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ustawodawcę zachodzących procesów gospodarczych, w szczególności szybko postę-

pującego procesu urbanizacji i wzrostu budownictwa mieszkaniowego.  

Zmiana stanu prawnego dokonana ustawą z 29 lipca 2005 r., polegająca na 

wprowadzeniu opłaty rocznej za użytkowanie gruntów będących w Zasobie Agencji 

wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w wysokości 1% wartości nieruchomości, 

oznaczała rezygnację ustawodawcy z radykalnej ochrony własności rolnej i uznanie 

potrzeby preferencji dla celów mieszkaniowych, w sposób równorzędny z celami 

rolnymi.  

 

 Opracowanie: ELŻBIETA KREMER 

 

 

 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROBLEMATYKI ROLNEJ  

W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM 

 

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z 30 maja 2012 r., II GPS 2/121 
 

W przypadku grupy osób związanych umową spółki cywilnej, status produ-

centa rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o kra-

jowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności przysługuje spółce cywilnej. 

 

Zagadnienie poruszone przez NSA skupia się na jednym z elementów definicji 

producenta rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
2
, a mianowicie odnosi się do 

grupy osób wspólnie prowadzących gospodarstwo rolne. Problematyka ta nie była 

przedmiotem analizy literatury prawniczej, a zapadłe dotychczas wyroki sądów admi-

nistracyjnych prezentują sprzeczne stanowiska. 

Dokonanie oceny glosowanej uchwały wymaga przytoczenia stanu faktycznego. 

Na podstawie wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na 2008 r., złożo-

nego przez spółkę cywilną, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyznał wspólnikom tej spółki płatność rolno-

środowiskową na 2008 r. W wyniku złożenia odwołania Dyrektor Oddziału Regional-

______________ 

1
 Uchwała NSA z 30 maja 2012 r., II GPS 2/12, opublikowana na stronie internetowej 

NSA – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/28FFEFEB96. 
2
 Dz. U. 2004, Nr 10, poz. 76 ze zm. (dalej jako: ustawa o krajowym systemie ewidencji 

producentów). 
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nego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzją ze stycznia 2010 r. na 

podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchylił wspomnianą wcześniej decyzję i umorzył 

postępowanie przed organem I instancji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podał, że nie 

było podstaw do wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego w tej 

sprawie, ponieważ spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, nie jest więc 

uprawniona do płatności objętej wnioskiem. 

Organ odwoławczy stwierdził przy tym, że podmiotami praw i obowiązków  

w stosunkach, w których występuje spółka cywilna, są wspólnicy spółki cywilnej. 

Wspólnicy spółki cywilnej w ocenie organu II instancji są zarejestrowani w ewidencji 

producentów rolnych ARiMR jako niezależni producenci rolni (każdy z osobna), 

dlatego też organ nie może przyznać płatności na rzecz wspólników. W tej sytuacji 

wniosek złożony w imieniu spółki nie może być uznany za wniosek jej wspólników. 

Wojewódzki sąd administracyjny uwzględnił skargę producenta rolnego na za-

skarżoną decyzję. Zdaniem sądu, posiadanie osobowości prawnej prawa cywilnego 

nie jest konieczne do bycia stroną stosunków administracyjnoprawnych. Sąd podzielił 

jednak pogląd organu I instancji, że art. 12 ust. 5 ustawy o krajowym systemie 

ewidencji producentów, nie pozwala przyjąć, że spółka cywilna została wyposażona 

w zdolność prawną w sprawie dochodzonej płatności rolnośrodowiskowej. W przepi-

sie tym uregulowano bowiem jedynie kwestię nadania numeru identyfikacyjnego 

między innymi producentom rolnym działającym w formie spółki cywilnej. Zatem 

według Sądu wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej powinien zostać 

złożony przez jednego ze wspólników spółki cywilnej – tego, któremu za zgodą pozo-

stałych wspólników nadano numer identyfikacyjny. Temu też wspólnikowi przyznaje 

się płatność.  

