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Przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku
z zaopatrzeniememerytalnymi rentami strukturalnymi

w rolnictwie

Wspólna polityka rolna

Wspólna europejska polityka rolna jest przedmiotemodrêbnej regulacji
prawa unijnego. Zosta³a zapisana w tytule II �Rolnictwo� Traktatu usta-
nawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, przewiduj¹cego, ¿e wspólny rynek
obejmuje równie¿ rolnictwo i handel produktami rolnymi (art. 32 ust. 1
TWE). Do celów wspólnej polityki rolnej zalicza siê tak¿e zwiêkszenie
wydajno�ci rolnictwa poprzez wspieranie postêpu technicznego, racjo-
nalny rozwój produkcji rolnej oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu
¿ycia ludno�ci wiejskiej (art. 33 ust. 1 TWE). Przy ustalaniu wspólnej
polityki rolnej i specjalnych �rodków s³u¿¹cych realizacji tych zadañ
uwzglêdnia siê szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikaj¹cy ze
struktury spo³ecznej rolnictwa oraz ró¿nic strukturalnych i przyrodni-
czych miêdzy poszczególnymi regionami rolniczymi. Rolnictwo we
wszystkich pañstwach cz³onkowskich uznane jest za sektor �ci�le po-
wi¹zany z ca³¹ gospodark¹. Wprowadzeniu zmian strukturalnych s³u¿yæ
maj¹ fundusze orientacji i gwarancji rolnej (art. 34 ust. 3 TWE). Euro-
pejski Fundusz Gwarancji i Ukierunkowania Rolnictwa (FEOGA), utwo-
rzony w tym celu, jest podzielony na Sekcjê Gwarancyjn¹, obejmuj¹c¹
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wydatki obligatoryjne oraz Sekcjê Ukierunkowania, maj¹c¹ charakter par-
tycypacyjny1.
Prowadzona w latach 1972-1978 przebudowa strukturalna w rolnic-

twie, nazwana II planem Mansholta, opiera siê na realizacji postanowieñ
poni¿szych przepisów prawa unijnego:
1. Dyrektywie Nr 159/72, zwanej modernizacyjn¹, reguluj¹c¹ pomoc

dla gospodarstw rozwojowych. Dotyczy ona rolników, dla których praca
w gospodarstwie rolnym stanowi g³ówne �ród³o utrzymania, uzyskuj¹-
cych stosunkowo niskie dochody. Udzielanie pomocy jest uzale¿nione od
opracowania i przedstawienia planu modernizacyjnego gospodarstwa
rolnego. Zosta³a ona uzupe³niona Dyrektyw¹ Nr 268/75, traktuj¹c¹ o roz-
woju rolnictwa w regionach o trudnych warunkach naturalnych dla pro-
dukcji rolnej.
2. Dyrektywie Nr 160/72, zwanej odstêpniow¹, zawieraj¹cej propo-

zycje sk³aniaj¹ce starszych rolników do zaprzestania dzia³alno�ci produk-
cyjnej oraz zachêcaj¹cej m³odych rolników do podjêcia dzia³alno�ci rol-
niczej poprzezodpowiedni¹ pomoc finansow¹.Wprowadzono jednocze�nie
warunki przy�pieszaj¹ce zaprzestawania dzia³alno�ci zawodowej przez
rolników, którzy ukoñczyli 55 rok ¿ycia, a nie osi¹gnêli wieku emery-
talnego. Warunkiem uzyskania pomocy by³a rezygnacja z zarobkowego
prowadzenia gospodarstwa rolnego i przekazania go innej osobie, posia-
daj¹cej wymagane kwalifikacje rolnicze i daj¹cej gwarancje zwiêkszenia
jego towarowo�ci. Przejmuj¹cy rolnik by³ zobowi¹zany do osobistego
prowadzenia gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat od chwili wej�cia
w jego posiadanie. Je¿eli gospodarstwo rolne by³o zorganizowane na
gruntach bêd¹cych w posiadaniu na podstawie umowy dzier¿awy, ko-
nieczne by³o jej rozwi¹zanie i przekazanie gruntów wydzier¿awiaj¹cemu.
Rolnik móg³ uzyskaæ prawo do renty tymczasowej, nie d³u¿ej ni¿ do
osi¹gniêcia 65 roku ¿ycia.
3. Dyrektywie Nr 161/72, zwanej informacyjn¹, okre�laj¹c¹ zasady

pomocy dla rozwoju wielokierunkowych dzia³añ socjoekonomicznych
oraz zakres podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników.

1 Bli¿ej A. L i c h o r o w i c z, Wspólna polityka rolna, [w:] Prawo Unii Europejskiej,
red. J. Barcz, Warszawa 2004, s. 847-870; J. K r o n e r, Renta za gospodarstwo, Rzecz-
pospolita z dnia 2 sierpnia 2004 r., nr 179.
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4. Rozporz¹dzeniu Rady Nr 1765/92, obecnie 1251/992, przewiduj¹-
cym wy³¹czenie gruntów rolnych o obszarze nie mniejszym ni¿ 1 ha b¹d�
powierzchni co najmniej 12% obszaru gospodarstwa rolnego na okres
5 lat, a maksymalnie do lat 20.Wy³¹czenie polega na ugorowaniu gruntów
lub trwa³ym zalesieniu. W czasie jego trwania grunt nie mo¿e byæ na-
wo¿ony.
Niezale¿nie od tego, przepisy przewiduj¹ dofinansowanie podjêtych

przedsiêwziêæ przy zabiegach w przedmiocie ochrony �rodowiska, przy
realizacji inwestycji maj¹cych na celu modernizacjê i zagospodarowanie
terenów wiejskich lub inwestycji dotycz¹cych rozwoju przetwórstwa
i zbytu produktów rolnych.
Przysz³e kierunki rozwojowe rolnictwa zosta³y przewidziane w pro-

gramie Agenda 2000, okre�laj¹cym Wspóln¹ Politykê dla Europejskiego
Rolnictwa i Wsi (CAPRE). Warto przy tej okazji zwróciæ uwagê na fakt,
¿e Rzeczpospolita Polska nie wprowadzi³a dotychczas do swoich prze-
pisów prawnych 257 z 1540 dyrektyw przyjêtych przez Uniê Europejsk¹3.
System zabezpieczenia spo³ecznego dla rolników zosta³ poprzedzony

przepisami natury ogólnej, maj¹cej zastosowanie do pracowników najem-
nych i ich rodzin. Zaliczyæ do nich nale¿y postanowienia Rozporz¹dzenia
Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stoso-
wania systemu zabezpieczenia spo³ecznego dla pracowników najemnych
i ich rodzin przemieszczaj¹cych siê we Wspólnocie oraz Rozporz¹dzenie
Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 maja 1972 r. w sprawie wykonywania
pierwszego rozporz¹dzenia. Zawiera ono przepisy ogólne, okre�laj¹ce
w³a�ciwe ustawodawstwo, oraz przepisy szczególne, dotycz¹ce ró¿nych
typów �wiadczeñ, a tak¿e okre�la tryb postêpowania w przedmiocie za-
bezpieczenia spo³ecznego pracowników migruj¹cych. Drugie rozporz¹-
dzenie u�ci�la wykonywanie przepisów ogólnych pierwszego rozporz¹-
dzenia i zasady stosowania przepisów dotycz¹cych zastosowania
w³a�ciwego ustawodawstwa. W my�l art. 5 tego¿ rozporz¹dzenia, po-
stanowienia w nim zawarte zastêpuj¹ przepisy uzgodnieñ dotycz¹cych
wykonywania konwencji tam wymienionych. Zasady ogólne przewiduj¹

2 Dz.Urz. WE 1992 L 181, s. 12; Dz.Urz. WE 1999 L 160, s. 1.
3 A. S a d o w s k i, Unia jeszcze siê nie przyjê³a, Rzeczpospolita z dnia 17 wrze�nia

2004 r., nr 219.
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zakaz kumulacji �wiadczeñ z tytu³u inwalidztwa, staro�ci lub �mierci.
Przepisy szczególne reguluj¹ ubezpieczenia pañstw cz³onkowskich,w tym
ubezpieczenia pracowników w niemieckim systemie zabezpieczenia spo-
³ecznego.
Wspólna polityka rozwoju obszarów wiejskich, w tym renty struk-

turalne, zosta³a unormowana w Rozporz¹dzeniu Rady (WE) Nr 1257/
1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskichzEuropejskiegoFunduszuOrientacji iGwarancjiRolnej (EFOGR)
oraz w innych aktach prawnych zawieraj¹cych nowe i uchylaj¹cych nie-
które dotychczasowe rozporz¹dzenia. Kwestie te reguluje równie¿ Roz-
porz¹dzenieKomisji (WE)Nr 1750/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie
szczegó³owych zasad stosowania Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 1257/
1999, dotycz¹cego wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze �rodków
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (EAGGF).
W preambule Rozporz¹dzenia Rady WE Nr 1257/1999 zamieszczono

podstawowe zasady, jakimi kieruje siê Rada Unii Europejskiej w zakresie
realizacji wspólnej polityki rolnej, przy uwzglêdnieniu postanowieñ art. 36
i 37 TWE, do których zaliczyæ nale¿y:
1) wspóln¹ politykê rozwoju obszarów wiejskich,
2) szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikaj¹cy ze struktury

spo³ecznej rolnictwa oraz ze strukturalnej i naturalnej nierówno�ci miêdzy
ró¿nymi regionami rolniczymi,
3) konieczno�æ koordynacji polityki gospodarczej prowadzonej przez

pañstwa cz³onkowskie w celu wdra¿ania zasady wspieraj¹cej harmonijny
rozwój ca³ej Wspólnoty oraz w celu korygowania podstawowych dys-
proporcji regionalnych we Wspólnocie.
W zakresie realizacji wspólnej polityki rolnej przyjmuje siê, ¿e:
a) polityka rolna bêdzie wykonywana za pomoc¹ wielu komplekso-

wych instrumentów,
b) rolnictwo bêdzie musia³o dostosowaæ siê do nowych realiów

w zakresie ewolucji rynku, polityki rynkowej i zasad handlu, przy zacho-
waniu wymagañ i preferencji konsumentów, oraz do kolejnego rozsze-
rzenia Wspólnoty, a tak¿e tworzenia nowych miejsc pracy,
c) nale¿y zachêcaæ i wspieraæ rozwój rolnictwa poprzez reorganizacjê

i uproszczenie istniej¹cych instrumentów rozwoju rolnictwa oraz two-
rzenie nowych form dzia³alno�ci,
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d) zreorganizuje siê dotychczasowe instrumenty i wprowadzi nowe,
promuj¹ce rozwój obszarów wiejskich, oraz przyspieszy dostosowanie
nowych struktur rolnych do reformy wspólnej polityki rolnej, wynikaj¹cej
z wdra¿ania prawa unijnego w szczególno�ci:
� Rozporz¹dzenia Rady (EWG) Nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r.

