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Słowo wstępne

W dniach 27–28 października 2011 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa nt. Rola prawa w procesie gospodarowania ziemią w Polsce 
połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Rolnego. Konferencję oraz Zjazd 
zorganizował Zakład Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Warszawskiego 

Pierwszy dzień Konferencji był poświęcony roli prawa w procesie gospoda-
rowania ziemią w Polsce. Podczas tego dnia konferencji omawiane były przede 
wszystkim tematy związane z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skar-
bu Państwa. Przedstawiono między innymi rolę Agencji Nieruchomości Rolnych 
jako powiernika Skarbu Państwa, propozycje reformy rozwiązań instytucjonalnych 
dotyczących państwowych nieruchomości rolnych, czy też uprawnienia i obowiązki 
Agencji Nieruchomości Rolnych jako wydzierżawiającego nieruchomości rolne.

Konferencja zbiegła się z dwudziestoleciem funkcjonowania Agencji Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa – obecnie Agencji Nieruchomości Rolnych. Uchwalona 
16 września 2011 r. zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa wprowadziła istotne zmiany dotyczące zasad konstrukcji dzierża-
wy nieruchomości rolnych (w szczególności w zakresie wyłączenia 30% dzierża-
wionych gruntów), jak też zmieniła istniejące zasady w prawie pierwszeństwa w na-
byciu. 

Drugi dzień konferencji dedykowany był postaci i działalności Profesora An-
drzeja Stelmachowskiego jako wybitnego Uczonego i twórcy szkoły prawa rolnego. 
Stąd też próba syntetycznego spojrzenia na Jego dokonania jako agrarysty, a także 
podjęcie tematów należących do głównych elementów konstrukcyjnych teorii Pro-
fesora, takich jak własność, a w jej ramach własność rolnicza, czy zasady prawa, 
w tym zasady prawa rolnego.

W tym dniu konferencji byli wśród nas synowie Profesora – Stanisław i Zbi-
gniew, a także wnuk Andrzej Stelmachowski – student I roku Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorzy Konferencji dziękują serdecznie wszystkim referentom i uczest-
nikom za niezwykle interesujące tematy oraz ciekawą dyskusję. Organizatorzy dzię-
kują również Agencji Nieruchomości Rolnych z dr Tomaszem Nawrockim, preze-
sem ANR, oraz Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 



z prof. dr hab. Krzysztofem Rączką – dziekanem WPiA UW, za okazaną pomoc oraz 
wsparcie. Szczególne wyrazy podziękowania organizatorzy kierują do Pana Olgier-
da Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który otworzył 
drugi dzień Konferencji. 
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