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nieplanowanych. Dyrektywa Seveso III zobowiązuje państwa członkowskie do 
przygotowania planu kontroli obejmującego wszystkie zakłady na szczeblu kra-
jowym, regionalnym lub lokalnym oraz do zapewnienia regularnego przeglądu 
tych zakładów. Na podstawie planów kontroli właściwe organy winny sporządzać 
programy rutynowych kontroli wszystkich przedsiębiorstw z uwzględnieniem czę-
stotliwości wizyt dla różnych ich rodzajów. 
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Publikacja poświęcona jest przeprowadzanej w ostatnich latach reformie administra-
cji publicznej na Słowacji, w szczególności zaś zmianom o charakterze ustrojowym 
w administracji państwowej w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami. 
Reforma ma prowadzić do stworzenia skutecznej, niezawodnej i otwartej admini-
stracji państwowej – z jednej strony zapewnić lepszy dostęp obywateli do admini-
stracji, z drugiej zaś zmniejszyć koszty jej funkcjonowania i przerost zatrudnienia.

W pierwszej części opracowania zaakcentowany został ogólny kontekst prze-
prowadzanych zmian, a mianowicie proces europeizacji prawa, w tym prawa ad-
ministracyjnego na Słowacji. Następnie zwięźle omówiono podstawowe zmiany 
wprowadzone dwoma kluczowymi dla reformy aktami prawnymi (345/2012 oraz 
180/2013). Pierwszym elementem reformy było zniesienie wyspecjalizowanych 
regionalnych organów właściwych w poszczególnych sprawach z zakresu rolnictwa, 
leśnictwa, gospodarki gruntami, oświaty, budownictwa itp. Łącznie zlikwidowano 
ich aż 64. Kolejnym elementem reformy było utworzenie organów o kompetencji 
ogólnej na poziomie okręgowym. Struktura departamentów w urzędach okręgo-
wych odwzorowuje dawną wyspecjalizowaną państwową administrację lokalną. 
Z dniem 1 października 2013 r. utworzono 72 urzędy okręgowe (okresné úrady). 
Można podzielić je na dwie grupy. Pierwsza obejmuje te, w których powstały na-
stępujące departamenty: obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; aktywizacji 
gospodarczej; rejestru gruntów; obrony państwa; środowiska. W drugiej grupie, 
liczącej 49 urzędów, oprócz wymienionych wyżej departamentów, funkcjonują 
ponadto departamenty: transportu drogowego i dróg lokalnych; rolnictwa, leśnictwa, 
łowiectwa, zagospodarowania przestrzennego; ogólnej administracji wewnętrznej; 
drobnej przedsiębiorczości. Na szczególną uwagę zasługuje osiem urzędów okręgo-
wych działających w siedzibach regionów (okresné úrady v sídle kraja). Prowadzone 
są tam postępowania w drugiej instancji w sprawach odwołań od decyzji wydanych 
w urzędach okręgowych. Równocześnie jednak w pewnych sprawach działają one 
jako organy pierwszej instancji, a odwołania rozpatrywane są przez ten sam organ – 
aczkolwiek w innym departamencie urzędu.  
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W kolejnej części artykułu przedstawiono ze szczegółami problematykę wła-
ściwości rzeczowej nowo powstałych organów w zakresie rolnictwa, leśnictwa 
i gospodarki gruntami, w sposób grafi czny zaprezentowano ich właściwość miej-
scową oraz omówiono kwestie związane z nadzorem i właściwością instancyjną. 
Nadzór nad departamentami rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i zagospodarowania 
przestrzennego sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi, zaś nad departamen-
tami katastru nieruchomości – centralny organ administracji państwowej, jakim 
jest Urząd Geodezji, Kartografi i i Katastru. Autorzy zwracają uwagę na możliwe 
problemy praktyczne wynikające z przewidzianych prawem – w wąskim wpraw-
dzie zakresie – sytuacji, gdy sprawa w drugiej instancji prowadzona jest przez ten 
sam organ co w pierwszej instancji, a jedynie w innym wydziale danego urzędu. 

Na zakończenie wskazano zakładane fi nansowe skutki reformy. Przewidywane 
oszczędności wydatków publicznych szacowano na ponad 8,6 mln euro w 2013 r. 
i ponad 33 mln euro w roku kolejnym.
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Celem opracowania jest przedstawienie wpływu niedawnego przystąpienia Rosji do 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), a w szczególności zbadanie relacji między 
realizacją zobowiązań wynikających z zawartego Porozumienia WTO w sprawie 
rolnictwa a rosyjską polityką w tym zakresie. W pierwszych zdaniach artykułu 
zawarta jest teza, że przystąpienie do WTO wpłynie na zmianę rosyjskiej polityki 
rolnej na wiele sposobów.

Na wstępie autor omawia Porozumienie w sprawie rolnictwa (w tym trzy pod-
stawowe dziedziny regulacji: dostęp do rynku, wsparcie wewnętrzne i subsydia 
wywozowe), koncentrując się na aspektach odnoszących się do państw rozwijają-
cych się. Porozumienie różnicuje bowiem zobowiązania państw w zależności od 
stopnia rozwoju, dzieląc je na trzy grupy: państw rozwiniętych, rozwijających się 
oraz najsłabiej rozwiniętych.

Następnie autor analizuje ofi cjalny, rządowy program rozwoju rolnictwa i regu-
lacji rynku produktów rolnych na lata 2013–2020 pod kątem jego zgodności z Poro-
zumieniem. Ogólne cele i priorytety programu wiążą się z wizją zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich oraz ze stworzeniem warunków dla fi zycznej i eko-
nomicznej dostępności żywności. Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa opracowało 
również plan działań mający na celu dostosowanie handlu i polityki rolnej, a także 
polityki rozwoju obszarów wiejskich do wymogów Światowej Organizacji Handlu. 

W publikacji wymienione są przewidywane w rządowym programie środki 
oddziaływania na rynek produktów rolnych. Generalnie proponuje się, by sys-
tem wsparcia państwowego dla rolnictwa opierał się na tzw. „kategorii zielonej” 
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