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Polemiki i refleksje

Umowa z nastêpc¹ zawierana w zwi¹zku z otrzymaniem renty
strukturalnej  (dwug³os polemiczny)*

W literaturze pojawi³ siê nowy i oryginalny pogl¹d zwi¹zany z wy-
k³adni¹ art. 3 ust. 1 pkt 5 i art. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r.
o rentach strukturalnych w rolnictwie1. Problem ten ma podstawowe zna-
czenie dla praktyki notarialnej w zakresie stosowania cytowanej ustawy.

Jedn¹ z najistotniejszych przes³anek uzyskania prawa do renty struk-
turalnej jest przekazanie gospodarstwa rolnego (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy).
Przez przekazanie gospodarstwa rolnego w drodze umowy nale¿y rozu-
mieæ odp³atne b¹d� nieodp³atne przeniesienie w³asno�ci gruntów wcho-
dz¹cych w jego sk³ad na rzecz osoby fizycznej, prawnej b¹d� jednostki
organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej (art. 7 w zw. z art.
2 pkt 5 ustawy).

Przepis art. 7 ustawy pos³uguje siê pojêciem �umowy o przekazaniu
gospodarstwa rolnego�. Mimo tego sformu³owania analiza przepisów
pozwala wysnuæ jednoznaczny wniosek, ¿e wbrew ich literalnemu brzmie-
niu nie ma podstaw do konstruowaniu jakiego� odrêbnego typu �umowy
o przekazaniu gospodarstwa rolnego� w zakresie prawa cywilnego czy

* Artyku³ stanowi dyskusjê ze stanowiskiem R. Budzinowskiego wyra¿onym w: Prawo
rolne, pod red. A. Stelmachowskiego, Warszawa 2003, s. 130-136.
1 Dz.U. Nr 52, poz. 539, cytowana dalej jako ustawa, bez bli¿szego okre�lenia.
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prawa rolnego. Sformu³owanie powy¿sze powinno siê traktowaæ jako
skrót my�lowy ustawodawcy.

W ramach �umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego� nale¿y
konstruowaæ dany typ umowy o charakterze odp³atnym wzglêdnie nie-
odp³atnym, znany kodeksowi cywilnemu. Chodzi tutaj o zawarcie takich
umów, jak umowa sprzeda¿y, darowizny, o do¿ywocie, a w ograniczo-
nym zakresie równie¿ umowy zamiany2.

Zgodnie ze stanowiskiem R. Budzinowskiego, poza umowami o do-
¿ywocie, darowizny, sprzeda¿y �nie mo¿na tak¿e wykluczyæ przekazania
gospodarstwa rolnego za rentê strukturaln¹ w formie umowy z nastêpc¹
o charakterze rozporz¹dzaj¹cym (tzw. umowy wykonawczej), je¿eli bêd¹
spe³nione warunki do uzyskania tego �wiadczenia�3. Na tle tak sformu-
³owanego pogl¹du rysuj¹ siê dwie mo¿liwo�ci, jednak w obu z nich pogl¹d
R. Budzinowskiego trudno uznaæ za uzasadniony.
1. Przywo³ana przez R. Budzinowskiego �umowa wykonawcza�, to

umowa w celu wykonania umowy z nastêpc¹ (art. 85 i nast. ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników4). Jest
ona umow¹ przenosz¹c¹ w³asno�æ gospodarstwa rolnego na nastêpcê,
zawieran¹ w wykonaniu umowy z nastêpc¹ (jako umowy �tylko� zobo-
wi¹zuj¹cej). Wydaje siê, ¿e zdaniem R. Budzinowskiego, zawarcie umowy
w celu wykonania umowy z nastêpc¹, mimo ¿e umowy tej nie poprzedza
umowa z nastêpc¹ tylko o skutkach obligacyjnych, mo¿e s³u¿yæ do
przekazania gospodarstwa w trybie ustawy o rentach strukturalnych.

Z tak¹ tez¹ trudno siê zgodziæ z przyczyn zasadniczych. Stosownie
do art. 156 k.c., wa¿no�æ umowy przenosz¹cej w³asno�æ (w tym wypadku
umowy w celu wykonania umowy z nastêpc¹) uzale¿niona jest od ist-
nienia zobowi¹zania do przeniesienia w³asno�ci. Ponadto musi byæ to takie