w sprawie zadañ funduszy strukturalnych i ich skuteczno�ci oraz w spra-
wie koordynacji dzia³añ funduszy miêdzy sob¹ i z operacjami Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniej¹cymi instrumentami finan-
sowymi4,
� Rozporz¹dzenia Rady (EWG) Nr 4256/88 z dnia 19 grudnia 1988 r.

zawieraj¹cego przepisy wykonawcze do Rozporz¹dzenia Rady EWG Nr
2052/88 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (EFOGR) Sekcji Orientacji5,
� Rozporz¹dzenia Rady (EWG) Nr 2078/92 z dnia 30 czerwca 1992 r.

w sprawie metod produkcji rolnej, zgodnych z wymaganiami ochrony
�rodowiska i utrzymania obszarów wiejskich6,
� Rozporz¹dzenia Rady (EWG) Nr 2079/92 z dnia 30 czerwca 1992 r.,

ustanawiaj¹cego wspólnotowy program pomocy dla wcze�niejszych eme-
rytur w sektorze rolnym7,
� Rozporz¹dzenia Rady (EWG) Nr 2080/92 z dnia 30 czerwca 1992 r.,

ustanawiaj¹cego wspólnotowy program pomocy dla dzia³añ w zakresie
le�nictwa w rolnictwie8,
e) dotychczasowe dzia³ania w zakresie polityki rolnej: agro�rodowi-

skowe, wcze�niejsze emerytury i zalesienia powinny byæ uzupe³nione
nowymi dzia³aniami na obszarach o mniej korzystnych warunkach go-
spodarowania b¹d� podlegaj¹cych ograniczeniom �rodowiskowym,

4Dz.Urz. L 185 z 15.07.1988, s. 9. Rozporz¹dzenie zmienione Rozporz¹dzeniem Nr
3193/94, Dz.Urz. L 337 z 24.12.1994, s. 11.

5 Dz.Urz. L 374 z 31.12.1988, s. 25. Rozporz¹dzenie zmienione Rozporz¹dzeniem
Nr 2085/93/EWG, Dz.Urz. L 193 z 31.07.1993, s. 44.

6 Dz.Urz. L 215 z 30.07.1992, s. 85. Rozporz¹dzenie zmienione Rozporz¹dzeniem
Komisji Nr 2272/95, Dz.Urz. L 288 z 1.12.1995, s. 35. Rozporz¹dzenie skorygowane
Rozporz¹dzeniem Komisji Nr 1962/96, Dz.Urz. L 259 z 12.10.1996, s. 7.

7 Dz.Urz. L 215 z 30.07.1992, s. 91. Rozporz¹dzenie zmienione przez Rozporz¹dze-
nie Komisji Nr 2773/95, Dz.Urz. L 288 z 1.12.1995, s. 37.

8 Dz.Urz. L 215 z 30.07.1992, s. 96. Rozporz¹dzenie zmienione Rozporz¹dzeniem
Komisji Nr 231/96, Dz.Urz. L 30 z 8.02.1996, s. 33.
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f) uproszczenie warunków wspólnotowych dotycz¹cych uprawnieñ
do pomocy inwestycyjnej, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady (WE) Nr
950/97 z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie poprawy efektywno�ci struktur
rolniczych9,
g) przyznawanie szczególnych korzy�ci m³odym rolnikom w celu

za³o¿enia nowych gospodarstw rolnych, dostosowanych do wymagañ
unijnych,
h) ustalenie odpowiedniej formy szkolenia ogólnego i technicznego,

adekwatnego do ewolucji i specjalizacji rolnictwa oraz informowanie
rolników o metodach prowadzenia gospodarki rolnej, z zachowaniem
warunków ochrony �rodowiska,
i) zachêcanie rolników dowcze�niejszego przechodzenia na emeryturê

w celu poprawy wydajno�ci gospodarstw rolnych.
Rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r.

okre�la zasady wsparcia wspólnotowego dla trwa³ego rozwoju rolnictwa
przy zastosowaniu instrumentówwspólnej polityki rolnej, zmierzaj¹cej do
realizacji celów wymienionych w art. 33 TWE. Wsparcie rozwoju ob-
szarów wiejskich zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarki rolnej i jej prze-
kszta³ceniem ma przyczyniæ siê do poprawy struktur gospodarstw rol-
nych oraz struktur s³u¿¹cych przetwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu
produktów rolnych. Wsparcie inwestycji jest udzielane gospodarstwom
rolnym, które mog¹ wykazaæ siê rentowno�ci¹, a nadto spe³niaj¹ mini-
malne normy dotycz¹ce �rodowiska, higieny i warunków utrzymania
zwierz¹t, za� rolnicy posiadaj¹ odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtno�ci zawo-
dowe. Podejmowanie dzia³alno�ci przez m³odych rolników objête jest
szczególn¹ pomoc¹. Bêdzie ona udzielana w celu u³atwienia podejmowa-
nia dzia³alno�ci w rolnictwie, pod warunkiem, ¿e rolnik ma mniej ni¿ 40
lat, posiada odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtno�ci zawodowe oraz rozpo-
czyna prowadzenie gospodarstwa rolnego po raz pierwszy. Ponadto go-
spodarstwo rolne musi wykazaæ siê rentowno�ci¹ oraz spe³niaæ minimal-
ne normydotycz¹ce �rodowiska, higieny iwarunkówutrzymania zwierz¹t.
M³ody rolnik musi byæ kierownikiem gospodarstwa.

9 Dz.Urz. L 142 z 2.06.1997, s. 1. Rozporz¹dzenie zmienione Rozporz¹dzeniem Nr
2331/98, Dz.Urz. L 291 z 30.10.1998, s. 10.
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Przedmiotem odrêbnego uregulowania jest instytucja wcze�niejszych
emerytur, przewidzianawart. 10-12analizowanego rozporz¹dzenia.Zgodnie
z dyspozycj¹ art. 10, wsparcie przechodzenia na wcze�niejsz¹ emeryturê
przyczynia siê do:
1) zapewnienia dochodu starszym rolnikom, którzy zaprzestali pro-

wadzenia gospodarstwa rolnego,
2) zachêcenia m³odych do zastêpowania starszych rolników oraz

poprawy rentowno�ci przekazywanych im gospodarstw rolnych,
3) wydzielenia u¿ytków rolnych dla produkcji nierolniczej, w sytuacji

gdy osi¹ganie rentowno�ci przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie
jest mo¿liwe.
Przechodzenie na wcze�niejsz¹ emeryturê dotyczy tak¿e pracowni-

ków rolnych.
Rolnik przekazuj¹cy gospodarstwo rolne musi spe³niæ ³¹cznie nastê-

puj¹ce warunki:
1) ca³kowicie zaprzestaæ prowadzenia komercyjnej gospodarki rolnej;

mo¿e jednak nadal prowadziæ niekomercyjn¹ gospodarkê roln¹ i utrzymaæ
u¿ytkowanie budynków,
2) mieæ nie mniej ni¿ 50 lat i nie osi¹gn¹æ wieku emerytalnego w mo-

mencie przekazywania gospodarstwa,
3) prowadziæ gospodarstwo rolne przez okres 10 lat przed jego

przekazaniem.
Przejmuj¹cy gospodarstwo musi spe³niæ, tak¿e ³¹cznie, nastêpuj¹ce

warunki:
1) przej¹æ gospodarstwo i staæ siê jego kierownikiem b¹d� przej¹æ

ca³o�æ lub czê�æ przekazywanego gruntu,
2) rentowno�æ przekazywanego gospodarstwa musi ulec poprawie

w terminie i na okre�lonych warunkach; uwzglêdniæ przy tym nale¿y
wiedzê i umiejêtno�ci zawodowe przejmuj¹cego, ustaliæ obszar gospo-
darstwa, ilo�æ pracy przy jego prowadzeniu lub dochód, zale¿nie od regionu
i rodzaju produkcji,
3) musi posiadaæ odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtno�ci zawodowe,
4) zobowi¹zaæ siê do prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej w tym go-

spodarstwie co najmniej przez okres 5 lat.
Robotnik rolny powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) zaprzestaæ ca³kowicie pracy na roli,



79

Przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci...

