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Zasady nabywania rent strukturalnych
– zagadnienia wybrane

1. W dniu 21 czerwca 2007 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-20131. Aktem tym zosta³y zmienione
dotychczasowe zasady nabywania rent strukturalnych okreœlone w roz-
porz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyski-
wanie rent strukturalnych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich2.

Wprowadzone zmiany maj¹ na tyle merytorycznie istotny charakter,
¿e warto tym najwa¿niejszym poœwiêciæ kilka uwag. Nowa regulacja
dotycz¹ca warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach dzia³ania „Renty strukturalne” wprowadzona zosta³a po trzyletnim
okresie obowi¹zywania w tej materii dotychczasowych rozwi¹zañ, st¹d
te¿ zasadnym mo¿e byæ pytanie, czy i na ile dotychczasowe doœwiad-
czenia zwi¹zane z funkcjonowaniem rent strukturalnych zosta³y wyko-

1 Dz.U. Nr 109, poz. 750 zm. rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” –
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 140,
poz. 990) oraz rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia
2007 r. (Dz.U. Nr 168, poz. 1182).

2 Dz.U. Nr 114, poz. 1191 z póŸn. zm.
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rzystane w nowych regulacjach. Nadto od 1 stycznia 2007 r. obowi¹zuj¹
nowe rozwi¹zania w zakresie rent strukturalnych zawarte w rozporz¹-
dzeniu Rady nr 1698/2005/WE w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW)3.

St¹d te¿ celem niniejszych rozwa¿añ jest wskazanie, jaki jest charakter
wprowadzonych zmian w zakresie regulacji prawnej dotycz¹cej rent
strukturalnych, czy wprowadzone zmiany maj¹ u³atwiaæ potencjalnym
beneficjentom uzyskanie prawa do renty strukturalnej, czy te¿ w wiêk-
szym stopniu maj¹ prowadziæ do poprawy struktury obszarowej gospo-
darstw rolnych, a tak¿e czy konweniuj¹ z rozwi¹zaniami europejskimi.
Przedmiotem rozwa¿añ bêd¹ przede wszystkim zmiany dotycz¹ce: prze-
s³anek nabycia renty strukturalnej, postêpowania administracyjnego w spra-
wie przyznania renty strukturalnej, a tak¿e ocena nowych polskich roz-
wi¹zañ w kontekœcie ich zgodnoœci z przepisami europejskimi, tj. art. 23
powo³anego wczeœniej rozporz¹dzenia 1698/2005.

Jest faktem powszechnie znanym, ¿e renty strukturalne jako jedna
z form wspierania rozwoju obszarów wiejskich stanowi¹ to dzia³anie,
które w sposób szczególny cieszy siê du¿ym zainteresowaniem poœród
potencjalnych beneficjentów w Polsce. Powody tego zainteresowania s¹
doœæ ³atwe do wskazania, przede wszystkim s¹ to: wysokoœæ œwiadczenia
finansowego z tytu³u renty strukturalnej, które jest œwiadczeniem znacznie
wy¿szym ni¿ œwiadczenia emerytalne czy rentowe przewidziane w prze-
pisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, a tak¿e treœæ samych
przes³anek wymaganych do uzyskania renty strukturalnej, w szczegól-
noœci tych dotycz¹cych gospodarstwa rolnego, które nie by³y trudne do
spe³nienia. Powy¿sze okolicznoœci niew¹tpliwie mia³y istotny wp³yw na
treœæ rozwi¹zañ zawartych w rozporz¹dzeniu MRiRW z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dlatego te¿
przedmiotem niniejszych rozwa¿añ bêd¹ te przes³anki wymagane dla nabycia
renty strukturalnej, których treœæ zosta³a inaczej ukszta³towana w stosun-
ku do rozwi¹zañ dotychczas obowi¹zuj¹cych.

3 Dz.Urz.UE.L. 277/1 z 2005 r. ze zm.
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Przepis § 4 rozporz¹dzenia MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r. wskazuje
przes³anki, które ³¹cznie musi spe³niæ producent rolny bêd¹cy osob¹ fizyczn¹
prowadz¹c¹ na w³asny rachunek dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie
rolnym po³o¿nym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aby otrzymaæ
rentê strukturaln¹. Spoœród wymienionych przes³anek zmianie uleg³a
przes³anka zwi¹zana z wymogiem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników, a tak¿e przes³anka przekazania gospodarstwa rolnego.

2. Odnoœnie do pierwszej z wymienionych przes³anek § 4 pkt 2
rozporz¹dzenia MRiRW z 19 czerwca 2007 r. stanowi wymóg, aby rolnik
prowadzi³ nieprzerwanie dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym
w okresie co najmniej 10 lat bezpoœrednio poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku
o rentê strukturaln¹ i w tym okresie podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu, okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników, zwanemu dalej „ubezpieczeniem emerytalno-rentowym”, przez
okres co najmniej 5 lat. W œwietle treœci powy¿szego przepisu jest rzecz¹
bezsporn¹, ¿e okres co najmniej 5 lat podlegania ubezpieczeniu emery-
talno-rentowemu okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników musi przypadaæ w okresie 10 lat bezpoœrednio poprzedzaj¹cych
z³o¿enie wniosku o rentê strukturaln¹.

Warto zwróciæ uwagê na powy¿sz¹ przes³ankê, bowiem by³a ona
dotychczas najczêœciej przedmiotem zmian, a obecne jej ujêcie stanowi
powrót do rozwi¹zania, jakie ju¿ funkcjonowa³o w polskim porz¹dku
prawnym w zakresie rent strukturalnych. Mianowicie, w pierwotnym
brzmieniu rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finan-
sowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objêtej planem rozwoju obsza-
rów wiejskich ówczesny przepis § 4 pkt 2 mia³ identyczn¹ treœæ, czyli
wprowadzony w § 4 pkt 2 wymóg podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu przez okres co najmniej 5 lat musia³ byæ spe³niony w okresie
10 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o rentê strukturaln¹.

Jednak przepis § 4 pkt 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30
kwietnia 2004 r. zosta³ znowelizowany rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 5 paŸdziernika 2005 r.4 Zmiana wesz³a w ¿ycie w dniu 11 listopada

4 Dz.U. Nr 211, poz. 1759.
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2005 r., nadaj¹c mu nastêpuj¹c¹ treœæ: „(...) prowadzi³ nieprzerwanie
dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10
lat bezpoœrednio poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o rentê strukturaln¹
i przez okres co najmniej 5 lat podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-rento-
wemu, okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolni-
ków”. Kolejna nowelizacja dokonana zosta³a rozporz¹dzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 24 lipca 2006 r.5 Zmiana ta wesz³a w ¿ycie w dniu 11
sierpnia 2006 r. Po dokonanych nowelizacjach przepis § 4 pkt 2 rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. mia³ nastêpuj¹c¹
treœæ: „(...) prowadzi³ nieprzerwanie dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie
rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpoœrednio poprzedzaj¹cych z³o-
¿enie wniosku o rentê strukturaln¹ i przez okres co najmniej 5 lat podlega³
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, okreœlonemu w przepisach o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników, zwanemu dalej »ubezpieczeniem emery-
talno-rentowym«”. W wyniku dokonanej nowelizacji zachowany zosta³
wymóg podlegania przez okres co najmniej 5 lat ubezpieczeniu emery-
talno-rentowemu, okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecz-
nym rolników, natomiast zrezygnowano z poprzedniego wymogu, i¿ okres
podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowym ma przypadaæ w okresie
10 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o rentê strukturaln¹.

