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PAWE  BLAJER1

DeÞ nicja i status rolnika indywidualnego w wietle 

nowelizacji ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego

1. Uwagi wst pne

W ród wielu nowo ci legislacyjnych, jakie przynios o ze sob  wej cie w y-
cie ustawy z dnia 16 wrze nia 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw,2 
na szczególn  uwag  zas uguje modyfikacja regulacji zawartych w ustawie z dnia 
11 kwietnia 2003 roku o kszta towaniu ustroju rolnego.3 Zmiany dotycz  mi dzy in-
nymi fundamentalnej dla polskiego prawa rolnego instytucji gospodarstwa rodzin-
nego, stanowi cej – zgodnie z art. 23 Konstytucji RP – podstaw  ustroju rolnego 
pa stwa. Moc  art. 3 pkt 4 ustawy z 16 wrze nia 2011 roku znowelizowany zosta  
bowiem przepis art. 6 u.k.u.r. zawieraj cy definicj  rolnika indywidualnego. W kon-
sekwencji, z uwagi na fakt, e definicja ta stanowi podstawowy element konstruk-
cyjny definicji gospodarstwa rodzinnego, tak e to ostatnie, konstytucyjne poj cie 
uleg o powa nej modyfikacji.

Powy sza okoliczno  sk ania do dok adniejszego przeanalizowania najnow-
szych zmian w zakresie definicji rolnika indywidualnego w u.k.u.r. Do podj cia 
rozwa a  w tym temacie zach ca równie  fakt, e poprzednia definicja rolnika in-
dywidualnego spotyka a si  ze szczególnie ostr  i dobrze uzasadnion  krytyk  w li-
teraturze agrarystycznej.4 Jak si  wydaje, s abych stron tej definicji wiadom by  
zreszt  sam ustawodawca, podejmuj c próby jej modyfikacji ju  w toku prac Sej-
mu VI kadencji (lata 2005–2007).5 Plany te uda o si  jednak urzeczywistni  dopie-

1 Uniwersytet Jagiello ski.

2 Dz.U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1382. Ustawa wesz a w ycie w dniu 3 grudnia 2011 roku.

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 – dalej zwana „u.k.u.r.”

4 Por. A. Lichorowicz, Instrumenty oddzia ywania na struktur  gruntow  Polski w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. 

o kszta towaniu ustroju rolnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 2, s. 393 i n.; A. Majewski, Problema-

tyka kwaliÞ kacji do prowadzenia dzia alno ci rolniczej w gospodarstwach rolnych, „Studia Iuridica Agraria” 2005, 

t. 5, s. 185 i n.; P. Blajer, Poj cie rolnika indywidualnego w ustawie o kszta towaniu ustroju rolnego, „Studia Iuri-

dica Agraria” 2007, t. 6, s. 180 i n. idem, Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle po-

równawczym, Kraków 2009, s. 347 i n.; idem, Wymóg kwaliÞ kacji rolniczych w obrocie nieruchomo ciami rolny-

mi (studium prawno–porównawcze), „Przegl d Prawa Rolnego” 2008, nr 2, s. 51 i n.

5 Druk sejmowy nr 411 z 30 marca 2007 roku. Wi cej na ten temat: P. Blajer, Koncepcja prawna…, op. cit., s. 347.
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ro na finiszu prac Sejmu kolejnej kadencji, cho  podkre li  nale y, e tre  noweli 
z 2011 roku nie odbiega w znacz cy sposób od propozycji zg aszanych ju  w roku 
2007. 

Celem niniejszego opracowania jest zatem podj cie próby odpowiedzi na pyta-
nie, na ile nowa redakcja definicji rolnika indywidualnego wychodzi naprzód licz-
nym postulatom zg aszanym w tym wzgl dzie w doktrynie, a tym samym, na ile 
stanowi ona krok naprzód w porównaniu do poprzedniego, nieudanego sposobu uj -
cia tej instytucji w u.k.u.r. Praca niniejsza zmierza ponadto do wskazania aktual-
nego statusu rolników indywidualnych po zmianach wprowadzonych ustaw  z 16 
wrze nia 2011 roku. Za o one w przedmiotowym opracowaniu cele badawcze wy-
znaczaj  tak e jego konstrukcj , tote  w pierwszej kolejno ci omówione zostan  
najnowsze zmiany redakcyjne w zakresie definicji rolnika indywidualnego oraz do-
konana zostanie ich ocena. Dalsza cz  pracy po wi cona b dzie ostatnim modyfi-
kacjom statusu rolnika indywidualnego. W ramach uwag ko cowych sformu owane 
zostan  ogólniejsze wnioski zarówno co do aktualnego stanu prawnego, jak i ewen-
tualnych dalszych kierunków zmian.

2. Nowe uj cie kryteriów konstruuj cych deÞ nicj  rolnika 

indywidualnego

W uzasadnieniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowa-
niu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa6 jego autorzy wskazuj , i  zmiany 
w zakresie definicji rolnika indywidualnego mia y na celu „uszczegó owienie kryte-
riów uznania osoby fizycznej za rolnika indywidualnego”, gdy  warunki okre lone 
w poprzednio obowi zuj cej ustawie by y zbyt „ogólne”. W konsekwencji uchwalo-
na w dniu 16 wrze nia 2011 roku ustawa zmodyfikowa a wszystkie cztery kryteria 
sk adaj ce si  na definicj  rolnika indywidualnego. Warto w tym miejscu uwa niej 
przeanalizowa  wprowadzone zmiany.

2.1. W zakresie tzw. kryterium „obszarowego”7 nowo ci wprowadzone usta-
w  z dnia 16 wrze nia 2011 roku nie maj  charakteru fundamentalnego. U ci lono 
mianowicie, i  za rolnika indywidualnego uwa a si  nie tylko osob  fizyczn  b d -
c  w a cicielem lub dzier awc  nieruchomo ci rolnych o cznej powierzchni u yt-
ków rolnych nieprzekraczaj cej 300 hektarów – tak jak to mia o miejsce na gruncie 
u.k.u.r. w jej pierwotnym brzmieniu. Sumowaniu do wspomnianej normy obszaro-
wej podlegaj  bowiem aktualnie równie  nieruchomo ci rolne, którymi dana osoba 
w ada jako u ytkownik wieczysty lub te  bez tytu u prawnego – jako ich samoist-
ny posiadacz.

6 Druk sejmowy nr 2819.

7 Por. P. Blajer, Koncepcja prawna…, op. cit., s. 258 i n.
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Przedmiotow  zmian  kryterium obszarowego nale y uzna  za generalnie uza-
sadnion . Trudno wskaza  racjonalne powody, dlaczego w poprzednim stanie praw-
nym uwzgl dnieniu przy obliczaniu normy obszarowej podlega y wy cznie u ytki 
rolne stanowi ce w asno  lub przedmiot dzier awy danej osoby fizycznej. Aktual-
nie równie  osoba b d ca u ytkownikiem wieczystym lub tylko samoistnym posia-
daczem takich gruntów musi uwzgl dnia  je przy obliczaniu maksymalnej normy 
obszarowej 300 ha u ytków rolnych, po której przekroczeniu traci status rolnika in-
dywidualnego i zwi zane z nim przywileje. W tym zatem wzgl dzie kryterium ob-
szarowe uleg o zaostrzeniu, eliminuj c z zakresu poj cia „rolnik indywidualny” np. 
osoby b d ce u ytkownikami wieczystymi rozleg ych area ów pa stwowych grun-
tów rolnych.8 Pojawia si  jednak pytanie, dlaczego przy redakcji tego kryterium nie 
uwzgl dniono tak e innych potencjalnych tytu ów prawnych do nieruchomo ci rol-
nych, w szczególno ci licznych przypadków posiadania zale nego takich nierucho-
mo ci – np. na podstawie umów u ytkowania lub u yczenia. Ustawodawca móg  
uzna , e takie przypadki nale  w praktyce do rzadko ci, niemniej pozostawi  tym 
samym uchylon  furtk  dla prób obchodzenia w przysz o ci 300-hektarowej normy 
obszarowej, któr  uzna  na tyle istotn , i  zdecydowa  si  j  w dalszym ci gu utrzy-
ma  jako jedno z kryteriów konstruuj cych definicj  rolnika indywidualnego.