2) mieæ nie mniej ni¿ 55 lat i nie mieæ wieku emerytalnego,
3) po�wiêcaæ co najmniej po³owê swego czasu pracy w ci¹gu po-

przednich 5 lat na pomoc rodzinie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego
lub na pracê jako robotnik rolny,
4) pracowaæ w gospodarstwie rolnym osoby przekazuj¹cej go przez

okres równowa¿ny co najmniej 2 lat w pe³nym wymiarze czasu w ci¹gu
ostatnich 4 lat poprzedzaj¹cych przej�cie nawcze�niejsz¹ emeryturê osoby
przekazuj¹cej gospodarstwo,
5) byæ objêtym systemem zabezpieczenia spo³ecznego.
Przejmuj¹cym gospodarstwo rolne mo¿e byæ tak¿e nierolnik lub inny

podmiot (organ), który przejmie ca³o�æ lub czê�æ ziemi do celów nie-
rolniczych, jak le�nictwo, tworzenie rezerwatów ekologicznych, jednak¿e
zgodnych z zasadami ochrony i poprawy jako�ci �rodowiska naturalnego
terenów wiejskich.
Opisanewarunkimusz¹ byæ zachowanewokresie otrzymywania przez

przekazuj¹cego gospodarstwo rolne wcze�niejszej emerytury. Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia zawiera tabelê kwot wyp³acanych z tytu³u restruktu-
ryzacji rolnictwa. W zwi¹zku z wcze�niejszym przej�ciem na emeryturê
osoba przekazuj¹ca mo¿e otrzymaæ na rok 15 tys. euro, a ca³kowita kwota
na osobê przekazuj¹c¹ mo¿e wynie�æ 150 tys. euro. Okres udzielania
wsparcia nie mo¿e przekroczyæ 15 lat dla osoby przekazuj¹cej gospo-
darstwo i 10 lat dla robotnika rolnego. Z tej pomocy mog¹ korzystaæ
osoby, które przekaza³y gospodarstwo do ukoñczenia 75 roku ¿ycia
i robotnicy rolni pracuj¹cy nie d³u¿ej ni¿ do osi¹gniêcia przez nich nor-
malnego wieku emerytalnego.
W razie gdy osoba, która przekaza³a gospodarstwo rolne, otrzymuje

od pañstwa cz³onkowskiego normaln¹ emeryturê, wcze�niejsza emery-
tura zostaje przyznana jako dodatek przy uwzglêdnieniu wysoko�ci kra-
jowej emerytury w tym pañstwie.
Rozporz¹dzenie przewiduje nadto rekompensaty dla rolników gospo-

daruj¹cych na obszarach o mniej korzystnych warunkach naturalnych.
Zaliczyæ do nich nale¿y tereny górskie i inne obszary, z których wynikaj¹
specyficzne utrudnienia, oraz obszary podlegaj¹ce ograniczeniom �rodo-
wiskowym.
Postanowienia Rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 445/2002 z dnia 26

lutego 2002 r. ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady stosowania Rozporz¹-
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dzenia Rady (WE) Nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich ze �rodków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (EFOGR) modyfikuj¹ i u�ci�laj¹ zasady osiedlania siê m³odych
rolników i udzielania imwsparcia w chwili podjêcia dzia³alno�ci rolniczej.
Ustalono, ¿e wspieranie szkoleñ zawodowych nie obejmuje kursów albo
szkoleñ stanowi¹cych czê�æ zwyk³ych programów, albo systemów edu-
kacji rolniczej czy le�nej na poziomie �rednim lubwy¿szym.Wprowadzono
tak¿e zmiany w przedmiocie wcze�niejszych emerytur. Postanowiono, ¿e
je¿eli gospodarstwo jest przekazywane przez kilku przekazuj¹cych, ogólne
wsparcie ograniczone jest do sumy przewidzianej dla jednego przekazu-
j¹cego. Niehandlowa dzia³alno�æ rolnicza kontynuowana przez przekazu-
j¹cego gospodarstwo nie kwalifikuje do uzyskania wsparcia w ramach
wspólnej polityki rolnej. Przyjêto tak¿e, ¿e rolnik dzier¿awca mo¿e prze-
kazaæ grunty w³a�cicielowi pod warunkiem, ¿e up³yn¹³ okres dzier¿awy
i s¹ spe³nione pozosta³e przes³anki okre�lone w art. 11 ust. 2 Rozporz¹-
dzenia Rady (WE) Nr 1257/1999. Z chwil¹ ustania umowy dzier¿awy
grunty mog¹ zostaæ objête ponownymi czynno�ciami prawnymi rozpo-
rz¹dzaj¹cymi, w zakresie przeniesienia posiadania lub w³asno�ci.

Polskie przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników

Przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników stanowi¹ lex specialis
wobec ogólnych norm prawnych o �wiadczeniach z ubezpieczenia spo-
³ecznego. Odrêbno�æ ta akcentowana jest przy regulacji prawnej okre-
�lonych �wiadczeñ, co ilustruj¹ powo³ane ni¿ej przepisy.Rolnicy nie zostali
objêci postanowieniami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o �wiadcze-
niach przedemerytalnych10, stanowi¹cej system wsparcia socjalnego dla
osób zlikwidowanych zak³adów pracy, którzy utracili prawo do �wiad-
czeñ z ubezpieczenia spo³ecznego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw.
z ust. 3 ustawy, rolnik traci prawo do �wiadczeñ przedemerytalnych lub
nastêpuje wstrzymanie ich wyp³aty z dniem nabycia prawa w³asno�ci,
lub objêcia w posiadanie samoistne b¹d� zale¿ne nieruchomo�ci rolnej
o powierzchni u¿ytków rolnych przekraczaj¹cych 2 ha przeliczeniowe
albo wspó³w³asno�ci nieruchomo�ci rolnej, je¿eli udzia³ przekracza ten
obszar.Wstrzymaniewyp³aty �wiadczeñnastêpuje równie¿oddniapodjêcia

10 Dz.U. Nr 120, poz. 1252.
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wyp³aty renty strukturalnej lub �wiadczeñ o charakterze rentowym z insty-
tucji zagranicznej.
Osoba nie uzyskuje statusu bezrobotnego w rozumieniu wyk³adni

a contrario brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy11, je¿eli jest w³a�ci-
cielem lub posiadaczem samoistnym, lub zale¿nym nieruchomo�ci rolnej,
w rozumieniu art. 461 k.c., o powierzchni u¿ytków rolnych przekracza-
j¹cej 2 ha przeliczeniowe b¹d� gdy podlega ubezpieczeniu emerytalnemu
czy rentowemu z tytu³u sta³ej pracy jako wspó³ma³¿onek albo domownik
w gospodarstwie rolnym o tej samej powierzchni u¿ytków rolnych. Ten
sam skutek prawny wystêpuje, gdy osoba ta uzyskuje przychód podle-
gaj¹cy podatkowi dochodowemu z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej,
je¿eli przekracza wysoko�æ przeciêtnego dochodu z pracy w indywidual-
nych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych, ustalonych przez
Prezesa GUS na podstawie przepisów o podatku rolnym. Na mocy art.
62 ustawy, osobie podlegaj¹cej ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników,
z któr¹ stosunek pracy lub stosunek s³u¿bowy zosta³ rozwi¹zany z przy-
czyn zak³adu pracy i która nie jest uprawniona do zasi³ku, przys³uguj¹
�wiadczenia socjoekonomiczne i koszty ponoszone w zwi¹zku z finan-
sowaniem szkolenia w celu podjêcia zatrudnienia lub pozarolniczej dzia-
³alno�ci poza gospodarstwem rolnym.
W my�l art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych12, odrêbne przepisy okre-
�laj¹ prawo do pobierania �wiadczeñ w razie zbiegu u jednej osoby prawa
do emerytury lub renty ze �wiadczeniami z ubezpieczenia spo³ecznego
rolników. Obowi¹zuje bowiem zasada, ¿e w razie zbiegu u jednej osoby
prawa do kilku �wiadczeñ przewidzianych w ustawie, wyp³aca siê jedno
z nich � wy¿sze lub wybrane przez zainteresowanego (art. 95 ust. 1).

1. Pierwszym aktem prawnym, w który wkomponowano kwestiê
zaopatrzenia rolników, jest ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmo-
waniu niektórych nieruchomo�ci rolnych w zagospodarowanie lub na
w³asno�æ pañstwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym w³a�cicieli tych

11 Dz.U. Nr 99, poz. 1001.
12 Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353.
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nieruchomo�ci i ich rodzin13. Wprowadzono trzy formy przejmowania
nieruchomo�ci rolnych przez pañstwo, a mianowicie: na wniosek w³a-
�ciciela w zagospodarowanie b¹d� na w³asno�æ pañstwa albo przymu-
sowo naw³asno�æ pañstwa za zaleg³o�ci podatkowe.Nieruchomo�æmog³a
byæ przejêta przez pañstwo w zagospodarowanie na wniosek w³a�ciciela
lub posiadaczy. W³a�cicielowi przys³ugiwa³o wówczas uprawnienie wy-
³¹czenia spod przejêcia budynków mieszkalnych i gospodarczych w roz-
miarze niezbêdnymdla jego potrzeb i zamieszka³ej z nimwspólnie rodziny
oraz zatrzymania dzia³ki o obszarze do 0,2 ha. W razie gdy nieruchomo�æ
by³a obci¹¿ona do¿ywociem, wniosek o przejêcie wymaga³ zgody do¿y-
wotnika. W okresie zagospodarowania odraczano p³atno�æ zobowi¹zañ
wobec pañstwa i wykonywanie obowi¹zkowych dostaw. Okres zago-
spodarowania wynosi³ do 10 lat. W³a�ciciel lub posiadacz otrzymywa³
zwrot nieruchomo�ci, je¿eli w ci¹gu 2 lat wyst¹pi³ z takim wnioskiem,
pokrywaj¹c zad³u¿enia. W przeciwnym razie nieruchomo�æ przechodzi³a
na w³asno�æ pañstwa, a zad³u¿enia ulega³y umorzeniu14.

