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Ma gorzata Korzycka–Iwanow1

Ochrona w asno ci rolniczej w nawi zaniu 

do koncepcji w asno ci rolniczej 

Profesora Andrzeja Stelmachowskiego

„[...] ustawodawca konstytucyjny dostrzeg  niebezpiecze stwo takich ogranicze , które mog yby 
wypaczy  tre  prawa w asno ci. Nie mog  bowiem doprowadzi  do sytuacji, w której prawa w a ci-
ciela dadz  si  sprowadzi  do nudum ius („go ego prawa”) [...]”

Andrzej Stelmachowski 

1. Wprowadzenie

Koncepcja w asno ci rolniczej Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, któr  
przedstawi  po raz pierwszy pod koniec lat 60-tych XX w.,2 jest unikatow  w dok-
trynie prawa polskiego ze wzgl du na po czenie dwóch zakresów: 

1) konstrukcji prawnorzeczowej, zawartej w kc., 

2) praw podmiotowych w a cicieli gruntów, wywodzacych si  z ustaw obowi -
zuj cego porz dku prawnego i statuuj cych ró nego rodzaju prawa i obo-
wi zki.

Pami ta  trzeba, e tego rodzaju podej cie zrywa o z fikcj  abstrakcyjnej kom-
petencji w a ciciela, który zgodnie z art. 140 kc. mo e (podkre l. MKI), z wy cze-
niem innych osób, w granicach okre lonych przez ustawy i zasady wspó ycia spo-
ecznego korzysta  z rzeczy zgodnie ze spo eczno–gospodarczym przeznaczeniem 

swego prawa – na rzecz w a ciciela, który prawo swoje wykonuje, i jest to zacho-
wanie ze wszechmiar powszechne. Nie mo na pomin  elementu ustrojowego tej 
koncepcji, która nawi zuje do aktywnego, produkuj cego rolnika. Co prawda, do 
w a cicieli indywidualnych gospodarstw rolnych ówcze nie obowi zuj ca Konsty-
tucja odnosi a si  w uj ciu klasowym, u ywaj c okre lenia „ch op” (okre lenie „rol-
nik”, odwo uj ce si  do zawodu, po raz pierwszy pojawi o si  w PRL-u w ustawie 
z 1977 r. dotycz cej emerytur dla rolników), niemniej doznawa  ochrony konstytu-

1 Uniwersytet Warszawski.

2 A. Stelmachowski, Wst p do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969, s. 227.
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cyjnej. Polska Konstytucja stanowi a, e „Polska Rzeczpospolita Ludowa [...] ota-
cza opiek  indywidualne gospodarstwa rolne pracuj cych ch opów” (art. 15). Ko-
deks cywilny w art. 131 zawiera  norm  ogóln , i  przy t umaczeniu i stosowaniu 
przepisów kodeksu cywilnego nale y mie  na wzgl dzie opiek , jak  Polska Rzecz-
pospolita Ludowa otacza indywidualne gospodarstwa rolne pracuj cych ch opów3. 
Towarzyszy y takiemu podej ciu okre lone rozwi zania prawne, na mocy których 
ten, kto nie gospodarowa  prawid owo (wg przyj tych wówczas kryteriów), móg  
w asno  utraci  – tym za , którzy ze wzgl dów obiektywnych obowi zkom tym nie 
mogli podo a  (wiek, choroba), zacz to przyznawa  prawo do emerytury lub renty 
rolniczej.

Pracuj c pod kierunkiem Profesora Stelmachowskiego, byli my pod wra eniem 
nowatorskiego spojrzenia na w asno  w rolnictwie – odrywaj cego si  od utartych 
konstrukcji cywilistycznych i zuniformizowanej interpretacji art. 140 kc. Tworz ca 
si  w tym okresie szko a prawa rolnego Profesora Stelmachowskiego zacz a przy-
nosi  owoce w postaci prac Jego uczniów, które dotyczy y równiez problematy-
ki w asno ci w rolnictwie. Najszerzej w asno ci  zaj  si  ucze  Profesora, Wale-
rian Pa ko w swojej wybitnej monografii: O prawie w asno ci i jego wspó czesnych 
funkcjach4. W samym tytule pracy zaznaczone jest podej cie funkcjonalne do pra-
wa, które charakteryzowa o szko  Profesora Stelmachowskiego. W. Pa ko analizo-
wa  dylemat dotycz cy pogodzenia prawa wy czno ci w a ciciela z licznymi ogra-
niczeniami tego prawa i stwierdzi  m.in., e „[...] istot  prawa w asno ci najpro ciej, 
ale i najpe niej wyra a idea domniemania kompetencji: domniemania le cego po 
stronie w a ciciela, a odnosz cego si  do ogó u zachowa  wzgl dem okre lonej rze-
czy (dobra). [...] Koncepcja domniemania generalnej kompetencji wydaje si  by  
pogl dem kompromisowym wobec dylematu: „monopol jednostkowy” albo „rozpi-
sanie kompetencyjnej struktury w asno ci ekonomicznej pomi dzy wszystkie pod-
mioty w niej uczestnicz ce”5.

Rozczytywania konstrukcyjnej i faktycznej tre ci w asno ci w odniesieniu do 
rolnictwa dokonywano w szczególno ci w wa nych w rozwoju naukowym pracach 
doktorskich i hablitacyjnych. Pisz c o faktycznej tre ci, mam równie  na my li pro-
wadzenie bada  empirycznych, których prekursorem w powojennej nauce prawa 
prawa rolnego by  Profesor Stelmachowski.6 

3 Art. 131 kc. zawiera  gwarancj  w asno ci i ca kowit  ochron  indywidualnych gospodarstw rolnych, stanowi -

cych trwa y i równoprawny element spo eczno–gospodarczego ustroju PRL.