W rozporz¹dzeniu MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r., w § 4 pkt 2,
mamy tym samym powrót do pierwotnego ujêcia tej przes³anki, czyli
wymóg podlegania przez okres co najmniej 5 lat „ubezpieczeniu emery-
talno-rentowemu” musi przypadaæ w okresie 10 lat bezpoœrednio poprze-
dzaj¹cych z³o¿enie wniosku. Wprowadzenie tak ujêtej przes³anki stanowi
zaostrzenie warunków, które musi spe³niæ osoba ubiegaj¹c¹ siê o uzy-
skanie renty strukturalnej. To rozwi¹zanie koresponduje z kolejnymi zmia-
nami, a w szczególnoœci dotycz¹cymi warunku przekazania gospodar-
stwa rolnego przez osobê staraj¹c¹ siê o uzyskanie renty strukturalnej,
który równie¿ zosta³ ujêty w sposób bardziej rygorystyczny od dotych-
czasowego.

3. Zgodnie z § 4 pkt 5 rozporz¹dzenia MRiRW z dnia 19 czerwca
2007 r., rolnik staraj¹cy siê o uzyskanie renty strukturalnej zobowi¹zany
jest przekazaæ gospodarstwo rolne o ³¹cznej powierzchni u¿ytków rol-

5 Dz.U. Nr 135, poz. 951.
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nych wynosz¹cej co najmniej 3 ha, a w przypadku gospodarstw rolnych
po³o¿onych w województwie ma³opolskim, podkarpackim, œl¹skim lub
œwiêtokrzyskim co najmniej 1 ha. Wprowadzona zmiana nie ogranicza
siê tylko do podwy¿szenia kryterium obszarowego gospodarstw rolnych
do co najmniej 3 ha powierzchni u¿ytków rolnych (z wyj¹tkiem czterech
województw, w których pozosta³o dotychczasowe kryterium obszaro-
we), ale obejmuje równie¿ sposób realizacji samego warunku przekazania.

Warunek przekazania gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 4
pkt 5 rozporz¹dzenia, uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli zosta³y przekazane
wszystkie u¿ytki rolne wchodz¹ce w sk³ad tego gospodarstwa, bêd¹ce
zarówno przedmiotem odrêbnej w³asnoœci rolnika i jego ma³¿onka, jak
równie¿ przedmiotem ich wspó³w³asnoœci, z zastrze¿eniem mo¿liwoœci
zachowania przez uprawnionego do renty strukturalnej i jego ma³¿onka
u¿ytków rolnych o ³¹cznej powierzchni nieprzekraczaj¹cej 0,5 ha, je¿eli
dzia³alnoœæ rolnicza prowadzona na tych u¿ytkach s³u¿y wy³¹cznie za-
spakajaniu potrzeb w³asnych. Tak wiêc spe³nienie warunku przekazania
gospodarstwa rolnego zosta³o ujête analogicznie jak w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r., natomiast zmienione zosta³y
sposoby realizacji warunku przekazania. Przekazanie gospodarstwa rol-
nego mo¿e nast¹piæ zarówno na rzecz nastêpcy, jak i na rzecz innej osoby
fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj¹cej
osobowoœci prawnej, niebêd¹cej jednostk¹ sektora finansów publicznych.

Jeœli chodzi o przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz nastêpcy,
to trzeba zaznaczyæ, ¿e sama definicja nastêpcy nie uleg³a zmianie, czyli
nadal jest to osoba fizyczna, która rozpoczyna dzia³alnoœæ rolnicz¹ po raz
pierwszy z dniem przejêcia gospodarstwa rolnego od producenta rolnego
ubiegaj¹cego siê o rentê strukturaln¹ i nie ukoñczy³a 40 roku ¿ycia w dniu
z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹. Dla uzyskania statusu nastêpcy
zwi¹zki pokrewieñstwa z osob¹ przekazuj¹c¹ gospodarstwo rolne nie
mia³y i nie maj¹ prawnego znaczenia. Jednak w obecnym stanie prawym
nast¹pi³o pewne zró¿nicowanie sytuacji prawnej w zakresie przekazania
gospodarstwa rolnego nastêpcy, w zale¿noœci od tego, czy nastêpca jest
zstêpnym osoby przekazuj¹cej gospodarstwo rolne, czy te¿ nie ma statusu
zstêpnego.

Mianowicie zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 a rozporz¹dzenia, przez prze-
kazanie rozumie siê przeniesienie w³asnoœci gospodarstwa rolnego w ca³oœci
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na rzecz jednego nastêpcy, przy czym powierzchnia u¿ytków rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego przekazywanego na rzecz
nastêpcy, z wyj¹tkiem zstêpnego, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednia
powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie,
w którym jest po³o¿na najwiêksza czêœæ u¿ytków rolnych wchodz¹cych
w sk³ad gospodarstwa rolnego, z tym ¿e w województwie, w którym
œrednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest wy¿sza ni¿
œrednia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, minimalna powierzchnia
u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego przeka-
zywanego na rzecz nastêpcy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednia powierzchnia
gruntów rolnych w kraju.

Z powy¿szego rozwi¹zania wynika zasada, ¿e przekazaæ nastêpcy
gospodarstwo rolne, w którym powierzchnia u¿ytków rolnych wynosi
co najmniej 3 ha, a w przypadku województw ma³opolskiego, podkar-
packiego, œl¹skiego lub œwiêtokrzyskiego co najmniej 1 ha, mo¿na tylko
wówczas, gdy nastêpca jest równoczeœnie zstêpnym przekazuj¹cego.
Je¿eli zaœ osoba wybrana na nastêpcê nie jest zstêpnym przekazuj¹cego
gospodarstwo, to powierzchnia u¿ytków rolnych w przekazywanym
gospodarstwie rolnym nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednia powierzchni
gruntów rolnych w gospodarstwie, jaka obowi¹zuje w danym wojewódz-
twie, ewentualnie bêdzie brana pod uwagê œrednia krajowa, czyli w praktyce
musi byæ znacznie wy¿sza ni¿ w przypadku przekazania gospodarstwa
nastêpcy bêd¹cemu zstêpnym6.

Nadto nowelizacja przedmiotowego rozporz¹dzenia dokonana rozpo-
rz¹dzeniem z dnia 31 sierpnia 2007 r. wprowadzi³a nowe rozwi¹zanie,
na mocy którego umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego nastêpcy
mo¿e byæ zawarta, gdy nastêpca sporz¹dzi plan rozwoju przejmowanego
gospodarstwa7.

6 Na podstawie § 6 ust. 4 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
19 czerwca 2007 r. Prezes ARiMR na stronach internetowych poda³ œredni¹ wielkoœæ
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach w kraju za rok 2006. Przyk³adowo wo-
jewództwo: ma³opolskie 3,62 ha, podkarpackie 4,23 ha, œwiêtokrzyskie 5,18 ha, œl¹skie
6,20 ha, zachodniopomorskie 28,37 ha, warmiñsko-mazurskie 22,50 ha, œrednia po-
wierzchnia krajowa 9,57 ha.