2.Rozbudowanysystem�wiadczeñprzewidujeustawazdnia24 stycznia
1968 r. o rentach i innych �wiadczeniach dla rolników przekazuj¹cych
nieruchomo�ci rolne na w³asno�æ pañstwa15. Z wnioskiem o przejêcie
nieruchomo�ci rolnej móg³ wyst¹piæ w³a�ciciel, a tak¿e samodzielny
posiadacz. W tym czasie oko³o 2,5 mln gospodarstw nie posiada³o ure-
gulowanych stosunków w³asno�ciowych. Przejêcie nieruchomo�ci rolnej
za rentê mog³o nast¹piæ wówczas, gdy obszar nieruchomo�ci obejmowa³
co najmniej 5 ha u¿ytków rolnych. W rozporz¹dzeniu wykonawczym do

13 Dz.U. Nr 38, poz. 166 z pó�n. zm.
14 Bli¿ej E. S p i r y d o w i c z, M. R u t k o w s k i, W. K o s t k i e w i c z, Nowe ustawy

rolne, Warszawa 1975, s. 152 i nast.; tak¿e A. S t e l m a c h o w s k i, Problemy ludzi sta-
rych na wsi w aspekcie prawnym, NP 1972, nr 7-8, s. 1043-1052; J. P i e t r z y k o w s k i,
Rola orzecznictwa s¹dowego w kszta³towaniu prawid³owej struktury gospodarstw rolnych,
Problemy Wymiaru Sprawiedliwo�ci 1974, nr 5, s. 48-60.

15 J. P a l i w o d a,O nowych ustawach wa¿nych dla rolnictwa, NP 1968, nr 9, s. 1295-
1311; S. B r e y e r, Cywilnoprawne aspekty ustawy o przekazywaniu nieruchomo�ci rolnej
za rentê, PiP 1968, z. 10, s. 614-623; A. L i c h o r o w i c z, Zasady przyznawania rent
i innych �wiadczeñ rolnikom przekazuj¹cym swe gospodarstwa na w³asno�æ pañstwa, NP
1971, nr 2, s. 214-228; A. O l e s z k o, Odp³atne nabycie nieruchomo�ci rolnych przez
jednostki gospodarki uspo³ecznionej w trybie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolni-
ków, Palestra 1979, nr 6, s. 3-20.
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ustawy zezwolono na przekazywanie gospodarstw poni¿ej 5 ha u¿ytków
rolnych, je¿eli rolnicy osi¹gnêliwiek emerytalny lub byli inwalidami i spe³-
niali dodatkowe warunki okre�lone w ustawie. Istnia³a mo¿liwo�æ prze-
kazania czê�ci gospodarstwa rolnego, z tym ¿e mog³a byæ ona mniejsza
ni¿ 5 ha u¿ytków rolnych. Rolnik, który ukoñczy³ 40 lat, móg³ nabyæ
prawo do renty o zmniejszonej wysoko�ci. Je¿eli natomiast nie przekro-
czy³ tej granicy wieku, móg³ przekazaæ gospodarstwo rolne, ale �wiad-
czenia pieniê¿ne wyp³acano mu dopiero z chwil¹ przekroczenia 40 roku
¿ycia. Przekazanie gospodarstwa rolnegomog³o nast¹piæ z budynkami lub
bez nich. W razie przekazania ca³ego gospodarstwa, �wiadczenia by³y
podwy¿szane w zale¿no�ci od warto�ci budynku. Rolnikowi zapewniano
do¿ywotnie u¿ytkowanie pomieszczeñ mieszkalnych i gospodarczych
w rozmiarze niezbêdnym dla zaspokojenia jego potrzeb. Renta pieniê¿na
by³a uzale¿niona od obszaru nieruchomo�ci i stanu zad³u¿enia (wynosi³a
400-600 z³ miesiêcznie). Przy zad³u¿eniu przekraczaj¹cym 75% warto�ci
gospodarstwa, zaopatrzenie emerytalnenie przys³ugiwa³o.Dokoñca1973 r.
przejêto ponad 38 tys. gospodarstw o ³¹cznym obszarze 340 tys. ha, co
stanowi³o ok. 60% obszaru wszystkich gruntów przejêtych przez pañ-
stwo od rolników.

3. Dalsza modyfikacja przepisów nast¹pi³a w ustawie z dnia 29 maja
1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na w³asno�æ pañstwa za
rentê i sp³aty pieniê¿ne16. Ustawa przewidywa³a dwie formy przekazy-
wania gospodarstw rolnych na w³asno�æ pañstwa:
1) za rentê, czyli do¿ywotnie miesiêczne �wiadczenie pieniê¿ne,
2) za sp³aty pieniê¿ne, czyli ratalnie uiszczon¹ warto�æ nieruchomo�ci.
Z wnioskiem o przejêcie gospodarstwa móg³ wyst¹piæ tylko w³a�ci-

ciel. Na jego przekazanie konieczna by³a zgoda ma³¿onka, a tak¿e do¿y-
wotnika albo dzieci lub wnuków wykonuj¹cych prace w gospodarstwie.
Zgoda nie by³a potrzebna, gdy gospodarstwo wykazywa³o niski poziom
produkcji lub by³o zagro¿one jej spadkiem. Nie by³a ona równie¿ wyma-
gana od ma³¿onka, wspó³w³a�ciciela oraz zstêpnych, je¿eli praca w go-
spodarstwie nie stanowi³a dla nich g³ównego �ród³a utrzymania. Przed-
miotem wniosku o przejêcie mog³o byæ gospodarstwo rolne o obszarze
co najmniej 2 ha. Przy ubieganiu siê o rentê przekazaniem powinny byæ

16 Dz.U. Nr 21, poz. 118 z pó�n. zm.
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objête wszystkie nieruchomo�ci, za� za sp³atê � tylko niektóre z nich.
Przejmowanie gospodarstwa nastêpowa³o w stanie wolnym od obci¹¿eñ,
z wyj¹tkiem s³u¿ebno�ci gruntowych, których utrzymanie wmocy zosta³o
uznane przez naczelnika gminy za niezbêdne. Renta przys³ugiwa³a rolni-
kom, którzy osi¹gnêli wiek emerytalny (mê¿czyzna 65, a kobieta 60 lat)
albo byli inwalidami. Przys³ugiwa³a obojgu ma³¿onkom, niezale¿nie od
tego, czy gospodarstwo stanowi³o ich wspó³w³asno�æ, czy by³o objête
wspólno�ci¹ ustawow¹, czy te¿ stanowi³o osobistymaj¹tek jednego z nich.
Obojêtne przy tym by³o, czy warunki do przyznania renty spe³niali oboje
ma³¿onkowie, czy tylko jedno z nich.
Stosownie do art. 11 ustawy, rolnik, który przekaza³ gospodarstwo

rolne na w³asno�æ pañstwa, móg³ zatrzymaæ budynki wchodz¹ce w sk³ad
nieruchomo�ci, które stanowi³y odrêbny przedmiot w³asno�ci od gruntu,
na którym siê znajdowa³y. Instytucja ta by³a przedmiotem krytyki w dok-
trynie. Podnoszono u³omno�æ tego rozwi¹zania prawnego jako sprzecz-
nego z tradycyjn¹ paremi¹ superficies solo cedit. Warto w tym miejscu
zaznaczyæ, ¿e zosta³o ono zniesionewwyniku kolejnych przepisów.W tym
czasie jednak nie mog³y byæ przedmiotem dziedziczenia. Rolnik móg³
dokonywaæ czynno�ciami inter vivos przeniesienia w³asno�ci budynków
pod wszelkimi tytu³ami prawnymi pod warunkiem, ¿e naczelnik gminy
nie wykona prawa pierwokupu lub wykupu przys³uguj¹cemu pañstwu,
za cenê odpowiadaj¹c¹ szacunkowi dla celów ubezpieczenia. W razie
�mierci rolnika prawo zatrzymania budynków na tych samych zasadach
przys³ugiwa³o ex lege pozosta³emu przy ¿yciu ma³¿onkowi pod warun-
kiem, ¿ema³¿eñstwo istnia³owchwili przekazania gruntu za rentê. Sytuacja
prawnama³¿onka by³a identyczna, a po jego �mierci budynki przechodzi³y
na w³asno�æ pañstwa, o ile za ¿ycia nie zosta³y zbyte17. Przyjmowano
wówczas, ze prawo pierwokupu (wykupu) przys³uguje pañstwu przy
ka¿dorazowym rozporz¹dzeniu w³asno�ci¹ budynków18. Postanowienia
testamentowe dotycz¹ce tych budynków by³y prawnie nieskuteczne.

17Status prawny budynkówby³ równie¿ przedmiotemuchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów
SN z dnia 24 stycznia 1976 r. III CZP 83/75, OSNCP 1976, nr 4, poz. 68, z krytyczn¹
glos¹ A. S z a c h u ³ o w i c z a, PiP 1977, z. 3, s. 174-177.

18Uchwa³a siedmiu sêdziów SN z dnia 15 grudnia 1978 r. III CZP51/78, OSNCP1979,
nr 3, poz. 42. Stwierdzono w niej, ¿e odrêbna w³asno�æ budynków zatrzymanych przez
rolnika na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r., które do dnia 1 stycznia
1978 r.
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Na wniosek rolnika przekazuj¹cego gospodarstwo rolne przydzielano
mu do bezp³atnego u¿ytkowania dzia³kê gruntu o obszarze do 0,5 ha.
Po³o¿enie dzia³ki by³o okre�lane decyzj¹ naczelnika gminy, uwzglêdnia-
j¹cego w miarê mo¿liwo�ci ¿yczenie rolnika. Uprawnienie to wygasa³o
z chwil¹ jego �mierci. Przekazanie gospodarstwa mog³o nast¹piæ bezpo-
�rednio na rzecz rolniczych jednostek gospodarki uspo³ecznionej oraz
z urzêdu za rentê. Z inicjatyw¹ zawarcia umowy móg³ wyst¹piæ rolnik
wzglêdnie rolnicza jednostkagospodarki uspo³ecznionejpouzyskaniuzgody
jednostki nadrzêdnej. Umowa po zatwierdzeniu decyzj¹ naczelnika gminy
by³a podstaw¹ wyp³aty rolnikowi renty z ubezpieczenia spo³ecznego19.
Pod rz¹dem obowi¹zywania ustawy w literaturze istnia³y dwa przeciw-
stawne pogl¹dy co do cywilnoprawnego charakteru umowy przeniesienia
w³asno�ci nieruchomo�ci rolnych. Rozwa¿ano, czy jest to umowa cy-
wilnoprawna w rozumieniu art. 903 i nast. k.c., czy te¿ administracyj-
noprawna, maj¹ca znaczenie quasi-rentowe. Dominowa³ pogl¹d, ¿e mimo
braku formy aktu notarialnego posiada ona charakter cywilnoprawny.