Nale y jednak jeszcze raz podnie  w tpliwo ci co do sensu utrzymywania tego 
kryterium w przysz o ci.9 Zwracano ju  uwag  w pi miennictwie, e tego typu ci-
le okre lone normy obszarowe nale  – jako anachroniczne – do rzadko ci w praw-

norolnych regulacjach obowi zuj cych w pa stwach Europy Zachodniej, gdzie 
zast powane s  przede wszystkim przez rozmaicie konstruowane kryteria docho-
dowo ci.10 Sposób redakcji przedmiotowego kryterium w u.k.u.r. pozwala ponad-
to podtrzyma  zarzut arbitralno ci przyj tych rozwi za . Wypada zada  pytanie 
o przes anki, jakie kierowa y ustawodawc , gdy okre la  wspomnian  norm  obsza-
row  na pu apie 300 ha u ytków rolnych. W konsekwencji, w zakresie definicji rol-
nika indywidualnego w dalszym ci gu umieszcza si  rolników o bardzo zró nico-
wanym statusie – tzn. zarówno drobnych gospodarzy dysponuj cych 1 ha u ytków 
rolnych, jak i osoby, których gospodarstwa licz  a  300 ha. 

8 Warto w tym miejscu podnie , e uwzgl dnienie w ród gruntów podlegaj cych sumowaniu do normy 300 ha 

tak e nieruchomo ci znajduj cych si  w u ytkowaniu wieczystym danej osoby, nie oznacza wcale, i  regulacj  

innych przepisów u.k.u.r. – w szczególno ci art. 3 i 4 tej ustawy – obj ty zosta  obrót prawem u ytkowania wie-

czystego nieruchomo ci rolnych. W zwi zku z tym za wci  aktualny nale y uzna  pogl d Z. Truszkiewicza, 

zgodnie z którym u.k.u.r. „nie ma zastosowania do przenoszenia u ytkowania wieczystego nieruchomo ci rolnej 

lub do oddawania takiej nieruchomo ci w u ytkowanie wieczyste”. Por. Z. Truszkiewicz, Przeniesienie w asno ci 

nieruchomo ci rolnej w wietle ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego (cz  I), „Rejent” 2003, nr 9, s. 52. Prawo 

u ytkowania wieczystego gruntów rolnych wraz z prawem w asno ci, dzier aw  oraz samoistnym posiadaniem 

jest jednym z wielu elementów konstruuj cych aktualnie deÞ nicj  rolnika indywidualnego oraz gospodarstwa ro-

dzinnego, nie zosta o natomiast obj te innymi szczegó owymi regulacjami u.k.u.r., takimi jak prawo pierwokupu 

dzier awcy (art. 3 ust. 1 u.k.u.r.), prawo pierwokupu Agencji Nieruchomo ci Rolnych (art. 3 ust. 4 u.k.u.r.) czy 

wreszcie tzw. prawo nabycia przys uguj ce tej Agencji (art. 4 u.k.u.r.). 

9 Por. P. Blajer, Poj cie rolnika indywidualnego…, op. cit., s. 182.

10 P. Blajer, Koncepcja prawna…, op. cit., s. 259 i n.
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Nowelizacja u.k.u.r. nie przynios a równie  zmian odno nie do dowodów po-
twierdzaj cych spe nianie przez zainteresowanego przedmiotowego kryterium. Na-
dal jedyny dowód stanowi o wiadczenie potencjalnego rolnika indywidualnego 
sk adane w akcie notarialnym obejmuj cym umow  prowadz c  do przeniesienia 
w asno ci nieruchomo ci rolnej w celu powi kszenia gospodarstwa rodzinnego (art. 
3 ust. 7 oraz art. 4 ust. 4 pkt 1 u.k.u.r.) lub o wiadczenie o skorzystaniu z prawa pier-
wokupu takiej nieruchomo ci przys uguj cego mu jako jej dzier awcy (art. 3 ust. 1 
u.k.u.r.) Stosownie do przepisu art. 7 ust. 6 u.k.u.r. w o wiadczeniu tym nale y po-
da  czn  powierzchni  i miejsce po o enia nieruchomo ci rolnych, których na-
bywca jest w a cicielem, u ytkownikiem wieczystym, dzier awc  lub samoistnym 
posiadaczem. O wiadczenie to nadal nie wymaga adnego urz dowego po wiadcze-
nia dokonywanego przez wójta. Uregulowanie takie mo e budzi  uzasadnione w t-
pliwo ci z uwagi na fakt, i  od prawdziwo ci o wiadczenia zale y wa no  dokony-
wanej czynno ci prawnej.11 

2.2. Formalnie niewielkie zmiany redakcyjne poczynione zosta y równie  w za-
kresie tzw. kryterium „zamieszkania”. Wprowadzono bowiem wymóg by rolnik za-
mieszkiwa  co najmniej od pi ciu lat w gminie, na obszarze której jest po o ona jed-
na z nieruchomo ci rolnych wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego. Dowodem 
potwierdzaj cym spe nienie tego kryterium pocz wszy od 1 stycznia 2013 b dzie 
za wiadczenie o zameldowaniu na pobyt sta y wydawane na podstawie art. 32 usta-
wy z dnia 24 wrze nia 2010 roku o ewidencji ludno ci.12 Obowi zek uzyskania ta-
kiego za wiadczenia na potrzeby u.k.u.r. b d  mieli nie tylko obywatele Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ale równie  cudzoziemcy – stosownie do art. 40 wy ej powo anej 
ustawy o ewidencji ludno ci. Kwestia dowodów potwierdzaj cych spe nienie przed-
miotowego kryterium pocz wszy od 2013 roku ulega zatem daleko id cemu uprosz-
czeniu – w szczególno ci w porównaniu z aktualnie obowi zuj cym wymogiem 
przed o enia dokumentu okre laj cego zameldowanie na pobyt sta y w rozumieniu 
przepisów o ewidencji ludno ci i dowodach osobistych, ró nicuj cych dokumenty 
potwierdzaj ce fakt zameldowania na pobyt sta y w zale no ci od obywatelstwa da-
nej osoby.13

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizuj cej u.k.u.r. wskazano, i  wprowa-
dzenie minimalnego okresu zamieszkania na terenie gminy, w której znajduje si  

11 Nale y bowiem wskaza , e nawet niezawiniona omy ka w o wiadczeniu, w sytuacji gdy sk adaj cy je jest w rze-

czywisto ci w a cicielem, dzier awc , u ytkownikiem wieczystym lub samoistnym posiadaczem u ytków rolnych 

o powierzchni przekraczaj cej 300 ha powoduje, e stron  czynno ci przestaj  by  rolnik indywidualny w rozu-

mieniu u.k.u.r., a zatem np. umowa sprzeda y nieruchomo ci rolnej zawierana przez tak  osob  formalnie w celu 

powi kszenia gospodarstwa rodzinnego dotkni ta jest sankcj  bezwzgl dnej niewa no ci jako nieuwzgl dnia-

j ca pierwokupu Agencji Nieruchomo ci Rolnych. Warto odnotowa , e ostatnie rozszerzenie zakresu kryterium 

obszarowego tak e na grunty b d ce przedmiotem posiadania samoistnego rolnika sprawia, e o tego typu po-

my ki mo e by  aktualnie atwiej ni  w przesz o ci.

12 Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427. 