4 Wyd. U , Katowice 1984 r.

5 W. Pa ko, O prawie w asno ci i jego wspó czesnych funkcjach, Katowice 1984, s. 75–76.

6 Zob. np. E. Gniewek, J. Nadler, W. Pa ko, A. Polici ski, A. Stelmachowski, Przemiany w asno ci ziemi w rolni-

ctwie polskim, Wroc aw 1974; A. Stelmachowski (red.), Wp yw instrumentów prawnych na przestrzenn  struktu-

r  rolnictwa”, Warszawa 1977; A. Stelmachowski, P. Czechowski (red.), „Ewolucja pozycji w a ciciela indywidual-

nego gospodarstwa rolnego w PRL, Warszawa 1989.
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Odnosz c si  do w asno ci w rolnictwie, trzeba pami ta  o ca ym, do  z o-
onym kontek cie politycznym, ekonomicznym i spo ecznym tamtych czasów. Sy-

tuacja polityczna i ekonomiczna uwarunkowana by a sowietyzacj  pa stwa, a mi-
mo tego uda o si  zachowa  przez ca y ten okres, jako zasadnicz  form  produkcji 
w rolnictwie, indywidualne gospodarstwa rolne. Sytuacj  w asno ciow  w polskim 
rolnictwie mo na bez w tpienia okre li  jako fenomen tamtych czasów wobec sko-
lektywizowania rolnictwa w pozosta ych pa stwach socjalistycznych.

W a cicielami w rolnictwie by y nie tylko osoby fizyczne, istnia a w asno  
spo eczna (w tym w asno  pa stwowa), obejmuj ca oko o 30% ogó u gruntów. 
Wska niki planowe (zw aszcza dyrektywne) kr powa y bie c  dzia alno  jedno-
stek pa stwowych. W istocie prawa pa stwowych osób prawnych bli sze by y pra-
wom u ytkownika ni  w a ciciela7.

Stanis aw Prutis8, który analizowa  w asno  pa stwow  w okresie socjalizacji 
rolnictwa, wskaza  na dominacj  statusu przedsi biorstwa pa stwowego nad funk-
cj  gospodarstwa rolnego, która wynika a z daleko id cego uniformizmu struktur 
i mechanizmów zarz dzania sektorem gospodarki pa stwowej. Postawi  tez , i  
uniformizm ten determinowa y zarówno przes anki natury ustrojowej, zaliczane do 
podstaw ówczesnego prawa gospodarczego, jak i zasady tego prawa. W ród zasad 
tych szczególne znaczenie Stanis aw Prutis przypisa  zasadzie jednolitego fundu-
szu w asno ci pa stwowej jako strukturalnej przes ance uniformizacji oraz zasadzie 
planowo ci jako „fundamentu” uniwersalizacji funkcjonalnych instrumentów zarz -
dzania. 

Tego rodzaju „eksperyment legislacyjny” wprowadzony do praktyki dzia a-
nia prawa, tj. wt aczaj cy pa stwowe gospodarstwa rolne w sztywny gorset ogra-
nicze  niedospasowanej struktury i centralistycznego systemu zarz dzania stoso-
wanego w przymy le, nie móg  tym bardziej przynie  oczekiwanej efektywno ci 
w organizmach gospodarczych, w których ponadto konieczne by o liczenie si  ze 
szczególnymi cechami produkcji pozostaj cej w cis ym zwi zku z prawami natu-
ry i rodowiskiem. W sposób oczywisty musia y mie  zastosowanie te zasady eko-
nomiczne, które uwzgl dnia y okre lone ryzyko takiej produkcji. Istotne, e nie 
wszystkie przedsi biorstwa pa stwowe mia y podobny wynik ekonomiczny; w la-
tach 80-tych, poprzedzaj cych transformacj , mo na by o zauwa y  pog biaj ce 
si  pod tym wzgl dem zró nicowanie. Mo na by o, niejako w podsumowaniu okre-
su socjalizacji w rolnictwie pa stwowym, u zarania III Rzeczypospolitej, wskaza  
wiele przedsi biorstw zajmuj cych si  post pem biologicznym (np. hodowl  twór-
cz  w zakresie odmian ro lin, hodowl  zarodow  zwierz t), czy te  wielokierun-

7 A. Stelmachowski, System..., s. 218

8 S. Prutis, Pozycja prawna pa stwowych przedsi biorstw gospodarki rolnej (Ewolucja rozwi za ), Bia ystok 

1987.
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kowo rozwijaj ce produkcj  (tzw. kombinaty rolnicze), które osi ga y dobry wy-
nik ekonomiczny nie tylko ze wzgl du na dotacje pa stwowe, ale istotny wk ad 
naukowy zespo ów specjalistów. Nie bez znaczenia by y umiej tno ci mened er-
skie wykszta conych w owym czasie na wy szych uczelniach osób, które zarzadza-
y tymi przedsi biorstwami (zw aszcza w pó niejszych latach PRL-u), zapewnia-

j ce w a ciwe funkcjonowanie tego czynnika produkcji, jakim jest organizacja. To 
dla wy ej wspomnianych przedsi biorstw przewidziana by a w ustawie o gospoda-
rowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa z 1991 r. forma jednoosobo-
wej spó ki Skarbu Pa stwa. Przekszta cenie pa stwowego przedsi biorstwa gospo-
darki rolnej w tak  spó k  umo liwi oby niedokonywanie restrukturyzacji, a zatem 
nie by oby mo liwe i zasadne ich w czanie do Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu 
Pa stwa. Forma jednoosobowej spó ki Skarbu Pa stwa nie zosta a, niestety, wy-
korzystana, przedsi biorstwa przesz y biurokratyczn  drog  wcielenia do Zasobu 
W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa, by w nast pstwie przyj  form  spó ki Agen-
cji Nieruchomo ci Rolnych. To przyk ad oczywistego, jak na ironi , nieskorzysta-
nia z lekcji historii i pój cie za stereotypem politycznym, postrzegaj cym wszystkie 
PGR-y jako twory z gruntu nieudane i nieb d ce w stanie funkcjonowa  na wolnym 
rynku. Na dobr  spraw  zastosowanie regu  gry rynkowej dla ogó u pa stwowych 
przedsi biorstw gospodarki rolnej nie by oby zbyt wielkim ryzykiem, a mog o przy-
nie  du o lepsze rezultaty. Potwierdza o si  to z biegiem czasu, gdy gospodarowa-
nie w asno ci  pa stwow  nie przebiega o w a ciwie, a po 20 latach od dokonania 
transformacji jest a  nadto widoczne9. 

