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Pawe  Blajer1

Gospodarstwo rolne jako przedmiot 

zapisu windykacyjnego – wybrane problemy

1. Uwagi ogólne

W dniu 23 pa dziernika 2011 roku wesz a w ycie ustawa z 18 marca 2011 roku 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny2. Ustawa ta wprowadzi a do polskiego syste-
mu prawa cywilnego now  instytucj  tzw. zapisu windykacyjnego (art. 9811–9816 
kodeksu). Za jej pomoc  ustawodawca stara si  zrealizowa  silnie akcentowany 
w ostatnich latach przez doktryn  postulat pe niejszego urzeczywistnienia w pra-
wie polskim zasady swobody dysponowania przez testatora maj tkiem na wypadek 
mierci. Zapis windykacyjny umo liwia  ma bowiem spadkodawcy rozrz dzanie 

konkretnymi przedmiotami wchodz cymi w sk ad przysz ego spadku. Ta oczywi-
sta w spo ecznym odczuciu potrzeba nie by a dotychczas w wystarczaj cym stopniu 
uwzgl dniana w ramach regulacji prawnospadkowych. W zwi zku z powy szym, 
w literaturze cywilistycznej ostatnich lat zwracano uwag  na konieczno  wype nie-
nia tej istotnej luki poprzez wprowadzenie instytucji, która pozwa aby spadkodawcy 
na skuteczne przes dzenie o sposobie podzia u spadku. Zg aszane w tym wzgl dzie 
propozycje dotyczy y m.in.: darowizny na wypadek mierci3, testamentu dzia owe-
go,4 zapisu windykacyjnego5. Niektóre z tych propozycji przybra y zreszt  konkret-
n  posta  projektów zmian legislacyjnych, nowelizuj cych w odpowiednim zakre-
sie kodeks cywilny. Sytuacja taka mia a miejsce w przypadku senackiego projektu 

1 Uniwersytet Jagiello ski.

2 Dz.U. Nr 85, poz. 458 – zwana dalej „ustaw ”.

3 Por. J. Górecki, Umowa darowizny na wypadek mierci, „Rejent” 2006, nr 2, s. 29 i n.; E. Drozd, Darowizna na 

wypadek mierci, „Rejent” 1992, nr 1, s. 74; A. Oleszko, Umowy prawa powszechnego maj ce zastosowanie 

w sprawach spadkowych, (w:) Problemy kodyÞ kacji prawa cywilnego (studia i rozprawy). Ksi ga pami tkowa ku 

czci Profesora Zbigniewa Radwa skiego, red. S. So tysi ski, Pozna  1990, s. 421 i n.; M. Niedo pia , Darowizna 

na wypadek mierci, „Pa stwo i Prawo” 1987, z. 11, s. 57 i n.

4 Por. J. Biernat, J. Biernat, Z problematyki tzw. testamentu dzia owego w polskim prawie spadkowym, „Przegl d 

S dowy”, 2005, nr 4, s. 46 i n

5 Por. J. Górecki, Zapis windykacyjny – uwagi de lege ferenda, (w:) Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o no-

tariacie i prawa europejskiego, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007, s. 129 i n.; M. Pazdan, 

Polsko–holenderska wymiana pogl dów na temat prawa spadkowego, „Rejent” 2006, nr 2, s. 11 i n.; J. Biernat, 

Z problematyki tzw. testamentu dzia owego…, op. cit., s. 48 i n.; K. aski, Post powanie spadkowe. Proponowa-

ne kierunki zmian, „Nowy Przegl d Notarialny” 2001, nr 7–8, s. 86 i n.; M. Niedo pia , Zasadnicze rozrz dzenia 

testamentowe, „Studia Prawnicze” 1997, z. 2, s. 70.
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wprowadzaj cego tzw. darowizn  na wypadek mierci6 oraz rz dowego postulatu 
zastosowania zapisu windykacyjnego7. Ostatecznie ustawodawca, maj c do wyboru 
oba wy ej wymienione gotowe projekty, zdecydowa  si  na wykorzystanie wy cz-
nie zapisu windykacyjnego. 

Za wprowadzeniem do polskiego systemu prawa spadkowego instytucji zapi-
su windykacyjnego nie przemawia y jednak wy cznie wzgl dy teoretyczne, zak a-
daj ce pe niejsze urzeczywistnienie zasady swobody testowania. Uzasadnieniem dla 
odwo ania si  do tego instrumentu by a tak e konieczno  ochrony w toku dziedzi-
czenia zorganizowanych ca o ci gospodarczych, w tym przede wszystkim przedsi -
biorstwa oraz gospodarstwa rolnego. Przekonuje o tym lektura uzasadnienia projek-
tu ustawy, którego fragment warto w tym miejscu przywo a  in extenso: „Wzgl dy 
praktyczne przemawiaj  za dopuszczalno ci  uczynienia przedmiotem zapisu win-
dykacyjnego przedsi biorstwa lub gospodarstwa rolnego. Cz sto bowiem osoba je 
prowadz ca chce wskaza  konkretn  osob  (swojego nast pc ), która ma wed ug 
niego predyspozycje do kontynuowania tej dzia alno ci. Poza tym pos u enie si  
zapisem windykacyjnym pozwala na szybkie przej cie przez zapisobierc  zarz -
du przedsi biorstwem lub gospodarstwem rolnym”. Autor projektu powtarza tutaj 
argumenty wysuwane przez przedstawicieli doktryny cywilistycznej opowiadaj -
cych si  za wprowadzeniem zapisu windykacyjnego, jako u ytecznego instrumen-
tu stosunkowo bezbolesnych zmian generacyjnych w obr bie wymienionych orga-
nizmów gospodarczych. Sugeruj  oni, e przyj cie tego rozwi zania nie poci ga za 
sob  wi kszych komplikacji teoretycznych lub praktycznych, bowiem istnieje mo -
liwo  <<jasnego okre lenia przedmiotu zapisu windykacyjnego w postaci przed-
si biorstwa lub gospodarstwa rolnego, wyodr bnianych za pomoc  czytelnych i jed-
noznacznych kryteriów>>8. 

W konsekwencji od niedawna obowi zuj cy przepis art. 9811 § 2 pkt 3 kodek-
su cywilnego przes dza, e przedmiotem zapisu windykacyjnego mo e by  rów-
nie  przedsi biorstwo lub gospodarstwo rolne. Dyspozycja ta posiada istotne znacz-
nie dla nauki prawa rolnego. Waloryzuje mianowicie poj cie gospodarstwa rolnego 
– podstawowej instytucji w badaniach agrarystycznych – czyni c to gospodarstwo 
przedmiotem zainteresowania ogólnego prawa spadkowego. Warto w tym miejscu 
podkre li , e tym samym poj cie gospodarstwa rolnego ponownie znajduje wy-
raz na p aszczy nie regulacji prawnospadkowych – po okresie d u szej przerwy, za-
pocz tkowanej wej ciem w ycie wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z 31 stycz-
nia 2001 roku, stwierdzaj cego niekonstytucyjno  szeregu szczególnych przepisów 
po wi conych dziedziczeniu gospodarstw rolnych9. 

