak 

sposobu okre lania wysoko ci takiego odszkodowania. Nie s  przyj te normatywne 

zasady wyceny nieruchomo ci, nieruchomo ci rolnych, budynków i innych rucho-

mo ci. Wydaje si , e ogólne zasady okre lone w procedurze cywilnoprawnej b d  

niewystarczaj ce do wyceny roszcze  restytucyjnych22. Na marginesie nale y rów-

nie  wskaza , e problem wyceny nieruchomo ci jest aktualny równie  w noweliza-

cji ustawy w zakresie wy czenia 30% dzier awionych gruntów. 

Trudno ci  w polskim procesie reprywatyzacyjnym nieruchomo ci rolnych b -

dzie brak rodków finansowych na zaspokojenie zg aszanych roszcze  reprywaty-

zacyjnych. Wskaza  nale y na trzy potencjalne mo liwo ci finansowania proce-

su reprywatyzacji w Polsce: zwrot nieruchomo ci w naturze, utworzenie funduszu, 

z którego wyp acane by yby odszkodowania lub wyp ata odszkodowa  wprost z bu-

d etu pa stwa. 

Roszczenia reprywatyzacyjne w Polsce, które blokowa y sprzeda  nierucho-

mo ci z ZWRSP przed zniesieniem „zakazu premiera Buzka”23, obejmuj  ok. 600 

tys. ha24, co uniemo liwia trwa e rozdysponowanie nieruchomo ci wchodz cych 

w sk ad ZWRSP. Za o y  nale y, e najbardziej efektywn  rekompensat  z tytu u 

roszcze  reprywatyzacyjnych powinno by  odszkodowanie finansowe zbudowane 

21 Z. Cicho , W. Hermeli ski, Sprawa mienia zabu a skiego przed Europejskim Trybuna em Praw Cz owieka 

w Strasburgu, „Palestra” 2003, nr 1–2, s. 129–135; D. Sza ca, O koncepcji reprywatyzacji w kontek cie orzecz-

nictwa Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2006, nr 1, s. 95–111.

22 B. Forster, F. Isermeyer, Tranformation of Agriculture in East Germany – Agriculture in Germany, edited by 

S. Tangermann, Frankfurt am Main, 2000; R. Kluger, Szczególny przypadek Niemiec: reprywatyzacja w by ej 

Niemieckiej Republice Demokratycznej, (w:) B. B aszczyk, R. Woodward, W. Quaisser, Prywatyzacja w Polsce 

i w Niemczech Wschodnich, Warszawa 1998, s. 247.

23 Tzw. „zakaz” premiera Buzka dotycz cy zamro enia sprzeda y nieruchomo ci, co do których zg aszano roszcze-

nia reprywatyzacyjne, wprowadzony aktem prawnym niemaj cym charakteru ród a prawa, móg  tylko wzmóc 

niepokój dzier awców. Zakazem by o obj tych ok. 600 tys. ha gruntów, co do których zg oszone zosta y roszcze-

nia reprywatyzacyjne. 21 lipca 2010 r. premier Donald Tusk na wniosek ministra rolnictwa uchyli  polecenie pre-

miera Buzka z 1997 r. Tym sposobem umo liwiono sprzeda  nieruchomo ci obj tych roszczeniami reprywatyza-

cyjnymi.

24 Wed ug Raportu ANR za 2009 r., s. 18. 
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na wzorcu Funduszu Rekompensacyjnego za tzw. mienie zabu a skie25. Powy sze 
rozwi zanie nale y rekomendowa  w przysz ej ustawie reprywatyzacyjnej. Nale-
y te  w przysz ej ustawie wypracowa  jasny system wyceny nieruchomo ci, któ-

re maj  by  obj te odszkodowaniami. Regulacje niemieckie w tym zakresie daj  
przyk ady w a ciwych unormowa , chocia  i tam by y z tym pocz tkowo proble-
my. W Polsce, ze wzgl du na up yw czasu od pocz tku transformacji, mo e by  ju  
za pó no na reprywatyzacj  poprzez zwrot nieruchomo ci w naturze. Nale y jednak 
postulowa  podj cie szybkich dzia a  zmierzaj cych do ostatecznego uregulowa-
nia kwestii roszcze  reprywatyzacyjnych. Niepodj cie takich dzia a  uniemo liwi 
zako czenie procesu przekszta ce  ustrojowych nieruchomo ci rolnych w Polsce, 
a z pewno ci  utrudni proces sprzeda y oraz dzier awy nieruchomo ci. Instytucja 
prawna reprywatyzacji w Polsce powinna zosta  zbudowana na do wiadczeniach 
krajów europejskich. Odszkodowania za utracone mienie powinny odpowiada  do-
konanym wyw aszczeniom. Korzystaj c z do wiadcze  niemieckich, trzeba przede 
wszystkim szczegó owo uregulowa  procedur  wyceny nieruchomo ci rolnych. Na-
le y rozstrzygn , wed ug jakich zasad oblicza  odszkodowania. Reprywatyzacja 
wymaga pilnej interwencji ustawodawcy tak e dlatego, e rozstrzygni cia wydawa-
ne na korzy  by ych w a cicieli przez mi dzynarodowe trybuna y mog  okaza  si  
bardziej kosztowne ni  krajowy proces restytucji. Wymaga to jednak tzw. woli po-
litycznej ustawodawcy. 

25 P. Czechowski, Agencja Nieruchomo ci Rolnych – restrukturyzacja czy likwidacja?, „Przegl d Prawa Rolnego” 

2008, nr 2, s. 75–98. 
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Reform proposals of the institutional arrangements concerning 

the state–owned agricultural property

Key words: Agricultural Property Agency, agricultural real estate, national 
agricultural property

The subject of thorough analysis is, among others, the effectiveness of the 
performed transformation and one of the first attempts, in Polish science, to compare 
the legal changes; the attempt to answer the research question concerning the method 
of the implemented changes – whether the administrative and legal regulation has 
brought the expected results and whether all legal institutions relevant to the private 
law have been used appropriately; results and method of the performed inspection 
and supervision of the process of ownership changes in both of the countries in 
question. One of the basic purposes is to answer the question of how the national 
administration interfere in the legal turnover of agricultural real estate nowadays 
and how the national agricultural property influences the legal turnover of real 
estate. The analysed legal regulations of both countries become an interesting 
research area. In both cases the process of ownership changes began similarly but 
the further changes were proceeding differently; also, the ultimate result of the 
system transformations is different. The execution of the project enabled to reveal 
advantages and disadvantages of the changes implemented during the last 20 years. 
It also enabled to suggest de lege ferenda changes in the Polish Law, which made it 
possible to reasonably manage the agricultural real estate being the property of the 
State Treasury, including the transformations of the Agricultural Property Agency. 