7 § 7 ust. 1 pkt d rozporz¹dzenia MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r. w brzmieniu
ustalonym rozporz¹dzeniem MRiRW z dnia 31 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 168, poz. 1182).
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Zmianie uleg³a równie¿ druga forma przekazania gospodarstwa rol-
nego, tj. przekazanie na powiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych
przez odp³atne lub nieodp³atne przeniesienie w³asnoœci u¿ytków rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa. W dotychczasowym stanie praw-
nym wystarczaj¹cym by³ sam fakt powiêkszenia gospodarstwa rolnego,
natomiast w aktualnym stanie prawnym wprowadzono zasadê, ¿e po-
wierzchnia u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rol-
nego po powiêkszeniu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednia powierzchnia
gruntów rolnych w gospodarstwie w danym województwie, a je¿eli
w danym województwie œrednia powierzchnia gruntów rolnych jest wy¿sza
ni¿ œrednia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, wówczas powierzch-
nia u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa po powiêk-
szeniu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednia powierzchnia gruntów rolnych
w kraju. Nadto w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 czerwca 2007 r. wy³¹czona zosta³a dotychczas obowi¹zuj¹ca
forma przekazania gospodarstwa rolnego na powiêkszenie jednego lub
kilku gospodarstw rolnych, polegaj¹ca na przekazaniu wchodz¹cych
w sk³ad gospodarstwa rolnego u¿ytków w dzier¿awê na podstawie umowy
dzier¿awy zawartej na okres co najmniej 10 lat. Zachowano natomiast
dotychczasowe rozwi¹zanie, ¿e warunek przekazania gospodarstwa rolnego
uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli Agencja Nieruchomoœci Rolnych na pod-
stawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego
skorzysta³a z prawa pierwokupu lub prawa nabycia u¿ytków rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego.

Wprowadzone rozwi¹zania jednoznacznie wskazuj¹, ¿e przes³anka
przekazania gospodarstwa rolnego, jako jedna z przes³anek nabycia renty
strukturalnej, uleg³a istotnej zmianie, a zmiany te prowadz¹ do zaostrzenia
kryteriów spe³nienia tej przes³anki. Bior¹c jednak pod uwagê charakter
wprowadzonych zmian, trzeba jednoznacznie stwierdziæ, ¿e celem ich jest
wyraŸne powi¹zanie przes³anki przekazania gospodarstwa rolnego z re-
alizacj¹ funkcji poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Ta
poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych nie mo¿e prowadziæ
do jakiegokolwiek powiêkszenia obszaru gospodarstwa, ale takiego, które
bêdzie spe³nia³o kryterium œredniej powierzchni gruntów rolnych w go-
spodarstwie, jakie obowi¹zuje w danym województwie, ewentualnie bêdzie
brana pod uwagê œrednia krajowa. Zwa¿ywszy, ¿e przy ustalaniu, czy
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spe³niony jest warunek przekazania gospodarstwa rolnego, bierze siê pod
uwagê œredni¹ powierzchniê gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym
w poszczególnych województwach oraz œredni¹ powierzchniê gruntów
rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, która obowi¹zywa³a w roku
poprzedzaj¹cym rok z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹, a tak¿e maj¹c
na uwadze, ¿e œrednie te bêd¹ co roku wzrastaæ – realizacja przes³anki
przekazania gospodarstwa rolnego prowadzi do poprawy struktury ob-
szarowej, struktury obszarowej ujmowanej w sposób dynamiczny, a nie
statyczny. Nadto wy³¹czenie z przes³anki przekazania gospodarstwa rolnego
tej formy, jak¹ by³a mo¿liwoœæ przekazania wchodz¹cych w sk³ad go-
spodarstwa rolnego u¿ytków rolnych w dzier¿awê, sprawia, ¿e powiêk-
szenie gospodarstwa rolnego (gospodarstw rolnych), a tym samym
poprawa struktury obszarowej, realizowane jest w sposób trwa³y, tzn.
taki, z którym ³¹czy siê przeniesienie prawa w³asnoœci u¿ytków rolnych.

Oczywiœcie inn¹ konsekwencj¹ tak ujêtej przes³anki przekazania go-
spodarstwa rolnego jest zaostrzenie warunków uzyskania renty struktu-
ralnej, a tym samym ograniczenie potencjalnego krêgu osób, które tê
przes³ankê bêd¹ spe³niaæ.

Zmiany dotycz¹ce warunku przekazania gospodarstwa rolnego nie
ograniczy³y siê tylko do przedmiotu i sposobu przekazania, ale objê³y
równie¿ zakres podmiotowy, czyli strony umowy o przekazanie gospo-
darstwa rolnego.

W odniesieniu do osoby przekazuj¹cej gospodarstwo rolne, czyli rolnika
staraj¹cego siê o uzyskanie renty strukturalnej, zmiana stanu prawnego
zwi¹zana jest z wymogiem, aby okres co najmniej 5 lat podlegania
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu okreœlonemu w przepisach o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników przypada³ w okresie 10 lat bezpoœrednio
poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o rentê strukturaln¹ (o tym pkt 2).

Natomiast gdy chodzi o osobê, z któr¹ rolnik mo¿e zawrzeæ umowê
o przekazanie gospodarstwa rolnego, to rozporz¹dzenie MRiRW z dnia
19 czerwca 2007 r. wprowadza kilka zmian w stosunku do dotychcza-
sowego stanu prawnego. Je¿eli osob¹ przejmuj¹c¹ gospodarstwo rolne
ma byæ osoba fizyczna, to musi ona byæ nastêpc¹ rolnika albo rolnikiem,
który nie ukoñczy³ 50 roku ¿ycia. Wprowadzeniem wymogu nieukoñ-
czenia 50 lat dla osoby przejmuj¹cej gospodarstwo zast¹piono dotych-
czasowe rozwi¹zanie, ¿e ma to byæ osoba m³odsza od rolnika. Okreœlenie
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konkretnego wieku, którego nie mo¿e przekroczyæ osoba przejmuj¹ca
gospodarstwo rolne, po pierwsze, precyzuje zbyt ogólnie poprzednio
sformu³owan¹ przes³ankê, a po drugie, pozwala osobie przejmuj¹cej
gospodarstwo rolne na ewentualne uzyskanie przez ni¹ w przysz³oœci
renty strukturalnej. Zwa¿ywszy na rozwi¹zanie, które obowi¹zywa³o i nadal
obowi¹zuje, i¿ renta strukturalna nie przys³uguje, je¿eli w sk³ad przeka-
zywanego gospodarstwa rolnego wchodz¹ u¿ytki rolne przejête w trybie
okreœlonym w przepisach o rentach strukturalnych w rolnictwie, prze-
pisach o pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objêtej
planem rozwoju obszarów wiejskich albo w trybie niniejszego rozporz¹-
dzenia, chyba ¿e rolnik prowadzi³ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na tych u¿ytkach
co najmniej przez 5 lat8. Tak wiêc przejêcie gospodarstwa rolnego przez
rolnika, który nie ukoñczy³ 50 lat, pozwala na spe³nienie powy¿szego
wymogu i w chwili ukoñczenia przez niego 55 lat pozwala na staranie
siê o uzyskanie renty strukturalnej, je¿eli oczywiœcie spe³nione s¹ pozosta³e
przes³anki. Co prawda tak okreœlona granica wieku w ograniczonym
zakresie realizuje jeden z postulatów rent strukturalnych, jakim jest zmiana
generacji w rolnictwie, ale niew¹tpliwie czyni to w wiêkszym zakresie
ni¿ poprzednie rozwi¹zanie. Ponadto spe³nienie warunku przekazania
gospodarstwa rolnego ma prowadziæ nie tylko do zmiany pokoleniowej
osób prowadzanych gospodarstwa rolne, ale równie¿ do zmiany doty-
cz¹cej zawodowego przygotowania osób prowadz¹cych gospodarstwa
rolne. To przejmowanie gospodarstw rolnych wy³¹cznie przez osoby,
które posiadaj¹ odpowiednie merytoryczne przygotowanie, wynika z przy-
jêtego rozwi¹zania, zgodnie z którym umowa o przekazaniu gospodarstwa
rolnego lub u¿ytków rolnych wchodz¹cych w jego sk³ad mo¿e byæ zawarta
wy³¹cznie z osob¹ fizyczn¹, która posiada kwalifikacje zawodowe przy-
datne do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. Ten wymóg posiadania za-
wodowego przygotowania do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej dotyczy