6 Por. druk senacki numer 495 z dnia 12 marca 2009 roku.

7 Por. druk sejmowy numer 3018 z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

8 J. Górecki, Zapis windykacyjny…, op. cit., s. 134.

9 A. Lichorowicz, Szczególny porz dek dziedziczenia gospodarstw rolnych w Polsce po orzeczeniu Trybuna u 

Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 roku, „Rejent” 2001, nr 9, s. 88 i n.
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Z powy szych wzgl dów nowa instytucja zapisu windykacyjnego powin-
na sta  si  równie  przedmiotem zainteresowania nauki prawa rolnego. Koniecz-
ne jest bowiem prawid owe okre lenie zasad zapisobrania rolniczych jednostek pro-
dukcyjnych, a tak e wskazanie potencjalnych problemów, przed jakimi mog  stan  
spadkodawcy chc cy w testamencie ustanowi  zapis windykacyjny gospodarstwa 
rolnego, jak równie  sporz dzaj cy takie testamenty notariusze oraz s dziowie i no-
tariusze wydaj cy na podstawie takich testamentów odpowiednio postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 677 kpc.) albo akty 
po wiadczenia dziedziczenia. Zarysowane zagadnienia posiadaj  zatem istotne zna-
czenie zarówno dla teorii prawa, jak i dla jego praktyki, która musi dopiero wypra-
cowa  w a ciwe zasady post powania z t  now  instytucj . 

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile za-
pis windykacyjny mo e sta  si  przydatnym instrumentem zmian generacyjnych 
w obr bie rolniczych jednostek produkcyjnych. Realizacja tego celu wymaga prze-
de wszystkim zarysowania problemów, jakie mog  si  pojawi , gdy testator zechce 
uczyni  przedmiotem zapisu gospodarstwo rolne. Problemy te w ramach niniejszej 
pracy podzielone zosta y na dwie zasadnicze grupy. Jedn  z nich stanowi technicz-
na kwestia ujmowania gospodarstwa rolnego w testamencie, obejmuj cym zapis 
windykacyjny tej jednostki produkcyjnej. Druga grupa problemów dotyczy szero-
ko poj tej polityki rolnej, odnosz c si  do kwestii wp ywu, jaki ten nowy instrument 
prawa spadkowego posiada  mo e na losy i kondycj  gospodarstwa rolnego w przy-
padku jego zapisobrania. Zakres rozwa a  podj tych w opracowaniu b d  zatem 
wyznacza y z jednej strony wspomniane problemy „techniczne”, z drugiej za  kwe-
stie „polityczne”, zwi zane z postulatem prowadzenia w Polsce w a ciwej polity-
ki rolnej. Pomini te zostan  natomiast – jako przekraczaj ce ramy niniejszej pracy 
– ogólne zagadnienia zwi zane z sam  prawn  konstrukcj  zapisu windykacyjnego. 
Stanowi  one przedmiot zainteresowania przede wszystkim nauki prawa cywilne-
go, której przedstawiciele po wi caj  zreszt  instytucji zapisu windykacyjnego wie-
le uwagi10.

2. Problemy zwi zane z oznaczeniem gospodarstwa rolnego jako 

przedmiotu zapisu windykacyjnego

Podstawowym problemem „technicznym”, jaki powstaje w zwi zku z wyra -
nym dopuszczeniem mo liwo ci zapisobrania gospodarstwa rolnego na podstawie 
zapisu windykacyjnego, jest kwestia prawid owego oznaczenia tej jednostki pro-

10 Por np. J. Tur ukowski, Zapis windykacyjny. Komentarz, Warszawa 2011. O zapisie windykacyjnym pisze te  

D. Do czyk, Notarialne po wiadczenie dziedziczenia. Komentarz, Warszawa 2011, analizuj c t  problematyk  

z punktu widzenia notariusza sporz dzaj cego akt po wiadczenia dziedziczenia na podstawie testamentu no-

tarialnego obejmuj cego zapis windykacyjny, z uwagi na na o ony na niego obowi zek wskazania w akcie po-

wiadczenia dziedziczenia osób, na których rzecz spadkodawca uczyni  zapisy windykacyjne oraz przedmiotów 

tych zapisów (nowy pkt 7a art. 95f § 1 ustawy – Prawo o notariacie)
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dukcyjnej. Nale y podkre li , i  zagadnienie to posiada istotne znaczenie nie tylko 
na etapie sporz dzenia testamentu obejmuj cego zapis windykacyjny, lecz równie  
w momencie wydawania na podstawie tego testamentu: notarialnego aktu po wiad-
czenia dziedziczenia lub te  s dowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia przed-
miotu zapisu windykacyjnego. W odniesieniu do tego problemu w literaturze cywi-
listycznej formu owane s  nast puj ce postulaty:

postulat maksymalnej konkretyzacji przedmiotu zapisu w testamencie oraz 
wydanych na jego podstawie dokumentach potwierdzaj cych prawa do tego 
przedmiotu; jako uzasadnienie tego postulatu wysuwa si  argument, by no-
tariusz wystawiaj cy akt po wiadczenia dziedziczenia lub s dzia wydaj -
cy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku posiada  jak najmniej w t-
pliwo ci co do tego, co rzeczywi cie by o przedmiotem zapisu w momencie 
sporz dzania testamentu przez spadkodawc 11,

postulat ujednolicenia oznacze  – zak adaj cy, e gospodarstwo rolne po-
winno by  oznaczone co do zasady w ten sam sposób w testamencie, jak 
i w akcie po wiadczenia dziedziczenia lub postanowieniu o stwierdzeniu 
nabycia spadku12.

W tym miejscu nale y zastrzec, e wymienione postulaty formu owane s  ge-
neralnie, dotycz  bowiem wszystkich mo liwych przedmiotów zapisu windykacyj-
nego wymienionych w art. 9811 § 2 kodeku cywilnego. Zachodzi wi c konieczno  
zbadania mo liwo ci ich zastosowania do tak specyficznego przedmiotu zapisu win-
dykacyjnego, jakim jest gospodarstwo rolne. 

W pierwszej kolejno ci wymaga rozwa enia kwestia postulowanej szczegó o-
wo ci opisu gospodarstwa rolnego w testamencie obejmuj cym zapis windykacyj-
ny. Nie powinien raczej budzi  w tpliwo ci fakt, e nie w ka dej sytuacji mo liwa 
b dzie zadowalaj ca realizacja tego postulatu. Maksymalna konkretyzacja przed-
miotu zapisu zak ada wyliczenie w testamencie poszczególnych sk adników gospo-
darstwa rolnego, ich „skatalogowanie”. Niektóre sk adniki gospodarstwa powinny 
tak e by  – w celu ich konkretyzacji – zindywidualizowane w charakterystyczny 
dla siebie sposób, najcz ciej za pomoc  odpowiednich dokumentów. Uwaga ta do-
tyczy przede wszystkim nieruchomo ci, w tym nieruchomo ci rolnych, opisywa-
nych zazwyczaj poprzez odwo anie si  do danych z ksi g wieczystych oraz ewi-
dencji gruntów i budynków. Tymczasem okoliczno ci sporz dzenia testamentu 
mog  sta  na przeszkodzie tak szczegó owemu opisywaniu poszczególnych sk ad-
ników gospodarstwa. Nie mo na wykluczy  sytuacji, gdy notariusz b dzie odbiera  
o wiadczenie woli spadkodawcy co do ustanowienia zapisu windykacyjnego gospo-
darstwa rolnego bez mo liwo ci uprzedniego zebrania dokumentów indywidualizu-

