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Micha  Mo d e –Marcinkowski1

Prolegomena do bada  nad decentralizacj  

administracji publicznej w sektorze rolnym 

na przyk adzie procesu gospodarowania 

nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa

1. Zagadnienia wprowadzaj ce 

Na wst pie ka dego opracowania, jak to powinno si  czyni , rozpocznijmy 
od uwag metodologicznych oraz przybli enia przedmiotu opracowania. Przedmio-
tem rozwa a , na który pragniemy zwróci  uwag , s  procesy usamodzielniania si  
struktur pa stwowych w sektorze gospodarki pa stwow  ziemi  roln 2. W szcze-
gólno ci chodzi tu o poczynienie pewnej cz stkowej, wspó czesnej obserwacji, któ-
ra zmierza  powinna w kierunku ustalenia narz dzi badawczych do lepszej oceny 
funkcjonowania ju  prawie 20-letniego procesu gospodarowania Zasobem W asno-
ci Rolnej Skarbu Pa stwa (w skr. Zasobem). Podniesienie tej tematyki w wietle 

najnowszej nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi skar-
bu Pa stwa staje si  nie tylko potrzebne, ale i pilne. 

Oczywi cie opracowaniem niniejszym, ze wzgl du na swoj  formu  referato-
w , pragniemy jedynie sygnalizowa  kierunki dalszych bada  problemu. Wydaje 
si , co antycypuje tytu  referatu, e dla lepszego efektu badawczego nale y w pierw-
szej kolejno ci podejmowa  analiz  regulacji ustrojowych dotycz cych gospodaro-
wania i nadzorowania pa stwow  ziemi  roln . Przyj cie bowiem okre lonej formu-
y organizacyjnej konkretnych struktur w danej dziedzinie administracji publicznej 

wskazuje ju  na okre lony typ lub znamiona samodzielno ci podmiotów j  wyko-
nuj cych. W przypadku gospodarowania Zasobem od samego jego pocz tku, a wi c 
od pocz tku lat dziewi dziesi tych, nie by o w tpliwo ci w doktrynie ani w jurys-
prudencji, e ten fragment gospodarki pa stwow  gotowizn  roln  poddany zosta  

1 Uniwersytet Warszawski.

2 Dla uszczegó owienia, wy czamy z rozwa a  pa stwow  ziemi  roln  b d c  w innych zasobach pa stwo-

wych, np. zawiadywan  przez starostów.
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regulacji szczególnej3. Charakteryzuje si  ona daleko posuni t  odr bno ci  form 
organizacyjnych oraz metod dzia ania. 

Bardzo istotne b d  równie  kwestie przyj cia odpowiednich za o e  metodo-
logicznych. Nale y wyra nie podkre li , e do zbadania wy ej wskazanego przed-
miotu wykorzystanie jedynie metody formalno–dogmatycznej b dzie zabiegiem ko-
niecznym, aczkolwiek niewystarczaj cym. Do pe nej analizy potrzebne te  b d  
w przysz o ci uj cia socjologiczne, historyczne i prawnoporównawcze, nie wy-

czaj c metody statystycznej. Ze wzgl du na istniej ce ju  w literaturze opraco-
wania cz ciowe4, a tak e zrozumia y up yw czasu i zmiany ustawowe, na u ytek 
niniejszego opracowania wybieramy do analizy jedynie bardzo w ski w tek formal-
no–dogmatyczny5 dotycz cy kwestii najnowszych zmian we wspominanej noweli 
ustawowej. Wydaj  si  by  one ustrojowo wa ne dla jako ci nadzoru nad Zasobem 
W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa.

2. Ustalenia poj ciowe 

Kolejnym wa nym elementem w badaniu kwestii podstawowej, jak  jest za-
k adany proces usamodzielniania si  czy te  decentralizowania si  pa stwowych 
struktur w sektorze rolnym, b d  ustalenia poj ciowe. W szczególno ci chodzi tu 
o poj cia administracji publicznej oraz decentralizacji w kontek cie ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi.

Na pytanie, czy istnieje potrzeba wyodr bnienia struktur administracji rolnej 
i wed ug jakich za o e  mamy to czyni  wspó cze nie, odpowiedzie  mo emy je-
dynie poprzez odniesienie si  do ogólnych ustale  nauki. Analiza ta nie mo e wi c 
odbiega  od dwóch podstawowych aspektów administracji publicznej (czy te  jej 
rodzajów), przedmiotowego i podmiotowego6. Porównanie administracji publicz-
nej w sensie przedmiotowym jest zadaniem ogromnym i prowadzi  powinno w a -
ciwie poprzez porównanie licznych procedur administracyjnych w obr bie sektora 
rolnego na tle post powa  administracyjnych w innych dziedzinach administracyj-
nego prawa materialnego. Równie trudnym zadaniem, cho  zakresowo w szym, 
jest porównanie administracji rolnej i innych administracji sektorowych na p asz-
czy nie podmiotowej. Do takiego te  kierunku bada  zaliczy  pragniemy i niniejsze 
opracowanie. Podmiotowe podej cie w charakterystyce struktur rolnych administra-
cji publicznej uzasadnia ujmowanie w jednym zbiorze zarówno jednostki prywatnej, 

3 Z ogólnych opracowa  zob. M. Bednarek, Przemiany w asno ci w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje 

normatywne, Warszawa 1994, s. 92 i n.; S. Prutis (red.), Przekszta cenia w asno ciowe w rolnictwie, Bia ystok 

1996; J. Szachu owicz, W asno  publiczna, Warszawa 2000; P. Czechowski, M. Mo d e –Marcinkowski, Ewo-

lucja w asno ci rolniczej Skarbu Pa stwa, Studia Iuridica Agraria 2002, t. III.

