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Umocowanie zasad prawa rolnego w Konstytucji RP

W procesie analizy zespoäów norm, skäadajñcych siö na poszczególne gaäözie
prawa, wyodröbnia siö w nauce pewne kategorie reguä, którym nadaje siö miano
„zasad prawa”.2 Te normy o szczególnym charakterze stanowiñ zwykle swoisty drogowskaz w kwestii identyfikacji i wykäadni aksjologicznych podstaw oraz celów danej gaäözi prawa. Przyjmuje siö, Ĕe zasady prawa wyznaczajñ kierunki interpretacji
nie tylko poszczególnych norm, ale równieĔ – ze wzglödu na ich doniosäe znaczenie – caäych instytucji prawnych w ramach konkretnej gaäözi. Majñ one niewñtpliwie wpäyw na sposób stosowania prawa, w tym dobór reguä kolizyjnych w procesie
wykäadni i ustalanie znaczeþ klauzul generalnych, jak równieĔ inspirujñ do postulowania i podejmowania dziaäaþ legislacyjnych w okreĈlonym obszarze regulacji.
JeĈli chodzi o Ēródäa pochodzenia zasad prawa, czy teĔ sposób ich wyodröbnienia w ramach caäego systemu prawnego, to stwierdziè naleĔy, iĔ nie istnieje jednorodna metoda stanowienia lub wyróĔniania norm o tym szczególnym statusie. Na
pewno nie moĔna przyjñè, Ĕe zasady prawa zostaäy jakoĈciowo wyeksponowane
w ramach zamkniötego, przynajmniej z zaäoĔenia, katalogu Ēródeä prawa powszechnie obowiñzujñcego na mocy przepisów Konstytucji RP.3 Dlatego, biorñc pod uwagö charakter polskiego systemu prawnego – zorganizowanego hierarchicznie, ale
grupujñcego normy w formalnie równe kategorie (konstytucyjne, prawa miödzynarodowego, ustawowe, wykonawcze, prawa miejscowego), oceniè naleĔy, Ĕe zasady prawa z rzadka tylko zostajñ wprost wyraĔone w przepisach prawa pozytywnego, gdyĔ najczöĈciej sñ rezultatem rekonstrukcji, dokonywanej przez judykaturö
i doktrynö, w oparciu o cechy i wartoĈci systemu prawa w ogóle lub w ramach danej gaäözi. Zastrzec naleĔy, Ĕe formuäowanie zasad prawa nie moĔe opieraè siö na
ustaleniach o charakterze dowolnym – niezbödne jest powiñzanie ich z wartoĈciami wynikajñcymi z regulacji o charakterze nadrzödnym (np. ustrojowym) albo cie1
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Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Por. S. Wronkowska, M. ZieliĔski, Z. ZiembiĔski, Zasady prawne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
Autorzy ci wskazują na dwa podstawowe typy zasad prawa: w sensie opisowym (kreujące wzorce uksztaátowania instytucji prawnej) i w sensie dyrektywalnym (wskazujące wzorce zachowaĔ lub stanów rzeczy).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
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szñcymi siö szerokñ aprobatñ wĈród adresatów norm prawnych.4 Kreowanie zasad
prawa moĔe byè czasem oceniane jako praktyka prawotwórcza, gdyĔ niejednokrotnie nie sprowadza siö ono do odtwarzania norm prawnych z treĈci obowiñzujñcych
przepisów, ale polega na wnioskowaniu o istnieniu nowej (innej) normy na podstawie normy lub zespoäu norm wyraĒnie przez ustawodawcö ustanowionych. NaleĔy
przy tym zaznaczyè, Ĕe teoretycznie przyjmuje siö, iĔ inferowanie stanowi jednak
element reguä wykäadni. W ramach rozwaĔaþ nad charakterem zasad prawa trzeba
takĔe mieè na uwadze, Ĕe normy te majñ charakter stopniowalny. MoĔna teĔ mówiè
o hierarchii w zbiorze zasad prawa, uäoĔonej wedäug Ēródäa umocowania poszczególnych spoĈród nich.
Od zasady prawa w wyĔej opisanym znaczeniu odróĔniè naleĔy pojöcie „zasady
prawnej”, o którym mowa w art. 61 § 6 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sñdzie
NajwyĔszym,5 którñ to moc posiada uchwaäa wyjaĈniajñca zagadnienia i rozstrzygajñca rozbieĔnoĈci w wykäadni prawa w orzecznictwie sñdów powszechnych, sñdów
wojskowych i Sñdu NajwyĔszego. JednakĔe przyjñè naleĔy, Ĕe autorytet Sñdu NajwyĔszego, dziaäajñcego w poszerzonym skäadzie, przyczynia siö w wielu przypadkach do definiowania zasad prawa w rozumieniu niniejszego opracowania.
