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I
Recenzowana publikacja stanowi d³ugo oczekiwane, pierwsze w kra-

jowej literaturze opracowanie problematyki prawnej Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR) po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Konieczno�æ analizy
prawnej WPR nie mo¿e budziæ w¹tpliwo�ci. Wystarczy wskazaæ, ¿e
regulacje prawne odnosz¹ce siê do rolnictwa obejmuj¹ blisko po³owê
aquis communaitaire, a wydatki na rolnictwo stanowi¹ najwiêksz¹ po-
zycjê bud¿etu Unii.

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej1 z dniem 1 maja 2004 r.
spowodowa³o objêcie polskich rolników regu³ami i zasadami polityki
wspólnotowej, a co za tym idzie � powstanie nowych zagadnieñ i pro-
blemów, które nie by³y dotychczas przedmiotem szerszego zaintereso-
wania ze strony nauki i praktyki.

1 Traktat Akcesyjny podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2004 r., dotycz¹cy
warunków przyst¹pienia do Unii Europejskiej oraz dostosowañ w Traktatach stanowi¹-
cych podstawê Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 864) i za³¹cznik II do aktu (za³¹cznik
nr 1 tom I do Dz.U. Nr 90).
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II
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów, z których I dotyczy

problematyki systematyki i hierarchii �róde³ europejskiego prawa rolnego
oraz zasad wdra¿ania regu³ wspólnotowych w krajowym porz¹dku praw-
nym. Rozdzia³ II zawiera rozwa¿ania na temat rolnictwa w Traktacie
ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹2. W rozdziale III scharakteryzo-
wane zosta³y cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej historyczna
ewolucja. Rozdzia³ IV obejmuje klasyfikacjê zasadniczych instrumentów
polityki rolnej zarówno w zakresie stabilizacji rynku wewnêtrznego, jak
i handlu z pañstwami trzecimi. Rozdzia³ V dotyczy wspólnej organizacji
rynków rolnych, rozdzia³ VI polityki strukturalnej w rolnictwie, rozdzia³
VII podstaw i regu³ finansowania WPR. W rozdziale VIII analizie poddano
rolê organizacji zawodowych rolników, a rozdzia³ IX zawiera zagadnienia
przej�ciowe rozwi¹zañ prawnorolnych dla Polski. Nie mo¿na pomin¹æ
równie¿ wykazu najwa¿niejszych orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwo�ci w sprawach rolnych.
III
Jak powszechnie wiadomo, proces integracji europejskiej nast¹pi³

w drodze integracji gospodarczej. Rolnictwo jako sektor gospodarki sta-
nowi³o jeden z pierwszych przedmiotów wspólnych polityk, a co za tym
idzie � stosowanie we wszystkich pañstwach cz³onkowskich jednolitych
instrumentów prawnych. Nie jest wiêc nadu¿yciem stwierdzenie, ¿e Wspól-
na Polityka Rolna jest istot¹ integracji europejskiej. O wadze zagadnienia
�wiadczy najlepiej to, ¿e cele i zasady WPR, jak te¿ podstawowe defi-
nicje3, okre�lone s¹ w najwa¿niejszym wspólnotowym �ródle prawa
pierwotnego, tj. w Traktacie ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹ (Trak-
tacie Rzymskim z dnia 27 marca 1957 r.).

Przedmiotowa publikacja jest pierwszym stricte prawniczym systemo-
wym opracowaniem polityki Wspólnoty w zakresie rolnictwa, tym sa-
mym pozycja ta wype³nia wyra�n¹ lukê w polskiej nauce prawa. Wymaga
podkre�lenia, ¿e Autorkom uda³o siê w syntetyczny sposób przedstawiæ