13 Wi cej na ten temat: P. Blajer, Poj cie rolnika indywidualnego…, op. cit., s. 186–187.
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gospodarstwo, uzasadnione jest konieczno ci  zapobiegania sytuacjom, w których 
grunty rolne nabywane by y przez przedsi biorcze osoby nieb d ce rolnikami, cho-
cia by dla otrzymywania dop at lub w celach spekulacyjnych.14 W poprzednio obo-
wi zuj cym stanie prawnym zameldowanie si  w miejscowo ci po o enia nieru-
chomo ci chocia by na jeden dzie  przed dniem zawarcia umowy prowadz cej do 
jej nabycia lub przed dniem przeprowadzenia przetargu na jej sprzeda  powodowa-
o spe nienie wymogu zamieszkiwania w gminie, na obszarze której jest po o ona 

jedna z nieruchomo ci wchodz cych w sk ad gospodarstwa rodzinnego. W konse-
kwencji, przy spe nieniu pozosta ych kryteriów, okoliczno  ta poci ga a za sob  
uzyskanie statusu rolnika indywidualnego i zwi zanych z tym statusem przywilejów 
przewidzianych w u.k.u.r. i w ustawie z dnia 19 pa dziernika 1991 roku o gospoda-
rowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa.15

W kontek cie poprzedniej regulacji, dopuszczaj cej opisane nadu ycia, zmiany 
w zakresie kryterium zamieszkania nale y uzna  za racjonalne i uzasadnione. Nie-
mniej wprowadzenie wymogu d ugiego, 5-letniego okresu zamieszkania w gminie, 
na obszarze której po o ona jest jedna z nieruchomo ci wchodz cych w sk ad go-
spodarstwa rolnego, zdaje si  uzasadnia  podejrzenia A. Lichorowicza, który w za-
stosowaniu kryterium zamieszkania jako elementu konstruuj cego definicj  rolnika 
indywidualnego widzia  przede wszystkim przeszkod  dla uzyskiwania tego statu-
su przez cudzoziemców – w szczególno ci obywateli pa stw cz onkowskich Unii 
Europejskiej – a tym samym instrument ochrony polskich gruntów rolnych przed 
wykupem z ich strony.16 By  mo e zatem, i  – w perspektywie zbli aj cego si  
roku 2016 i ko ca okresu przej ciowego, po którym obywatele pa stw – stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej b d  
nabywali nieruchomo ci rolne i le ne po o one na terytorium RP bez konieczno-
ci uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewn trznych – przedmiotowe kryterium 

zamieszkania w jego nowej redakcji stanie si  skuteczn  przeszkod  dla uzyskiwa-
nia przez nich statusu rolnika indywidualnego i tym samym nabywania przez nich 
gruntów rolnych na formalnie preferencyjnych zasadach zastrze onych dla tej kate-
gorii rolników.17

2.3. Znacznie istotniejsze zmiany ustawa nowelizuj ca wprowadzi a w zakresie 
kryterium „osobistego prowadzenia gospodarstwa”. Zgodnie bowiem z przepisem 
art. 6 ust. 2 w nowym brzmieniu uwa a si , e osoba fizyczna osobi cie prowadzi 
gospodarstwo rolne, je eli a) pracuje w tym gospodarstwie, b) podejmuje wszelkie 

14 Warto zwróci  uwag , e pierwotnie planowano wprowadzenie jedynie 3-letniego termin zamieszkania w gmi-

nie, w której znajduje si  gospodarstwo, jako przes anki uzyskania statusu rolnika indywidualnego. W ostatecz-

nie uchwalonym tek cie ustawy zdecydowano si  jednak przed u y  ten termin do 5 lat.

15 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z pó n. zm. 

16 Por. A. Lichorowicz, Instrumenty oddzia ywania na struktur  gruntow  Polski…, op. cit., s. 402.

17 Por. art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r.oku o nabywaniu nieruchomo ci przez cudzoziemców (tekst jedn. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758).
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decyzje dotycz ce prowadzenia dzia alno ci rolniczej w tym gospodarstwie. Wy-
móg osobistego prowadzenia gospodarstwa uleg  zatem doprecyzowaniu poprzez 
wskazanie, i  rolnik indywidualny nie powinien ogranicza  si  wy cznie do podej-
mowania wszelkich decyzji dotycz cych funkcjonowania gospodarstwa, ale powi-
nien w nim tak e pracowa .

Warto zwróci  uwag , e przytoczona modyfikacja kryterium osobistego pro-
wadzenia gospodarstwa sta a si  przedmiotem szczególnie szerokiego omówienia 
w uzasadnieniu projektu ustawy. Autorzy projektu zwracaj  w nim uwag , e o oso-
bistym prowadzeniu gospodarstwa nie wiadczy wy cznie podejmowanie wszel-
kich decyzji dotycz cych funkcjonowania gospodarstwa, w tym zawieranie umów 
z dostawcami, odbiorcami, bankami i ubezpieczycielami, ale równie  praca w tym 
gospodarstwie rolnym. Z powo aniem si  na orzecznictwo S du Najwy szego auto-
rzy projektu dowodz , i  jedn  z najistotniejszych przes anek wiadcz cych o osobi-
stym prowadzeniu gospodarstwa rolnego jest praca w tym gospodarstwie w wymia-
rze i z cz stotliwo ci  odpowiedni  do charakteru prowadzonej produkcji, a utrata 
zdolno ci do pracy w gospodarstwie rolnym oznacza utrat  mo liwo ci jego prowa-
dzenia. W konsekwencji dochodz  do wniosku, e gospodarstwo rodzinne, b d ce 
kwalifikowanym typem gospodarstwa rodzinnego, opiera si  na pracy prowadz ce-
go je rolnika, a zatem wymogu pracy w gospodarstwie rolnym nie mo na pomin  
przy konstruowaniu definicji rolnika indywidualnego.

Wy ej przytoczone argumenty zas uguj  na bli sz  analiz . Rzeczywi cie w li-
teraturze agrarystycznej podnoszono, e poprzedni sposób sformu owania kryterium 
osobistego prowadzenia gospodarstwa, koncentruj cy si  tylko na okoliczno ci po-
dejmowania przez rolnika wszelkich decyzji dotycz cych prowadzenia dzia alno ci 
rolniczej w gospodarstwie, budzi  daleko posuni te w tpliwo ci. Zwracano uwag , 
e taka redakcja omawianego kryterium pozwala a obj  definicj  rolnika indywi-

dualnego tak e osoby nie wiadcz ce osobistej pracy w gospodarstwie rodzinnym, 
a podejmuj ce tylko decyzje dotycz ce prowadzonej w nim dzia alno ci rolniczej 
i komunikuj ce je wykonawcom, np. za po rednictwem rodków bezpo redniego 
porozumiewania si  na odleg o .18 Takim niezamierzonym efektom poprzedniej re-
gulacji mia o w a nie zapobiega  wprowadzenie obowi zku pracy w gospodarstwie 
jako elementu konstruuj cego przes ank  osobistego prowadzenia gospodarstwa.