W latach 70-tych podj am w swojej pracy doktorskiej temat ochrony w asno-
ci rolniczej10, który podsun  mi mój promotor – Profesor A. Stelmachowski. Przyj-

muj c jako punkt wyj cia koncepcj  w asno ci rolniczej Profesora, postawi am tez , 
i  ochron  tego prawa nale y dostrzega  przez pryzmat dobra chronionego i intere-
su, ze wzgl du na który prawo ochrony tej udziela. Za o eniem pracy by o przed-
stawienie istoty zagadnienia ochrony w p aszczy nie konfrontacji ró nych dóbr 
i interesów, które konkurowa  b d  z „dobrem chronionym” w ramach w asno ci 
rolniczej, tj. produkcj  rolnicz . Oderwanie poj cia w asno ci rolniczej od prawa 
rolniczej w asno ci gruntowej skutkowa o równie szerokim potraktowaniem ochro-
ny tego prawa.

9 Analiz  krytyczn  przekszta ce  w rolnictwie pa stwowym (w:) S. Prutis, Kierunki zmian modelowych restruktu-

ryzacji i prywatyzacji rolnictwa pa stwowego, „Studia Iuridica Agraria” 2000, t. 1, s. 47 i n. Zob. równie  J. Nad-

ler, Wady regulacji prawnej gopsodarowania nieruchomoscimai rolnymi Skarbu Panstwa, (w:) R. Budzinowski, 

A. Zieli ski, Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki, Pozna –Kluczbork 2001, s. 143 i n.

10 M. Korzycka, Ochrona w asno ci rolniczej, Warszawa 1979.
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2. W asno  rolnicza wed ug Profesora Andrzeja Stelmachowskiego*11

Koncepcja w asno ci rolniczej zaproponowana przez A. Stelmachowskiego 
polega na skojarzeniu oryginalnej konstrukcji prawa w asno ci ze specyficznym 
przedmiotem tej w asno ci, jakim jest gospodarstwo rolne. Wed ug tej koncepcji 
w asno  rolnicza (wyodr bniana ze wzgl du na przedmiot w asno ci) jest kom-
pleksem praw i obowi zków okre laj cych sytuacj  prawn  podmiotu – w a ci-
ciela gospodarstwa rolnego.

Koncepcja w asno ci rolniczej stanowi istotny element dorobku doktrynalnego, 
le cego u podstaw wyodr bnienia prawa rolnego jako nowej ga zi prawa; mo e 
równie  stanowi  – w p aszczy nie dydaktycznej – o  porz dkuj c  prezentacj  in-
stytucji prawa rolnego. Warto wi c przybli y  t  koncepcj  studiuj cym prawo rol-
ne.

Trzon problematyki w asno ciowej jest oczywi cie przedmiotem regulacji pra-
wa cywilnego. Charakteryzuj c cechy ogólne prawa w asno ci, jako szczególnej 
kategorii prawnej, A. Stelmachowski wskazuje, e prawo w asno ci:

1) wyra a najszerszy zakres tre ciowy stosunku podmiotu do dóbr mu przypi-
sanych;

2) przyznaje w a cicielowi wy czno  (swoisty monopol) w odniesieniu do 
okre lonego przedmiotu;

3) charakteryzuje si  specyficzn  elastyczno ci 12.

Cechy te daj  si  odnie  do wszelkich rodzajów w asno ci, bez wzgl du na to, 
co jest jej przedmiotem, w tym tak e do w asno ci rolniczej.

Oryginalno  podej cia A. Stelmachowskiego do w asno ci polega na pro-
pozycji konstrukcji odmiennej od klasycznego, cywilistycznego modelu w asno-
ci. Cywilistyczny model w asno ci jest to model odziedziczony po prawie rzym-

skim (triada uprawnie  w a cicielskich), które k ad o nacisk na prawo w a ciciela, 
absolutne wobec wszystkich innych. W a ciciel mia  prawa, nie mia  natomiast wo-
bec otoczenia adnych obowi zków, przeciwnie, otoczenie mia o obowi zek re-
spektowania praw w a ciciela. Prawda, e dostrze ono ograniczenia wynikaj ce 
chocia by z praw s siedzkich, ale w asno  nie doznawa a z tego powodu „erozji” 
w pojmowaniu go jako najszerszego prawo do rzeczy. Jest to konstrukcja uprawnie  
w a ciciela ró ni ca si  od tej, jak  przyj to dla zobowi za , przy których mamy do 
czynienia z korelatem praw i obowi zków stron stosunku zobowi zaniowego.

* Tre  pkt 2 zosta a wcze niej opublikowana w pracy zbiorowej „Prawo rolne”, pod. red. P. Czechowskiego, War-

szawa 2011, s. 49–51, jako wspó autorstwo M. Korzyckiej–Iwanow oraz S. Prutisa. 

12 A. Stelmachowski, Tre  i wykonywanie prawa w asno ci, (w:) System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, 

pod red. T. Dybowskiego, 2. wyd., Warszawa 2007, s. 223. 
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Ju  ponad 40 lat temu A. Stelmachowski zaproponowa  odmienn  konstruk-
cj  prawa w asno ci, twierdz c, „ e b dem by oby dzi  ujmowanie w asno ci li 
tylko jako prawa podmiotowego. W asno  jest raczej kompleksem praw i obo-
wi zków. [...] Kto wie, czy korelacja praw i obowi zków tak typowa dla praw ob-
ligacyjnych, nie powinna by  tak e traktowana w zakresie praw bezwzgl dnych. 
W asno  jest wi c prawem skutecznym wobec ogó u, ale i ograniczonym ze wzgl -
du na potrzeby ogó u”13.

