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Teresa Kurowska

Ochrona gospodarstwa rodzinnego 

– uwagi de lege lata i de lege ferenda

Problematyk  ochrony gospodarstwa rodzinnego mo na i nale y rozpatrywa  
na gruncie: 1) postanowie  Konstytucji RP z 1997 r. oraz 2) regulacji ustawodaw-
stwa zwyk ego. Prowadzenie rozwa a  na dwu wymienionych p aszczyznach staje 
si  konieczne z uwagi na potrzeb  definiowania poj cia (koncepcji) ustroju rolnego 
oraz gospodarstwa rodzinnego b d cego podstaw  tego ustroju.

1. Charakter prawny art. 23 Konstytucji RP

Zauwa y  wypada, e stosunkowo nieliczne przepisy Konstytucji RP 
z 2.04.1997 r. odnosz  si  do rolnictwa, w szczególno ci te okre laj ce ustrój rol-
ny. B d  to przepisy art. 12 i 59 Konstytucji podkre laj ce prawo rolników do zrze-
szania si  w spo eczno–zawodowych organizacjach, art. 5, art. 74 ust. 2, art. 86, któ-
re po rednio, ale w donios y sposób oddzia uj  na rolnictwo, stwarzaj c gwarancje 
ochrony rodowiska naturalnego. 

Bez w tpienia jednak dla kszta towania stosunków rolnych zasadnicze (mode-
lowe) znaczenie ma przepis art. 23 Konstytucji, ustanawiaj cy zasad  „podstaw  
ustroju rolnego pa stwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postano-
wie  art. 21 i 22.” Zgodzi  si  nale y z pogl dem L. Garlickiego, e „przepis art. 23 
Konstytucji nie formu uje jakichkolwiek praw podmiotowych i nie mo na go trak-
towa  w kategoriach wyznaczaj cych konstytucyjny status jednostki”, ale na szcze-
góln  uwag  zas uguje jego pogl d o mo no ci nadawania poszczególnym posta-
nowieniom konstytucji otwartego charakteru. Oznacza to, e nawet my l zapisana 
has owo (programowo – podkr. T.K.) mo e by  podbudowana powszechnie przyj -
tymi standardami i ustaleniami, nawet takimi, których sens ogólny jest zdefiniowa-
ny i zakorzeniony w skali europejskiej (czyli wynika z postanowie  ustawodawstwa 
wspólnotowego kszta tuj cego zasady polityki strukturalnej – podkr. T.K.).1 Polity-
ka strukturalna Unii Europejskiej, uwzgl dniaj c specyficzny charakter rolnictwa 

1 Por. Normatywna warto  ustawy zasadniczej (w:) Konstytucyjne podstawy systemu prawa, pod. red. M. Wyrzy-

kowskiego, Warszawa 2001, s. 18. 
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europejskiego (i narodowego), opiera si  na niedu ych gospodarstwach rolnych sta-
nowi cych warsztat pracy rolnika i jego rodziny, st d te  z uwagi na otwarty charak-
ter art. 23 Konstytucji dopuszczalne jest wprowadzenie szczególnej regulacji chro-
ni cej gospodarstwa rodzinne przy pe nym poszanowaniu innych form organizacji 
dzia alno ci gospodarczej w rolnictwie.2  

Na temat genezy art. 23 Konstytucji RP w doktrynie prawnorolnej znajdujemy 
wiele obszernych opracowa 3. Wspomnie  jednak wypada, e ju  na etapie redago-
wania A. Lichorowicz zwraca  uwag  na to, e art. 23 zawiera tylko jedn  dyspozy-
cj  o charakterze ustrojowym, w swoim charakterze bardziej przypominaj c  dekla-
racj  polityczn  ni  zasad  ustrojow . Wyra nie podkre li  jej niedoskona o ci: brak 
okre lenia miejsca rolnictwa w systemie gospodarki narodowej, celów i przemian 
ustrojowych, sprecyzowania rodków, przy pomocy których ma by  realizowana za-
sada, e podstaw  ustroju pa stwa jest gospodarstwo rodzinne. Tre  zdania 1 te-
go  artyku u dowodzi, e zasada ta nie traktuje gospodarstw rodzinnych jako celu 
polityki rolnej, nie wskazuje kierunków po danych przemian. Jak niejednokrotnie 
w doktrynie podnoszono, z jej tre ci przebija jedynie troska (jej Autorów4) o utrzy-
manie aktualnej pozycji gospodarstw rodzinnych jako podstawowej grupy gospo-
darstw w polskim rolnictwie. Tak sformu owana koncepcja gospodarstwa rodzinne-
go ma by  przeciwwag  dla powstawania gospodarstw farmerskich, co z za o enia 
by o b dne. I nie przekonuje twierdzenie redaktorów oraz cz ci doktryny, e kon-
stytucyjna gwarancja wolno ci dzia alno ci gospodarczej w niczym nie narusza sta-
tusu innych podmiotów gospodarczych w rolnictwie (gospodarstw rolnych typu far-
merskiego). 

Ju  na etapie redagowania tego artyku u pojawi y si  g osy o jego tymczasowo-
ci z uwagi na „cz stkowy charakter” regulacji, bowiem nie okre la ona innych ele-

mentów uk adu stosunków w asno ciowych w rolnictwie, z pomini ciem licznych, 
wysoko wyspecjalizowanych form organizacji produkcji, nieb d cych gospodar-
stwami rodzinnymi, pomini cie organizacji rynku rolnego. Trafno  podnoszonych 
zarzutów potwierdzi y nadto skutki stowarzyszenia Polski z Uni  Europejsk , zobo-

2 Por. A. Oleszko, Uznanie rodzinnego gospodarstwa rolnego jako konstytucyjnej podstawy polskiego ustroju rol-

nego (uwagi do Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.) Rejent 1997, nr 5, s. 79–91; K. Stefa ska, Gospodarstwo 

rodzinne jako element ustroju rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2002, t. 3, s. 171–180; T. Kurowska, Gospodar-

stwo rodzinne w wietle art. 23 Konstytucji, (w:) W asno  i jej ograniczenia w prawie polskim, pod red. K. Skot-

nickiego, K. Winiarskiego, Cz stochowa 2004, s. 48 i n.; D. obos–Kotowska, Model gospodarstwa rodzinnego 

w ustawodawstwie Wspólnot Europejskich oraz ustawodawstwach narodowych pa stw cz onkowskich Wspólnot 

Europejskich, (w:) Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, pod red S. Prutisa, Bia ystok 1998, s. 267 i n. 