8 § 11 w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz.U. Nr 109, poz. 750), § 11 w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 30
kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na uzyskiwanie rent strukturalnych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr
114, poz. 1191).
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zarówno nastêpcy, jak i innej osoby fizycznej, z któr¹ mo¿e byæ zawarta
umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego. I w³aœnie sposób okreœlenia
kwalifikacji zawodowych zosta³ w pewnym zakresie zmieniony w roz-
porz¹dzeniu MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r. Aktualnie osoba fizyczna
posiada kwalifikacje zawodowe, je¿eli posiada wykszta³cenie rolnicze
zarówno wy¿sze, œrednie, jak i zawodowe. Tym samym osoba posia-
daj¹ca wykszta³cenie zawodowe nie musi dodatkowo legitymowaæ siê 3-
letnim sta¿em pracy w rolnictwie. Kwalifikacje zawodowe posiada rów-
nie¿ osoba, która legitymuje siê wykszta³ceniem wy¿szym innym ni¿
rolnicze i ma ukoñczone studia podyplomowe w zakresie zwi¹zanym
z rolnictwem. Natomiast osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie wy¿sze lub
œrednie, ale inne ni¿ rolnicze, musz¹ legitymowaæ siê 3-letnim sta¿em
pracy w rolnictwie, a osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie podstawowe,
gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne ni¿ rolnicze 5-letnim sta¿em
pracy. Zarówno sam wymóg legitymowania siê sta¿em pracy w rolnic-
twie, jak i jej czasookres nie jest rozwi¹zaniem nowym. Rozwi¹zaniem
nowym jest natomiast przepis § 7 ust. 3 rozporz¹dzenia, który stanowi,
¿e za sta¿ pracy w rolnictwie uznaje okres, liczony do dnia z³o¿enia
wniosku, w którym osoba przejmuj¹ca gospodarstwo rolne podlega³a
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników. Przepis ten w sposób zasadniczy
zmieni³ treœæ i zakres przes³anki zwi¹zanej ze sta¿em pracy w rolnictwie.
Mianowicie, sta¿em pracy w rolnictwie wymaganym od nabywcy go-
spodarstwa rolnego dla potrzeb rent strukturalnych mo¿e legitymowaæ
siê tylko taka osoba, która podlega³a ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników.
Wprowadzenie wymogu podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników
powoduje, ¿e sta¿em pracy w rolnictwie nie legitymuj¹ siê te osoby, które,
mimo ¿e faktycznie taki sta¿ posiadaj¹, ale z uwagi na np. formê prawn¹
i tytu³ prawny, w oparciu o który wykonywa³y pracê w rolnictwie, nie
by³y objête ubezpieczeniem spo³ecznym rolników, a powszechnym ubez-
pieczeniem spo³ecznym. O ile w poprzednim stanie prawnym fakt pod-
legania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników stanowi³ tylko jeden z mo¿-
liwych sposobów, za pomoc¹ którego mo¿na by³o wykazaæ, ¿e spe³niona
zosta³a przes³anka posiadania sta¿u pracy w rolnictwie, to w aktualnym
stanie prawnym, aby móc przyj¹æ, i¿ przes³anka sta¿u pracy w rolnictwie
zosta³a spe³niona, niezbêdne jest podleganie ubezpieczeniu spo³ecznemu
rolników. Powy¿sza zmiana stanu prawnego prowadzi do zawê¿enia krêgu
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osób, z którymi osoba staraj¹ca siê o uzyskanie renty strukturalnej mo¿e
zawrzeæ umowê o przekazaniu gospodarstwa rolnego. Wœród osób fi-
zycznych legitymuj¹cych siê kwalifikacjami zawodowymi mo¿na zatem
wyró¿niæ dwie grupy: pierwsza grupa to osoby, które posiadaj¹ wykszta³-
cenie rolnicze, i grupa druga to osoby nieposiadaj¹ce wykszta³cenia rol-
niczego, które musz¹ legitymowaæ siê odpowiednim sta¿em pracy w rol-
nictwie po³¹czonym z podleganiem ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników.

Innym wymogiem, który musi spe³niaæ osoba fizyczna, z któr¹ ma
byæ zawarta umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego, jest zobowi¹-
zanie siê do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej na przejêtych u¿ytkach
rolnych przez okres co najmniej 5 lat. Obecnie osoba taka musi zobo-
wi¹zaæ siê do osobistego prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, czyli kolejna
zmiana stanu prawnego prowadz¹ca do obostrzenia wymogów, jakie musz¹
byæ spe³nione w zwi¹zku ze staraniami o uzyskanie renty strukturalnej.
Podnieœæ jednak nale¿y, ¿e wprowadzenie wymogu zobowi¹zania siê do
osobistego prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej nie zosta³o powi¹zane z ¿ad-
nymi negatywnymi konsekwencjami w przypadku jego zaniechania.

Obecna regulacja w sprawie rent strukturalnych, podobnie jak i po-
przedzaj¹ca j¹, pos³uguje siê pojêciem „umowa o przekazaniu gospodar-
stwa rolnego lub u¿ytków rolnych”. Okreœlenie to nie oznacza nowego
rodzaju umowy, a wszystkie umowy przenosz¹ce w³asnoœæ. Przes³anki
zawarcia takich umów, a tak¿e rola i zadania notariusza przy sporz¹dzaniu
takich umów nie s¹ objête przedmiotem niniejszych rozwa¿añ9.

