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Wprowadzenie
Podjęta z inicjatywy własnej NIK kon-
trola pt. „Ochrona gruntów rolnych 
Skarbu Państwa przed nieuprawnio-
nym wykorzystywaniem” wykazała1, że 
bezprawne korzystanie z państwowej 
ziemi było zjawiskiem powszechnym. 
W latach 2009–2012 corocznie bezu-
mownie wykorzystywano niemal 12% 

niezagospodarowanych gruntów SP ad-
ministrowanych przez jednostki kontro-
lowane2, co stanowiło od 18,1 tys. ha do 
20,9 tys. ha3. Większość z nich (64%) była 
użytkowana bez wiedzy jednostek od-
powiedzialnych za gospodarowanie pań-
stwowym mieniem. Pozbawiło to Skarb 
Państwa potencjalnych wpływów z opłat 
za korzystanie z tych nieruchomości 

Ochrona ziemi przed nieuprawnionymi użytkownikami

Bezumowne korzystanie  
z gruntów rolnych Skarbu Państwa

Bezumowni użytkownicy państwowych gruntów to przede wszystkim byli dzierżawcy, 
którym wygasła umowa dzierżawy, zwlekający z  oddaniem gruntów podmiotowi  
wydzierżawiającemu, bądź osoby, które samowolnie zajęły grunty aktualnie niewy-
korzystywane. Doniesienia prasowe wskazują, że bezumowni użytkownicy państwowych 
gruntów zgłaszają tereny zajęte w sposób nieuprawniony do płatności wypłacanych 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), podczas gdy 
Skarb Państwa (SP) – pozbawiony wpływów z opłat za korzystanie z tych nierucho-
mości – traci przez to kilka milionów złotych rocznie.

OLIWIA BAR

1 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa 
przed nieuprawnionym wykorzystywaniem, NIK, lipiec 2014 r., nr ewid. 187/2013/P/13/138/LBY.

2 Kontrolę przeprowadzono w siedmiu oddziałach terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych: w Gdań-
sku, Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu; w czterech regio-
nalnych zarządach gospodarki wodnej: w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu oraz w ośmiu za-
rządach melioracji i urządzeń wodnych: w Gdańsku, Elblągu, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, 
Wrocławiu i Zielonej Górze.

3 Badaniem objęto nierozdysponowane grunty rolne Skarbu Państwa o powierzchni co najmniej 0,5 ha 
użytków rolnych, które w poszczególnych latach 2009–2012 (od 1 stycznia do 31 grudnia) były w całości 
nierozdysponowane.
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w szacunkowej wysokości 29,6 mln zł4. 
W tym samym okresie ARiMR wypłaciła 
bezumownym użytkownikom tych grun-
tów łącznie 75,8 mln zł unijnych dopłat. 
Brak tytułu prawnego do gruntu nie jest 
bowiem przeszkodą w uzyskaniu płat-
ności z ARiMR.

Dbałość o powierzone mienie to jeden 
z najistotniejszych elementów prawidłowej 
gospodarki nieruchomościami stanowiący-
mi własność Skarbu Państwa. Z obowiąz-
ku dbałości wynika powinność ochrony 
mienia przed nieuprawnionym jego wyko-
rzystywaniem. Podstawowym sposobem 
wykonania tego obowiązku jest zapew-
nienie należytego, bezpośredniego nad-
zoru nad administrowanymi gruntami, 
„fizyczne” doglądanie i dokonywanie ich 
bieżącej kontroli. 

Istotny wpływ na zapewnienie nale-
żytej ochrony gruntów SP mają obowią-
zujące w danej jednostce administrują-
cej państwowym mieniem zasady od-
dawania nieruchomości do odpłatnego  
korzystania. Powinny one odwoływać się 
do obiektywnych kryteriów wyboru po-
tencjalnych użytkowników, wykluczają-
cych bezumownych dzierżawców, oraz do 
jawności, sprawności i konkurencyjności 
postępowania, a także do równego trak-
towania wszystkich zainteresowanych. 

Niestosowanie tych zasad może sprzyjać 
samowolnemu zajmowaniu gruntów ak-
tualnie niewykorzystywanych.

Skuteczna ochrona mienia wymaga 
również podejmowania działań zmierza-
jących do wyeliminowania nieprawidło-
wości, które już zaistniały. Jednostka go-
spodarująca państwowym mieniem może 
egzekwować swoje uprawnienia właściciel-
skie na drodze sądowej, na przykład przez 
powództwo o wydanie nieruchomości5, 
przywrócenie stanu zgodnego z prawem 
lub zaniechanie naruszeń6. Możliwe jest 
również skorzystanie z ochrony posesoryj-
nej, określonej w art. 344 § 1 k.c.7 Pokryciu 
strat poniesionych w okresie pozbawie-
nia władztwa nad rzeczą służą z kolei tak 
zwane roszczenia uzupełniające, określo-
ne w art. 224 k.c. (żądanie wynagrodzenia 
za korzystanie z rzeczy, zwrot pożytków  
lub ich równowartości oraz odszkodowanie 
za szkodę spowodowaną zużyciem rzeczy, 
jej pogorszeniem lub utratą)8. Skuteczność 
działań właściciela w tym zakresie w oczy-
wisty sposób wpływa na skalę bezumow-
nego korzystania z jego mienia.

Nadzór  
nad powierzonym majątkiem
W latach 2009–2012 we władaniu 19 jed-
nostek kontrolowanych znajdowało się od 

4 Dotyczy gruntów rolnych SP objętych próbą badawczą, bezumownie wykorzystywanych bez wiedzy jed-
nostek kontrolowanych w latach 2009–2012 (średnio 64% gruntów bezumownie wykorzystywanych, ob-
jętych próbą badawczą).

5 Roszczenie windykacyjne, o którym mowa w art. 222 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny 
(DzU.2014.121 ze zm.).

6 Roszczenie negatoryjne przewidziane w art. 222 § 2 k.c.
7 Roszczenie o przywrócenie poprzedniego stanu posiadania oraz o zaniechanie naruszeń.
8 Od dnia wejścia w życie z dniem 3.12.2011 r. art. 39b ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nierucho-

mościami rolnymi Skarbu Państwa (DzU.2015.1014) nie wszystkie wskazane formy rekompensaty mają 
zastosowanie w przypadku Agencji Nieruchomości Rolnej (tj. zwrot pożytków lub ich równowartości).
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157 tys. ha do 175 tys. ha nierozdyspono-
wanych gruntów rolnych SP9 o jednostko-
wej powierzchni co najmniej 0,5 ha użyt-
ków rolnych (od 65% do 61% wszystkich 
niezagospodarowanych gruntów rolnych 
administrowanych przez te podmioty). 
Zdaniem kierowników tych jednostek, 
na wymienione nieruchomości nie było 
zapotrzebowania ze strony potencjalnych 
użytkowników, głównie dlatego, że grun-
ty te miały niekorzystną lokalizację, niską 
bonitację, były rozdrobnione albo ich stan 
prawny był nieuregulowany. 