Zastosowanie przez A. Stelmachowskiego ogólnej koncepcji prawa w asno ci, 
jako kompleksu praw i obowi zków, do wyodr bnionej funkcjonalnie (ze wzgl -
du na przedmiot regulacji) w asno ci rolniczej by o niezwykle trafne i przydatne dla 
obu dziedzin prawa – cywilnego i rolnego. Z jednej strony koncepcja w asno ci rol-
niczej wyja nia a mechanizmy funkcjonowania prawa rolnego, z drugiej za  – insty-
tucje ze sfery w asno ci rolniczej dostarcza y argumentów podbudowuj cych ogól-
n  koncepcj  prawa w asno ci. 

Zdaniem Autora koncepcji odr bno  w asno ci rolniczej w p aszczy nie 
funkcjonalnej istnia a zawsze. Trudno bowiem negowa  specyficzny charakter 
produkcji rolnej, której istotnym elementem jest wykorzystanie ziemi jako nie-
zb dnego czynnika produkcji. Produkcja rolnicza, z za o enia, mo e by  prowadzo-
na tylko w ramach gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej ca o ci gospodar-
czej. Swoisty charakter gospodarstwa rolnego jako czynnej, zorganizowanej masy 
maj tkowej powoduje, e te rozwi zania cywilistyczne, które odnosz  si  do rzeczy, 
nie wystarczaj  dla okre lenia sytuacji prawnej zorganizowanej ca o ci, jak  stano-
wi gospodarstwo rolne. I tu przydatna jest koncepcja w asno ci rolniczej, która 
odnosi si  do gospodarstwa rolnego jako swoistego mienia. Przedmiotem w as-
no ci rolniczej jest gospodarstwo rolne14. 

Tak rozumiana w asno  rolnicza uzyskuje pe ny obraz dopiero wówczas, gdy 
we miemy pod uwag  nie tylko przepisy kodeksu cywilnego, ale i konglomerat 
przepisów ró nej rangi kszta tuj cych tre  tej w asno ci i sposób jej wykony-
wania. Co wi cej, w a nie elementy pozacywilistyczne maj  tu szczególne znacze-
nie. Chc c dowiedzie  si , w jaki sposób mo e rolnik wykorzysta  sw  ziemi  i inne 
sk adniki gospodarstwa rolnego, musimy si gn  do przepisów o ochronie gruntów 
rolnych, a tak e o ochronie rodowiska, o planowaniu przestrzennym, a nawet do 
prawa budowlanego, gdy chodzi o wznoszenie budynków wchodz cych w sk ad go-
spodarstwa. Aby oceni  poziom op acalno ci w gospodarstwie, nale y przestudio-

13 A. Stelmachowski, Wst p do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969, s. 227 i 228; Zarys teorii prawa cywilnego, 

Warszawa 1998, s. 206. Zainteresowanych szerszym wyja nieniem koncepcji w asno ci jako kompleksu praw 

i obowi zków odes a  nale y do obszernych studiów A. Stelmachowskiego na temat tre ci i wykonywania prawa 

w asno ci zamieszczonych (w:) System Prawa Prywatnego, op. cit., s. 213–314.

14 Na temat w asno ci rolniczej por. A.Stelmachowski, (w:) P. Czechowski, M. Korzycka–Iwanow, S. Prutis, A. Stel-

machowski, Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1999, s. 21–27; System 

Prawa Prywatnego, op. cit., s. 187–193. 
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wa  przepisy podatkowe, zasady kszta towania cen oraz liczne przepisy reguluj ce 
unijne bran owe rynki rolne. Na poziom dochodowo ci gospodarstwa rolnego rzu-
tuj  p atno ci ze rodków Unii Europejskiej. Co jednak charakterystyczne, rolni-
kowi przys uguj  p atno ci, je eli utrzymuje wszystkie grunty rolne zgodnie z nor-
mami tzw. dobrej kultury rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony rodowiska. 
Mamy wi c kompleks przepisów, które wp ywaj  w sposób po redni na mo -
no  korzystania przez rolnika z jego w asno ci. Suma tych regulacji okre la 
sytuacj  prawn  rolnika.

W konkluzji rozwa a  A. Stelmachowski stwierdza: „z faktu, e w asno  rol-
nicza odnosi si  do mienia, a wi c do kompleksu praw i obowi zków, wynika, e 
w asno  rolnicza jest kompleksem praw i obowi zków. W a ciciel ma w stosun-
ku do innych nie tylko prawa, ale i obowi zki. Cech  charakterystyczn  w asno-
ci rolniczej jest, e wspomniane obowi zki odnosz  si  nie tylko do okre lonych 

jednostek, ile wobec pa stwa reprezentuj cego interes spo ecze stwa jako ca o ci. 
W zamian za nale yte wykonywanie w asno ci rolniczej w a ciciel ma prawo liczy  
na pomoc (ze strony pa stwa) przy wykonywaniu swego prawa w asno ci”15.

3. Ochrona w asno ci rolniczej

Ochrona w asno ci rolniczej stanowi kontynuacj  zasadniczej my li Auto-
ra koncepcji, obejmuje zatem nie tylko ci le rzeczowy charakter prawa w asno-
ci rolniczej, ale mienie w postaci gospodarstwa rolnego. Istotny jest zatem zarów-

no przedmiot, jak i zakres (intensywno ) ochrony16. Dla ochrony poszczególnych 
sk adników stosuje si  prawo cywilne, odnosz ce si  do rzeczy, a dla ochrony go-
spodarstwa rolnego niezb dne b dzie ograniczenie prawa rozporz dzania jego 
sk adnikami. 

Ochrona w asno ci rolniczej przejawia si  w zakresie szeroko poj tej sukcesji 
gospodarstw rolnych, tj. dokonywanej za ycia (umowa z nast pc , renta struktural-
na), jak i mortis causa (w szczególno ci w obr bie zasad dzia u spadku uregulowa-
nych w kc.). Kierunek ochrony w asno ci rolniczej w zakresie zmiany pokolenia to 
d no  do zapewnienia zdolno ci produkcyjnej gospodarstwa. Podobnie gdy cho-
dzi o zniesienie wspó w asno ci gospodarstwa rolnego; przyj te kryterium podzia u 
to przede wszystkim zgodno  z zasadami prawid owej gospodarki rolnej.

