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Zasady prawa rolnego – stabilizacja czy ewolucja?

I. Min o ponad trzydzie ci lat, gdy na amach „Pa stwa i Prawa”2 z nieobec-
nym ju  w ród nas Profesorem Andrzejem Stelmachowskim sformu owali my zasa-
dy prawa rolnego dla m odej wówczas, rozwijaj cej si  dyscypliny nauk prawnych, 
jakim by o prawo rolne. Dynamiczny rozwój prawa rolnego w poprzedniej forma-
cji ustrojowej (tak e kontynuowany w gospodarce wolnorynkowej) wymaga  sfor-
mu owania charakterystycznych zasad przewodnich tej dyscypliny nauk prawnych. 
Celem, jaki przy wieca  autorom, by o wykazanie, e w prawie rolnym ukszta to-
wa y si  zasady prawa okre laj ce kierunkowe dzia ania rozwi za  instytucjonal-
nych nowej dyscypliny prawnej, której „korzenie” wywodz  si  z prawa prywatne-
go i publicznego. Postawili my sobie pytanie, jak zasady przewodnie prawa rolnego 
wp ywaj  na system regulowanych stosunków spo ecznych. Starali my si  równie  
odpowiedzie  na pytanie, które stawia sobie ka da z teorii okre lonych dzia ów – 
ga zi prawa, jak okre lone zasady prawne realizuj  okre lone uznawane warto ci3.

W wyniku analizy obowi zuj cego systemu prawa doszli my do wniosku, e 
zidentyfikowane przez nas zasady prawa rolnego s  w sposób oczywisty powi -
zane z ca ym systemem prawa i tymi zasadami, które maj  charakter uniwersalny 
dla wszystkich ga zi prawa. Nie nale y zapomina , e w analizowanym przez nas 
okresie nie by o jeszcze bezsporne, e prawo rolne stanowi ju  ukszta towan  dy-
scyplin  prawa w ramach nauk prawnych4. Dlatego te  teoretyczne wyodr bnienie 
zasad prawa rolnego zamyka o metodologiczny proces wyodr bnienia prawa rol-
nego jako samodzielnej ga zi prawa5. Nie ulega o równie  w tpliwo ci, e prawo 
rolne w analizowanym przez nas okresie (lata 1944–1979) tworzy o swoje zasady 
zgodnie z polityk  roln  pa stwa i zasadami, jakie w ró nych okresach przy wieca-

1 Uniwersytet Warszawski.

2 P. Czechowski, A. Stelmachowski, Zasady prawa rolnego, „Pa stwo i Prawo” 1979, z. 12, s. 30–38.

3 Por. zbli one rozwa ania dotycz ce prawa cywilnego w monograÞ i A. Stelmachowskiego, Zarys teorii prawa cy-

wilnego, Warszawa 1998, s. 12.

4 Por. R. Budzinowski, Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynal-

nych, Pozna  2008, s. 225 i nast.

5 Por. A. Lichorowicz, Poj cie i przedmiot prawa rolnego, (w:) A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, wyd. 5, War-

szawa 2009, s. 31; R. Budzinowski, Poj cie i przedmiot prawa rolnego, (w:) Prawo rolne, P. Czechowski (red.), 

Warszawa 2011, s. 36.
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y tej polityce6. Pomi dzy celami polityki rolnej a zasadami prawa rolnego wyst pu-
je bowiem swoiste sprz enie zwrotne.

II. Up yw czasu, jak równie  przekszta cenia ustrojowe, jakie dokona y si  
w Polsce po roku 1989 oraz cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej, wymagaj  we-
ryfikacji sformu owanych zasad prawa rolnego. Nadto obowi zuj ce uprzednio za-
sady ustrojowe pa stwa socjalistycznego sta y si  nieaktualne, takie jak m.in. sojusz 
robotniczo–ch opski czy te  centralizm demokratyczny jako swoista metoda rz dze-
nia pa stwem. Jednak e inne zasady, jak np. ustrojowa zasada praworz dno ci, mia-
y i maj  zastosowanie we wszystkich ga ziach prawa równie  i obecnie zgodnie 

z konstytucyjn  zasad  demokratycznego pa stwa prawa.