11 J. Tur ukowski, Zapis windykacyjny…, op. cit., s. 18.

12 D. Do czyk, Notarialne po wiadczenie dziedziczenia…, op. cit., s. 73.

–

–
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j cych poszczególne sk adniki tego gospodarstwa. Sytuacja taka mo e mie  miejsce 
np. w przypadku ci kiej choroby spadkodawcy, sporz dzania testamentu w szpita-
lu etc. Nie wydaje si  jednak, by w opisanych wypadkach – gdy gospodarstwo rolne 
jako przedmiot zapisu windykacyjnego mo e by  okre lone jedynie w sposób ogól-
ny, np. poprzez wskazanie jego po o enia – notariusz móg  odmówi  sporz dzenia 
testamentu, je eli tylko taka jest wyra na wola spadkodawcy. Nie ma w tym wzgl -
dzie odpowiednich unormowa  prawnych, a za niedopuszczalno ci  odmowy spo-
rz dzenia testamentu przez notariusza w opisanych losowych wypadkach przema-
wia potrzeba zapewnienia pe nej realizacji ostatniej woli spadkodawcy, która nie 
powinna by  przekre lona tylko dlatego, e nie dysponuje on w danym momencie 
odpowiednimi dokumentami.

Nie ulega jednak w tpliwo ci, e ogólne okre lenie gospodarstwa rolnego jako 
przedmiotu zapisu windykacyjnego w testamencie notarialnym b dzie poci ga o za 
sob  problemy i komplikacje na etapie potwierdzania praw do tego gospodarstwa, 
a wi c w ramach procedury prowadz cej do wydania notarialnego aktu po wiadcze-
nia dziedziczenia lub s dowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia przedmio-
tu zapisu. Wydaje si , e sporz dzenie aktu po wiadczenia dziedziczenia mo e by  
w takiej sytuacji bardzo utrudnione, a nawet niemo liwe, z uwagi na tre  art. 95e 
§ 1 ustawy – Prawo o notariacie, który to przepis zabrania notariuszowi sporz dze-
nia aktu po wiadczenia dziedziczenia, je eli powzi  on w tpliwo ci co do osoby, 
na rzecz której spadkodawca uczyni  zapis windykacyjny oraz co do przedmiotu 
zapisu. Ogólnikowe okre lenie gospodarstwa rolnego jako przedmiotu zapisu win-
dykacyjnego z regu y b dzie wywo ywa  w tpliwo ci co do rzeczywistego przed-
miotu tego zapisu. W konsekwencji jedynym sposobem potwierdzenia praw zapiso-
biercy do gospodarstwa pozostanie s dowe stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu 
windykacyjnego, w ramach którego s d dokona odpowiednich ustale  faktycznych, 
pozwalaj cych zindywidualizowa  „zapisane” gospodarstwo rolne. 

O ile zatem konkretyzacja gospodarstwa rolnego jako przedmiotu zapisu win-
dykacyjnego w samym testamencie obejmuj cym taki zapis nie wydaje si  by  wa-
runkiem koniecznym, decyduj cym o wa no ci b d  skuteczno ci testamentu, o ty-
le analogicznych uwag nie mo na odnie  do sposobu okre lenia przedmiotu zapisu 
w notarialnym akcie po wiadczenia dziedziczenia lub w s dowym stwierdzeniu na-
bycia przedmiotu zapisu windykacyjnego. Nale y pami ta , e dokumenty te s u y  
maj  za podstaw  ujawnienia nowego stanu prawnego w ró norodnych rejestrach, 
w tym przede wszystkim w ksi gach wieczystych prowadzonych dla nieruchomo-
ci wchodz cych w sk ad gospodarstwa. Wydaje si , e wymienione dokumenty 

potwierdzaj ce prawa do przedmiotu zapisu windykacyjnego powinny obejmowa  
przynajmniej te dane, które umo liwi  zapisobiercy ujawnienie swoich praw do go-
spodarstwa we w a ciwych rejestrach.
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Ostatnia z poczynionych uwag rzeczywi cie sk ania do wysuni cia postula-
tu o konieczno ci starannego, szczegó owego okre lania przedmiotu zapisu win-
dykacyjnego w testamencie – przynajmniej w tych wypadkach, gdy nadzwyczaj-
ne okoliczno ci nie stoj  temu na przeszkodzie – w celu usuni cia potencjalnych 
problemów na etapie potwierdzania praw do przedmiotu tego zapisu. Niemniej 
w przypadku, gdy przedmiotem zapisu ma by  gospodarstwo rolne, szczegó owe 
okre lenie jego sk adników mo e wywo ywa  kontrowersje. Zasadnicza w tpliwo  
dotyczy stopnia szczegó owo ci opisu. Mo na stan  na stanowisku, e testament 
obejmuj cy zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego powinien dok adnie wyli-
cza  jego sk adniki, ze wskazaniem nie tylko nieruchomo ci wchodz cych w sk ad 
tego gospodarstwa, ale równie  np. okre leniem sztuk inwentarza, opisem maszyn, 
urz dze  etc. W konsekwencji obj to  testamentu obejmuj cego zapis gospodar-
stwa rolnego ulega aby istotnemu zwi kszeniu. By  mo e wskazane te  by oby wy-
korzystywanie za czników przygotowanych przez spadkodawc , w których opisy-
wa by on, co wchodzi w sk ad jego gospodarstwa. Niemniej prawdopodobie stwa 
pomini cia którego  ze sk adników wyeliminowa  i tak si  nie da, a w takiej sytua-
cji mog  pojawi  si  ju  po mierci spadkodawcy w tpliwo ci co do statusu prawne-
go tego pomini tego sk adnika. 

Do niezadowalaj cych wyników prowadzi równie  poszukiwanie formu y nie-
co ogólniejszej, za pomoc  której da oby si  jednak precyzyjnie opisa  gospodar-
stwo rolne w testamencie zawieraj cym zapis windykacyjny. Fakt ten jest niestety 
konsekwencj  niedostatecznej, wr cz szcz tkowej regulacji odnosz cej si  do in-
stytucji gospodarstwa rolnego w prawie polskim. Nie istnieje aden rejestr gospo-
darstw rolnych jako szczególnej kategorii przedsi biorstw, pomimo faktu, e takie 
ewidencje z powodzeniem funkcjonuj  w niektórych pa stwach europejskich13. Nie 
mo na zatem przy formu owaniu w testamencie zapisu windykacyjnego gospodar-
stwa rolnego odwo a  si  do kryterium formalnego, jakim by by wpis tej jednostki 
produkcyjnej do stosownego rejestru, obejmuj cy wyszczególnienie jej najwa niej-
szych sk adników14. 

W przeciwie stwie do sytuacji, gdy przedmiotem zapisu windykacyjnego 
jest przedsi biorstwo, rozumiane jako zorganizowany zespó  sk adników niemate-
rialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 
(art. 551 kc.), nie mo na gospodarstwa rolnego indywidualizowa  tak e jako zespo u 
sk adników s u cych prowadzeniu konkretnej dzia alno ci gospodarczej, wpisanej 

13 Por. A. Szymecka, Gospodarstwo rolne w prawie w oskim – zagadnienia wybrane, „Przegl d Prawa Rolnego” 

2009, nr 1, s. 161 i n. 