Rozwa aj c przedmiot ochrony, nale y zwróci  uwag  na dwa elementy: 
1) ze wzgl du na jakie dobro w poszczególnych okresach historycznych udzie-
lano prawu w asno ci ochrony i równocze nie, 2) czyj interes miano na uwa-

15 System Prawa Prywatnego, op. cit., s. 189.

16 Ibidem, s. 192.
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dze, udzielaj c ochrony, innymi s owy, b dzie to pytanie o funkcj  prawa w as-
no ci17. 

Najbardziej z o ony problem ochrony w asno ci rolniczej zwi zany z prawem 
rzeczowym dotyczy korzystania z rzeczy (art. 140 kc.), na co ju  wy ej zwrócono 
uwag . Istotny wp yw na wykonywanie prawa maj  tutaj normy z zakresu ochro-
ny rodowiska, ochrony gruntów rolnych, planowania przestrzennego, ale te  pra-
wa budowlanego, energetycznego, przepisy o opodatkowaniu dzia ów specjalnych, 
ulgach podatkowych i in. 

W asno  rolnicza i jej ochrona maj  swoje „prze o enie” na przepisy konsty-
tucyjne18. Zdaniem Andrzeja Stelmachowskiego ustawodawca konstytucyjny do-
strzeg  niebezpiecze stwo takich ogranicze , które mog yby wypaczy  tre  prawa 
w asno ci. Nie mog  bowiem doprowadzi  do sytuacji, w której prawa w a ciciela 
dadz  si  sprowadzi  do nudum ius („go ego prawa”) i w zwi zku z tym twierdzi, e 
„najtrudniejszym jest problem ochrony w asno ci rolnej w zakresie tego jej atrybu-
tu, który tradycyjnie okre lamy mianem korzystania z rzeczy (art. 140 kc.). Chodzi 
tu bowiem o konglomerat norm prawnych, które reguluj  inne materie, ale w sposób 
niekiedy po redni wp ywaj  na prawo korzystania z rzeczy”19.

Kwesti  t  mo na wspó cze nie odnie  np. do kontrowersji zwi zanych z upra-
wami ro lin genetycznie zmodyfikowanych w sytuacji, gdy ich uprawa w otwartym 
rodowisku ma bez w tpienia zasadniczy – ograniczaj cy wp yw na prawa w asno-
ci w a cicieli gruntów ziemskich po o onych w s siedztwie tych, na których taka 

uprawa jest prowadzona. 

W konkluzji pojawia si  punkt najbardziej istotny. „Otó  inaczej przedstawia 
si  ochrona w asno ci rolniczej jako mienia zorganizowanego dla celów produkcyj-
nych, a inaczej ochrona sk adników gospodarstwa rolnego. Dla ochrony poszcze-
gólnych sk adników stosuje si  regu y i prawid a prawa cywilnego odnosz ce si  
do rzeczy. Natomiast na prawo ochrony gospodarstwa rolnego rozumianego w sen-
sie art. 553 kc. nie mo emy patrze  wy cznie przez pryzmat prawa w asno ci jego 
poszczególnych sk adników. Co wi cej, mo e okaza  si , e dla ochrony gospodar-
stwa rolnego niezb dne b dzie ograniczenie prawa rozporz dzania jego sk adnika-
mi. [...] Ogólnie mo na stwierdzi , e dopiero po zapoznaniu si  z ca ym systemem 
instrumentów prawnych, przy pomocy których pa stwo reguluje zarówno produk-
cj  roln , jak i rynek rolny, mo na wyda  os d, w jakim stopniu chronione jest pra-

17 M. Korzycka, Ochrona w asno ci rolniczej, Warszawa 1979, s. 14.

18 W sprawie P 11/98 Trybuna  Konstytucyjny stwierdzi , e „mówi c o tym, i  w asno  nie jest ius inÞ nitum [...] nie 

mo na popada  w drug  skrajno , tj. twierdzi , e wobec tego wszelkie ograniczenia ustawowe s  dopuszczal-

ne, poniewa  wyznaczaj  granice prawa w asno ci. Przepisy ustawowe nie mog  bowiem niweczy  podstawo-

wych uprawnie  sk adaj cych si  na tre  prawa w asno ci, takich jak mo liwo  korzystania, pobierania po yt-

ków lub po redniego eksploatowania przedmiotu w asno ci.”

19 A. Stelmachowski, System Prawa Prywatnego, Rozdz. II Modele w asno ci i ich uwarunkowania spo eczno–

ustrojowe, w szczególno ci, s. 192.
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wo do korzystania z w asno ci rolniczej. St d te  dosz o do ukszta towania si  wy-
specjalizowanej ga zi prawoznawstwa, jak  jest prawo rolne”20. 

4. Ochrona w asno ci rolniczej wobec rodków prawnych 

Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej; spojrzenie porównawcze 

z okresem socjalizacji rolnictwa

Jedn  z wyrazistych cech twórczo ci naukowej Profesora Stelmachowskiego 
by o niezwykle trafne stawiane diagnozy danej sytuacji prawnej, okre lenie rzeczy-
wistych funkcji prawa i przysz ych kierunków jego rozwoju, pozbawione iluzji ideo-
logicznych i przywi za  do schematów doktryny prawniczej. Jako autorce pracy do-
tyczacej ochrony w asno ci rolniczej napisanej pod kierunkiem Profesora w okresie 
socjalizacji rolnictwa, pokus  jest zderzenie wówczas stawianych tez w celu ich we-
ryfikacji ze wspó czesnymi uwarunkowaniami. 

Warto by oby zatem przypomnie  poj cie interesu chronionego w obr bie w as-
no ci rolniczej z okresu pa stwa socjalistycznego i odczyta  w odniesieniu do obo-
wi zuj cych regulacji w obszarze rolnictwa. Zastrzegam, e chodzi jedynie o wska-
zanie podstawowych poj  i rozwi za  prawnych.

