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Spo³eczno-gospodarcze skutki uregulowañ prawnych
dotycz¹cych gospodarstw rolnych w latach 1944-1982

Przedmiotem niniejszego referatu1 jest omówienie dwóch najwa¿niej-
szych aktów prawnych reguluj¹cych stosunki w³asnoœciowe gospodarstw
rolnych w kraju w latach 1944-1982. S¹ to:

1. Dekret PKWN z 6 wrzeœnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z póŸn. zm.), który nie zosta³
uchylony do chwili obecnej.

2. Ustawa z 26 paŸdziernika 1971 r. o uregulowaniu w³asnoœci
gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 250). Ustawa wesz³a
w ¿ycie 4 listopada 1971 r., obowi¹zywa³a  do dnia 5 kwietnia 1982 r.,
uchylona zosta³a przez ustawê z 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu w³asnoœci
gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81).

1 Referat wyg³oszony zosta³ na seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Geodetów Polskich, Oddzia³ Wielkopolski w Poznaniu, Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu
– Katedra Melioracji, Kszta³towania Œrodowiska, Geodezji i Kartografii Œrodowiska oraz
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie k. Poznania
pod has³em: „Reformy rolne w Polsce. Przeobra¿enia strukturalne terenów wiejskich od
1918 roku”.

Seminarium zorganizowane zosta³o w listopadzie 2006 roku. Referat przybli¿yæ powinien
zw³aszcza m³odszym pokoleniom notariuszy, asesorom notarialnym i aplikantom nota-
rialnym skutki spo³eczno-gospodarcze, jakie wywar³y na rozwój gospodarstw rolnych
w Polsce obowi¹zuj¹ce w latach 1944-1982 akty prawne, które sporadycznie s¹ jeszcze
stosowane w praktyce notarialnej.
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Dekret o reformie rolnej przeznacza³ na jej cele nieruchomoœci ziemskie
stanowi¹ce w³asnoœæ obywateli by³ej Rzeszy Niemieckiej, obywateli pol-
skich narodowoœci niemieckiej i skazanych za zdradê stanu oraz wszelk¹
w³asnoœæ ziemsk¹ o obszarze gruntów o powierzchni ponad 100 ha lub 50
ha maj¹tków rolnych (wyj¹tek: poznañskie, bydgoskie, œl¹skie – do 100 ha).

W wyniku realizacji reformy rozdysponowano w formie aktów nada-
nia ziemi (by³y to akty o charakterze administracyjnym) miêdzy rolników
2.384.400 ha na samych tylko Ziemiach Zachodnich. Liczba nowo
utworzonych gospodarstw rolnych wynios³a 814 tys., a upe³norolnionych
254 tys. – ³¹cznie utworzono 3,5 miliona gospodarstw rolnych. Przeciêtny
obszar ziemi przypadaj¹cy na g³owê wzrós³ z 0,96 ha w 1931 r. do 1,44
ha w 1944 r. Celem ustawodawcy mia³ byæ rolnik gospodaruj¹cy na
obszarze 5-8 ha. Zadanie to uda³o siê osi¹gn¹æ, bowiem œrednia po-
wierzchnia gospodarstwa w 1950 r. wynosi³a 5,2 ha.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e ani dekret, ani ¿aden póŸniejszy akt prawny nie
zniós³ prywatnej w³asnoœci ziemi. Nadal 80% gruntów rolnych pozosta³o
we w³adaniu rolników, mimo likwidacji tzw. maj¹tków obszarniczych
oraz mimo nasilaj¹cej siê do 1956 r. akcji „upañstwowienia” indywidualnej
w³asnoœci poprzez tak zwan¹ „kolektywizacjê wsi”, polegaj¹c¹ na two-
rzeniu przedsiêbiorstw pañstwowych pod nazw¹ pañstwowych gospo-
darstw rolnych lub spó³dzielni produkcji rolnej. Znalaz³o to swoje uza-
sadnienie w art. 10 Konstytucji PRL z 1952 roku – „PRL otacza opiek¹
indywidualne gospodarstwa rolne, pracuj¹cych ch³opów i udziela im
pomocy...”, w art. 12 tej ustawy dodano „PRL uznaje i ochrania indy-
widualn¹ w³asnoœæ i prawo dziedziczenia ziemi, budynków i œrodków
produkcji nale¿¹cych do ch³opów, rzemieœlników i cha³upników.”

