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W JAKIM CELU TWORZY SIĘ AGENCJE?

• przejaw pośredniej administracji gospodarczej,

• stwarza warunki dla konkurencyjności i możliwość wyboru
najbardziej efektywnych rozwiązań organizacyjnych i
funkcjonalnych,

• przejaw procesu decentralizacji administracji gospodarczej -
powierzania zadań publicznych podmiotom spoza
hierarchicznej organizacji administracji gospodarczej,

• przykład administracji gospodarczej w ujęciu funkcjonalnym
jako konsekwencja powierzenia wydzielonym podmiotom
(najczęściej państwowym osobom prawnym) wyłącznie w
drodze ustawy wykonywania zadań publicznych.



AGENCJE 

Państwowe osoby prawne, którym Skarb Państwa powierzył
wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na
jego rzecz w stosunku do określonego w ustawach mienia.

*Również pod nazwą:

• agencji państwowych,

• agencji administracyjnych,

• agencji wykonawczych,

• nietypowych podmiotów administrujących.



POJĘCIE AGENCJI

• państwowa osoba prawna,

• posiada wyodrębniony majątek,

• wykonuje prawa własności i inne prawa rzeczowe w zakresie
powierzonego przez Skarb Państwa mienia na jego rzecz,

• podmioty nadzoru właścicielskiego nad mieniem państwowym,

• przykład podmiotu o niejednolitej formie organizacyjno-
prawnej – możliwość zorganizowania agencji w formie prawa
publicznego, jak i prywatnego,

• ponoszą prawne konsekwencje realizacji zadań z zakresu
administracji publicznej,

• oddziałują na procesy gospodarcze poprzez zadania jakie zostały
im powierzone,

• powierzone zadania realizują za pośrednictwem działań
władczych i niewładczych,

• jako jednostki sektora finansów publicznych są również
organizacyjno-prawną formą prowadzenia gospodarki
komunalnej.



PUBLICZNOPRAWNE PODSTAWY ORGANIZACJI I 
FUNKCJONOWANIA AGENCJI RZĄDOWYCH

• przepisy właściwych ustaw powołujących dana agencję,

• statut – nadany w drodze rozporządzenia przez właściwego
rzeczowo ministra

*Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić

wymogi, jakie powinien spełniać statut agencji wykonawczej w
celu zapewnienia jednolitej i przejrzystej organizacji wewnętrznej
agencji pod względem instytucjonalnym.



PRYWATNOPRAWNA ORGANIZACJA AGENCJI

• przejaw prywatyzacji organizacyjnej (formalnej) zadań państwa,
• o wyborze tej formy przesądzają powszechnie uznane zalety -

większa efektywność i elastyczność wykonywania zadań,
• spółki handlowe, w tym jednoosobową spółka Skarbu Państwa -

działająca na podstawie prawa spółek i tworzona w formie aktu
notarialnego – organami założycielskimi agencji w tej formie są
naczelne organy administracji państwowej podpisujące akt
założycielski spółki,

• zasady działania agencji zasadniczo nie różnią się od ogólnie
określonych zasad działania spółek handlowych,

*Modyfikacje: w zakresie statutów poszczególnych agencji spółek
określających rodzaj i charakter zadań typowych dla organów administracji
publicznej.

• składają sprawozdania ze swej działalności naczelnym organom
administracji państwowej,

• struktura organizacyjna wzorowana jest na organizacji spółek
handlowych.



ZADANIA AGENCJI

wynikają z przyjętych założeń polityki gospodarczej państwa w
określonych dziedzinach życia gospodarczego i mają na celu:

• racjonalizację działalności gospodarczej,

• stabilizacje rynku rolnego,

• podniesienie efektywności działalności gospodarczej,

• restrukturyzacje i prywatyzację mienia Skarbu Państwa,

• wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw i rozwoju
regionalnego,

• wykorzystywanie nowych technik i technologii,

• tworzenie nowych miejsc pracy,

• przeciwdziałanie bezrobociu,

• stwarzanie warunków trwałego i zrównoważonego rozwoju,

• inicjowanie, wspieranie i promowanie działań na rzecz rozwoju
gospodarczego.



ORGANY AGENCJI

AGENCJA

RADA 
NAZDORCZA

PREZES

*Niektóre z agencji posiadają oddziały terenowe.



ORGANY AGENCJI - PREZES

• organ wykonawczy i zarządzający,

• powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra właściwego ze względu na przedmiot
działania agencji,

*Czasami przedstawienie wniosku o powołanie prezesa agencji
rządowej następuje po uprzednim porozumieniu z innym
ministrem.

*Czasami to minister jest kompetentny do powołania prezesa –
np. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych.

• kieruje agencją i reprezentuje ją na zewnątrz,

• zalicza się do organów administracji gospodarczej w ścisłym
znaczeniu.