2 Dz.Urz. WE C 235 z dnia 24 grudnia 2002 r.
3 Np. produktów rolnych (art. 32 ust. 1 traktatu).
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podstawowe instytucje bogatego dorobku prawnego w zakresie rolnic-
twa. Jest to o tyle istotne, ¿e prawo wspólnotowe stanowi, z jednej strony,
wyznacznik nowych rozwi¹zañ prawa krajowego, z drugiej za� jest przed-
miotem bezpo�redniego stosowania, bêd¹cym nowym wyzwaniem dla
krajowych �rodowisk prawniczych. Dotyczy to przede wszystkim roz-
porz¹dzeñ, które stosowane s¹ bezpo�rednio w ka¿dym pañstwie cz³on-
kowskim, bez dokonywania jakichkolwiek czynno�ci transpozycyjnych.
Ich obowi¹zywanie zale¿y jedynie od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej4.
IV
Recenzowane opracowanie mo¿e byæ tak¿e przydatne w praktyce

notarialnej. Z problematyk¹ ustawodawstwa rynkowego (zanalizowanego
w rozdzia³ach IV i V ksi¹¿ki) spotykaæ siê bêdzie ona coraz czê�ciej na
tle rozporz¹dzenia gospodarstwem producenta mleka. Przyznawane w trybie
administracyjnym tzw. kwoty mleczne (indywidualne ilo�ci referencyjne
� IIR) stanowi¹ maksymaln¹ ilo�æ mleka, jak¹ producent (rolnik) mo¿e
�legalnie� wyprodukowaæ i wprowadziæ do obrotu w danym roku go-
spodarczym.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i prze-
tworów mlecznych5 przewidzia³a w tej mierze dwa rozwi¹zania:

1) w przypadku zbycia gospodarstwa producenta przyznane mu prawo
do indywidualnej ilo�ci referencyjnej przechodzi na nabywcê gospodar-
stwa (art. 30 ust. 1 ustawy). Przez �zbycie� na gruncie analizowanej
ustawy nale¿y rozumieæ rozporz¹dzenie gospodarstwem;

2) prawo do IIR przechodzi na osobê lub osoby, które odziedziczy³y
gospodarstwo i bêd¹ kontynuowa³y produkcjê mleka (art. 26 cyt. usta-
wy).

Powstaj¹ w zwi¹zku z tym dla praktyki notarialnej zupe³nie nowe
problemy. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ zakres obowi¹zków notariusza

4 Patrz og³oszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stoso-
wania prawa Unii Europejskiej (MP Nr 20, poz. 359).
5 Dz.U. Nr 93, poz. 897. Ustawa ta okre�la m.in. zadania i w³a�ciwo�ci jednostek

organizacyjnych oraz organów w przedmiotowym zakresie, okre�lonym przepisami Unii
Europejskiej.
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co do dokumentowania �przej�cia� kwoty na nabywcê w razie sporz¹-
dzenia aktu notarialnego obejmuj¹cego rozporz¹dzenie gospodarstwem
czy testamentu notarialnego w³a�ciciela gospodarstwa rolnego, a zarazem
posiadacza IIR.

Nak³ada to notariusza obowi¹zek zapoznania siê ze stosownym pra-
wodawstwem europejskim. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma
rozporz¹dzenie Rady Nr 1788/2003 z dnia 29 wrze�nia 2003 r., ustana-
wiaj¹ce op³atê wyrównawcz¹ w sektorze mleka i przetworów mlecz-
nych6. Godzi siê podkre�liæ, ¿e w �wietle art. 90 Konstytucji RP prawo
wspólnotowe ma pierwszeñstwo stosowania i nie mo¿na go traktowaæ
w kategoriach prawa obcego, co dla notariusza jest istotne.

Podobne do kwot mlecznych instytucje (tzw. kwoty produkcyjne)
obowi¹zuj¹ równie¿ w odniesieniu do innych rynków, np. surowca
tytoniowego, suszu paszowego etc.7 Ponadto, wraz z wej�ciem w ¿ycie
reformy WPR, ustalonej w czerwcu 2003 r. w Luksemburgu, równie¿
p³atno�ci bezpo�rednie dla rolników (podstawowy �rodek wspierania
dochodów rolniczych) bêd¹ mog³y byæ przedmiotem obrotu8.

Nie powinna byæ równie¿ obca �rodowisku notarialnemu problema-
tyka zwi¹zana z polityk¹ strukturaln¹ UE. Zasadnicz¹ podstaw¹ norma-
tywn¹ rozwoju obszarów wiejskich jest rozporz¹dzenie Rady Nr 1257/
1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)9 i wykonaw-
cze rozporz¹dzenie Komisji Nr 817/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.10 Na
gruncie prawa krajowego nale¿y wskazaæ przede wszystkim na ustawê
z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
�rodków pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