Tymczasem corocznie od 8% do 9% tych 
gruntów było z powodzeniem wykorzy-
stywanych rolniczo i przynosiło swoim 
użytkownikom wymierne korzyści. Za 
lata 2009–2012 ARiMR wypłaciła oso-
bom korzystającym z tych nieruchomo-
ści 46,7 mln zł. Niezapewnienie skutecz-
nego nadzoru nad tym majątkiem i do-
puszczenie do corocznego, bezprawnego 
użytkowania od 11,8 tys. ha do 14,2 tys. 
ha państwowych gruntów spowodowało 
nieuzyskanie przez Skarb Państwa poten-
cjalnych wpływów w szacunkowej kwocie 
29,6 mln zł. Przypadki korzystania z nie-
rozdysponowanych gruntów rolnych SP 
bez wiedzy jednostek kontrolowanych wy-
stąpiły w 17 spośród 19 jednostek obję-
tych badaniem (89%). Największa skala 
tego zjawiska dotyczyła gruntów będą-
cych we władaniu skontrolowanych od-
działów Agencji Nieruchomości Rolnej 
(ANR) i wyniosła średnio 8,3% (od 4,0% do 
13,9%). W odniesieniu do gruntów rolnych 

związanych z gospodarką wodną odsetek 
ten wyniósł średnio 2,1%, to jest od 0% do 
6,5% – w przypadku regionalnych zarzą-
dów gospodarki wodnej (RZGW) oraz od 
0,3% do 8,6% – w przypadku zarządów 
melioracji i urządzeń wodnych (ZMiUW). 

Kontrola ujawniła fakty dopuszczenia 
do ponownego zajmowania nieruchomości 
przez osoby, którym ten sam grunt wcze-
śniej protokolarnie odebrano. W toku kon-
troli zidentyfikowano także jednostko-
we, lecz szczególnie naganne przypadki 
nielegalnego użytkowania gruntów rol-
nych SP przez pracowników jednostek 
kontrolowanych. Bezumowni użytkow-
nicy państwowych gruntów nie tylko nie 
ponosili opłat za ich dzierżawę, lecz czer-
pali z tego tytułu również inne korzyści, 
między innymi w postaci dopłat unij-
nych do ziemi rolnej. Izba powiadomi-
ła o tym Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ministra Środowiska oraz marszał-
ków wszystkich województw. Z ustaleń 
kontroli wynikało również, że niezagospo-
darowane użytki rolne były bezumownie 
zajmowane przez spółki o podobnej na-
zwie, mające tę samą siedzibę i te same 
władze. Fakt, że pobierały one płatności 
do bezumownie wykorzystywanych grun-
tów SP położonych w różnych częściach 
kraju może wskazywać na zorganizowa-
ny charakter takiej działalności.

Niezapewnienie należytego nadzoru 
nad powierzonym majątkiem oddzia-
ły terenowe (OT) ANR uzasadniały ko-
niecznością angażowania pracowników 

9 Grunty nierozdysponowane lub niezagospodarowane to grunty, które nie zostały oddane do odpłatnego 
albo nieodpłatnego korzystania (np. nie zostały wydzierżawione, użyczone, oddane w użytkowanie).
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w kluczową dla Agencji sprzedaż nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (ZWRSP). RZGW i ZMiUW od-
woływały się do swoich podstawowych 
obowiązków: gospodarowania wodami 
i zapewnienia ochrony przed powodzią. 
Konsekwentnie zwracano uwagę na brak 
możliwości technicznych i kadrowych ob-
jęcia kontrolą wszystkich nierozdyspono-
wanych gruntów rolnych, z uwagi na ich 
duże rozdrobienie. Biorąc powyższe pod 
uwagę, NIK wniosła o niezwłoczne ziden-
tyfikowanie i odzyskanie bezumownie za-
jętych terenów, a następnie ich właściwe 
zagospodarowanie. 

Niebagatelne znaczenie dla ochrony 
gruntów SP przed nieuprawnionym wy-
korzystywaniem ma także podejmowa-
nie współpracy z organami i instytucja-
mi, które rejestrują określone informacje 
o nieruchomościach. Do wykonywania 
tego zadania szczególnie przydatne może 
być korzystanie z prowadzonych przez 
ARiMR ewidencji: producentów, gospo-
darstw rolnych oraz wniosków o przyzna-
nie płatności. 

Spośród 17 jednostek kontrolowanych, 
w których wystąpiły przypadki bezumow-
nego korzystania z państwowych grun-
tów rolnych, tylko siedem podejmowało 
współpracę z ARiMR. Były to oddziały 
terenowe ANR, przy czym dwa z nich – 
w Poznaniu i Warszawie – uczyniły to do-
piero w 2013 r., mimo że ustawowe upraw-
nienie posiadały od 3 grudnia 2011 r.10. 

Niektóre z pozostałych pięciu korzystały 
z tego uprawnienia incydentalnie. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie 
oceniła podjętą przez prezesów ANR 
i ARiMR inicjatywę współpracy, sfinali-
zowaną podpisaniem w kwietniu 2013 r. 
porozumienia, na mocy którego ANR 
uzyskała bezpośredni dostęp do danych 
zgromadzonych w ewidencjach ARiMR. 
Zdaniem NIK, jednak zbyt późno nawią-
zano tę współpracę. Rozpoczęcie jej nie-
zwłocznie po 3 grudnia 2011 r. mogłoby 
ograniczyć skalę ujawnionego w trakcie 
kontroli bezprawnego korzystania z pań-
stwowych gruntów rolnych.

Wiedza o administrowanych 
nieruchomościach
Warunkiem koniecznym prowadzenia pra-
widłowej gospodarki powierzonym mie-
niem jest posiadanie bieżących i rzetel-
nych informacji o stanie administrowa-
nych nieruchomości. Tymczasem ponad 
połowa jednostek kontrolowanych nie dys-
ponowała danymi o liczbie, powierzchni 
lub aktualnym stanie zagospodarowania 
administrowanych gruntów rolnych SP. 
Niejednokrotnie dopiero w trakcie kontroli 
NIK jednostki te dowiadywały się o pań-
stwowych gruntach rolnych, które podle-
gały ich administracji. Takie przypadki od-
notowano przede wszystkim w ZMiUW.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne11, gospodarowanie 
innym mieniem związanym z gospodarką 

10 Art. 6a ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zw. z art. 
1 pkt 2 i art. 12 ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU.2011.233.1382).