Uzyskanie przez Polsk  cz onkostwa w Unii Europejskiej, w tym przyj cie 
wszystkich regu  nale cych do acquis communautaire mia o zapewnienie zdolno-
ci naszego kraju do korzystania ze statusu Unii Europejskiej7.

Polska, b d c cz onkiem Unii Europejskiej, zobowi zana zosta a do stosowania 
polityk UE, w tym realizowania Wspólnej Polityki Rolnej. To w a nie zasady WPR 
sta y si  wyznacznikiem obecnych zmian polskiej polityki rolnej i wywar y istotny 
wp yw na prawo rolne. Sformu owane one zosta y w roku 1957 w Traktacie Rzym-
skim o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Okre laj  one zasady 
wspólnotowego rynku rolnego8. Nale  do nich:

a) zasada jedno ci rynku rolnego w powi zaniu ze swobodnym obrotem towa-
rowym i kapita owym tak e w sferze rolnictwa w ramach Wspólnot przy 
zniesieniu ce  wewn trznych, kontyngentów towarowych oraz op at przy 
zachowaniu regu  równego pochodzenia towarów z pa stw cz onkowskich 
Unii Europejskiej,

b) przyj cie w handlu zagranicznym produktami i towarami rolnymi zasady 
preferencji dla towarów unijnych przed produktami i towarami importowa-
nymi z krajów trzecich,

c) ujednolicenie mechanizmów interwencji rolnej na rynkach UE zarówno 
w odniesieniu do struktury cen krajowych, jak i dochodów rolniczych,

d) solidarnego wspó dzia ania wszystkich pa stw cz onkowskich w finansowa-
niu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

6 Por. B. Jankowski, St. Prutis, Ewolucja pozycji w a ciciela indywidualnego gospodarstwa rolnego w wielouk ado-

wym rolnictwie PRL, (w:) Ewolucja pozycji w a ciciela indywidualnego gospodarstwa rolnego w PRL, A. Stelma-

chowski, P. Czechowski (red.), Warszawa 1989, s. 9–63.

7 Por. S. So tysi ski, Dostosowanie prawa polskiego do wymogów Uk adu Europejskiego, „Pa stwo i Prawo” 1996, 

z. 4–5, s. 32–33.

8 Por. przyk adowo: P. Czechowski, Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i ywno ciowego do prawa 

Unii Europejskiej, Warszawa 2001, s. 13–14.
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III. Sformu owane w 1979 r. zasady polskiego prawa rolnego bazowa y na obo-
wi zuj cym, jak równie  historycznym stanie prawnym i przedstawia y si  w spo-
sób nast puj cy:

1) zasada produkcyjno ci, a w jej ramach dalsze zasady: ochrony produkcyjno-
ci ziemi; ochrony gospodarstwa rolnego jako warsztatu pracy rolnika; sty-

mulacji post pu techniczno–rolnego; specjalizacji i koncentracji,

2) zasada zró nicowanego planowego sterowania rolnictwem przez pa stwo,

3) zasada kszta towania i ochrony zawodu rolnika,

4) zasada preferencji dla uspo ecznionych form gospodarowania.

Analiza sformu owanych zasad prawa rolnego na tle obowi zuj cego prawa po-
zwala wskaza , co nast puje: w nowych realiach gospodarki spo eczno–rynkowej 
oraz cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej jedynie cz  sformu owanych zasad 
wytrzyma a prób  czasu. Cz  z nich natomiast ze wzgl du na zmienione nowe re-
alia ustrojowe ju  nie obowi zuje. Istota tych zmian zwi zana jest z inn  rol  pa -
stwa i jego wp ywem na proces oddzia ywania na rolnictwo oraz szeroko pojmowa-
ne obszary wiejskie. Otó  pa stwo w ramach zasad i celów WPR, sformu owanych 
w prawie pierwotnym i pochodnym UE, w sposób interwencyjny oddzia ywuje na 
rolnictwo i obszary wiejskie. Stosuje szereg instrumentów, w tym preferencji fi-
nansowych i innych metod oddzia ywania, pozostawia mo liwo  wyboru i zasto-
sowania ich przez rolników. W odniesieniu do interwencjonizmu socjalistycznego 
o charakterze nakazowo–rozdzielczym interwencjonizm funkcjonuj cy w Unii Eu-
ropejskiej zak ada mo liwo  wyboru przez rolnika okre lonych preferencji w ra-
mach prawnych mechanizmów WPR9. Mo liwo ci tego wyboru wyst puj  w odnie-
sieniu do produkcji rolnej oraz oddzia ywania na obszary wiejskie.

