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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/195 – SprzedaŜ nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa przez Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w: Szczecinie, 
Warszawie i Wrocławiu 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Kontrolerzy 1. Radosław Kropiowski, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do 
kontroli nr 85848 z 10.05.2013 r.  

2. Sławomir śudro, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 85849 z 10.05.2013 r. 

3. Krzysztof Szczepaniak, specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 85850 z 10.05.2013 r.   

4. Mirela Zając, starszy inspektor kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli nr 
85851 z 10.05.2013 r. i 85883 z 26.07.2013 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-8, 2959) 

Jednostka 

kontrolowana 
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie1 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Pełniącym obowiązki dyrektora Oddziału2 od 15.01.2013 r. jest Jacek Malicki. 
Poprzednim dyrektorem był od dnia 26.02.2009 r. Adam Poniewski. 

(dowód: akta kontroli str. 9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 NajwyŜsza Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości pozytywnie 
ocenia3 sprzedaŜ przez Oddział w latach 2011 – 2013 (do 30.04.) nieruchomości 
rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa4. 

  PowyŜszą ocenę uzasadnia prawidłowe przeprowadzenie przez Oddział 
postępowań na sprzedaŜ nieruchomości rolnych. Do przetargów ograniczonych 
organizowanych na powiększenie istniejących gospodarstw rolnych dopuszczano 
kandydatów na nabywców spełniających wymagania ustawowe. W podpisanych 
umowach na sprzedaŜ nieruchomości zgodnie z Wytycznymi Prezesa Agencji 
Nieruchomości Rolnych5, zabezpieczono interes Skarbu Państwa.  

  Do nieprawidłowości stwierdzonych w funkcjonowaniu Oddziału naleŜy 
zaliczyć w szczególności: 

• brak analizy wpływu niekorzystania przez Oddział z prawa pierwokupu 
i nabycia nieruchomości na nadmierną koncentrację nieruchomości 
w województwie zachodniopomorskim, 

                                                 
1 Dalej Oddział 
2 Dalej Dyrektor 
3 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. . 
4 Dalej Zasób 
5 Dalej Agencja lub ANR 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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• nieudokumentowanie uwzględniania struktury obszarowej okolicznych 
gospodarstw podczas ustalania powierzchni nieruchomości do sprzedaŜy 
oraz brak analizy wpływu sprzedaŜy na poprawę tej struktury,  

• nieudokumentowanie czynności w ramach procesu wyboru nieruchomości 
Zasobu do sprzedaŜy, w tym m.in. inicjowania sprzedaŜy oraz sposobów 
ustalania powierzchni nieruchomości. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena działalności Oddziału w zakresie wyboru 
nieruchomości Zasobu oraz przygotowania postępowań 
i ustalania trybu sprzedaŜy 

1.1. Przygotowanie organizacyjne Oddziału do sprzedaŜy 
nieruchomości Zasobu 

 

  W latach 2011-2013 (do 30.04.) w zakresie sprzedaŜy nieruchomości 
w Oddziale obowiązywały:  
• zarządzenia Prezesa ANR w sprawie sprzedaŜy nieruchomości Zasobu: nr 

26/10 z dnia 28 września 2010 r., nr 10/11 z dnia 28 marca 2011 r., nr 18/12 
z dnia 24 lipca 2012 r., nr 10/13 z dnia 18 stycznia 2013 r., 

• zarządzenia Prezesa ANR nr 23/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. oraz nr 54/11 
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie odrębnych uregulowań dotyczących 
sprzedaŜy nieruchomości Zasobu wymagających szczególnego 
pełnomocnictwa, 

• zarządzenia Dyrektora Oddziału nr 533/2012 z dnia 16 lutego 2011 r. oraz nr 
2125/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie procedury sprzedaŜy 
nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, co do których osoby uprawnione 
w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa6 (gnrsp) złoŜyły 
wniosek o nabycie części lub całości dzierŜawionej nieruchomości.  

(dowód: akta kontroli str. 316-317, 2251-2581) 
  
Zadania Oddziału związane z wyborem i przygotowaniem powierzonych 

Agencji nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaŜy zostały przypisane 
w regulaminach organizacyjnych7 do Sekcji Gospodarowania Zasobem (SGZ), która 
m.in. opracowywała załoŜenia rzeczowe planu finansowego Zasobu, realizowała 
i monitorowała jego wykonanie, przygotowywała i przeprowadzała przetargi na 
sprzedaŜ i dzierŜawę mienia Zasobu oraz zawierała umowy sprzedaŜy. Na 
podstawie Regulaminu z 10.12.2012 r. dotychczasowe Jednostki Gospodarowania 
Zasobem8 zostały włączone w skład SGZ, jako Sekcje Zamiejscowe 
Gospodarowania Zasobem (SZGZ) w: Gryficach, Nowogardzie, Pyrzycach, 
Stargardzie Szczecińskim, Reczu, Szczecinku, Karnieszewicach i Świdwinie. 

(dowód: akta kontroli str. 338-340, 359-362) 
 

                                                 
6 Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm. 
7 Regulaminy Organizacyjne Oddziału z 17.07.2009 r. i z 10.12.2012 r. obowiązujące w latach 2011-2013 
(do 30.04.)  
8 Wyodrębnione organizacyjnie podmioty gospodarcze Zasobu samodzielnie sporządzające bilans 
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Sekcja Ewidencji i Analiz (SEiA), odpowiedzialna była m.in. za: 
ewidencjonowanie umów przeniesienia własności nieruchomości, analizę 
zasadności wykonania przez Agencję prawa pierwokupu lub wykupu, 
ewidencjonowanie wniosków rolników zainteresowanych nabyciem gruntów Zasobu. 
 Zadania Oddziału związane z realizacją prawa pierwokupu zostały 
określone w zarządzeniu nr 27/10 Prezesa ANR z dnia 7 października 2010 r. 
w sprawie realizacji przez oddziały terenowe prawa pierwokupu i prawa nabycia 
określonych w ustawie z dnia 11 kwietna 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego9 
(ukur), w którym zawarto wytyczne w sprawie zasad nabywania nieruchomości 
rolnych do Zasobu. Dyrektor Oddziału powołał łącznie 11 osób do 2 komisji do 
spraw opiniowania (w Oddziale i Filii) celowości skorzystania przez Agencje z tych 
praw10. Komisje działały w składach co najmniej 3 osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 11-12, 323-325, 346-366, 695-716, 776-794) 
 

Oddział nie przyjął wewnętrznych procedur dotyczących:  
• ustalania trybu przetargu na sprzedaŜ nieruchomości Zasobu,  
• badania źródeł pochodzenia środków finansowych nabywców nieruchomości,  
• kontroli spełniania przez kandydatów na nabywców (osób fizycznych 

i prawnych) warunków przetargów,  
• kontroli realizacji przez nabywców warunków umów sprzedaŜy przy zakupie 

nieruchomości płatnej jednorazowo.  
(dowód: akta kontroli str. 11-12, 311-327) 

 

Dyrektor Oddziału Jacek Malicki oświadczył m.in., Ŝe: 
• Ŝaden przepis prawny nie nakłada obowiązku sporządzania uzasadnień 

wyboru trybu sprzedaŜy gruntów. Rozdysponowanie nieruchomości odbywa się na 
podstawie przepisów ustaw, rozporządzeń oraz Wytycznych Prezesa ANR w tym 
zakresie. Wytyczne precyzyjnie regulują zasady przygotowywania nieruchomości 
do sprzedaŜy. Zatem uzasadnienia wymagałaby sprzedaŜ nieruchomości Zasobu 
w przypadku odstępstwa od powyŜszych regulacji, 
• podczas kwalifikacji uczestników do przetargu ograniczonego (jaki przed 

rozpoczęciem przetargu) Agencja nie ma podstaw do ustalania czy rolnik posiada 
czy nie posiada wystarczające środki finansowe na zakup gruntu. ANR nie ma teŜ 
Ŝadnych prawnych moŜliwości badania źródeł pochodzenia pieniędzy,  
• zgodnie z obowiązującymi przepisami ANR nie jest podmiotem 

uprawnionym do badania zgodności ze stanem faktycznym i prawnym oświadczeń 
składanych w toku postępowań, poświadczonych przez organy gmin. Dokumenty 
sporządzone są przez upowaŜniony organ i korzystają z domniemania prawdziwości 
oraz zgodności z prawdą tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Mając na 
uwadze skutki poświadczenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym 
wystąpiono do gmin o dochowanie szczególnej staranności przy tych czynnościach. 
Przy współudziale Wojewody Zachodniopomorskiego przeprowadzono szkolenia,  
• według najnowszych wytycznych kupujący zobowiązuje się do osobistego 

prowadzenia działalności na nabywanym gruncie przez okres 10 lat. Działania 
kontrolne w tym zakresie zostaną podjęte po przekazaniu wytycznych. Głównym 
elementem zadania będzie opracowanie kryteriów oceny „osobistego prowadzenia 
działalności rolniczej”.  

 (dowód: akta kontroli str. 11-12, 311-318, 323) 

                                                 
9 Dz.U. z 2012 r., poz. 803 
10 Zarządzenie nr 1641/2011 Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 7 kwietnia 
2011 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania celowości skorzystania przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu/ wykupu nieruchomości na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. 
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Na przykładzie SZGZ w Stargardzie Szczecińskim ustalono, Ŝe kaŜdy 

pracownik otrzymał indywidualny zakres obowiązków dotyczący wskazanych gmin. 
Do zadań pracowników naleŜało m.in. przygotowywanie propozycji restrukturyzacji 
i zagospodarowania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi zasadami 
i procedurami; udział w odbiorze operatów szacunkowych; udział w pracach komisji 
przetargowych i przeprowadzanie przetargów na sprzedaŜ nieruchomości, 
sprawowanie nadzoru właścicielskiego w zakresie wywiązywania się nabywców 
z postanowień umów sprzedaŜy, w których cena sprzedaŜy została rozłoŜona na 
raty. Do zadań kierującego SZGZ – zastępcy kierownika SGZ naleŜało sprawowanie 
nadzoru nad wykonywanie przez pracowników SZGZ powyŜszych zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 968-1036) 
 

Do kompetencji kierownika SGZ naleŜało kierowanie i nadzorowanie pracy 
Sekcji, w tym przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaŜ 
nieruchomości. Zastępca kierownika SGZ odpowiadał m.in. za realizację planu 
sprzedaŜy mienia Zasobu, analizowanie przyczyn i skutków jego niewykonania, 
nadzór nad opracowywaniem zarządzeń, procedur i wytycznych, określaniem 
wzorów dokumentów w zakresie trwałego rozdysponowania mienia oraz 
przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaŜ mienia Zasobu. 
Wyznaczeni specjaliści w SGZ sprawowali nadzór nad wykonaniem zadań przez 
poszczególne SZGZ.  

 (dowód: akta kontroli str. 335-340, 357-362, 945-950, 951-955, 962-964) 
 

W SGZ spośród 44 zatrudnionych 43 pracowników posiadało wyŜsze 
wyksztalcenie i co najmniej 2 letni staŜ pracy w Agencji.  

Z 9 osób zatrudnionych w SZGZ w Stargardzie Szczecińskim i 3 osób 
nadzorujących ich pracę, 4 osoby ukończyły studia lub kursy w zakresie wyceny 
nieruchomości, a 511 - w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami. Wszyscy pracownicy SZGZ posiadali, co najmniej pięcioletni 
staŜ pracy w Agencji. WyŜsze wykształcenie posiadało 8 osób.  

 (dowód: akta kontroli str. 1105-1115, 2815-2817) 
 
W działalności Oddziału w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

1.2. Działania Oddziału w celu realizacji wybranych zadań 
Agencji dotyczących polityki rolnej państwa 

Według postanowień art. 6 gnrsp Agencja realizuje zadania wynikające 
z polityki państwa, w szczególności w zakresie m.in. „tworzenia oraz poprawy 
struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych”. Ponadto ANR realizuje zadania 
określone odrębnymi przepisami, w tym przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Zgodnie z treścią art. 1 ukur Agencja realizuje zasady kształtowania ustroju rolnego 
państwa m.in. „poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych” oraz 
„przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych”.  

 
W Oddziale nie uszczegółowiono obowiązków wynikających z wykonywania 

tych zadań a takŜe nie opracowano i nie przyjęto zasad ich realizacji oraz kryteriów 
oceny wykonania.  

  (dowód: akta kontroli str. 11-12, 311-327) 

                                                 
11 1 osoba odbyła kurs w zakresie wycen i zarządzania nieruchomościami.  
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W Oddziale Ŝadnej komórce organizacyjnej i Ŝadnemu pracownikowi nie 

przypisano obowiązków wynikających z realizacji zadań w zakresie tworzenia 
i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz przeciwdziałania 
nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych w województwie 
zachodniopomorskim.  

(dowód: akta kontroli str. 329-350, 351-379) 
 
Prezes Agencji stwierdził12 m.in., Ŝe zadanie dotyczące „tworzenia oraz 

poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych" zostało wprowadzone do 
gnrsp w 2003 r. przepisami ukur. Ustawy te się wzajemnie uzupełniają i dają spójne 
podstawy prawne do realizacji zadań nałoŜonych na Agencję. Dopełnieniem zasad 
są wewnętrzne Wytyczne wprowadzone przez Prezesa ANR. Przyjęte w 2012 r. 
kierunki polityki prywatyzacji gruntów Zasobu, przewidują m.in. istotne zwiększenie 
oferty gruntów na powiększanie i tworzenie gospodarstw rodzinnych. Główny nacisk 
połoŜono na organizowanie przetargów ograniczonych i restrukturyzację gruntów 
przy udziale izb rolniczych. W celu „przeciwdziałania nadmiernej koncentracji 
nieruchomości rolnych", ustawodawca obok podstaw prawnych określił teŜ zakres 
interwencji Agencji na rynku obrotu nieruchomościami rolnymi.  