W systemie socjalistycznym rola pa stwa by a bardzo rozbudowana i dotyczy a 
zarówno kontroli rynku rolnego, jak i poszczególnych czynników produkcji, tj. zie-
mi, kapita u, pracy i organizacji. Regulacja rynku rolnego i poszczególnych, wymie-
nionych wy ej czynników produkcji realizowana by a przez pa stwo socjalistyczne 
przy wykorzystaniu rygorystycznych rodków centralnie planowanej gospodarki. 

Obecnie w Polsce sytuacja w tym zakresie, tj. zakresie ingerencji prawa 
w dzia alno  rolnicz  sta a si  zaskakuj co zbli ona do tej z okresu socjalizacji 
rolnictwa. Zaznaczam, e refleksje na temat podobie stw odnosz  do sfery prawnej, 
a zatem tre ci regulacji, rodków i instytucji kszta towanych przez prawo. Nie wypo-
wiadam si  na tematy ekonomiczne, a zatem równie  na temat efektów ekonomicz-
nych, stosowanych w przesz ej epoce i wspó cze nie rodków prawnych, nie maj c 
po temu przygotowania zawodowego, tym samym narz dzi badawczych. rod-
ki prawne stosowane w okresie socjalizacji rolnictwa by y inspirowane czy wr cz 
kopiowane z radzieckiego systemu zarz dzania gospodark , co jest faktem obiek-
tywnym. Wobec przesuni cia po 1989 r. naszych interesów politycznych i ekono-
micznych na zachód i integracj  z Uni  Europejsk  przyj to inny, unijny model za-
rz dzania rolnictwem. Kontrola w adzy publicznej dotyczy g ównie sfery regulacji 
rynku rolnego, ale równiez strukur na obszarach wiejskich i realizowana jest za po-
moc  nie tylko oddzia ywuj cych, ale silnie ingeruj cych rodków prawnych Unii 
Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zakres tematyczny tego opraco-

20 Ibidem, s. 192 i 193.
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wania nie jest nastawiony na szczegó owe przedstawianie funkcjonowania norm 
prawa unijnego w zakresie WPR i innych polityk UE, st d te  ograniczam si  jedy-
nie do zasygnalizowania zagadnie  zwi zanych z ochron  w asno ci rolniczej. 

Na wstepie tych rozwa a  nale y zaznaczy , e prawo do w asno ci stanowi 
prawo podstawowe w ramach Karty Praw Podstawowych. Ma to ten skutek, e nie 
tylko winno by  respektowane przez instytucje UE oraz pa stwa cz onkowskie, ale 
te  chronione. Ze wzgl du na cis  integracj  gospodarcz , swobod  przedsi bior-
czo ci nie mo na wy czy  prawa w asno ci z orbity zainteresowania prawa UE. 
Proces integracji ekonomicznej zakre la granice, w jakich pa stwa cz aonkowskie 
mog  swobodnie kszta towa  swój w asno ciowy porz dek prawny, poniewa  nie 
pozwala on na naruszanie zasad prawa UE21. 

Rolnictwo traktowane jest w prawie pierwotnym i wtórnym UE jako wyj tko-
wy sektor, który wy czony jest po cz ci z regu  wolnorynkowych. Na mocy 
art. 42 TFUE (dawny art. 36 TWE) ogólne regu y konkurencji mog  by  zastosowa-
ne do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym 
przez Rad  i po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury legislacyjnej. Po latach 
obowi zywania tych regu  mo na stwierdzi , e wy czenie rolnictwa spod regula-
cji wolnorynkowych spowodowa o zwi kszenie dochodów rolników, a jednocze -
nie zmniejszenie dysproporcji w stosunku do dochodów z innych dziedzin gospo-
darki. Proces ten odby  si  jednak kosztem wy szych cen p aconych za produkty 
rolne wyprodukowane w Unii i jest obecnie przedmiotem ostrej krytyki22. 

Zmiany wprowadzone w Lizbonie (art. 43 TFUE) przewiduj , e decyzje w za-
kresie rolnictwa b d  podejmowane nie tylko przez Rad , jak to mia o miejsce do 
tej pory, ale przy udziale Parlamentu Europejskiego, w drodze „zwyk ej procedu-
ry prawodawczej”. Traktat Lizbo ski wy cza wi c Wspóln  Polityk  Roln  z tra-
dycyjnych negocjacji mi dzypa stwowych i przenosi na poziom wa nych europej-
skich decyzji politycznych. Rzeczywisty wynik tego zabiegu jest jednak trudny do 
okre lenia, poniewa  model zarysowany w Traktacie z Lizbony wzmacnia w wy-
ra ny sposób pozycj  Komisji Europejskiej („rz du UE”), której znaczenie – nie tyl-
ko zreszt  w zakresie materii rolnej, ale ogólnie w zakresie jej kompetencji unijnych 
– znacz co ro nie.

Nie mo na, zdaniem moim, nie zauwa y  daleko id cego podobie stwa co do 
charakteru prawnego paternalizmu pa stwa socjalistycznego i Unii Europej-
skiej. Ów paternalizm wyra a si  w instrumentach prawa unijnego, steruj cych rol-
nictwem, w tym rynkiem rolnym na poziomie ca ej Unii i poszczególnych pa stw 

21 Tak A. Jurcewicz, W asno  w uj ciu prawa wspólnotowego – zarys, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 5, s. 73.

22 Przyk adowo bardzo krytyczne wnioski w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej zawiera opracowanie W. Guby 

i W. Piskorza, Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Warszawa, UKIE, 2002, w szczegól-

no ci s. 31 i n. 
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cz onkowskich. Ochrona w asno ci przejawia sie zatem w sposób po redni jako 
ochrona dochodów rolniczych23. Jest to w pe nej korespondencji z zasadniczym ce-
lem UE utrzymania dochodów rolniczych na niezmienionym poziomie przy jedno-
czesnym obni eniu produkcji i wyeliminowaniu zagro e  dla rodowiska natural-
nego. 