Studia nad zasadami prawa nie sñ obce nauce prawa rolnego. Próba opracowania katalogu zasad prawa rolnego zostaäa m.in. podjöta i zreferowana w 1979 r. na
äamach „Paþstwa i Prawa” przez P. Czechowskiego i A. Stelmachowskiego.6 Upäyw
ponad 30 lat, transformacja ustrojowa i gospodarcza, a takĔe uzyskane przez Polskö czäonkostwo w Unii Europejskiej, wiñĔñce siö wprost z przyjöciem jej dorobku prawnego i zasad wspólnotowego rynku rolnego, zrewidowaäy zaproponowany
wówczas katalog.7 WspóäczeĈnie pierwszy z wyĔej wymienionych Autorów zaproponowaä zmodyfikowanñ listö zasad prawa rolnego, uszeregowanñ wedäug doniosäoĈci regulacji prawnej:
1) zasada interwencyjnego oddziaäywania przez Uniö Europejskñ i paþstwa narodowe na rolnictwo i obszary wiejskie zgodnie z celem Wspólnej Polityki
Rolnej UE;
2) zasada produkcyjnoĈci, w tym stymulacji przez paþstwo postöpu techniczno–
rolnego i biologicznego;
4
5
6
7
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Por. W. Pogasz, O legitymowaniu zasad prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, z. 2.
Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 499.
Zob. P. Czechowski, A. Stelmachowski, Zasady prawa rolnego, „PaĔstwo i Prawo” 1979, z. 12, s. 30–38.
Zaliczono do niego: 1) zasadĊ produkcyjnoĞci, a w jej ramach zasady: ochrony produkcyjnoĞci ziemi, ochrony
gospodarstwa rolnego jako warsztatu pracy rolnika, stymulacji postĊpu techniczno–rolnego, specjalizacji i koncentracji; 2) zasadĊ zróĪnicowanego planowego sterowania rolnictwem przez paĔstwo; 3) zasadĊ ksztaátowania
i ochrony zawodu rolnika; 4) zasadĊ preferencji dla uspoáecznionych form gospodarowania.
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3) zasada ochrony produkcyjnoĈci ziemi w ramach ochrony zasobów naturalnych w powiñzaniu z zagospodarowaniem przestrzennym obszarów wiejskich;
4) zasada ochrony gospodarstwa rolnego jako warsztatu pracy rolnika oraz
ochrony innych form gospodarowania ziemiñ.8
Próbö wyodröbnienia aktualnie obowiñzujñcych zasad prawa rolnego podjñä teĔ
A. Lichorowicz. Do najistotniejszych z nich Autor zaliczyä:
1) zasadö ochrony trwaäoĈci warsztatu pracy producenta rolnego, w obröbie której wyróĔniä: zasadö szczególnej ochrony interesów osób faktycznie prowadzñcych produkcjö rolnñ wobec osób nie bödñcych producentami rolnymi, zasadö pozytywnego oddziaäywania na strukturö gruntowñ gospodarstw
w celu jej modernizacji i zapewnienia gospodarstwom samowystarczalnoĈci
ekonomicznej oraz zasadö kooperacji producentów rolnych;
2) konstytucyjnñ zasadö szczególnej ochrony rodzinnego charakteru gospodarstw jako podstawy ustroju rolnego Polski (art. 23 Konstytucji);
3) zasadö ekonomicznego i socjalnego równouprawnienia ludnoĈci miejskiej
i wiejskiej, a w szczególnoĈci: wprowadzenie gwarancji zrównania, a w kaĔdym razie zbliĔenia dochodów ludnoĈci miejskiej i producentów rolnych,
uwzglödnianie losowego charakteru produkcji rolnej i zwiñzanej z tym koniecznoĈci zwiökszonej ochrony producenta rolnego przed jednostronnym
ponoszeniem ryzyka produkcyjnego oraz zapewnienie producentom rolnym
i ich rodzinom takiego samego stopnia ochrony socjalnej jak ludnoĈci miejskiej;
4) zasadö maksymalnej ochrony zdrowotnej konsumenta produktów rolnych;
5) zasadö harmonizacji regulacji struktury i procesów produkcyjnych w rolnictwie z wymogami ochrony Ĉrodowiska.9
Jak wyĔej wspomniano, w ramach zbioru zasad prawa wäaĈciwych dla danej
gaäözi moĔna zastosowaè ich hierarchiczne uporzñdkowanie. Kluczem wartoĈciujñcym moĔe byè w pierwszej kolejnoĈci kryterium kategorii (rangi) aktu, w którym
dana zasada znajduje umocowanie. Z tego wzglödu za cel niniejszego opracowania
przyjöto analizö poszczególnych nazwanych powyĔej zasad prawa rolnego w kontekĈcie ich umocowania w przepisach rangi konstytucyjnej.10 Efekty tej oceny mogñ
säuĔyè za przyczynek do lepszego usystematyzowania tychĔe zasad oraz ustalenia
zakresu ich spójnoĈci ze spoäeczno–gospodarczym modelem ustrojowym. Wydaje
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P. Czechowski, Zasady prawa rolnego – stabilizacja czy ewolucja, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. IX, s. 113.
A. Lichorowicz, PojĊcie i przedmiot prawa rolnego, Miejsce prawa rolnego w polskim systemie prawa, [w:]
A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2009, s. 30–31.
Por. A. Lichorowicz, Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP (Ğwietle art. 23 Konstytucji), [w:] M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001.
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siö teĔ, Ĕe rezultaty pogäöbionych badaþ nad tñ kwestiñ mogäyby staè siö przydatne
w procesie ustalania konstytucyjnego wzorca kontroli rozwiñzaþ prawnych, której
przedmiotem sñ obowiñzujñce normy prawa rolnego.