14 Nale y w tym miejscu zauwa y , e dla prawid owego okre lenia gospodarstwa rolnego jako przedmiotu zapisu 

windykacyjnego niewielkie znaczenie posiada ewidencja gospodarstw rolnych funkcjonuj ca jako element kra-

jowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

p atno ci na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz.76 ze zm.). Ewidencja 

ta zawiera wy cznie dane dotycz ce gruntów rolnych (dzia ek rolnych) oraz ich powierzchni jako podstawy do 

przyznania wsparcia w ramach systemu wsparcia bezpo redniego.
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do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej, funkcjonuj cej 
na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dzia alno ci gospodar-
czej15. Wynika to z faktu, e osoba fizyczna prowadz ca gospodarstwo rolne nie 
mo e uzyska  takiego wpisu stosownie do art. 3 cytowanej ustawy16. Nie posia-
da zatem firmy, pod któr  mog aby prowadzi  swoj  dzia alno , adresu g ównego 
miejsca wykonywania dzia alno ci, czy wreszcie numeru ewidencyjnego. W konse-
kwencji nie istnieje formalna mo liwo , by do wymienionych danych odwo a  si  
przy indywidualizowaniu gospodarstwa rolnego jako przedmiotu zapisu windyka-
cyjnego, poprzez wskazanie, e przedmiotem tego zapisu spadkodawca czyni zespó  
sk adników przeznaczonych do wykonywania konkretnej dzia alno ci gospodarczej, 
prowadzonej pod w asn  firm  i wpisanej pod w a ciwym numerem do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej. Ponadto z uwagi na rzeczywi-
sto  gospodarcz , zgodnie z któr  rolnicy tylko w sporadycznych przypadkach pro-
wadz  ksi gowo  oraz ewidencj  rodków trwa ych, utrudnione b dzie opisywanie 
gospodarstwa rolnego w testamencie notarialnym obejmuj cym zapis windykacyj-
ny za pomoc  odes ania do ksi g rachunkowych obejmuj cych podstawowe sk ad-
niki tego gospodarstwa.

Powy sze uwagi prowadz  do konkluzji, e dopiero praktyka i kszta tuj ce j  
orzecznictwo s dowe rozstrzygn  o sposobie i zakresie konkretyzacji gospodarstwa 
rolnego jako przedmiotu zapisu windykacyjnego. W chwili obecnej, gdy brak jesz-
cze autorytatywnych wypowiedzi doktryny i s dów w tym zakresie, mo na jedynie 
sformu owa  wniosek, e ani maksymalnie szczegó owy opis gospodarstwa w testa-
mencie, ani te  ogólnikowe stwierdzenie, i  przedmiotem zapisu czyni si  gospo-
darstwo rolne, nie prowadz  do w pe ni zadowalaj cych rezultatów. Jak si  wydaje, 
wskazane by oby okre lenie w testamencie przynajmniej nieruchomo ci wchodz -
cych w sk ad tego gospodarstwa, z wykorzystaniem indywidualizuj cych je danych 
z ksi g wieczystych i ewidencji gruntów i budynków. Teoretycznego uzasadnienia 
tego stanowiska dostarcza wyk adnia art. 553 kc., zak adaj ca, e ka de gospodar-
stwo rolne zawsze obejmuje grunty rolne (gruntowa koncepcja rolnictwa). Grun-
ty te mog  zreszt  w niektórych wypadkach stanowi  wy czny sk adnik rolniczej 
jednostki produkcyjnej, o ile tylko istnieje potencjalna mo liwo , i  wraz z innymi 
sk adnikami utworz  w przysz o ci zorganizowan  ca o  gospodarcz . W zwi zku 
z powy szym wydaje si  uzasadnione, by w testamencie obejmuj cym zapis windy-
kacyjny gospodarstwa rolnego notariusz umieszcza , w miar  mo liwo ci, bardziej 
szczegó owy opis wchodz cych w jego sk ad nieruchomo ci.

15 Dz.U. Nr 173, poz. 1807.

16 Problemowi temu po wi cona jest bogata literatura agrarystyczna. Por. w szczególno ci: E. Kremer, Odpowie-

dzialno  za zobowi zania zwi zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków 2004, s. 329 i n.; B. Je-

y ska, Producent rolny jako przedsi biorca, Lublin 2008, s. 225–272; P. Blajer, DeÞ nicja i status rolnika indywi-

dualnego jako przedsi biorcy w prawie w oskim i polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, z. 3, s. 704 i n.
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Przeciwko uszczegó owianiu opisu gospodarstwa rolnego jako przedmiotu za-
pisu windykacyjnego przemawia ponadto jeszcze jedna okoliczno . Pomi dzy spo-
rz dzeniem testamentu obejmuj cego zapis windykacyjny a otwarciem spadku i na-
byciem przedmiotu zapisu przez zapisobierc  mo e up yn  przecie  pewien czas, 
w niektórych wypadkach nawet wiele lat. Tymczasem gospodarstwo rolne, jak ka -
dy kompleks dóbr celowo zorganizowany i s u cy prowadzeniu okre lonej dzia al-
no ci, ulega ci g ym transformacjom. Zwi ksza si  lub zmniejsza jego obszar, zmie-
niaj  si  jego sk adniki, a nawet profil produkcji, przy czym niektóre z tych zmian 
mog  by  uzasadnione z gospodarczego punktu widzenia, inne za  nie. Takie zmia-
ny substancji oraz sk adników gospodarstwa rolnego mo na nawet uzna  za nie-
uniknione z uwagi na obecn  rzeczywisto  gospodarcz . Aktualne unormowania 
po wi cone zapisowi windykacyjnemu w ogóle nie odnosz  si  do tej do  oczy-
wistej kwestii, która w równym stopniu dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem zapi-
su windykacyjnego jest przedsi biorstwo. Z alem nale y skonstatowa , e regula-
cja zapisu windykacyjnego, która w zamy le s u y  ma sprawnemu przejmowaniu 
przez nast pców zorganizowanych kompleksów dóbr, tj. przedsi biorstwa i gospo-
darstwa rolnego, nie uwzgl dnia dynamicznego charakteru tych organizmów gospo-
darczych. 