11 DzU.2015.469 (dalej jako: „Prawo wodne”).
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wodną12, stanowiącym własność SP, wyko-
nują: właściwy miejscowo starosta, realizu-
jący zadanie z zakresu administracji rządo-
wej, lub odpowiednio organy oraz jednost-
ki, o których mowa w art. 11 ust. 1 Prawa 
wodnego (m.in. marszałek województwa, 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej), lub jednostki, którym to mienie 
zostało – najczęściej dużo wcześniej – po-
wierzone, w tym regionalne zarządy gospo-
darki wodnej13 lub zarządy melioracji i urzą-
dzeń wodnych. Te ostatnie, funkcjonujące  
do 31 grudnia 1998 r. jako wojewódz-
kie państwowe jednostki organizacyjne  
niemające osobowości prawnej, zostały 
przejęte z mocy prawa z dniem 1 stycz-
nia 1999 r. przez samorząd województwa 
wraz z mieniem Skarbu Państwa będą-
cym w ich władaniu, z wyjątkiem wałów 
przeciwpowodziowych wraz z gruntami, 
na których są posadowione oraz terenów 
między korytem wody płynącej a wała-
mi przeciwpowodziowymi. 

Wymienione składniki mienia będącego 
w trwałym zarządzie ZMiUW pozostały 
własnością Skarbu Państwa14, co oznacza-
ło, że ZMiUW od 1 stycznia 1999 r. mógł 
gospodarować w imieniu marszałka wo-
jewództwa (o ile został do tego upoważ-
niony) częścią dotychczasowego mienia, 
przejętą przez samorząd województwa. 

Przepisy wprowadzające ustawy refor-
mujące administrację publiczną nie roz-
strzygnęły natomiast jednoznacznie, czy 
ZMiUW, na rzecz którego ustanowiono 
trwały zarząd przed 1 stycznia 1999 r., 
jest nadal uprawniony do gospodarowania 
wspomnianym innym mieniem SP związa-
nym z gospodarką wodną, o którym mowa 
w art. 14 ust. 4 Prawa wodnego, to jest te-
renami między korytem wody płynącej 
a wałami przeciwpowodziowymi oraz wa-
łami przeciwpowodziowymi wraz z grun-
tami, na których są posadowione. Brakuje 
bowiem uregulowania kwestii wygaśnię-
cia trwałego zarządu wspomnianymi nie-
ruchomościami, ustanowionego na rzecz 
ZMiUW przed 1 stycznia 1999 r. Może 
to wskazywać, że wolą ustawodawcy było 
pozostawienie trwałego zarządu w dys-
pozycji ZMiUW, pomimo że podmioty 
te stały się samorządowymi jednostkami  
organizacyjnymi.

Niemniej jednak uznanie, że ZMiUW 
jako samorządowa jednostka organizacyj-
na dysponuje nieruchomościami Skarbu 
Państwa będącymi w jej trwałym zarzą-
dzie, bez wyraźnego uregulowania tej kwe-
stii w przepisach prawnych, budzi kon-
trowersje w świetle art. 43 ust. 5 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami15. Z artykułu tego wynika 

12 Prawo wodne nie definiuje pojęcia „innego mienia związanego z gospodarką wodną”. Z treści poprzedzają-
cej art. 14 ust. 4 Prawa wodnego można wnioskować, że „innym mieniem związanym z gospodarką wodną”  
będzie wszystko to, co nie jest wymienione w art. 14 ust. 1-3 tej ustawy, a więc m.in. grunty niebędące 
gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi (np. znajdujące się w czaszy zbiornika czy stopnia wod-
nego, poza linią brzegu) oraz urządzenia wodne wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 19 Prawa wodnego, m.in. 
budowle piętrzące, zbiorniki i stopnie wodne, kanały, rowy, wały przeciwpowodziowe.

13 Art. 214 Prawa wodnego.
14 Art. 25 ust. 1 pkt 4, art. 26 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 i art. 70 ustawy z 13.10.1998 r. – Przepisy wprowa-

dzające ustawy reformujące administrację publiczną (DzU.1998.133.872 ze zm.). 
15 DzU.2015.782 ze zm.
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bowiem, że nieruchomości stanowią-
ce przedmiot własności lub przedmiot 
użytkowania wieczystego Skarbu Państwa 
nie mogą być – co do zasady – oddawa-
ne w trwały zarząd samorządowym jed-
nostkom organizacyjnym bez wyraźne-
go uregulowania tej kwestii w przepisach 
odrębnych.

Taki stan prawny skutkuje tym, że w sto-
sunku do części wspomnianych gruntów 
nie jest prowadzona prawidłowa gospo-
darka majątkiem publicznym. Świadczy 
o tym bezumowne zajmowanie tych te-
renów, wydawanie zgód na ich użytkowa-
nie przez podmioty do tego nieuprawione 
oraz nieskładanie deklaracji podatku od 
nieruchomości i podatku rolnego. Częstą 
praktyką było również odsyłanie wniosko-
dawców zainteresowanych legalną dzier-
żawą do innych podmiotów, najczęściej 
wójtów lub starostów, którzy – podobnie 
jak ZMiUW – informowali o braku kom-
petencji do zawarcia umów dzierżawy ta-
kich terenów.

Minister Środowiska, odpowiada-
jąc na wniosek NIK o uporządkowanie 
stanu prawnego nieruchomości SP zwią-
zanych z gospodarką wodną, o których 
mowa w art. 14 ust. 4 Prawa wodnego 
w zw. z art. 70 pkt 3 i 4 przepisów wpro-
wadzających ustawy reformujące admini-
strację publiczną, poinformował, że aby 
nie budziło wątpliwości, który z podmio-
tów jest uprawniony do gospodarowania 
nimi, aktualnie trwają prace nad założenia-
mi projektu nowej ustawy – Prawo wodne. 

O istniejącym problemie i potrzebie jego 
pilnego rozwiązania Prezes NIK poinfor-
mował również Ministra Administracji 
i Cyfryzacji.