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając wniesione skargi kasacyjne, powziął 

wątpliwość co do tego, kto w rozpatrywanym przypadku powinien być uznany za 

producenta rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o krajowym systemie ewidencji 

producentów: spółka cywilna, jej wspólnicy czy wspólnik spółki cywilnej, któremu 

nadano numer identyfikacyjny za zgodą pozostałych wspólników. 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmioosobowym stwierdził, że za 

producentów rolnych – rolników w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o krajowym sys-

temie ewidencji producentów – nie można uznać wspólników spółki cywilnej. Sąd ten 

nie podzielił również stanowiska, że producentem rolnym (rolnikiem) jest jedynie ten 

wspólnik spółki cywilnej, który spełnia warunek w postaci nadania mu numeru iden-

tyfikacyjnego. Zasadnicze, wiążące znaczenie dla rozumienia pojęcia producenta 

rolnego – rolnika na gruncie tej ustawy mają przepisy zawierające definicje legalne 

(art. 3 pkt 3). Przepis art. 12 ust. 5 wspomnianej ustawy stanowi, że w przypadku 

producentów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne 

lub potencjalnych beneficjentów działających w formie spółki cywilnej nadaje się 

jeden numer identyfikacyjny. Numer ten nadaje się temu wspólnikowi, co do którego 

pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę. Ani z tego przepisu, ani z innych przepi-

sów ustawy nie wynika, że tylko ten wspólnik jest uważany za producenta rolnego – 
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rolnika. Taki wniosek byłby zresztą sprzeczny z treścią art. 3 pkt 3 uznającego mię-

dzy innymi za producenta rolnego jednostkę organizacyjną, nie zaś tylko jedną osobę 

z jej składu osobowego, wpisaną do ewidencji producentów. 

Przedstawione w uchwale stanowisko NSA zasługuje na aprobatę, choć przed-

stawiona w nim argumentacja wymaga poszerzonej analizy. Sąd skoncentrował swoje 

rozważania na uznaniu spółki cywilnej za producenta rolnego w rozumieniu ustawy  

o krajowym systemie ewidencji producentów. 

Na wstępie należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu, że w ustawie o krajowym 

systemie ewidencji wymienia się trzy kategorie podmiotów uprawnionych do ubiega-

nia się i do uzyskania płatności: osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organiza-

cyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z zastrzeżeniem, że rolnikiem może być 

osoba fizyczna, osoba prawna lub grupa osób fizycznych lub prawnych. W pojęciu 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej mieści się niewątpliwie 

grupa osób (fizycznych lub prawnych) wspólnie prowadzących gospodarstwo rolne. 

Tak samo należałoby się odnieść do pojęcia rolnika wynikającego z treści art. 2a 

rozporządzenia nr 73/2009
3
. Pojedyncza osoba fizyczna jest odrębnym podmiotem od 

osób fizycznych działających w grupie (w ramach jednostki organizacyjnej nieposia-

dającej osobowości prawnej). 

Należy stwierdzić, że producentem rolnym jest posiadacz gospodarstwa rolnego, 

bądź osoba fizyczna lub prawna, a także grupa osób fizycznych lub prawnych, bez 

względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, 

których gospodarstwo znajduje się na terytorium Unii Europejskiej. Za producenta 

rolnego uznać więc trzeba zarówno spółkę cywilną, jak również osobę fizyczną będą-

cą wspólnikiem spółki cywilnej. Elementem pozwalającym na uznanie osoby fizycz-

nej za producenta rolnego, jak i spółki cywilnej, w której jest on wspólnikiem, jest 

prowadzenie wyodrębnionej działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozu-

mieniu definicji określonych rozporządzeniem nr 73/2009, to jest prowadzenie wyod-

rębnionego gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą wszystkie jednostki 

produkcyjne zarządzane przez rolnika znajdujące się na terytorium tego samego pań-

stwa członkowskiego. 

Na uwagę zasługuje też stanowisko NSA sprzeciwiające się twierdzeniom, że pro-

ducentem rolnym jest ten wspólnik spółki cywilnej, który spełnia warunek w postaci 

nadania mu numeru ewidencyjnego. Powoływanie się na przepisy art. 12 ust. 5 ustawy 

o krajowym systemie ewidencji producentów, wskazujące, iż w przypadku producen-

tów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne lub poten-

cjalnych beneficjentów działających w formie spółki cywilnej nadaje się jeden numer 

______________ 

3
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne za-

sady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej  

i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE)  

nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE)  

nr 1782/2003, Dz. Urz. L 30 z 31 stycznia 2009 r., s. 16 (dalej jako: rozporządzenie nr 73/2009). 
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identyfikacyjny temu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pi-

semną zgodę, w ocenie sądu nie mogą być uznane za prawidłowe. Z treści przepisu 

art. 12 ust. 5 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów nie wynika, że 

tylko ten wspólnik jest uważany za producenta rolnego. Taki wniosek byłby sprzecz-

ny z treścią art. 3 pkt 3 uznającego między innymi za producenta rolnego jednostkę 

organizacyjną, nie zaś tylko jedną osobę z jej składu osobowego, wpisaną do ewidencji 

producentów. Taka interpretacja byłaby niezgodna z treścią definicji legalnej rolnika 

zawartą w rozporządzeniu nr 73/2009. 