4 Por. M. Mo d e –Marcinkowski, Agencja Nieruchomo ci Rolnych, Kraków 2003 i literatura tam podana.

5 W wi kszym stopniu formalny ni  dogmatyczny ze wzgl du na oczywisty brak orzecznictwa uwzgl dniaj cy 

wchodz ce w ycie zmiany ustawowe.

6 Por. P. Czechowski (red.), Prawo rolne…, s. 115.
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jak  jest dom sk adowy, jak i Lasów Pa stwowych nale cych do jednostek pa -
stwowych. Dla potrzeb rozwa a  nad gospodarowaniem Zasobem równie istotnym 
elementem b dzie uj cie podmiotowe administracji rolnej. Interesuj cy w szczegól-
no ci powinien by  wp yw zmian ustawowych na prawn  i faktyczn  samodziel-
no  Agencji Nieruchomo ci Rolnych oraz jej oddzia ów terenowych w procesie 
obrotu Zasobem. W konsekwencji, w interesuj cym nas polu badawczym powin-
ny pozostawa  nie te regulacje, które dotycz  samej tre ci prawnej mechanizmów 
kontroli i nadzoru nad procesami gospodarowania Zasobem, lecz regulacje prawne 
odnosz ce si  do w szej kwestii, mianowicie do kompetencji i rodków ustrojo-
wych przynale nych innym organom publicznym w ramach nadzoru instancyjnego 
lub weryfikacyjnego nad Agencj , jako podmiotu wyposa onego w liczne zadania 
pa stwowe. 

Nast pnym, niezb dnym ustaleniem b dzie kwestia rozumienia poj cia decen-
tralizacji, a w konsekwencji okre lenie obrazu struktury zdecentralizowanej admini-
stracji rolnej. I tym razem niezb dne b dzie kolejne zaw enie pola badawczego do 
pewnego tylko wycinka struktury rolnej administracji pa stwowej, do której zali-
czy  nale y niew tpliwie Agencj  Nieruchomo ci Rolnych. Podmiot ten funkcjonu-
je równolegle ze zdecentralizowan  administracji roln  w ramach samorz du teryto-
rialnego, licznymi samorz dami zawodowymi rolników, zwi zkami zawodowymi, 
stowarzyszeniami sektorowymi, nie wy czaj c jednostek certyfikuj cych. Wszyst-
kie wy ej wymienione podmioty buduj  w jakim  sensie struktur  zdecentralizowa-
nej administracji rolnej.

Wracaj c do samego poj cia decentralizacji, nale y przypomnie , i  jest ono 
poj ciem prawnym poprzez przepis art. 15 Konstytucji7. Co ciekawe, wszelkie defi-
nicje tego poj cia, gdy  jak to widzimy, w Konstytucji takiej nie odnajdziemy, maj  
ju  charakter prawniczy. Oparte s  wi c w g ównej mierze na wypowiedziach dok-
tryny, po cz ci mamy te  aspekt dogmatyczny8. Zwróci  nale y równie  uwag  na 
to, e ustawodawca konstytucyjny, jak wida  po konstrukcji art. 15, wypowiada si  
nie o decentralizacji administracji publicznej, lecz o decentralizacji w adzy publicz-
nej. Ju  sam ten fakt powoduje kontrowersje. W literaturze pojawiaj  si  opinie, e 
decentralizacja w adzy powinna by  rozumiana tak e jako decentralizacja admini-
stracji publicznej9. W naszym przypadku kwestia ta ma jednak istotne znaczenie. 
W przypadku gospodarki Zasobem bowiem istotne jest, kto ma realn  i rzeczywi-
st  „w adz ” publiczn  do kszta towania kierunków zagospodarowania i gospoda-
rowania pa stwowymi nieruchomo ciami rolnymi. B dziemy próbowali pokaza , 

7 Art. 15. 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizacj  w adzy publicznej. 2. Zasadni-

czy podzia  terytorialny pa stwa uwzgl dniaj cy wi zi spo eczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniaj cy jed-

nostkom terytorialnym zdolno  wykonywania zada  publicznych okre la ustawa.

8 Z nowszej literatury por. S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005. 

9 Ibidem, s. 12.



Micha  Mo d e –Marcinkowski

32

i  mimo wielu ogranicze  systemowych w adz  t  dzier y g ównie Agencja Nieru-
chomo ci Rolnych.