4. Podstawowym czynnikiem, który sprawi³, ¿e renty strukturalne
ciesz¹ siê tak du¿ym zainteresowaniem, jest wysokoœæ œwiadczenia pie-
niê¿nego, które z tego tytu³u mo¿na otrzymaæ, a w szczególnoœci gdy
porówna siê wysokoœæ renty strukturalnej z wysokoœci¹ œwiadczeñ

9 Szerzej na ten temat: R. B u d z i n o w s k i, Przekazanie gospodarstwa rolnego za
rentê strukturaln¹ w praktyce notarialnej, Rejent 2004, nr 10, s. 46-73; R. S z t y k, Prze-
niesienie w³asnoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z zaopatrzeniem emerytalnym i rentami
strukturalnymi w rolnictwie, Rejent 2004, nr 8, s. 72-98; M. P a e t z, Z problematyki
notarialnego przekazywania gospodarstw rolnych za rentê strukturaln¹, Przegl¹d Prawa
Rolnego 2006, nr 1, s. 205- 224; R. P a s t u s z k o, Zakres kognicji w postêpowaniu
o przyznanie renty strukturalnej w wyniku zawarcia umowy przeniesienia w³asnoœci nie-
ruchomoœci rolnych, Rejent 2007, nr 11, s. 95-106.
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emerytalno-rentowych otrzymywanych w ramach systemu ubezpiecze-
nia spo³ecznego rolników10. Maj¹c na uwadze powy¿sze, a tak¿e pod-
stawow¹ zasadê, ¿e renty strukturalne s¹ przyznawane do wysokoœci
limitu stanowi¹cego równowartoœæ w z³otych kwoty euro okreœlonej
w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na poszczególne lata, w nowym
rozporz¹dzeniu, tj. w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 czerwca 2007 r., zmienione zosta³y zasady dotycz¹ce ustalania
wysokoœci rent strukturalnych.

Generalnie zmiany te prowadz¹ do obni¿enia wysokoœci renty struk-
turalnej. Jako podstawow¹ wysokoœæ renty strukturalnej przyjêto 150%
kwoty najni¿szej emerytury (w miejsce dotychczasowych 210%), je¿eli
zaœ wnioskodawca pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim, wysokoœæ renty
strukturalnej mo¿e byæ zwiêkszona o 100% kwoty najni¿szej emerytury
(w miejsce dotychczasowych 60%). Nadto aktualne przepisy przewiduj¹
jeszcze tylko jeden przypadek zwiêkszenia renty strukturalnej, mianowicie
w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego o ³¹cznej powierzchni
u¿ytków rolnych wiêkszej ni¿ 10 ha osobie w wieku poni¿ej 40 lat wysokoœæ
renty strukturalnej zwiêksza siê o 15% kwoty najni¿szej emerytury.
W poprzednim stanie prawnym mo¿liwoœci zwiêkszenia renty struktural-
nej w zale¿noœci od wielkoœci przekazanego gospodarstwa rolnego by³y
bardziej zró¿nicowane i w znacznie wiêkszej wysokoœci. W sumie
maksymalna wysokoœæ renty strukturalnej, jak¹ mogli wówczas uzyskaæ
ma³¿onkowie, wynosi³a 410% najni¿szej emerytury, a obecnie 265%.

To obni¿enie wysokoœci œwiadczeñ z tytu³u rent strukturalnych
zwi¹zane jest z du¿¹ liczb¹ osób zainteresowanych w uzyskaniu tej formy
pomocy. St¹d te¿ przyjêto rozwi¹zanie, aby w ramach ustalonego limitu
œrodków, które mog¹ byæ przeznaczone na uzyskiwanie rent struktural-
nych, wiêksza grupa beneficjentów mog³a z tego rozwi¹zania skorzystaæ.

5. Postêpowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej jest postê-
powaniem administracyjnym, które jednak charakteryzuje siê pewnymi
rozwi¹zaniami szczególnymi w stosunku do regulacji kodeksu postêpo-
wania administracyjnego.

10 S. P a s z k o w s k i, Renty strukturalne w rolnictwie, Instytut Rozwoju Wsi i Rol-
nictwa PAN, Warszawa 2006, s. 344 i nast.



27

Zasady nabywania rent strukturalnych – zagadnienia wybrane

Wszczêcie postêpowania nastêpuje na pisemny wniosek rolnika ubie-
gaj¹cego siê o przyznanie renty strukturalnej lub we wskazanych przy-
padkach ma³¿onka rolnika. W dotychczasowym stanie prawnym wnio-
skodawca móg³ z³o¿yæ wniosek o przyznanie renty strukturalnej do
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania kierownika biura powia-
towego Agencji wy³¹cznie osobiœcie. W nowym rozporz¹dzeniu w § 17
ust. 2 rozszerzono katalog sposobów z³o¿enia wniosku i przyjêto, ¿e
wniosek o przyznanie renty strukturalnej mo¿na z³o¿yæ: osobiœcie, listem
poleconym lub poczt¹ kuriersk¹. Pomimo wprowadzenia nowych spo-
sobów co do mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o wszczêcie postêpowania
w sprawie przyznania renty strukturalnej, rozwi¹zanie to ma nadal wê¿szy
zakres ni¿ przepis art. 63 k.p.a. reguluj¹cy formy, w jakich mog¹ byæ
sk³adane wnioski i podania w sprawach administracyjnych. Równie¿ ter-
min dotycz¹cy za³atwienia sprawy zosta³ uregulowany w sposób szcze-
gólny w stosunku do ogólnych zasad wynikaj¹cych z przepisu art. 36
k.p.a. I tak termin, w którym organ ma dokonaæ weryfikacji wniosku
o przyznanie renty strukturalnej, wynosi 40 dni.

Dalsze zmiany dotycz¹ce postêpowania w sprawie przyznania renty
strukturalnej w stosunku do ogólnych regu³ postêpowania administracyj-
nego wynikaj¹ z ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich11, ustawy zawieraj¹cej zarazem
delegacjê ustawow¹ do wydania przedmiotowego rozporz¹dzenia w sprawie
rent strukturalnych. Przepis art. 21 powo³anej ustawy, który dotyczy
wszelkich form pomocy finansowej realizowanych w ramach rozwoju
obszarów wiejskich, a przyznawanych w trybie postêpowañ w sprawach
indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, a wiêc
równie¿ postêpowania w sprawie rent strukturalnych, wprowadza na-
stêpuj¹ce procesowe zasady. Przede wszystkim organ, przed którym
toczy siê postêpowanie, zobowi¹zany jest staæ na stra¿y praworz¹dnoœci
oraz w sposób wyczerpuj¹cy rozpatrzyæ materia³ dowodowy. Powy¿sze
zasady to powtórzenie podstawowych zasad kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego, takich jak: zasada praworz¹dnoœci czy te¿ zasada praw-
dy obiektywnej (art. 6, art. 7 k.p.a.). Nadto organ, przed którym toczy