 (dowód: akta kontroli str. 1062, 1066-1069) 
 

Krzysztof Fidosz zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, Ŝe prowadzenie 
analiz realizacji zadań z zakresu tworzenia i poprawy struktury obszarowej 
gospodarstw rodzinnych oraz przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji 
nieruchomości rolnych nie wynika z Ŝadnych wytycznych w tym zakresie. Jest takŜe 
niemoŜliwe z uwagi na brak informacji dotyczących posiadanych powierzchni 
kontrahentów nabywających nieruchomości z Zasobu. Brak jest równieŜ podstaw 
prawnych do Ŝądania przez Oddział przedmiotowych informacji. Wobec 
powyŜszego, ocena realizacji zadań z zakresu tworzenia i poprawy struktury jest 
utrudniona, a jej pełna realizacja wymagałaby zmiany ustawy.  

 (dowód: akta kontroli str. 1047, 1053-1055, 10571-10576) 
 
Dyrektor Oddziału Jacek Malicki wyjaśnił, Ŝe w latach 2011-2012 

zdecydowana większość gruntów sprzedana była w trybie przetargowym 
i przeznaczona była na powiększenie gospodarstw indywidualnych (z 1.583 umów, 
1.471 umowy zawarto z osobami fizycznymi). Średnia powierzchnia oferowanej 
nieruchomości ulega zmniejszeniu i jest znacznie niŜsza niŜ średnia powierzchnia 
gospodarstw w województwie wynosząca (wg Prezesa ARiMR) 30 ha. Według 
danych Oddziału w 2012 r. na 687 umów (o pow. 6.984 ha) zawartych z rolnikami 
tylko dwie umowy zawarto na grunty o powierzchni przekraczającej 100 ha (ogółem 
o pow. 290 ha) oraz 13 umów na powierzchnię od 50 do 99,99 ha (o pow. 902 ha). 
Uzgodniono z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą (ZIR), Ŝe do przetargów 
ograniczonych przeznaczane będą nieruchomości o powierzchni ponad 5 ha.  

Według dołączonej do wyjaśnień analizy (brak daty sporządzenia) „Wpływ 
sprzedaŜy nieruchomości z Zasobu na strukturę powierzchniową gospodarstw 
w województwie zachodniopomorskim” sporządzonej w Oddziale m.in.: średnia 
powierzchnia gospodarstwa rolnego w województwie wzrosła z 17,3 ha w 2002 r. do 
23,4 ha w 2010 r. Do poprawienia struktury obszarowej gospodarstw przyczyniła się 
zmiana w strukturze oferowanych do sprzedaŜy nieruchomości Zasobu. W 1999 r. 
sprzedane nieruchomości o powierzchni do 1 ha stanowiły ponad 60% umów, 

                                                 
12 W informacji udzielonej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 
Kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.) - dalej ustawa o NIK 
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a w 2010 r. ich sprzedaŜ spadła do 35%. Natomiast sprzedaŜ nieruchomości 
o powierzchni od 10 do 50 ha wzrosła w tym okresie z 10-15% do 25-28%.  

 (dowód: akta kontroli str. 11-12, 311-318, 323, 1047, 1054-1055, 
10571-10576, 2961-2987) 

 
Według danych Oddziału, w 2010 r. średnia powierzchnia gospodarstwa 

w województwie zachodniopomorskim wynosiła 23,4 ha.  
Prezes ARiMR13 ogłosił, Ŝe w 2010 r. średnia powierzchnia gospodarstwa 

w województwie zachodniopomorskim wynosiła 30,3 ha14.  
Z ustaleń Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r15. wynika, Ŝe średnia 

powierzchnia gospodarstwa rolnego posiadającego ponad 1 ha uŜytków rolnych na 
terenie województwa zachodniopomorskiego wynosiła 19,9 ha. 

(dowód: akta kontroli str. 2918, 2982) 
 

W ocenie NIK rozbieŜności w szacowaniu przez Oddział, ARiMR oraz urząd 
statystyczny średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie 
zachodniopomorskim ograniczają rzetelną analizę zmian struktury obszarowej 
gospodarstw rodzinnych. 

 
Według sporządzonego w Oddziale w marcu 2012 r. opracowania, średnia 

minimalna i maksymalna powierzchnia gospodarstwa rolnego w poszczególnych 
gminach (oprócz miast) niŜej wymienionych powiatów województwa 
zachodniopomorskiego przedstawiała się następująco: (dane w ha)  
 

powiat 
minimalna średnia powierzchnia 

gospodarstwa 
maksymalna średnia 

powierzchnia gospodarstwa 
gmina ha gmina ha 

Białogardzki Białogard 10,04 Karlino 16,4 
Choszczeński Bierzwnik 8,79 Pełczyce 19,8 

Drawski Wierzchowo 9,41 Czaplinek 14,99 
Goleniowski Goleniów 8,97 Maszewo 14,5 

Gryficki 
Rewal 

Trzebiatów  
7,32 

13,17 
Brojce 43,5 

Gryfiński Stare Czarnowo 6,89 Trzcińsko Zdrój 15,86 
Kamieński Wolin 7,67 Świerzno 24,09 

Kołobrzeski 
Ustronie 
Morskie 

8,55 Rymań 14,79 

Koszaliński Świeszyno 6,56 Bobolice 18,17 
Łobeski Dobra 19,3 Radowo Małe 30,0 

Myśliborski Dębno 8,93 
Nowogródek 

Pomorski 
12,23 

Policki 
Dobra 

Szczecińska 
5,94 Kołbaskowo 10,60 

Pyrzycki Lipiany 4,71 Pyrzyce 21,3 
Sławieński Darłowo 4,78 Postomino 12,27 
Stargardzki Dobrzany 11,06 Chociwel 28,78 

                                                 
13 Według art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego (Dz.U. z 2012, poz. 1164 ze zm.), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oblicza m.in. średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach, 
na podstawie powierzchni działek rolnych zadeklarowanych we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych. 
14 Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie 
wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz 
średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku (Dz. Urz. MRiRW z 2012 Nr 
28, poz. 36)  
15 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/ASSETS_charakterystyka_gospodarstw_rolnych_PSR2010.pdf  



 

 

7 

powiat 
minimalna średnia powierzchnia 

gospodarstwa 
maksymalna średnia 

powierzchnia gospodarstwa 
gmina ha gmina ha 

Szczecinecki Szczecinek 14,2 Biały Bór 17,06 
Świdwiński Sławoborze 12,71 Połczyn Zdrój 21,21 

Wałecki Mirosławiec 12,3 Tuczno 20,15 
(Dowód: akta kontroli str. 2269-2070) 

  
Dyrektor Oddziału wyjaśnił, Ŝe powyŜsza informacja z gmin jest 

powierzchnią gospodarstwa rolnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, a nie 
w rozumieniu ukur. Tym samym jest to powierzchnia znacznie mniejsza, niŜ 
powierzchnia gospodarstwa rodzinnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 w ukur, 
i wskazana przez Prezesa ANR. Informacja uwzględnia właścicieli i dzierŜawców, 
którzy posiadają na własność lub w dzierŜawie grunt o powierzchni przekraczającej 
1 ha - ale nie prowadzą osobiście gospodarstwa lub nie mieszkają w gminie gdzie 
połoŜona jest nieruchomość. Takie gospodarstwo nie moŜe być uznane za rodzinne. 
Działania Oddziału w zakresie ustalania powierzchni do sprzedaŜy nie były co do 
zasady kwestionowane przez ZIR, która obecnie preferuje gospodarstwa rodzinne, 
a nie gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 2963-2965) 
 
 W ocenie ZIR16 w województwie zachodniopomorskim nie nastąpiła 
radykalna zmiana struktury obszarowej gospodarstw. Według ZIR w posiadaniu 2% 
gospodarstw znajduje się około 49,5% uŜytków rolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1077-1079) 
 

 Dyrektor Oddziału wyjaśnił, Ŝe z uwagi na brak wskazania przez ZIR źródła 
danych nie ma Ŝadnych moŜliwości ich weryfikacji. Oddział jest zainteresowany, aby 
uzyskać takie dane od instytucji posiadających odpowiednie uprawnienia i bazy 
danych. Oddział dostrzega problem nadmiernej koncentracji, jednak zgodnie 
z przepisami sprzedaŜ nieruchomości do 300 ha na powiększenie gospodarstwa 
indywidualnego jest prawnie dopuszczalna. Ewentualne zmiany przepisów powinny 
korygować zarówno tzw. „limit 300" jak i „limit 500" równieŜ w zakresie 
uwzględniania nabytych juŜ z Zasobu gruntów. Brak jest definicji gospodarstwa 
wielkopowierzchniowego. W ocenie Oddziału do tego przedziału zaliczane są 
równieŜ rodzinne gospodarstwa rolne o powierzchni poniŜej 300 ha.  

(Dowód: akta kontroli str. 2969-2970) 
 
 
W oparciu o publikowane dane statystyczne17 dotyczące gospodarstw 

indywidualnych powyŜej 1 ha uŜytków rolnych ustalono, Ŝe według stanu na 2001 r. 
w porównaniu do stanu z czerwca 2011 r.:  

 
 

Wyszczególnienie 
Polska ogółem 

Województwo 
zachodniopomorskie 

2001 r. 2011 r. 3/2  2001 r. 2011 r. 6/5  
1 2 3 4 5 6 7 

Liczba gospodarstw 
indywidualnych    (w tys.) 

1.881,6 1.651,7 87,8% 37,5 34,7 92,5% 

                                                 
16 Stanowisko Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie gospodarowania ziemią w województwie 
zachodniopomorskim, czerwiec 2011 r.  
17 Rocznik Statystyczny Województw z 2002 r. (Główny Urząd Statystyczny, wydanie 2002 r.) oraz Rocznik 
Statystyczny Województw z 2012 r. (Główny Urząd Statystyczny, wydanie grudzień 2012 r.) 
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Powierzchnia uŜytków 
rolnych uŜytkowanych 
przez ww. gospodarstwa        
(w tys. ha) 

13.450,0 13.654,8 101,5% 529,9 629,0 118,7% 

udział gospodarstw 
indywidualnych o 
powierzchni powyŜej 100 
ha wśród ogółu 
gospodarstw       (w %) 

0,2 0,5 250,0% 1,4 2,8 200,0% 

Powierzchnia uŜytków 
rolnych gospodarstw 
indywidualnych powyŜej 
100 ha            (w %) 

7,1 12,7 178,9% 28,4 30,3 106,7% 

W latach 2001 – 2011 w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła 
się liczba gospodarstw indywidualnych o 7,5% przy ogólnopolskim spadku 
wynoszącym 12,2%. Jednocześnie w tym okresie nastąpił wzrost powierzchni 
uŜytków rolnych uŜytkowanych przez te gospodarstwa o 18,7% w województwie 
zachodniopomorskim i 1,5% w skali kraju. W 2011 r., w porównaniu do 2001 r., 
w województwie zachodniopomorskim wzrósł o 100% udział gospodarstw 
indywidualnych posiadających ponad 100 ha uŜytków rolnych wśród ogółu 
gospodarstw. Gospodarstwa te uŜytkowały 30,3% powierzchni uŜytków rolnych.  

Według wyników Powszechnych Spisów Rolnych18 z 2002 i z 2010 r. na 
terenie województwa zachodniopomorskiego w strukturze obszarowej 
indywidualnych gospodarstw rolnych nastąpiły między innymi następujące zmiany: 
• średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego posiadającego ponad 1 ha uŜytków 

rolnych wzrosła z 16,2 ha do 19,9 ha, tj. o 22,8%, 
• zmniejszeniu o 28,1%% uległa liczba gospodarstw o powierzchni od 1 do 30 ha 

(z 37.289 do 26.804), zmalała równieŜ o 19,9 % powierzchnia uŜytków rolnych 
w tych gospodarstwach (z 261.970 ha do 209.958 ha), 

• nastąpił wzrost o 13,4% liczby gospodarstw o powierzchni od 30 do 100 ha 
(z 3.095 do 3.509), natomiast powierzchnia uŜytków rolnych w tych 
gospodarstwach wzrosła o 19,2% (z 157.954 ha do 188.276 ha), 

• o 74,0% wzrosła liczba gospodarstw o powierzchni od 100 do 300 ha (z 551 do 
959), natomiast powierzchnia uŜytków rolnych w tych gospodarstwach wzrosła 
o 75,0% (z 87.033 ha do 152.331 ha), 

• nastąpiło zmniejszenie o 32,6% liczby gospodarstw o powierzchni powyŜej 300 
ha (z 233 do 157), natomiast powierzchnia uŜytków rolnych w tych 
gospodarstwach zmalała o 52,3% (z 160.613 ha do 76.586 ha). 

 (Dowód: akta kontroli str. 2918-2920, 2921-2958) 
 
 W latach 2011-2013 (do 30.04.) Oddział otrzymał od notariuszy19 łącznie 
724 wstępnych umów przeniesienia własności dotyczących 29.146,3 ha 
nieruchomości, za kwotę 889.466.017 zł.  