Wydaje si , e nawet pobie na analiza ustawy o gospodarowaniu nieruchomo -
ciami rolnymi, zarówno w kontek cie historycznym, jak i formalno–dogmatycznym 
nie pozostawia w tpliwo ci, e swoistym spiritus movens obrotu Zasobem jest sama 
Agencja Nieruchomo ci Rolnych. Dlatego tak istotn  kwesti  staj  si  rodki nadzo-
ru administracyjnego nad t  jednostk  publiczn . Jak mo na atwo zauwa y , art. 15 
w ust pie drugim Konstytucji RP precyzuje rozumienie zasady decentralizacji jako 
tej, która odbywa si  na poziomie podzia u terytorialnego kraju. Wspólnoty samo-
rz dowe (gminne, powiatowe i wojewódzkie) s  jednak w mniejszym stopniu ni  
w adze centralne odpowiedzialne za koncesjonowanie i nadzór nad gospodark  rol-
n . W adzy terenowej pozostaje bowiem g ównie w adztwo planistyczne oraz wp yw 
na funkcjonowanie so ectw jako jednostek pomocniczych organów gminy10. Powra-
caj c do w tku g ównego pytania o proces decentralizowania si  Agencji jako jed-
nostki publicznej, musimy okre li , czym jest sama instytucja decentralizacji. Nie 
jest to instytucja prawna, cho  samo pojecie, jak wspominano, pojawia si  w prawie. 
Decentralizacja jest jedynie pewnym wykorzystywanym przez doktryn , czasami 
przez judykatur , poj ciem–narz dziem11. Poj cia takie s u  m.in. do opisywania 
zastanego, ustrojowego uk adu kompetencji materialno–ustrojowych danej jednost-
ki publicznej. Zreszt  nie tylko decentralizacja nale y do poj –narz dzi, katalog 
taki ma oczywi cie charakter stricte konwencjonalny, bowiem jest uzale niony od 
poszczególnych pogl dów autorów. Mo emy jednak do tego zbioru doda  równie  
i samo poj cie nadzoru, kontroli, kierownictwa itp. Odnosz c si  ju  do samego ro-
zumienia decentralizacji, definicja tego poj cia uzyska a w polskiej literaturze kolo-
ryt po dzi  dzie  ukszta towany g ównie dzie em Profesora Jerzego Staro ciaka, de-
dykowanego w a nie decentralizacji administracji publicznej12. Pod aj c za jego 
my l , o istocie decentralizacji ma stanowi  prawem okre lona samodzielno . Od-
ró ni  wi c tu nale y samodzielno , a wi c decentralizacj  prawn  od decentrali-
zacji faktycznej, a wi c rzeczywistej swobody dzia ania podmiotów podlegaj cych 
kierownictwu. Profesor Staro ciak rozró nia  w zwi zku z powy szym stron  bier-
n  i czynn  samodzielno ci jako okre lniki stopnia zdecentralizowania podmiotu13. 

Na przyk adzie sektora rolnego gospodarki decentralizacja w adztwa publicz-
nego w uk adzie podmiotowym jest rozwini ta na stosunkowo skromnym poziomie, 
cho  liczba tych podmiotów ro nie. Charakteryzuje te podmioty ró norodny status 
prawny. Mowa tu zarówno o jednostkach centralnych, takich jak: KRUS, Lasy Pa -

10 Zob. opis samorz dowej administracji rolnej, M. Mo d e –Marcinkowski, P. Czechowski, P. Wojciechowski, Ad-

ministracja rolna, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2011, s. 138 i n. 

11 O poj ciach narz dziach zobacz szerzej: F. Longchamps, Uwagi o u ywaniu poj  prawnych, ZNUWr. Prawo 

1960, z. 27, s.11 i n. 

12 J. Staro ciak, Decentralizacja administracji publicznej, Warszawa 1960, s. 16.

13 Ibidem, s. 10.
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stwowe, Polski Zwi zek Dzia kowców, jak i terenowych: samorz dy powszechne, 
np. administracja owiectwa wykonywana przez samorz d województwa jako zada-
nie zlecone rz dowe, jednostki doradztwa rolniczego – dawne ODR-y, samorz dy 
zawodowe, izby rolnicze, spo eczno–zawodowe organizacje rolników, cz ciowo 
zwi zki zawodowe rolników, stowarzyszenia rolników oraz spó dzielnie rolnicze. 
Kolejn  grup  podmiotów, ale ju  w rozumieniu przedmiotowym administracji pub-
licznej, s  przyk adowo spó ki do zagospodarowania wspólnot gruntowych, domy 
sk adowe, gie dy towarowe, grupy producentów rolnych, do pewnego stopnia te  
sami rolnicy w ramach obowi zków administracyjnoprawnych, a w szczególno ci 
w tych kompetencjach, w których pa stwo nak ada swoje obowi zki nieodp atnie 
na obywatela14. 

Podsumowuj c kwesti  decentralizacji i u yteczno ci tego poj cia w badaniu 
cho by statusu ustrojowego ANR, ale i innych podmiotów wskazanych wy ej, nale-
y wskaza  podstawowe cechy podmiotu zdecentralizowanego. Podmiot taki, co nie 

jest raczej kwestionowane w literaturze,15 powinien by  wzgl dnie samodzielny (ale 
nie zdekoncentrowany i nie autonomiczny), utworzony ustaw , jego samodzielno  
za  powinna by  chroniona s downie. Poza analiz  pozostawiamy w tym miejscu 
problem samodzielno ci orzeczniczej organów rolnych jako elementu samodzielno-
ci prawnej, która równie  wydaje si  mie ci  w istocie decentralizacji16.

3. Agencja Nieruchomo ci Rolnych a kwestia decentralizacji

Jak ju  pisano, oprócz organów centralnych podleg ych, w strukturze wyst pu-
je równie  pewien typ organów centralnych nadzorowanych przez Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi17. Mowa tu o trzech pa stwowych agencjach rolnych: Agencji 
Nieruchomo ci Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Agencji Rynku Rolnego. Charakter ustrojowy agencji rolnych nie jest jednoznacz-
ny. Wymienione wy ej agencje s , zgodnie z ich ustawami ustrojowymi (prócz 
Agencji Rynku Rolnego), pa stwowymi osobami prawnymi nadzorowanymi przez 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Agencje te dzia aj  na podstawie ustaw i, w zasa-
dzie, posiadaj  znaczny zakres samodzielno ci. Pod aj c za systematyk  Profeso-
ra Staro ciaka, posiadaj  du  samodzielno  faktyczn . Nie s  jednak administra-
cj  zdecentralizowan , gdy  ich organy nie pochodz  z wyborów powszechnych, 
organy agencji s  powo ywane w drodze otwartego konkursu przez Prezesa Rady 

14 Nale y tu jednak zaznaczy , e dystynkcja pomi dzy obowi zkiem obywatelskim nak adanym przez organ 

w procesie przyznawania pomocy publicznej a zdecentralizowanym zadaniem publicznym jest niezmiernie trud-

no uchwytna.