Udostępnianie gruntów SP 
do odpłatnego korzystania
W latach 2009–2012 większość gruntów 
rolnych SP będących we władaniu jedno-
stek kontrolowanych była rozdysponowana 
i zajmowała powierzchnię od 1,2 mln ha 
w 2009 r. do 1 mln ha w 2012 r. (od 82% 
do 80% administrowanych gruntów rol-
nych SP). Spośród 14 jednostek udostęp-
niających osobom zainteresowanym grunty 
rolne SP do odpłatnego korzystania tylko 
kontrolowane OT ANR były zobowiąza-
ne, na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących, do wydzierżawiania tych 
nieruchomości w trybie przetargowym16.

W pozostałych siedmiu jednostkach 
skontrolowanych grunty rolne SP udostęp-
niano bezprzetargowo, na podstawie złożo-
nego przez osobę zainteresowaną wniosku, 
przy czym w trzech ZMiUW nie określo-
no nawet wewnętrznych zasad wydzier-
żawiania tego mienia. Dodatkowo więk-
szość dyrektorów niezobowiązanych do 
konkurencyjnego trybu wydzierżawiania 
państwowych gruntów (86%) nie poda-
wała do wiadomości publicznej informa-
cji o przeznaczeniu takich nieruchomo-
ści do odpłatnego korzystania. W części 
z nich stwierdzono przypadki wydzierża-
wiania administrowanych gruntów wła-
snym pracownikom. Dyrektor jednego 

16 Zob. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.01.2009 r. w sprawie szczegółowego try-
bu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
(DzU.2013.1142).
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z kontrolowanych RZGW wydał nawet 
zarządzenie uprawniające pracowników, 
emerytów i rencistów tej jednostki do wno-
szenia opłat czynszowych w wysokości 
obniżonej o 50%. 

NIK sygnalizowała, że niezapewnienie 
jawności i konkurencyjności postępowa-
nia przy udostępnianiu gruntów rolnych 
SP oraz równego traktowania wszystkich 
zainteresowanych może wskazywać na ry-
zyko wystąpienia sytuacji korupcyjnych. 
Jako niecelowe i niezgodne z zasadami 
efektywnego gospodarowania oceniono 
stosowanie nierównych zasad w ustalaniu  
opłat za korzystanie z wydzierżawianych 
gruntów, uprawniających pracowników 
RZGW do wnoszenia opłat w obniżonej 
wysokości. 

Kontrola NIK ujawniła również, że 
w przetargach na dzierżawę gruntów SP 
z powodzeniem uczestniczyły osoby, które 
bezumownie korzystały z nieruchomości 
administrowanych przez kontrolowanych 
organizatorów przetargów. W ogłoszeniach 
o dzierżawie państwowych gruntów nie 
wskazywano, że bezumowne korzystanie 
z państwowego mienia będzie przesłan-
ką wykluczającą z przetargu. Działo się 
tak z uwagi na brak w tym zakresie bez-
pośredniej podstawy prawnej. Co więcej, 
bezprawne zajmowanie gruntów tuż przed 
przetargami, o których wiedziano z publi-
kowanych przez ANR ogłoszeń przetar-
gowych, stało się w – opinii kontrolowa-
nych – zjawiskiem powszechnym.

Odpowiadając na wniosek NIK o zmia-
nę ustawy z 19 października 1991 r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa17 (dalej jako: „ugnr”) 
w taki sposób, aby przepisy tej ustawy 
określały obowiązek i przesłanki wyklu-
czenia z uczestnictwa w przetargach na 
dzierżawę nieruchomości ZWRSP bezu-
mownych użytkowników gruntów Zasobu, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poin-
formował, że stosowny projekt zmian już 
znajduje się w Sejmie.

Minister Środowiska poinformował na-
tomiast, że rozwiązania przyjęte w zało-
żeniach projektu nowej ustawy – Prawo 
wodne uwzględniają postulaty NIK w kwe-
stii zapewnienia transparentności, kon-
kurencyjności i  sprawności procesu  
wydzierżawiania innego mienia SP zwią-
zanego z gospodarką wodną, a także rów-
nego traktowania wszystkich wnioskodaw-
ców zainteresowanych dzierżawą takich 
terenów. 

Windykacja nieruchomości 
bezumownie wykorzystywanych
Pierwszym krokiem na drodze do odzy-
skania władztwa nad gruntem jest wystą-
pienie z żądaniem wydania zajmowanej 
nieruchomości. NIK ustaliła, że przyjęta 
w tym zakresie praktyka oddziałów tere-
nowych ANR prowadziła do odzyskiwania 
gruntów na długo po rozwiązaniu lub wy-
gaśnięciu dzierżawy. Zawierane umowy 
nie przewidywały, że ostatni dzień usta-
lonego okresu korzystania z gruntu jest 
dniem zwrotu nieruchomości do Zasobu. 
Zamiast tego umieszczano w nich posta-
nowienie zobowiązujące dzierżawców do 

17 DzU.2015.1014.
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wydania nieruchomości na przykład w ter-
minie jednego miesiąca od daty doręcze-
nia pisemnego wezwania do jej wydania. 
Występowały przypadki żądania wydania 
nieruchomości bez wskazania terminu wy-
konania tego obowiązku. Istotne w sprawie 
jest jednak to, że samo wezwanie do wyda-
nia nieruchomości następowało długo po 
zakończeniu umówionego okresu dzierża-
wy; na przykład w ANR OT w Gdańsku 
– po upływie od 21 dni do nawet 2 lat.

Zdaniem NIK, taki tryb postępowania, 
nawet gdyby przebiegało ono zgodnie z wy-
tycznymi Prezesa ANR18 nakazującymi 
doręczanie pisemnego wezwania do wy-
dania nieruchomości co najmniej jeden 
miesiąc przed datą wygaśnięcia umowy, 
był nadmiernie skomplikowany. Wszelkie 
opóźnienia, do jakich w tym zakresie do-
chodziło, były w istocie przyzwoleniem 
na bezumowne korzystanie z nierucho-
mości Zasobu. Co więcej, wady tego sys-
temu przyczyniały się do powstawania  
kolejnych nieprawidłowości, to jest nie-
wzywania do wydania nieruchomości lub 
zwlekania z ich odbiorem mimo wezwania. 