Podczas oceny zasadności skorzystania Agencji z praw pierwokupu 
i nabycia nieruchomości określonych poszczególnymi umowami, Oddział nie 
analizował wpływu niekorzystania z tych praw na koncentrację nieruchomości 
w województwie zachodniopomorskim, w tym sum powierzchni nieruchomości, jaką 
deklarowali zakupić poszczególni nabywcy.  
 W toku kontroli, z powyŜszych 724 umów wybrano 26 umów, w których 
nabywcami nieruchomości były osoby fizyczne deklarujące zakup ponad 300 ha 

                                                 
18 Powszechny Spis Rolny 2002 Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych województwo 
zachodniopomorskie tabela nr 1; Szczecin, grudzień 2003 r. oraz Powszechny Spis Rolny 2010 Systematyka 
icharakterystyka gospodarstw rolnych województwo zachodniopomorskie tabela nr 1; Szczecin grudzień 2012 r.;  
19 na podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 ukur oraz 29 ust. 4 gnrsp  
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oraz osoby prawne, które chciały nabyć ponad 500 ha łącznie. Ustalono, Ŝe 
stronami 26 umów (3,6% ogółu) były 3 osoby fizyczne i 9 osób prawnych (łącznie 12 
nabywców), deklarujące zakup łącznie 9.834,7 ha (tj. 33,7% ogółu powierzchni 
z umów), za kwotę 322.881.382 zł. Spośród ww. 26 umów, 2 umowy dotyczyły 
sprzedaŜy 72,4 ha nieruchomości zakupionych od Agencji w okresie ostatnich 5 lat 
(art. 29 ust. 4 gnrsp).  
 Ustalono, Ŝe 3 osoby fizyczne nabyły łącznie 1.198,5 ha (8 umowami, w tym 
1 dotyczącą 441,6 ha). Spośród 8.636,2 ha zakupionych przez 9 spółek, 
największymi obszarowo były nabycia nieruchomości o powierzchni: - 1.899,6 ha 
(w tym 1 umowa na 1.875,3 ha); 1.579,9 ha oraz 1.091,4 ha. Najmniejsze 
obszarowo nabyte przez spółki nieruchomości wynosiły 539,35 ha oraz 501,5 ha. 

 (Dowód: akta kontroli str. 2917, 2822, 2843-2916) 
 
W działalności Oddziału w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 

nieprawidłowości polegające na braku analizy realizacji załoŜeń ukur na terenie 
województwa zachodniopomorskiego, w tym wpływu niekorzystania z prawa 
pierwokupu i nabycia nieruchomości na zwiększanie koncentracji nieruchomości. 

1.3.  Wybór nieruchomości Zasobu do sprzedaŜy  

Oddział w latach 2011-2013 (do 30.04.) zawarł 3.732 umowy sprzedaŜy 
51.380,2 ha za cenę 887.009.865 zł. W wyniku zakończonych przetargów na 
sprzedaŜ 28.642,1 ha podpisano 2.895 umów ogółem na łączną kwotę 515.646.082 
zł. Z ilości tej 504 umowy sprzedaŜy nieruchomości o powierzchni 10.921,2 ha za 
cenę 227.283.867 zł zawarto po przeprowadzonych przetargach ograniczonych. 
W 2.391 umowach sprzedano po przetargach nieograniczonych łącznie 17.721,0 ha 
za cenę 288.362.215 zł. 

(akta kontroli str. 840-853, 1220, 2204-2222). 
 
Ustalona w toku kontroli średnia powierzchnia nieruchomości Zasobu 

sprzedanych w przetargach w województwie zachodniopomorskim w latach 2011-
2013 (do 30.04.) wynosiła: (w ha) 

 
przetargi 2011 r. 2012 r. 2013 r. (do 30.04.) 

ogółem  10,0 10,3 7,6 
ograniczone 22,4 21,4 20,4 
nieograniczone  8,4 6,6 4,6 

(dowód: akta kontroli str. 1220) 
 
W toku kontroli analizą objęto 60 umów sprzedaŜy 1.733,6 ha za cenę 

37.138.030 zł zawartych w wyniku przetargu (w tym 30 zawartych przez Filię 
w Koszalinie). Transakcje wybrano metodą doboru celowego, z tego: 33 umowy, 
w których cena sprzedaŜy 1 ha przekroczyła 150% wartości ceny średniej 1 ha 
sprzedanych gruntów w powiecie oraz 27 umów, w których cena sprzedaŜy 1 ha 
wynosiła od 100% do 150% wartości ceny średniej 1 ha sprzedanych gruntów20. 

                                                 
20 Do analizy wybrano nieruchomości rolne zabudowane i niezabudowane, o powierzchni powyŜej 1 ha 
w których naleŜność Agencji zapłacona została jednorazowo, a średnia cena zakupu 1 ha wynosiła 150 % 
i więcej wartości średniej ceny zakupu 1 ha w powiecie. Wszystkich nieruchomości rolnych spełniających 
kryterium przewyŜszenia średniej ceny za 1 ha przy sprzedaŜy w przetargu za gotówkę w badanym okresie 
w Oddziale było 82. Średnia cena dla poszczególnych powiatów została wyliczona dla transakcji sprzedaŜy 
nieruchomości rolnych o powierzchniach od 5 do 50 ha, oprócz powiatu polickiego, w którym nie było sprzedaŜy 
takich obszarów. Z analizy wyłączono 6 transakcji, które były objęte kontrolami MRiRW . 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z 60 analizowanych umów, 28 umów na sprzedaŜ 902,1 ha za cenę 19.126.202 zł21 
zawarto po przeprowadzeniu przetargu ograniczonego.  

  (dowód: akta kontroli str. 482-483, 597-599, 606-635, 1226-
1229, 1590-1591, 1678-1691) 

 

Oddział we wszystkich analizowanych postępowaniach badał stan prawny 
nieruchomości typowanych do sprzedaŜy, uzyskiwał informacje od organów 
samorządu terytorialnego o przeznaczeniu nieruchomości wg planów 
zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz zamieszczał je w wykazach i ogłoszeniach 
o przetargach. Oddział uzyskiwał informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz od Zarządu Dróg Wojewódzkich o planowanych inwestycjach 
drogowych, a od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
o złoŜach kopalin znajdujących się na nieruchomościach planowanych do 
sprzedaŜy. Pracownicy Oddziału w kaŜdym przypadku przeprowadzili oględziny 
nieruchomości, które dokumentowali protokołami z lustracji. Analizowane 
nieruchomości nie kwalifikowały się do nieruchomości szczególnie atrakcyjnych, 
w rozumieniu ust. 4 i 5 Wytycznych Prezesa ANR. Oddział w 2 przypadkach 
sprzedaŜy nieruchomości rolnych o pow. 100 ha występował do ZIR o zajęcie 
stanowiska - ZIR nie wniosła uwag. 

 (dowód: akta kontroli str.1221-1225, 1357, 1376, 2241-2242) 
 
W Oddziale udokumentowano kryteriów wyboru nieruchomości Zasobu do 

sprzedaŜy. Wnioski rolników o sprzedaŜ nieruchomości znajdowały się 
w dokumentacji 15 transakcji (z 60 badanych ogółem). W Ŝadnym z 28 badanych 
postępowań prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego Oddział nie 
dokumentował sposobu realizacji wytycznej Prezesa Agencji22 w zakresie 
uwzględniania struktury obszarowej okolicznych gospodarstw podczas ustalania 
powierzchni nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy. W aktach wszystkich 
badanych 60 transakcji w udokumentowany sposób nie analizowano czy i jak 
sprzedaŜ nieruchomości wpłynie na koncentrację nieruchomości.  

(dowód: akta kontroli str. 1221-1225, 1357, 1376, 2241-2242) 
 

Zastępca Dyrektora Marek Gil wyjaśnił, Ŝe przygotowując nieruchomość do 
sprzedaŜy działano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeniami 
Prezesa ANR. Zarządzenia nie wymagają dokumentowania spełnienia przesłanek 
odrębnym, szczególnym dokumentem. Spełnienie wymagań przewidzianych 
w zarządzeniu jest ustalane na podstawie dokumentów przygotowywanych do 
przetargu. Wszystkie badane sprzedaŜe spełniają warunki określone w Wytycznych 
Prezesa. Świadczy o tym powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaŜy oscylująca wokół średniej wojewódzkiej sprzedawanych nieruchomości.  

(Dowód: akta kontroli str. 2096, 2101, 2509-2510) 
  
Krzysztof Fidosz zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, Ŝe przed określeniem 
ostatecznej powierzchni nieruchomości przygotowywanej do sprzedaŜy w ramach 

                                                 
21 W 2 przypadkach po przetargu ograniczonym na sprzedaŜ 40,0 ha za łączną cenę 1.805.890 zł kandydat na 
nabywcę odstąpił od zawarcia umowy. Oddział przeznaczył nieruchomości na przetarg nieograniczony.  
22 Według ww. wytycznych Prezesa ANR (w pkt. 38 zarządzenia nr 10/11 z dnia 28.03.2011 r., w pkt. 42 – 
zarządzenia nr 18/12 z dnia 24.07.2012 r. oraz w pkt. 41 zarządzenia 10/13 z dnia 18.01.2013 r.) przy ustalaniu 
powierzchni nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze przetargu ograniczonego organizowanego 
dla rolników indywidualnych naleŜy mieć na uwadze strukturę obszarową okolicznych rodzinnych gospodarstw 
rolnych oraz zapotrzebowanie wynikające np. z wniosków rolników lub opinii izby rolniczej, gmin. Powierzchnia 
oferowanych nieruchomości niezabudowanych nie powinna przekraczać średniej powierzchni gospodarstwa 
rolnego w województwie.  
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przetargu ograniczonego pracownicy ustalają m.in. preferowaną przez rolników 
powierzchnię, aby umoŜliwić nabycie gruntów jak największej liczbie rolników. 
Działania te oparte są na wiedzy i doświadczeniu pracowników, którzy posiadają 
wieloletnie doświadczenie w zakresie oczekiwań miejscowych rolników.  

 (dowód: akta kontroli str. 1047, 1053-1055) 
  

Na podstawie analizowanych w toku kontroli dokumentów oraz złoŜonych 
wyjaśnień ustalono, Ŝe Oddział nie dysponował informacjami o strukturze 
obszarowej gospodarstw połoŜonych na terenie poszczególnych gmin i powiatów, 
mimo iŜ zgodnie z Wytycznymi Prezesa ANR podczas ustalania powierzchni 
nieruchomości rolnej przeznaczanej do sprzedaŜy naleŜy je „…mieć na uwadze”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1047, 1052-1053, 10551-10576, 2256, 2269-2272) 
 
Dyrektor Malicki wyjaśnił, iŜ nie są znane statystyczne dane o strukturze 

obszarowej gospodarstw rodzinnych w poszczególnych powiatach. Działania 
Oddziału w tym zakresie polegały na ustaleniu oczekiwanej powierzchni 
sprzedawanych gruntów. Oddział realizując zadania w zakresie sprzedaŜy jak 
i nadmiernej koncentracji przeprowadził z własnej inicjatywy badania ankietowe 
wśród swoich kontrahentów rozsyłając w 2011 roku ankiety.  
Według załączonego do wyjaśnienia opracowania, Oddział w II półroczu 2011 r. 
przesłał do dzierŜawców 4.905 ankiet. Analiza 462 odesłanych ankiet oraz 128 
ankiet wypełnionych na imprezie wystawienniczej wykazała m.in., Ŝe: 
• zainteresowanie nabyciem nieruchomości deklarowało 84% respondentów, 

z czego 98% zamierzało nabyć dzierŜawioną nieruchomość, w tym 38% 
kupiłoby równieŜ inną nieruchomość, 

• ponad 30% respondentów zainteresowanych było nabyciem nieruchomości 
o powierzchni do 1 ha, od 1 do 10 ha zakupiłoby 28% ankietowanych a 19% - 
zainteresowanych było zakupem od 10 do 50 ha, 

• znajomość obowiązujących zasad sprzedaŜy nieruchomości Zasobu 
deklarowało 65% ankietowanych, z czego 55% było juŜ nabywcami takich 
nieruchomości. Do braku znajomości zasad sprzedaŜy przyznało się 43% 
dzierŜawców nieruchomości Zasobu. 

(Dowód: akta kontroli str. 2963, 2965, 2975-2981) 

W toku kontroli ustalono, Ŝe w 2012 r. sprzedaŜ przez Filię w Koszalinie 
w przetargu nieograniczonym największej obszarowo (484 ha23) nieruchomości była 
poprzedzona odmową skorzystania przez dotychczasowego dzierŜawcę z prawa 
pierwszeństwa (procedura sprzedaŜy została rozpoczęta na jego wniosek). Oddział 
mimo negatywnej opinii ZIR oraz wniosków miejscowych rolników o sprzedaŜ części 
nieruchomości, podjął decyzję o sprzedaŜy całej nieruchomości w przetargu 
nieograniczonym. W związku ze skargą osoby fizycznej Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (MRiRW) w grudniu 2011 r. przeprowadziło kontrolę działań Oddziału 
w zakresie tej sprzedaŜy. Według wystąpienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Minister) z dnia 12.02.2012 r., podczas ww. sprzedaŜy: 
• Filia pominęła obowiązek realizacji podstawowych zadań dotyczących tworzenia 

i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz warunków 
sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu, 

• wbrew wnioskom ZIR nie podjęto działań zmierzających do podziału 
nieruchomości na kilka mniejszych i sprzedaŜy ich rolnikom w formie przetargu 
ograniczonego, mimo iŜ zgłaszali zapotrzebowanie na zakup gruntów Zasobu. 