Konsekwencj  zarysowanego problemu stanowi  mog  trudno ci, jakie b d  
napotykali zapisobiercy w potwierdzeniu swoich praw do gospodarstwa rolnego po 
mierci spadkodawcy, w przypadku gdy pomi dzy sporz dzeniem testamentu za-

wieraj cego zapis a otwarciem spadku zmieni  si  sk ad tej jednostki produkcyjnej. 
W przypadku zbycia okre lonych sk adników tego gospodarstwa przez spadkodaw-
c  znale  mo e co prawda zastosowanie norma art. 9812 kc. przewiduj ca bez-
skuteczno  zapisu, je eli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie nale y 
do spadkodawcy albo spadkodawca by  zobowi zany do jego zbycia. Analogicz-
nego rozwi zania brakuje jednak w przypadku, gdy spadkodawca za swojego y-
cia modyfikuje sk ad gospodarstwa lub te  go powi ksza, nabywaj c nowe sk ad-
niki przeznaczone do prowadzenia dzia alno ci rolniczej. W opisanej sytuacji, na 
etapie stwierdzania praw do przedmiotu zapisu niezb dne b dzie zapewne ka dora-
zowe badanie rzeczywistej woli spadkodawcy, dokonywane w oparciu o prawid o-
w  wyk adni  testamentu. Z tego wzgl du nale a oby by  mo e sugerowa , by no-
tariusz sporz dzaj cy testament obejmuj cy zapis gospodarstwa rolnego umieszcza  
w nim okre lone o wiadczenia spadkodawcy, zawieraj ce wskazówki pozwalaj ce 
na odpowiednie ukierunkowanie interpretatora jego ostatniej woli w ramach proce-
dury stwierdzania nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego. S ab  stron  tej pro-
pozycji jest jednak oczywista niemo liwo  uj cia w testamencie wszystkich poten-
cjalnych stanów faktycznych skutkuj cych zmian  sk adu lub substancji rolniczej 
jednostki produkcyjnej.
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Powy ej przeprowadzone rozwa ania prowadz  do wniosku, e postulat ujed-
nolicenia oznaczenia gospodarstwa rolnego w testamencie oraz w akcie po wiad-
czenia dziedziczenia lub w postanowieniu o stwierdzeniu przedmiotu zapisu w wie-
lu wypadkach mo e okaza  si  niezwykle trudny do zrealizowania w praktyce.

Bli sza analiza aktualnych unormowa  dotycz cych zapisu windykacyjnego, 
w przypadku gdy przedmiotem tego zapisu jest gospodarstwo rolne, pozwala na 
zwrócenie uwagi na kilka dalszych problemów „technicznych”, które mog  pojawi  
si  przy sporz dzaniu testamentu obejmuj cego taki zapis.

W pierwszym rz dzie rozwa enia wymaga zastosowanie do gospodarstwa rol-
nego podstawowej zasady instytucji zapisu windykacyjnego, zgodnie z któr  naby-
cie przedmiotu zapisu nast puje z chwil  otwarcia spadku (art. 9811 § 1 kc.). Regu-
lacja ta nie wywo uje wi kszych komplikacji w sytuacji, gdy przedmiotem zapisu 
windykacyjnego jest rzecz oznaczona co do to samo ci lub zbywalne prawo maj t-
kowe. Nale y przyj , e w opisanym wypadku z chwil  mierci spadkodawcy na 
zapisobierc  przechodzi prawo w asno ci rzeczy oznaczonej co do to samo ci lub 
te  wskazane przez niego w testamencie zbywalne prawo maj tkowe. W przypad-
ku zorganizowanej ca o ci gospodarczej, jak  jest gospodarstwo rolne, kwestia, co 
dok adnie przechodzi na zapisobierc  w chwili otwarcia spadku, nie zawsze jest tak 
oczywista. Gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 kc. nie jest bowiem jednost-
k  w asno ciow . Oznacza to, e w konkretnych sytuacjach niektóre ze sk adników 
tworz cych rolnicz  jednostk  produkcyjn  mog  nie stanowi  w asno ci prowadz -
cego to gospodarstwo lub te  gospodarstwo to mo e obejmowa  tak e prawa nie-
zbywalne do poszczególnych sk adników – np. prawo u ytkowania nieruchomo ci 
rolnych. Pojawia si  zatem pytanie o praktyczne skutki uczynienia przedmiotem za-
pisu windykacyjnego rolniczej jednostki produkcyjnej, której nie wszystkie sk adni-
ki stanowi  w asno  testatora. 

Znaczenie tej kwestii uzasadni  mo e prosty stan faktyczny, w ramach które-
go przedmiotem zapisu windykacyjnego testator uczyni  gospodarstwo rolne, zorga-
nizowane na gruntach cz ciowo stanowi cych jego w asno , cz ciowo za  dzier-
awionych. Nale a oby przyj , e z chwil  otwarcia spadku zapisobierca nab dzie 

te grunty, które stanowi y w asno  spadkodawcy. Natomiast w przypadku gruntów 
dzier awionych nie mo na odwo a  si  do prostej zasady, zgodnie z któr  prawa 
i obowi zki wynikaj ce z umowy dzier awy s  dziedziczne17. W przypadku zapi-
su windykacyjnego przedmiot tego zapisu nie wchodzi w sk ad spadku, nie nast pu-
je zatem zjawisko sukcesji uniwersalnej, a w konsekwencji zapisobierca nie staje si  
nast pc  spadkodawcy pod tytu em ogólnym. W zwi zku z powy szym nale a oby 
rozstrzygn , czy w opisanej sytuacji nie b dzie wymagana zgoda wydzier awiaj -

17 A. Lichorowicz, Dzier awa, (w:) System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowi za  – cz  szczegó owa, red. 

J. Panowicz–Lipska, Warszawa 2004, s. 202. 
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cego na dalsze trwanie umowy dzier awy. Z kolei alternatywna mo liwo , tj. od-

wo anie si  do art. 9812 kc. zak adaj cego bezskuteczno  zapisu, w przypadku gdy 

jego przedmiot w chwili otwarcia spadku nie nale y do spadkodawcy, powoduje, e 

w opisanym przyk adzie przedmiotem zapisu nie jest de facto gospodarstwo rolne, 

ale te nieruchomo ci rolne, które stanowi  w asno  spadkodawcy.

Szersze rozwa ania nad zarysowanym zagadnieniem przekraczaj  ramy niniej-

szego opracowania. Nale y jednak zauwa y , e poruszona kwestia stanowi aspekt 

g bszego problemu, jakim jest brak jasnego sprecyzowania w prawie polskim, 

czym w ogóle jest gospodarstwo rolne z prawnego punktu widzenia i jego nast p-

stwo w postaci niedostatku unormowa  dotycz cych problematyki obrotu gospo-

darstwami rolnymi zarówno inter vivos, jak i mortis causa18. Nie istniej  bowiem 

sformalizowane kryteria pozwalaj ce na okre lenie minimum sk adników gospodar-

stwa rolnego oraz wi zi mi dzy nimi. Tym samym nierozstrzygni te zostaje np. za-

gadnienie dopuszczalno ci zbycia gospodarstwa rolnego w drodze jednej czynno ci 

prawnej, pomimo e ustawodawca w ró nych aktach prawnych zamieszcza posta-

nowienia dotycz ce np.: zbycia, sprzeda y, przekazania, obci enia dzier awy lub 

nabycia gospodarstwa rolnego19, czy te  wreszcie czyni rolnicz  jednostk  produk-

cyjn  przedmiotem zapisu windykacyjnego. W literaturze dominuje pogl d, e go-

spodarstwo rolne mo e by  przedmiotem obrotu w drodze jednej czynno ci praw-

nej20, ale nie brakuje te  dobrze uzasadnionych opinii, w my l których w sytuacjach, 

gdy przepisy mówi  o zbyciu lub wydzier awieniu gospodarstwa, o ustanowieniu 

na nim u ytkowania, to chodzi raczej o jednoczesne zbycie, wydzier awienie lub 

obci enie tych sk adników przedsi biorstwa, które s  zbywalne, wydzier awial-

ne, czy te  mog  by  przedmiotem u ytkowania, a nie o rozporz dzenie prawem 

do gospodarstwa21. W konsekwencji, gdy ustawodawca mówi o gospodarstwie jako 

o przedmiocie jednej czynno ci prawnej, to ma na my li gospodarstwo rozumiane 

jako zbiór ró nych sk adników, zbywanych – ze wzgl du na potrzeb  zachowania 

organizmu w ca o ci – w tym samym czasie i temu samemu podmiotowi, ale przy 

18 Por. D. Kokoszka, Gospodarstwo rolne. Zagadnienia konstrukcyjne, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008, z. 4, 

s. 1041, gdzie autor traktuje gospodarstwo rolne wy cznie jako wygodny skrót my lowy, odmawiaj c mu cechy 

przedmiotu prawa i stwierdzaj c, e „gospodarstwo rolne nie istnieje poza tworz cymi je sk adnikami”. Tym sa-

mym u ycie przez ustawodawc  zwrotu „gospodarstwo rolne” oznacza jedynie odes anie do elementów sk ado-

wych gospodarstwa jako ca o ci. 