11 Dz.U. Nr 64, poz. 427.
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siê postêpowanie, zobowi¹zany jest do udzielania stronom, na ich ¿¹danie,
niezbêdnych pouczeñ co do okolicznoœci faktycznych i prawnych, które
mog¹ mieæ wp³yw na ustalenie ich praw i obowi¹zków, bêd¹cych przed-
miotem postêpowania (art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy). Ta zasada korespon-
duje z zasad¹ udzielania informacji przez organ prowadz¹cy postêpowa-
nie, okreœlon¹ w art. 9 k.p.a., nie stanowi jednak jej powtórzenia. O ile
art. 9 k.p.a. nak³ada na organy obowi¹zek nale¿ytego i wyczerpuj¹cego
informowania stron o okolicznoœciach faktycznych i prawnych, które
mog¹ mieæ wp³yw na ustalenie ich praw i obowi¹zków bêd¹cych przed-
miotem postêpowania administracyjnego, to w przypadku szczególnych
postêpowañ dotycz¹cych przyznania pomocy organ zobowi¹zany jest do
udzielania informacji i pouczeñ na ¿¹danie strony. Wprowadzone rozwi¹-
zanie niew¹tpliwie ogranicza obowi¹zki informacyjne podejmowane z urzêdu
przez organy prowadz¹ce postêpowanie, równoczeœnie daj¹c stronom
mo¿liwoœæ ¿¹dania udzielenia informacji przez organ. Rozwa¿aj¹c proble-
matykê dotycz¹c¹ zasady udzielania informacji w postêpowaniu administra-
cyjnym w sprawie przyznania renty strukturalnej, nale¿y jednak zwróciæ
uwagê na przepisy szczególne dotycz¹ce rent, które z kolei nak³adaj¹ na
organ szczególne obowi¹zki informacyjne, takie jak obowi¹zek zamieszcze-
nia stosownych pouczeñ i informacji zarówno w postanowieniu o spe³nieniu
warunków do otrzymania renty strukturalnej, jak i w decyzji o przyznaniu
renty strukturalnej. Rozporz¹dzenie MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r.
rozszerzy³o katalog pouczeñ i informacji, które organ zobowi¹zany jest
zamieœciæ w postanowieniu. Obok dotychczasowego pouczenia o warun-
kach dotycz¹cych formy, sposobu i terminu przekazania gospodarstwa
rolnego oraz zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, a tak¿e infor-
macji o ustaleniach dotycz¹cych spe³nienia warunku posiadania kwalifikacji
zawodowych przez wskazanego we wniosku przejmuj¹cego, organ zobo-
wi¹zany jest pouczyæ o koniecznoœci spe³nienia warunku dotycz¹cego
powierzchni u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rol-
nego oraz o koniecznoœci przedstawienia przez nastêpcê planu rozwoju
gospodarstwa12. Natomiast obowi¹zek dotycz¹cy zamieszczania szczegól-
nych pouczeñ w decyzji o przyznaniu renty strukturalnej nie uleg³ zmianie
i dotyczy okolicznoœci powoduj¹cych zawieszenie wyp³aty renty struktu-

12 § 19 ust. 6 rozporz¹dzenia MRiRW z 19 czerwca 2007 r.
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ralnej i zmniejszenie jej wysokoœci. Powy¿sze rozwi¹zania wskazuj¹, ¿e
w postêpowaniu o przyznanie renty strukturalnej zasada udzielania infor-
macji stronom przez organ zosta³a inaczej ukszta³towana ni¿ w kodeksie
postêpowania administracyjnego. Mianowicie, co do wskazanych wy¿ej
informacji, organ zosta³ zobowi¹zany do pouczania strony, w pozosta³ych
zaœ przypadkach czyni to na ¿¹danie strony.

Kolejn¹ zmianê dotycz¹c¹ ogólnych zasad postêpowania administra-
cyjnego wprowadza przepis art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 marca
2007 r. Mianowicie, zgodnie z powo³anym przepisem, organ prowadz¹cy
postêpowanie zapewnienia stronom, na ich ¿¹danie, czynny udzia³ w ka¿-
dym stadium postêpowania; przy czym przepisu art. 81 k.p.a. siê nie
stosuje.

Przepis art. 81 k.p.a. zawiera zasadê, zgodnie z któr¹ okolicznoœæ
faktyczna mo¿e byæ uznana za udowodnion¹, je¿eli strona mia³a mo¿li-
woœæ wypowiedzenia siê co do przeprowadzonych dowodów (domnie-
manie faktyczne). Wprowadzone rozwi¹zanie ogranicza stosowanie jed-
nej z ogólnych zasad postêpowania administracyjnego, jak¹ jest na³o¿enie
na organy administracji obowi¹zku zapewnienia stronom czynnego udzia-
³u w ka¿dym stadium postêpowania (art. 10 k.p.a.), a tak¿e wy³¹cza
stosowanie tzw. domniemania faktycznego, uregulowanego w art. 81
k.p.a. W postêpowaniu w sprawie renty strukturalnej organ zobowi¹zany
jest zapewniæ stronom czynny udzia³ w ka¿dym stadium postêpowania,
ale tylko wówczas, gdy strona z takim ¿¹daniem wyst¹pi.

Nadto powo³ana wy¿ej ustawa w przepisie art. 21 ust. 3 nak³ada na
strony oraz inne osoby uczestnicz¹ce w postêpowaniu w sprawie do-
tycz¹cej przyznania pomocy – w tym w sprawie rent strukturalnych –
obowi¹zek przedstawiania dowodów oraz dawania wyjaœnieñ co do
okolicznoœci sprawy zgodnie z prawd¹ i bez zatajania czegokolwiek, zaœ
ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi
skutki prawne. Powy¿sze rozwi¹zanie wprowadza do postêpowañ w spra-
wach dotycz¹cych przyznania pomocy zasadê dotycz¹c¹ roz³o¿enia ciê¿aru
dowodu w postêpowaniu administracyjnym. Jest to rozwi¹zanie niezwy-
kle istotne, zwa¿ywszy ¿e w samym kodeksie postêpowania administra-
cyjnego zasada dotycz¹ca roz³o¿enia ciê¿aru dowodu nie jest wprost
uregulowana. Na gruncie kodeksu postêpowania administracyjnego pro-
blematyka dotycz¹ca roz³o¿enia ciê¿aru dowodu najczêœciej pojawia siê
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w kontekœcie zasady prawdy obiektywnej. Orzecznictwo Naczelnego S¹du
Administracyjnego w kwestii roz³o¿enia ciê¿aru dowodu w postêpowaniu
administracyjnym nie jest jednolite. Na przyk³ad w wyroku NSA z dnia
4 lipca 2001 r., I SA 301/00, przyjêto, i¿: „Obowi¹zek zebrania ca³ego
materia³u dowodowego w postêpowaniu administracyjnym oznacza, ¿e
organ administracji publicznej winien z w³asnej inicjatywy gromadziæ
w aktach dowody, które jego zdaniem bêd¹ konieczne dla prawid³owego
rozstrzygniêcia sprawy oraz winien gromadziæ w aktach tak¿e dowody
wskazane lub dostarczone przez strony, je¿eli maj¹ one znaczenie dla
sprawy”. Odmiennie w wyroku NSA z dnia 11 lipca 2002 r., I SA/Po
788/00, w którym stwierdzono, ¿e: „Kpa nie reguluje kwestii ciê¿aru
dowodu w postêpowaniu. Ogólna regu³a dowodowa z art. 6 kc., która
znajduje w takim przypadku zastosowanie, stanowi, ¿e ciê¿ar udowod-
nienia faktu spoczywa na organie lub stronie, zale¿nie od tego który z tych
podmiotów wywodzi z danego faktu skutki prawne. Zasada dotycz¹ca
prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) nie jest regulatorem ciê¿aru dowodu.”
Z tym ostatnim wyrokiem trudno siê zgodziæ, poniewa¿ w kodeksie po-
stêpowania administracyjnego nie mo¿na wskazaæ podstawy prawnej,
która pozwala³aby w postêpowaniu administracyjnym, na etapie którego
organ nie jest stron¹, lecz organem w³adczym, stosowaæ regu³ê dotycz¹c¹
stosunków cywilnoprawnych.