Konsekwencją niewydania w wyzna-
czonym terminie bezumownie wyko-
rzystywanej nieruchomości powinno być  
niezwłoczne wystąpienie z roszczeniem 
windykacyjnym lub wnioskiem o wszczę-
cie postępowania egzekucyjnego w związ-
ku z nadaniem klauzuli wykonalności ak-
towi notarialnemu, w którym dłużnik 
uprzednio poddał się egzekucji obejmu-
jącej obowiązek wydania nieruchomo-
ści. Tymczasem NIK ujawniła przypadki 

zaniechań i nieuzasadnionych opóźnień 
w kierowaniu spraw na drogę sądową prze-
ciwko bezumownym użytkownikom od-
mawiającym wydania państwowych grun-
tów. Dotyczyło to trzech spośród siedmiu 
skontrolowanych oddziałów terenowych 
ANR (42%). Ich bezczynność w tym za-
kresie oznaczała w istocie aprobatę bezu-
mownego korzystania z gruntów Zasobu.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że 
trudności z egzekwowaniem uprawnień 
właścicielskich Skarbu Państwa do grun-
tów rolnych wykorzystywanych w spo-
sób nieuprawniony wynikały nie tylko 
z przyczyn leżących po stronie kontrolo-
wanych. NIK ustaliła, że istotnym proble-
mem były również trwające nawet kilka 
lat postępowania sądowe o wydanie nie-
ruchomości. Niejednokrotnie do ostatecz-
nego przejęcia nieruchomości dochodzi-
ło dopiero przez egzekucję komorniczą. 
Takie problemy wystąpiły we wszystkich 
skontrolowanych oddziałach terenowych 
ANR. Na przykład ANR OT w Gorzowie 
Wielkopolskim odzyskał bezumownie 
użytkowane grunty Zasobu w trybie 
wydania komorniczego po upływie od 
432 do 1220 dni od daty żądania zwrotu 
(w ośmiu przypadkach). W ANR OT we 
Wrocławiu okres nieuprawnionego dys-
ponowania gruntem wynosił od czterech 
miesięcy do ponad siedmiu lat, między in-
nymi w związku z trwaniem postępowań 
sądowych i komorniczych. W ANR OT 
w Gdańsku dwa postępowania sądowe 
o wydanie nieruchomości trwały od-
powiednio cztery i sześć lat. W innych  

18 Nr ZGZ-dn-4201-41-16/1090/06/EŚ z 11.04.2006 r.



Nr 4/lipiec-sierpień/2015 87 

Bezumowne korzystanie z gruntów rolnych   kontrola i audyt 

trzech – sprawy nadal były w toku, mimo 
upływu odpowiednio: dwóch, czterech 
i dziewięciu lat. W konsekwencji okres 
bezumownego korzystania z tych gruntów 
Zasobu wynosi już odpowiednio: trzy, dzie-
więć i trzynaście lat. W jednym przypad-
ku, mimo przejęcia nieruchomości przez 
komornika sądowego i przekazania jej do 
Zasobu, grunt nadal pozostawał w bezu-
mownym użytkowaniu.

Nieskuteczne okazywały się również 
sporadycznie podejmowane przez kon-
trolowane jednostki próby zawiadamia-
nia organów ścigania o procederze bez-
umownego korzystania z nieruchomości 
SP. Ochrona gruntów przed nieupraw-
nionym wykorzystywaniem może być 
bowiem dochodzona nie tylko na dro-
dze cywilnoprawnej. Wolność jednostki  
od naruszeń jej prawa do decydowania 
o tym, kto może przebywać w miejscach, 
w których jest ona gospodarzem, jest chro-
niona przez art. 193 ustawy z 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny19 (k.k.). Prawo 
własności i prawo wyłącznego, swobod-
nego korzystania z miejsc takich, jak las, 
pole, ogród, pastwisko, łąka lub grobla jest 
również przedmiotem ochrony z art. 157 
ustawy z 20 maja 1971 – Kodeks wykro-
czeń20 (k.w.).

Niestety, przedmiotem czynności wy-
konawczej przestępstwa z art. 193 k.k. 
(tradycyjnie nazywanego „naruszeniem 
miru domowego”) jest tylko taki obszar 

(w przypadku terenu), który został ogro-
dzony. Nieudane okazywały się również 
incydentalne próby dochodzenia ochro-
ny gruntów rolnych SP przed nieupraw-
nionym wykorzystywaniem na podstawie 
art. 157 k.w., mimo że przedmiotem ochro-
ny w tym wypadku jest również teren nie-
ogrodzony (las, pole, pastwisko czy łąka). 
Przy ustalaniu odpowiedzialności spraw-
cy znaczenie ma bowiem okoliczność nie-
opuszczenia danego miejsca, pomimo wy-
raźnego żądania uprawnionego. Zatem do 
wyczerpania znamion tego wykroczenia 
konieczne jest wejście sprawcy na wska-
zany w art. 157 k.w. teren, fizyczne prze-
bywanie tam i nieopuszczenie go na we-
zwanie osoby uprawnionej. Trzeba mieć 
na względzie, że bezumowne użytkowa-
nie nieruchomości odbywa się najczęściej 
pod nieobecność pracowników jednostek 
kontrolowanych. W większości przypad-
ków przybywają oni na miejsce po wyko-
naniu zabiegów agrotechnicznych i opusz-
czeniu gruntu przez bezumownego użyt-
kownika. 

NIK ustaliła, że niezawiadamianie 
o podejrzeniu popełnienia wykroczenia 
z art. 157 k.w. uzasadniano niską karą prze-
widzianą za ten czyn (grzywna do 500 zł 
lub nagana) oraz obawą znacznego wydłu-
żenia toczącego się postępowania cywilne-
go zarówno o wydanie nieruchomości, jak 
i o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne 
użytkowanie. Z treści art. 177 § 1 pkt 4 

19 DzU.1997.88.553 ze zm. Zob. A. Zoll (red.), A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrow-
ska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel: Kodeks 
karny. Część szczególna, tom II, Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze 2006.

20 DzU.2015.1094. Zob. T. Grzegorczyk (red.), W. Jankowski, M. Zbrojewska: Kodeks wykroczeń. Komen-
tarz, Lex 2010.
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ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego21 wynika bo-
wiem, że sąd może zawiesić postępowa-
nie z urzędu, jeżeli ujawni się czyn, którego  
ustalenie na drodze karnej lub dyscypli-
narnej mogłoby wywrzeć wpływ na roz-
strzygnięcie sprawy cywilnej. Biorąc po-
wyższe pod uwagę, NIK zwróciła się do 
Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac 
nad wprowadzeniem zaostrzenia sankcji 
za bezprawne zajęcie cudzego, nieogro-
dzonego gruntu oraz uniezależnienia  
ścigania sprawcy od wcześniejszego we-
zwania go do opuszczenia nielegalnie za-
jętego terenu.

Warunki przyznawania płatności
Określając szczegółowe warunki przy-
znania płatności, o której mowa w art. 7 
ust. 1 ustawy z 26 stycznia 2007 r. o płat-
nościach bezpośrednich22, krajowy usta-
wodawca wskazał na posiadanie gruntu 
rolnego jako ustawową przesłankę warun-
kującą skuteczne rozpoznanie wniosku 
o przyznanie tej płatności. W przepisach 
wymienionej ustawy nie został sformu-
łowany wymóg legitymowania się tytu-
łem prawnym do użytkowanego gruntu. 