(dowód: akta kontroli str. 50-80, 81-85) 

                                                 
23 Umowa nr 42400/101/2012 z 22.06.2012 r,  
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Krzysztof Fidosz w piśmie do Prezesa Agencji z 2.03.2012 r. m.in. 
stwierdził, Ŝe przeznaczenie ww. nieruchomości do sprzedaŜy było działaniem 
celowym i uzasadnionym z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa i nałoŜonych 
na Filię planów finansowych i rzeczowych sprzedaŜy na 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 86) 
 

 Na podstawie analizy dokumentacji 60 badanych przetargów stwierdzono, 
Ŝe Oddział (poza sprzedaŜami prowadzonymi w związku z 2 wnioskami 
dzierŜawców korzystających z prawa pierwszeństwa nabycia) nie określił 
w udokumentowany sposób osób inicjujących sprzedaŜ oraz powodów wyboru 
nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaŜy. I tak np.: 
- w przypadku umowy nr 42403/00341/2011 z akty sprawy nie wynikało, dlaczego 
w maju 2010 r. podjęto decyzję o sprzedaŜy w ramach pierwszeństwa 
nieruchomości o pow. 258 ha dotychczasowemu dzierŜawcy, mimo iŜ nie złoŜył on 
wniosku o nabycie oraz odmówił skorzystania z pierwszeństwa nabycia24. Umowa 
dzierŜawy wygasała z dniem 10.06.2012 r., 
- umową nr 42403/00494/2012 Oddział sprzedał działkę o pow. 38 ha po 
przeprowadzonym przetargu ograniczonym. Do Oddziału nie wpłynęły wnioski 
rolników o jej sprzedaŜ. Krzysztof Fidosz wyjaśnił, Ŝe nieruchomość przygotowano 
do sprzedaŜy z inicjatywy pracowników JGZ w Nowogardzie w porozumieniu 
z koordynatorem łobeskim, mając na uwadze realizację zadań wynikających 
z ustawy i konieczność wykonania planu rzeczowego i finansowego Oddziału, 
- w przypadku 2 umów (nr 42403/00353/2011 i nr 42403/00354/2011) Oddział 
ogłosił przetarg ograniczony na sprzedaŜ 2 działek o pow. 20 ha kaŜda (odebranych 
wcześniej dzierŜawcy w ramach wtórnej restrukturyzacji). Jeden uczestnik w dwóch 
przetargach wylicytował najwyŜsze ceny, tj. po 1.550.000 zł za kaŜdą (przy cenach 
wywoławczych 363.227 zł i 374.527 zł), następnie odmówił zawarcia umowy. 
Oddział sprzedał nieruchomości po trzecim przetargu nieograniczonym i obniŜeniu 
ww. cen wywoławczych, nabywcą został podmiot prawa handlowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 1295-1322, 1396-1397, 1578, 2253-2254) 
  

Zdaniem NIK, niezbędnym dla przejrzystości gospodarowania majątkiem 
Skarbu Państwa powierzonym Agencji jest ustalenie i przestrzeganie w Oddziale 
standardów kontroli zarządczej zakładających m.in. rzetelne i pełne 
dokumentowanie operacji gospodarczych25. Brak udokumentowania podstaw 
podejmowanych decyzji w zakresie inicjowania i powodów wyboru nieruchomości do 
sprzedaŜy utrudnia kontrolę rozdysponowania powierzonego Agencji majątku 
Skarbu Państwa i moŜe sprzyjać powstawaniu mechanizmów korupcyjnych. 
 
 Krzysztof Fidosz wyjaśnił, Ŝe SZGZ w Stargardzie Szczecińskim jak i Oddział 
miał wiedzę na temat zainteresowania rolników przedmiotowymi działkami. Temat 
sprzedaŜy ww. działek był wielokrotnie poruszany na spotkaniach z rolnikami. 
Typowanie nieruchomości do sprzedaŜy następuje na wniosek zainteresowanych 
nabyciem lub przez pracowników pracujących w pionie sprzedaŜy, którzy typują 
nieruchomości wedle własnego rozeznania, informacji z terenu o potencjalnym 
zainteresowaniu nieruchomością, pomimo braku pisemnego wniosku, oceny 
moŜliwości dokonania sprzedaŜy. NaleŜy podkreślić, Ŝe co do zasady kaŜda 
nieruchomość Zasobu powinna być przeznaczona do sprzedaŜy i Ŝaden przepis ani 
wytyczne nie wskazują, które nieruchomości w jakiej kolejności powinny być 

                                                 
24 Dołączone do wyjaśnień pismo dzierŜawcy 21.12.2009 r. informuje o wcześniejszym zamiarze nabycia 
nieruchomości i negatywnej opinii ZIR w sprawie jej sprzedaŜy.  
25 Pkt. 14 II.E załącznika do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz.Urz. MF. Nr 15, poz. 84) 
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sprzedawane. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy w danym 
roku zaleŜy od nałoŜonych przez Biuro Prezesa planów sprzedaŜy. 

(dowód: akta kontroli str. 423, 426, 435, 438, 445, 449, 451, 461-
462, 465, 468, 477-478, 1574, 1562-1568, 1573-1578) 

 
W działalności Oddziału podczas wyboru nieruchomości Zasobu do 

sprzedaŜy stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
• brak udokumentowanego uzasadnienia decyzji o przeznaczeniu konkretnej 

nieruchomości do sprzedaŜy, które umoŜliwiałoby sprawdzalność jej podjęcia.  
• brak udokumentowanej znajomości struktury obszarowej gospodarstw rolnych 

w poszczególnych gminach i powiatach.  
• ustalanie powierzchni nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy 

w przetargach ograniczonych bez udokumentowania przeprowadzenia analizy 
wpływu transakcji na poprawę struktury obszarowej okolicznych gospodarstw, 
zalecanej Wytycznymi Prezesa Agencji. 

1.4.  Przygotowanie postępowań na sprzedaŜ nieruchomości 
Zasobu 

We wszystkich 60 badanych przypadkach w wykazach i ogłoszeniach 
zawierano informację o prawie pierwokupu wynikającym z art. 29 ust. 1 gnrsp. Z 60 
badanych transakcji 2 nieruchomości na dzień publikacji ogłoszenia o sprzedaŜy 
były obciąŜone umową dzierŜawy. W kaŜdym przypadku dzierŜawcy byli pisemnie 
powiadomieni o prawie pierwszeństwa nabycia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 
gnrsp (dzierŜawcy nie skorzystali z pierwszeństwa nabycia). 

(dowód: akta kontroli str. 2243) 
 

Oceny wszystkich operatów szacunkowych dokonywały co najmniej 
trzyosobowe komisje, które sporządzały protokół zdawczo-odbiorczy. W pracach 
kaŜdej komisji uczestniczyły osoby, które ukończyły kurs lub studia podyplomowe 
w zakresie wyceny nieruchomości. Oddział opracował wewnętrzne procedury 
w zakresie odbioru operatów szacunkowych26. W operatach uwzględniono 
przeznaczenie nieruchomości wynikające z dokumentów przedłoŜonych przez 
właściwe organy samorządu terytorialnego. W kaŜdym przypadku komisje 
stwierdziły zgodność operatów z przepisami prawa i zawartymi umowami. 
Członkowie komisje składali oświadczenia, w których stwierdzali, Ŝe zapoznali się 
z treścią operatu, zakres wyceny jest zgodny z umową oraz, Ŝe nie stwierdzili 
błędów rachunkowych, które miałyby wpływ na określoną wartość nieruchomości. 

 (dowód: akta kontroli str. 2241) 
 

W 3 z 60 badanych transakcji, w których sprzedaŜ nastąpiła po 12 
miesiącach od daty sporządzenia operatu, przed upływem terminu waŜności 
rzeczoznawca majątkowy sporządzał klauzulę o aktualności wyceny. W kaŜdym 
operacie zamieszczano wykaz transakcji sprzedaŜy oraz opis posiadanych cech 
rynkowych, dokumentację fotograficzną, wypisy z rejestru gruntów. 

(dowód: akta kontroli str. 1723, 1843, 1869, 2241) 
 

                                                 
26 Zarządzenia Dyrektora Oddziału w sprawie zasad organizacji zlecania usług w zakresie wycen nieruchomości, 
majątku trwałego ruchomego i obrotowego, produkcji w toku oraz opisów stanów technicznego budynków 
i budowali oraz zasad organizacji odbioru wykonanych usług – nr 384/2010 z 4.03.2010 r.; nr 1266/2011 z dnia 
8.04.2011 r. oraz nr 24/2013 z 23.01.2013 r. 
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W Ŝadnej z 60 badanych transakcji sprzedanych nieruchomości Oddział nie 
udokumentował daty i przesłanek wyboru trybu sprzedaŜy, tj. przetarg ograniczony 
lub nieograniczony, które mogły być przeprowadzone w formie przetargu ofert 
pisemnych (konkurs ofert) lub publicznego przetargu ustnego (licytacji). 
Zatwierdzenie trybu następowało poprzez podpisanie przez zastępcę dyrektora 
Oddziału ogłoszenia o przetargu. Nie udokumentowano równieŜ przeprowadzenia 
analizy wpływu przyjętego trybu przetargu na dostępność nieruchomości dla 
rolników indywidualnych oraz wykonania zadań Agencji dotyczących poprawy 
struktury obszarowej gospodarstw rolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 2243) 
 
Krzysztof Fidosz wyjaśnił, Ŝe Oddział nie sporządzał w latach 2011 -2013 

(do 30.04.) odrębnych pisemnych uzasadnień wyboru trybu sprzedaŜy gruntów, 
poniewaŜ wynikało to bezpośrednio z obowiązujących przepisów i wytycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 1047, 1053-1054) 
 
Spośród 60 analizowanych umów 1 umowa27 na sprzedaŜ 1,4 ha, została 

zawarta po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym (ogłoszenie z dnia 
13.08.2012 r., a przetarg przeprowadzono 30.08.2012 r.) mimo, Ŝe zgodnie z pkt 39 
Wytycznych Prezesa ANR z 24.07.2012 r., w pierwszej kolejności przeprowadza się 
przetarg ograniczony w odniesieniu do nieruchomości rolnych niezabudowanych 
o pow. powyŜej 1 ha. W dniu 11.01.2011 r. wpłynął do Oddziału wniosek 
okolicznego rolnika o sprzedaŜ tej nieruchomości. Wnioskodawca nie został 
nabywcą w wyniku przeprowadzonego przetargu. 

(dowód: akta kontroli str. 2433-2445) 
 
Krzysztof Fidosz wyjaśnił, Ŝe przeprowadzono przetarg nieograniczony 

z uwagi na małą powierzchnię nieruchomości, brak wniosków o przetarg 
ograniczony (wniosek z 11.1.2011 r. dotyczył przetargu nieograniczonego, a we 
wniosku brak było uzasadnienia, Ŝe nabywający chce kupić nieruchomość na 
powiększenie istniejącego gospodarstwa). Ponadto wskazał, Ŝe co do zasady 
nieruchomości rolne do 5 ha zbywane są w przetargach nieograniczonych, chyba Ŝe 
wpłyną wnioski rolników bądź Izby Rolniczej o przeprowadzenie przetargu 
ograniczonego. 

(dowód: akta kontroli str. 1213, 2282) 
 

W działalności Oddziału dotyczącym przygotowania postępowań na 
sprzedaŜ nieruchomości Zasobu nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Oddziału w zakresie 
przygotowania organizacyjnego do trwałego rozdysponowania powierzonego 
majątku Skarbu Państwa i przygotowania postępowań na jego sprzedaŜ, pomimo 
nieprawidłowości związanych z działaniami dotyczącymi przeciwdziałania 
nadmiernej koncentracji nieruchomości i poprawy struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych oraz wyborem nieruchomości Zasobu do sprzedaŜy.  

W ocenie NIK, sprzedaŜ przez Oddział powierzonych Agencji nieruchomości 
Skarbu Państwa jest obszarem działalności publicznej zagroŜonym korupcją. Brak 
dokumentowania czynności inicjujących wybór konkretnej nieruchomości, ustalenie 
jej obszaru i trybu sprzedaŜy, przy braku udokumentowanych reguł postępowania, 
ogranicza sprawdzalność przesłanek decyzji rozdysponowania majątku Skarbu 

                                                 
27 nr 42402/00330/2012 
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Państwa i stwarza warunki dla zachowań dowolnych, zwiększających ryzyko 
korupcji28. 

2. Ocena przebiegu sprzedaŜy nieruchomości, w tym 
ustalania uczestników postępowania 

2.1. Przebieg postępowań na sprzedaŜ nieruchomości 
rolnych  

Oddział, w kaŜdym z badanych 60 postępowań zakończonych podpisaniem 
umowy, publikował wykazy nieruchomości i ogłoszenia o przetargach zawierające 
informacje wymagane w art. 28 ust. 2 gnrsp oraz rozporządzeniami w sprawie 
szczegółowego trybu sprzedaŜy nieruchomości Zasobu29. Wykazy publikowano 
w miejscach i terminach określonych w rozporządzeniach oraz w Wytycznych 
Prezesa ANR. Ceny wywoławcze nieruchomości ustalano zgodnie z art. 30 ust. 1 
gnrsp na podstawie operatów szacunkowych oraz powiększano o koszty poniesione 
w związku z ich sprzedaŜą. W Ŝadnym przypadku Oddział nie stosował bonifikaty 
w cenie sprzedaŜy. Wadia były ustalone zgodnie z wymaganiami rozporządzeń na 
poziomie 5% lub 20% ceny wywoławczej. Postąpienia we wszystkich badanych 
przypadkach były nie niŜsze niŜ 1% ceny wywoławczej.  

(dowód: akta kontroli str. 2243-2244) 
 

Krzysztof Fidosz wyjaśnił, Ŝe wysokość wadium nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaŜy w przetargach nieograniczonych ustalana jest na 
poziomie 20% ceny wywoławczej, natomiast w przypadku przetargów 
ograniczonych zgodnie z pismem Prezesa z 29.04.2009 r. wadium ustalane jest na 
poziomie 5% ceny wywoławczej.  

(dowód: akta kontroli str. 1569, 1581) 
 

Z 60. analizowanych umów, 7. zawarto po przeprowadzeniu więcej niŜ 1. 
postępowania (od 4. do 12.)30. Oddział po nierozstrzygniętym przetargu, zgodnie 
z art. 29 ust. 3a gnrsp, ustalał wysokość ceny wywoławczej w kolejnych 
przetargach. Pierwotne ceny wywoławcze wynosiły 10.781.800 zł łącznie i zostały 
obniŜone do 8.397.420 zł. Umowy zawarto na kwotę 8.496.310 zł. W Ŝadnym 
z badanych postępowań pomiędzy publikacją ogłoszenia, a zawarciem umowy nie 
nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości. W kaŜdym postępowaniu 
sporządzano protokoły zawierające elementy wymagane § 12 ww. rozporządzeń 
MRiRW, które były podpisane przez minimum 3 członków komisji. W 2 umowach 
Oddział dokonał rozłoŜenia ceny zakupu na raty, a 3 umowy były zawarte zgodnie 
z zakresem udzielonego pełnomocnictwa.  