Ad 1) Sformu owana zasada produkcyjno ci, a w jej ramach dalsze zasady po-
mimo zmian ustrojowych, niew tpliwie w znacznej cz ci wyst puje nadal zarówno 
w ustawodawstwie krajowym, jak i wspólnotowym. Jednak e nie realizuj  ju  one 
ideologicznej zasady socjalistycznej rekonstrukcji rolnictwa czy te  eliminowania 
„wyzysku cz owieka przez cz owieka”, gdy  realia gospodarki spo eczno–rynkowej 
zak adaj  obowi zywanie okre lonych zasad konkurencji, w tym kontrolowanej po-
mocy publicznej – przy uwzgl dnieniu ochrony praw pracowników najemnych itp.

Przewijaj ca si  w prawie krajowym i unijnym zasada produkcyjno ci nie wi -
e si  ju  z obowi zuj c  w socjalizmie zasad  planowego sterowania przez pa -

stwo rolnictwem, która mia a prowadzi  do utrzymania zasady „racjonalnego go-
spodarowania w ramach socjalistycznego planowania gospodarczego”. Zasada 

9 Por. P. Czechowski, Modele interwencjonizmu, (w:) Prawo rolne, pod red. P. Czechowskiego, Warszawa 2011, 

s. 64 i nast.; A. Jurewicz. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, (w:) Prawo rolne, pod red. P. Czechowskie-

go, s. 81 i nast.
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produkcyjno ci w obecnie obowi zuj cym prawie krajowym i unijnym generalnie 
jest ci le podporz dkowana celom Wspólnej Polityki Rolnej. Wyst puj ca w ra-
mach zasady produkcyjno ci ochrona produkcyjno ci ziemi poprzez obowi zuj -
ce ustawodawstwo poddana zosta a istotnej modyfikacji. Ma ona za zadanie chro-
ni  produkcyjno  gruntu rolnego (ziemi) jako okre lonego zasobu podlegaj cego 
ochronie przed oddzia ywaniem czynników urbanizuj cych. Nast puje to poprzez 
zespó  norm prawnych reguluj cych ochron  gruntów oraz zagospodarowanie prze-
strzenne. W aspekcie ochrony zasobów rodowiska normy te s  ukierunkowane na 
ochron  produkcyjno ci ziemi rolniczej. W tym zakresie istota samej ochrony grun-
tów rolnych nie uleg a generalnie zmianie za wyj tkiem planowego od ogowania 
gruntów, obowi zuj cego wcze niej w UE. Dokonano jej rozszerzenia o aspekt od-
dzia ywania w ramach spektrum regulacji prawnych dotycz cy ochrony gruntów 
rolnych w powi zaniu z rozwojem obszarów wiejskich oraz rodowiskiem zgodnie 
z obowi zuj c  tendencj  w prawie unijnym.

Zasada ochrony gospodarstwa rolnego w nowych warunkach ustrojowych zo-
sta a utrzymana w przepisach Konstytucji RP (art. 23), jak równie  w ustawach 
powszechnie obowi zuj cych. Nale y jednak zaznaczy , e np. w przepisach do-
tycz cych dziedziczenia gospodarstw rolnych w wyniku wyroku Trybuna u Konsty-
tucyjnego z 31 stycznia 2001 r.10 zosta a ona os abiona na rzecz powszechno ci do-
st pu spadkobierców nieb d cych rolnikami do mo liwo ci ubiegania si  o doj cie 
do masy spadkowej na zasadach ogólnych. Natomiast oddzia ywanie prawa w sfe-
rze ochrony gospodarstwa rolnego jako warsztatu pracy nadal obowi zuje. Przyk a-
du dostarczaj  odno ne regulacje kodeksu cywilnego dotycz ce znoszenia wspó -
w asno ci takich gospodarstw czy te  przekazywania w ramach sukcesji generalnej 
gospodarstw nast pcom itp. Dotyczy to równie  regulacji szczegó owych odno nie 
do umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego nast pcy oraz regulacji prawnej do-
tycz cej kszta towania tzw. ustroju realnego.