Wnioskodawca nie musi zatem wykazy-
wać, że przysługuje mu prawo do grun-
tu, a jedynie że faktycznie posiada grunty 
rolne w dniu 31 maja (roku, w którym zo-
stał złożony wniosek o przyznanie płatno-
ści), utrzymuje je zgodnie z normami i prze-
strzega wymogów w zakresie zarządzania 
nimi przez cały rok kalendarzowy, w któ-
rym został złożony wniosek o przyznanie 
płatności. Oznacza to, że niedysponowanie 
stosownym tytułem prawnym do nieru-
chomości nie powoduje automatycznego 
wyłączenia użytkownika gruntu z syste-
mu pomocy unijnej, gdyż uprawniony do 
płatności jest także posiadacz samoistny 
i zależny bez tytułu prawnego23. 

ARiMR nie potrafi określić, ile osób 
w całej Polsce pobiera pieniądze za nie swoją 
ziemię24. Z ustaleń kontroli rozpoznaw-
czej25 wynika, że wykorzystywany przez 
ARiMR system deklaracji działek rolnych, 
mimo iż opiera się na danych z ewidencji 
gruntów i budynków, nie wykorzystuje 
zawartych w nim informacji dotyczących  
właściciela, a w odniesieniu do gruntów 
państwowych i samorządowych – innych 
osób fizycznych lub prawnych władają-
cych określonymi gruntami. W praktyce 

21 DzU.2014.101 ze zm.
22 DzU.2012.1164 ze zm.; dalej jako: „ustawa o płatnościach bezpośrednich”.
23 Analogiczne rozwiązania przyjęto w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego (DzU. 2015.308 ze zm.). Por. art. 7 ust. 1 i 8 ust. 1 tej ustawy, zwanej dalej „usta-
wą o płatnościach bezpośrednich z 2015 r. Podobne regulacje wynikają również z § 2 rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11.03.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego „Programem rozwoju obszarów wiej-
skich na lata 2007–2013” (DzU.2009.40.329 ze zm.) oraz §§ 2 i 3 rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z 26.02.2009 r., a następnie z 13.03.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego „Programem rozwo-
ju obszarów wiejskich na lata 2007–2013” (DzU.2009.33.262 ze zm., a następnie DzU.2013.361 ze zm.).

24 <http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,11929177,Jak_wyorac_unijna_doplate__czyli_piraci_na_ciagnikach.html>
25 Kontrolę przeprowadzono m.in. w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Toruniu.
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wykorzystuje się jedynie dane o identy-
fikatorach, powierzchni i położeniu dzia-
łek ewidencyjnych. Dodatkowo, od 2011 r. 
ARiMR zrezygnowała z aktualizacji swo-
ich baz danych wszystkimi informacjami 
pozyskiwanymi ze starostw, w tym doty-
czącymi kwestii właścicielskich. Oznacza 
to, że obecnie bazy danych ARiMR są nie-
aktualne, a jednocześnie płatności w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego 
corocznie wzrastają. W latach 2004–2012 
ARiMR przeprowadziła dziewięć kampanii 
naboru wniosków i do 31 grudnia 2012 r. 
wypłaciła ogółem 78,2 mld zł, z czego pra-
wie 10,8 mld zł (14%) w 2012 r.26. Z do-
płat korzystają również osoby bezpraw-
nie uprawiające cudzy grunt, nie ponosząc 
należnych opłat za korzystanie z tego mie-
nia. Stawia to je niewątpliwie w pozycji 
uprzywilejowanej w stosunku do dzier-
żawców zobowiązanych do zapłaty czyn-
szu dzierżawnego na podstawie zawartej 
ze Skarbem Państwa umowy. Sytuacja ta 
godzi w konstytucyjną zasadę sprawiedli-
wości społecznej27 i może wywoływać na-
ruszenie zasad konkurencji. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ne-
gatywnie odniósł się jednak do wniosku 
NIK o podjęcie prac nad zmianą ustawy 

o płatnościach bezpośrednich tak, aby jej 
przepisy uniemożliwiały przyznawanie do-
płat do bezprawnie użytkowanych grun-
tów rolnych Skarbu Państwa, argumentując 
to tym, że proponowane rozwiązania mo-
głyby być uznane za niezgodne z prawem 
unijnym – w tym wypadku z rozporządze-
niem Rady (WE) nr 73/2009 z 19 stycz-
nia 2009 r.28. Do reguł określonych w tym 
akcie odwołuje się między innymi ustawa 
o płatnościach bezpośrednich.

Wymienione akty prawne (art. 124 ust. 2 
akapit drugi rozporządzenia nr 73/2009 
oraz art. 7 ust. 1 ustawy o płatnościach bez-
pośrednich) określają, że systemem jedno-
litej płatności obszarowej29 mogą być obję-
te działki rolne znajdujące się w posiada-
niu rolnika w dniu ustalonym przez pań-
stwo członkowskie (w przypadku Polski 
– w dniu 31 maja). Przepisy te nie uzależnia-
ją przyznania płatności bezpośrednich od 
przedstawienia ważnego tytułu prawnego 
potwierdzającego prawo wnioskodawcy do 
korzystania z gruntów, na których prowa-
dzi on działalność rolniczą. W „Informacji 
o wynikach kontroli ochrony gruntów rol-
nych Skarbu Państwa przed nieuprawnio-
nym wykorzystywaniem” Izba wskazywa-
ła na ten fakt kilkakrotnie.

26 Sprawozdanie z działalności ARiMR za 2012 r., s. 26; 
 <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/ Sprawozdanie_ARiMR_2012.pdf>.
27 Na temat zasady sprawiedliwości społecznej wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny m.in. w wyroku 

z 6.11.2010 r., sygn. akt K/2/10 (DzU.2010.222.1456).
28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z 19.01.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów 

wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone sys-
temy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) 
nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (DzU.UE.L.30.16 ze zm.) – dalej jako: 
„rozporządzenie nr 73/2009”.