ORGANY AGENCJI – RADA NADZORCZA

• członków powołuje właściwy rzeczowo minister

*Zazwyczaj spośród osób piastujących określone funkcje w

administracji publicznej, szczegółowo określonych w przepisach
ustawowych.

ZADANIA RADY NAZDORCZEJ

• sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością agencji

*W szczególności w sferze gospodarki finansowej



KATEGORIE AGENCJI

AGENCJE

AGENCJE 
WYKONAWCZE

AGENCJE 
DZIAŁAJĄCE W 

FORMIE 
KAPITAŁOWYCH 
SPÓŁEK PRAWA 
HANDLOWEGO

AGENCJE MAJĄCE 
STATUS PRAWNY 
CENTRALNYCH 

ORGANÓW 
ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ



I. AGENCJE MAJĄCE STATUS PRAWNY CENTRALNYCH 
ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

• funkcjonują na zasadach charakterystycznych dla organów
centralnej administracji publicznej

np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencja Wywiadu,

• zadania i kompetencje również w stosunku do realizacji norm
publicznego prawa gospodarczej

np. ABW:

rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw
godzących w podstawy ekonomiczne państwa czy
korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których
mowa w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, jeśli
może to godzić w bezpieczeństwo państwa.



II. AGENCJE DZIAŁAJĄCE W FORMIE 
KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

• wykonują określone zadania publiczne na zasadzie funkcji 
zleconych administracji publicznej,

*Polska Agencja Prasowa S.A.



III. AGENCJE WYKONAWCZE

• wyodrębnione prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie
podmioty administracji gospodarczej,

• doniosła rola w publicznym prawie gospodarczym - realizują
zadania o charakterze publicznym,

• posiadając osobowość prawną nadawaną z mocy ustawy
powołującej daną agencje do życia, osoby prawne zaliczane do
sektora finansów publicznych,

• zarządzają majątkiem publicznym, podejmują czynności
cywilnoprawne, których przedmiotem jest mienie publiczne,

• działania o charakterze władczym/niewładczym,

• ściśle związane z administracja rządową – nadzór właściwego
rzeczowo ministra, którego zakres działania obejmuje sprawy
realizowane przez agencję,

• zasady działania określa właściwa ustawa i statut.



III. AGENCJE WYKONAWCZE

• za wypełnianie powierzonych zadań przez agencje prowadzące
samodzielną gospodarkę finansową, odpowiada władza
publiczna, która je tworzy w drodze ustawy, wyposażając je w
określone aktywa - majątek rzeczowy, finansowy oraz nadzorując
ich działalność,

• niektóre umocowane w określonych sytuacjach, na podstawie
ustawy do prowadzenia działalności gospodarczej np. Agencja
Mienia Wojskowego,

• cechują się większa elastycznością i efektywnością działania
aniżeli klasyczne organy administracji publicznej,

• lepiej niż organy administracji publicznej realizują wymagania
współczesnej administracji gospodarczej,

• wypełniają funkcje przypisane administracji gospodarczej
zwłaszcza z zakresu zarządu mieniem publicznym, wspierania
gospodarki, reglamentacji gospodarczej.



III. AGENCJE WYKONAWCZE

*Niektóre agencje wykonawcze – np. Agencja Mienia
Wojskowego, dysponuje niekiedy dwoma kategoriami mienia:

1. mieniem stanowiącym własność agencji wykonawczej oraz

2. mieniem będącym własnością odrębnej osoby prawnej –
Skarbu Państwa - zachodzi tu ustawowy stosunek
powiernictwa, na podstawie którego agencja wykonawcza w
świetle prawa cywilnego jest dzierżycielem Skarbu Państwa,
który ujawniony jest w Księgach wieczystych jako właściciel.

Obowiązek corocznej wpłaty do budżetu państwa, na rachunek
bieżący dochodów państwowej jednostki budżetowej
obsługującego ministra sprawującego nadzór nad agencja,
nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku,
pozostającą po uregulowaniu zobowiązań podatkowych.



AGENCJE WYKONAWCZE DZIAŁAJĄCE W OBOWIĄZUJĄCYM 
PORZĄDKU PRAWNYM

1. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO (ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia
Wojskowego);

2. KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA (ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa)

3. AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH (ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

4. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (ustawa z 9.6.2008 r. o
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);

5. AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH (ustawa z 30.5.1996 r. o rezerwach państwowych);

6. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ustawa z 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości);

7. POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ (ustawa z 8.12.2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej);

8. NARODOWE CENTRUM NAUKI (ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Nauki);

9. NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju);

10. CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH (ustawa z dnia 25
listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych);

11. POLSKA AGENCJA KOSMICZNA (ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji
Kosmicznej ).



SYSTEMATYKA AGENCJI WYKONAWCZYCH

CHARAKTER REALIZOWANYCH ZADAŃ 
PUBLICZNYCH 

AGENCJE POWIERNICZE wykonywujące w imieniu i na rzecz 
Skarbu Państwa prawo własności i inne prawa majątkowe, 

np. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

AGENCJE INTERWENCYJNE w określonych obszarach gospodarki, 

np. Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa

AGENCJE GOSPODARUJĄCE REZERWAMI PAŃSTWOWYMI, 

np. Agencja Rezerw Materiałowych



AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego 

(Dz. U. 2016, poz. 614)

Agenda państwowa nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej

ORGANY AGENCJI:

1. Prezes Agencji,

2. Rada Nadzorcza,

3. dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji.

WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW RZECZOWYCH W
STOSUNKU DO MIENIA:

• będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innego mienia będącego
we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanego do realizacji ich zadań,

• pozostałego po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem
założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub
minister właściwy do spraw wewnętrznych.



AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

ZADANIA WŁASNE W ZAKRESIE MIENIA:

• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i
użyczonym Agencji,

• obrót mieniem (sprzedaż lokali mieszkalnych, innych
nieruchomości oraz infrastruktury),

• przejmowanie i nabywanie mienia,

• dokonywanie remontów budynków lokali mieszkalnych i
użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi
infrastruktury,

• prowadzenie działalności gospodarczej,

• sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu
mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie Ministrowi
Obrony Narodowej do zatwierdzenia,

• budowanie domów mieszkalnych.



AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

ZADANIA ZLECONE W ZAKRESIE ZARZĄDU MIENIEM PUBLICZNYM

zadania powierzone przez ministra obrony narodowej w zakresie
gospodarki mieszkaniowej, internatowej oraz modernizacji
zasobów mieszkaniowych w szczególności dotyczące:

• planowanie i realizowanie inwestycji,

• wypłaty osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które
Agencja otrzymuje dotację budżetową,

• wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali
mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji,

• tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu
zasobów mieszkaniowych i internatowych,

• zapewnienie zakwaterowania żołnierzom,

• sprzedaż nieruchomości.



KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa

WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
RZECZOWYCH W ODNIESIENIU DO:

• nieruchomości rolnych w rozumieniu k.c. położonych na
obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania
przestrzennego na cele gospodarki rolnej,

*Z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie
Lasów Państwowych i parków narodowych.

• innych nieruchomości i składników mienia pozostałych po
likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz
ich zjednoczeń i zrzeszeń,

• lasów niewydzielonych geodezyjnie z nieruchomości,
określonych w powyższych punktach.



KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

• wyraz interwencjonizmu państwowego w obrót nieruchomościami
rolnymi,

• agencja wykonawcza
• państwowa osoba prawna,
• działa na podstawie ustawy i statutu –> rozporządzenie ministra

właściwego ds. rozwoju wsi
• nadzór nad agencja sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi,
• organ – Dyrektor Generalny powołany przez Prezesa Rady Ministrów

na wniosek ministra właściwego ds. rozwoju wsi,
• siedziba – Warszawa, oddziały terenowe.

Obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa
wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nim związane w
stosunku do osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje
związane z tymi składnikami obowiązki publicznoprawne.

We własnym imieniu wykonuje prawa i obowiązki związane z mieniem
Skarbu Państwa powierzonym po zlikwidowaniu państwowego
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w tym również prawa i obowiązki
wynikające z decyzji administracyjnych.



STATUT KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA 
ROLNICTWA

• organizacja wewnętrzna KOWR;

• system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego;

• sposób postępowania z mieniem niezagospodarowanym,
wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

• siedziby oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka, a w
przypadku oddziałów terenowych działających w
województwie zachodniopomorskim – również ich zasięg
terytorialny.



KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie
wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki
rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

ZDANIA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

• tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych;

• tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału
produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

• restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego
na cele rolnicze;

• obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa
użytkowanymi na cele rolne;

• administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi
na cele rolne;

• zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa;

• inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych;

• popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw
rolnych;



• wykonywanie praw z udziałów i akcji;

• wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności
w rolnictwie;

• monitorowanie: produkcji biogazu rolniczego, rynku biokomponentów
i biopaliw ciekłych, produkcji biopłynów;

• gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie
lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania
energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów, o
których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych

• obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;

• gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków
produktów rolnych i żywnościowych;

• opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją
mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i
żywnościowych;



• prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na
celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich
produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i
żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i
promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej
realizowanych przez ministrów właściwych do spraw: rolnictwa,
rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi;

• wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-
spożywczego z zagranicą;

• uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w
realizacji programu operacyjnego Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

*Krajowy Ośrodek wykonuje również zadania inne niż ww. w
szczególności zadania delegowane, jeżeli odrębne przepisy tak
stanowią.