Ten stan prawny zosta³ zmieniony, albowiem rozwi¹zanie zawarte
w przepisie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. jednoznacznie
reguluje kwestiê roz³o¿enia ciê¿aru dowodu w postêpowaniach admini-
stracyjnych dotycz¹cych pomocy finansowej, w tym w sprawie rent
strukturalnych.

Dalsze zmiany powszechnych zasad postêpowania administracyjnego
dotycz¹ odwo³ania od decyzji w sprawie przyznania pomocy, przepis art.
21 ust. 4 ustawy stanowi, ¿e odwo³anie od decyzji w sprawie przyznania
pomocy rozpatruje siê w terminie dwóch miesiêcy od dnia otrzymania
odwo³ania oraz odwo³anie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
Redakcja powy¿szego przepisu mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoœci doty-
cz¹ce jego zakresu, mianowicie, czy przepis ten dotyczy odwo³añ od
decyzji w sprawach pomocy, (a wiêc zarówno decyzji przyznaj¹cych
pomoc, jak i decyzji odmawiaj¹cych pomocy czy te¿ decyzji np. zawie-
szaj¹cych prawo pomocy), czy tylko odwo³añ od decyzji przyznaj¹cych
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pomoc. W¹tpliwoœci te wynikaj¹ z u¿ytego przez ustawodawcê sformu-
³owania „decyzji w sprawie przyznania pomocy”, a nie decyzji w spra-
wach pomocy, czy te¿ decyzji w sprawie dotycz¹cej przyznania pomocy.
Maj¹c jednak na uwadze charakter wprowadzonych zmian w stosunku
do postanowieñ kodeksu postêpowania administracyjnego, tj. art. 35 § 3
k.p.a., który przewiduje miesiêczny termin do rozpatrzenia odwo³ania,
a tak¿e art. 130 § 2 k.p.a., zgodnie z którym wniesienie odwo³ania w terminie
wstrzymuje wykonanie decyzji, nale¿y wnioskowaæ, ¿e wprowadzone
zmiany dotycz¹ce odwo³añ obejmuj¹ zarówno decyzje w sprawie przy-
znania pomocy, jak i decyzje odmawiaj¹ce przyznania pomocy czy te¿
decyzje w sprawie zawieszania, zmieniania wysokoœci pomocy finanso-
wej, je¿eli przepisy merytoryczne dotycz¹ce danego rodzaju pomocy
przewiduj¹ wydawanie takich decyzji. Niezale¿nie od wskazanej regulacji
ustawowej rozporz¹dzenie MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r. w § 16
ust. 2 stanowi, ¿e wniesienie odwo³ania od decyzji kierownika biura po-
wiatowego Agencji w sprawach przyznania, zawieszania, zwiêkszania
i zmniejszania rent strukturalnych nie wstrzymuje jej wykonania. Wobec
rozwi¹zañ zawartych w ustawie ten przepis rozporz¹dzenia to zbêdne
powtórzenie, a jego obecnoœæ spowodowana jest zapewne powtórzeniem
stosownego przepisu z rozporz¹dzenia RM z dnia 30 kwietnia 2004 r.,
tyle ¿e wówczas zamieszczenie takiego przepisu by³o uzasadnione, bo-
wiem ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. nie zawiera³a przepisów zmie-
niaj¹cych postêpowanie administracyjne uregulowane w kodeksie postê-
powania administracyjnego.

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. wprowadzi³a jeszcze jedn¹ istotn¹
zmianê w stosunku do przepisów kodeksu postêpowania administracyj-
nego, a dotycz¹c¹ dopuszczalnoœci zmiany decyzji ostatecznej. Przepis
art. 155 k.p.a. stanowi, ¿e decyzja ostateczna, na mocy której strona
naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie za zgod¹ strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, lub przez
organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym s³uszny interes
spo³eczny lub s³uszny interes strony. Powy¿sza zasada zosta³a zmieniona
przepisem art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r., a mianowicie
w przypadku, o którym mowa w art.155 k.p.a., organ wy¿szego stopnia
mo¿e zmieniæ decyzjê ostateczn¹ w sprawie przyznania pomocy, na mocy
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której strona naby³a prawo, równie¿ bez zgody strony, je¿eli nie ograniczy
to nabytych przez ni¹ praw.

Wprowadzone ustaw¹ z dnia 7 marca 2007 r. zmiany w zakresie
postêpowania administracyjnego w sprawach dotycz¹cych przyznania
pomocy finansowej dotycz¹ równie¿ spraw rent strukturalnych. St¹d te¿,
omawiaj¹c nowe zasady nabywania rent strukturalnych, nie mo¿na by³o
ograniczyæ tematu do samych zmian prawa materialnego, bez wskazania
zmian proceduralnych, jakie zosta³y wprowadzone do postêpowania
administracyjnego w sprawach dotycz¹cych rent strukturalnych.

Charakterystyczn¹ cech¹ postêpowania w sprawie przyznania renty
strukturalnej jest jego dwuetapowoœæ. Pierwszy etap to weryfikacja wniosku
i je¿eli zostanie ustalone, ¿e spe³nione s¹ warunki okreœlone w rozporz¹-
dzeniu, kierownik biura powiatowego ARiMR wydaje postanowienie
o spe³nieniu tych warunków. Drugi etap postêpowania nastêpuje po prze-
kazaniu gospodarstwa rolnego i zaprzestaniu prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej, a koñczy siê wydaniem przez kierownika biura powiatowego
ARiMR decyzji w sprawie przyznania renty strukturalnej. Taki tryb
postêpowania ma przede wszystkim na uwadze ochronê interesów wnio-
skodawców, bowiem decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego po-
dejmowana jest po otrzymaniu postanowienia o spe³nieniu warunków,
równoczeœnie jednak powoduje, ¿e postêpowanie w sprawie przyznania
renty strukturalnej mo¿e trwaæ stosunkowo d³ugo. Maj¹c zatem na uwadze
obowi¹zuj¹cy tryb postêpowania w przedmiocie przyznania renty struk-
turalnej, a równoczeœnie podstawow¹ zasadê, zgodnie z któr¹ renty
strukturalne s¹ przyznawane do wysokoœci okreœlonego limitu stanowi¹-
cego równowartoœæ w z³otych kwoty euro okreœlonej w programie na
poszczególne dzia³ania, niezbêdnym staje siê rozstrzygniêcie, jakie s¹ losy
wszczêtego postêpowania w przypadku, gdy nast¹pi³o osi¹gniêcie wska-
zanego limitu.