15 Por. M. Mo d e –Marcinkowski, Wst p do prawa administracyjnego ogólnego, wyd. 2, Warszawa 2009, w szcze-

gólno ci rozdzia  po wi cony zasadom prawa administracyjnego i literatura tam podana.

16 Czy organ wydaj cy decyzj  administracyjn  jest samodzielny w momencie jej wydawania? Pewnym jest, i  jest 

niezawis y i jako taki posiada element samodzielno ci prawnej.

17 Zob. P. Czechowski (red.), op. cit., s.125 i n.
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Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z drugiej jednak strony 
organy agencji, wydaj c decyzje administracyjne (np. prezes KRUS, prezes ANR), 
korzystaj  z autonomii orzeczniczej i nie podlegaj  w tym zakresie poleceniom s u -
bowym organów naczelnych. Charakterystycznym centralnym organem administra-
cji rz dowej jest prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego, powo ywany 
i odwo ywany przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes KRUS wykonuje zadania na-
o one ustaw  z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo ecznym rolników18. 

Agencja Nieruchomo ci Rolnych (ANR) powo ana zosta a ustaw  o gospo-
darowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa (u.g.n.r.s.p.) z dnia 19 pa -
dziernika 1991 r.19 pod nazw  Agencja W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa. Jej obec-
n  nazw  zawdzi czamy ustawie o kszta towaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 
2003 r.,20 która wprowadzi a te  dodatkowe zadania i kompetencje dla ANR. Agen-
cja opisywana by a w literaturze, w pocz tkowych latach swojego funkcjonowania, 
jak i w aktualnych opracowaniach, jako jednostka o charakterze powierniczym21. 
Taka teza jednak po ponad 20-letnim okresie funkcjonowania na gruncie legislacyj-
nym nie wytrzymuje próby czasu. Zmiany ustawodawcze dotycz ce statusu Agencji 
i Zasobu W asno ci Rolnej nie posz y w kierunku systemowych regulacji powierni-
czych. Obecny kszta t Agencji i zespo u jej kompetencji wobec Zasobu pokazuje, i  
nie ró ni si  ona zasadniczo od poszczególnych centralnych organów administracji 
rz dowej w kwestii ustrojowej. Zak adany pocz tkowo przez nauk  i jurysprudencj  
„powierniczy” charakter Agencji pozostaje koncepcj  w a ciwie teoretyczn . U y-
te w ust pie 1 art. 5 u.g.n.r.s.p. sformu owanie, i  Skarb Pa stwa powierza Agencji 
wykonywanie prawa w asno ci i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosun-
ku do okre lonego mienia, nie daje podstawy do postawienia tezy o powstaniu od-
r bnej, ustawowej instytucji powiernictwa pa stwowego. Równie  prezes ANR nie 
posiada statusu organu regulacyjnego, a jego powo ywanie i odwo ywanie jest ka -
dorazowo zwi zane ze zmianami kolejnych gabinetów rz dowych. Nie pozwala to 
na budowanie d ugofalowej polityki zagospodarowania Zasobu, cho  z drugiej stro-
ny Agencja ma w a ciwie nieograniczon  swobod  profilowania bie cej gospodar-
ki gruntami w ramach instrumentów ustawowych. Wydaje si  równie , i  element 
s dowej ochrony prawnej Agencji, jako element istotowy decentralizacji, wydaje si  
w funkcjonowaniu tej jednostki zachowany. Swoboda dzia ania Agencji jest prze-
cie  chroniona s downie w ramach ochrony posesoryjnej i windykacyjnej w trakcie 
realizacji normy art. 5 u.g.n.r.s.p., a wi c wykonywania prawa w asno ci i innych 
praw rzeczowych. Z drugiej strony prezesowi Agencji wydawane s  niekiedy po-
lecenia s u bowe przez organy naczelne, które to dzia ania w a ciwie w tym aspek-

18 Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr.50, poz. 291.

19 Tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 231, poz. 1700 z pó n. zm.

20 Dz.U. Nr 64, poz. 592 z pó n. zm.

21 Por. M. Mo d e –Marcinkowski, Agencja Nieruchomo ci Rolnych, Kraków 2003, s. 38 i n. oraz literatura tam po-

wo ana.
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cie znacznie pomniejszaj  samodzielno  Agencji jako odr bnej pa stwowej osoby 
prawnej, a wi c redukuj  aspekt decentralizacji prawnej. Po prostu pomijany jest tu 
przez rz d aspekt odr bno ci osobowo ci prawnej Agencji. Do elementów reduku-
j cych decentralizacj  prawn  zaliczy  nale y równie  sytuacj , w której Agencja 
nie mo e w pe ni swobodnie dysponowa  rodkami pochodz cymi z gospodarowa-
nia Zasobem W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa. Potwierdza to obligatoryjny me-
chanizm wp aty cz ci dochodów do bud etu pa stwa, a tak e obowi zek finanso-
wania kosztów innych ustaw22. Jej bud et w sposób semiimperatywny ustalany jest 
przez Rad  Ministrów i Ministra Finansów przy udziale Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Lista zada  ANR jest wci  poszerzana przez kolejne ustawy. Samodziel-
no  bud etowa jest kluczowym elementem samodzielno ci i faktycznej, i prawnej.