Wyartykuäowana powyĔej za P. Czechowskim zasada interwencyjnego oddziaäywania przez Uniö Europejskñ i paþstwa narodowe na rolnictwo i obszary wiejskie
zgodnie z celem Wspólnej Polityki Rolnej UE11 wydaje siö nie mieè bezpoĈredniego
umocowania w Konstytucji RP. To uogólniajñce okreĈlenie przedmiotowej zasady
sprowadza siö w istocie do uznania celów i zadaþ Wspólnej Polityki Rolnej oraz sposobów ich realizacji, wyraĔonych przede wszystkim w art. 39 i 40 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)12 za zasadö polskiego prawa rolnego. Jest
to przejaw przestrzegania wiñĔñcego Polskö prawa miödzynarodowego, co bezpoĈrednio wynika z treĈci art. 9 Konstytucji RP. Omawiana zasada eksponuje w pierwszej kolejnoĈci prymat prawa europejskiego nad krajowym w przedmiocie ustanawiania instrumentów interwencyjnych w rolnictwie. Warto przy tym zauwaĔyè, Ĕe
zakres dopuszczalnego interwencjonizmu krajowego w ramach prezentowanej koncepcji jest ĈciĈle limitowany, zatem nie istnieje w obecnych uwarunkowaniach traktatowych w ramach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej peäna swoboda programowania i realizowania krajowej polityki rolnej. To specyficzne uksztaätowanie
sytuacji prawnej polskiego ustawodawcy i wäaĈciwego ministra znajduje formalne umocowanie konstytucyjne. Po myĈli art. 90 ust. 1 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska moĔe na podstawie umowy miödzynarodowej przekazaè organizacji
miödzynarodowej lub organowi miödzynarodowemu kompetencje organów wäadzy
paþstwowej w niektórych sprawach. Niewñtpliwie Traktat dotyczñcy przystñpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany w Atenach w dniu 16
kwietnia 2003 r.13 stanowi przejaw realizacji uprawnienia do przekazania niektórych
kompetencji wäadzy paþstwowej organizacji miödzynarodowej, w tym takĔe w obszarze programowania i wdraĔania polityki rolnej. Problemy zwiñzane z obowiñzywaniem, stosowaniem i przestrzeganiem norm prawnych, ksztaätowanych w umowie miödzynarodowej oraz na jej podstawie, rozstrzygajñ reguäy kolizyjne wyraĔone
w art. 91 Konstytucji RP. Zgodnie z nimi, tego rodzaju umowa miödzynarodowa
ma pierwszeþstwo przed ustawñ, jeĔeli ustawy tej nie da siö pogodziè z umowñ.
Nadto, jeĔeli wynika to z ratyfikowanej umowy konstytuujñcej organizacjö miödzynarodowñ, prawo przez niñ stanowione jest stosowane bezpoĈrednio, majñc pierwszeþstwo w przypadku kolizji z ustawami. Prymat prawa europejskiego zostaä teĔ
wprost potwierdzony w postanowieniach Traktatu Akcesyjnego. Zgodnie z art. 2
Aktu, dotyczñcego warunków przystñpienia oraz dostosowaþ w traktatach stano11
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A. Lichorowicz równieĪ zaprezentowaá pogląd, Īe „w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej (…) katalog zasad ulegá wzbogaceniu o zasady zawarte w art. 33 TWE”. Zob. A. Lichorowicz, PojĊcie i przedmiot..., op.
cit., s. 31.
Dz. Urz. UE 2012 C 326.
Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864.
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wiñcych podstawö Unii Europejskiej, stanowiñcego czöĈè skäadowñ Traktatu Akcesyjnego, „od dnia przystñpienia nowe Paþstwa Czäonkowskie sñ zwiñzane postanowieniami Traktatów zaäoĔycielskich i aktów przyjötych przez instytucje Wspólnot
i Europejski Bank Centralny przed dniem przystñpienia; postanowienia te sñ stosowane w nowych Paþstwach Czäonkowskich zgodnie z zasadami okreĈlonymi w tych
Traktatach i niniejszym Akcie”.14 Prymat ten eksponowany jest równieĔ w orzecznictwie Europejskiego Trybunaäu SprawiedliwoĈci.15 W tym stanie rzeczy nie budzi
wñtpliwoĈci, Ĕe normy prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej, dotyczñce
polityki rynkowo–dochodowej oraz strukturalnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, zachowujñ pierwszeþstwo stosowania wobec regulacji krajowych.