Niemniej nale y zauwa y , i  nowa regulacja tak e nie rozwiewa wszelkich 
w tpliwo ci, przede wszystkim zreszt  z uwagi na nieprecyzyjno  u ytych w niej 
okre le  i niejasno  obowi zku pracy w gospodarstwie rolnym. Ustawodawca nie 
u ci li  bowiem, w jakim charakterze rolnik powinien wiadczy  t  prac  w swoim 
gospodarstwie. Czy pod poj ciem pracy w gospodarstwie nale y rozumie  sta  ak-

18 Zob. A. Lichorowicz, Instrumenty oddzia ywania na struktur  gruntow  Polski…, op. cit., s. 393 i n.; P. Blajer, Po-

j cie rolnika indywidualnego..., op. cit., s. 183.
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tywno  rolnika bezpo rednio przy produkcji rolnej, ograniczon  do pracy fizycznej 
zwi zanej bezpo rednio z wytwarzaniem okre lonych produktów, czy te  dla spe -
nienia tego wymogu wystarczy praca w gospodarstwie wiadczona tylko sporadycz-
nie, sezonowo albo ograniczona wy cznie do czynno ci administracyjno–kierow-
niczych? Te ostatnie równie  stanowi  form  pracy, która mo e by  wykonywana 
w gospodarstwie rolnym. Czy wreszcie praca rolnika indywidualnego w gospodar-
stwie zak ada, e nie powinien on podejmowa  zatrudnienia gdzie indziej, czy te  
wprost przeciwnie – nie jest on w jakimkolwiek stopniu skr powany w mo liwo-
ci wiadczenia pracy poza rolnictwem?19 Nale y wyrazi  al, e odwo uj c si  do 

wymogu pracy, a wi c kryterium podmiotowego o d ugiej tradycji w polskich regu-
lacjach prawnorolnych,20 ustawodawca okre li  je tak lakonicznie, nie korzystaj c 
w tym zakresie z bogatego dorobku orzecznictwa i doktryny, podsuwaj cych goto-
we wzory bardziej precyzyjnej regulacji.21 

Odno nie do nowej redakcji kryterium osobistego prowadzenia gospodarstwa 
rodzinnego mo na sformu owa  jeszcze kilka bardziej teoretycznych uwag. Nale y 
zwróci  uwag  na aprioryczne za o enie ustawodawcy, uto samiaj cego prowadze-
nie gospodarstwa z prac  w takiej jednostce produkcyjnej. Tymczasem nie mo na 
zapomina , e w ustawodawstwach zachodnioeuropejskich te dwa kryteria – pracy 
w gospodarstwie oraz osobistego jego prowadzenia – s  niejednokrotnie ostro sobie 
przeciwstawiane i traktowane jako dwa zupe nie odr bne i niezale ne wymogi pod-
miotowe. Tego typu punkt widzenia jest charakterystyczny np. dla szwajcarskich 
i francuskich regulacji prawnorolnych.22 Natomiast na p aszczy nie polskich unor-
mowa  wykorzystuj cych przedmiotowe kryterium, a tak e w wietle wypowiedzi 
doktryny i orzecznictwa, przedmiotowy problem nie doczeka  si  jak dot d jedno-
znacznego rozstrzygni cia. W niektórych wypadkach wymóg „osobistego prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego” ograniczany by  wy cznie do sprawowania funkcji 
kierowniczych lub zarz dczych, bez konieczno ci wiadczenia w asnor cznej pracy 
przy produkcji rolnej.23 Innym razem wszelako podkre lano, e „kierowanie i zarz -

19 Jak si  wydaje, brak wyra nego rozstrzygni cia tej kwestii przez ustawodawc  zdaje si  przemawia  za wnio-

skiem, e nic nie stoi na przeszkodzie, aby rolnik indywidualny maj cy formalny obowi zek pracy w gospo-

darstwie rodzinnym, wiadczy  tam prac  w wymiarze minimalnym, wi kszo  swoich dochodów czerpi c 

z dzia alno ci o zupe nie odmiennym charakterze (np. szeroko poj tej dzia alno ci gospodarczej) i tej w a nie po-

zarolniczej dzia alno ci po wi caj c przewa aj c  cz  swojego czasu pracy. Jednak nale y zastrzec, e jest 

to jeden z kilku mo liwych kierunków interpretacji.

20 Por. np. dawny art. 1059 kc. – w szczególno ci w wersji ustalonej ustaw  z dnia 26 marca 1982 roku o zmianie 

ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1982 r. Nr 11, poz. 81), który jako jedn  z przes anek warunkuj cych mo li-

wo  odziedziczenia gospodarstwa rolnego wymienia  „sta  prac  w gospodarstwie rolnym bezpo rednio przy 

produkcji rolnej”.

21 Wi cej na temat uj cia kryterium pracy w regulacjach prawnorolnych w Polsce: P. Blajer, Koncepcja prawna…, 

op. cit., s. 259. Por. w szczególno ci powo an  tam obszern  literatur  i orzecznictwo.

22 Por. Blajer, Koncepcja prawna…, op. cit., s. 87.

23 Por. w szczególno ci przepis § 6 pkt 1 instrukcji nr 3 Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1972 roku deÞ niuj cy 

poj cie „rolnika” z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa dziernika 1971 roku o uregulowaniu w asno ci gospodarstw 

rolnych (Dz.U. Nr 27, poz. 250), zgodnie z którym „rolnikiem w rozumieniu ustawy jest samoistny posiadacz nie-

ruchomo ci, gospodaruj cy na niej osobi cie lub przy pomocy pozostaj cych z nim we wspólno ci domowej 

cz onków rodziny”, co zgodnie interpretowano jako odwo anie do kryterium osobistego prowadzenia gospodar-
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dzanie gospodarstwem wi e si  z osobistymi staraniami o jego nale yte funkcjo-

nowanie oraz sta ym, osobistym wykonywaniem niezb dnych prac”.24 W zwi zku 

z powy szym, nie mo na podzieli  zdania autorów projektu noweli, e za niekwe-

stionowany nale y uzna  pogl d o pracy w gospodarstwie rolnym, jako najistotniej-

szej przes ance wiadcz cej o osobistym prowadzeniu gospodarstwa. Zakresy kry-

teriów pracy oraz osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego na p aszczy nie 

polskich regulacji nigdy nie by y bowiem dostatecznie wyra nie oddzielone, a aktu-

alne unormowanie nale y uwa a  raczej tylko za przejaw okre lonej tendencji, nie 

za  za ostateczne i generalne rozstrzygni cie analizowanego problemu.

Nowelizacja nie zlikwidowa a równie  kolejnej usterki w poprzedniej redak-

cji kryterium osobistego prowadzenia gospodarstwa, o której zreszt  szeroko pisano 

w literaturze.25 W dalszym ci gu, by spe ni  przedmiotowy wymóg rolnik indywi-

dualny powinien podejmowa  „wszelkie” decyzji dotycz ce prowadzenia dzia al-

no ci rolniczej w swoim gospodarstwie. W konsekwencji utrzymana zosta a w ra-

mach definicji rolnika indywidualnego dotychczasowa semantyczna niezr czno  

formalnie wykluczaj ca w obr bie gospodarstwa rodzinnego jakikolwiek podzia  

pracy i zada , charakterystyczny przecie  dla gospodarstwa prowadzonego przez ro-

dzin  rolnicz . Pomimo faktu, i  z tym problemem poradzono sobie w doktrynie26 

stwa rolnego. Zdaniem J. Paliwody (Problemy prawne uregulowania w asno ci gospodarstw rolnych, Wroc aw 

1976, s. 31) podstawowe znaczenie dla oceny czy dany rolnik rzeczywi cie osobi cie prowadzi  gospodarstwo 

rolne na p aszczy nie przedmiotowej regulacji mia a okoliczno , e bezpo rednio zarz dza  t  jednostk  pro-

dukcyjn  i decydowa  o kierunku produkcji. Wspomniany Autor sformu owa  tak e tez , i  „w du ym stopniu nie-

aktualny jest ju  pogl d, e przez gospodarowanie na nieruchomo ci rolnej (prowadzenie gospodarstwa rolne-

go) nale y rozumie  w ka dym wypadku nie tylko osobiste kierowanie i zarz dzanie, lecz tak e pozostaj ce 

z tym w cis ym zwi zku wykonywanie osobi cie lub przy pomocy cz onków rodziny niezb dnych prac i zwi za-

ne z tym zamieszkiwanie w gospodarstwie rolnym”, t umacz c j  przede wszystkim zmieniaj cymi si  warunkami 

spo eczno–gospodarczymi. Autor zwraca  uwag  przede wszystkim na coraz wy szy poziom mechanizacji prac 

w gospodarstwie rolnym, eliminuj cy konieczno  wykonywanie tych prac bezpo rednio i w asnor cznie przez 

osob  prowadz c  takie gospodarstwo Wy ej zaprezentowany pogl d zosta  powszechnie, cho  nie jednog o-

nie, zaakceptowany w polskiej literaturze dotycz cej problematyki zwi zanej z ustaw  z 26 pa dziernika 1971 r.