Reasumuj c, mo na dzi  ju  mówi  o zatarciu funkcji powierniczej ANR 
i skomplikowanej szachownicy kompetencji, które formalnie pozycjonuj  t  insty-
tucj  poza katalogiem jednostek zdecentralizowanych, jednak w sensie materialnym 
pozostawiaj cym tej jednostce wci  ogromn  swobod  dzia ania. Jak ju  wspomi-
nano, Agencja, z punktu widzenia obecnych funkcji, zada  i pozycji ustrojowej jest 
w istocie centralnym organem administracji rz dowej pod nazw  „Agencja Nieru-
chomo ci Rolnych”23. Na pytanie, czy Agencja Nieruchomo ci Rolnych jest pod-
miotem zdecentralizowanym, nie mo emy odpowiedzie  twierdz co cho by z po-
wodów ustrojowych. Chodzi tu te , obok aspektów podawanych wy ej, o pewn  
przeszkod  w regulacji ustrojowej, w której organ prezesa tej Agencji jest ewiden-
tnie powo ywany i odwo ywany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra 
W a ciwego do Spraw Rolnictwa. W tym sensie prezes Agencji podlega zale no ci 
osobowej, która jest fundamentem podleg o ci s u bowej24. 

Jednak ostatnie zmiany w ustawie wydaj  si  podwy sza  stopie  decentrali-
zacji prawnej. Mowa tu o nowelizacji, która wesz a w ycie 3 grudnia 2011 roku25. 
Przypomnie  dla porz dku nale y, e nowela ta jest realizacj  jedynie jednej z trzech 
koncepcji zmian w obrocie Zasobem W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa. W zesz ej 
kadencji sejmu by y jeszcze dwa projekty (poselski i komisyjny; druki: 2819 i 1423). 
Nale y wi c obawia  si , e zmiany w ustawie wprowadzone przez obecn  koalicj  
rz dow  b d  poddawane dalszej krytyce, a w konsekwencji sprzyja  to mo e nie-
stabilno ci za o e  polityki Zasobem. W tak wa nej sprawie jak obrót ziemi  pa -
stwow  rz d powinien wci  d y  do jak najszerszego konsensusu politycznego, 
szerszego ni  jedynie koalicyjnego.

22 Np. udzia  w Þ nansowaniu rekompensat za utracone mienie zabu a skie.

23 Zob. P. Czechowski, op. cit., s. 126.

24 „Prezesa Agencji powo uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w a ciwego do spraw rozwoju wsi, spo-

ród osób wy onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwo uje Prezesa 

Agencji”, art. 9, ust. 1. Ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa, op. cit., przyp.19.

25 Ustawa 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.
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Szczegó owa analiza noweli ustawy, szczególnie prze ledzenie ca ego jawne-
go, sejmowego procesu jej tworzenia jednoznacznie wskazuje, e w pierwszej kolej-
no ci realizowany ni  b dzie cel fiskalny. G ównym mechanizmem s u cym temu 
celowi jest zapisanie w katalogu sposobów gospodarowania Zasobem dyrektywy 
ustawowej w art. 24 ust. 1 wprost nakazuj cej Agencji w pierwszej kolejno ci sprze-
dawa . Ustawodawca niestety nie wychodzi naprzeciw, od dawna ju  podnoszonym 
w nauce prawa i zarz dzania w tpliwo ciom, czy preferowana przez rz d i Agencj  
metoda uzyskania najwy szej ceny (a czasami jakiejkolwiek ceny) za grunt jest je-
dyn  i najlepsz  form  wykorzystania pa stwowych gruntów rolnych. Co jest bar-
dziej korzystne, maksymalizacja wp ywów ze sprzeda y od nabywców gruntów, czy 
te  mo e zmiana my lenia w kierunku szerokiego i taniego udost pniania tych grun-
tów polskim rolnikom i skupienie si  nast pnie na egzekwowaniu podatków i in-
nych obowi zków administracyjnoprawnych? Co jest zatem korzystniejsze: bogat-
sze pa stwo czy bogatszy obywatel–rolnik? Niestety, ustawodawca wci  pozostaje 
g uchy na postulaty nauki i praktyki w sprawie generalnego przemodelowania zasad 
obrotu pa stwowymi gruntami rolnymi w kierunku przekszta cenia Agencji w in-
stytucj  pomagaj c  w kompleksowym procesie aktywnego wspierania rodzinnych 
gospodarstw farmerskich, poprzez prawdziwy, tzn. wsparty szerokimi i atwo do-
st pnymi kredytami, program osadnictwa m odych rolników na gruntach pa stwo-
wych; upe norolnienia dotychczasowych gospodarstw, a tak e w czenia Agencji 
Nieruchomo ci Rolnych jako aktywnego podmiotu w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich26. 

Ustawodawca zlikwidowa  nowel  tak e jeden z organów Agencji, jakim by a 
Rada Nadzorcza, pozostawiaj c Prezesa jako jedyny organ Agencji. Dla przypo-
mnienia, dotychczasowa Rada Nadzorcza by a pewnym eksperymentem, by  mo e 
niezbyt udanym, jednak cz cym elementy nadzoru zewn trznego i sta ego nad-
zoru wewn trznego nad organem wykonawczym, jakim jest prezes Agencji. Rada 
ta mia a w skie kompetencje, ale stanowi a jednak element nadzoru sta ego. Rada 
sk ada a si  z przewodnicz cego i jedenastu cz onków, w tym:

1) trzech przedstawicieli ministra w a ciwego do spraw rozwoju wsi;

2) trzech przedstawicieli ministra w a ciwego do spraw Skarbu Pa stwa;

3) po jednym przedstawicielu ministra w a ciwego do spraw finansów publicz-
nych oraz ministra w a ciwego do spraw gospodarki;

3a) jednego przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;

26 Por. np. S. Prutis, SAFER a polityka strukturalna w polskim rolnictwie, (w:) Zagospodarowanie ziemi we Francji 

i w Polsce, Materia y pokonferencyjne, wydawnictwo SGGW, warszawa 1999, s.145 i n.; P. Czechowski, M. Mo -

d e –Marcinkowski, Agencja Nieruchomo ci Rolnych – przysz e kierunki przekszta ce , „Studia Iuridica Agraria” 

2007, t. 6.
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4) trzech przedstawicieli powo ywanych spo ród kandydatów zg oszonych 
przez zwi zki zawodowe rolników, organizacje spo eczno–zawodowe rol-
ników, zwi zki zawodowe pracowników rolnictwa, rolnicze zwi zki spó -
dzielcze, zwi zki dzier awców, administratorów i w a cicieli nieruchomo-
ci rolnych oraz organizacje pracodawców rolnych – o zasi gu krajowym.