3 Por. A. Lichorowicz, Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP ( wietle art. 23 Konstytucji), (w:) Konstytucyj-

ne podstawy systemu prawa, pod red. M. Wyrzykowskiego, Warszawa 2001. A. Oleszko, Uznanie rodzinnego 

gospodarstwa.., s. 79 i n.; K. Stefa ska, Gospodarstwo rodzinne jako element ustroju rolnego, „Studia Iuridica 

Agraria” 2002, t. 3, s.171–180; R. Budzinowski, Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyj-

nych i koncepcji doktrynalnych, Pozna  2008, s. 60 i n.; tego , Czynniki rozwoju prawa rolnego, (w:) Polskie pra-

wo rolne u progu Unii Europejskiej, pod red. S. Prutisa, Bia ystok 1998, s. 36–37 oraz inni.

4 Zawartego w Porozumieniu koalicyjnym SLD–PSL z 15.02.1995 r., w którym potwierdzono, e podstaw  ustroju 

rolnego Polski s  gospodarstwa rodzinne. W lad za nim do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 

wp yn a zg oszona przez PSL pierwsza wersja projektu zapisu art. 23 Konstytucji. 
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wi zuj ce dostosowanie i harmonizacj  istniej cego i przysz ego polskiego ustawo-
dawstwa do prawa wspólnotowego5 oraz tocz ca si  dyskusja nad koncepcj  ustroju 
rolnego, w której ciera y si  przeciwstawne koncepcje: gospodarstwa rodzinnego 
i gospodarstwa farmerskiego.6

W doktrynie utrwali  si  pogl d, e art. 23 Konstytucji jest norm  programow  
okre laj c  tzw. normy optymalizacyjne, a zapis ustrojowy dotycz cy rolnictwa zre-
dukowano do „minimum”.7 

Nadanie art. 23 Konstytucji charakteru zasady optymalizacyjnej ma zasadnicze 
znaczenie dla zakresu i sposobu jej stosowania. Niew tpliwie wad  redakcyjn  art. 
23 jest brak kryteriów pozwalaj cych ustali  zakres poj cia gospodarstwa rodzinne-
go, a to pozwoli o zakresem jej obowi zywania obj  wszystkie gospodarstwa rol-
ne, w tym tak e rodzinne. Taki uk ad redakcyjny ustawy odpowiada  oczekiwaniom 
politycznym PSL-u, ale nie uwzgl dnia  racjonalnych podstaw przemian struktural-
nych i rynkowych rolnictwa UE gdzie za gospodarstwo rodzinne uwa a si  gospo-
darstwo ywotne, rozwojowe, oparte na osobistej pracy rolnika. 

2. W asno  w Konstytucji RP a w asno  rolnicza, jej ograniczenia 

i zakres ochrony

Nie jest zamiarem tego opracowania pe na prezentacja przemian w asno-
ci w sensie prawnym i ekonomicznym, jakie spowodowa  prze om roku 1989, 

wprowadzaj cy g bokie zmiany ustrojowe oznaczaj ce powrót do ustroju kapi-
talistycznego. Jednak podkre li  nale y, jak radykalnych zmian dokona a nowela 
konstytucyjna z dnia 29.12.1989 r., zrywaj c z dotychczasowym zró nicowaniem 
w asno ci. Znalaz y one swój prawny wyraz tak e w noweli kodeksu cywilne-
go z dnia 28.07.1990 r. Konstytucja usun a poj cie w asno ci spo ecznej, a wraz 
z nim zró nicowane traktowanie w asno ci w zale no ci od rodzajów podmiotów. 
Powróci o tradycyjne – znane wszystkim krajom kapitalistycznym – jednolite poj -
cie w asno ci i jednolita jej ochrona. Jak trafnie podkre la doktryna prawa cywilne-
go, Konstytucja z dnia 2.04.1997 r. uporz dkowa a w tym zakresie siatk  poj ciow  
problematyki w asno ciowej, znacznie j  upraszczaj c. Rozbudowane rozwa ania 
prawnicze na temat wzajemnego stosunku konstrukcji w asno ciowych konstytucyj-
nych i cywilnoprawnych, tak charakterystyczne dla okresu PRL, maj  aktualnie zna-
czenie tylko historyczne.8 Obowi zuj ca Konstytucja z 1997 roku traktuje o w asno-

5 Uk ad Europejski podpisany dnia 16 grudnia 1991 r. w Brukseli o stowarzyszeniu mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  

a Wspólnotami Europejskimi wszed  w ycie 1 lutego 1994 r. Dz.U. Nr 11, poz. 38 ze zm.

6 Por. bli ej R. Chru ciak, W. Osiaty ski, Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997, Warszawa 2001, 

s. 194 i n.

7 Por. A. Lichorowicz, Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego…, s. 41.

8 Por. A. Stelmachowski, Wspó czesne zró nicowanie w asno ci, „Studia Iuridica Agraria” 2002, t. 3, s. 18–19; te-

go : System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, t. 3, Warszawa 2007, s. 87–89. 
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ci w dwóch przepisach: art. 21 maj cym charakter ogólnej wytycznej politycznej9 
oraz art. 64, który ju  z uwagi na jego inne sformu owanie kszta tuje prawo podmio-
towe obywatela do mienia: 

„1. Ka dy ma prawo do w asno ci, innych praw maj tkowych oraz prawo dzie-
dziczenia.

2. W asno , inne prawa maj tkowe oraz prawo dziedziczenia podlegaj  równej 
dla wszystkich ochronie prawnej.

3. W asno  mo e by  ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, 
w jaki nie narusza ona istoty prawa w asno ci.” 

Przepis art. 64 mie ci si  bezkolizyjnie w siatce poj ciowej kodeksu cywil-
nego, zw aszcza po noweli kodeksu cywilnego z 1990 roku. Jak trafnie podkre la 
A. Stelmachowski „odt d nie ma adnych podstaw do ró nicowania konstytucyjne-
go i cywilno–prawnego pojmowania w asno ci. Owszem, mo na snu  rozwa ania 
na temat stosunku tre ci art. 21 do tre ci art. 64 Konstytucji, ale to ju  problem we-
wn trznej synchronizacji norm konstytucyjnych. Nie oznacza to jednak, aby zapi-
sy konstytucji nie mia y znaczenia i by wystarczy y formu y w kodeksie cywilnym. 
(...) Zapisy konstytucyjne dotycz ce w asno ci s  zwi z e i uj te w dwóch p aszczy-
znach: 1) prawa przedmiotowego i 2) prawa podmiotowego.”10. Zapisy art. 23 oraz 
art. 20 i art. 21 miesz  si  w p aszczy nie prawa przedmiotowego, a w takim uj -
ciu widoczne jest wyra nie sprz enie zasady wolno ci gospodarczej z w asno ci  
prywatn . Tylko ten rodzaj w asno ci jest traktowany jako fundament „spo ecznej 
gospodarki rynkowej”, któremu przys uguje atrybut wolno ci w systemie gospodar-
czym. Co nie oznacza, aby inne rodzaje w asno ci nie mia y podstaw bytu, jednak 
do nich b dzie mia a zastosowanie zasada pomocniczo ci „umacniaj ca uprawnie-
nia obywateli i ich wspólnot”11 