4. W ustawie z dnia 27 pa�dziernika 1977 r. o zaopatrzeniu emery-
talnym oraz innych �wiadczeniach dla rolników i ich rodzin20 recypowano

nie przesz³y na w³asno�æ pañstwa, podlega od tej daty przepisom art. 51 ust. 2-4 ustawy
z dnia 27 pa�dziernika 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych �wiadczeniach
dla rolników i ich rodzin. Prawo pierwokupu (wykupu) tych budynkówprzewidzianew art.
51 ust. 4 tej drugiej ustawyprzys³uguje pañstwuw razie ka¿dorazowej sprzeda¿y (darowizny
lub zamiany) tych budynków; bli¿ej S.Breyer, Obrót budynkami w praktyce notarialnej,
NP 1953, nr 11, s. 41-49. Zgodnie z tez¹ uchwa³y SN z dnia 20 maja 1976 r. II KZP 9/
76, OSN 1977, nr 1, poz. 3, w razie przekazania gospodarstwa rolnego, które stanowi³o
odrêbn¹ w³asno�æ jednego z ma³¿onków, renta za nie przys³uguje obojgu ma³¿onkom,
chyba ¿e pozostawa³oby to w sprzeczno�ci ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem
prawa do renty za przekazane gospodarstwo rolne.

19 A. B i e r æ, Formy szczególne nabywania lub przejmowania gospodarstw rolnych
za rentê, PiP 1977, z. 8-9, s. 155 i nast.; t e n ¿ e, Problemy prawne przekazywania
gospodarstw rolnych pañstwu za rentê na wniosek rolnika, Studia Prawnicze 1977, z. 2,
s. 147-193; A. L i c h o r o w i c z, Podstawowe za³o¿enia ustawy o przekazywaniu gospo-
darstw rolnych na w³asno�æ pañstwa za rentê i sp³aty pieniê¿ne, NP 1975, nr 7-8, s. 977;
t e n ¿ e, Prawo do¿ywocia a przekazanie gospodarstwa rolnego za rentê, emeryturê b¹d�
�wiadczenie pieniê¿ne,KrakowskieStudiaPrawnicze,RokXV,1982, s. 147-164;A. O l e s z -
k o, Przekazanie gospodarstwa rolnego nastêpcy a ustroje maj¹tkowe ma³¿eñskie, NP
1984, nr 3, s. 3-14.

20 Dz.U. Nr 32, poz. 140.
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z ustawy z dnia 29 maja 1974 r. formy przekazywania gospodarstw
rolnych na w³asno�æ pañstwa w zamian za rentê lub sp³aty pieniê¿ne,
a tak¿e na rzecz rolniczych jednostek gospodarki uspo³ecznionej za rentê
b¹d� sp³aty pieniê¿ne, odpowiednio je modyfikuj¹c. Istotne novum polega
na wprowadzeniu zasady przekazywania gospodarstw rolnych swym
nastêpcom21.
W my�l art. 45, pierwszeñstwo nabycia gospodarstwa rolnego przy-

s³uguje nastêpcom, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce przes³anki:
1) posiadaj¹ kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
2) nie przekroczyli 55 roku ¿ycia,
3) nie s¹ inwalidami I lub II grupy.
Nastêpc¹ nie mo¿e byæ ma³¿onek rolnika. Jest nim natomiast zstêpny,

rodzeñstwo, pasierbowie iwychowankowie. Przekazaniupodlega³y wszyst-
kie nieruchomo�ci rolne. Rolnik nie móg³ wy³¹czyæ z przekazania nastêp-
cy budynków oraz inwentarza ¿ywego i martwego, wchodz¹cych w
sk³ad gospodarstwa rolnego. Obowi¹zywa³ 10-letni zakaz podzia³u prze-
kazanego gospodarstwa. Nastêpca nie by³ zobowi¹zany do ¿adnych sp³at
czy te¿ innych �wiadczeñ maj¹tkowych wobec pozosta³ych cz³onków
rodziny. Na terenowe organy administracji na³o¿ono obowi¹zek umo¿li-
wienia zatrudnienia cz³onków rodziny rolnika, którzy nie przejêli gospo-
darstwa rolnego, w którym pracowali, i praca ta stanowi³a wy³¹czne
�ród³o ich utrzymania. Przy przekazywaniu obowi¹zywa³a nadal kwali-
fikowana forma pisemna, której skuteczno�æ zale¿a³a od sporz¹dzenia
umowy przez naczelnika gminy. Nie przewidywano formy aktu notarial-
nego dla przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci rolnej. W zwi¹zku z tym,
w doktrynie rozwa¿ano charakter prawny tej umowy, a w szczególno�ci
prawo kontroli jej tre�ci przez naczelnika gminy i ewentualnej odmowy
sporz¹dzenia w razie stwierdzenia sprzeczno�ci z obowi¹zuj¹cym pra-
wem22. Zniesiono obowi¹zek uzyskania zgodywspó³w³a�ciciela. By³a ona
konieczna przy przekazywaniu gospodarstwa rolnego objêtego wspólno-
�ci¹ ustawow¹, za� ograniczona w stosunku do osób trzecich. Konieczna

21 A. L i c h o r o w i c z, Podstawowe za³o¿enia ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
oraz innych �wiadczeniach dla rolników i ich rodzin, PiP 1978, z. 1, s. 17-32.

22 A. D y o n i a k, Zaliczenie do maj¹tku ma³¿onków gospodarstwa rolnego nabytego
przez nastêpcê, NP 1981, nr 6, s. 3-10; J. M a j o r o w i c z, Skutki cywilnoprawne prze-
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by³a zgoda do¿ywotnika przy odp³atnym przejêciu gospodarstwa przez
pañstwo lub rolnicz¹ jednostkê gospodarki uspo³ecznionej23.

5. Postanowienia ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin24 ucywili-
zowa³y dotychczasowy system zaopatrzenia emerytalnego rolników.
Dokonano istotnych modyfikacji dotychczasowych zasad, a nastêpnie
znowelizowane je ustaw¹ z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich
rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym. Gospodarstwo rolne
mog³o byæ przekazane innej osobie fizycznej albo prawnej lub sprzedane
w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W my�l przy-
jêtych zasad, gospodarstwo rolne mog³o byæ przekazane nieodp³atnie na-
stêpcy, nieodp³atnie b¹d� w drodze sprzeda¿y innej osobie fizycznej lub
osobie prawnej albo nieodp³atnie pañstwu. Za gospodarstwo rolne uwa-
¿ano wówczas bêd¹ce w³asno�ci¹ lub znajduj¹ce siê w posiadaniu tej
samej osoby nieruchomo�ci rolne stanowi¹ce ca³o�æ gospodarcz¹ o po-
wierzchni u¿ytków rolnych przekraczaj¹cych 1 ha. Ograniczony zosta³
kr¹g nastêpców prawnych do zstêpnych i przysposobionych, którzy
pracowali w jakimkolwiek gospodarstwie rolnym co najmniej 5 lat, licz¹c
od 16 roku ¿ycia. Nastêpca mia³ pierwszeñstwo przejêcia gospodarstwa.
Postanowiono, ¿e w³asno�æ gruntu pod budynkami przys³uguje osobom,

kazywania gospodarstwa rolnego na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emery-
talnym oraz innych �wiadczeniach dla rolników i ich rodzin, NP 1978, nr 7-8, s. 1029-
1043; S.Szymañska, Podstawowe za³o¿enia zaopatrzenia emerytalnego i innych �wiadczeñ
pieniê¿nych przys³uguj¹cych rolnikom, NP 1978, nr 7-8, s. 1043-1060; W.M u s z a l s k i,
Zmiana systemu ubezpieczenia spo³ecznego rolników indywidualnych, NP 1989, nr 10-
12, s. 49-56; L. K o s t ó r k i e w i c z, Umowa darowizny a przekazanie gospodarstwa
rolnego nastêpcy, NP 1985, nr 1, s. 14-24.

23 J. P i e t r a s z e w s k i i T. ¯ y z n o w s k i, Wymiar Sprawiedliwo�ci w realizacji
polityki rolnej pañstwa, NP 1977, nr 7-8, s. Autorzy stwierdzaj¹, ¿e notariat w zakresie
swojej w³a�ciwo�ci realizuje w odniesieniu do nieruchomo�ci rolnych identyczne zadania
jak orzecznictwo s¹dowe. Dotyczy to w szczególno�ci ustalenia charakteru rolnego gruntu,
warunków jego podzia³u, przestrzegania przepisów o terenach budownictwa jednorodzin-
nego i zagrodowego w miastach oraz terenach budowlanych na obszarach wsi, ustalenia
kwalifikacji nabywców gospodarstwa rolnego.