Jak ju  podkre lano, sam sk ad Rady i jej nieliczne kompetencje stanowi y jed-
nak element sta ego nadzoru nad dzia aniami Prezesa ANR. Nale y wyra nie pod-
kre li , e obecny stan prawny daje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w a ciwie 
niewielkie, bezpo rednie rodki tzw. sta ego nadzoru, np. poprzez merytoryczn  in-
gerencj  w bie ce gospodarowanie mieniem Zasobu przez Agencj . Znosz c Rad  
Nadzorcz , nowelizacja nie okre li a zarazem nowego katalogu rodków meryto-
rycznego nadzoru dla Ministra. Je eli przypomnimy, e Agencja jest wyodr bnio-
n  pa stwow  osob  prawn  i nie podlega Ministrowi, a jedynie ustawie, to czyni 
z prezesa Agencji, pomimo wskazywanych wy ej, innych systemowych ograni-
cze , organ sui generis zdecentralizowany. Jedynym instrumentem nadzorczym mi-
nistra pozostaje wci , i jedynie, rodek prawny ad personam, tj. odwo anie Prezesa 
Agencji. Pozostaje tez Ministrowi wnoszenie kolejnych, czasoch onnych, inicjatyw 
ustawodawczych.

Ustawodawca, pomimo pró b wielu rodowisk, wci  nie okre li  wewn trznej 
polityki rolnej pa stwa dotycz cej nieruchomo ci pa stwowych. Je eli zestawimy 
to ze wspominan  powy ej fiskaln  dyrektyw  ustawow  sprzeda y, to atwo mo e-
my zauwa y , i  coraz szybciej uszczuplany Zasób W asno ci Rolnej w nied ugim 
czasie nie b dzie móg  ju  s u y  np. do celów wci  nierozwi zanej kwestii repry-
watyzacji zabranej przez PRL bez odszkodowania w asno ci prywatnej. W noweli-
zacji ustawodawca postanowi  te  da  Agencji prawo do ingerencji w przysz e umo-
wy dzier awne oraz co najbardziej kontrowersyjne, w ju  podpisane i obowi zuj ce 
umowy dzier awy. W znowelizowanej ustawie w art. 38 dodaje si  ust. 1a, zgod-
nie z którym „W umowie dzier awy, tak e zawieranej na czas oznaczony, zawie-
ra si  postanowienie o mo liwo ci wypowiedzenia przez agencj  umowy dzier awy 
w zakresie wy czenia 30% powierzchni u ytków rolnych b d cych przedmiotem 
dzier awy.” W przypadku ju  podpisanych umów Agencja w ci gu 6 miesi cy, 
pocz wszy od 3 grudnia tego roku, przesy a  b dzie zawiadomienia i propozycje 
zmian w umowach. Oznacza to istotn  ingerencj  w prawa dotychczasowych dzier-
awców. Nadmieni  nale y, e konstrukcja ta by a krytykowana przez zewn trzne 

opinie eksperckie jako niekonstytucyjna. O tym, czy takie obawy s  zasadne, mo e 
oczywi cie skutecznie orzec jedynie Trybuna  Konstytucyjny, jednak ju  na tym 
etapie okiem laika wida , e dzier awca jest podmiotem podrz dnym w tej rela-
cji. Ustawodawca zastosowa  tu bowiem pewn  sankcj . Odrzucenie oferty Agencji 
o zabraniu dzier awcy 30% powierzchni dzier awy skutkowa  b dzie w przysz o ci 
brakiem mo liwo ci skorzystania z prawa pierwsze stwa nabycia dotychczas dzier-
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awionych gruntów pa stwowych, nie b dzie te  móg  on skorzysta  jako dotych-
czasowy dzier awca z trybu bezprzetargowego.

Ustawodawca w komentowanej nowelizacji postanowi  równie  dokona  zmian 
w innej ustawie o kszta towania ustroju rolnego. Zmiany w tej ustawie s  na tyle 
istotne, e zas uguj  na odr bne opracowanie, jednak pokrótce nale y oceni  je jako 
wprowadzaj ce jednak pewien „chaos” w dotychczasowych poj ciach. Przyk ado-
wo wprowadza si  zmiany w definiowaniu poj cia rolnika indywidualnego. Nowe-
la powoduje wi c, e mno  nam si  kategorie rolnika indywidualnego. Powoduje 
to, e w jednej wsi pod rz dami tej samej ustawy b d  3 kategorie rolników indy-
widualnych. W zwi zku z tym dla obecnych i przysz ych nabywców gruntów rol-
nych nowelizacja oznacza obowi zek dokszta cania si  w okresie lat 5 od momentu 
wej cia ustawy w ycie oraz – co najwa niejsze – obowi zek zamieszkiwania od 5 
lat w gminie, na obszarze której jest po o ona jedna z nieruchomo ci rolnych wcho-
dz cych w sk ad gospodarstwa rolnego i prowadzenie przez ten okres osobi cie tego 
gospodarstwa. 