oku. Por. J.S. Pi towski, Uregulowanie w asno ci gospodarstw rolnych i zmiany w kodeksie cywilnym, „Pa stwo 

i Prawo” 1971, nr 7–8, s. 288; J. Szachu owicz, Zakres kognicji s du na tle ustawy z dnia 26 pa dziernika 1971 r. 

o uregulowaniu w asno ci gospodarstw rolnych, „Palestra” 1972, nr 1, s. 24–25; S. Rakowski, Cywilnoprawne 

aspekty ustawy o uregulowaniu w asno ci gospodarstw rolnych, „Nowe Prawo” 1972, nr 11, s. 1649; E. Gniewek, 

Nabycie w asno ci gruntów rolnych przez posiadaczy. Podstawowe zagadnienia ustawy o uregulowaniu w asno-

ci gospodarstw rolnych, Wroc aw 1978, s. 55.

24 Por. pogl d J. Pietrzykowskiego (Dziedziczenie gospodarstw rolnych, Warszawa 1965, s. 27) wyra ony odno-

nie kryterium osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, wykorzystanego przez ustawodawc  w ustawie 

z dnia 29 czerwca 1963 roku o ograniczeniu podzia u gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 28, poz. 168), jako jedna 

z przes anek podmiotowych warunkuj cych mo liwo  odziedziczenia gospodarstwa rolnego. Z drugiej jednak 

strony w jednym ze swych orzecze  dotycz cych tej samej regulacji S d Najwy szy stwierdzi , e nie jest wy-

magane, aby prowadz cy gospodarstwo rolnik mia  si  trudni  prac  na roli. Por. Postanowienie SN z 12 lutego 

1966 r., III CR 368/65, OSNCP 1966, nr 10, poz. 177.

25 Por. P. Blajer, Poj cie rolnika indywidualnego…, op. cit., s. 183; A. Majewski, Problematyka kwaliÞ kacji…, op. cit., 

s. 185.

26 Por. A. Majewski, Problematyka kwaliÞ kacji…, op. cit., s. 185, który interpretuje „wszelkie” decyzje jako decyzje 

„podstawowe”, co jest efektem podzia u decyzji podejmowanych w ramach prowadzonej dzia alno ci rolniczej na 

decyzje „podstawowe” i „wykonawcze”.



DeÞ nicja i status rolnika indywidualnego w wietle nowelizacji ustawy o kszta towaniu...

481

i orzecznictwie,27 a w praktyce nie budzi  on nigdy wi kszych w tpliwo ci,28 to jed-
nak nale y wyrazi  al, e przy okazji najnowszej nowelizacji u.k.u.r. przegapio-
no okazj  by skorygowa  redakcj  przedmiotowego kryterium. Do analogicznej re-
fleksji sk ania tak e pozostawienie w tek cie ustawy (art. 7 ust. 1) – jako dowodu 
potwierdzaj cego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego – o wiadczenia pro-
wadz cego to gospodarstwo, po wiadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta), pomimo i  w praktyce „po wiadczone przez wójtów o wiadczenia” przy-
bieraj  posta  za wiadcze  wydawanych na podstawie k.p.a.29

2.4. Najistotniejszym modyfikacjom w ramach definicji rolnika indywidualnego 
poddane zosta o kryterium kwalifikacji rolniczych. Wprowadzone zmiany eliminuj  
wiele kontrowersji, które otacza y poprzedni  redakcj  tego kryterium, w zwi zku 
z czym nale y uzna  je za w pe ni racjonalne. Zdecydowano si  bowiem odej  od 
rozwi zania, które traktowa o osoby posiadaj ce wykszta cenie wy sze lub rednie, 
inne ni  rolnicze, za posiadaj ce wykszta cenie rolnicze. Aktualnie przepis art. 6 ust. 
2 pkt 2) u.k.u.r. stosunkowo precyzyjnie wskazuje co nale y rozumie  pod poj -
ciem kwalifikacji rolniczych.30 W przeciwie stwie do poprzedniego sposobu ujmo-
wania kwalifikacji rolniczych w u.k.u.r. nowa regulacja wprowadzi a szczególnego 
rodzaju „konfuzj ” dwóch do tej pory oddzielnie traktowanych rodzajów kwalifi-
kacji rolniczych, tj. kwalifikacji teoretycznych i praktycznych. W konsekwencji na 
same tylko kwalifikacje teoretyczne mo e powo a  si  wy cznie osoba o wykszta -
ceniu stricte rolniczym zasadniczym zawodowym, rednim lub wy szym.31 W pozo-
sta ych przypadkach konieczny jest jeszcze okre lony sta  pracy w rolnictwie, przy 
czym im dana osoba posiada lepsze wykszta cenie, tym ten sta  pracy jest krótszy.32 

27 Por. wyrok S du Najwy szego z dnia 29 stycznia 2008 r. IV CSK 447/07, Lex nr 37141, w którym S d potwierdzi , 

i  w praktyce cz sto zdarza si , e w ramach przyj tego w rodzinie podzia u obowi zków tylko jedno z ma on-

ków zajmuje si  prowadzeniem gospodarstwa, drugie za  np. prowadzi gospodarstwo domowe lub pracuje poza 

rolnictwem; nie ma jednak racjonalnych przes anek, by gospodarstwa w ten sposób prowadzone wy cza  z ka-

tegorii rodzinnych.

28 Por. T. Ciodyk, T. Zagórski, P. Iwaszkiewicz, Ustawa o kszta towaniu ustroju rolnego w praktyce, „Studia Iuridica 

Agraria” 2005, t.4, s. 149. 

29 Ibidem, s. 148.

30 Zgodnie z brzmieniem powo anego przepisu uwa a si , e osoba Þ zyczna posiada kwaliÞ kacje rolnicze, je e-

li uzyska a: a) wykszta cenie rolnicze zasadnicze zawodowe, rednie lub wy sze lub b) tytu  kwaliÞ kacyjny lub 

tytu  zawodowy, lub tytu  zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia dzia alno ci rolniczej i po-

siada co najmniej 3-letni sta  pracy w rolnictwie, lub c) wykszta cenie wy sze inne ni  rolnicze i posiada co naj-

mniej 3-letni sta  pracy w rolnictwie albo wykszta cenie wy sze inne ni  rolnicze i uko czone studia podyplomo-

we w zakresie zwi zanym z rolnictwem, albo wykszta cenie rednie inne ni  rolnicze i posiada co najmniej 3-letni 

sta  pracy w rolnictwie, lub d) wykszta cenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne ni  rolni-

cze i posiada co najmniej 5-letni sta  pracy w rolnictwie.

31 Por. rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwaliÞ kacji rolni-

czych posiadanych przez osoby wykonuj ce dzia alno  rolnicz  (Dz.U. z 2012 r. Nr 109), okre laj ce mi dzy in-

nymi kierunki studiów wy szych, których uko czenie uznaje si  za posiadanie wykszta cenia wy szego rolnicze-

go oraz zawody, których posiadanie uznaje si  za wykszta cenie rednie rolnicze lub wykszta cenie zasadnicze 

zawodowe rolnicze.