24 Dz.U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133; patrz tak¿e A. O l e s z k o, Prawa rolnika prze-
kazuj¹cego gospodarstwo rolne nastêpcy na podstawie ustawy emerytalnej z 1982 r., NP
1986, nr 6, s. 24-33.
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które przekaza³y gospodarstwo rolne pañstwu. Uprawnienia te przys³u-
giwa³y równie¿ nabywcom budynków oraz ich nastêpcom prawnym.
Dopuszczanomo¿liwo�æ przyznaniaw³asno�ci dzia³ki po³o¿onej na terenie
miasta. Ustawa znios³a zakaz zbywania przez nastêpcê przed up³ywem
10 lat przejêtej nieruchomo�ci rolnej. Zwolnienie to odnosi³o siê tak¿e do
nastêpców, którzy przejêli gospodarstwo rolne przed dniem 1 stycznia
1988 r. Nastêpca przejmowa³ ca³o�æ gospodarstwa. Je¿eli rolnik lub jego
ma³¿onek byli w³a�cicielami lub posiadaczami kilku gospodarstw rolnych,
przekazaniu podlega³y wszystkie gospodarstwa. Z gospodarstwa rolnego
przekazanego pañstwu rolnik móg³ wy³¹czyæ dzia³kê gruntu, na której
wzniesione s¹ budynki lub ich czê�æ, natomiast z gospodarstwa rolnego
przekazanego nastêpcy rolnik móg³ wy³¹czyæ i zachowaæ na w³asno�æ
dzia³kê gruntu, na której by³ wzniesiony budynek mieszkalny, je¿eli na-
stêpca wyrazi³ na to zgodê. Równoznaczna z przekazaniem gospodarstwa
rolnego by³a ugoda zawarta w sprawach zawis³ych przed s¹dem i spisana
w protokole s¹dowym, zastêpuj¹ca umowê w formie aktu notarialnego25.
Przekazanie gospodarstwa rolnego nastêpcy przez rolnika bêd¹cego tylko
posiadaczem nastêpowa³o w drodze umowy sporz¹dzonej przez terenowy
organ administracji pañstwowej stopnia podstawowego, za� pañstwu �
w drodze decyzji tego organu.

6. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw26 dosto-
sowuje przepisy krajowe do �wiadczeñ z ubezpieczenia rolników objêtych
Rozporz¹dzeniem Rady Nr 1408/71 (EWG) z dnia 14 czerwca 1971 r.
o stosowaniu systemów zabezpieczenia spo³ecznego do pracowników,
osób pracuj¹cych na w³asny rachunek oraz cz³onków ich rodzin zmie-
niaj¹cych miejsce pobytu w granicach Wspólnoty27 oraz Rozporz¹dze-
niem Rady Nr 574/72 EWG z dnia 21 marca 1972 r. o ustaleniu sposobów
stosowania tegopierwszego rozporz¹dzenia28. Implementowanie tych zasad
spowodowa³o, ¿e w nowym brzmieniu art. 1 ust. ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników stwierdzono, i¿

25 Orzeczenie SN z dnia 10 pa�dziernika 1955 r. III CR 599/55, OSNCP1956, poz. 78.
26 Dz.U. Nr 91, poz. 873.
27 Dz.Urz. WE L 149 z 05.07.1971.
28 Dz.Urz. WE L 74 z 27.03.1972.
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obejmuje ono rolników i pracuj¹cych z nimi domowników, którzy po-
siadaj¹ obywatelstwo polskie albo przebywaj¹ na terytorium RP na pod-
stawie wizy lub karty pobytu b¹d� s¹ obywatelami pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej, je¿eli przepisy unijne nie stanowi¹ inaczej.
Aktualnie za rolnika uznaje siê pe³noletni¹ osobê fizyczn¹ zamieszku-

j¹c¹ i prowadz¹c¹ na terytorium RP osobi�cie i na w³asny rachunek
dzia³alno�æ rolnicz¹ w posiadanym gospodarstwie rolnym, a tak¿e osobê,
która przeznaczy³a grunty z tego gospodarstwa do zalesienia. W przypad-
ku zaprzestania prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej, polegaj¹cej na prze-
kazaniu gospodarstwa rolnego w formie aktu notarialnego osobie niepe³-
noletniej, wyp³ata �wiadczeñ ulega zawieszeniu w ca³o�ci do czasu
osi¹gniêcia przez tê osobê 18 lat. Znowelizowane przepisy doprecyzowa³y
zasady obowi¹zuj¹ce przy ustalaniu �wiadczeñ emerytalnych. Uchylono
jednocze�nie art. 57, okre�laj¹cy op³aty sta³e notarialne za sporz¹dzenie
aktu notarialnego na podstawie niniejszej umowy, oraz art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie, okre-
�laj¹cy op³atê sta³¹ za sporz¹dzenie aktu notarialnego umowy darowizny
lub do¿ywocia w zwi¹zku z przekazaniem gospodarstwa rolnego. Warto
przypomnieæ, ¿e art. 118 ustawy postanawia, ¿e osobie, której przys³uguje
prawo u¿ytkowania dzia³ki gruntu z tytu³u przekazania gospodarstwa
rolnego pañstwu, na jej wniosek przyznaje siê nieodp³atnie w³asno�æ tej
dzia³ki na podstawie decyzji starosty.

Renty strukturalne

Renty strukturalne w rolnictwie spe³niaj¹ przes³anki ustawowe wcze-
�niejszych emerytur, poniewa¿ dotycz¹ rolników w wieku przedemery-
talnym, którzy przekazali swoje grunty na powiêkszenie innego gospo-
darstwa albo na trwale swoim nastêpcom.Aktualnie przepisy w tej mierze
s¹ regulowane przez dwie ustawy:
1. Ustawê z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rol-

nictwie29, której podstawowym za³o¿eniem ustawodawczym jest popra-
wa struktury obszarowej gospodarstw rolnych w wyniku koncentracji
gruntów uprawnych. Renty wyp³acane s¹ z bud¿etu pañstwa przez kasy

29 Dz.U. Nr 52, poz. 539 z pó�n. zm.
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rolniczego ubezpieczenia spo³ecznego, niezale¿nie od wyp³acanych ju¿
emerytur i rent inwalidzkich z ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
2. Ustawê z dnia 28 listopada 2003 r. o zapewnieniu rozwoju obszarów

wiejskich ze �rodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej30, a przede wszystkim rozporz¹-
dzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó-
³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie
rent strukturalnych, objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich31. Sta-
nowi ona transpozycje postanowieñ Rozporz¹dzenia Rady z dnia 17 maja
1999 r. Nr 1257/1999 i Rozporz¹dzenia Komisji z dnia 23 lipca 1999 r.
Nr 1750/1999, wdra¿aj¹cych opisane Rozporz¹dzenie Rady. Podstawo-
wymcelemustawy jest realizacjaw tej czê�ciwspólnej europejskiej polityki
rolnej, omówionej przy analizie przepisów prawa unijnego na wstêpie
niniejszych rozwa¿añ. Ma ona charakter wykonawczy. Okre�la kompe-
tencje organów pañstwa i tryb postêpowania w celu skorzystania ze
�rodków finansowych Unii Europejskiej. Przyjête rozwi¹zanie Rady jest
zbli¿onedo systemu funkcjonuj¹cegoweWspólnocie i dostosowuje polskie
prawo do prawa Wspólnoty.
Renta strukturalna jest finansowana w 80% z Europejskiego Funduszu

Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), a w 20% z bud¿etu pañstwa.
Zasadnicza ró¿nica miêdzy obiema ustawami polega na charakterze
dokumentowania czynno�ci administracyjnych oraz tre�ci o�wiadczeñ
dodatkowych, niezbêdnych przy sporz¹dzaniu czynno�ci cywilnopraw-
nej, zwi¹zanej z przeniesieniem w³asno�ci nieruchomo�ci rolnej. Jest to
konsekwencja odmiennych za³o¿eñ doj�cia do restrukturyzacji rolnictwa
przy pomocy ro¿nych �rodków socjoekonomicznych, sposobu finanso-
wania ca³ego systemu przebudowy, rozwoju obszarów wiejskich i rol-
nictwa. Powy¿sze okoliczno�ci nak³adaj¹ na notariusza obowi¹zek szcze-
gólnej staranno�ci przy sporz¹dzaniu czynno�ci i wykazania siê bieg³¹
znajomo�ci¹ wszystkich przepisów reguluj¹cych te zagadnienia. Przed-
stawione aspektyobuustawzmuszaj¹ do ichodrêbnegoomówienia.Ustawa
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie okre�la
warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, wysoko�æ i zasady wy-

30 Dz.U. Nr 229, poz. 2273.
31 Dz.U. Nr 114, poz. 1191.
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p³acania, zasady postêpowania oraz sposób finansowania. W sprawach
nieunormowanych w ustawie stosuje siê odpowiednio przepisy o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników. Zgodnie z legaln¹ definicj¹, przez rentê
strukturaln¹ nale¿y rozumieæ miesiêczne �wiadczenie pieniê¿ne przys³u-
guj¹ce za przekazane gospodarstwo rolne po spe³nieniu warunków usta-
wowych. Rolnikiem jest osoba fizyczna prowadz¹ca na w³asny rachunek
dzia³alno�æ rolnicz¹, czyli dzia³alno�æ w zakresie produkcji ro�linnej lub
zwierzêcej, ogrodniczej, sadowniczej i rybnej jako w³a�ciciel b¹d� wspó³-
w³a�ciciel gospodarstwa rolnego po³o¿onego w granicach Rzeczypospo-
litej Polskiej. Dla tej definicji nie ma znaczenia, czy prowadzi siê j¹ na
gruntach stanowi¹cych w³asno�æ osobist¹ jednego lub ka¿dego z ma³¿on-
ków. Gospodarstwem rolnym jest na u¿ytek niniejszych rozwa¿añ go-
spodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym32, czyli obszar gruntów o ³¹cznej powierzchni
przekraczaj¹cej 1 ha albo 1 ha przeliczeniowy, stanowi¹cy w³asno�æ lub
znajduj¹cy siê w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej b¹d� jed-
nostki organizacyjnej, w tym spó³ki nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej.
Przez przekazanie gospodarstwa rolnego ustawa uznaje odp³atne albo

nieodp³atne przeniesienie w³asno�ci gruntów wchodz¹cych w sk³ad go-
spodarstwa rolnegowdrodze umowyna rzecz osoby fizycznej lub prawnej
b¹d� jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej, jak
równie¿ przejêcie tych gruntów na w³asno�æ Skarbu Pañstwa w drodze
decyzji Prezesa Agencji Nieruchomo�ci Rolnych.
Warunkiem uzyskania renty strukturalnej jest ³¹czne spe³nienie poni¿-

szych warunków:
1) ukoñczenie 55 lat, lecz nieosi¹gniêcie 60 lat przez kobietê, ukoñ-

czenie 60 lat, ale nieosi¹gniêcie 65 lat przez mê¿czyznê,
2) podleganie ubezpieczeniu spo³ecznemu wed³ug przepisów o ubez-

pieczeniu rolników przez okres wymagany do uzyskania emerytury rolnej
z chwil¹ ukoñczenia 55 lat przez kobietê i 60 lat przez mê¿czyznê,
3) prowadzenie nieprzerwanie dzia³alno�ci rolniczej przez okres 10 lat

bezpo�rednio poprzedzaj¹cy zg³oszenie wniosku o rentê strukturaln¹,
a dzia³alno�æ ta by³a jedynym lub g³ównym �ród³em utrzymania,