Zasada stymulacji post pu techniczno–rolnego jest nadal obowi zuj ca 
w szczególno ci poprzez obowi zywanie szeregu aktów prawnych unijnych i kra-
jowych reguluj cych problemy infrastrukturalne rolnictwa, wspomo ona regulacja-
mi dotycz cymi post pu biologicznego. Równie  poprzez stworzenie zespo u zada  
programowych, zw aszcza po uzyskaniu cz onkostwa w Unii Europejskiej, zasada ta 
uzewn trznia si  w ustawodawstwie w ramach wieloletniego krajowego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego ze rodków pomocowych 
Unii Europejskiej11. Wspomnie  nale y, e w ramach przekszta ce  ustrojowych za-
sada ta nie posiada ju  ideologicznego zwi zku z „socjalistyczn  rekonstrukcj  wsi 
i rolnictwa” i zwi zana jest ze sfer  pomocy publicznej pa stwa dla rolnictwa. Sty-

10 Dz.U. Nr 11 poz. 91.

11 P. Wojciechowski, A. Niewiadomski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, (w:) Prawo rolne, pod red. P. Cze-

chowskiego, Warszawa 2011, s. 419 i nast.
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mulacja post pu biologicznego dotyczy hodowli zwierz t gospodarskich, nasien-
nictwa i hodowli ro lin, elektryfikacji, melioracji, scalania gruntów, pomocy inter-
wencyjnej dotycz cej wyposa enia technicznego gospodarstw rolnych oraz pomocy 
dla przetwórców produktów rolnych.

Wyodr bniona zasada specjalizacji i koncentracji produkcji w warunkach go-
spodarki rynkowej nie stanowi ju  zasady prawnej. Urynkowienia rolnictwa jako 
dzia u gospodarki rolnej nie wymagaj  stosowania wyspecjalizowanych regulacji 
prawnych w tym obszarze. Niekiedy jednak pa stwo w ramach programów pomo-
cowych oddzia ywuje na wyodr bnione kierunki produkcji.

Ad 2) Zasada zró nicowanego sterowania rolnictwem przez pa stwo wraz ze 
zmian  ustroju spo eczno–gospodarczego i rezygnacj  z systemu planowania na-
kazowo–rozdzielczego w ustawodawstwie przesta a definitywnie obowi zywa . 
Polska, wzorem Unii Europejskiej, nie wyzby a si  jednak rodków po redniego 
kierowania i wp ywu na rolnictwo i obszary wiejskie. Dysponuje szerok  skal  in-
strumentów interwencyjnych oraz struktur organizacyjnych, m.in. agencji interwen-
cyjno–p atniczych, które realizuj  cele i zadania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Eu-
ropejskiej.

Regulacja prawna tej problematyki jest wielop aszczyznowa i oddzia ywuje za-
równo na sfer  polityki rynkowej, jak i na rozwój obszarów wiejskich.

Obowi zuj ce regulacje prawne wprowadzane s  zarówno na poziomie unij-
nym, jak równie  w ramach krajowego porz dku prawnego. Dotycz : kontroli 
wielko ci produkcji rolnej, zapewnienia dochodów rolniczych na okre lonym po-
ziomie, zwi kszenia op acalno ci eksportu produktów i towarów rolnych czy te  
ograniczenia nap ywu produktów i towarów rolnych z krajów trzecich12. Analizo-
wany stan ustawodawstwa uprawnia zatem do postawienia tezy, e obowi zuj ca 
w ustawodawstwie poprzedniej formacji ustrojowej zasada zró nicowanego stero-
wania rolnictwem przez pa stwo w realiach gospodarki rynkowej w wyniku rozwo-
ju ustawodawstwa unijnego i krajowego zosta a zast piona zasad  interwencyjnego 
oddzia ywania przez Uni  Europejsk  i pa stwo narodowe na rolnictwo i obszary 
wiejskie zgodnie z celami i zadaniami WPR.