Naczelny Sąd Administracyjny dokonał również oceny przepisu art. 12 ust. 4 

ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów. Uznanie na gruncie tego prze-

pisu, że w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami 

gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub 

współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną 

zgodę, prowadzi do nieuprawnionego rozszerzenia katalogu producentów rolnych. 

Wskazany przepis wprowadzałby do katalogu producentów rolnych współmałżonka, 

współposiadacza i wspólnika spółki cywilnej. Zwrócić jednak należy uwagę, że osoby 

należące do wymienionych kategorii nie mieszczą się w definicji producenta rolnego 

w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ponieważ nie 

prowadzą one działalności rolniczej samodzielnie.  

W tym miejscu wskazać należy, że w dotychczasowej ocenie sądów administra-

cyjnych małżonkowie powinni otrzymywać jeden numer identyfikacyjny, niezależnie 

od tego, czy współposiadają gospodarstwo rolne. „Posiadanie odrębnego gospodar-

stwa rolnego ze strony współmałżonka producenta rolnego, który wpisany jest do 

ewidencji producentów i legitymuje się numerem identyfikacyjnym, nie uprawnia 

współmałżonka posiadającego oddzielne gospodarstwo rolne, jako jego majątek oso-

bisty, do ubiegania się o wpis do ewidencji producentów i nadania numeru identyfi-

kacyjnego”
4
. Można tu jednak przytoczyć także odmienne stanowisko. „Nadanie 

jednego numeru identyfikacyjnego nie może prowadzić do pozbawienia małżonka, 

który wyraził zgodę na ten techniczny tryb, prawa do uzyskania płatności, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego”
5
.  

Glosowana uchwała wskazuje na nieprawidłową praktykę wykluczenia z prawa 

ubiegania się o nadanie numeru identyfikacyjnego współmałżonka producenta rolnego, 

a tym samym uniemożliwienia mu korzystania z instrumentów wsparcia dotyczących 

rozwoju rolnictwa. Powinna ona przyczynić się do ujednolicenia praktyki organów 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także sądów administracyjnych 

w zakresie orzekania o nadawaniu uprawnień do uzyskania numeru identyfikacyjnego 

w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów.  
______________ 

4
 Wyrok NSA z 8 lipca 2009 r., II GSK 1092/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ 

1142F7231D. 
5
 Wyrok NSA z 16 września 2010 r., II GSK 769/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ 

D8763705F0. 
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Powyższa uchwała wskazuje również na wadliwość przepisów art. 12 ust. 4 i 5 

ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów w części ograniczającej upraw-

nienia współmałżonków, współposiadaczy i wspólników spółki cywilnej do uzyska-

nia numeru identyfikacyjnego. Ponadto, jak wskazuje NSA, przytoczone powyżej 

przyjęte przez ustawodawcę regulacje dotyczące uprawnień współmałżonków, współ-

posiadaczy i wspólników stoją w sprzeczności z treścią art. 2 lit. a rozporządzenia  

nr 73/2009.  

      ZBIGNIEW TROJANOWSKI 

 

 

 

Orzecznictwo  

Naczelnego Sądu Administracyjnego 

w sprawach  

dotyczących stosunków rolnych 

 
1. Reforma rolna 

 

Uchwała w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z 10 stycznia 2011 r., I OPS 3/10: 

 

Paragraf 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia  

1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. 

o przeprowadzeniu reformy rolnej może stanowić podstawę do orzekania  

w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy dana nieruchomość lub jej część 

wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. e 

dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.  

 

W uzasadnieniu uchwały Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że podstawo-

wym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia jest ustalenie skutków prawnych 

postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 1 marca 2010 r. (P 107/08), którym 

Trybunał umorzył postępowanie ze względu na utratę mocy obowiązującej aktu nor-

matywnego. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie następującego 

pytania prawnego skierowanego przez wojewódzki sąd administracyjny: czy § 5 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 1 marca 1945 r. w sprawie 

wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r. 

o przeprowadzeniu reformy rolnej
6
 w zakresie, w jakim na jego mocy orzekanie  

w przedmiocie podpadania nieruchomości ziemskich pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e 
______________ 

6
 Dz. U. Nr 10, poz. 51 ze zm. 