Je li we miemy pod uwag  doktrynaln  tradycyjn  definicj  ustroju rolnego12 
to dostrze emy, e zapis art. 23 Konstytucji przes dza, e podstawow  form  orga-
nizacyjn  ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne, czyli takie, w którym dzia-
alno  gospodarcza jest sprz ona z rodzin , z wy czeniem si y najemnej, która 

mo e by  wykorzystywana tylko pomocniczo. Okre lenie gospodarstwa rodzinne-
go jako formy podstawowej organizacji produkcji w rolnictwie odpowiada ukszta -
towanemu historycznie faktycznemu stanowi rzeczy, a zapis konstytucyjny daje wy-

9 Brzmi on: „1. Rzeczpospolita Polska chroni w asno  i prawo dziedziczenia. 2. Wyw aszczenie jest dopuszczal-

ne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za s usznym odszkodowaniem”.

10 Por. bli ej A. Stelmachowski, Wspó czesne zró nicowanie w asno ci, s. 18 oraz tego , System Prawa Prywatne-

go, s. 89–92. 

11 Op. cit., s. 20.

12 Ustrój rolny (sensu stricto) okre lany jest jako „uk ad stosunków w asno ciowych i form organizacji produkcji 

w rolnictwie, jak równie  form organizacji rynku rolnego” Por. P. Czechowski, M. Korzycka–Iwanow, A. Stelma-

chowski), Prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1999, s. 19.
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raz przekonaniu o potrzebie jego utrzymania w przysz o ci. Nie przes dza jednak 
ani kszta tu, ani wielko ci gospodarstwa rodzinnego. 

W p aszczy nie praw podmiotowych okre lonych w art. 64 Konstytucja ustana-
wia dwie zasady: 1) równej ochrony prawnej dla wszystkich, czyli mowa jest o rów-
no ci podmiotów wyst puj cych na rynku (tak e rolnym), 2) zasad  nawi zuj c  do 
tre ci prawa w asno ci. Konstytucja dopuszcza ograniczenia tre ci w asno ci jednak 
pod warunkiem, e nie naruszaj  one istoty prawa w asno ci.

W tym miejscu wypada zauwa y , e ustawodawca wyra nie rozgranicza in-
strumenty prawne gospodarowania terenami zurbanizowanymi oraz gospodaro-
wania terenami rolnymi oraz le nymi. Zauwa my, e kodeks cywilny reguluje po-
wszechny obrót nieruchomo ciami, a szczególne regulacje pozakodeksowe takie 
jak ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami,13 wprowadzaj  ograni-
czenia w gospodarowaniu w asno ci  publiczn  oraz b d c  „na styku” w asno ci 
publicznej i w asno ci prywatnej.14 W odniesieniu do gospodarki i obrotu nierucho-
mo ciami rolnymi, poza przepisami kodeksu cywilnego (ogólnymi i szczególnymi), 
zastosowanie b d  mia y przepisy: ustawa z 11.04.2003 r. o kszta towaniu ustro-
ju rolnego,15 jak i ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo ciami rol-
nymi Skarbu Pa stwa16 wprowadzaj ce zarówno ograniczenia w obrocie w asno -
ci  prywatn  oraz w asno ci  publiczn . Tak wyra ne rozgraniczenie odzwierciedla 
rzeczywist  rol  planowania przestrzennego okre laj cego przeznaczenie gruntów. 
Wystarczy zauwa y , e w komentowanej ustawie z 11.04.2003 r. o kszta towaniu 
ustroju rolnego przyj to suwerenn  definicj  nieruchomo ci rolnej, w sz  od przy-
j tej w art. 46¹ kc.17 

W doktrynie cywilistycznej przyj o si  przekonanie o zró nicowaniu w as-
no ci ze wzgl du na jej przedmiot (i jej funkcje). W asno  rolnicza jest zwi zana 
z gospodarstwem rolnym. Jak podkre la A Stelmachowski jej szczególne „charakte-
rystyczne funkcje oraz charakter ujawniaj  si  wtedy, gdy wyst puje ona jako czyn-
na masa maj tkowa.”18 Tak e szczególny re im nieruchomo ci rolnych b dzie mia  
zastosowanie wówczas, gdy wchodz  one w sk ad gospodarstwa rolnego (cho by 
potencjalnie). Ten szczególny charakter gospodarstwa rolnego oddzia uje na jego 
sk adniki. Swoisty charakter gospodarstwa rolnego jako czynnej, zorganizowanej 
masy maj tkowej (mienie w rozumieniu art. 44 kc.) podkre la znowelizowany art. 

13 Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.

14 Por. bli ej A Stelmachowski, System Prawa Prywatnego. s. 158–186.

15 Dz.U. Nr 64, poz. 592 ze zm. 

16 Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 231, poz.1700 ze zm.

17 Nieruchomo  roln  – stanowi nieruchomo  w rozumieniu art. 46¹ kc., czyli taka, która jest lub mo e by  wy-

korzystywana do prowadzenia dzia alno ci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rolniczej i zwierz cej, 

a tak e produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, z wy czeniem nieruchomo ci po o onych w planach zago-

spodarowania przestrzennego na cele inne ni  rolne. 

18 A. Stelmachowski, System Prawa Prywatnego, s. 187.
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553 kc.,19 przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058 i n. kc.), przepis 
o odpowiedzialno ci za d ugi nabywcy gospodarstwa rolnego (art. 554 kc.) itd. Pod-
kre laj  to tak e suwerenne definicje gospodarstwa rolnego i gospodarstwa rodzin-
nego, wprowadzone ustaw  z 11.04.2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego, przy 
czym s  to definicje w sze ni  zawarte w art. 553 kc.20 Doda  nale y, e powy sze 
uwagi nale y odnie  do nieczynnej masy maj tkowej (np. w sytuacji, gdy grunt rol-
ny le y od ogiem), gdy  prawo mo e j  uaktywni  i podda  takiemu samemu re i-
mowi prawnemu, jakie stosuje si  do gospodarstw czynnych.

Pomi my bardziej szczegó owe rozwa ania dotycz ce problematyki w asno -
ciowej, a skoncentrujmy si  na istocie zagadnienia – ochronie w asno ci rolniczej. 

Najogólniej rzecz ujmuj c, w systemie kapitalistycznym ochrona w asno ci 
w sensie dobra chronionego przejawia si  przede wszystkim jako ochrona docho-
dów rolniczych, która le y u podstaw polityki rolnej. Co zrozumia e, zmianie ulega-
j  tylko instrumenty tej ochrony. 