Ad 3) Zasada kszta towania i ochrony zawodu rolnika w wyniku rozwoju usta-
wodawstwa po roku 1989 dozna a istotnej ewolucji. Dotyczy to zw aszcza problemu 
kwalifikacji rolniczych, które pierwotnie w wyniku liberalizacji przepisów kodek-
su cywilnego i aktów wykonawczych po roku 1989 zosta y zniesione, a nast pnie 
w przepisach dotycz cych kszta towania ustroju rolnego w formie daleko zmodyfi-
kowanej przywrócone. Tendencje do przywrócenia kwalifikacji rolnych, które po-

12 P. Czechowski, Proces dostosowywania…, op. cit., s. 16 i nast.; A. Jurewicz, (w:) Prawo rolne, P. Czechowski, 

(red.), Prawo rolne…, op. cit. s. 81 i nast.
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wi zane s  z ograniczeniem dost pu do nabywania ziemi rolniczej przez osoby ich 
nieposiadaj ce, odnajdujemy w ostatniej nowelizacji z dnia 16 wrze nia 2011 r. 
przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa 
oraz ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego13. Status zwi zany z uprawnieniami so-
cjalnymi rolników prywatnych nie uleg  w wyniku przekszta ce  ustrojowych istot-
nym zmianom. Natomiast preferencje dla pracowników uspo ecznionych form go-
spodarowania, zw aszcza pa stwowych przedsi biorstw gospodarki rolnej, wobec 
ich likwidacji przesta y obowi zywa . Pracownicy tych przedsi biorstw zatrudnieni 
w publicznych lub prywatnych spó kach rolnych prawa handlowego nabyli upraw-
nienia pracownicze na zasadach ogólnych. Pozosta e rolnicze spó dzielnie produk-
cyjne reguluj  status swoich cz onków lub pracowników w oparciu o status spó -
dzielcy lub spó dzielczy stosunek pracy lub stosunek umowny.

Ad 4) Zasada preferencji dla uspo ecznionych form gospodarowania, obowi -
zuj c w szeregu regulacji prawnych przed rokiem 1989 jako obca systemowi gospo-
darki rynkowej bazuj cej na konstytucyjnej zasadzie równo ci i wolno ci gospo-
darczej, w nowej formacji ustrojowej przesta a obowi zywa  w wyniku uchylenia 
ustawodawstwa z tego zakresu.

IV. Dokonuj c przegl du zasad prawa rolnego po ponad 30 latach od ich sfor-
mu owania w teorii prawa rolnego, stwierdzi  nale y, e podlega y one istotnej ewo-
lucji. Wywo ana ona zosta a przekszta ceniami ustrojowymi po roku 1989, jak rów-
nie  uzyskaniem przez Polsk  cz onkostwa w Unii Europejskiej.

Analizuj c problematyk  zasad prawa rolnego, potwierdzi  nale y sformu owa-
n  przez autorów tez , e zdeterminowane s  one poprzez polityk  roln  oraz meto-
dy oddzia ywania na rolnictwo.

Cz  z zasad zachowa a swoj  dotychczasow  aktualno , cz  z nich rea-
lizuje nieco inne cele i zadnia ni  uprzednio, a cz  w wyniku derogacji ustawo-
dawstwa w zwi zku ze zmianami ustrojowymi i cz onkostwem Polski w Unii Euro-
pejskiej utraci a sw  aktualno  i tym samym uzna  je nale y za nieobowi zuj ce. 
Przedstawiona powy ej analiza wskazuje, e zasady prawa rolnego b d ce podsta-
w  dla wyodr bnienia samodzielnej dyscypliny prawnej, jak  jest prawo rolne, po-
mimo istotnej ewolucji ustawodawstwa oraz zmian ustrojowych, utrzyma y si  lub 
ewoluowa y jako samodzielne zasady teoretyczno prawne14.

13 Dz.U. Nr 233, poz. 1382.

14 W tym miejscu wskaza  nale y na wyodr bnienie zasad prawa rolnego przez A. Lichorowicza, który do najistot-

niejszych zasad prawa rolnego zalicza: 1) zasad  ochrony trwa o ci warsztatu pracy producenta rolnego. W ob-

r bie tej zasady mo na wyró ni  jej pewne, istotne aspekty: a) zasad  szczególnej ochrony interesów osób fak-

tycznie prowadz cych produkcj  roln  wobec osób nieb d cych producentami rolnymi, b) zasad  pozytywnego 

oddzia ywania na struktur  gruntow  gospodarstw rolnych w celu jej modernizacji i zapewnienia gospodarstwom 