Jednak ju¿ w ci¹gu kolejnego dziesiêciolecia (lata 1950-1960) liczba
gospodarstw rolnych powiêkszy³a siê a¿ o 400 tys., przy niezmienionym
areale ziemi, w wyniku podzia³u gospodarstw rolnych. W nastêpstwie tego
procesu œrednia powierzchnia gospodarstw znacznie zmniejszy³a siê z 5,2
ha w 1950 r. do 4,7 ha w 1960 r. W konsekwencji gospodarstwa indy-
widualne zaczê³y podupadaæ i to równie¿, co jest istotne, z uwagi na:

a) nik³¹ pomoc kredytow¹ pañstwa w pierwszych latach powojen-
nych (Udzielano g³ównie kredytów doraŸnych na zakup materia³u siew-
nego, nawozów. W kolejnych latach wprawdzie zwiêkszono pomoc
kredytow¹ na odbudowe zagród, melioracjê i elektryfikacjê, ale do 1971 r.
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by³a ona jednak minimalna. Przeciwnie, pomoc pañstwa dla tak zwanego
sektora pañstwowego i spó³dzielczego by³a znaczna, co umo¿liwi³o szybki
ich rozwój);

b) nieuregulowane umowami miêdzynarodowymi stosunki polityczne
pomiêdzy NRF a PRL odnoœnie do granicy zachodniej (pomiêdzy NRD
a PRL umowê tak¹ podpisano) oraz okres „zimnej wojny” potêguj¹cy stan
niepewnoœci wœród w³aœcicieli gospodarstw rolnych (zw³aszcza na zie-
miach zachodnich), którzy traktowali je jako tymczasowe.

Kolejn¹ konsekwencj¹ tego stanu rzeczy by³o w wielu przypadkach
dokonywanie obrotu cywilnoprawnego nieruchomoœciami rolnymi nie
w wymaganej formie, co spowodowa³o, ¿e olbrzymie rzesze rolników
nie mia³y formalnego tytu³u w³asnoœci w stosunku do gruntów u¿ytko-
wanych. Wed³ug danych z 1971 r. istnia³o a¿ 2.400 tys. gospodarstw
rolnych o nieuregulowanym stanie prawnym. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy
by³ nieformalny obrót ziemi¹, tj. niezachowanie formy aktu notarialnego
przy zawieraniu umów sprzeda¿y, darowizn, zamiany,  dzier¿aw itp.,
a tak¿e nieuregulowanie kwestii spadkowych. Ró¿norodne formy tego
zjawiska kszta³towa³y siê pod wp³ywem czynników politycznych, eko-
nomicznych, prawnych i demograficznych. Skutkowa³o to tym, ¿e
nabywcy nie mogli ujawniaæ swoich praw w ksiêgach wieczystych, czego
konsekwencj¹ by³o pozbawienie rolników praw do zaci¹gania kredytów
bankowych, tak wa¿nych dla rozwoju gospodarstw rolnych.

W omawianym okresie za przyczynê rozbie¿noœci miêdzy istniej¹cym
stanem prawnym a stanem faktycznym uwa¿a siê tak¿e zbyt rygorystycz-
ne ograniczenia w obrocie i dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Ogra-
niczenia te czêsto pochodzi³y jeszcze z okresu przedwojennego, a czê-
œciowo z lat piêædziesi¹tych. Przyk³adem mo¿e byæ wspomniany dekret,
który ustanowi³ zasadê, ¿e gospodarstwa rolne utworzone na jego pod-
stawie nie mog¹ byæ dzielone, sprzedawane czy wydzier¿awiane. Zasadê
tê rozci¹gniêto póŸniej na pozosta³e nieruchomoœci rolne.

Tak¿e Minister Sprawiedliwoœci w okólniku z 1948 r. nakazywa³
notariuszom, aby sporz¹dzali akty przeniesienia w³asnoœci tylko w przy-
padkach przedstawienia zaœwiadczenia, ¿e nieruchomoœæ jest nierucho-
moœci¹ w³oœciañsk¹ i nie podlega przejêciu na cele reformy rolnej. Za-
œwiadczenia takie wydawano rzadko, co faktycznie tamowa³o obrót rolny.

Podobny skutek mia³o wydane w 1956 r. zarz¹dzenie Ministra Rol-
nictwa, Ministra Gospodarki Komunalnej, Ministra Finansów i Ministra
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Skarbu, które uznawa³o nieformalne umowy dotycz¹ce dzia³u spadku na
rzecz osób bliskich za akty przyjête w stosunkach wiejskich.