32 Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pó�n. zm.
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4) zaprzestanie prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej, co nastêpuje wów-
czas, gdy po przekazaniu gospodarstwa rolnego uprawniony do renty
strukturalnej i jego ma³¿onek nie s¹ w³a�cicielami lub wspó³w³a�cicielami
b¹d� posiadaczami gospodarstwa rolnego oraz nie prowadz¹ dzia³u spe-
cjalnego w rozumieniu podatku dochodowego, z wyj¹tkiem pasiek,
5) przekazanie gospodarstwa rolnego o ³¹cznej powierzchni wynosz¹-

cej co najmniej 3 ha.
Gospodarstwo rolne mo¿e byæ przekazane, o ile przez okres co naj-

mniej 5 lat przed z³o¿eniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej
stanowi³ow³asno�æ rolnika lub jegoma³¿onkaalbowspó³w³asno�æma³¿onka.
Postêpowanie dotyczy obojga ma³¿onków, którym przys³uguje renta
strukturalna, o ile spe³niaj¹ jednocze�nie warunki ustawowe oraz przeka¿¹
gospodarstwo rolne. Nie przys³uguje ona rolnikowi, który ma ustalone
prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia spo³ecznego albo zaopa-
trzenia emerytalnego b¹d� jest objêty innym ubezpieczeniem wzglêdnie
zaopatrzeniememerytalnym.Nie przys³uguje ona tak¿ewtedy, gdyw sk³ad
gospodarstwa rolnego wchodz¹ grunty przejête w trybie niniejszej usta-
wy, chyba ¿e rolnik prowadzi³ dzia³alno�æ rolnicz¹ w powiêkszonym
gospodarstwie rolnym co najmniej przez 5 lat. Warunek przekazania go-
spodarstwa rolnego jest spe³nionywówczas, gdy gruntywchodz¹cew jego
sk³ad zosta³y przekazane na powiêkszenie jednego lub kilku istniej¹cych
gospodarstw rolnych. Powiêkszone gospodarstwo rolne nie mo¿e byæ
jednak mniejsze ni¿ 15 ha, chyba ¿e Rada Ministrów okre�li w drodze
rozporz¹dzeniawojewództwa lubpowiaty,wktórychpowierzchnia ta mo¿e
byæ mniejsza, okre�laj¹c wymagan¹ powierzchniê gospodarstwa rolnego.
Okoliczno�ci sporz¹dzenia czynno�ci notarialnych przes¹dzaj¹ o tym, czy
zostanie sporz¹dzona jedna umowa obejmuj¹ca kilka podmiotów naby-
waj¹cych, czy te¿ odrêbna dla ka¿dego z nich. Nie ma to ¿adnego zna-
czeniadla skuteczno�ci prawnej przekazaniagospodarstwa rolnego.Umowa
o przekazanie sporz¹dzana jest w formie aktu notarialnego i poza innymi
wymaganiami przewidzianymi odrêbnymi przepisami powinna zawieraæ
o�wiadczenie strony o spe³nieniuwarunkówpowiêkszenia istniej¹cego ju¿
gospodarstwa rolnego lub kilku gospodarstw rolnych oraz stwierdzaæ,
¿e osoba nabywaj¹ca spe³nia warunki wymienione w art. 8 ustawy. Mo¿e
byæ ona zawarta z osob¹, która spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: jest
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rolnikiem,posiadakwalifikacje rolne iniemaustalonegoprawadoemerytury
albo renty z ubezpieczenia spo³ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego.
Ustawodawca postanawia, ¿e osoba fizyczna posiada kwalifikacje

rolnicze, je¿eli:
1) uzyska³a zasadnicze, �rednie, wy¿sze wykszta³cenie rolnicze lub

ekonomiczne o specjalno�ci przydatnej do prowadzenia dzia³alno�ci rol-
niczej lub
2) prowadzi dzia³alno�æ rolnicz¹ co najmniej 5 lat.
Inaczejwymóg posiadania kwalifikacji rolniczych zosta³ zdefiniowany

w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju
rolnego33, co zmusza notariusza do uwzglêdnienia przy ocenie kwalifikacji
rolniczych odmiennych uregulowañ ustawowych.
Umowa przekazania mo¿e byæ zawarta z inicjatywy rolnika przeka-

zuj¹cego gospodarstwo rolne z osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ organizacyjn¹
nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej, je¿eli dzia³alno�æ rolnicza nale¿y do
zakresu jej dzia³ania. Fakt ten powinien byæ zaznaczony w tre�ci umowy
przez stosowne o�wiadczenie wzglêdnie powo³anie statutu lub innego
dokumentu, w którym okre�la siê przedmiot dzia³ania podmiotu.
Tak¿e nawniosek rolnika, który niemamo¿liwo�ci przekazania ca³o�ci

lub czê�ci gospodarstwa rolnego na warunkach przewidzianych w usta-
wie, wskazane we wniosku nieruchomo�ci wchodz¹ce w sk³ad gospo-
darstwa rolnego przejmuje siê nieodp³atnie na w³asno�æ Skarbu Pañstwa
w stanie wolnym od obci¹¿eñ, z wyj¹tkiem s³u¿ebno�ci gruntowych.
Przejêcie nastêpuje w formie decyzji Prezesa Agencji Nieruchomo�ci
Rolnych.
Wysoko�æ renty wynosi pó³torakrotn¹ wysoko�æ najni¿szej emerytu-

ry. Jest ona wyp³acana do osi¹gniêcia wieku emerytalnego albo do czasu
nabycia prawa do renty lub do emerytury z ubezpieczenia spo³ecznego
b¹d� zaopatrzenia emerytalnego, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 5 lat.W przy-
padkupodjêciaprzezuprawnionegodo renty strukturalnej lub jegoma³¿onka
prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej w charakterze w³a�ciciela (wspó³w³a-
�ciciela lub posiadacza gospodarstwa rolnego) prawo do renty ustaje i nie
podlega przywróceniu. Decyzjê w sprawie przyznania renty strukturalnej
wydaje Prezes KRUS oraz wyp³aca �wiadczenia z tego tytu³u. Postêpo-

33 Dz.U. Nr 64, poz. 592.
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wanie w sprawie przyznania renty wszczyna siê z wniosku rolnika, z³o-
¿onego w jednostce organizacyjnej KRUS w 1. kwartale ka¿dego roku.
Do wniosku do³¹cza siê wymagane dokumenty. Prezes KRUS przepro-
wadza weryfikacjê warunków. W razie stwierdzenia przes³anek negatyw-
nych, wydaje decyzjê odmawiaj¹c¹ przyznania prawa do renty struktu-
ralnej. Je¿eli stwierdzi, ¿ewarunki zosta³y spe³nione,wydaje postanowienie
o spe³nieniu tych warunków i ono stanowi wystarczaj¹cy dokument dla
notariusza, a tak¿e dla s¹du w postêpowaniu wieczystoksiêgowym przy
ujawnianiu prawa w³asno�ci w ksiêdze wieczystej. Okoliczno�æ ta ma
znaczenie przy ustalaniu wysoko�ci op³aty s¹dowej nale¿nej od wniosku.
W art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju

obszarów wiejskich ze �rodków pochodz¹cy z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej34 okre�lono zadania
i w³a�ciwo�ci jednostek organizacyjnych oraz organów w przedmiocie
wspierania obszarów wiejskich z tego funduszu, tak¿e w zakresie uzy-
skiwania rent strukturalnych. Decyzje administracyjne w zakresie przy-
znawania rent strukturalnych wydaje Prezes KRUS, w przypadku gdy
przekazano mu funkcje agencji p³atniczej wykonuj¹cej te czynno�ci.
Na wniosek w³a�ciciela gruntów wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa

rolnego, który ubiega siê o przyznanie renty strukturalnej, albo na wniosek
jegoma³¿onkaAgencja Nieruchomo�ci Rolnych po�redniczy w sprzeda¿y
lubwydzier¿awieniuwskazanej nieruchomo�ci lub przejmuje nieodp³atnie
wdrodze decyzjiwskazan¹wewniosku nieruchomo�æ naw³asno�æ Skarbu
Pañstwa. W tych sprawach stosuje siê odpowiednio tryb postêpowania
przewidziany w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. szczegó-