Kolejne przywoäane powyĔej zasady – produkcyjnoĈci w aspekcie stymulacji
przez paþstwo postöpu techniczno–rolnego i biologicznego oraz ochrony produkcyjnoĈci ziemi w ramach ochrony zasobów naturalnych w powiñzaniu z zagospodarowaniem przestrzennym obszarów wiejskich, a takĔe zasada harmonizacji regulacji
struktury i procesów produkcyjnych w rolnictwie z wymogami ochrony Ĉrodowiska nawiñzujñ poĈrednio do wartoĈci wyraĔonych w ustawie zasadniczej. Kreujñ
one obowiñzek sprawowania przez wäadze publiczne aktywnej roli w celu zagwarantowania zgodnoĈci produkcji rolnej oraz kierunków postöpu techniczno–rolnego i biologicznego z wymaganiami jakoĈciowymi ochrony Ĉrodowiska naturalnego i prawem wäasnoĈci intelektualnej, co w aspekcie negatywnym stanowi zakaz
produkcji rolnej metodami nadmiernie godzñcymi w uwarunkowania Ĉrodowiskowe
w znaczeniu biologicznym i przestrzennym oraz z naruszaniem prawa wäasnoĈci intelektualnej innych podmiotów, a w sensie pozytywnym nakazuje prowadzenie polityki zapewniajñcej osiñganie poziomu produkcji, gwarantujñcego bezpieczeþstwo
dostaw ĔywnoĈci w odpowiedniej iloĈci i o wäaĈciwej jakoĈci. Za Ēródäo konstytucyjne tychĔe obowiñzków wäadzy publicznej przyjñè naleĔy przede wszystkim art.
5, na mocy którego Rzeczpospolita Polska zapewnia bezpieczeþstwo obywateli oraz
zapewnia ochronö Ĉrodowiska, kierujñc siö zasadñ zrównowaĔonego rozwoju. Dodatkowo, art. 74 ust. 1 i 2 nakäada na wäadze publiczne obowiñzek prowadzenia polityki zapewniajñcej bezpieczeþstwo ekologiczne oraz ochrony Ĉrodowiska. Adresatami podobnego obowiñzku, ale na mocy art. 86, sñ wszystkie podmioty podlegäe
postanowieniom Konstytucji RP. Jak podkreĈliä Trybunaä Konstytucyjny, ochrona
Ĉrodowiska jest jednym z elementów „bezpieczeþstwa ekologicznego”, ale zadania
wäadz publicznych sñ szersze – obejmujñ teĔ dziaäania poprawiajñce aktualny stan
Ĉrodowiska i programujñce jego dalszy rozwój. Podstawowñ metodñ uzyskania tego
celu jest – nakazane przez art. 5 Konstytucji RP – kierowanie siö zasadñ zrównowaĔonego rozwoju, co nawiñzuje do ustaleþ miödzynarodowych, w szczególnoĈci
14
15

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Zapewnienie skutecznoĞci prawu Unii Europejskiej w prawie polskim.
Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej, Warszawa 2003, s. 5.
Zob. np. orzeczenie ETS w sprawie 6/64 Flamino Costa v. ENEL (Zb. Orz. 1964, s. 585), orzeczenie ETS w sprawie 11/70 Internationale Handelsgesellschaft, (Zb. Orz. 1970, s. 1161).
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Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Ĉrodowiska i rozwoju, majñcej miejsce w Rio de Janeiro w dniach 3–14.06.1992 r. W ramach zasad zrównowaĔonego
rozwoju mieĈci siö nie tylko ochrona przyrody czy ksztaätowanie äadu przestrzennego, ale takĔe naleĔyta troska o rozwój spoäeczny i cywilizacyjny.16 Dodatkowo,
Trybunaä w innym orzeczeniu wskazaä, Ĕe wymagania w dziedzinie ochrony Ĉrodowiska, rzutujñce przede wszystkim na uksztaätowanie swobody dziaäalnoĈci gospodarczej, mogñ równieĔ uzasadniaè ingerencjö w sferö praw wäaĈcicieli przy zachowaniu proporcjonalnoĈci ingerencji i nienaruszaniu istoty prawa wäasnoĈci.17 W tym
kontekĈcie nie dziwi uwzglödnianie przez wäadze publiczne w ramach programowania mechanizmów nowej Wspólnej Polityki Rolnej istotnych wydatków na dopäaty
do praktyk rolnoĈrodowiskowych oraz akceptacja dla konsekwentnego „zazieleniania” tej polityki.
Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 64 Konstytucji RP, paþstwo ma
obowiñzek chroniè wäasnoĈè, co rozciñga siö niewñtpliwie równieĔ na ochronö wäasnoĈci intelektualnej, której poszanowanie ma coraz wiöksze znaczenie w zwiñzku
z dynamicznym rozwojem biotechnologii.
Zasada ochrony gospodarstwa rolnego jako warsztatu pracy rolnika oraz ochrony innych form gospodarowania ziemiñ (wg P. Czechowskiego) i zasada ochrony
trwaäoĈci warsztatu pracy producenta rolnego (wg A. Lichorowicza) posiadajñ realne umocowanie prawne w przepisach ustaw zwykäych, ale na gruncie Konstytucji RP doznajñ znacznego osäabienia w kontekĈcie treĈci art. 21, chroniñcego m.in.