29 Płatność bezpośrednia – zgodnie z art. 2 pkt. 9 ustawy o płatnościach bezpośrednich – oznacza jednolitą 
płatność obszarową oraz oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich, o której mowa w art. 129 rozpo-
rządzenia nr 73/2009. Zob. również art. 1 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 8 ust. 1 ustawy o płatnościach bezpo-
średnich z 2015 r.
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Należy jednak podkreślić, że rozporzą-
dzenie nr 73/2009 nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek ustanowienia 
środków niezbędnych do zapewnienia, aby 
transakcje finansowane z Europejskiego 
Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR) były 
rzeczywiście wykonywane i prawidłowo 
przeprowadzane, a także do zapobiegania 

nieprawidłowościom i ich korygowania. 
W tym celu państwa członkowskie powin-
ny uruchomić zintegrowany system admi-
nistrowania i kontroli dotyczący płatno-
ści bezpośrednich30 (system zintegrowa-
ny). Wymóg podejmowania przez państwa 
członkowskie środków niezbędnych do za-
pewnienia prawidłowości i rzeczywistej 

30 Zob. motyw 20 rozporządzenia nr 73/2009, który odwołuje się do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1290/2005 z 21.06.2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (DzU.UE.L.2005.209.1) 
– dalej jako: „rozporządzenie nr 1290/2005”. Z art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1290/2005 (w brzmieniu 
obowiązującym do 31.12.2013 r.) wynika, że państwa członkowskie: 
a) przyjmują, w ramach wspólnej polityki rolnej, wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administra-

cyjne, jak również podejmują wszelkie inne środki konieczne do zapewnienia skutecznej ochrony inte-
resów finansowych Wspólnoty, w szczególności w celu: 

i. upewnienia się co do prawdziwości i prawidłowości operacji finansowanych przez EFRG i EFRROW;
ii. zapobiegania nieprawidłowościom i ich ściganiu;
iii. odzyskiwania kwot utraconych na skutek nieprawidłowości lub zaniedbań;

b) ustanawiają skuteczny system zarządzania i kontroli, obejmujący zatwierdzanie sprawozdań oraz po-
świadczenie wiarygodności rachunków poparte podpisem kierującego akredytowaną agencją płatniczą.

 Od 1 stycznia 2014 r. powyższą kwestię reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1306/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monito-
rowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, 
(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (DzU.UE.L.2013.347.549) – dalej jako: „roz-
porządzenie nr 1306/2013”. W motywie 39 rozporządzenia nr 1306/2013 zapisano, że w celu ochrony  
interesów finansowych budżetu Unii, państwa członkowskie powinny podejmować środki w celu upewnie-
nia się, czy transakcje finansowane przez fundusze rzeczywiście mają miejsce i są poprawnie wykonywane.  
Państwa członkowskie powinny ponadto zapobiegać wszelkim nieprawidłowościom lub niewywiązywaniu 
się z obowiązków przez beneficjentów, wykrywać je i skutecznie zwalczać. W tym celu zastosowanie ma 
rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95. W związku z powyższym w art. 58 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia nr 1306/2013 ustalono, że:

1. Państwa członkowskie przyjmują, w ramach WPR, wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i admini-
stracyjne, a także podejmują wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony intere-
sów finansowych Unii, w szczególności w celu:
a) kontroli zgodności z prawem i prawidłowości operacji finansowanych przez fundusze;
b) zapewnienia skutecznego zapobiegania nadużyciom finansowym, w szczególności w obszarach 

o zwiększonym poziomie ryzyka, które będzie miało charakter odstraszający, z uwzględnieniem kosz-
tów i korzyści, jak również proporcjonalności takich środków;

c) zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania i usuwania;
d) nakładania skutecznych, odstraszających oraz proporcjonalnych kar zgodnie z prawem unijnym, 

a w przypadku braku stosownych przepisów – zgodnie z prawem krajowym oraz, w razie konieczności, 
wszczynania w tym celu postępowań sądowych;

e) odzyskiwania nienależnych płatności wraz z odsetkami oraz, w razie konieczności, wszczynania w tym 
celu postępowań sądowych.

2. Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne systemy zarządzania i kontroli w celu zapewnienia zgod-
ności z prawodawstwem regulującym unijne systemy wsparcia, zmierzające do zminimalizowania ryzyka 
strat finansowych dla Unii. 

 Rozporządzenie nr 1306/2013 oraz przepisy przyjęte na jego podstawie mają zastosowanie do systemów 
przewidzianych w rozporządzeniu nr 1307/2013 (zob. art. 5 rozporządzenia nr 1307/2013).
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realizacji transakcji związanych z intere-
sami finansowymi Unii Europejskiej wy-
nika również z art. 8 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 
z 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochro-
ny interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich31.

System zintegrowany powinien obejmo-
wać takie elementy, jak: skomputeryzo-
waną bazę danych, system identyfikacji 
działek rolnych, system identyfikacji i re-
jestracji uprawnień do płatności, wnioski 
o pomoc, zintegrowany system kontroli, 
jednolity system rejestrowania tożsamo-
ści każdego rolnika, który składa wniosek 
o pomoc32. W części „wnioski o pomoc” 
(art. 19 rozporządzenia nr 73/2009) ustalo-
no, że każdego roku rolnicy składają wnio-
ski o płatności bezpośrednie, wskazując 
stosownie do sytuacji: wszystkie działki 
rolne leżące na terenie danego gospodar-
stwa; uprawnienia do płatności deklaro-
wanych do aktywowania; wszelkie inne 
informacje przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu lub przez dane państwo 
członkowskie. Zakres swobodnego uznania 
w odniesieniu do dokumentów i dowodów 

wymaganych od beneficjentów płatno-
ści został utrzymany w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1306/201333.

Skala i charakter stwierdzonych niepra-
widłowości w zakresie ochrony gruntów 
rolnych Skarbu Państwa przed nieupraw-
nionym wykorzystywaniem dowodzą, że 
konieczna jest weryfikacja dotychczaso-
wych, obowiązujących na gruncie ustawy 
o płatnościach bezpośrednich, rozwiązań 
przyjętych w ramach swobodnego uznania 
w odniesieniu do dokumentów lub dowo-
dów wymaganych od beneficjentów płat-
ności. Obecnie dowodem potwierdzają-
cym posiadanie gruntów rolnych (ujętych 
we wnioskach) w dniu 31 maja roku, w któ-
rym został złożony wniosek o przyznanie 
płatności obszarowych, jest oświadczenie 
wnioskodawcy34. Wyniki kontroli wyka-
zały, że taki system umożliwia wniosko-
dawcom nieuczciwe korzystanie z terenów  
innych podmiotów. Bezsporne jest bo-
wiem, że ogromna skala zjawiska nielegal-
nego użytkowania nieruchomości rolnych 
Skarbu Państwa potęgowana jest możli-
wością uzyskania płatności bezpośredniej 

31 DzU.UE.L.312.1. 
32 Art. 14 i 15 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009.
33 Art. 72 ust. 1 rozporządzenia nr 1306/2013 stanowi, że każdego roku rolnik powinien złożyć wnio-

sek o płatności bezpośrednie lub wniosek o płatność w odniesieniu do stosownych środków obszaro-
wych i działań związanych ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich, obejmujący odpowied-
nio: wszystkie działki rolne w gospodarstwie, jak również grunty nierolnicze, których dotyczy wniosek 
o wsparcie, uprawnienia do płatności deklarowane do aktywowania; oraz wszelkie inne informacje prze-
widziane w niniejszym rozporządzeniu lub wymagane w związku z wdrożeniem odpowiedniego sektorowe-
go prawodawstwa rolnego lub wymagane przez dane państwo członkowskie.