 (dowód: akta kontroli str. 1228, 1267, 1364, 1383, 1148-1452, 2241-2246) 

                                                 
28 Rozumianych jako nieprawidłowości w działalności instytucji, które powodują lub zwiększają ryzyko korupcji 
czyli wykorzystywania funkcji publicznych do prywatnych interesów. 
29 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r w sprawie szczegółowego trybu 
sprzedaŜy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków 
rozkładania ceny na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. Nr 29, poz. 151) uchylone z dniem 
2.06.2012 r. oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego trybu sprzedaŜy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części 
składowych, warunków obniŜenia ceny sprzedaŜy nieruchomości wpisanej do rejestry zabytków oraz stawek 
szacunkowych gruntów (Dz.U. poz. 540). 
30 Po przeprowadzeniu: 4. przetargu zawarto umowy nr 42403/00353/2011, 42403/00354/2011, 
42401/025/2012; 5. przetargu zawarto umowę nr 42403/00341/2011; 7. przetargu zawarto umowę nr 
42400/326/2011; 8. przetargu zawarto umowę 42400/076/2012; a umowę 42400/213/201212 zawarto dopiero 
w 12 przetargu.   
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W działalności Oddziału w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

2.2. Ustalenie uczestników postępowań na sprzedaŜ 
nieruchomości Zasobu 

Weryfikację dokumentów złoŜonych przez uczestników przetargów 
ograniczonych dokonywały komisje przetargowe, które, w przypadku niezłoŜenia 
wymaganych oświadczeń wzywały uczestników do ich uzupełnienia. Komisje 
przetargowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dokonywały merytorycznej 
weryfikacji treści dokumentów złoŜonych przez uczestników tj. oświadczeń, 
wymaganych m.in. art. 7 ukur, tylko sprawdzały ich formalną poprawność. KaŜdy 
zakwalifikowany uczestnik składał wymagane oświadczenia potwierdzone przez 
właściwe organy gmin. Przed dokonaniem sprzedaŜy Oddział uzyskiwał od 
nabywców oświadczenia o tym, Ŝe w wyniku zakupu nieruchomości powierzchnia 
uŜytków rolnych będących ich własnością nie przekroczy 500 ha. Zgodnie 
z przepisami gnrsp i ukur, Oddział nie weryfikował tych oświadczeń. Analizowane 
postępowania nie były przedmiotem zastrzeŜeń składanych do Prezesa ANR. 

 (dowód: akta kontroli str. 2245) 
 

W latach 2006-2013 (do 30.04.) 1.654 nabywców więcej niŜ jednokrotnie 
nabyło nieruchomości Zasobu o łącznej powierzchni 85.754,6 ha za cenę 
1.163.099.278 zł. W badanych 60 transakcjach wystąpiło 6 nabywców, którzy 
nabywali nieruchomości więcej niŜ jednokrotnie. Łącznie w latach 2011-2012 nabyli 
oni 904,6 ha za cenę 18.451.052 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 487-545, 1228, 1594-1625, 1937, 1954, 1970) 
 

Dyrektor Jacek Malicki oświadczył, Ŝe Agencja nie ma moŜliwości 
podejmowania działań w przypadku gdy osoba kilkukrotnie nabywa nieruchomości 
Zasobu. Zarówno przepisy ustawy gnrsp jak i ukur nie wprowadzają ograniczeń 
w zakresie liczby nieruchomości nabywanych z Zasobu. Jedynym ograniczeniem 
w tym zakresie jest limit posiadanej powierzchni wynikający z art. 5 ust.1 pkt 2 ukur, 
gdzie za gospodarstwo rodzinne uznane jest gospodarstwo w którym m.in. 
powierzchnia uŜytków rolnych jest nie większa niŜ 300 ha (tzw. „limit 300” – dotyczy 
osób nabywających grunty na powiększenie gospodarstwa indywidualnego) oraz art. 
28a ust. 1 gnrsp ustalający, Ŝe w wyniku sprzedaŜy przez Agencję łączna 
powierzchnia uŜytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 
ha. Oddział podejmował działania w przypadku kontrahentów, którzy po nabyciu 
nieruchomości w przetargach ograniczonych przekazali nabyte nieruchomości 
innym podmiotom (w 2012 r. były 2 takie przypadki): 
• pani E.K. kilka dni po nabyciu wniosła nieruchomość do załoŜonej przez 
siebie spółki. Oddział wystąpił z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej 
z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa31. Zawiadomiono równieŜ Głównego 
Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie 
(UKS). Obecnie trwa postępowanie w sprawie. 

                                                 
31 Zawiadomienie z 05.09.2012 r. o moŜliwości popełnienia przestępstwa z art. 305 kodeksu karnego 
(polegającego m.in. na wejście w porozumienie z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przy 
przetargu publicznym), lub z art. 286 kodeksu karnego (kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza 
inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej 
w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do naleŜytego pojmowania przedsiębranego działania).  
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• pani B.Z. w 2011 i 2012 r. nabyła nieruchomości Zasobu o łącznej 
powierzchni 317,1 ha (w tym w przetargach ograniczonych 315,2 ha). Przenosząc 
własność działek na spółki, pani B.Z. zachowała limit posiadania nie więcej niŜ 300 
ha. Wniesienia aportów miały miejsce w dniach: 30.08.2012 r. (dzień po nabyciu od 
ANR - 27,0 ha) oraz 11.12.2012 r. (dzień po nabyciu - 170,2 ha). Celem czynności 
była chęć nabywania w przetargu ograniczonym kolejnych nieruchomości32. Oddział 
nie podpisał kolejnych umów, a pani B.Z. złoŜyła skargę do Zespołu Kontroli 
Wewnętrznej w Biurze Prezesa ANR. Oddział złoŜył do Prokuratury Rejonowej 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa33. Zawiadomiono równieŜ GIIF oraz 
UKS. Sprawa w prokuraturze jest w trakcie rozpatrywania. Ponadto pani B.Z. jako 
właściciel gospodarstwa o powierzchni 1,9 ha nabyła 173,4 ha od Przedsiębiorstwa 
M. za cenę 3.750.000 zł, Oddział uznał, iŜ naleŜy zbadać źródło finansowania tego 
zakupu i zawiadomił GIIF. 

(dowód: akta kontroli str. 11-12, 317-318, 2800-2802, 2745-2814) 
 

Prezes ANR stwierdził, iŜ kwalifikacja osób do udziału w przetargu 
ograniczonym następuje na podstawie określonych dowodów, o których mowa w art. 
7 ukur. Posiadanie nieruchomości przez osobę fizyczną, w kontekście ustawowej 
definicji rolnika indywidualnego i gospodarstwa rodzinnego zawartej w ukur, nie 
moŜe być utoŜsamianie z majątkiem spółki. Za rolnika indywidualnego uwaŜa się 
osobę fizyczną posiadająca uŜytki rolne, których łączna powierzchnia nie przekracza 
300 ha. JeŜeli rolnik indywidualny jest jednocześnie właścicielem udziałów lub akcji 
w spółce prawa handlowego posiadającej nieruchomości rolne, gruntów tych 
zgodnie z ukur, nie wlicza się do powierzchni gospodarstwa rodzinnego tego rolnika. 

(dowód: akta kontroli str. 1061-1064, 1066-1070) 
 
W 2013 r. (do 30.04.) Oddział odwołał 56 przetargów na sprzedaŜ 1537 ha, 

z tego: 55 na wniosek ZIR i 1 na wniosek rolników. Oddział nie odwołał 27 
przetargów na sprzedaŜ 604,3 ha, mimo wniosków o ich nieprzeprowadzanie. 

(dowód: akta kontroli str. 854-882, 883-937, 1994) 
 
Zgodnie z pkt. 48 Wytycznych Prezesa ANR z 18.01.2013 r. organizator 

przetargu odstępuje od jego przeprowadzenia na wniosek upowaŜnionego przez 
izbę rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu izby rolniczej: w związku 
z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu, 
rozwaŜa w pierwszej kolejności uzasadniony względami gospodarczymi wniosek 
o zorganizowanie przetargu ograniczonego ofert pisemnych na sprzedaŜ danej 
nieruchomości rolnej Zasobu. Wniosek izby rolniczej powinien zawierać wskazanie 
konkretnych względów gospodarczych oraz mierzalnych kryteriów oceny oferty. 

(dowód: akta kontroli str. 2573) 
 
W wyniku analizy 6 wybranych przetargów ograniczonych, które Oddział 

przeprowadził, pomimo otrzymania negatywnych opinii ZIR odnoszących się do 
kandydatów na nabywców stwierdzono, Ŝe ZIR w 4 przypadkach nie wskazywała 
konkretnych osób, co do których uczestnictwa w przetargu miała wątpliwości i nie 
przedłoŜyła dowodów potwierdzających przystąpienie do przetargu osób 
nieuprawnionych. Oddział nie występował w formie pisemnej do ZIR 
o sprecyzowanie złoŜonych wniosków. Natomiast w 2 przypadkach ZIR wymieniła te 
osoby i uzasadniła swoje stanowisko. Filia w wyniku podjętych działań stwierdziła, 

                                                 
32 t.j działkę nr 99/2 o powierzchni 19,9 ha, działkę nr 99/3 o powierzchni 19,7 ha, działkę nr 99/4 o powierzchni 
19,7 ha, działkę nr 99/5 o pow. 19,9 i działkę nr 99/6 o pow. 20,0 ha 
33 Zawiadomienie o moŜliwości popełnienia przestępstwa z art. 305 kodeksu karnego lub z art. 286 kodeksu 
karnego.  
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Ŝe wskazana osoba nie była bezumownym uŜytkownikiem, w drugim przypadku – 
wymieniona osoba wycofała się z przetargu.  

(dowód: akta kontroli str. 1204 –1209, 1990-1993) 
 

W piśmie z 23.04.2013 r. ZIR wniósł o odwołanie 2 przetargów 
ograniczonych (na sprzedaŜ 5 działek) zaplanowanych na dzień 24 i 26.04.2013 r. 
z „…powodu uzasadnionych wątpliwości odnośnie osoby mającej w nim 
uczestniczyć. …, jeden z oferentów nie spełnia kryteriów dopuszczających do 
udziału w przetargu ograniczonym, nie jest rolnikiem indywidulanym dąŜącym do 
powiększania gospodarstwa rodzinnego, natomiast prawdopodobnie działa na rzecz 
podmiotu gospodarczego z udziałem kapitału zagranicznego.”. W piśmie nie 
skonkretyzowano zarzutu oraz nie wskazano osoby, której dotyczyły.  

(dowód: akta kontroli str. 911) 
 
W 1 przypadku (pismo z 26.3.2013 r.) ZIR wnioskowała o odwołanie 

przetargu wskazując, Ŝe do przetargu zakwalifikował się udziałowiec spółki prawa 
handlowego, która dzierŜawiła od ANR grunty znacznej powierzchni.  

(dowód: akta kontroli str. 1204 -1205) 
 

Z 6 analizowanych wniosków o odwołanie przetargów, 1 wniosek został 
złoŜony przez ZIR na godzinę przed rozpoczęciem przetargu, bez wskazania 
konkretnych osób (dopuszczonych przez komisję przetargową Oddziału).  

 (dowód: akta kontroli str. 1206 - 1207) 
 

Krzysztof Fidosz wyjaśnił, Ŝe kaŜdorazowo wniosek ZIR o odwołanie 
przetargu ograniczonego analizowany jest pod kątem potwierdzenia i uzasadnienia 
wątpliwości. Kiedy wniosek nie wskazuje konkretnej osoby, Oddział podejmuje 
próbę ustalenia, kogo dotyczą wątpliwości. Wskazywanie przez ZIR osób do komisji 
przetargowych odbywa się kaŜdorazowo na wniosek Oddziału wysłany po 
ogłoszeniu przetargu ograniczonego. Po uzyskaniu listy osób wytypowanych przez 
ZIR do udziału w pracach komisji Dyrektor powołuje komisję odrębnie dla kaŜdego 
przetargu. ZIR 12.03.2013 r. przekazał listę osób upowaŜnionych do składania 
wniosków o odwołanie przetargu w przypadku uzasadnionych wątpliwości 
dotyczących osób mających w nim uczestniczyć.  

(dowód: akta kontroli str. 2247-2249, 2256, 2257-2268) 
 

W toku kontroli ustalono, Ŝe wśród 202 osób uprawnionych przez ZIR do 
składania wniosków o odwołanie przetargów, jest pani E.K. wyszczególniona 
powyŜej na stronie 16-17 oraz w pkt. 3.2. niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 2264) 
 
W 134 umowie (z 60 analizowanych) zawartej po przeprowadzonym 

przetargu ograniczonym, nabywcą został rolnik indywidualny (który złoŜył 
wymagane oświadczenia, poświadczone przez właściwe organy) będący 
jednocześnie udziałowcem i prezesem spółki prawa handlowego, która bezumownie 
uŜytkowała nieruchomość będąca przedmiotem przetargu35.  

(dowód: akta kontroli str. 1435-1447) 
Krzysztof Fidosz wyjaśnił, Ŝe spółka kapitałowa posiada osobowość prawną, 

i jest samodzielnym i odrębnym od wspólników podmiotem prawa. Przepisy ukur nie 
wprowadzają Ŝadnych ograniczeń, na mocy których status rolnika indywidualnego 
byłby w jakikolwiek sposób uzaleŜniony od faktu, Ŝe dana osoba jest wspólnikiem 
                                                 
34 Umowa nr 42403/00583/2011  
35 Na podstawie prawomocnej ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, bezumowny uŜytkownik 
(były dzierŜawca) zobowiązał się wydać nieruchomość w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2011r. 
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spółki kapitałowej, będącej właścicielami albo dzierŜawcą nieruchomości rolnych. 
Oddział nie miał podstaw, aby odmówić uczestnictwa w przetargu, skoro uczestnik 
dostarczył odpowiednie zaświadczenia, w których wójt gminy potwierdził wymagane 
osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 1568, 1579-1580, 1582-1586) 
 
W działalności Oddziału w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Oddziału zmierzające do 
sprzedaŜy nieruchomości Zasobu, w tym ustalanie kandydatów na nabywców 
nieruchomości oraz przebieg prowadzonych postępowań. 