Do tej pory wystarcza  wymóg zamieszkania nieokre lony czasowo – w prak-
tyce mo na by o zameldowa  si  tu  przed transakcj , aby skorzysta  ze statusu rol-
nika indywidualnego. 

Nowelizacja ko czy równie  z liberalnym podej ciem do kwestii kwalifikacji 
rolniczych. Nast puje powrót do znanego z czasów sprzed 1989 roku zacie niania 
przes anek uprawniaj cych do nabycia gruntów rolnych. Nie wystarczy ju  do sta-
tusu rolnika indywidualnego, aby jakakolwiek osoba uzyska a wykszta cenie rolni-
cze co najmniej zasadnicze lub wykszta cenie rednie lub wy sze (jakiekolwiek), 
lub osobi cie prowadzi a gospodarstwo rolne, lub pracowa a w gospodarstwie rol-
nym przez okres co najmniej 5 lat. Po nowelizacji, z uwzgl dnieniem wspominane-
go 5-cioletniego okresu dostosowawczego, osoba posiada kwalifikacje rolnicze, je-
eli uzyska a:

a) wykszta cenie rolnicze zasadnicze zawodowe, rednie lub wy sze lub

b) tytu  kwalifikacyjny lub tytu  zawodowy, lub tytu  zawodowy mistrza w za-
wodzie przydatnym do prowadzenia dzia alno ci rolniczej i posiada co naj-
mniej 3-letni sta  pracy w rolnictwie, lub

c) wykszta cenie wy sze inne ni  rolnicze i posiada co najmniej 3-letni sta  pra-
cy w rolnictwie albo wykszta cenie wy sze inne ni  rolnicze i uko czone 
studia podyplomowe w zakresie zwi zanym z rolnictwem, albo wykszta ce-
nie rednie inne ni  rolnicze i posiada co najmniej 3-letni sta  pracy w rol-
nictwie, lub

d) wykszta cenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne ni  
rolnicze i posiada co najmniej 5-letni sta  pracy w rolnictwie.
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Za sta  pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje si  okres, w którym osoba fi-
zyczna:

1) podlega a ubezpieczeniu spo ecznemu rolników lub

2) prowadzi a dzia alno  rolnicz  w gospodarstwie rolnym o obszarze nie 
mniejszym ni  1 ha stanowi cym jej w asno , przedmiot u ytkowania wie-
czystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzier awy, lub

3) by a zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o prac  lub 
spó dzielczej umowy o prac , wykonuj c prac  zwi zan  z prowadzeniem 
dzia alno ci rolniczej, lub

4) wykonywa a prac  zwi zan  z prowadzeniem dzia alno ci rolniczej w cha-
rakterze cz onka spó dzielni produkcji rolnej, lub

5) odby a sta , o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. 
Nr 69, poz. 415 z pó n. zm.), obejmuj cy wykonywanie czynno ci zwi za-
nych z prowadzeniem dzia alno ci rolniczej

S  te  jednak i pozytywne uregulowania w nowym prawie. Ustawodawca wpro-
wadzi  bowiem cenne u atwienia dla w a cicieli gruntów, które s siaduj  z gruntami 
Zasobu w ich nabyciu. Dodano w art. 29 ustawy ust p 1h, zgodnie z którym nieru-
chomo  Zasobu lub jej cz  mo e by  sprzedana bez przetargu, je eli mo e po-
prawi  warunki zagospodarowania nieruchomo ci przyleg ej stanowi cej w asno  
osoby chc cej naby  t  nieruchomo  lub jej cz , o ile nieruchomo  ta nie mo e 
by  zagospodarowana samodzielnie. Ustawodawca w przypadku sp aty nale no ci 
za nabywane grunty obni y  te  tzw. „doln ” wp at  z 20% do 10% i pozostawi  
mo liwo  roz o enie pozosta ej sumy na okres 15 lat.

4. Wnioski

Pobie ny ogl d statusu Agencji w wietle zasady decentralizacji nie daje zada-
walaj cych efektów analizy. Szereg wskazywanych wy ej kompetencji wskazuje na 
wci  eklektyczny charakter prawny tej jednostki publicznej. Wynikiem ustrojowej 
analizy badanego podmiotu publicznego, jakim jest Agencja, powinien by  jasny 
dla czytelnika obraz uk adu struktur nadzoruj cych oraz ich kompetencji na ka dym 
etapie gospodarowania przez ni  Zasobem. Chodzi tu nie tylko o kontrol  i nadzór 
pa stwowy, ale tak e kontrol  publiczn  (w rozumieniu wp ywu samorz dów tery-
torialnych) oraz kontrol  spo eczn  w rozumieniu publicznych praw podmiotowych 
zwyk ego obywatela. Je eli przyk adowo Agencja decyduje si  na sprzeda  nieru-
chomo ci lub innego mienia, w danym terenie o danym znaczeniu lokalnym i spo-
ecznym, to interesowa  nas powinno, jaki wp yw na t  decyzj  maj  odpowiednie 