Aktualnie w Polsce ochrona w asno ci rolniczej nie jest wyra nie okre lona. 
Istotna z punktu widzenia przyj tej tematyki rozwa a  jest trwa o  w asno ci pry-
watnej w rolnictwie. Decyduj  o tym regu y sukcesji generalnej, obejmuj ce ca e 
gospodarstwo rolne. Mo na stwierdzi , e ochrona w asno ci jest daleko id ca i wy-
ra nie powi zana z d no ci  do zachowania zdolno ci produkcyjnej gospodar-
stwa.21 Zaliczymy do niej instrumenty prawne umo liwiaj ce wymian  pokoleniow  
w rolnictwie, wprowadzone przepisami emerytalnymi (umowa z nast pc ), o ren-
tach strukturalnych (umowa przekazania gospodarstwa za rent  strukturaln ). 

Najstarszym instrumentem sukcesji pokoleniowej gospodarstw rolnych jest 
prawo spadkowe. Kodeks cywilny zawiera specjalny tytu  reguluj cy dziedziczenie 
gospodarstw rolnych (art. 1058 i n. kc.), maj cy zastosowanie do spadków otwar-
tych przed dniem 16.02 2001 r. Zauwa my, e wej cie w ycie wyroku TK z dnia 31 
stycznia 2001 r. wywo a o zasadnicze zmiany. Zw aszcza przy dziale spadku nadal 
widoczna jest tendencja do utrzymania ca o ci gospodarstw rolnych jako jednostek 
produkcyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw spadkobierców. 

Analiza obowi zuj cych przepisów prawnorolnych pozwala na ciekaw  kon-
statacj , a mianowicie: inny jest zakres i intensywno  ochrony w asno ci rolniczej 
rozumianej jako mienie zorganizowane w celach produkcyjnych, a inna jest ochrona 
sk adników gospodarstwa rolnego (w rozumieniu art. 55³ kc.). W pierwszym przy-
padku b d  mia y zastosowanie zasady prawa cywilnego odnosz ce si  do rzeczy, 

19 Ustaw  z 28.07.1990 r. o zmianie kodeksu cywilnego.

20 Op. cit. s. 188.

21 W takim kierunku wydaje si  tak e zmierza  orzecznictwo SN w wyroku z dnia 2.06.2000 r. (II CKN 1067/98), 

w uzasadnieniu którego stwierdza, e gospodarstwem rolnym jest jednostka wytwórcza zorganizowana na nieru-

chomo ci rolnej o takim obszarze, e mo liwe jest prowadzenie dzia alno ci wytwórczej przeznaczonej na zbyt, 

OSP 2001, nr 2, poz. 27. 
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a w drugim za  dla ochrony gospodarstwa rolnego mo liwe (i celowe) b dzie ogra-
niczenie uprawnienia do rozporz dzania sk adnikami tego gospodarstwa. Ochron  
ca o ci gospodarstwa rolnego zawieraj  np. przepisy szczególne kodeksu cywilne-
go, reguluj ce obrót udzia ami we wspó w asno ci (art. 166 kc.), zniesienie wspó -
w asno ci gospodarstwa rolnego (art. 213–218 kc.), modyfikowane przepisami art. 3 
i 4 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego.

Podkre li  wypada, e wprowadzone nowel  z dnia 28.07.1990 r. zmiany do 
kodeksu cywilnego w obrocie nieruchomo ciami rolnymi wzmocni y ochron  ma-
j tkowej funkcji prawa w asno ci, ale nie w asno ci rolniczej. Przeciwnie, znacznie 
j  os abi y. Dopiero wej cie w ycie ustawy z 11.04.2003 r. o kszta towaniu ustroju 
rolnego powinno wzmocni  ochron  w asno ci rolniczej. Jednak e analiza przepi-
sów tej e ustawy rodzi spostrze enie, i  zmierzaj  one do przywrócenia tych regula-
cji, które uchyli a nowela do kodeksu cywilnego z 28.07.1990 r. 

Z agodzony rygoryzm porz dku dziedziczeniu gospodarstw rolnych doprowa-
dzi  do naruszenia konstytucyjnej zasady równej ochrony w asno ci. Istotne zna-
czenie ma w tej materii wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 31.01.2001 r. 
(sygn. P. 4/99)22, w którym TK stwierdzi  niezgodno  art. 1058, 1059, 1086 i 187 
kc. z Konstytucj . Tym samym racje bytu utraci y pozosta e przepisy szczególne 
dotycz ce dziedziczenia gospodarstw rolnych, z uwagi na ich niesamodzielny cha-
rakter. Poniewa  konstytucyjna odr bno  gospodarstwa rolnego jako sk adnika 
maj tku potwierdza art. 23 Konstytucji zatem gospodarstwo rolne mo e by  przed-
miotem szczególnej regulacji prawnospadkowej. Jak stwierdza Trybuna  Konstytu-
cyjny w uzasadnieniu swego wyroku „Art. 23 Konstytucji wyra a zakaz eliminacji 
instytucji dziedziczenia lub wprowadzania takich rozwi za , które wyklucza yby 
swobod  testowania lub równ  ochron  praw wszystkich spadkobierców, nie wy -
cza jednak wprowadzenia do spadku, w którego sk ad wchodzi gospodarstwo rolne, 
szczególnej regulacji modyfikuj cej w okre lonych punktach ogólne przepisy prawa 
spadkowego” Nale y podzieli  stanowisko Trybuna u Konstytucyjnego, i  „wpro-
wadzone modyfikacje nie mog  by  dowolne, ale maj  s u y  praktycznej realizacji 
zasady wyra onej w art. 23 Konstytucji”. Nie ulega w tpliwo ci, e gospodarstwo 
rolne powinno stanowi  efektywn  form  gospodarowania, pozwalaj c  prowadzi  
produkcj  roln  w celu nie tylko „godziwego” utrzymania rodziny rolniczej, ale tak-
e najpe niejszego zaspokojenia potrzeb spo ecznych. Na konieczno  i celowo  

zmian legislacyjnych w tym przedmiocie zwracano uwag  w literaturze, postuluj c 
zmian  przepisów reguluj cych dzia  spadku w taki sposób, aby zapewni  otrzyma-
nie gospodarstwa rolnego w naturze spadkobiercom daj cym najlepsze gwarancje 
prawid owego prowadzenia tego gospodarstwa.23