6 Dz.Urz. UE L 187 z dnia 10 lipca 2003 r.
7 Por. np. na gruncie prawa krajowego ustawê z dnia 19 grudnia 2003 r.  o organizacji

rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
(Dz.U. Nr 223, poz. 2221 ze zm.).
8 Rozporz¹dzenie Rady Nr 1782/2003 ustanawiaj¹ce wspólne zasady wsparcia bezpo-

�redniego w ramach wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiaj¹ce okre�lone systemy wspar-
cia dla rolników. Dz.Urz. UE L 270 z dnia 21 pa�dziernika 2003 r.; por. s. 95 recenzowanej
pracy.
9 Dz.Urz. WE  L 160 z 26 czerwca 1999 r.
10 Dz.Urz. WE  L 153 z 30 kwietnia 2004 r.



208

Recenzja

Rolnej11 wraz z szeregiem aktów wykonawczych12 oraz ustawê z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju13 i rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 wrze�nia 2004 r. w sprawie
przyjêcia Sektorowego Programu Operacyjnego �Restrukturyzacja i mo-
dernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
2006�14.

Podstawowe znaczenie z punktu widzenia praktyki notarialnej maj¹
w tym zakresie renty strukturalne15, dla których uzyskania podstawow¹
przes³ank¹ jest przekazanie gospodarstwa rolnego, rozumiane jako roz-
porz¹dzenie na rzecz nabywcy. Mo¿na tak¿e wskazaæ na obrót nierucho-
mo�ciami rolnymi w celu zalesienia i zwi¹zane z tym inne fundusze po-
mocowe.

W recenzowanej publikacji scharakteryzowano wszystkie instytucje
polityki strukturalnej, wskazano równie¿ najistotniejsze przes³anki ich
uzyskania.

Ograniczone ramy recenzji pozwalaj¹ jedynie na odniesienie siê do kilku
zagadnieñ poruszonych w ksi¹¿ce. Na szczególn¹ uwagê, ze wskazanych
powodów, zas³uguj¹ rozwa¿ania dotycz¹ce instrumentów prawnych polityki
rynkowej (rozdzia³ IV) oraz organizacji rynków rolnych (rozdzia³ V).
Instytucje szeroko rozumianej interwencji rynkowej w rolnictwie stano-
wi¹ wszak podstawowe novum w prawie polskim. Nale¿¹ do nich przede
wszystkim normatywnie ustalane ceny produktów rolnych, system ró¿-
nego rodzaju subwencji i dop³at (tak¿e p³atno�ci bezpo�rednich) oraz

11 Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.
12 W szczególno�ci rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w spra-

wie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent
strukturalnych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 114, poz. 1191);
rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wzorów
wniosków o udzielenie pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objêtych
planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 161, poz. 1684).
13 Dz.U. Nr 116, poz. 1206.
14 Dz.U. Nr 197, poz. 2032.
15 R. S z t y k, Przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z zaopatrzeniem eme-

rytalnym i rentami strukturalnymi w rolnictwie, Rejent 2004, nr 8, s. 72-98; R. B u d z i -
n o w s k i, Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentê strukturaln¹, [w:] Prawo rolne, pod
red. A. Stelmachowskiego, Warszawa 2003, s. 130-137.
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specyficzne �rodki limitowania produkcji rolnej (jak wspomniane ju¿ kwoty
produkcyjne). Niew¹tpliwie uwagi wymaga równie¿ syntetycznie ujêta
w rozdzia³ach VI i IX problematyka polityki strukturalnej, z uwzglêdnie-
niem specyficznych rozwi¹zañ przej�ciowych dla Polski.
IV
Podsumowuj¹c, prezentowana ksi¹¿ka jest bez w¹tpienia publikacj¹

wart¹ polecenia. Istotn¹ jej zalet¹ jest staranny i selektywny dobór orzecz-
nictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci, bez znajomo�ci któ-
rego nie jest mo¿liwe poprawne stosowanie prawa wspólnotowego. Mimo
¿e pozycja stanowi z za³o¿enia podrêcznik akademicki jej zasiêg powinien
byæ wiêkszy, jest bowiem doskona³ym kompendium wiedzy z zakresu
podstawowej regulacji prawnej Wspólnoty w rolnictwie. Ze wskazanych,
praktycznych przyczyn powinna równie¿ wzbudziæ zainteresowanie
w �rodowisku notarialnym.

Rados³aw Pastuszko