prawo dziedziczenia. NaleĔy tu w szczególnoĈci przywoäaè wyrok Trybunaäu
Konstytucyjnego18 w sprawie o sygn. P 4/99, znoszñcy obowiñzujñce do poczñtku 2001 roku szczególne zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych. Trzeba jednak
podkreĈliè, Ĕe wniosku wypäywajñcego z sentencji tego orzeczenia nie powinno siö
absolutyzowaè. JuĔ przecieĔ w uzasadnieniu tego wyroku Trybunaä stwierdziä, Ĕe
ustawodawca – w granicach przysäugujñcej mu swobody regulowania dziedziczenia
– moĔe odwoäaè siö do koncepcji rodzinnego gospodarstwa rolnego i realizujñc jñ,
potraktowaè gospodarstwo rolne jako szczególny przedmiot dziedziczenia, poddajñc je w okreĈlonym zakresie pewnym odröbnym regulacjom. Zdaniem Trybunaäu,
art. 23 zd. 2 Konstytucji nie wyäñcza wprowadzenia co do spadku, w którego skäad
wchodzi gospodarstwo rolne, szczególnej regulacji modyfikujñcej w okreĈlonych
punktach ogólne przepisy prawa spadkowego. Trybunaä podkreĈliä jednak, Ĕe modyfikacje te nie mogñ byè dowolne, ale säuĔyè majñ praktycznej realizacji wartoĈci
konstytucyjnej wyraĔonej w art. 23 ustawy zasadniczej. Z tych wzglödów omawianym zasadom moĔna w tym zakresie przypisaè charakter postulatywny, a w oparciu
16
17
18
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Wyrok TK z dnia 6 czerwca 2006 r. sygn. K 23/05 (OTK ZU 2006, Nr 6A, poz. 62).
Wyrok TK z dnia 15 maja 2006 r. sygn. P 32/05 (OTK ZU 2006, Nr 5A, poz. 56).
Wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r. sygn. P 4/99 (OTK ZU 2001, Nr 1, poz. 5).
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o nie inspirowaè ustawodawcö zwykäego do wprowadzenia gäöbszej ochrony warsztatu pracy rolnika oraz ochrony jego produkcyjnoĈci i dochodowoĈci.
Za konstytucyjnñ podstawö ochrony gospodarstwa rolnego jako warsztatu pracy
w sensie funkcjonalnym moĔna teĔ przyjñè art. 24 ustawy zasadniczej. Ustrojodawca zobowiñzaä w nim wäadze publiczne do ochrony pracy i sprawowania nadzoru
nad jej warunkami. Oceniè naleĔy, iĔ sens tej regulacji nie ogranicza siö wyäñcznie
do zapewnienia ochrony praw pracowników w relacjach z pracodawcami, ale takĔe
– w szerszym rozumieniu – do otoczenia opiekñ w drodze odpowiednich regulacji
ochrony warsztatów pracy osób samozatrudniajñcych siö, w tym równieĔ rolników.
Chodzi tu o powstrzymanie siö ustawodawcy od wdraĔania rozwiñzaþ prawnych,
godzñcych w organizacyjne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania takich jednostek, przy jednoczesnym stosowaniu instrumentów umacniajñcych moĔliwoĈci organizowania sobie przez obywateli zatrudnienia o produktywnym charakterze. Stñd
teĔ obowiñzek sprawowania paþstwowego nadzoru nad warunkami pracy dotyczy
wiöc takĔe pracy rolniczej, przy której dochodzi do ponadprzeciötnej liczby wypadków, co implikuje koniecznoĈè prowadzenia dziaäaþ prewencyjnych.19 Warto teĔ
zwróciè uwagö na ustanowionñ w przepisach o ksztaätowaniu ustroju rolnego20 zasadö preferencji producenta rolnego (rolnika indywidualnego), majñcñ zastosowanie w procesie trwaäego rozdysponowywania Zasobu WäasnoĈci Rolnej Skarbu Paþstwa, ukierunkowanñ na powiökszanie rodzinnych gospodarstw rolnych.
WyĔej opisane podejĈcie koresponduje równieĔ ĈciĈle z wartoĈciami wyraĔonymi w art. 65 ust. 1 i 5 Konstytucji RP (wolnoĈè wyboru i wykonywania zawodu,
obowiñzek prowadzenia polityki zmierzajñcej do peänego i produktywnego zatrudnienia) oraz w art. 66 (gwarancje bezpiecznych i higienicznych warunków pracy)
i art. 67 ustawy zasadniczej (prawo do zabezpieczenia spoäecznego).
RównieĔ wyraĔonñ przez A. Lichorowicza zasadö ekonomicznego i socjalnego równouprawnienia ludnoĈci miejskiej i wiejskiej warto przeanalizowaè w Ĉwietle wartoĈci konstytucyjnych. OczywiĈcie, w pierwszej kolejnoĈci nasuwa siö art. 32
ustawy zasadniczej, gäoszñcy, iĔ wszyscy sñ wobec prawa równi i majñ prawo do
równego traktowania przez wäadze publiczne. Dodatkowo, ust. 2 tego artykuäu statuuje zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, w tym w Ĕyciu spoäecznym
i gospodarczym. Wedäug Trybunaäu Konstytucyjnego art. 32 stanowi caäoĈè normatywnñ. Ustöp 1 formuäuje w sposób ogólny zasadö równoĈci jako normö konstytucyjnñ adresowanñ do wszelkich organów wäadzy publicznej, zarówno stanowiñcych,
jak i stosujñcych prawo. Natomiast ust. 2 wyraĔa uniwersalny charakter zasady równoĈci, nakazujñc jej przestrzeganie we wszystkich sferach Ĕycia. OkreĈla takĔe bli19
20

Zob. P. Litwiniuk, M. Podstawka, Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach” 2011, nr 91, s. 18–30.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaátowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 803).