19 Por. np. art. 37 pkt 4 k.r.o., art. 228 pkt 3 ksh., art. 106414 i n. kpc.; § 7 rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyznawania pomocy Þ nanso-

wej w ramach dzia ania „Renty strukturalne” obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–

2013 (Dz.U. Nr 109 poz. 750 ze zm.). 

20 Por. np. R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Pozna  1992, s.123 i n.; M. Bedna-

rek, Mienie. Komentarz do art. 44–533 kc., Kraków 1997, s. 226 i n.; J. Strz pka, Problematyka cywilnoprawna 

przenoszenia gospodarstwa rolnego na nast pc , (w:) Obrót nieruchomo ciami w praktyce notarialnej, Kraków 

1997, s. 229.

21 Z. Truszkiewicz, Prawo do gospodarstwa rolnego (do przedsi biorstwa), (w:) Rozprawy i studia. Ksi ga pami t-

kowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. E. Kremer i Z. Truszkiewicz, Kraków 2009 

s. 261 i n.
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uwzgl dnieniu regu  odnosz cych si  do zbywania poszczególnych praw wchodz -
cych w sk ad gospodarstwa22. 

Powy sze uwagi mog  wr cz prowadzi  do wniosku, e nie da si  de lege lata 
jednoznacznie przyj , i  gospodarstwo rolne mo e stanowi  jeden przedmiot obro-
tu i e prawem do niego mo na rozporz dzi  w ramach jednej czynno ci prawnej23. 
Stanie si  to mo liwe dopiero po dostatecznym opracowaniu konstrukcji prawa do 
gospodarstwa – zarówno co do jego tre ci, jak i ochrony. Tymczasem koncepcji pra-
wa do gospodarstwa jako zorganizowanej ca o ci wci  jeszcze daleko do dojrza-
o ci24. Niedawne wprowadzenie mo liwo ci przekazywania gospodarstwa rolnego 

w drodze zapisu windykacyjnego wskazuje, e regulacja takiego „prawa do gospo-
darstwa rolnego” mog aby okaza  si  przydatna i uzasadniona tak e wzgl dami 
praktycznymi.

Kolejny problem „techniczny”, który mo e istotnie ograniczy  znaczenie in-
stytucji zapisu windykacyjnego dla obrotu gospodarstwami rolnymi, zwi zany jest 
z faktem, e w polskiej rzeczywisto ci zdecydowana wi kszo  gospodarstw pro-
wadzonych jest wspólnie przez ma onków, pomi dzy którymi najcz ciej obowi -
zuje ustawowy ustrój wspólno ci maj tkowej ma e skiej. W konsekwencji, gospo-
darstwo rolne (jego sk adniki) wchodzi w sk ad ich maj tku wspólnego. Tymczasem 
w prawie polskim obowi zuje bezwzgl dny zakaz testamentów wspólnych (art. 942 
kc.), zak adaj cy, e testament, a wi c równie  testament obejmuj cy zapis windy-
kacyjny, mo e zawiera  rozrz dzenia tylko jednego spadkodawcy. W opisanej sy-
tuacji adne z ma onków nie mo e uczyni  przedmiotem zapisu windykacyjnego 
ca ego gospodarstwa z uwagi na fakt, e gospodarstwo to nie nale y wy cznie do 
niego, a zatem zapis taki by by nieskuteczny, stosownie do art. 9812 kc. Nie wyda-
je si  równie  mo liwe wskazywanie w testamencie, i  przedmiotem zapisu testator 
czyni „udzia  w gospodarstwie”, ewentualnie „udzia  we wspó w asno ci gospodar-
stwa”, który „powstanie” w zwi zku z ustaniem wspólno ci maj tkowej w chwili 
jego mierci. Abstrahuj c od kwestii, czy taka kategoria poj ciowa w ogóle istnieje, 
zwa ywszy na wy ej wskazane w tpliwo ci co do mo liwo ci ujmowania gospodar-
stwa rolnego jako przedmiotu jednego prawa, niezmiernie utrudnione by oby wska-
zywanie w testamencie wielko ci takiego udzia u. Nie mo na bowiem kierowa  si  
prostym za o eniem, e ma onkowie maj  równe udzia y w maj tku wspólnym, 
a to z uwagi na przyznane im oraz ich spadkobiercom prawo do dania ustalenia 
nierównych udzia ów w maj tku wspólnym, z uwzgl dnieniem stopnia, w którym 
ka dy z ma onków przyczyni  si  do powstania tego maj tku (art. 43 § 2 k.r.o.). 

22 Ibidem, s. 264 i n.

23 E. Kremer, Odpowiedzialno  za zobowi zania zwi zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków 2004, 

s. 42. 

24 Z. Truszkiewicz, Prawo do gospodarstwa rolnego…, op. cit., s. 268. 
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Powy sze rozwa ania sk aniaj  do sformu owania hipotezy, e w sytuacji, gdy 
gospodarstwo rolne stanowi sk adnik maj tku wspólnego ma onków, sporz dze-
nie testamentu obejmuj cego zapis windykacyjny tego gospodarstwa w ogóle nie 
jest mo liwe. Analogiczne za o enie nale a oby przyj  w przypadku, gdyby jedy-
ny „w a ciciel” gospodarstwa zamierza  przekaza  t  jednostk  produkcyjn  w dro-
dze zapisu windykacyjnego na „wspó w asno ” kilku zapisobierców.

3. Zapis windykacyjny a problemy zwi zane z ochron  

gospodarstwa rolnego w toku zapisobrania

Problemy zwi zane z prawn  regulacj  zapisu windykacyjnego gospodarstwa 
rolnego maj  nie tylko swój wymiar „techniczny”, cho  on zapewne oka e si  decy-
duj cy dla praktycznego znaczenia tej instytucji. Instrument zapisu windykacyjnego 
w swej aktualnej szacie prawnej mo e te  budzi  uzasadnione w tpliwo ci z punktu 
widzenia za o e  racjonalnej polityki rolnej, uwzgl dniaj cej ochron  zorganizowa-
nych ca o ci gospodarczych, jakimi s  gospodarstwa rolne.