W Polsce Ludowej rodki oddzia ywania na rolnictwo i rynek by y niezwykle 
szeroko stosowane i przenika y niemal e ka d  sfer  dzia alno ci rolniczej. Prawo 
zawiera o m.in.: okre lony system ustalania cen, zasad finansowania produkcji rol-
nej, opodatkowania dzia alno ci rolniczej gospodarstw indywidualnych i uspo ecz-
nionych (pa stwowych i spó dzielczych)24, obowi zki w a cicieli gruntów rolnych 
i sankcje z tytu u niewykonywania tych obowi zków (przepisy o gospodarstwach 
opuszczonych, o przymusowym wykupie nieruchomo ci wchodz cych w sk ad go-
spodarstw rolnych, o przejmowaniu gospodarstw na rzecz pa stwa w zamian za 
emeryture lub rent , o uregulowaniu w asno ci gospodarstw rolnych, o wyw asz-
czaniu nieruchomo ci). Szczegó owo regulowano wykonywanie w asno ci rolniczej 
i organizacj  produkcji rolniczej oraz umowy o produkcj  i us ugi rolnicze25. Istot-
ne, e cech  wspóln  wspomnianych umów, podobnie jak pod rz dami obecnie obo-
wi zuj cego prawa, by  splot metody cywilistycznej i administracyjnoprawnej; ta 
ostatnia dotyczy a przede wszystkim organizacji poddanej systemowi administra-
cyjnemu (nakazowo–zakazowemu) ówczesnego pa stwa. 

Nie roszcz c sobie prawa do szerokiego analizowania stosowanych wówczas 
i teraz instrumentów prawnych, chc  wskaza  na wspólny mianownik obu mode-
li zarz dzania rolnictwem, sprowadzaj cy si  do dereminanty w postaci silnego 
wp ywu na korzystanie z w asno ci i jej ochron . 

Prawo unijne wyznacza w Traktacie dla ca ej Unii Europejskiej cele Wspólnej 
Polityki Rolnej, z których bodaj najbardziej istotny to wspomniana wy ej ochrona 
dochodów rolników. Zmieniaj  si  natomiast na przestrzeni lat (w chwili obecnej 
ok. 60-ciu) rodki oddzia ywania tej polityki. Co godne podkre lenia, cele Wspól-
nej Polityki Rolnej uj te w Traktacie (obecnie art. 39 TFUE) pozosta y niezmienio-
ne od czasów Traktatu Rzymskiego w adnym punkcie. Gdy chodzi o rolnictwo 
polskie, to w okresie kilkunastoletniego okresu stowarzyszenia, a od 2004 cz onko-
stwa w UE poddane zosta o oddzia ywaniu Wspólnej Polityki Rolnej, wraz z jej nie-

23 Tak. A. Stelmachowski, (w:) P. Czechowski, M. Korzycka–Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo 

rolne na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 1994, s. 14 i n. 

24 „Poprzez regulacj  cen, kredytów itp. tworzy si  ukierunkowany <<nacisk ekonomiczny>>, stwarzaj cy okreslo-

ne warunki rynkowe dla ch opów. Istniej ce tu unormowania prawne zmierzaj  do takiego ograniczenia ywio o-

wo ci dzia ania si  ekonomicznych na rynku rolnym indywidualnego rolnictwa, aby je mo na by o wykorzysta  dla 

realizacji zada  wynikaj cych z planów dotycz cych produkcji”, tak (w:) A. Stelmachowski, B. Zdziennicki, Prawo 

rolne, Warszawa 1980, s. 65 i n. 

25 Regulacji podlega y umowy kontraktacyjne, kredytowe, kooperacyjne, sprzeda y przez pa stwo maszyn rolni-

czych na rzecz rolników indywidualnych, umowy o us ugi produkcyjne.
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zmienionymi celami, ale za to zmieniaj cymi si  stosunkowo cz sto instrumenta-
mi. 

Chocia  rodki prawne stosowane w PRL by y inne od stosowanych przez 
EWG/UE, ale ich zasi g zbli ony jest do zarysowanych wy ej rodków praw-
nych unijnej polityki rolnej. Do  wskaza  wyst puj ce na przestrzeni lat takie 
instrumenty WPR, jak: ceny rolne (w rozbiciu na ceny docelowe, ceny kierunko-
we, ceny interwencyjne, ceny podstawowe, ceny progu, ceny luzy, ceny wycofa-
nia z rynku), zrycza towane p atno ci bezpo rednie (SPS), subwencje produkcyjne, 
zakupy interwencyjne, c a i inne rodki pochodne ochrony rynków wewn trznych, 
licencje importowo–eksportowe, certyfikaty, dop aty eksportowe i op aty, kwo-
ty produkcyjne. S  to równie  instytucje wy czania gruntów rolnych z produkcji 
(od ogowanie, zalesianie, przeznaczanie na cele agro rodowiskowe). Istnieje te , na 
podstawie przepisów pochodz cych z lat 2000, bogata instrumencja strukturalne-
go rozwoju obszarów wiejskich. W a ciciel gospodarstwa jest przy tym z regu-
y producentem pierwotnym a cucha ywno ciowego, obejmuj cego wszystkie 

etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji26, na którego ko cu stoi konsu-
ment. Ponadto w a ciciel, z racji przynale nego mu najszerszego, w tradycji prawa 
kontynentalnego, prawa do rzeczy (tu: nieruchomo ci rolnej) – prawo to mo e naj-
pe niej realizowa .

Nie sposób nie odnotowa  na kanwie prowadzonych rozwa a , i  pojawiaj  si  
w najnowszej literaturze gorzkie refleksje, i  polskie w adze scedowa y na Uni  Eu-
ropejsk  prowadzenie polityki rolnej tak dalece, e nie wykorzystuj  mo liwo ci ak-
tywnego oddzia ywania na struktur  agrarn  nawet na tych obszarach, w których 
mo na to czyni  w drodze ustawodawstwa krajowego27.