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Ĕej granice dopuszczalnych róĔnicowaþ podmiotów prawa. W myĈl tego przepisu
Ĕadne kryterium nie moĔe stanowiè podstawy dla róĔnicowaþ niesprawiedliwych,
dyskryminujñcych okreĈlone podmioty.21 Trybunaä wielokrotnie podkreĈlaä w swym
orzecznictwie, Ĕe nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w Ĉwietle zasady równoĈci jest oceniany zawsze w ramach ich okreĈlonej klasy (kategorii), co
oznacza, Ĕe porównywane podmioty powinny byè takie same pod wzglödem ich relewantnej (istotnej) cechy w kontekĈcie danego uregulowania. PodejĈcie to uzasadnia rozpatrywanie sytuacji producentów rolnych w porównaniu z uczestnikami obrotu (w tym pracownikami) w innych sektorach polskiej gospodarki. Trzeba przy
tym pamiötaè, Ĕe ustanowiona w art. 32 Konstytucji RP zasada równoĈci jest ĈciĈle
powiñzana z zasadñ sprawiedliwoĈci spoäecznej, o której mowa w art. 2 ustawy zasadniczej.22
Wskazaè takĔe naleĔy, iĔ rolnicy objöci sñ teĔ formalnie na równych prawach
z pracownikami innych sektorów gospodarki opiekñ paþstwa nad warunkami pracy (art. 24, art. 66), gwarancjami zabezpieczenia spoäecznego (art. 67) i ochrony
zdrowia (art. 68). JednakĔe pewne jest, Ĕe w praktyce wzorce te w wielu przypadkach majñ wciñĔ charakter intencjonalny. Wprowadzenie postulowanej przez Autora tej zasady gwarancji zrównania lub zbliĔenia dochodów ludnoĈci miejskiej i producentów rolnych moĔe okazaè siö niemoĔliwe w warunkach spoäecznej gospodarki
rynkowej. Tak gäöboka ingerencja prawodawcza w stosunki gospodarcze mogäaby
nie ostaè siö w konfrontacji z wzorcem konstytucyjnym wyraĔonym w art. 20 ustawy zasadniczej. JednakĔe zgodziè siö naleĔy, Ĕe zaäoĔenie to stanowiè powinno cel
polityki paþstwa – i jako taki moĔe byè przecieĔ elementem treĈci zasady prawa
– ukierunkowanej na späaszczanie dysparytetów dochodów pomiödzy poszczególnymi grupami spoäeczno–zawodowymi. Postulat uwzglödniania losowego charakteru produkcji rolnej i wynikajñcej z tego faktu koniecznoĈci zwiökszenia ochrony
przed ryzykiem produkcyjnym powinien byè akceptowany w Ĉwietle zasad i wartoĈci konstytucyjnych. MoĔna oceniè, iĔ w obliczu tej okolicznoĈci walor zgodnoĈci
z ustawñ zasadniczñ zachowujñ rozwiñzania ustawowe kreujñce preferencyjny (faworyzujñcy) system ubezpieczeþ spoäecznych oraz majñtkowych rolników i czäonków ich rodzin. Pogäöbionej analizy wymaga natomiast kwestia zrównania stopnia
ochrony socjalnej ludnoĈci trudniñcej siö rolnictwem i pozostaäej. Sposób ustalania
prawa rolników i czäonków ich rodzin do zasiäków, stypendiów socjalnych oraz ich
wysokoĈci zasäuguje na zainteresowanie nim Trybunaäu Konstytucyjnego.
W kontekĈcie zasady równouprawnienia ludnoĈci miejskiej i wiejskiej warto
zwróciè teĔ uwagö na pozytywny przejaw dostrzeĔenia i równoprawnego uznania
21
22
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przez ustrojodawcö zróĔnicowanych form organizacyjno–prawnych aktywnoĈci rolników oraz innych grup zawodowych. Mianowicie, art. 12 i art. 59 Konstytucji RP
zapewniajñ wolnoĈè tworzenia i dziaäania organizacji, w tym organizacji spoäeczno–zawodowych rolników oraz wolnoĈè zrzeszania siö w nich. Wskutek tej regulacji rolnicy zostali przez ustrojodawcö w sposób wyraĒny uznani za uczestników
spoäeczeþstwa obywatelskiego, uprawnionych do organizowania siö takĔe w specyficznej formie w celu popierania swoich interesów zawodowych, socjalnych i innych. Przewidziana dla rolników dodatkowa, obok zwiñzków zawodowych formuäa:
organizacje spoäeczno–zawodowe jest przejawem dostrzeĔenia specyfiki wiejskiej.