cia a publiczne. Chodzi tu np. o: komisje i podkomisje sejmowe, w adze samorz -
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dowe, ministra rolnictwa i rozwoju wsi czy te  zwi zki zawodowe, nie mówi c ju  
o spo eczno ci podstawowej, jak  s  lokalni rolnicy i inni producenci rolni pracu-
j cy i yj cy w miejscu pozostaj cym w jurysdykcji danego oddzia u terenowego 
Agencji. Lektura tekstu ustawy, jak równie  prze ledzenie orzecznictwa pokazu-
je, e rodki kontrolno–nadzorcze, czy te  jakikolwiek bezpo redni wp yw wy ej 
wskazanych podmiotów na polityk  Agencji s  stosunkowo niewielkie. Prostym te-
stem sprawdzaj cym publiczne prawo podmiotowe obywatela czy te  podmiotu go-
spodarczego w procesie gospodarowania mieniem publicznym, upraszczaj c prawo 
obywatela do wp ywu na losy tego mienia, jest pokazanie jakiegokolwiek skutecz-
nego uprawnienia przeciwdzia aj cego, opartego na ustawie. Otó  w przypadku go-
spodarowania nieruchomo ciami przez Agencj  u.g.n.r.s.p. nie daje bezpo rednio 
adnych mechanizmów kontroli tego obrotu obywatelom. Jaki bowiem maj  wp yw 

lokalni rolnicy na rozpocz cie procedury sprzeda y danych gruntów z Zasobu. By  
mo e jedynym post powaniem, którym mogliby my si  tu posi kowa , jest post -
powanie w sprawach skarg i wniosków przewidziane w kodeksie post powania ad-
ministracyjnego, ale tam przedmiotem post powania nie jest sprawa administracyj-
na, lecz sprawa skargowa. Przedmiotem badania skargi na dzia ania Agencji b dzie 
tu skarga na proces za atwiania sprawy obywatela, a nie na sam  tre  tej sprawy. 
W nieco lepszej sytuacji s  w adze samorz dowe, które co prawda bezpo rednio nie 
mog  ingerowa  w proces gospodarowania, lecz po rednio, poprzez w adz  plani-
styczn  znacz co mog  tak  polityk  kszta towa . Stosunkowo s ab  pozycj  posia-
da tak e minister rolnictwa i rozwoju wsi, który posiada w a ciwie dwie mo liwo ci 
wp ywu na dzia alno  Agencji. Pierwsza jest czasoch onna, bo zwi zana z pro-
cesem legislacyjnym (wydawanie wi cych Agencj  rozporz dze  i poddawanie 
Radzie Ministrów pod rozwag  projektów ustaw lub zmian ustawowych). Druga 
mo liwo  ministerialna to rodki nadzorcze ad personam w stosunku do prezesa 
Agencji, a wi c mo liwo  odwo ania i powo ania nowego. Historycznie istnia a 
jeszcze trzecia cie ka nadzorcza, ale z dniem 3 grudnia 2011 roku zosta a zniesio-
na. Mowa tu o Radzie Nadzorczej Agencji, która wykonywa a sta y nadzór nad go-
spodarowaniem Zasobu. 

W kontek cie badania stopnia decentralizacji Agencji rodzi si  wi c pytanie, 
kto tworzy realnie polityk  gospodarowania Zasobem. Odpowied  jest z jednej stro-
ny trudna, z drugiej do  oczywista, tworzy j  w ogromnym stopniu sama Agencja 
w trudnym, jak próbowano pokaza , równie  dla niej samej uk adzie systemowych 
ogranicze . Skoro za  jedynym organem Agencji, po nowelizacji, pozostaje prezes 
Agencji, istotnym b dzie podkre lenie, e aktualn  polityk  zagospodarowania Za-
sobem tworzy, w oparciu o ustawowe kompetencje i z uwzgl dnieniem czynników 
polityczno–ustrojowych, zawsze prezes Agencji. 

Oczywi cie naiwno ci  by oby s dzi , i  prezes Agencji dzia a w pró ni poli-
tycznej. Tak g bokiego stopnia decentralizacji nie mo emy oczekiwa  w naszych 
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uwarunkowaniach spo ecznych. Ogromny, cho  formalnie jedynie po redni wp yw 
na zagospodarowanie Zasobu maj  kwestie przynale no ci do partii politycznej za-
równo prezesa Agencji oraz – co najwa niejsze – Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Je eli obydwaj piastunowie wymienionych organów przynale  do jednej par-
tii, to znacz cy wp yw na zagospodarowanie Zasobu maj , w sposób nieformalny, 
w adze okre lonej partii politycznej. Sprawa komplikuje si  w przypadku reprezen-
towania przez prezesa Agencji i ministra rolnictwa dwóch odmiennych stronnictw 
politycznych. W takim uk adzie dochodzi do oddzia ywania na polityk  zagospo-
darowania Zasobu dwóch frakcji, co w konsekwencji zazwyczaj spowalnia procesy 
zagospodarowania27 lub przyspiesza te procesy28. 

27 Przyk adem mo e by  polecenie s u bowe premiera Jerzego Buzka, które obowi zywa o do 2011 roku w spra-

wie wstrzymania sprzeda y mienia obj tego roszczeniami by ych w a cicieli, por. M. Mo d e –Marcinkowski, 

Agencja…, s. 104.

28 Przyk ad ostatniej nowelizacji, która jak wida  w ca o ci s u y celowi Þ skalnemu nakre lonemu przez Prezesa 

Rady Ministrów.
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Prolegomena to the study of decentralization within public 

administration in the agriculture sector on the example 

of the management of the State Treasury

Key words: state public body, Agricultural Property Agency, government 
agency

The subject of discussion in this article are the processes of progressive 
emancipation of state public bodies(organs) in the agricultural economy. In particular, 
we show that it is necessary to make a partial contemporary observation, which 
should strive towards establishing a better research tools to study the functioning of 
government agencies in the agricultural sector. After a nearly 20-year period of the 
legal mechanisms for the management of state agricultural property there is a need 
to summarize the state policy in this sector.Choosing this theme, in light of recent 
amendments to the Law on Management of State Treasury agricultural property is 
not only necessary but urgent.