samowystarczalno ci ekonomicznej, c) zasad  kooperacji producentów rolnych. Zasada ta pod wp ywem usta-

wodawstwa rolnego UE ponownie zaczyna nabiera  znaczenia w naszym ustawodawstwie; 2) konstytucyjn  

zasad  szczególnej ochrony rodzinnego charakteru gospodarstw jako podstawy ustroju rolnego Polski (art. 23 
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Reasumuj c powy sze rozwa ania, potwierdzi  nale y, e obowi zuj ce pra-
wo rolne ustawodawstwo Unii Europejskiej oraz krajowe pozwala na sformu owa-
nie nieco zmodyfikowanych zasad prawa rolnego i uszeregowanych ich wed ug do-
nios o ci regulacji prawnej. Nale  do nich:

1) zasada interwencyjnego oddzia ywania przez Uni  Europejsk  i pa stwa na-
rodowe na rolnictwo i obszary wiejskie zgodnie z celem Wspólnej Polityki 
Rolnej UE.

2) zasada produkcyjno ci, w tym stymulacji przez pa stwo post pu technicz-
no–rolnego i biologicznego.

3) zasada ochrony produkcyjno ci ziemi w ramach ochrony zasobów natural-
nych w powi zaniu z zagospodarowaniem przestrzennym obszarów wiej-
skich.

4) zasada ochrony gospodarstwa rolnego jako warsztatu pracy rolnika oraz 
ochrony innych form gospodarowania ziemi .

Konstytucji); 3) zasad  ekonomicznego i socjalnego równouprawnienia ludno ci miejskiej i wiejskiej, a w szcze-

gólno ci: a) wprowadzenie gwarancji zrównania, a w ka dym razie zbli enia dochodów ludno ci miejskiej i pro-

ducentów rolnych, b) uwzgl dnienie losowego charakteru produkcji rolnej i zwi zanej z tym konieczno ci zwi k-

szonej ochrony producenta rolnego przed jednostronnym ponoszeniem ryzyka produkcyjnego, c) zapewnienie 

producentom rolnym i ich rodzinom takiego samego stopnia ochrony socjalnej jak ludno ci miejskiej; 4) zasa-

d  maksymalnej ochrony zdrowotnej konsumenta produktów rolnych; 5) zasad  harmonizacji regulacji struk-

tury i procesów produkcyjnych w rolnictwie z wymogami ochrony rodowiska. W zwi zku z wst pieniem Polski 

do Unii Europejskiej autor powy szych zasad wskazuje, e ten katalog uleg  wzbogaceniu o zasady zawarte 

w art. 33 TWE. Por. A. Lichorowicz, Poj cie i przedmiot prawa rolnego. Miejsce prawa rolnego w polskim syste-

mie prawa, (w:) A. Stlemachowski (red.), Prawo rolne, wyd. 5, s. 30–31. 
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It has been more than thirty years since, in the pages of “Pa stwo i Prawo”15 
(State and Law), together with Professor Andrzej Stelmachowski, who is not with us 
anymore, we formulated the principles of agricultural law for the young, developing 
discipline of Juridical Science, i.e. for the agricultural law. Dynamic development of 
the agricultural law in the previous political formation (also continued in the free–
market economy) required the formulation of specific guiding principles of this 
discipline of Juridical Science. 

The passage of time, the political transformation that took place in Poland after 
1989 as well as Poland’s membership in the European Union require verification of 
the formulated principles of agricultural law. 

Existing agricultural law as well as the legislation of the European Union and 
national legislation allow the formulation of new principles of agricultural law and 
ranking them according to the importance of legal regulation. They include:

1. The principle of intervention impact on agriculture and rural areas by the 
European Union and nation states in accordance with the objective of the EU 
Common Agricultural Policy.

2. The principle of productivity including the stimulation of technical and 
agricultural as well as biological progress by the state.

3. The principle of protection of the productivity of land within the frameworks 
of the protection of natural resources in conjunction with development of 
spatial rural areas.

4. The principle of protection of the farm as a farmer’s workshop and of the 
protection of other forms of land management.

15 P. Czechowski, A. Stelmachowski. Zasady prawa rolnego, „Pa stwo i Prawo” (Principles of Agricultural Law. Sta-

te and Law) 1979, z. 12, p. 30–38.