Jak zauwaĔa siö w literaturze, rolnicy – w przeciwieþstwie do robotników – pozostajñ w rozproszeniu; nie äñczy ich wspólny zakäad pracy, co powoduje ich relatywnñ säaboĈè. Dlatego zagwarantowanie prawa zrzeszania siö w organizacjach spoäeczno–zawodowych ma szczególnie duĔe znaczenie.23 Problematyka ta zyskaäa na
znaczeniu po wstñpieniu Polski do Unii Europejskiej i zaistnieniu potrzeby reprezentowania zbiorowych interesów rolników na szczeblu wspólnotowym.24
Kolejna zasada – maksymalnej ochrony zdrowotnej konsumenta produktów rolnych niewñtpliwie wpisuje siö w wartoĈci gwarantowane konstytucyjnie. Nie trudno dostrzec, Ĕe zadania realizowane przez normy prawa rolnego sñ istotne nie tylko
dla producentów rolnych, ale i konsumentów. W oparciu o to warto ponownie odwoäaè siö do treĈci normatywnej art. 5 Konstytucji RP, z której m.in. wywodzimy
gwarancjö zapewnienia bezpieczeþstwa obywateli. Pojöcie bezpieczeþstwa ĔywnoĈci, oprócz zasygnalizowanego wyĔej aspektu zapewnienia jej dostaw, jest rozpatrywane teĔ w kontekĈcie ochrony zdrowia konsumenta, co siö wiñĔe z potrzebñ
nadzoru paþstwowego nad procesami zwiñzanymi z wytwarzaniem ĔywnoĈci i handlem niñ. Problematyka ta jest w szczególnoĈci przedmiotem zainteresowania prawa
ĔywnoĈciowego, obejmujñcego normy regulujñce bezpieczeþstwo ĔywnoĈci (food
safety) i jej jakoĈè rynkowñ (food quality) na etapie produkcji, przetwarzania i obrotu gospodarczego.25 Regulacje prawa ĔywnoĈciowego wpisujñ siö takĔe w realizacjö
uprawnienia ĈciĈle powiñzanego z tym wywiedzionym z art. 5 ustawy zasadniczej
– prawa do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP). Trybunaä Konstytucyjny z przepisu art. 68 ust. 1 wywiódä podmiotowe prawo jednostki do ochrony
zdrowia oraz obiektywny nakaz podejmowania przez wäadze publiczne takich dziaäaþ, które sñ konieczne dla naleĔytej ochrony i realizacji tego prawa.26 Dodatkowo,
art. 76 Konstytucji RP nakäada na wäadze publiczne obowiñzek chronienia konsu23

24
25
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S. Prutis, Rolnicy indywidualni, Spoáeczno–zawodowe organizacje rolników, [w:] P. Czechowski, M. Korzycka–
Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa
1999, s. 144.
Zob. E. Tomkiewicz, Legitymizacja organizacji rolników w UE i ich wpáyw na regulacje unijnego prawa rolnego,
„Studia Iuridica Agraria” 2011, t. IX, s. 271–281.
M. Korzycka–Iwanow, Prawo ĪywnoĞciowe, Zakres i cechy charakterystyczne prawa ĪywnoĞciowego, [w:]
A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2009, s. 474.
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mentów przed dziaäaniami zagraĔajñcymi ich zdrowiu, bezpieczeþstwu oraz przed
nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zatem sprawowanie nadzoru nad procesem
produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu ĔywnoĈci, formuäowanie przez
ustawodawcö obowiñzków producentów ĔywnoĈci o charakterze jakoĈciowym i informacyjnym oraz utworzenie organizacyjno–prawnych form weryfikowania speäniania tych wymagaþ, stanowiñ elementy systemu ochrony zdrowia i bezpieczeþstwa konsumentów.
Ostatnia z przedstawionych zasad prawa rolnego to konstytucyjna zasada szczególnej ochrony rodzinnego charakteru gospodarstw jako podstawy ustroju rolnego
Polski (art. 23 ustawy zasadniczej). Jako jedyna z omawianych norm o szczególnym charakterze posiada ona bezpoĈrednie umocowanie w Konstytucji RP, czego
w ramach niniejszego opracowania nie trzeba dowodziè. Wprowadzenie do ustawy zasadniczej tego rodzaju treĈci jest w pewnym sensie nawiñzaniem do polskiej
tradycji istnienia tzw. zapisu rolnego. Usytuowanie go w rozdziale I zatytuäowanym „Rzeczpospolita” stwarza wraĔenie nadania mu doniosäego charakteru, choè
w rzeczywistoĈci mamy tu do czynienia z tzw. kategoriñ zasady ustrojowej „drugiego szczebla”, dopeäniajñcej i konkretyzujñcej zasady bardziej ogólne, gäównie zasadö spoäecznej gospodarki rynkowej.27 JednakĔe naleĔy wyraziè poglñd, iĔ zasada wynikajñca z art. 23 Konstytucji RP, mimo zastrzeĔeþ poczynionych w zdaniu
drugim przepisu, znajduje zastosowanie zarówno w statycznej, jak i dynamicznej
formule. W pierwszej z nich oznacza obowiñzek powstrzymania siö przez wäadze
publiczne od stanowienia regulacji godzñcych w podstawy dziaäalnoĈci rodzinnych
gospodarstw rolnych, a w drugiej sprowadza siö do naäoĔenia na paþstwo obowiñzku aktywnego podejmowania dziaäaþ zapobiegajñcych odchodzeniu za sprawñ zjawisk i mechanizmów rynkowych od modelu gospodarstwa rodzinnego.28 Podobny poglñd wyraĔa W. Skrzydäo, stwierdzajñc, Ĕe z zasady tej wynika obowiñzek
paþstwa stanowienia prawa, które bödzie wspieraè gospodarstwa rodzinne w dziedzinie gospodarczej, spoäecznej i finansowej, jak równieĔ wprowadzania uregulowaþ prawnych chroniñcych interesy wäaĈcicieli takich gospodarstw.29 Wydaje siö