Od lat 50-tych prowadzona by³a systematyczna polityka pañstwa
zmierzaj¹ca do stopniowego przejmowania nieruchomoœci rolnych na rzecz
pañstwa. S³u¿yæ temu mia³a ustawa z 8 czerwca 1962 r. o przejmowaniu
nieruchomoœci rolnych w zagospodarowanie lub na w³asnoœæ pañstwa oraz
o zaopatrzeniu emerytalnym w³aœcicieli tych nieruchomoœci oraz ich rodzin
(Dz.U. Nr 38, poz. 166). Spotka³a siê ona  jednak z ma³ym zainteresowa-
niem rolników, o czym œwiadczy liczba rent wyp³acanych rolnikom. Na
mocy tego aktu prawnego pañstwo przejê³o zaledwie 38 tys. gospodarstw
o obszarze 340 tys. ha w zamian za renty. W tej sytuacji rolnicy unikali
regulacji w³asnoœci w formie prawem przewidzianej, gdy¿ status posiadacza
tolerowany przez praktykê i niestety uznawany w wielu przepisach wy-
konawczych przez powojennego ustawodawcê wystarcza³ im.

Wp³yw na ten stan rzeczy mia³y równie¿ przyczyny natury fiskalnej.
Art. 5 ustawy z 21 grudnia 1958 r. o szczególnym trybie œcigania nie-
których zobowi¹zañ wobec pañstwa – nak³ada³ na notariuszy obowi¹zek
¿¹dania zaœwiadczenia organów finansowych o niezaleganiu w podat-
kach, co przy znacznym zad³u¿eniu gospodarstw rolnych tamowa³o ich
formalny obrót. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e wp³yw na ten stan rzeczy
mia³y, do czasu wejœcia w ¿ycie prawa o notariacie w 1934 r., przepisy
obowi¹zuj¹ce w zaborach. Wed³ug Kodeksu Napoleona i Kodeksu au-
striackiego – przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci mog³o nast¹piæ tak¿e
w formie umowy prywatnej. St¹d rozmiar zjawiska nieformalnego w³a-
dania ziemi¹ koncentrowa³ siê g³ównie na terenie województwa warszaw-
skiego, ³ódzkiego, kieleckiego, rzeszowskiego, lubelskiego. Nadto wœród
przedstawicieli ówczesnych w³adz a¿ do 1970 r. panowa³o przekonanie,
¿e regulacja stosunków w³asnoœciowych na wsi mo¿liwa bêdzie na drodze
s¹dowej poprzez korzystanie z przepisów kodeksu cywilnego o zasiedze-
niu, stwierdzeniu praw do spadku i dzia³ach spadku. Konsekwencj¹ tego
stanu rzeczy by³ znaczny nap³yw spraw do s¹dów. Uzyskanie tytu³u
w³asnoœci na drodze s¹dowej trwa³o niekiedy kilka lat. Ju¿ w 1968 r.
w Instytucie Nauk Prawnych PAN uznano, ¿e regulacja indywidualnej
w³asnoœci rolnej w najbardziej optymalnych warunkach w powy¿szej
sytuacji przynios³aby pozytywne skutki, gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo
obrotu nieruchomoœciami rolnymi (czym coraz bardziej zainteresowane
by³o pañstwo) za oko³o 50 lat.
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Z tego te¿ wzglêdu ówczesne w³adze polityczne, tj. Biuro Polityczne
KC PZPR i Prezydium NK ZSL wyda³y wspóln¹ uchwa³ê w sprawie
polityki rolnej. Postanowi³y kwestiê tê rozwi¹zaæ w drodze jednorazowe-
go aktu prawnego. By³a ni¹ ustawa z 26 paŸdziernika 1971 r. o uregu-
lowaniu w³asnoœci gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz. 250 z póŸn.
zm.), która wesz³a w ¿ycie z dniem 4 listopada 1971 r. i obowi¹zywa³a
11 lat – do 5 kwietnia 1982 r. Ustawa ta zosta³a uchylona przez wzmian-
kowan¹ ju¿ ustawê z 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu w³asnoœci gospodarstw
rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81) – ustawa ³agodzi³a re¿im zwi¹zany z ob-
rotem nieruchomoœciami rolnymi.

Obok wspomnianej ustawy kwestiê zwi¹zan¹ z porz¹dkowaniem
stosunków w³asnoœciowych regulowa³y:

1. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 1971 r. w sprawie
nieruchomoœci nie podlegaj¹cych przekazaniu lub przejêciu oraz warun-
ków ich nabycia przez posiadaczy zale¿nych (Dz.U. Nr 37, poz. 391),

2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 1971 r. w sprawie
organizacji sk³adu oraz zasad i trybu postêpowania komisji do spraw
uw³aszczenia (Dz.U. Nr 37, poz. 334),

3. Instrukcja numer 3 Ministra Rolnictwa z 23 marca 1972 r. w spra-
wie wykonania przepisów ustawy o uregulowaniu w³asnoœci gospodarstw
rolnych (Dz.Urz. Min.Rol. Nr 5, poz. 20).