22 OTK 2001, nr 2, poz. 65.

23 Por. A. Lichorowicz, Szczególny porz dek dziedziczenia gospodarstw rolnych w Polsce po orzeczeniu Trybuna-

u Konstytucyjnego z dnia 31.I.2001 r. „Rejent” 2001, nr 9, s. 88–108.
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3. Stosunek regulacji ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego do 

zapisu art. 23 Konstytucji i innych jej postanowie  

Na wst pie zauwa y  ju  wypadnie, e przyspieszonemu procesowi legisla-
cyjnemu nad ustaw  z dniu 11.04.2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego nie przy-
wieca a troska o wzmocnienie polskiego rolnictwa lecz obawa o wykupywaniu 

nieruchomo ci rolnych przez cudzoziemców z krajów UE zw aszcza po up ywie wy-
negocjowanego okresu przej ciowego, gdy przestan  obowi zywa  w stosunku do 
obywateli tych pa stw ograniczenia przewidziane w ustawie z 24.03.1920 r. o naby-
waniu nieruchomo ci przez cudzoziemców.24 Jej redagowaniu przy wieca  wi c cel 
polityczny, a nie troska o w a ciwy kszta t przemian w asno ciowych i struktural-
nych w rolnictwie w warunkach gospodarki rynkowej, gdzie gospodarstwo rodzin-
ne, w ród innych jednostek produkcyjnych w rolnictwie, podlega oby szczególnej 
trosce i ochronie pa stwa. 

Prace nad projektem ustawy odbywa y si  w gor cej atmosferze oczekiwa  po-
litycznych, a nie rzetelnej dyskusji merytorycznej, st d te  w ustawie zaprezentowa-
no oryginalny uk ad systematyczny, jak trafnie zauwa a R. Sztyk „odbiegaj cy od 
przyj tych norm przy tworzeniu prawa.”25 Najistotniejszy w tej ustawie jest zamiar 
kompleksowego urzeczywistnienia ustrojowej zasady wyra onej w art. 23 Konsty-
tucji, pretenduj cy do modelowego uregulowania obrotu nieruchomo ciami rolny-
mi. Nie odpowiada on jednak wymaganiom postawionym przez Trybuna  Konsty-
tucyjny w cytowanym wyroku z dnia 31.01.2001 r. w sprawie zgodno ci niektórych 
postanowie  szczególnego porz dku dziedziczenia z Konstytucj  RP Trybuna  Kon-
stytucyjny opowiedzia  si  za dopuszczalno ci  szczególnej regulacji dotycz cej ob-
rotu nieruchomo ciami rolnymi pod warunkiem, e spe niaj  one zasady wyra one 
w art. 23 Konstytucji oraz s  na tyle przemy lane i jasne, aby mog y skutecznie re-
alizowa  cele zgodne z t  zasad . Takie cele (zasady) kszta towania ustroju rolnego 
wyra nie okre lono w art. 1 ustawy: 

1) poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych; 

2) przeciwdzia anie nadmiernej koncentracji nieruchomo ci rolnych; 

3) zapewnienie prowadzenia dzia alno ci rolniczej w gospodarstwach rolnych 
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Uwa na ich lektura i praktyka stosowania zrodzi a nie tylko trudno ci interpre-
tacyjne (zw aszcza w praktyce notarialnej), ale te  uznano, e przepisy ustawy mog  
pozostawa  w sprzeczno ci z Konstytucj . Przyk adem jest zaskar enie art. 4 usta-
wy do Trybuna u Konstytucyjnego, zatem ochronny charakter jej przepisów spro-

24 Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zm. 

25 Por. R. Sztyk, Podstawowe zasady kszta towania ustroju rolnego, „Rejent” 2003, nr 5, s. 22.
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wadza si  li tylko do ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych w przypadku pier-
wokupu.

Ju  dzisiaj mo emy powiedzie , e przyj te w ustawie rozwi zania prawne nie 
s  w stanie faktycznie zapewni  realizacji wyznaczonych celów z uwagi: na niepre-
cyzyjno  niektórych sformu owa  powoduj cych trudno ci interpretacyjne podsta-
wowych, odr bnych od kodeksu cywilnego poj  (jak nieruchomo  rolna, gospo-
darstwo rolne); nadmiern  kazuistyk  obrotu nieruchomo ciami rolnymi w postaci 
rozbudowanych ogranicze  przedmiotowych i podmiotowych; obowi zek przed-
k adania dowodów przy zawieraniu umów przenosz cych w asno , takich jak po-
twierdzaj ce: osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego w formie o wiadczenia 
prowadz cego to gospodarstwo, po wiadczone przez wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta); posiadanie przez osob  fizyczn  kwalifikacji rolniczych [teoretycznych 
( wiadectwo lub dyplom uko czenia szko y z uzyskanym tytu em zawodowym lub 
dyplom uzyskania tytu u zawodowego lub dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje) 
lub praktycznych (o wiadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 
lub pracy w takim gospodarstwie przez okres co najmniej 5 lat, po wiadczone przez 
wójta (burmistrz, prezydenta miasta)]; zamieszkanie (na pobyt sta y); powierzchni  
u ytków rolnych posiadanych przez nabywc  nieruchomo ci w oparciu o o wiad-
czenie nabywcy lub uprawnionego do wykonania prawa pierwokupu; czn  po-
wierzchni  u ytków rolnych, wydanych na podstawie o wiadczenia nabywcy lub 
uprawnionego do pierwokupu, po wiadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta 
miasta) oraz fakultatywne z o enie o wiadczenia nabywcy, e nie spe nia warun-
ków okre lonych w art. 5 i 6 ustawy (nie prowadzi gospodarstwa rolnego; nie jest 
rolnikiem; nie posiada kwalifikacji rolniczych); koszty op at od czynno ci cywilno-
prawnych itp. 

Mo na s dzi , e doprowadz  one do nieformalnego obrotu nieruchomo ciami 
rolnymi, a w konsekwencji w przysz o ci mo e wymusi  – wzorem wcze niejszych 
uregulowa  prawnorolnych – konieczno  uw aszczenia nieformalnych posiada-
czy nieruchomo ci, b d  te  doprowadzi do wstrzymania obrotu, a to oznacza oby 
fiasko zak adanych przeobra e  strukturalnych, których celem jest ochrona gospo-
darstw rodzinnych. 