3. Ocena umów sprzedaŜy oraz zabezpieczenia w nich 
interesu Skarbu Państwa 

3.1. Zawieranie umów sprzedaŜy i zabezpieczenie interesu 
Skarbu Państwa 

Zapisy badanych 60 umów na sprzedaŜ nieruchomości były zgodne 
z obowiązującymi przepisami oraz Wytycznymi Prezesa. W treściach umów Oddział 
zawierał postanowienia o przysługującym Agencji: prawie pierwokupu 
nieruchomości w przypadku ich zbycia przed upływem 5 lat od zakupu oraz 
umownym prawie odkupu i prawie nabycia. Warunki płatności ustalone w umowach 
były zgodne z warunkami określonymi w ogłoszeniach o przetargach. Zapłata 
naleŜności (poza 2 transakcjami, w których płatność ceny rozłoŜono na raty) 
nastąpiła najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W 2 przypadkach36 rozłoŜenia 
płatności na raty, komisyjnie przeprowadzono analizę kondycji finansowej nabywcy 
i zaproponowano zabezpieczenia płatności adekwatne do kwoty zabezpieczanej. 
Przedmiotem badanych transakcji nie były obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 1448-1452, 2333, 2344, 2246) 
 

Oddział nie analizował źródeł pochodzenia środków finansowych 
w transakcjach płatnych jednorazowo.  

(dowód: akta kontroli str. 2246) 
 
 Krzysztof Fidosz wyjaśnił, Ŝe UKS corocznie zwracał się do Oddziału 

z prośbą o udzielenie informacji o kontrahentach ANR. I tak np. w grudniu 2011 r. 
udostępniono dane wszystkich transakcji za okres 2010-2011, a w listopadzie 
2012 r. przekazano dane o osobach, które nabyły od Agencji ponad 100 ha.  

(dowód: akta kontroli str. 1118, 1122, 1124-1132) 
 

W okresie od 01.2011 r. do 04.2013 r. Oddział37 zawarł 3.732 umowy na 
sprzedaŜ nieruchomości na kwotę 887.009.865 zł, w tym 145 umów zawarto mimo 
posiadania przez nabywców wymagalnych zobowiązań, które na dzień zawarcia 
umów wynosiły łącznie 877.873 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 546-587, 606-635, 1136-1155, 2246)  
 

                                                 
36 umowa nr 42403/00378/2011 i umowa nr 42403/00583/2011 
37 Z ww. ilości Oddział (bez Filii w Koszalinie) zawarł 2.306 umów na kwotę 606.504.789 zł, w tym 120 umów 
zostało zawartych mimo wymagalnych zobowiązań kontrahentów na dzień zawarcia umowy wynoszących 
382.007 zł. 
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Krzysztof Fidosz wyjaśnił, Ŝe w przypadkach zbywania nieruchomości (bez 
rozkładania ceny sprzedaŜy) po stronie Agencji powstaje zobowiązanie do zawarcia 
umowy sprzedaŜy, pomimo posiadania przez nabywcę wymagalnych zobowiązań 
w stosunku do ANR. Brak jest podstaw prawnych do odmowy zawarcia umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 2250-2251)  
 
Plany finansowe Oddziału na lata 2010-2013 (I kwartał) zakładały wpływy ze 

sprzedaŜy mienia Zasobu w kwocie 898.365 tys. zł (wg planu po zmianach 927.524 
tys. zł), wykonanie wyniosło 809.275 tys. zł38. W latach 2010-2013 planowano 
sprzedaŜ 82.700 ha (84.895 wg planu po zmianach), wykonanie za okres 2010-2013 
(I kwartał) wyniosło 70.301 ha. 

(dowód: akta kontroli str. 380-481, 1116, 1136)  
 

Oddział był zobowiązany przez Prezesa Agencji do zwiększania sprzedaŜy 
powierzchni gruntów. W piśmie z 10.09.2010 r. Wiceprezes Agencji stwierdził, Ŝe 
„…W związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 30 sierpnia br. 
zobowiązującym ANR do zintensyfikowania sprzedaŜy nieruchomości rolnych 
w roku bieŜącym, skutkującej zwiększeniem wpłaty do budŜetu państwa w roku 
2011 oraz w ślad za przekazanymi przez Prezesa ANR na Naradzie Kierownictwa 
Agencji informacjami o konieczności zwiększenia o ok. 12% powierzchni gruntów 
planowanych do sprzedaŜy, w załączeniu przekazuję tabele określające wielkości, 
wynikające z planu finansowego Zasobu na rok 2010 r. dla Oddziału Terenowego”. 

(dowód: akta kontroli: str. 1104) 
 
W 2010 r. zwiększono planowaną kwotę wpływów ze sprzedaŜy mienia 

z 205.886 tys. zł do 232.231 tys. zł i powierzchnię gruntów przeznaczonych do 
sprzedaŜy z 18.200 ha do 20.395 ha. Dyrektor Oddziału 11.02.2011 r. zobowiązany 
został przez Prezesa do zintensyfikowania działań w zakresie zwiększenia 
sprzedaŜy gruntów, aby osiągnąć poziom co najmniej 26 tys. ha. Wielkość 
sprzedaŜy w planie finansowym na 2011 r. nie uległa zmianie i wynosiła 22.000 ha.  

 (dowód: akta kontroli str. 1094-1104, 1116) 
 
Plany sprzedaŜy gruntów na lata 2010-2013 poza ogólną powierzchnią 

gruntów nie obejmowały rzeczowego wykazu gruntów przeznaczonych do 
sprzedaŜy z wyszczególnieniem m.in. gminy, obrębu, nr działki, powierzchni.  

(dowód: akta kontroli str. 380-481)  
 

Krzysztof Fidosz wyjaśnił, Ŝe plany nie zawierają wykazu działek 
przeznaczonych do sprzedaŜy z podaniem ich powierzchni i połoŜenia z uwagi na 
fakt, iŜ powierzchnia planowana do sprzedaŜy wynika z załoŜeń planu finansowego. 
Monitoring Zasobu, analiza dzierŜaw i terminów ich wygasania determinują działania 
Oddziału w kierunku dalszej dzierŜawy bądź sprzedaŜy. Kwota przychodów ze 
sprzedaŜy gruntów w planach finansowych na lata 2011-2013 wynikała 
bezpośrednio z przeliczenia ilości ha przez średnią cenę dla określonej kategorii 
nieruchomości wg załoŜeń przekazanych z Biura Prezesa. 

 (dowód: akta kontroli str. 1046, 1050-1051) 
 
W działalności Oddziału w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                 
38 W latach 2012-2013 (do 30.04. nie dokonywano zmiany planów finansowych w zakresie przychodów 
i dochodów ze sprzedaŜy mienia Zasobu.  
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3.2. Realizacja przez Oddział wniosków pokontrolnych 
dotyczących sprzedaŜy nieruchomości rolnych Zasobu 

W wystąpieniu z 03.12.2007 r. sporządzonym po kontroli nr P/07/112 
„SprzedaŜ i wydzierŜawianie nieruchomości Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa” NIK pozytywnie oceniła mimo stwierdzonych uchybień zbadane transakcje 
sprzedaŜy nieruchomości rolnych Zasobu w latach 2004-2006. Spośród 10 
sformułowanych wniosków, 3 wnioski dotyczyły spraw objętych niniejszą kontrolą: 
• wniosek nr 3. Rzetelne sprawdzanie przez komisje przetargowe dokumentów 

przedkładanych przez uczestników postępowań przetargowych;  
• wniosek nr 4. Ustalanie wartości zabezpieczeń spłaty naleŜności Agencji 

adekwatnych do kwot zabezpieczanych;  
• wniosek nr 6. Pełniejsze zabezpieczenie interesów Agencji poprzez rozwaŜenie 

zasadności aktualizacji wyceny wartości nieruchomości sprzedawanych 
w ramach pierwszeństwa nabycia, częstszych, niŜ co 12 miesięcy, w sytuacji 
wydłuŜania okresu zbycia nieruchomości. 

 (dowód: akta kontroli str. 775) 
 
Ustalono, Ŝe Oddział zrealizował ww. wnioski pokontrolne.  

• wniosek nr 3 - stwierdzono, Ŝe komisje przetargowe rzetelnie sprawdzały 
przedkładane przez uczestników przetargów dokumenty;  

• wniosek nr 4 - ustalono, Ŝe w 2 zbadanych postępowaniach, w których płatność 
rozłoŜono na raty, zabezpieczenia były adekwatne do kwoty zabezpieczanej, 
np. kwota zabezpieczana 500.000 zł, wartość zabezpieczeń – hipoteka 750.000 
zł, weksle in blanco na 750.000 zł;  

• wniosek nr 6 - Prezes ANR w pkt 16 Wytycznych w sprawie sprzedaŜy określił 
m.in., Ŝe w razie upływu ponad 6 miesięcy od daty ustalenia wartości 
nieruchomości, przed ustaleniem ceny sprzedaŜy naleŜy zlecić rzeczoznawcy 
majątkowemu potwierdzenie aktualności lub aktualizację operatu.  

 (dowód: akta kontroli str. 775) 
 
W latach 2011-2013 (I półrocze) kontrole sprzedaŜy przez Oddział 

nieruchomości trzykrotnie przeprowadziło MRiRW oraz jednokrotnie UKS. 
(dowód: akta kontroli str. 22, 81, 92, 122) 

 
 MRiRW w dniach 14.06-08.07.2011 r. przeprowadziło kontrolę w Oddziale 

w zakresie prawidłowości działań dotyczących sprzedaŜy nieruchomości w ramach 
pierwszeństwa dzierŜawcy nieruchomości. Po zakończeniu kontroli Minister 
09.08.2011 r. zalecił Prezesowi, w przypadku uzyskania przez Agencję stanowisk 
organów zewnętrznych w procesie przygotowania nieruchomości do sprzedaŜy, 
podejmowanie działań w celu skrócenia do niezbędnego minimum czasu 
oczekiwania na te stanowiska oraz kontynuowanie działań w celu sprawnego 
przeprowadzenia sprzedaŜy nieruchomości.  

(dowód: akta kontroli str. 22-24, 26 - 49) 
 

Po zakończeniu kontroli dotyczącej sprzedaŜy nieruchomości w Postominie 
w wystąpieniu z 13.02.2012 r. Minister stwierdził m.in., Ŝe przy sprzedaŜy Oddział 
pominął obowiązek realizacji podstawowych zadań Agencji, tj. tworzenia i poprawy 
struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz warunków sprzyjających 
racjonalnemu wykorzystywaniu potencjału produkcyjnego Zasobu. Oddział nie 
przeprowadził sprzedaŜy części nieruchomości w przetargu ograniczonym dla 
miejscowych rolników, pomimo zgłaszanego zapotrzebowania. Wcześniejsze 
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wyłączenie z dzierŜawionej nieruchomości ponad 20% gruntów nie wykluczało, 
zdaniem Ministra, moŜliwości dalszych wyłączeń w porozumieniu z dzierŜawcą, 
równieŜ w sytuacji, gdy dzierŜawca zrezygnował z nabycia w drodze pierwszeństwa. 
Oddział mógł teŜ podzielić dzierŜawioną nieruchomość na kilka mniejszych, 
a następnie przeznaczyć je do sprzedaŜy w trybie przetargów ograniczonych.  

(dowód: akta kontroli str. 81, 83) 
 

Prezes ANR w marcu 2012 r. poinformował Ministra, iŜ w celu istotnego 
zwiększenia oferty gruntów na powiększenie i tworzenie gospodarstw rodzinnych 
opracowano załoŜenia nowych zasad sprzedaŜy nieruchomości rolnych Zasobu, 
które przewidują: znaczne zwiększenie liczby przetargów ograniczonych dla 
rolników (np. nieruchomości rolne o powierzchni większej niŜ 1 ha wystawiane będą 
do sprzedaŜy najpierw w przetargu ograniczonym), dopasowanie sprzedawanych 
powierzchni gruntów do moŜliwości i potrzeb rolników (pod uwagę brana będzie 
m.in. średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w województwie), udział izb 
rolniczych w procesach restrukturyzacji nieruchomości przygotowanych do 
sprzedaŜy w trybie przetargowym (np. współudział w określaniu powierzchni 
i przedmiotu sprzedaŜy), ograniczenie sprzedaŜy w trybie przetargowym 
nieruchomości obciąŜonych umowami dzierŜawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 90) 
 

MRiRW w styczniu 2013 r. przeprowadziło kontrolę Oddziału w zakresie 
przeznaczenia od stycznia 2012 r. do stycznia 2013 r. do sprzedaŜy nieruchomości 
Zasobu, w szczególności nabytych przez podmioty z udziałem kapitału 
zagranicznego, prowadzenia przetargów ograniczonych na powiększenie lub 
utworzenie gospodarstwa rodzinnego, korzystania przez Agencję z prawa odkupu, 
pierwokupu i tzw. wykupu, podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie 
w nabywaniu nieruchomości przez osoby podstawione tzw. „słupy”. W toku kontroli 
ustalono m.in., Ŝe Oddział nie pozyskiwał wiedzy o występowaniu zjawiska tzw. 
„słupów”. O jego występowaniu w konkretnym przetargu informowała ZIR bądź 
rolnicy. Przetargi takie były w większości przypadków odwoływane. JeŜeli 
z dokumentacji wynikało, Ŝe grunty nie były nabywane w celu powiększenia 
gospodarstwa rodzinnego, sprawy takie były kierowane przez Oddział do 
prokuratury oraz słuŜb finansowych celem sprawdzenia źródeł finansowania. Jednak 
w wielu przypadkach nie wstrzymano przetargów, poniewaŜ ZIR nie potrafiła 
właściwie uzasadnić swoich podejrzeń.  