W pierwszej kolejno ci zauwa y  trzeba, e aktualna regulacja zapisu win-
dykacyjnego w niewystarczaj cy sposób zapewnia ochron  gospodarstwa rolnego 
w aspekcie podmiotowym. Stan taki jest konsekwencj  odwo ania si  do samej kon-
strukcji zapisu, która powoduje, e pozycja prawna zapisobiercy przed otwarciem 
spadku jest stosunkowo s aba. Do momentu mierci spadkodawcy musi on liczy  si  
z odwo aniem obejmuj cego zapis testamentu, mo e on te  przez ca y ten czas nie 
wiedzie  o uczynionym na swoj  rzecz zapisie. Opisana okoliczno  mo e wp ywa  
na mniejsze zainteresowanie zapisobiercy sprawami gospodarstwa za ycia spad-
kodawcy. Skoro przej cie przez niego rolniczego warsztatu produkcyjnego jest tak 
niepewne, niekoniecznie musi si  on orientowa  w jego sytuacji ekonomicznej. Co 
wi cej, nabycie gospodarstwa nast puje automatycznie z chwil  mierci spadko-
dawcy, bez wzgl du na rzeczywist  wol  zapisobiercy, a wi c na fakt, czy rzeczy-
wi cie chce on nadal prowadzi  gospodarstwo, czy te  nie.

Nale y równie  podkre li , e regulacja po wi cona zapisowi windykacyjne-
mu gospodarstwa rolnego nie wprowadza adnych wymogów co do kwalifikacji za-
pisobiercy, ani te  nie odnosi si  w jakikolwiek sposób do kwestii dalszego prowa-
dzenia przez niego dzia alno ci w nabytym gospodarstwie. O wszystkim decyduje 
wola testatora, który niekoniecznie musi mie  odpowiednie rozeznanie w rzeczy-
wistych kompetencjach i zamiarach zapisobiercy, a przy sporz dzaniu testamen-
tu mo e kierowa  si  wy cznie czynnikami emocjonalnymi. Regulacja ta zmierza 
niew tpliwie do pe nego urzeczywistnienia ostatniej woli spadkodawcy. Niemniej 
mo e równie  prowadzi  do niebezpiecze stwa dekompozycji gospodarstwa 
w aspekcie podmiotowym – poprzez doj cie do niego osób niemaj cych odpowied-
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nich predyspozycji do prowadzenia dzia alno ci rolniczej i niezainteresowanych 
w kontynuowaniu takiej dzia alno ci.

Zastosowanie instytucji zapisu windykacyjnego w jej obecnym kszta cie pro-
wadzi  mo e tak e do dekompozycji gospodarstwa rolnego w aspekcie struktu-
ralnym – poprzez dokonywanie nieracjonalnych podzia ów rolniczych jednostek 
produkcyjnych. Podstawow  cech  zapisu windykacyjnego jest bowiem jego uni-
wersalny charakter. Zgodnie z literalnym brzemieniem art. 9811 § 2 jego przedmio-
tem mo e by  zarówno gospodarstwo rolne en bloc, jak i rzeczy oznaczone co do 
to samo ci, a wi c poszczególne sk adniki tego gospodarstwa, w tym w szczegól-
no ci nieruchomo ci rolne. Nie ma adnych formalnych przeszkód, by rolnik pro-
wadz cy gospodarstwo przedmiotem zapisów na rzecz kilku zapisobierców uczy-
ni  poszczególne grunty rolne wchodz ce w jego sk ad. W konsekwencji, w chwili 
jego mierci, sprawnie funkcjonuj ce dotychczas gospodarstwo mo e ulec automa-
tycznemu podzia owi na cz ci nienadaj ce si  do prowadzenia efektywnej dzia-
alno ci rolniczej. Niebezpiecze stwo dokonywania nieracjonalnych podzia ów go-

spodarstw rolnych na podstawie zapisu windykacyjnego jest wi c jak najbardziej 
realne, tym bardziej e ch  sprawiedliwego „wyposa enia” wszystkich dzieci mo e 
by  u spadkodawcy silniejsza ni  troska o zapewnienie integralno ci i efektywnego 
funkcjonowania gospodarstwa.

Instytucja zapisu windykacyjnego w jej obecnej formie niesie równie  powa -
ne niebezpiecze stwa dla podstaw ekonomicznych gospodarstwa rolnego, b d cego 
przedmiotem takiego zapisu. Wynika to z przyj tego przez ustawodawc  za o enia, 
e zapis windykacyjny jako bezp atne przysporzenie powinien by  traktowany jak 

darowizna dokonana za ycia przez spadkodawc , a tym samym jego warto  podle-
ga doliczeniu do warto ci spadku przy obliczaniu zachowku (nowy art. 993 kc.). To 
rozwi zanie poci ga za sob  z kolei odpowiedzialno  osób otrzymuj cych zapisy 
windykacyjne za zachowki nale ne najbli szym cz onkom rodziny spadkodawcy, co 
potwierdza expressis verbis art. 9991 § 1 zd. 1 kc., zgodnie z tre ci  którego „je e-
li uprawniony nie mo e otrzyma  od spadkobiercy nale nego mu zachowku, mo e 
on da  od osoby, na której rzecz zosta  uczyniony zapis windykacyjny doliczony 
do spadku, sumy pieni nej potrzebnej do uzupe nienia zachowku”. Co wi cej, do-
piero w przypadku, gdy „uprawniony nie mo e otrzyma  nale nego mu zachowku 
od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz zosta  uczyniony zapis windykacyjny, 
mo e on da  od osoby, która otrzyma a od spadkodawcy darowizn  doliczon  do 
spadku, sumy pieni nej potrzebnej do uzupe nienia zachowku” (art. 1000 § 1 kc.). 
Z przepisu tego wynika, i  odpowiedzialno  zapisobiercy za zachowki wyprzedza 
odpowiedzialno  osób obdarowanych za ycia przez spadkodawc . Osoba nabywa-
j ca gospodarstwo w drodze zapisu windykacyjnego jest równie  zobowi zana do 
jego zaliczenia na sched  spadkow  w toku dzia u spadku, w sytuacji gdyby odby-
wa  si  on w warunkach przewidzianych w nowym art. 1039 kc.
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Konieczno  pokrycia zachowków nale nych cz onkom najbli szej rodzi-
ny spadkodawcy nie wyczerpuje jednak wszystkich obowi zków finansowych 
osoby, która nabywa gospodarstwo rolne na podstawie zapisu windykacyjne-
go. Zapisobierca zosta  bowiem równie  obci ony odpowiedzialno ci  za d u-
gi spadkodawcy. Stosownie do nowego art. 10341 kc. osoby, na których rzecz 
spadkodawca uczyni  zapisy windykacyjne, do chwili dzia u spadku ponosz  so-
lidarn  odpowiedzialno  wraz ze spadkobiercami za d ugi spadkowe, za  rozli-
czenia nimi nast puj  proporcjonalnie do warto ci otrzymanych przez nich przy-
sporze . Z kolei od chwili dzia u spadku spadkobiercy i osoby, na których rzecz 
zosta y uczynione zapisy windykacyjne, ponosz  odpowiedzialno  za d ugi spad-
kowe proporcjonalnie do warto ci otrzymanych przez nich przysporze  (propo-
nowany art. 10342 kc.). Konstrukcja taka, mimo e uzasadniona konieczno ci  
ochrony interesów wierzycieli spadkodawcy, skutkuje kolejnymi obci eniami fi-
nansowymi spoczywaj cymi na zapisobiercy, których ci ar odczu  mo e równie  
nabyte przez niego gospodarstwo. Powy szego wniosku nie mo e zmieni  regula-
cja ograniczaj ca odpowiedzialno  zapisobiercy za d ugi spadkowe do warto ci 
przedmiotu zapisu windykacyjnego wed ug stanu i cen z chwili otwarcia spadku 
(art. 10343 kc.). W warunkach wiejskich to najcz ciej przypadaj ce zapisobier-
cy gospodarstwo b dzie stanowi o podstawow , je eli nie wy czn  cz  spadku 
i to z regu y z jego zasobów zapisobierca zaspokaja  b dzie wierzycieli spadkodaw-
cy oraz uzupe nia  zachowki nale ne jego najbli szym krewnym. Wymienione ope-
racje b d  si  zatem odbywa y kosztem rolniczej jednostki produkcyjnej, w kra -
cowych przypadkach prowadz c nawet do jej zbycia lub likwidacji – ze wzgl du 
na konieczno  pozyskania rodków finansowych przeznaczonych na sp at  d ugów 
zapisobiercy.