W ustawie przyj to podzia  przedmiotowy na gospodarstwa rolne i gospodar-
stwa rodzinne, przy czym obie definicje maj  samodzielny charakter i s  zakre-
sowo w sze od regulacji art. 553 kc. Gospodarstwo rolne stanowi gospodarstwo 
rolne w rozumieniu art. 553 kc., w sk ad którego wchodz  grunty rolne wraz z grun-
tami le nymi, budynkami i ich cz ciami, urz dzeniami i inwentarzem, je li stano-
wi  lub mog  stanowi  zorganizowan  ca o  gospodarcz  oraz prawami zwi zany-
mi z prowadzeniem tego gospodarstwa o obszarze nie mniejszym ni  1 ha u ytków 
rolnych. Natomiast gospodarstwo rodzinne stanowi podtyp gospodarstwa rolnego, 
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gdy  w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy jest to gospodarstwo rolne charakteryzuj ce 
si  okre lonymi dodatkowymi przymiotami: 1) prowadzone jest przez rolnika indy-
widualnego, 2) w którym czna powierzchnia u ytków rolnych nie przekracza 300 
ha. O ile w odniesieniu do obu rodzajów gospodarstw ustawodawca wprowadzi  – 
w ramach ogranicze  przedmiotowych – doln  granic  obszarow , tzw. norm  mi-
nimaln  (podstawow ), o tyle w odniesieniu do gospodarstwa rodzinnego wyzna-
czy  dodatkowo tzw. norm  maksymaln  o cznej powierzchni u ytków rolnych 
nie wi kszej ni  300 ha. Zakresem przedmiotowym definicji gospodarstwa rodzin-
nego obj to w zasadzie ka de gospodarstwo rolne o powierzchni powy ej 1 ha u yt-
ków rolnych i nie przekraczaj ce 300 ha.

Pozytywnie oceni  nale y wprowadzenie ogranicze  podmiotowych wobec 
osób fizycznych w postaci kwalifikacji rolniczych oraz osobistego prowadzenia go-
spodarstwa rodzinnego. Wymogi te staj  si  zrozumia e, je li przyjmujemy, e go-
spodarstwo rolne stanowi warsztat pracy rolnika poddany szczególnej ochronie. 
Jednak zró nicowanie kwalifikacji teoretycznych ju  mo e budzi  uzasadnione w t-
pliwo ci co do ich zgodno ci z art. 23 zd. 1 Konstytucji. Takich zastrze e  nie budzi 
wymóg posiadania kwalifikacji praktycznych, który odpowiada wymogom tego ar-
tyku u. W tpliwo ci budzi tak e wymóg sta ego zamieszkania nabywcy w miejscu 
po o enia nabywanej nieruchomo ci lub w s siedniej gminie, który nie jest skorelo-
wany z celem za o onym w art. 23 Konstytucji. 

Pobie ne przedstawienie ogranicze  podmiotowych prowadzi do wniosku, e 
w istotny sposób ograniczaj  one obrót nieruchomo ciami rolnymi nie tylko z udzia-
em cudzoziemców, ale i tak e obywateli polskich. W konsekwencji mo e to mie  

negatywny wp yw na za o one przeobra enia strukturalne. 

Swoiste novum stanowi ustawowe prawo pierwokupu, którego za o eniem 
jest sprzyjanie tworzeniu gospodarstw rolnych o po danej strukturze obszarowej. 
W pierwszej kolejno ci przys uguje ono dzier awcy przy cznym spe nieniu wa-
runków okre lonych w art. 3 ust. 1 (umowa dzier awy zosta a zawarta na pi mie 
z dat  pewn  oraz by a wykonywana co najmniej 3 lata, licz c od tej daty; nabywa-
nia nieruchomo  wchodzi w sk ad gospodarstwa rodzinnego dzier awcy lub jest 
dzier awiona przez spó dzielni  produkcji rolnej), a w drugiej kolejno ci Agencji 
Nieruchomo ci Rolnych (art. 3 ust. 4 ustawy). Jednak ustawowe prawo pierwoku-
pu dzier awcy zostaje wy czone, je eli nabywc  nieruchomo ci jest osoba bliska 
zbywcy w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nierucho-
mo ciami26 lub spó dzielnia produkcji rolnej w przypadku sprzeda y wk adu grunto-
wego przez cz onka tej spó dzielni. Ustawowe prawo pierwokupu Agencji na mocy 
ustawy podlega wy czeniu, gdy nabywana nieruchomo  rolna powi kszy gospo-

26 Dziwi odes anie do tej ustawy, a do nie funkcjonalnie zwi zanych z przepisami ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpie-

czeniu spo ecznym rolników. Tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.
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darstwo rodzinne pod warunkiem, e nie przekroczy powierzchni 300 ha i jest po-
o na w gminie miejsca sta ego zamieszkania nabywcy lub gminie s siedniej (art. 3 

ust. 7), a tak e w przypadku zawarcia innej umowy przenosz cej w asno  ni  umo-
wa sprzeda y, 1) je eli nabycie nast puje na powi kszenie gospodarstwa rodzinne-
go pod warunkiem, e nie przekroczy powierzchni 300 ha; 2) je eli przeniesienie 
w asno ci nieruchomo ci rolnej nast puje na rzecz: a) spó dzielni produkcji rolnej 
– w przypadku nieruchomo ci rolnej stanowi cej wk ad gruntowy cz onka tej spó -
dzielni; b) osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 u.g.n.; 3) je eli przenie-
sienie w asno ci nieruchomo ci rolnej nast puje w wyniku umowy z nast pc  (art. 
4 ust. 4 ustawy).

Wyposa enie Agencji Nieruchomo ci Rolnych (organu administracyjnego) 
w zbyt szerokie kompetencje (uprawnienia) kontrolne obrotu nieruchomo ciami rol-
nymi jest rozwi zaniem wstecznym. Jej rola powinna ogranicza  si  do roli podmio-
tu u atwiaj cego transfer nieruchomo ci rolnych pomi dzy podmiotami prawa pry-
watnego celem kszta towania oczekiwanych zmian strukturalnych, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem ochrony gospodarstw rodzinnych. Tymczasem zarówno przepisy 
ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego, jak i zmienione t  ustaw  przepisy ustawy 
z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa sy-
tuuj  j  w pozycji uprzywilejowanej, wzmocnionej o prawo odkupu wprowadzone 
kolejn  nowel  do tej ustawy,27 kszta tuj cej przemiany strukturalne, w tym w as-
no ciowe w zale no ci od dora nie przyj tej polityki rolnej. 

4. Ochrona gospodarstwa rodzinnego de lege ferenda

Celem skorelowania przepisów szczególnej regulacji prawnej w obrocie nieru-
chomo ciami rolnymi z konstytucj  konieczne s  korekty zapisu konstytucji art. 23. 
Konieczne jest uwolnienie wyra onej w nim zasady ustrojowej od ograniczaj cych 
jej dzia anie zastrze e  naruszenia art. 21 ust. 1 i art. 22 Konstytucji28. Jednocze nie 
nale a oby zaproponowa  jego nowe brzmienie:

„1. Rolnictwo i gospodarka ywno ciowa stanowi podstaw  gospodarki naro-
dowej.