32 Stosownie do nowego art. 6 ust. 3 u.k.u.r. za „sta  pracy” uznaje si  okres, w którym osoba Þ zyczna: 1) podle-

ga a ubezpieczeniu spo ecznemu rolników lub 2) prowadzi a dzia alno  rolnicz  w gospodarstwie rolnym o ob-

szarze nie mniejszym ni  1 ha stanowi cym jej w asno , przedmiot u ytkowania wieczystego, przedmiot samo-

istnego posiadania lub dzier awy, lub 3) by a zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o prac  
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Nowa redakcja kryterium kwalifikacji rolniczych w u.k.u.r. zach ca do sformu-
owania kilku ogólniejszych spostrze e . Przede wszystkim zwraca uwag  fakt, e 

w dalszym ci gu ustawa odwo uje si  do tradycji w skiego, „abstrakcyjnego” ujmo-
wania poj cia kwalifikacji rolniczych, rozumianych jako tzw. kwalifikacje zawo-
dowe, a wi c odpowiednie wykszta cenie teoretyczne lub do wiadczenie w pracy 
w rolnictwie (sta  pracy).33 Rozwi zanie to nale y uzna  za uzasadnione, pozwala 
bowiem na dok adne okre lenie, kiedy dana osoba posiada odpowiednie kwalifika-
cje. W zwi zku z powy szym ustawa nowelizuj ca i wydane na jej podstawie prze-
pisy wykonawcze przynios y tak e doprecyzowanie dowodów potwierdzaj cych 
fakt posiadania wymaganych kwalifikacji rolniczych.34

Na szczególne jednak uznanie zas uguje zasygnalizowane w ustawie nowelizu-
j cej d enie do uniformizacji poj cia „kwalifikacje rolnicze” w ramach ca ego pol-
skiego systemu prawa rolnego. Nowa definicja tych kwalifikacji w u.k.u.r. stanowi 
bowiem dos owne powtórzenie sposobu ich okre lenia na p aszczy nie regulacji do-
tycz cych rent strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013.35 W ten sposób ustawodawca wyszed  naprzeciw postulatom dok-
tryny zmierzaj cym do zapewnienia spójno ci systemu prawnego poprzez ujedno-
licenie poj cia „kwalifikacji rolniczych” w ramach tych regulacji, które si  do nie-
go odwo uj .36 W zwi zku z powy szym modyfikacje wprowadzone w 2011 roku 
w sposobie ujmowania kryterium kwalifikacji rolniczych – pomimo licznych szcze-
gó owych niedoskona o ci37 – nale y uzna  za udane i wnosz ce najwi cej pozy-
tywnych zmian w zakresie ca ej definicji rolnika indywidualnego w u.k.u.r.

lub spó dzielczej umowy o prac , wykonuj c prac  zwi zan  z prowadzeniem dzia alno ci rolniczej, lub 4) wyko-

nywa a prac  zwi zan  z prowadzeniem dzia alno ci rolniczej w charakterze cz onka spó dzielni produkcji rolnej, 

lub 5) odby a sta , o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-

stytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z pó n. zm.), obejmuj cy wykonywanie czynno ci zwi -

zanych z prowadzeniem dzia alno ci rolniczej.

33 Por. P. Blajer, Wymóg kwaliÞ kacji rolniczych…, op. cit., s. 69.

34 Por. art. 7 ust. 8 u.k.u.r. w nowym brzmieniu oraz wydane na podstawie delegacji zawartej w tym przepisie cyto-

wane wy ej rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwaliÞ ka-

cji rolniczych posiadanych przez osoby wykonuj ce dzia alno  rolnicz .

35 Por. § 7 ust. 2 rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r.oku w sprawie szcze-

gó owych warunków i trybu przyznawania pomocy Þ nansowej w ramach dzia ania „Renty strukturalne”, obj tego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U Nr 109, poz. 750). Bardzo podobnie, cho  

z pewnymi modyÞ kacjami redakcyjnymi kwaliÞ kacje rolnicze zdeÞ niowane zosta y w § 6 rozporz dzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 pa dziernika 2007 roku w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyzna-

wania pomocy Þ nansowej w ramach dzia ania „U atwianie startu m odym rolnikom”, obj tego Programem Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr 200, poz. 1443).

36 Por. P. Blajer, Koncepcja prawna…, op. cit., s. 353 i sformu owany tam postulat odwo ania si  do sposobu uj cia 

kwaliÞ kacji rolniczych w ramach przepisów o rentach strukturalnych, jako potencjalnego wzoru dla innych regu-

lacji wykorzystuj cych to kryterium, w szczególno ci u.k.u.r.

37 Warto zwróci  uwag  np. na nieproporcjonalno  wymogów, których spe nienie pozwala uczyni  zado  prze-

s ance sta u pracy w rolnictwie. Z jednej strony (art. 6 ust. 3 pkt 1 u.k.u.r.) wystarczy trzy- lub pi cioletnie pod-

leganie ubezpieczeniu spo ecznemu rolników, a wi c przes anka stosunkowo nietrudna do spe nienia, je li tylko 

dysponuje si  co najmniej jednym hektarem przeliczeniowym u ytków rolnych (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu spo ecznym rolników, Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) Z drugiej na-

tomiast strony (art. 6 ust. 3 pkt 3 u.k.u.r.) osoba zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pra-

c  lub spó dzielczej umowy o prac  – by powo a  si  na wystarczaj cy sta  pracy w rolnictwie – musi przez ana-

logiczny okres wiadczy  prac  zwi zan  z prowadzeniem dzia alno ci rolniczej.
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3. Zmiany w zakresie statusu rolnika indywidualnego

O ile modyfikacje samej definicji rolnika indywidualnego w u.k.u.r. rzeczywi-

cie maj  istotne znaczenie, rzutuj c w powa nym stopniu na dotychczasowy spo-

sób rozumienia tego poj cia, o tyle tego samego nie mo na powiedzie  o zmianach 

w zakresie statusu osób spe niaj cych wskazane ustaw  kryteria, czyli osób b d -

cych rolnikami indywidualnymi.

Analiza znowelizowanych przepisów u.k.u.r. oraz u.g.n.r. prowadzi do wnio-

sku, e u ci lenie kryteriów sk adaj cych si  na definicj  rolnika indywidualnego 

podyktowane by o wy cznie trosk  o ograniczenie kr gu potencjalnych uczestni-

ków post powa  przetargowych na sprzeda  (i dzier aw ) nieruchomo ci z Zaso-

bu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa, regulowanych drug  z wy ej wymienionych 

ustaw. Wskazuje na to tre  znowelizowanego art. 29 ust. 3b u.g.n.r., zgodnie z tre-

ci  którego Agencja mo e mi dzy innymi zastrzec, e w przetargu mog  uczest-

niczy  wy cznie rolnicy indywidualni w rozumieniu przepisów o kszta towaniu 

ustroju rolnego, zamierzaj cy powi kszy  gospodarstwo rodzinne, je eli maj  oni 

miejsce zamieszkania w gminie, w której po o ona jest nieruchomo  wystawia-

na do przetargu lub w gminie granicz cej z t  gmin , lub osoby posiadaj ce kwali-

fikacje rolnicze okre lone w przepisach o kszta towaniu ustroju rolnego, zamierza-

j ce utworzy  gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów. W ten sposób, 

jak podniesiono w literaturze, ustawodawca dokona  unifikacji przepisów u.g.n.r. 

z przepisami u.k.u.r.,38 ale wy cznie w w skim zakresie obejmuj cym dystrybucj  

pa stwowych gruntów rolnych pomi dzy rolników. Wniosek ten zdaje si  potwier-

dza  lektura uzasadnienia projektu ustawy nowelizuj cej, w którym de facto jako je-

dyny powód zmiany definicji rolnika indywidualnego w u.k.u.r. wymieniono zbyt 

ogólne okre lenie kryteriów sk adaj cych si  na poprzedni  definicj  tego poj cia. 