W wyniku kontroli działań Oddziału mających na celu zapobieganie 
w nabywania nieruchomości przez osoby podstawione MRiRW stwierdziło m.in., Ŝe 
działania pani B.Z. zmierzały do obejścia przepisów gnrsp. Potwierdza to obawy 
protestujących, Ŝe w przetargach uczestniczyły osoby, które wprawdzie formalnie 
legitymowały się ustalonymi kryteriami dostępności, ale ich zamiary, co do 
kupowanych nieruchomości wskazują, iŜ nie były kupowane na powiększenie 
swoich gospodarstw, lecz nabywane w celu ich dalszej sprzedaŜy.  

W związku z ww. kontrolą, w wystąpieniu z 16.05.2013 r. Minister zalecił 
Prezesowi ANR podjęcie następujących działań: 

1. Wykonanie prawa odkupu nieruchomości nabytych przez B.Z. 
2. Monitorowanie, czy nabyte przez wskazane osoby fizyczne (w tym m.in. 

E.K.) nieruchomości wykorzystywane są na powiększanie gospodarstw 
rodzinnych, a w przypadku stwierdzenia wykorzystywania nieruchomości 
w innych celach - wykonanie prawa odkupu. 

3. Zabezpieczenie w planach finansowych środków na wykonywanie praw 
odkupu, pierwokupu i wykupu nieruchomości. 
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4. W przypadku przeprowadzania przez BP ANR kontroli doraźnych 
w sprawach szczególnie wraŜliwych, formułowanie zaleceń pokontrolnych 
i sprawdzanie ich wykonania. 

(dowód: akta kontroli str. 92-104, 169-183) 
 

NIK przeanalizowała transakcje kupna nieruchomości i transakcje 
przeniesienia własności nieruchomości na podstawie umów innych niŜ umowy 
sprzedaŜy, jakie wpłynęły39 do Oddziału w latach 2011-2013 (do 30.04.) oraz zapisy 
dostępne na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego. Ustalono m.in., Ŝe 
wymieniona w ww. wniosku nr 2 wśród monitorowanych nabywców pani E.K. w dniu 
20.07.2012 r. załoŜyła Spółkę, której była jedynym wspólnikiem. Jako udziały 
wniosła w formie aportu m.in. nabyte od Agencji w przetargu ograniczonym 
nieruchomości o powierzchni 188 ha wartości 9.400 tys. zł. W dniu 31.10.2012 r. 
w KRS panią E.K. wykreślono jako wspólnika i wpisano w to miejsce podmiot prawa 
holenderskiego, który został jedynym wspólnikiem Spółki. Tym samym Spółka, 
została spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 3e ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców40.  

(dowód: akta kontroli str. 597, 2742-2753, 2759-2796) 
 
 NIK ustaliła (na podstawie danych Oddziału i zapisów w KRS), Ŝe w latach 
2011-2013 (do 30.04.) do Oddziału wpłynęło 46 aktów notarialnych dotyczących 
warunkowego zbycia nieruchomości o łącznej powierzchni 4.639,9 ha i wartości 
174,9 mln zł, których nabywcami było 18 spółek prawa handlowego. Po złoŜeniu 
przez Oddział oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu lub nabycia, 
w spółkach tych udziały zostały nabyte przez wspólników, którzy byli cudzoziemcami 
w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, 
a tym samym, spółki stały się spółkami kontrolowanymi w rozumieniu art. 3e ustawy.  

Ponadto 1 spółka kontrolowana, na podstawie 3 umów sprzedała 2.051,6 ha 
spółce z udziałem kapitału zagranicznego za cenę 154,9 mln zł.  

(dowód: akta kontroli str. 2675-2741) 
 

 W latach 2011-2013 (do 30.04) Oddział sprzedał 5 cudzoziemcom 23 ha 
gruntów, natomiast 28 podmiotom z udziałem kapitału zagranicznego – 2.955,01 ha 
gruntów.  

Ustalono, Ŝe w Oddziale ww. cudzoziemcy w 3 przypadkach dysponowali 
wymaganymi zezwoleniem wydanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 
Natomiast w pozostałych przypadkach, jedna ze spółek nie była podmiotem 
kontrolowanym, a kolejna była cudzoziemcem, ale na nabycie przez nią 
nieruchomości nie było wymagane uzyskanie zezwolenia MSW.  

(dowód: akta kontroli str. 662-667, 2818-2819) 
 
 W przypadku sprzedaŜy 96,22 ha, w których nabywcami były podmioty 
z udziałem kapitału zagranicznego, po nabyciu nieruchomości przez 3 spółki 
nastąpiło zbycie udziałów na rzecz cudzoziemców. W wyniku nabycia udziałów 
spółki stały się spółkami kontrolowanymi.  

(dowód: akta kontroli str. 2677-2678) 
 
 Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mają moŜliwość 
uzyskania praw własności nieruchomości naleŜących do spółek. Art. 270 pkt 2 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych41, stanowi, Ŝe 
                                                 
39 na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 1 ukur 
40 Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm. 
41 Dz.U. z 2009 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm. 
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rozwiązanie spółki powoduje uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo 
o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym 
przez notariusza. Natomiast art. 286 Kodeksu stwierdza m.in., Ŝe majątek, pozostały 
po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników 
w stosunku do ich udziałów lub warunków umowy spółki. 
 
 Krzysztof Fidosz w wyjaśnieniu w sprawie: analizowania przez Oddział, 
podczas oceny celowości stosowania prawa pierwokupu, nabycia oraz umownego 
prawa odkupu struktury własnościowej spółek prawa handlowego – stron umów – 
oraz ewentualnych zmian struktury własnościowej spółek stwierdził, Ŝe mając na 
uwadze cel w jakim Agencja korzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu, 
nabycia lub odkupu decyzja o skorzystaniu z tych praw podyktowana jest innymi 
okolicznościami niŜ struktura własnościowa spółek prawa handlowego (akcje 
i udziały cudzoziemców). Głównym celem realizacji zapisów ustawy jest 
kształtowanie ustroju rolnego państwa. Decyzja o skorzystania lub nie 
z przysługujących praw oparta jest o realizację w/w celów, a nie strukturę 
własnościową stron umowy. Kluczowym elementem tej decyzji jest zapotrzebowanie 
rolników na grunty oraz moŜliwości rozdysponowania nabytych gruntów. Ponadto 
Agencja nie ma informacji o strukturze własnościowej i zmianie tej struktury.  
 Na czynności mające na celu ustalenie czy Agencja skorzysta lub nie 
z przysługującego prawa pierwokupu lub nabycia ustawodawca przewidział 30 
dniowy okres na zajęcia stanowiska. Agencja po tym terminie nie prowadzi analiz 
w oparciu o ogólnodostępne sieci teleinformatyczne KRS ewentualnych zmian 
struktury własnościowej spółek na rzecz których nastąpiło na podstawie umów 
sprzedaŜy lub umów innych niŜ sprzedaŜ przeniesienie własności nieruchomości 
z uwagi na brak takiego obowiązku. Ponadto wynik takiego działania (po upływie 
ustawowego 30 - dniowego terminu) nie mógłby być wykorzystany przy realizacji 
tego prawa. Zmiana właścicieli udziałów w spółce prawa handlowego (niezaleŜnie 
od tego czy nabywca jest cudzoziemcem czy obywatelem Polski) nie jest podstawą 
do wykonania prawa odkupu. Analiza struktury własnościowej spółek prawa 
handlowego będących stronami analizowanych umów nie była przedmiotem 
wytycznych lub decyzji Prezesa Agencji lub Dyrektora Oddziału.  

(dowód: akta kontroli str. 1117-1118, 1120-1122) 
 
W działalności Oddziału w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Oddziału w zakresie 
zawierania umów sprzedaŜy i zabezpieczenia w nich interesu Skarbu Państwa.  

4.  Ocena korzystania przez Oddział z praw nabycia, odkupu 
i pierwokupu nieruchomości  

4.1. Sprawowanie przez Oddział nadzoru w zakresie 
wywiązywania się nabywców z warunków określonych 
umowami sprzedaŜy (dotyczących m.in. zapewnienia 
Agencji prawa pierwokupu42 i odkupu43 nieruchomości). 

 

                                                 
42 Art. 3 ust. 4 ukur oraz art. 29 ust. 4 gnrsp 
43 Art. 4 ust. 1 ukur 
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śadnemu pracownikowi SGZ nie przypisano obowiązków dotyczących 
monitorowania prawidłowości realizacji przez nabywców warunków umów sprzedaŜy 
(np. zapewnienia Agencji prawa pierwokupu i odkupu nieruchomości, terminu wpisu 
hipoteki, uŜytkowania nieruchomości na cele rolne).  

 (dowód: akta kontroli str. 959-961) 
 
W latach 2011-2013 (do 30.04) monitorowanie prawidłowości 

przestrzegania przez nabywców warunków umów sprzedaŜy (płatność gotówkowa) 
nie było zagadnieniem objętym planami kontroli SGZ.  

(dowód: akta kontroli str. 1218-1219) 
 
 W obowiązującym od 21.01.2013 r. zarządzeniu nr 10/13 Prezesa ANR 
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości Zasobu postanowiono44 m.in., Ŝe w przypadku 
sprzedaŜy nieruchomości w przetargu ograniczonym do umowy zostanie 
wprowadzony zapis zobowiązujący kupującego do osobistego prowadzenia 
działalności rolniczej na nabywanym gruncie przez 10 lat od dnia zawarcia umowy, 
informowania o zamiarze zbycia nieruchomości oraz nie ustanawiania, bez zgody 
Agencji, hipoteki na nabywanym gruncie. W sytuacji nieprzestrzegania tych 
zobowiązań przez 10 lat od dnia zawarcia umowy, kupujący został zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Agencji kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaŜy.  

(dowód: akta kontroli str. 2562, 2581) 
 
 Krzysztof Fidosz stwierdził, Ŝe Agencja jest powiadamiana przez 
zobowiązanych (zbywających lub notariuszy) o zamiarze zawarcia umów 
przenoszących własność nieruchomości, jeŜeli w odniesieniu do tych umów 
przysługuje jej prawo pierwokupu lub nabycia. Przekazywane informacje podlegają 
analizie, czy uzasadnione jest skorzystanie z przysługujących uprawnień. Agencja 
ma prawo złoŜyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu w terminie 
miesiąca od daty otrzymania odpisu warunkowej umowy sprzedaŜy lub umowy 
bezwarunkowej, przy innym niŜ sprzedaŜ przeniesieniu własności. Oddział 
podejmuje działania ukierunkowane na określenie stanu nieruchomości w oparciu 
o lustrację jak i stan prawny wpisany w księgi wieczyste w tym elektroniczną księgę 
wieczystą. W przypadku kontrahentów wnoszących nabyte nieruchomości do spółek 
– Oddział zgłaszał sprawy do prokuratur oraz słuŜb finansowych celem oceny 
zgodnego z prawem postępowania. Aby sprawdzić spełnienie przez nabywców 
warunków umów, określonych zarządzeniem nr 10/13 Oddział będzie kontynuował 
rozpoczęte na początku roku działania mające na celu monitorowanie w księgach 
wieczystych stanu nieruchomości sprzedanych w przetargach ograniczonych.  

(dowód: akta kontroli str. 2247-2248, 2249-2250) 
 
Prezes Agencji poinformował, iŜ w umowach sprzedaŜy nieruchomości 

zawieranych w przetargach ograniczonych, stosowane są zapisy dotyczące 
zobowiązania nabywcy do prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej oraz 
umownego prawa odkupu. W latach ubiegłych w Biurze Prezesa wielokrotnie 
rozwaŜano moŜliwość wprowadzenia do umów np. sankcji finansowych, 
stosowanych w przypadkach np. odsprzedaŜy lub zmiany przeznaczenia nabytych 
gruntów. PrzewaŜał pogląd, iŜ - ze względu na skuteczność egzekucji postanowień 
– tego typu rozwiązania powinny mieć rangę przepisów ustawowych. Wątpliwości co 
do zakresu moŜliwej ingerencji sprzedającego w prawo własności nabywcy, 
potwierdziła treść uzasadnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 18.03. 
2010 r. dotycząca wykreślenia prawa odkupu. Jednocześnie w dyskusjach 

                                                 
44 We wcześniejszych zarządzeniach Prezesa nie wprowadzono przytoczonych zapisów. 
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podkreślano, iŜ stosowanie kar umownych powiązane powinno być z wystąpieniem 
po stronie Agencji wymiernej szkody, rekompensowaną karą umowną.  

(dowód: akta kontroli str. 1065) 
 
Wobec Ŝadnej z badanych 60 transakcji sprzedaŜy nieruchomości Zasobu, 

do Oddziału nie wpłynęły np. od ZIR lub gmin informacje lub skargi dotyczące: 
niespełniania przez nabywcę ustawowych wymagań czy niewłaściwego 
gospodarowania sprzedaną nieruchomością.  