³owo okre�la warunki oraz tryb udzielania, wyp³acania, zmieniania,
zmniejszenia i zwracania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent struk-
turalnych (wcze�niejszych emerytur z Funduszu (EFOGR)).
Pojêcie dzia³alno�ci rolniczej zosta³o rozszerzone na produkcjê ro�linn¹

i zwierzêc¹, w tym na materia³ siewny, szkó³karski, hodowlany, repro-

34 J. B i e l e c k i, Szturm po renty z Brukseli, Rzeczpospolita z dnia 4 sierpnia 2004 r.,
nr 181.Autor podkre�la, ¿e czê�æ rolnikówma trudno�ci zwi¹zane z udowodnieniem prawa
w³asno�ci ziemi. Przewiduje siê, ¿e z tego tytu³u w obrocie cywilnoprawnym powinno
znale�æ siê blisko pó³ miliona hektarów gruntów rolnych, a �rednia powierzchnia gospo-
darstwa rolnego w kraju zwiêkszy siê do 11 ha.
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dukcyjny, produkcjê warzywnicz¹, ro�lin ozdobnych i grzybów upraw-
nych, sadownictwo, hodowlê i produkcjê materia³u zarodowego ssaków,
ptaków i owadów u¿ytkowych, produkcjê zwierzêc¹ typu przemys³owe-
go, fermowego oraz chów i hodowlê ryb. Nastêpc¹ w rozumieniu roz-
porz¹dzenia jest osoba fizyczna rozpoczynaj¹ca dzia³alno�æ rolnicz¹ po
raz pierwszy z dniem przejêcia gospodarstwa rolnego od producenta
rolnego ubiegaj¹cego siê o rentê strukturaln¹, która ukoñczy³a 40 rok ¿ycia
w dniu z³o¿enia wniosku. Renty strukturalne s¹ przyznawane w wyso-
ko�ci ustalonego limitu okre�lonego w Planie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, a ich uzyskiwanie wed³ug kolejno�ci otrzymania wniosków przez
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Renta zostaje przy-
znana producentowi rolnemu bêd¹cemu osob¹ fizyczn¹, prowadz¹c¹ na
w³asny rachunek dzia³alno�æ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym po³o¿o-
nym na terytorium RP, je¿eli ³¹cznie spe³nia on nastêpuj¹ce warunki:
1) ma ukoñczone 55 lat i nie osi¹gn¹³ wieku emerytalnego, nie ma

ustalonego prawa do emerytury b¹d� renty z ubezpieczenia spo³ecznego
lub zaopatrzenia emerytalnego albo ubezpieczenia spo³ecznego rolników,
2)prowadzi³ nieprzerwaniedzia³alno�æ rolnicz¹wgospodarstwie rolnym

co najmniej przez 10 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o rentê i w tym
czasie podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu wed³ug przepisów o
ubezpieczeniu spo³ecznym rolników przez okres co najmniej 5 lat,
3) w dniu z³o¿enia wniosku podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-ren-

towemu,
4) przekaza³ gospodarstwo rolne o ³¹cznej powierzchni co najmniej

1 ha,
5) zaprzesta³ prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej,
6) jest wpisany do ewidencji producentów stanowi¹cych czê�æ kra-

jowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych oraz do ewidencji
wniosków o przyznanie p³atno�ci,
7) nie posiada zaleg³o�ci z tytu³u op³acania sk³adek na ubezpieczenie

spo³eczne rolników.
Je¿eli rolnik jest ¿onaty, a warunki do ubiegania siê o przyznanie renty

strukturalnej spe³niaj¹ oboje ma³¿onkowie, rentê przyznaje siê tylko jed-
nemu z nich. W razie gdy rolnik nie spe³nia warunków uzyskania renty
lub nie ubiega siê o ni¹, rentê przyznaje siê jegoma³¿onkowi, je¿eli spe³nia
warunki przewidziane dla rolnika.
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W my�l § 6 rozporz¹dzenia, warunek przekazania gospodarstwa rol-
nego zostaje spe³niony, je¿eli:
1) zosta³y przekazane wszystkie u¿ytki rolne wchodz¹ce w sk³ad go-

spodarstwa, bez wgl¹du na stosunki maj¹tkowe ma³¿onków,
2) przekazanie nast¹pi³o:
a) przez przeniesienie w³asno�ci gospodarstwa rolnego na rzecz

nastêpcy,
b)napowiêkszenie jednego lubkilkugospodarstwrolnychprzezodp³atne

lub nieodp³atne przeniesienie w³asno�ci u¿ytków rolnych wchodz¹cych
w jego sk³ad,
c) na powiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych przez

przekazanie wchodz¹cych w jego sk³ad u¿ytków rolnych w dzier¿awê
na podstawie zawartej na okres co najmniej 10 lat pisemnej umowy zg³o-
szonej do ewidencji gruntów i budynków albo umowy w formie aktu
notarialnego.
Przekazanie mo¿e byæ dokonane na rzecz zstêpnego lub pasierba,

osoby pozostaj¹cej z przekazuj¹cym we wspólnym gospodarstwie do-
mowym oraz ma³¿onka wymienionych osób. Umowa przekazania gospo-
darstwa rolnego lub u¿ytków rolnych wchodz¹cych w jego sk³ad mo¿e
byæ zawarta z nastêpuj¹cymi podmiotami:
1) z osob¹ fizyczn¹, która spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) jest rolnikiem lub nastêpc¹ m³odszym ni¿ rolnik przekazuj¹cy

gospodarstwo,
b) posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia dzia³al-

no�ci rolniczej,
c) nie ma ustalonego prawa do emerytury b¹d� renty z ubezpieczenia

spo³ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo ubezpieczenia spo³ecz-
nego rolników,
d) zobowi¹¿e siê do prowadzenia dzia³alno�ci rolnej na przejêtych

u¿ytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat,
2) z osob¹ prawn¹ albo jednostk¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ oso-

bowo�ci prawnej, je¿eli dzia³alno�æ rolnicza nale¿y do zakresu jej dzia³ania
lub jest przeznaczona na cele ochrony przyrody w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody w szczególno�ci na tworzenie lub powiêkszenie
parków narodowych lub rezerwatów przyrody,
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3) z osob¹ fizyczn¹, osob¹ prawn¹ albo jednostk¹ organizacyjn¹ nie
posiadaj¹c¹ osobowo�ci prawnej, je¿eli gospodarstwo rolne lub u¿ytki
rolnewchodz¹cew jegosk³adprzeznaczone s¹dozalesienia, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W § 7 ust. 2 cyt. rozporz¹dzenia Rady Ministrów oraz za³¹czniku do

niego, wymieniaj¹cym dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie kwalifikacji
zawodowych przydatnych do prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej, precy-
zyjnie okre�lono, w jakich sytuacjach osoba fizyczna spe³nia ten wymóg.
Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego lub u¿ytków rolnych

wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego powinna równie¿ zawieraæ
o�wiadczenia stron o spe³nieniu warunków okre�lonych w § 6 i 7, czyli
zawieraj¹cych tre�æ czynno�ci cywilnoprawnej.
Weryfikacjawniosku o przyznanie renty strukturalnej jest dokonywana

przez kierownika biura powiatowegoAgencji. Obejmuje ona sprawdzenie
spe³nienia warunków okre�laj¹cych stan prawny na podstawie wiarygod-
nych, powo³anych w rozporz¹dzeniu dokumentów oraz sprawdzenie
pozosta³ych okoliczno�ci warunkuj¹cych spe³nienie przes³anek ustawo-
wych. Po dokonaniu weryfikacji wniosku kierownik biura powiatowego
Agencji wydaje postanowienie o stwierdzeniu, ¿e wnioskodawca spe³ni³
warunki konieczne do przyznania renty strukturalnej. W postanowieniu
powinno byæ zawarte pouczenie dotycz¹ce formy, sposobu i terminu prze-
kazania gospodarstwa rolnego oraz zaprzestania prowadzenia dzia³alno�ci
rolniczej. Postanowienie jest zatem podstaw¹ do sporz¹dzenia umowy
w formie aktu notarialnego o przeniesieniu w³asno�ci gospodarstwa rol-
nego. Dopiero po dokonaniu tej czynno�ci zostaje wydana decyzja admi-
nistracyjna w sprawie przyznania renty strukturalnej. W tych warunkach
rola notariusza ogranicza siê do odebrania o�wiadczeñ, jako ¿e strona
dokumentacyjna jest przeprowadzana w postêpowaniu administracyjnym
i pracownik biura powiatowego Agencji wykonuje we w³asnym zakresie
kopiê przed³o¿onych mu dokumentów i potwierdza ich zgodno�æ z ory-
gina³em.

Kszta³towanie ustroju rolnego a zaopatrzenie emerytalne

Zagadnienia dotycz¹ce zaopatrzenia emerytalnego rolników reguluj¹
równie¿ przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustro-
ju rolnego. Stosowanie do art. 4 ust. 4 pkt 3 ustawy, uprawnienia Agencji



98

Romuald Sztyk

Nieruchomo�ci Rolnych, dzia³aj¹cej w imieniu Skarbu Pañstwa w zakre-
sie nabycia nieruchomo�ci za zap³at¹ równowarto�ci pieniê¿nej, nie przy-
s³uguj¹, je¿eli przeniesieniew³asno�ci nieruchomo�ci rolnej nastêpujew wy-
niku umowy z nastêpc¹, przewidzianej w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.
Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy, je¿eli przeniesienie w³asno�ci nieru-

chomo�ci rolnej ma na celu uzyskanie prawa do renty strukturalnej, prawo
pierwokupu przys³uguje uprawnionemu podmiotowi, gdy w wyniku wy-
konaniu tego prawa zostanie spe³niony warunek przewidziany w art. 6
ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych
w rolnictwie. Oznacza to, ¿e powierzchnia powiêkszonego gospodarstwa
rolnego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 15 ha, nawet wtedy gdy Rada Mi-
nistrów okre�li w drodze rozporz¹dzenia mniejsz¹ jego powierzchniê
w danym województwie lub powiecie.
Warunek przekazania gospodarstwa rolnego przewidziany w § 6 ust. 3

rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. zostanie tak¿e
spe³niony, je¿eliAgencja Nieruchomo�ci Rolnych skorzysta³a w przypad-
ku u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad tego gospodarstwa z prawa
pierwokupu lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego.
Przedstawiona geneza przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym w kon-

tek�cie rozwi¹zania przyjêtego we Wspólnocie posiada walor prawnopo-
równawczy, a tak¿e praktyczny w zakresie wdra¿ania prawa unijnego.