Taki stan rzeczy prowadzi  w konsekwencji do sytuacji, gdy w przetargach ograni-

czonych organizowanych przez ANR dla rolników powi kszaj cych gospodarstwa 

rodzinne uczestniczy y osoby spe niaj ce formalnie ustawowe kryteria, ale nieb -

d ce w rzeczywisto ci zwi zane z rolnictwem i nabywaj ce nieruchomo ci rolne 

wy cznie dla otrzymywania ró nego rodzaju dop at lub w celach spekulacyjnych. 

W efekcie zatem pozycja rolników indywidualnych spe niaj cych aktualne surow-

sze kryteria uleg a wzmocnieniu na p aszczy nie przepisów o przetargach na sprze-

da  (i dzier aw ) pa stwowych nieruchomo ci rolnych, chocia by z tego powodu, 

e zaw eniu uleg  kr g osób upowa nionych do udzia u w takich przetargach w sy-

tuacji, gdy ANR decyduje si  ograniczy  przetarg do osób wymienionych w art. 29 

ust. 3b u.g.n.r.

38 Por. M. Sta ko, Uprawnienia i obowi zki Agencji Nieruchomo ci Rolnych jako wydzier awiaj cego nieruchomo-

ci rolne Skarbu Pa stwa, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. 9, s. 69.
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Ustawa nowelizuj ca nie przynios a natomiast wi kszych zmian w zakresie sta-
tusu rolników indywidualnych na gruncie u.k.u.r., a wi c podstawowego aktu okre-
laj cego zasady kszta towania ustroju rolnego pa stwa – w tym tak e przez zapew-

nienie prowadzenia dzia alno ci rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach. Co wi cej, mo na zaryzykowa  twierdzenie, e 
w ostatnich latach przewa a tendencja do os abiania statusu rolników indywidu-
lanych w ramach instytucji przewidzianych w u.k.u.r. Tytu em przyk adu mo na 
wskaza , i  wprowadzenie w 2010 roku regulacji zak adaj cej, e prawo pierwo-
kupu oraz nabycia przys uguj ce ANR na podstawie odpowiednio art. 3 ust. 4 oraz 
4 u.k.u.r. aktualizuje si  dopiero w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest nie-
ruchomo  rolna o powierzchni nie mniejszej ni  5 ha,39 poci gn o za sob  sku-
tek w postaci zdecydowanego spadku ilo ci umów ograniczonych wspomnianymi 
uprawnieniami ANR. W konsekwencji zmniejszy o si  tak e praktyczne znaczenie 
przywileju zastrze onego w u.k.u.r. (art. 3 ust. 7 oraz art. 4 ust. 4 pkt 1) na rzecz rol-
ników indywidualnych, umo liwiaj cego im nabywanie nieruchomo ci rolnych bez 
ingerencji ze strony ANR.

Wniosek o stopniowym os abianiu statusu rolników indywidualnych na p asz-
czy nie u.k.u.r. zdaje si  równie  potwierdza  wprowadzenie moc  ustawy nowe-
lizuj cej zupe nie nowego art. 4a u.k.u.r., zgodnie z tre ci  którego prawo pierwo-
kupu dzier awcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy – a wi c uprawnienie 
zastrze one dla rolnika indywidualnego, prowadz cego na dzier awionej nierucho-
mo ci gospodarstwo rodzinne – przys uguje wy cznie dzier awcy ca ego gospo-
darstwa rolnego. W doktrynie zwrócono uwag , i  redakcja art. 4a u.k.u.r. zdaje si  
ostatecznie eliminowa  rozpowszechniony w literaturze pogl d, i  dzier awcy nie-
ruchomo ci rolnej przys uguje prawo pierwokupu tak e w przypadku, gdy przed-
miotem sprzeda y jest gospodarstwo rolne wydzier awiaj cego, a dzier awiona 
nieruchomo  stanowi jego cz , a to z uwagi na interes spo eczno–gospodarczy, 
przemawiaj cy za utrzymaniem warsztatu produkcyjnego dzier awcy.40 Nowy spo-
sób uj cia prawa pierwokupu dzier awcy gospodarstwa rolnego pozostawia ponad-
to praktyczn  mo liwo  skorzystania z tego uprawnienia dobrej woli stron umowy 
sprzeda y, bowiem od tego, jak strony te okre l  w umowie przedmiot sprzeda y, 
zale y de facto faktyczny zakres uprawnie  dzier awcy.41 

Ustawa nowelizuj ca nie przynios a tak e adnych zmian w zakresie nielicz-
nych przywilejów przyznanych rolnikom indywidualnym na podstawie aktów 

39 Moc  art. 1 ustawy z dnia 6 maja 2010 roku o zmianie ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 110, poz. 

725), obowi zuj cego od 8 lipca 2010 roku.

40 Por. A. Sucho , Z prawnej problematyki gospodarowania na dzier awionych gruntach rolnych, „Studia Iuridica 

Agraria” 2011, t.9, s. 77–78.

41 P. Blajer, Ustawowe prawo pierwokupu gospodarstwa rolnego w wietle nowelizacji ustawy o kszta towaniu 

ustroju rolnego, (w:) Rozprawy z prawa cywilnego, w asno ci intelektualnej i prawa mi dzynarodowego. Ksi ga 

pami tkowa dedykowana prof. Bogus awowi Gawlikowi, red. J. Pisuli ski, F. Zoll, Kraków 2012.
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prawnych innych ni  u.k.u.r. oraz u.g.n.r.,42 ani te  nie przyzna a im adnych do-
datkowych praw. W zwi zku z powy szym szczególny status tej grupy spo ecz-
no–zawodowej, pomimo deklaracji zawartych w uzasadnieniu do projektu noweli, 
przedstawia si  w dalszym ci gu nadzwyczaj skromnie. 

4. Uwagi ko cowe

Przeprowadzone powy ej szczegó owe rozwa ania dotycz ce najnowszych 
zmian w zakresie definicji rolnika indywidualnego oraz statusu osób spe niaj -
cych kryteria sk adaj ce si  na t  definicj  zach caj  do sformu owania kilku uwag 
o ogólniejszym charakterze. Przede wszystkim zaznaczy  nale y, e wej cie w y-
cie ustawy nowelizuj cej w adnym wypadku nie oznacza prze omu w dotychczaso-
wym podej ciu polskiego ustawodawcy do instytucji rolnika indywidualnego i go-
spodarstwa rodzinnego. W zakresie redakcji kryteriów pozwalaj cych uzna  dan  
osob  za rolnika indywidualnego wprowadzone modyfikacje oznaczaj  wy cz-
nie doprecyzowanie sformu owa  i wyeliminowanie szczególnie ra cych manka-
mentów poprzedniej regulacji. W tym kontek cie z pewno ci  zas uguje na uznanie 
nowa redakcja kryterium kwalifikacji rolniczych. Z drugiej jednak strony niektó-
re usterki charakterystyczne dla poprzedniej regulacji zosta y utrzymane, a ponad-
to nowela wprowadzi a nowe sformu owania, np. w zakresie kryterium osobiste-
go prowadzenia gospodarstwa, których interpretacja równie  wywo uje uzasadnione 
w tpliwo ci. Nale y równie  podkre li , e moc  przepisów ustawy nowelizuj cej 
nie dokonano adnych zmian odno nie do samego doboru kryteriów sk adaj cych 
si  na definicj  rolnika indywidualnego. Rodzaj i charakter tych kryteriów pozosta-
je zatem jedn  z najbardziej kontrowersyjnych kwestii na p aszczy nie ca ej u.k.u.r. 
W konsekwencji liczne doktrynalne zastrze enia co do doboru kryteriów sk adaj -
cych si  na definicj  rolnika indywidualnego oraz konkretne propozycje ulepszenia 
tej definicji nale y uzna  za nadal aktualne.43

W tym miejscu warto tak e nadmieni , e praktyczne znaczenie wprowadzo-
nych ustaw  z dnia 16 wrze nia 2011 roku zmian w zakresie definicji rolnika in-
dywidualnego, tak e tych, które oceni  trzeba jednoznacznie pozytywnie, os abia-

42 Por. art. 4 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2008 r., 

Nr 98, poz. 634 z pó n. zm.), zgodnie z tre ci  którego zadaniem wymienionej Agencji jest mi dzy innymi wspie-

ranie poprawy struktury agrarnej, w tym zw aszcza tworzenia i powi kszania gospodarstw rodzinnych w ro-

zumieniu przepisów o kszta towaniu ustroju rolnego, a zadanie to Agencja realizuje w szczególno ci poprzez 

dop at  do odsetek od kredytów bankowych lub cz ciow  sp at  kapita u kredytu udzielonego na zakup nieru-

chomo ci rolnych, które utworz  takie gospodarstwo lub wejd  w jego sk ad.