2. Rzeczpospolita Polska zapewnia i gwarantuje równe prawa i obowi zki 
wszystkim formom organizacyjnym w rolnictwie, szczególn  ochron  ota-
cza rodzinne gospodarstwa rolne, zapewniaj c im porównywalne dochody 
z uzyskiwanymi przez zatrudnionych poza rolnictwem.

27 Art. 12 pkt 11b ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego. 

28 Postulat taki Autorka wcze niej sformu owa a w artykule Gospodarstwo rodzinne w wietle art. 23, (w:) W as-

no  i jej ograniczenia w prawie polskim, red. K. Skotnicki, K. Winiarski, Cz stochowa 2004, s. 45–49, patrz tak-

e przytoczona tam literatura.
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3. W asno  rolnicza jako dobro ogólnonarodowe podlega szczególnej ochro-
nie.” 

W art. 21 (ewentualnie art. 64 Konstytucji) nale y zamie ci  zastrze enie, e 
deklarowana tam ochrona dziedziczenia mo e ulec ograniczeniu, je li wymaga tego 
ochrona ywotno ci oraz gospodarcze umocnienie gospodarstw rodzinnych. Wyda-
je si , e to przekonanie uzasadnia konieczno  dokonania zmiany Konstytucji ce-
lem bezkolizyjnego funkcjonowania szczególnej regulacji obrotu nieruchomo ciami 
rolnymi oraz zapewni pe ne poszanowanie prawa i obowi zków wszystkim formom 
organizacyjnym prowadz cym dzia alno  produkcyjn  w rolnictwie, gospodar-
stwom rodzinnym i innym (w tym typu farmerskiego i przedsi biorstwom). Postulat 
ten jest tak e wyrazem potrzeby wzmocnienia ochrony w asno ci rolniczej rozumia-
nej jako rodzinne gospodarstwo rolne i gospodarstwa inne ni  rodzinne (w sferze re-
alizacji jej funkcji maj tkowej), co odpowiada jego pojmowaniu jako mienie w ro-
zumieniu art. 44 kc.

Wobec niespe nienia okre lonych w art. 1 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kszta -
towaniu ustroju rolnego jej podstawowych celów (zasad) – 1) poprawy struktury 
obszarowej gospodarstw rolnych; 2) przeciwdzia ania nadmiernej koncentracji nie-
ruchomo ci rolnych; 3) zapewnienia prowadzenia dzia alno ci rolniczej w gospo-
darstwach rolnych przez osoby  o odpowiednich kwalifikacjach – konieczna staje 
si  jej zmiana w kierunku rozszerzenia przedmiotu jej regulacji, a zarazem jedno-
znacznego okre lenia jej miejsca nie tylko w przepisach prawnorolnych, ale przy 
pe nym poszanowaniu zasady jedno ci prawa cywilnego w czenia si  do prac le-
gislacyjnych w granicach zakre lonych w „Zielonej Ksi dze”,29 zawieraj cej opty-
maln  wizj  Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim 
w cz ci dotycz cej obrotu nieruchomo ciami rolnymi. Tak  koncepcj  przedstawi  
w swoim artykule dr hab. Z. Truszkiewicz nt. „Regulacja prawna obrotu nierucho-
mo ciami rolnymi mi dzy yj cymi – uwagi de lege ferenda”.30 

Pe ne cz onkostwo Polski w UE i zwi zanie ustawodawstwa narodowego wspól-
notowym wymusza rozpocz cie dyskursu, je li nie nad kodeksem rolnym to co naj-
mniej nad nowym kszta tem ustawy o gospodarstwie rodzinnym, w tre ci której nale-
y uwzgl dni  nast puj ce postanowienia (tre ci):

1. Rozdzia  I   Przepisy ogólne

2. Rozdzia  II  W asno  rolnicza

3. Rozdzia  III  Rodzinne gospodarstwo rolne

4. Rozdzia  IV  Urz dzenia prawnorolne

29 Por. „Zielona Ksi ga”. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej, pod red. Z. Radwa skie-

go. Ministerstwo Sprawiedliwo ci. Komisja KodyÞ kacyjna Prawa Cywilnego. Warszawa 2006.

30 Projekt zmian kodeksu cywilnego w tym zakresie zosta  zaproponowany na konferencji naukowej w Milówce 

w dniach 28–30 maja 2009 r. Z niewielkimi zmianami zosta  on opublikowany w niniejszym tomie.
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5. Rozdzia  V  Rejestracja rodzinnych gospodarstw rolnych

6. Rozdzia  VI  Przepisy przej ciowe i ko cowe

Nie ulega w tpliwo ci, e w obrocie funkcjonuj  rozwojowe gospodarstwa rol-
ne (produkuj ce na rynek), w tym gospodarstwa rodzinne oraz gospodarstwa so-
cjalne. Tym ostatnim nale a oby umo liwi  podj cie dzia a  naprawczych, tak aby 
w przypadku wyra enia przez prowadz cego woli przekszta cenia gospodarstwa so-
cjalnego w gospodarstwo rolne mog o on uzyska  status rodzinnego gospodarstwa 
rolnego.

Je li dokonamy takiego podzia u, to w konsekwencji zachodzi potrzeba zdefi-
niowania kryteriów wyodr bnienia rodzinnego gospodarstwa rolnego jako podtypu 
gospodarstwa rolnego:

1. gospodarstwo prowadzone osobi cie przez rolnika (podejmuje wszystkie de-
cyzje),

2. posiada kwalifikacje rolnicze lub zawodowe oraz 3 i odpowiednio 5-letni 
sta  pracy w rolnictwie,

3. dochód z gospodarstwa rolnego na cz onka rodziny zatrudnionego w go-
spodarstwie odpowiadaj cy (III, IV) klasie wielko ci ekonomicznej gospo-
darstw stanowi podstaw  utrzymania rodziny przeci tnej rodziny,

4. przychód uzyskiwany z dzia alno ci nierolniczej nie mo e by  wi kszy ni  
(50 %) lub 30% ogólnego dochodu,

5. podlega rejestracji w krajowym rejestrze gospodarstw rolnych.

W pracach zmierzaj cych do realizacji optymalnej wizji Kodeksu cywilnego 
zawartej w Zielonej ksi dze” zaproponowano wprowadzenie do przepisów ogól-
nych spadkobrania dwie instytucje: zapis o skutkach rzeczowych (windykacyjny) 
oraz testament dzia owy. Ich wprowadzenie do kodeksu cywilnego, bez odpowied-
nich zastrze e  dotycz cych ochrony gospodarstwa spadkowego, jest co najmniej 
dyskusyjne, zw aszcza w odniesieniu do zapisu windykacyjnego.