jednak, Ĕe oczekiwana aktywna postawa wäadz publicznych w zakresie wspierania
i ochrony rodzinnego charakteru gospodarstw powinna uwzglödniaè dyrektywy wynikajñce z konstytucyjnej zasady pomocniczoĈci.30 Gospodarstwo rodzinne nie jest
definiowane na gruncie przepisów konstytucji, trudno teĔ przyjñè, Ĕe mamy tu do
czynienia z pojöciem zastanym, czyli w miarö jednolicie rozumianym w doktrynie
prawa. Zresztñ, podobne problemy w definiowaniu tego pojöcia wystöpujñ na grun27
28
29
30
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cie prawa Unii Europejskiej.31 Definicja legalna „gospodarstwa rodzinnego” zostaäa wprowadzona co prawda w ustawie o ksztaätowaniu ustroju rolnego, ale wydaje siö, Ĕe jego ustawowy desygnat ma wöĔsze znaczenie od swego konstytucyjnego
odpowiednika. Przyjöcie bardziej otwartej koncepcji gospodarstwa rodzinnego pozwoliäoby na usprawiedliwione uksztaätowanie nowej sytuacji prawnej, chociaĔby
w obszarze opodatkowania i obciñĔenia skäadkami na ubezpieczenia spoäeczne, gospodarstw aktywniej uczestniczñcych w wiejskim Ĕyciu gospodarczym, które mogäyby realizowaè rolö nie tylko jednostek produkcyjnych, ale równieĔ lokalnych
ognisk mikroprzedsiöbiorczoĈci, kultywowania tradycji, rozwoju kultury, umacniania wiözi rodzinnych i urozmaicania krajobrazu spoäecznego.32 Dlatego konstytucyjne pojöcie gospodarstwa rodzinnego nadal wymaga twórczego rozwiniöcia w ustawodawstwie zwykäym i programach ustanowionych w ramach realizacji Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Warto mieè na uwadze, iĔ Trybunaä Konstytucyjny podziela poglñd, Ĕe gospodarstwo rodzinne, jako wartoĈè konstytucyjna, moĔe
byè przedmiotem szczególnej ochrony – co przesñdza o säusznoĈci w wyeksponowaniu omawianej zasady – ale ochrona ta udzielana na mocy odröbnych przepisów powinna byè uzasadniona.33 W innym wypadku przyjöte instrumenty prawne
bödñ musiaäy pozostawaè w peänej zgodnoĈci z wartoĈciami wyraĔonymi w art. 21
i 22 ustawy zasadniczej.34 Z orzecznictwa trybunalskiego, które co prawda osäabiäo
restrykcyjne regulacje dotyczñce dziedziczenia gospodarstw rolnych, trzeba przede
wszystkim wywodziè upowaĔnienie dla ustawodawcy do rozwoju instytucji gospodarstwa rodzinnego, do czego inspiracjñ moĔe byè ogäoszony przez ONZ Miödzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego 2014.
Reasumujñc stwierdziè naleĔy, Ĕe zaproponowane przez P. Czechowskiego
i A. Lichorowicza zasady prawa rolnego posiadajñ wielopäaszczyznowe umocowanie w przepisach Konstytucji RP, które pozwala na ich lepsze zrozumienie i peäniejsze zdefiniowanie. Jedyna natomiast zasada o randze konstytucyjnej wymaga dla
swej wiökszej uĔytecznoĈci szerszego wykorzystania na gruncie ustaw zwykäych.
Wydaje siö teĔ, Ĕe potrzebñ czasu jest nowe, nieco szersze, spojrzenie na zasady prawa rolnego, zastanowienie siö nad nazwaniem nowych, szczególnie w Ĉwietle doĈwiadczeþ juĔ niemal dekady czäonkostwa Polski w Unii Europejskiej i ponad
piötnastu lat obowiñzywania ustawy zasadniczej z 1997 roku.
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THE EMPOWERMENT OF THE PRINCIPLES OF AGRICULTURAL LAW
IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND

Key words: the principle of agricultural law, the Constitution of the Republic
of Poland, the Constitutional Tribunal, the Common Agricultural Policy, the system
of agriculture.
Within the set of principles of agricultural law there can be distinguished those
that are directly or indirectly empowered in the Constitution of the Republic of
Poland. The outcome of analyzing them according to this criterion may serve as
contribution to better systematize these principles and to determine the extent of their
consistency with the socio–economic model of the system. It also appears that the
results of in–depth research of this issue could become useful in the determination
of the constitutional norm for controlling legal solutions applicable to the existing
provisions of agricultural law.
As a result of the analysis conducted, it can be assessed that the principles of
agricultural law proposed by P. Czechowski and A. Lichorowicz have multifaceted
empowerment in the provisions of the Constitution, which allows to better understand
and more fully define them. The only principle of a constitutional status, regarding
the family farm as the basis of the agricultural system, for its greater usefulness,
requires a wider application on the basis of ordinary laws. It seems that it is the
requirement of the times to take a new, slightly more comprehensive, look at the
principles of agricultural law and to cogitate on establishing new ones, particularly
in the light of the experience of almost a decade of the Polish membership in the
European Union and more than fifteen years of the Constitution of 1997.
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