34 Zob. art. 18 ust. 4 ustawy o płatnościach bezpośrednich i § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 11.03.2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski 
w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU.2010.39.215 ze 
zm.). Aktualnie § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU. 2015.352).
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do tych gruntów. Nie przeciwstawiają się 
temu w dostatecznej mierze regulacje obo-
wiązujące w polskim systemie zintegro-
wanym. Konieczne jest zatem przyjęcie 
rozwiązań uniemożliwiających przyzna-
wanie dopłat do bezprawnie użytkowa-
nej państwowej ziemi.

Korzystając z zakresu swobodnego 
uznania, państwa członkowskie powinny 
uwzględniać cele przepisów unijnych do-
tyczących pomocy oraz przestrzegać ogól-
nych zasad prawa wspólnotowego, w szcze-
gólności zasady proporcjonalności35. Należy 
wskazać, że wymóg przedstawienia waż-
nego tytułu prawnego potwierdzającego 
oświadczenie wnioskodawcy o użytkowa-
niu gruntów rolnych, na których prowadzi  
on działalność rolniczą, w celu zapobie-
gania nieuczciwemu korzystaniu z te-
renów innych podmiotów, został uzna-
ny przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej za odpowiadający wymogom 
zasady proporcjonalności36. 

Krajowy ustawodawca w art. 7 ust. 6 
ustawy o płatnościach bezpośrednich 
stanowi, że w przypadku, gdy działka 
rolna stanowi przedmiot posiadania sa-
moistnego i posiadania zależnego, płat-
ności obszarowe przysługują posiadaczo-
wi zależnemu, to jest temu, kto nią fak-
tycznie włada jako użytkownik, zastaw-
nik, najemca, dzierżawca lub mający inne 
prawo, z którym łączy się określone władz-
two nad cudzą rzeczą. W takim stanie 

prawnym uzasadnione wydaje się ogra-
niczenie obowiązku przedstawienia waż-
nego tytułu prawnego potwierdzającego 
oświadczenie wnioskodawcy o użytko-
waniu gruntów rolnych jedynie do po-
siadaczy zależnych. Byłoby to adekwat-
ne do ustaleń przeprowadzonej kontroli. 
Trzeba mieć na względzie również to, że 
część rolników indywidualnych może nie 
mieć uregulowanych spraw własnościo-
wych (np. z powodu nieprzeprowadzo-
nych spraw spadkowych). Z tego powodu 
przyjęcie rozwiązań uniemożliwiających 
przyznawanie dopłat do bezprawnie użyt-
kowanych gruntów rolnych słusznie ogra-
niczono również przedmiotowo – do nie-
ruchomości Skarbu Państwa. Tylko tych 
dotyczyła zresztą kontrola NIK, co deter-
minuje zakres przedmiotowy sformuło-
wanych przez Izbę wniosków. 

Podsumowanie
Kontrola NIK wykazała rażące zaniedbania 
w gospodarowaniu powierzonym mieniem 
Skarbu Państwa. Przyczynami stwierdzo-
nych nieprawidłowości były jednak nie 
tylko zaniedbania jednostek kontrolowa-
nych (nieskuteczny nadzór nad powierzo-
nym majątkiem, brak bieżących, rzetel-
nych danych o stanie administrowanych 
nieruchomości, nieprzestrzeganie zasad 
jawności i konkurencyjności oraz spraw-
nego i równego traktowania wnioskodaw-
ców zainteresowanych legalną dzierżawą 

35 Zasada ta wymaga, aby środki wprowadzone na mocy przepisu były właściwe dla osiągnięcia zakłada-
nego celu i nie wykraczały poza to, co niezbędne dla jego realizacji. Powyższa reguła powinna być prze-
strzegana zarówno przez prawodawcę wspólnotowego, jak i ustawodawców i sądy krajowe, które stosują 
prawo wspólnotowe (zob. wyrok TSUE z 17.01.2008 r. w sprawach połączonych C-37/06 i C-58/06  
Viamex Agrar Handel).

36 Wyrok TSUE z 24.06.2010 r. w sprawie C-375/08 – Luigi Pontini i in.
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państwowego mienia, niepodejmowa-
nie lub opieszałe podejmowanie dzia-
łań prawnych zmierzających do przeję-
cia bezumownie użytkowanych gruntów 
rolnych). Bezprawnemu wykorzystywa-
niu gruntów rolnych Skarbu Państwa 
sprzyjały również obowiązujące regula-
cje, niezapewniające skutecznej ochrony 
ani w Kodeksie karnym, ani w Kodeksie 
wykroczeń. Do powstania wskazanych 
nieprawidłowości przyczynił się także 
nieuporządkowany stan prawny grun-
tów Skarbu Państwa związanych z go-
spodarką wodną. Dodatkowym proble-
mem okazała się przy tym przewlekłość 
sądowych postępowań cywilnych w spra-
wach przeciwko bezumownym użytkow-
nikom państwowych nieruchomości oraz 

niewymagający okazania tytułu prawne-
go do gruntu system przyznawania płat-
ności unijnych. Wskazuje to na potrzebę 
przeanalizowania funkcjonalności obec-
nego systemu obrotu państwowymi grun-
tami rolnymi oraz dokonanie niezbędnych 
zmian w obowiązujących przepisach praw-
nych. Z takim postulatem zwróciła się do 
Prezesa Rady Ministrów sejmowa Komisja 
do spraw Kontroli Państwowej w dezyde-
racie uchwalonym na posiedzeniu 16 grud-
nia 2014 roku37. 

OLIWIA BAR
wicedyrektor  
Delegatury NIK w Bydgoszczy

37 <http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/kop_d39/$file/kop_d39.pdf>

Słowa kluczowe: grunty rolne, bezumowne wykorzystywanie, umowa dzierżawy, gospodarka 
państwowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