Najogólniej rzecz ujmuj c: 

1. Za wprowadzeniem zapisu windykacyjnego (legatum per vindicationem) 
przemawia yby nast puj ce argumenty:

a. spadkodawca uzyska by mo liwo  niezw ocznego (bo z chwil  otwarcia 
spadku), bezpo redniego (nast puj cego na zasadzie sukcesji syngularnej 
po spadkodawcy) oraz pewnego, gdy  niepodlegaj cego wy czeniu wol  
innych podmiotów, np. spadkobierców, przeznaczenia konkretnego przed-
miotu maj tkowego wchodz cego w sk ad spadku konkretnej osobie.
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b. Skutki prawne zapisu windykacyjnego odpowiadaj  intencjom zdecydo-
wanej wi kszo ci potencjalnych spadkobierców; prowadz  do najpe niej-
sze realizacji woli testatora,

c. Jego wprowadzenie mo e mie  istotne znaczenie ze wzgl dów spo ecz-
no–gospodarczych, umo liwiaj c sprawne przej cie gospodarstwa rolne-
go (jego cz ci), sprzyjaj c ich nale ytemu funkcjonowaniu.31 Zdaniem 
Autorów projektu znana polskiemu kodeksowi cywilnemu konstrukcja 
zapisu o skutkach obligacyjnych nie gwarantuje, i  zapisobiercy uzyska-
j  konkretne przedmioty maj tkowe przeznaczone im przez testatora, czy-
li ograniczona jest mo liwo  precyzyjnego rozdysponowania poszczegól-
nych sk adników maj tku przez spadkodawc . 

2. Testament dzia owy sensu stricte, jest tak  czynno ci , w której testator 
wp ywa na sposób dokonania dzia u spadku, czyli dokonania rozdzielenia maj t-
ku przez spadkobierc  w testamencie. Przyj cie takiego rozwi zania, zdaniem Au-
tora koncepcji, wymaga oby jednak wprowadzenia uregulowania zarówno w prze-
pisach kodeksu cywilnego, jak i kodeksu post powania cywilnego, na mocy którego 
zarówno s d dokonuj cy s dowego dzia u spadku, jak i spadkobiercy dokonuj cy 
umownego dzia u spadku byliby zwi zani wyra on  w testamencie wol  spadko-
dawcy co do sposobu dokonania dzia u spadku. 

Takie uregulowanie s u y oby w a ciwemu wype nieniu woli spadkodawcy, 
dotycz ce tego, komu maj  przypa  poszczególne sk adniki maj tku, a w konse-
kwencji sprzyjaj ce swobodzie testowania. To wymaga oby wprowadzenia zmian 
w materialnym, jak i proceduralnym prawie spadkowym. Zmiany powinny: 

1) dla bezpiecze stwa obrotu nowelizowa  przepisy post powania o stwier-
dzenie nabycia spadku w taki sposób, i  w sentencji postanowienia s d wy-
mienia by sk adniki maj tkowe, które maj  przypa  poszczególnym spad-
kobiercom w dziale spadku. Niew tpliw  wad  by oby na o enie na s d 
dodatkowych obowi zków, co prowadzi oby do przed u enia post powa-
nia;

2) wprowadzi  zasady dotycz ce sposobu dokonania dzia u spadku na wypa-
dek, gdyby warto  przedmiotów maj tkowych przyznanych poszczegól-
nym spadkobiercom przekracza a warto  przys uguj cych im sched spad-
kowych. Najprostszym rozwi zaniem by oby prowadzenie systemu sp at;

3) mo na by oby wprowadzi  przepisy dotycz ce rozró nienia rozporz dze  
testamentowych dotycz cych powo ania do spadku, ustanowienia zapisu 
i okre lenia sposobu dokonania dzia u spadku;

31 J. Górecki, Zapis windykacyjny – uwagi de lege ferenda. Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie 

i prawa europejskiego, pod red. E. Drozda, A. Oleszki, M. Pazdana, Kluczbork 2006, s. 129–142.
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Proponowane propozycje zmian ustawodawczych nie narusza yby zasad prawa 
spadkowego.32 

O ile pierwsze z proponowanych rozwi za  nie zawiera w sobie elementów 
ochronnych, gdy  destabilizuje gospodarstwo rolne jako zorganizowan  ca o  go-
spodarcz , o tyle ju  drugie z proponowanych rozwi za  (testament dzia owy) prze-
suwa moment podzia u gospodarstwa (i jego sk adników maj tkowych) do chwili 
dzia u spadku. W takim uj ciu – zwa ywszy na przedstawienie wariantowych roz-
wi za  – mo na ju  dostrzec elementy ochrony spadkowego gospodarstwa rolnego. 

Poczynione uwagi stanowi  propozycj  dla dalszej dyskusji nad koncepcj  i za-
o eniami obrotu nieruchomo ciami rolnymi, a zw aszcza ochrony gospodarstwa ro-

dzinnego. 

32 Por. J. Biernat, Z problematyki tzw. testamentu dzia owego w polskim prawie spadkowym, Przegl d S dowy 

2005, nr 4, s. 34, 39, 45–47.
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Protection of the family farm 

– remarks of de lege lata and de lege ferenda character 

Summary

The subject matter of the family farm protection can and should be considered 
on the ground of 1) provisions of the Constitution of the Polish People’s Republic of 
1997 and 2) regulations of common legislation. 

The first part of the article deals with the notions of the legal character of Arti-
cle 23 of the Constitution, the notion of property in Article 21 whose character is of 
political directive and Article 64 of the Constitution whose contents are formed by 
the citizen’s right to property. The provision of the latter article finds its place with 
no conflict in the network of the Civil Code notions. Constitutional provisions relat-
ed to property are concise and are formulated on two planes: subject’s right law (Ar-
ticle 64) and object’s law (Articles 23, 20 and 21). They allow to recognise the exist-
ence of other types of property, agricultural property among others, which requires 
marking its limitations and the scope of protection.

The relation of the act on the creation of agricultural system to the provision of 
Article 23 of the Constitution as well as its other regulations is with respect to the 
question about the shape of property transformations in agriculture in the conditions 
of market economy in Poland, where the family farm would be under special protec-
tion. The answer may be negative since the act does not meet the prerequisites ac-
cepted in its preamble. 

In the second part of the article there was made an attempt to present legal 
means of the protection of the family farm de lege ferenda postulating 1) the intro-
duction of new contents of Article 23, the correction of Article 21 ( possibly 64) of 
the Constitution, 2) the change (broadening) the subject of the act on the creation 
of agricultural system as well as determining explicitly its place in the provisions 
of agricultural law and joining legislative activities marked in the ‘Green Book’ in 
the part on agricultural property turnover, 3) considering the introduction of debt re-
covery provision, and 4) testamentary distribution, with the reservation of the fami-
ly farm protection.