2 Art. 7 ust. 2 ustawy wprost wskazuje na umowy darowizny i do¿ywocia jako te, które
zwi¹zane s¹ z przekazaniem gospodarstwa rolnego. Pominiêcie przez ustawodawcê umowy
sprzeda¿y nale¿y traktowaæ w tym wypadku jako niekonsekwencjê. Niemniej, znaczenie
przepisu art. 7 ust. 2 ustawy odnosi siê jedynie do wysoko�ci op³aty pobieranej przez
notariusza w razie sporz¹dzenia aktu notarialnego na podstawie postanowienia, o którym
mowa w art. 18. ust. 3 ustawy �postanowienie o spe³nieniu warunków�.
3 R. B u d z i n o w s k i, op. cit., s. 135.
4 Tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.
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konkretne zobowi¹zanie, w wykonaniu którego strony zawar³y umowê
przenosz¹c¹ w³asno�æ. Zale¿no�æ pomiêdzy zobowi¹zaniem a umow¹
przenosz¹c¹ w³asno�æ nieruchomo�ci wzmocniona jest jeszcze przez przepis
art. 158 zd. 2 k.c., który wymaga, aby w akcie notarialnym obejmuj¹cym
umowê rzeczow¹ wymieniono to zobowi¹zanie (tj. umowê z nastêpc¹).
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e umowa przenosz¹ca w³asno�æ nierucho-
mo�ci jest kauzalna materialnie i formalnie5. Umowa przeniesienia w³a-
sno�ci oparta na nie istniej¹cej podstawie prawnej jest z mocy samego
prawa niewa¿na6. W omawianym za� przypadku zobowi¹zanie takie wszak
nie istnieje. Prost¹ konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest niedopuszczal-
no�æ przekazania gospodarstwa (w celu uzyskania renty strukturalnej)
w drodze samej tylko  umowy rzeczowej.
2. Na tle przyjêtego przez R. Budzinowskiego stanowiska mo¿na rów-

nie¿ przyj¹æ jako teoretyczne za³o¿enie istnienia umowy zawartej z na-
stêpc¹ (zobowi¹zuj¹cej). Pojawia siê pytanie, czy po wej�ciu w ¿ycie
ustawy o rentach strukturalnych dopuszczalne jest zawarcie umowy w celu
wykonania umowy z nastêpc¹ (rozporz¹dzaj¹cej), której skutkiem bêdzie
przekazanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o rentach struk-
turalnych. Aby odpowiedzieæ na to pytanie nale¿y stworzyæ model, w któ-
rym rolnik po zawarciu umowy z nastêpc¹ (zobowi¹zuj¹cej) jest zainte-
resowany przekazaniem gospodarstwa rolnego w celu nabycia prawa do
renty strukturalnej i w takim stanie rzeczy zwróciæ uwagê na wzajemn¹
relacjê pomiêdzy przes³ankami umowy z nastêpc¹ i przewidzianym celem
nabycia prawa do renty strukturalnej.

Nale¿y przyj¹æ, ¿e w analizowanej sytuacji nastêpca (osoba fizyczna)
bêdzie spe³nia³ wszystkie przes³anki, jakie formu³uje ustawa o rentach
strukturalnych:

a) posiada status rolnika w rozumieniu przedmiotowej ustawy (art.
8 ust. 1 pkt 1 ustawy);

5 Szerzej E. D r o z d, Przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci, Warszawa-Kraków 1974,
s. 108 i nast.
6 S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga druga. W³asno�æ i inne

prawa rzeczowe, Warszawa 2002, s. 125 i cytowane tam orzeczenie SN z dnia 6.03.1991 r.
III CZP 8/91, OSP 1991, z. 9, poz. 225.
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b) posiada kwalifikacje rolnicze (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy) zdefinio-
wane w art. 8 ust. 2;

c) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia
spo³ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Spe³nione musz¹ byæ równie¿ przes³anki przedmiotowe co do minimum
powierzchni przekazywanego gospodarstwa (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy)
i minimum powierzchni gospodarstwa powiêkszonego w wyniku przeka-
zania (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy) oraz przes³anki okre�lone w art. 3 ust. 3
ustawy.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o rentach
strukturalnych rolnik (zbywca) powinien mieæ ukoñczone 55 lat, lecz nie
osi¹gn¹æ 60 lat, je¿eli jest kobiet¹, a je¿eli jest mê¿czyzn¹, odpowiednio
60 i 65 lat. Ponadto musi podlegaæ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
przez okres wymagany do uzyskania emerytury rolniczej z chwil¹ ukoñ-
czenia 55 lat (je¿eli jest kobiet¹) albo 60 lat (je¿eli jest mê¿czyzn¹) (art.
18 u. 3 w zw. z art. 3 u. 1 pkt 2 ustawy), tj. przez okres co najmniej
120 kwarta³ów (art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolni-
ków).

Ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników dopuszcza mo¿liwo�æ
zawarcia umowy w celu wykonania umowy z nastêpc¹, przed nabyciem
przez rolnika prawa do emerytury czy renty. Gdyby przyj¹æ, ¿e mo¿na
by j¹ zawrzeæ na gruncie ustawy o rentach strukturalnych, taka sytuacja
mia³aby miejsce zawsze. Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników, je¿eli rolnik przeniós³ w³asno�æ gospodarstwa rolnego
na nastêpcê przed nabyciem prawa do emerytury lub renty (inwalidzkiej),
a w umowie z nastêpc¹ albo w umowie zawartej w celu wykonania tej
umowy nie postanowiono inaczej, mo¿e on tak¿e ¿¹daæ od nastêpcy,
w zakresie okre�lonym w ust. 1 tego artyku³u, �wiadczeñ pieniê¿nych
w wysoko�ci nie przekraczaj¹cej po³owy emerytury podstawowej mie-
siêcznie, do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty. W analizowa-
nym zakresie nie mo¿na za� przyj¹æ, ¿e nabycie prawa do renty struk-
turalnej mie�ci siê w hipotezie tej normy. Pojawia siê tym samym zasadniczy
problem � czy gdyby przyj¹æ, ¿e w drodze umowy w celu wykonania
umowy z nastêpc¹ gospodarstwo zosta³o przekazane celem uzyskania
prawa do renty strukturalnej, zbywcy przys³uguje powy¿sze uprawnie-
nie? Wydaje siê, ¿e odpowied� jest przecz¹ca. Ustawa o rentach struk-
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turalnych nie przewiduje takiej mo¿liwo�ci, a odpowiednie stosowanie
art. 88 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników mija³oby siê
z sensem instytucji rent strukturalnych.

W tym miejscu zasadnym jest zwrócenie uwagi na problem dopusz-
czalno�ci modyfikacji umowy zobowi¹zuj¹cej w drodze umowy rzeczo-
wej. SN przyj¹³ stanowisko, ¿e niedopuszczalne jest modyfikowanie
w umowie przenosz¹cej w³asno�æ poprzedzaj¹cej j¹ umowy sprzeda¿y7.
Z drugiej strony, mo¿na w literaturze spotkaæ pogl¹d, ¿e w umowie
rzeczowej mo¿liwa jest nowacja zobowi¹zania id¹ca bardzo daleko, tak
¿e przeniesienie w³asno�ci nastêpuje na innej podstawie prawnej (np. zamiast
sprzeda¿y � darowizna)8. Oba stanowiska s¹ zbyt skrajne. Opowiadaj¹c
siê za dopuszczalno�ci¹ modyfikacji zobowi¹zania w ramach umowy
przenosz¹cej w³asno�æ, uwa¿am jednak, ¿e nie jest ona nieograniczona.
W szczególno�ci nie mo¿na przyj¹æ, ¿e w ramach �umowy o przekazaniu
gospodarstwa rolnego� mo¿na konstruowaæ umowê w celu wykonania
umowy z nastêpc¹. Problem ten ³¹czy siê bezpo�rednio z zagadnieniem
dopuszczalnego celu umowy (art. 3531 k.c.). Zasadniczo inny, w sferze
�wiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego, jest cel, jakim kieruje siê rolnik
w przypadku umowy z nastêpc¹ i w przypadku przekazania gospodar-
stwa w zamian za rentê strukturaln¹. Umowa z nastêpc¹ zosta³a powo³ana
do ¿ycia jako umowa, która prowadziæ ma do przeniesienia w³asno�ci
gospodarstwa (id¹c dalej � zaprzestania dzia³alno�ci rolniczej) w zwi¹zku
z nabyciem prawa do emerytury b¹d� renty inwalidzkiej9. Uto¿samienie
tak okre�lonego celu umowy z nastêpc¹ ze spe³nieniem przes³anki do
nabycia prawa do renty strukturalnej prowadzi³oby do jego sprzeczno�ci
z w³a�ciwo�ci¹ (natur¹) powsta³ego stosunku zobowi¹zaniowego10. Taka
modyfikacja zobowi¹zania w umowie rozporz¹dzaj¹cej jest oczywi�cie
niedopuszczalna.

Fakt, ¿e ustawa o rentach strukturalnych odsy³a w zakresie nieure-
gulowanym do przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (art. 1

7 Orzeczenie SN z dnia 14.04.1971 r. III CRN 57/71, NP 1973, nr 4, s. 586.
8 E. D r o z d, Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy z nastêpc¹, Rejent 1991,

nr 3, s. 31.
9 Szerzej Ibidem, s. 17 i nast.
10 Co do dopuszczalnego celu umowy patrz w szczególno�ci orzeczenie SN z dnia

26.03.2002 r. III CKN 801/00, niepublikowane.
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ust. 2 ustawy) nie jest w ¿adnym wypadku wystarczaj¹cym uzasadnie-
niem do stosowania konstrukcji umowy z nastêpc¹ do potrzeb przeka-
zania gospodarstwa rolnego na gruncie ustawy o rentach strukturalnych.
Zachodzi w tym wypadku zasadnicza odmienno�æ funkcji, jak¹ pe³niæ ma
umowa z nastêpc¹ i umowy konstruowane w celu przekazania gospo-
darstwa w trybie ustawy o rentach strukturalnych.

Rados³aw Pastuszko