Nowe standardy produkcji w UE, skupiaj ce si  na jako ci produktów rolnych 
i ywno ciowych, przynios y w efekcie wprowadzenie nowych wymogów prawa 
unijnego w zakresie cross–compliance. System ten oznacza wiele surowych norm 
dotycz cych ochrony rodowiska, dobrostanu zwierz t i bezpiecze stwa ywno ci. 
Nowy stan prawny otwiera pytania dotycz ce kierunków i rodków ochrony w as-
no ci rolniczej. Odpowiedzi nale y poszukiwa  w p aszczy nie zetkni cia si  w a -
ciciela gospodarstwa rolnego z na o onymi na niego uprawnieniami i obowi zkami, 
wykraczaj cymi juz dzisiaj wyra nie poza sam  produkcj , roln  ro linn  i zwierz -
c . Funkcje w a ciciela w rolnictwie si gn y zatem obszaru rodowiska natu-
ralnego cz owieka i jako ci produktu pierwotnego, okre lanej certyfikowanymi 
systemami (np. system rolnictwa ekologicznego, system dobrostanu zwierz t, sy-

26 Regulacja a cucha ywno ciowego: zasad, podmiotów, etapów – zawarta jest w rozporz dzeniu PE i Rady 

178/2002 w sprawie ustanawiaj ce ogólne zasady i wymagania prawa ywno ciowego, powo uj ce Europejski 

Urz d ds. Bezpiecze stwa ywno ci oraz ustanawiaj ce procedury w zakresie bezpiecze stwa ywno ci.

27 Tak Z. Truszkiewicz, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2011, s. 160 z powo aniem si  tam e na 

A. Jurcewicz, W asno  w uj ciu prawa wspólnotowego – zarys, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 5, s. 69–73.
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stem produktów rolnych i ywno ciowych w zakresie nazw pochodzenia i oznacze  
geograficznych). 

Nie mo na abstrahowa  od faktu, e wszystkie wymienione wy ej rodki kszta -
towa y i kszta tuj  pozycj  ekonomiczn  (g ównie dochody) producentów i konsu-
mentów na rynku Unii Europejskiej oraz regu y handlu z krajami trzecimi. Maj c 
powy sze na uwadze, mo na zaproponowa  odpowied  na pytanie dotycz ce intere-
su, ze wzgl du na który w a ciciel w rolnictwie doznaje ochrony prawa.

Interes (funkcj ), ze wzgl du na który w asno  rolnicza doznaje ochrony 
w obecnie obowi zuj cym w Polsce porz dku prawnym, mo na okre li  jako 
wype nianie przez w a cicieli gospodarstw rolnych prawa Unii Europejskiej 
w zakresie korzystania z mienia rolniczego. 

Ochrona w asno ci rolniczej zwi zana jest z aktywno ci  w a ciciela, który 
jest producentem. W chwili obecnej przede wszystkim prawo Unii Europejskiej 
w obr bie Wspólnej Polityki Rolnej decyduje o korzystaniu z w asno ci rolni-
czej. Wraz ze zmianami zachodz cymi w prawie reguluj cym produkcj  rolnicz  
w ka dym zakresie, tj. ziemi, kapita u, pracy i organizacji – zmianie ulegaj  rodki 
prawne udzielanej przez prawo ochrony. Trzeba zdawa  sobie spraw , e podobnie 
jak w okresie socjalizacji rolnictwa, rodki prawne maj  swoje ród o w ukszta to-
wanym poza naszym krajem modelu zarz dzania rolnictwem, który w Polsce zosta  
wprowadzony. 
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Protection of agricultural property in reference to the concept 

of agricultural property by professor Andrzej Stelmachowski 

Key words: agricultural property, singular flexibility, function of property, 
agricultural holding

The concept of agricultural property as proposed by A.Stelmachowski relies on 
the association of the original construction of property law with its specific object, 
i.e. the farmstead. According to this concept, agricultural property (specified in 
respect of the matter of ownership) is a complex of laws and obligations describing 
the legal standing of the subject – farm owner. The concept of agricultural property is 
an important element of the doctrinal accomplishment underlying the distinguishing 
of agricultural law as a new branch of legislation; it may also form – on the didactic 
level – an axis to organise the presentation of agricultural law institutions. 

Core ownership issues are obviously regulated by civil law. To describe the 
general features of property law, as a particular legal category, A.Stelmachowski 
indicates that property law 

1) possesses the most comprehensive content as regards the relationship of the 
subject to the property attributed to him;

2) awards the owner exclusive right (a certain monopoly) as regards a specified 
object;

3) is characterized by a singular flexibility. 

All of these features can be referred to various kinds of ownership, regardless of 
its subject, including agricultural property. 

The originality of A. Stelmachowski’s approach to ownership arises from 
a proposed construction which is different to the classic, civil law model of ownership. 
This model has been inherited from Roman law (triad of ownership), which stressed 
the absolute rights of the owner. The owner had rights but no obligations towards the 
others, on the contrary, they are obligated to respect the rights of the owner. 

The protection of agricultural property is a continuation of the essential idea 
of the concept Author, and thus encompasses not only the substantive nature of 
agricultural law but property, that is a farmstead, itself. Important are both the 
subject and the scope (intensity) of protection. To protect the individual components 
civil regulations on property are applied, and to protect the farm, it is necessary to 
restrict the right to dispose of its components at will. When considering the subject 
of protection, one should take note of two elements: 
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1) what goods in various historical periods effected protection of the property 
law, and equally 

2) whose interests were taken into account when awarding the protection, in 
other words, this will be a query regarding the function of property law. 

The interest (function) which brought about protection of agricultural property 
in the legal order currently in place in Poland could be described as execution by 
farmstead proprietors of European Union legislation on the use of agricultural 
holdings. 

Similarly as in the period of socialist economy in agriculture, the legal measures 
are rooted in a model of farming administration developed outside Poland, and 
introduced here. 