43 Por. w szczególno ci E. Kremer, Odpowiedzialno  za zobowi zania zwi zane z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego, Kraków 2004, s. 349; A. Lichorowicz, O instytucji gospodarstwa rodzinnego – de lege ferenda, „Rejent” 

1996, nr 7, s. 41 i n.; idem, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachod-

niej, Bia ystok 2000, s. 230; P. Blajer, Poj cie rolnika indywidualnego…, op. cit., s. 196; idem, Koncepcja praw-

na…, op. cit., s. 347 i n.
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j  przepisy przej ciowe zawarte w ustawie nowelizuj cej. Zgodnie bowiem z tre ci  
art. 7 wymienionego aktu prawnego osoby fizyczne, które w dniu wej cia w ycie 
niniejszej ustawy (3 grudnia 2011 roku) s  rolnikami indywidualnymi w rozumieniu 
u.k.u.r. w brzmieniu dotychczasowym i nie spe niaj  warunków sk adaj cych si  na 
definicj  rolnika indywidualnego w brzmieniu nadanym ustaw  nowelizuj c , przez 
okres 5 lat od dnia wej cia w ycie ustawy nowelizuj cej, uznaje si  za osoby spe -
niaj ce te warunki. W konsekwencji poprzednia, pe na usterek i mankamentów re-
dakcja kryteriów sk adaj cych si  na definicj  rolnika indywidualnego, jeszcze do 
3 grudnia 2016 roku b dzie mia a rozstrzygaj ce znaczenie dla ustalenia, czy dana 
osoba mo e uzyska  status rolnika indywidualnego. Wystarczy bowiem tylko, e 
osoba taka wyka e, i  w dniu 3 grudnia 2011 roku spe nia a warunki sk adaj ce si  
na definicj  rolnika indywidualnego w jej dotychczasowym brzmieniu.

Ocena regulacji zawartych w ustawie nowelizuj cej nie jest równie  jedno-
znaczna z perspektywy nowych rozwi za  dotycz cych statusu rolników indywidu-
alnych. Mo na odnie  wra enie, e podstawow  – je eli nie wy czn  – przyczyn  
zmian w zakresie definicji rolnika indywidualnego by a konieczno  uszczelnienia 
systemu przetargów na sprzeda  i dzier aw  pa stwowych nieruchomo ci rolnych, 
okre lonego przepisami u.g.n.r. W tym zatem zakresie nowa definicja rolnika in-
dywidualnego b dzie zapewne spe nia a swoje zadanie, uprzywilejowuj c osoby 
spe niaj ce nowe, surowsze kryteria. Niemniej na p aszczy nie pozosta ych regu-
lacji prawnorolnych status rolników indywidualnych nie uleg  adnym zmianom, 
a nawet, jak wskazywano, pod pewnymi wzgl dami ich pozycja uleg a os abieniu. 
To spostrze enie prowadzi z kolei do wniosku, e po raz kolejny nie wykorzystano 
okazji, by instytucja rolnika indywidualnego, a w konsekwencji tak e gospodarstwa 
rodzinnego, zacz a w ko cu odgrywa  istotn  rol  – nale n  jej chocia by z racji 
konstytucyjnego umocowania. Potrzeba za  stworzenia prawid owej definicji rolni-
ka indywidualnego, obejmuj cej wyspecjalizowan  grup  zawodow  prowadz c  
dzia alno  rolnicz  oraz zapewnienie takiej grupie odpowiedniego statusu, wydaje 
si  aktualnie coraz bardziej oczywista, równie  w kontek cie najnowszych tendencji 
w ramach ustawodawstwa rolnego Unii Europejskiej, które zdaje si  aktualnie ukie-
runkowywa  swoje regulacje – i w szczególno ci przewidziane nimi wsparcie – na 
czynnych zawodowo rolników.44 Uczynienie z rolników indywidualnych podstawo-

44 Por. np. art. 28 ust. 2 rozporz dzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku (Dz. Urz. UE z 31 

stycznia 2009 r. L. 30, s. 16–99), zgodnie z tre ci  którego pa stwa cz onkowskie mog  ustanowi  odpowiednie 

i niedyskryminuj ce kryteria, aby zapewni , e p atno ci bezpo rednie nie b d  przyznawane osobom Þ zycznym 

ani prawnym, w których dzia alno  rolnicza stanowi tylko nieznaczn  cz  ogó u ich dzia alno ci gospodarczej 

lub których g ówna dzia alno  gospodarcza, lub przedmiot dzia alno ci nie polegaj  na prowadzeniu dzia alno-

ci rolniczej. W konsekwencji pa stwa cz onkowskie mog  w ustawodawstwie krajowym przewidzie  regulacje, 

które zapewni , e p atno ci bezpo rednie traÞ  do rolników, a zatem osób których dzia alno  rolnicza stano-

wi g ówne ród o dochodu. Por. D. obos–Kotowska, Prawna konstrukcja p atno ci bezpo rednich po zmianach 

wprowadzonych w ramach przegl du health check polityki rolnej. Miejsce przegl du w procesie ewolucji instru-

mentu p atno ci i powody jego przeprowadzenia (w:) Ocena prawna wp ywu health check na przysz o  Wspól-
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wych adresatów unijnego wsparcia mog oby zatem przyczyni  si  do nadania tej in-
stytucji nale nego jej znaczenia.

nej Polityki Rolnej, red. B. Rakoczy, Toru  2010, s. 124. Na potrzeb  kierowania wsparcia Þ nansowego wy cz-

nie do czynnych zawodowo rolników zwraca uwag  równie  Komisja Europejska w swoim komunikacie z dnia 

18 listopada 2010 roku, zatytu owanym „WPR do 2020 r.: sprosta  wyzwaniom przysz o ci, zwi zanym z ywno-

ci , zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”, dost pnym na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Roz-

woju Wsi.
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THE NOTION AND STATUS OF INDIVIDUAL FARMER ACCORDING 

TO THE AMENDMENTS TO THE BILL ON SHAPING 

OF AGRICULTURAL STRUCTURE 

Key words: individual farmer, legal definition, agricultural law.

The article discusses a wide range of issues concerning the amendments 
introduced to the Polish bill od 11th April 2003 on shaping of agricultural structure 
by the law of 16th September 2011. Among other things, the law altered definition 
of the individual farmer, one of the most important institutions in Polish system of 
agricultural law.

In the first instance, the article examines the modifications of the criteria which 
construct the definition of the individual farmer. Among them the special emphasis 
is laid on the criterion of professional qualifications, because of the fact that its 
redaction was strongly criticized on the basis of the former legislation. Author 
makes an attempt to evaluate the new formulation of above mentioned definition 
trying to point out its both positive and negative aspects.

Further, Author describes current status of individual farmers in Polish 
agricultural law, indicating few regulations which concern this professional group in 
Poland. The analysis refers to the situation after the introduction of the law of 16th 
September 2011 and results in firm dispraise of the current regulations.

With respect to above–mentioned arguments, the strong need of further studies 
both on definition of individual farmer and his status in Polish legal system– is to be 
stressed.