Konkluduj c powy sze rozwa ania, nale y z alem stwierdzi , e aktualna re-
gulacja zapisu windykacyjnego nie zapewnia niestety dostatecznej ochrony b d ce-
go przedmiotem takiego zapisu gospodarstwa rolnego – ani w aspekcie podmioto-
wym, ani strukturalnym, ani te  ekonomicznym.

4. Uwagi ko cowe

Pomimo wszystkich wy ej przytoczonych krytycznych uwag wprowadzenie in-
stytucji zapisu windykacyjnego do polskiego systemu prawa nale y powita  z za-
dowoleniem. Na aprobat  zas uguj  pogl dy doktryny, w my l których odwo anie 
si  do zapisu windykacyjnego „poszerza katalog instrumentów prawnych, jakimi 
spadkodawca pos u y  mo e si  w celu okre lenia sposobu podzia u spadku”25 oraz 
„rozszerza swobod  testowania, jednocze nie cz ciowo rozwi zuj c problem bra-

25 P. Sobolewski, Opinia prawna o rz dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych 

innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2010, nr 4, s. 103.
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ku w prawie polskim tak zwanego testamentu dzia owego”26. Zalet  tej instytucji 
jest jej prostota i zgodno  z wol  testatora, a ponadto lepiej chroni ona zapisobierc  
przed rozporz dzeniami przedmiotem zapisu przez spadkobierców27.

Niestety, w wietle poczynionych rozwa a  nieco mniej przekonywuj co 
brzmi  argumenty o przydatno ci zapisu windykacyjnego do sprawniejszego przej-
mowania organizmów gospodarczych, sprzyjaj cego zapewnieniu ich nale ytego 
funkcjonowania. Przynajmniej w odniesieniu do gospodarstwa rolnego praktyczne 
zastosowanie tej instytucji wydaje si  mocno problematyczne. Poprawne sporz dze-
nie testamentu obejmuj cego zapis gospodarstwa rolnego na pewno nie b dzie rze-
cz  atw , zapewne w praktyce testatorzy cz ciej b d  czynili przedmiotem takiego 
zapisu nieruchomo ci rolne z uwagi na mniejsze trudno ci w ich w a ciwym opisa-
niu w testamencie. Niemniej w obecnej chwili jest jeszcze za wcze nie na ferowanie 
w tym zakresie jednoznacznych wyroków, zapis windykacyjny to instytucja nowa, 
której ró norodne aspekty b d  dopiero wyja niane przez orzecznictwo i doktryn .

Nie ulega jednak w tpliwo ci, e instrument zapisu windykacyjnego nie bierze 
pod uwag  wynikaj cej z zasad prawid owej polityki rolnej konieczno ci zapewnie-
nia ochrony gospodarstwa rolnego, jako specyficznego warsztatu produkcyjnego. 
Trudno zreszt  z tego powodu formu owa  pod adresem tej instytucji jakiekolwiek 
zarzuty; zapis windykacyjny to ogólny instrument prawa cywilnego, a gospodarstwo 
rolne mo e stanowi  wy cznie jeden z wielu jego przedmiotów. Tym bardziej nale-
a oby zintensyfikowa  prace nad wypracowaniem takiego szczególnego instrumen-

tu prawnego, który – w przeciwie stwie do zapisu windykacyjnego – w odpowied-
ni sposób zabezpiecza by losy gospodarstw rolnych podlegaj cych procesom zmian 
generacyjnych w ród rolników28. Prace te powinny by  jednak po czone z szerszy-
mi badaniami nad sam  natur  gospodarstwa rolnego, jako przedmiotu wielu ró no-
rodnych regulacji prawnych, przede wszystkim za  jako przedmiotu obrotu cywil-
noprawnego.

26 J. Tur ukowski, Zapis windykacyjny…, op. cit., s. 15.

27 J. Górecki, Zapis windykacyjny…, op. cit., s. 132.

28 Szerzej na ten temat: P. Blajer, Umowa o spadek jako narz dzie zmian generacyjnych w rolnictwie – na przyk a-

dzie w oskiej instytucji patto di famiglia, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, z. 2, s. 435 i n.
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Agricultural farm as an item of the “speciÞ c bequest” 

(zapis windykacyjny) – selected issues

Key words: specific bequest, notarial will, agricultural farm, inheritance law

The article discusses a wide range of issues concerning the new legal institution 
introduced to the Polish legal system by the bill to amend the Polish Civil Code – 
i.e. “specific bequest”. The bill introduced a specific bequest alongside the current 
ordinary bequest. The item in question – which could take the form of personalty, an 
alienable property right, an enterprise or agricultural farm, or usufruct or a servitude 
– will go to the named legatee as soon as the estate enters probate. Thanks to this new 
institution testator will be able to assign a specific item of his property to a specific 
person (heir or not).

For the agricultural law doctrine the most important issue concerning the 
institution of specific bequest is the fact that its item can be “agricultural farm”. In 
this way the notion of “agricultural farm” – central institution of rural law – has been 
introduced to the general provisions of inheritance law and, therefore, its importance 
has been strongly valorized. On the other hand, however, new regulations create 
a great number of serious doubts and problems which can easily put in question its 
practical importance. These problems have been divided in the paper in two basic 
groups. 

The first group concerns so–called “technical” problems. The most important 
one is the question of describing the agricultural farm in the notarial will, taking 
into account the doctrinal postulate of its maximal specification and substantiation 
as well as unification of descriptions in will and in the court’s ruling confirming the 
rights to the item of specific bequest. This problem should be analyzed with respect 
to the social – economic fact that agricultural farm only very rarely is the item of the 
property right. Usually, it is complicated construction consisting of different items 
and rights which do not have to be owned by the farmer.

The second group of problems examined in the article was called “political 
issues”. In this part of paper Author tries to prove that the institution of specific 
bequest does not ensure satisfactory level of protection for the agricultural farm. 
Firstly, this legal instrument enables unqualified heirs access to the farm. Secondly, 
it can provoke the unreasonable partition of the farm. Moreover, it can also occur 
dangerous to the economic basis of the farm, regarding the fact that legatees are 
severally liable for heritable debts and can be also liable to certain statutory heirs.



With respect to above–mentioned arguments, the strong need of the suitable 
legal institution – which would facilitate the generational changes in the agricultural 
farms – is to be stressed.
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