(dowód: akta kontroli str. 2243) 
 

W latach 2011-2013 (do 30.04) Oddział mógł skorzystać z:  
• prawa pierwokupu wobec 526 warunkowych umów sprzedaŜy nieruchomości 

o powierzchni 21,5 tys. ha i wartości 579,2 mln zł (art. 3 ust. 4 ukur),  
• prawa nabycia wobec 70 innych niŜ sprzedaŜ umów przeniesienia własności 

nieruchomości o pow. 4,9 tys. ha i wartości 251,8 mln zł (art. 4 ust. 1 ukur),  
• prawa pierwokupu wobec 128 nieruchomości o pow. 2,7 tys. ha i wartości 58,5 

mln zł (art. 29 ust. 4 gnrsp),  
• umownego prawa odkupu przysługujące ANR w stosunku do 57 nieruchomości 

o pow. 3,0 tys. ha i wartości 62,2 mln zł.  
(dowód: akta kontroli str. 484-486, 602-604, 1692-1694, 2906-2916) 

 
Prezes ANR na stosowanie ukur na terenie całego kraju w 2011 r. utworzył 

rezerwę w planie finansowym Agencji w kwocie 5 mln zł a na 2012 r. i 2013 r. 
w kwocie 20 mln zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 1116, 436, 449, 465) 
 
W latach 2011-2013 (do 30.04.) Oddział występował trzykrotnie 

o zwiększenie środków w planie finansowym Zasobu na stosowanie ukur, tj. we 
wniosku: z 7.04.2011 r. na kwotę 2.143 tys. zł; z 26.03.2012 r. na kwotę 24.038 tys. 
zł i wniosku z 30.04.2013 r. na 675 tys. zł. Zespół Gospodarowania Zasobem 
w Biurze Prezesa ANR negatywnie zaopiniował wnioski z 7.04.2011 r.45 
i z 26.03.2012 r.46. Wniosek z 30.04.2013 r. został uwzględniony w dniu 9.05.2013 r. 

W latach 2011-2013 (do 30.04.) Oddział dwukrotnie występował 
o zwiększenie planu finansowego Zasobu na realizację prawa odkupu, tj. we 
wniosku z 14.01.2013 r. na kwotę 1.394 tys. zł47 i z 15.01.2013 r. na kwotę 1.077 
tys. zł47. Wnioski zostały uwzględnione.  

  (dowód: akta kontroli str. 184-258, ) 
 
NIK zwraca uwagę, Ŝe wartość umów, wobec których Oddział mógłby 

skorzystać z posiadanych uprawnień pierwokupu, nabycia i odkupu na rzecz Skarbu 
Państwa nieruchomości zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim 
wielokrotnie przekraczała kwotę, jaką w Biurze Prezesa planowano w Agencji na 
stosowanie ukur w skali całego kraju na dany rok.  

 

                                                 
45 Średnia cena za 1 ha w warunkowej umowie sprzedaŜy wynosiła 24,5 tys. zł, przy średniej cenie za 1 ha 
w powiecie 14,8 tys. zł. i będących w powiecie w dyspozycji Zasobu 387 ha gruntów, które mogą zostać 
rozdysponowane na rzecz rolników.   
46 Zgłoszono wątpliwości co do cen i zasadność sprzedaŜy dla rolników, obciąŜenia nieruchomości i brak 
moŜliwości weryfikacji zobowiązań przez ANR, limit środków na realizacje ukur w planie finansowym Zasobu 
wynoszący 20 mln zł, konieczna byłaby zmiana planu finansowego na 2012 r., zgodnie z procedurą wynikająca 
z ustawy o finansach publicznych (art. 21 ust. 5). Łączna wartość ujawnionych hipotek wynosiła 21,1 mln zł, 
w tym hipotek umownych łącznych w kwocie 12 mln zł.  
47 Dotyczył 2 nieruchomości. 
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W pkt. XVI zarządzenia 27/10 z 07.10.2010 r. w sprawie realizacji przez 
oddziały terenowe ANR prawa pierwokupu i prawa nabycia określonych w ukur 
stwierdzono m.in., Ŝe w sytuacji, gdy nieruchomości jest obciąŜona hipoteką (np. 
przekraczającą cenę nabycia lub z wpisaną hipoteką łączną), co do zasady 
jednostki Agencji, nie powinny nabywać takiej nieruchomości. Pracownicy 
obowiązani są do dokładnej analizy transakcji, aby nie dochodziło do rezygnacji 
z zakupu atrakcyjnej nieruchomości tylko dlatego, Ŝe jest ona obciąŜona hipoteką. 

  (dowód: akta kontroli str. 695, 712) 
 
Na podstawie dokumentacji 15 transakcji dotyczących nieruchomości 

o powierzchni powyŜej 5 ha (po 5, w których Oddział, bez Filii w Koszalinie, nie 
skorzystał z prawa pierwokupu, nabycia i odkupu) wybranych w sposób celowy 
(2 o najwyŜszej wartości transakcji, 2 o najniŜszej wartości transakcji i 1 o wartości 
zbliŜonej do 1 mln zł) stwierdzono, Ŝe Oddział nie złoŜył oświadczeń woli 
o wykonaniu przysługujących uprawnień. Analizowane nieruchomości były 
obciąŜone hipotekami48 co zgodnie z ww. zarządzeniem nr 27/10 Prezesa ANR 
utrudniało skorzystanie z przysługujących praw. Ponadto w działach III ksiąg 
wieczystych były wpisane umowy dzierŜaw i poŜyczek. Oddział przy podejmowaniu 
decyzji o nieskorzystaniu z przysługujących praw sprawdzał zainteresowanie 
miejscowych rolników tymi nieruchomościami oraz czy w Zasobie znajdują się inne 
nieruchomości, które mogą zostać sprzedane.  

(dowód: akta kontroli str. 1165-1203, 2833-2835) 
 

Korzystanie przez Filię w Koszalinie z prawa pierwokupu i nabycia zbadano 
na próbie 41 transakcji, w których Filia nie skorzystała z tych praw. Badaniem 
kontrolnym objęto 31 transakcji warunkowych umów sprzedaŜy skutkujących 
powstaniem po stronie ANR prawa pierwokupu - łącznie 5.086,7 ha gruntów rolnych 
za cenę 83.880.711 zł. Informacja o moŜliwości skorzystania z tego prawa 
pochodziła w kaŜdym przypadku od notariusza. Badania 10 transakcji skutkujące 
powstaniem po stronie ANR prawa nabycia dotyczyły łącznie 403,6 ha gruntów 
rolnych za cenę 16.305.109 zł. Informacja o moŜliwości skorzystania z tych praw 
pochodziła w 9 przypadkach od notariusza, w 1 od zobowiązanego z tytułu nabycia. 
Filia w badanym okresie nie skorzystała w Ŝadnym przypadku z prawa pierwokupu 
bądź nabycia. Analiza celowości skorzystania z prawa pierwokupu i nabycia na 
podstawie przepisów ukur dokonywana była przez powołane komisje. We 
wszystkich przypadkach wnioskowały one o nieskorzystanie z tego prawa, biorąc 
pod uwagę m.in.: 
• obciąŜenie nieruchomości hipotekami, 
• cenę za hektar, w stosunku do średniej ceny w powiecie, wynikającą 

z warunkowej umowy sprzedaŜy, 
• zainteresowanie analizowanymi gruntami przez okolicznych rolników, 
• występowanie gruntów pokrywających zapotrzebowanie w danym lub 

okolicznych obrębach, 
• moŜliwość rozdysponowania odkupionej nieruchomości. 

 (dowód: akta kontroli str. 1996-2002, 2012-2036) 
 

W sprawie działań podejmowanych w celu monitorowania prawidłowości 
realizacji przez nabywców warunków umów sprzedaŜy, Piotr Chmielowicz Zastępca 
Kierownika SGZ Filii wyjaśnił, Ŝe zapewnienie Agencji prawa pierwokupu 
nieruchomości jest uregulowane ustawowo, i Agencja nie prowadzi dodatkowych 

                                                 
48 NajwyŜsza kwota obciąŜeń hipotecznych wynosiła 167 mln, a cena zawarta w warunkowej umowie sprzedaŜy 
46 mln zł.  
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działań w tym zakresie. Nie mniej jednak od 2013 r. na pracowników SGZ nałoŜono 
obowiązki w zakresie sprawdzania treści ksiąg wieczystych nieruchomości, które od 
2011 r. zostały zbyte przez Agencję w drodze przetargu ograniczonego. 
W przypadku nieruchomości sprzedanych na raty Agencja sprawdza ich stan 
zagospodarowania w oparciu o kwartalne plany kontroli nadzoru właścicielskiego. 
W odniesieniu do nieruchomości zakupionych za gotówkę, Agencja nie ma 
moŜliwości prawnych do wykonywania kontroli sposobu wykorzystania takiej 
nieruchomości. Do tej pory nie odnotowano takich sygnałów. 

(dowód: akta kontroli str. 2124-2125) 
  
 W Filii Oddziału w Koszalinie nie sporządzano opinii zasadności 
skorzystania z prawa pierwokupu wynikającego z art. 29 ust. 4 gnrsp. Sporządzanie 
takich opinii wymagane było zapisami § 20 ust. 1 poz. 33 regulaminu 
organizacyjnego Oddziału, wprowadzonego 17.07.2009 r. oraz § 13 ust. 1 pkt 32 
regulaminu Oddziału z dnia 10.12.2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1996-2005, 2133-2134) 
 

Piotr Chmielowicz, Zastępca Kierownika SGZ z Filii w Koszalinie wyjaśnił, 
Ŝe pracownik SGZ analizuje treść umowy warunkowej oraz okoliczności związane 
z tą transakcją. Z wykonania tych czynności nie sporządza odrębnego dokumentu 
w formie opinii, natomiast sporządza projekt pisma skierowanego do notariusza 
zawierającego stanowisko Agencji w odniesieniu do skorzystania bądź nie z prawa 
pierwokupu i przedstawia do akceptacji zastępcy kierownika SGZ. Wraz z projektem 
pisma pracownik przekazuje kopię warunkowej umowy sprzedaŜy zaopatrzoną 
w adnotacje dotyczące wykonanych czynności sprawdzających. 

(dowód: akta kontroli str. 2124-2125) 
 

W kontrolowanym okresie Oddział w 2 przypadkach złoŜył 2 oświadczenia 
woli w sprawie wykonania umownego prawa odkupu (przez Filie w Koszalinie) 
nieruchomości o powierzchni 47,4 ha, oraz 30,1 ha (których dotyczył wniosek 
o zwiększenie planu finansowego z 14.01.2013 r.) Osoba, w stosunku do której 
złoŜono oświadczenie, odstąpiła od zawarcia umowy49. Natomiast w przypadku 2 
nieruchomości objętych wnioskiem z 15.01.2013 r. zbywca zrezygnował z ich 
sprzedaŜy, a Oddział wystąpił o przekazanie przyznanej kwoty 1.077 tys. zł do 
dyspozycji Prezesa ANR.  

(dowód: akta kontroli str. 259-315, 476-479, 2006-2011, 2182-2186) 
 
 W ocenie NIK, brak udokumentowania przesłanek podjętych decyzji 
podczas opiniowania zasadności skorzystania przez Filię z prawa pierwokupu 
utrudnia sprawdzalność podjętych działań.  
 
 
W działalności Oddziału w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

4.2. Kontrole w zakresie egzekwowania przez Oddział praw do 
nabycia, odkupu i pierwokupu nieruchomości rolnych 

W latach 2011 – 2012 w Oddziale nie zostały przeprowadzone kontrole 
wewnętrzne (w tym przez Biuro Prezesa) oraz kontrole zewnętrzne dotyczące 

                                                 
49 Oddział wniósł o zachowanie przyznanego limitu, w celu wykonania prawa odkupu w następnych kwartałach 
2013 r.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Opis stanu 
faktycznego 
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wykonywania przez Oddział praw do nabycia, odkupu i pierwokupu nieruchomości 
zakupionych od Agencji. PowyŜsze zagadnienie było analizowane w 2013 r. przez 
UKS, podczas kontroli celowości podejmowania decyzji i zgodności z prawem 
wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym. UKS nie wniósł uwag w tym 
zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 19-20) 
 

W działalności Oddziału w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 
 
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie przez Oddział 
obowiązujących w Agencji przepisów podczas analizowania moŜliwości skorzystania 
z praw nabycia, odkupu i pierwokupu badanych nieruchomości.  
 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyŜsze oceny i ustalenia kontroli, NajwyŜsza Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Przyjęcie procedur, w których ustalone będą w udokumentowany sposób 
działania Agencji w zakresie tworzenia i poprawy struktury obszarowej 
gospodarstw rodzinnych oraz przeciwdziałania nadmiernej koncentracji 
nieruchomości rolnych w województwie zachodniopomorskim, w tym 
analizowania wpływu niekorzystania z prawa pierwokupu i nabycia 
nieruchomości.  

2. Opracowanie i stosowanie udokumentowanych zasad wyboru nieruchomości 
Zasobu do sprzedaŜy, które umoŜliwiałyby sprawdzalność podjętych decyzji, 
w szczególności: 

a) wskazanie osób inicjujących sprzedaŜ oraz powodów wyboru 
nieruchomości przeznaczanej do sprzedaŜy, 

b) uwzględnianie struktury obszarowej okolicznych gospodarstw podczas 
ustalania powierzchni nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy, 

c) określanie przesłanek wyboru trybu sprzedaŜy, wysokości wadium 
i postąpienia, 

d) analizę wpływu sprzedaŜy nieruchomości Zasobu na strukturę 
obszarową gospodarstw w województwie zachodniopomorskim. 

3. Dokumentowanie przez pracowników Filii w Koszalinie przesłanek podjętych 
decyzji dotyczących zasadności skorzystania przez Agencję z prawa 
pierwokupu nieruchomości wynikającego z art. 29 ust. 4 gnrsp.  

4. RozwaŜenie zasadności opracowania rzeczowych planów sprzedaŜy 
nieruchomości Zasobu obejmujących wykaz gruntów przeznaczonych do 
sprzedaŜy z wyszczególnieniem m.in. lokalizacji oraz powierzchni.   

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

 Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; 
jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski  
pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeŜeń 
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wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 
ZastrzeŜenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 

 Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby 
Kontroli, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 
o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeŜeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

  
 
Szczecin, dnia …… sierpnia 2013 r. 
 
 

  

Kontroler Dyrektor 

Radosław Kropiowski 

główny specjalista k.p.  

Delegatury NIK w Szczecinie  

........................................................ 
........................................................ 
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