Adresatami stali siê rolnicy bêd¹cy obywatelami polskimi, w³adaj¹cy
nieformalnie nieruchomoœciami rolnymi wchodz¹cymi w sk³ad gospo-
darstw rolnych – zatem by³y to osoby fizyczne, bêd¹ce posiadaczami
samoistnymi, a w pewnych przypadkach posiadaczami zale¿nymi nieru-
chomoœci rolnych. Spod dzia³ania ustawy wyjêto nieruchomoœci stano-
wi¹ce w³asnoœæ pañstwa, w³asnoœæ zwi¹zków wyznaniowych oraz
obywateli pañstw obcych, mienie gromadzkie oraz grunty stanowi¹ce
wspólnoty gruntowe.

Rolnicy nabywali z mocy prawa te nieruchomoœci, które by³y u¿yt-
kowane na cele produkcji rolnej, nie wy³¹czaj¹c produkcji ogrodniczej,
sadowniczej i rybnej, a ³¹czny ich obszar przekracza³ 0,2 ha u¿ytków
rolnych, pod warunkiem, ¿e oni sami lub ich poprzednicy prawni objêli
te nieruchomoœci w posiadanie przed wejœciem w ¿ycie ustawy.
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Powo³ana ustawa jest aktem prawnym o szczególnej donios³oœci spo-
³ecznej i politycznej. Wywar³a ona du¿y wp³yw na rozwój gospodarki rolnej,
likwidowa³a bowiem szkodliwe skutki braku uregulowañ w³asnoœciowych
nieruchomoœci rolnych. Obliczono, ¿e wydano ponad 3 miliony aktów
w³asnoœci ziemi. Zabieg ten by³ konieczny nie tylko ze wzglêdu na zabez-
pieczenie porz¹dku prawnego, ale g³ównie pos³u¿y³ wzrostowi produkcji
rolnej, podŸwign¹³ z upadku zniszczone indywidualne gospodarstwa rolne,
zwiêkszy³ inwestycje na wsi. Skutki spo³eczno-gospodarcze by³y odczu-
walne przez spo³eczeñstwo ju¿ po kilku latach w postaci lepszego zaopa-
trzenia rynku. Ich Ÿród³em sta³y siê tak¿e korzystne kredyty udzielane przez
banki spó³dzielcze i inne. By³a to od 1970 r. du¿a pomoc pañstwa.

Dalszym efektem dzia³ania tej ustawy by³ rozwój zabezpieczeñ socjal-
nych dla rolników, które gwarantowa³a ustawa z 27 paŸdziernika 1977 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych œwiadczeniach dla rolników i ich
rodzin (Dz.U. Nr 32, poz. 140), na mocy której w³aœciciele mogli prze-
nosiæ w³asnoœæ gospodarstw rolnych na nastêpców prawnych, a dopiero
w braku nastêpców na Skarb Pañstwa, w zamian za renty wyp³acane
przez celowo powo³ane przez pañstwo instytucje o nazwie Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo³ecznego.

Wprowadzenie ustawy socjalnej spowodowa³o spadek zainteresowa-
nia dotychczasow¹ form¹ zabezpieczeñ socjalnych dla rolników – to jest
tak popularnymi umowami jak umowy o do¿ywocie czy rentê. Wpro-
wadzone zosta³y tak¿e obowi¹zkowe ubezpieczenia gospodarstw rolnych.
Po 1972 r. zgodnie z rozporz¹dzeniami Rady Ministrów z 1 lutego 1972 r.
oraz 11 lutego 1972 r. obowi¹zkiem ubezpieczenia objêto budynki, mienie
ruchome, ziemiop³ody oraz zwierzêta gospodarskie.

Nale¿y równie¿ przypomnieæ o olbrzymim wk³adzie geodetów i nota-
riuszy w prace zwi¹zane z porz¹dkowaniem stosunków w³asnoœciowych
w Polsce w omawianym okresie. Mimo ogromu zniszczeñ wojennych,
zw³aszcza w odniesieniu do stanu osobowego oraz zasobów archiwalnych,
potrafili sprostaæ wydawa³oby siê niewykonalnym zadaniom i co jest godne
pokreœlenia, przy minimalnej pomocy pañstwa. Szkoda, ¿e do chwili obecnej
nie ukaza³o siê ¿adne opracowanie na temat roli i zadañ, jakie wykonali
przedstawiciele tych zawodów przy porz¹dkowaniu stanu geodezyjnego
i prawnego w Polsce w omawianym okresie, co w konsekwencji zabez-
pieczy³o obrót cywilnoprawny w interesie spo³eczeñstwa i pañstwa.