W rozporz¹dzeniu RM z 30 kwietnia 2004 r. uregulowane zosta³o tylko
jedno zagadnienie, mianowicie, je¿eli wskazany limit œrodków na dany rok
zosta³ wyczerpany, przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej powinno nast¹piæ od 1 stycznia do 30
czerwca nastêpnego roku13. Tym samym osi¹gniêcie wskazanego limitu po

13 § 22 rozporz¹dzenia RM z dnia 30 kwietnia 2004 r.
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wydaniu postanowienia w sprawie spe³nienia warunków do nabycia renty
strukturalnej powodowa³o, ¿e termin przekazania gospodarstwa rolnego
ulega³ przesuniêciu. Natomiast rozporz¹dzenie nie regulowa³o, czy po
osi¹gniêciu wskazanego limitu œrodków na dany rok mo¿na by³o wydaæ
postanowienie w sprawie spe³nienia warunków do nabycia renty struktu-
ralnej (wówczas termin przekazania gospodarstwa rolnego ulega³by prze-
suniêciu), czy te¿ takie postanowienie nie mog³o byæ wydane (wówczas
pojawia³o siê pytanie o sposób zakoñczenia wszczêtego postêpowania).

Z kolei w rozporz¹dzeniu MRiRW z 19 czerwca 2007 r. w zakresie
dotycz¹cym wskazanych wy¿ej zagadnieñ wprowadzono nowe rozwi¹-
zania. Przede wszystkim Prezes Agencji zobowi¹zany zosta³ do podawania
do publicznej wiadomoœci w terminie do 31 marca danego roku, jaki jest
termin sk³adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania
„Renty strukturalne”, a tak¿e do podawania informacji o liczbie z³o¿onych
wniosków14. Konsekwencj¹ powy¿szych regulacji jest rozwi¹zanie, zgod-
nie z którym postanowienia o spe³nieniu warunków do uzyskania renty
strukturalnej wydawane s¹ do osi¹gniêcia ustalonego limitu œrodków15.
Przekroczenie limitu œrodków powoduje, ¿e postanowienie nie mo¿e byæ
wydane, tym samym wyeliminowane zosta³y te przypadki, gdy po wydaniu
postanowienia, w zwi¹zku z przekroczeniem limitu œrodków, termin
przekazania gospodarstwa i zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci ulega³
przesuniêciu na nastêpny rok.

Mimo wprowadzonych rozwi¹zañ nie mo¿na wykluczyæ takiej sytu-
acji, w której po up³ywie wskazanego terminu i po przekroczeniu usta-
lonego limitu œrodków na dany rok wp³ywa do organu wniosek o wszczêcie
postêpowania w sprawie przyznania renty strukturalnej. Pojawia siê
wówczas pytanie, jak zakoñczyæ wszczête w takich okolicznoœciach
postêpowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej. Bezsporne jest,
¿e organ nie mo¿e wówczas wydaæ postanowienia o spe³nieniu warun-
ków do uzyskania renty strukturalnej. Z kolei przepisy rozporz¹dzenia nie
przewiduj¹ w takiej sytuacji podstawy prawnej do wydawania postano-
wienia o treœci odmownej, a szerzej ujmuj¹c, w ogóle nie odnosz¹ siê
do takiej sytuacji. Tym samym sposobu rozstrzygniêcia powy¿szego

14 § 21 rozporz¹dzenia MRiRW z 19 czerwca 2007 r.
15 Tam¿e.
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zagadnienia nale¿y poszukiwaæ w oparciu o ogólne regu³y postêpowania
administracyjnego. Czy zatem w takim przypadku organ winien wydaæ
decyzjê o odmowie przyznania renty strukturalnej, czy te¿ decyzjê
umarzaj¹c¹ postêpowanie? Poszukiwanie sposobu rozstrzygniêcia powy¿-
szej kwestii bêdzie zatem zale¿ne od oceny przyjêtego rozwi¹zania do-
tycz¹cego ustalania limitu œrodków na dany rok, z punktu widzenia
przes³anek wymaganych do nabycia renty strukturalnej. To powi¹zanie
mo¿liwoœci uzyskania renty strukturalnej z ustalonym limitem œrodków
znajduje swoje odzwierciedlenie w stanie prawnym. Mianowicie § 3
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. stanowi³, ¿e
renty strukturalne s¹ przyznawane do wysokoœci limitu œrodków stano-
wi¹cych równowartoœæ w z³otych kwoty euro okreœlonej w Planie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na uzyskiwanie rent strukturalnych (...). Z kolei
w rozporz¹dzeniu MRiRW z dnia 19 czerwca 2007r. brak takiego prze-
pisu, natomiast w przepisie art. 11 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów (...) zamieszczono ogóln¹ zasadê, zgodnie z któr¹
pomoc jest przyznawana do wysokoœci limitu stanowi¹cego równowar-
toœæ w z³otych kwoty euro okreœlonej w programie na poszczególne
dzia³ania. Zasada ta dotyczy wskazanych w przepisie dzia³añ, w tym rent
strukturalnych. Mo¿na zatem sformu³owaæ pogl¹d, ¿e powy¿sza zasada
to ustawowa przes³anka nabycia renty strukturalnej, obowi¹zuj¹ca obok
przes³anek okreœlonych w rozporz¹dzeniu MRiRW z 19 czerwca 2007 r.
Brak ustawowej przes³anki uwzglêdnienia ¿¹dania zg³oszonego we wnio-
sku o przyznanie renty strukturalnej nie czynni jednak tego postêpowania
bezprzedmiotowym w rozumieniu przepisu art. 105 § 1 k.p.a., lecz oznacza
bezzasadnoœæ ¿¹dania, co powinno powodowaæ odmowê uwzglêdnienia
wniosku, czyli wydanie decyzji o odmowie przyznania renty strukturalnej.
Wydanie decyzji o odmowie przyznania renty strukturalnej nie zamyka
wnioskodawcy mo¿liwoœci ponownego z³o¿enia wniosku w kolejnym
roku w ramach nowego limitu œrodków ustalonych na ten rok, poniewa¿
wniosek sk³adany jest wówczas w nowych okolicznoœciach faktycznych
i prawnych.

6. Na zakoñczenie rozwa¿añ warto zastanowiæ siê, czy rozporz¹dzenie
MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Renty
strukturalne” zgodne jest z europejsk¹ regulacj¹ w zakresie rent struk-
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turalnych zawart¹ w art. 23 (wczeœniejsze emerytury) rozporz¹dzenia
Rady nr 1698/2005/WE w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW)16. Analiza powy¿szych przepisów prowadzi do wniosku, ¿e
brak jest takiej zgodnoœci. Mianowicie, jak wynika z art. 23 ust. 1b
rozporz¹dzenia nr 1698/2005, podmiotami uprawnionymi do uzyskania
renty strukturalnej s¹ zarówno rolnicy, jak i robotnicy rolni. O ile na
podstawie poprzedniego rozporz¹dzenia nr 1257/199917 objêcie robotni-
ków rolnych mo¿liwoœci¹ wsparcia z tytu³u rent strukturalnych mia³o
charakter fakultatywny, o tyle na podstawie rozporz¹dzenia nr 1698/2005
ma charakter obligatoryjny, natomiast prawo krajowe, tj. rozporz¹dzenie
MRiRW z 19 czerwca 2007 r., nadal dotyczy tylko rolników i nie obejmuje
robotników rolnych. Druga niezgodnoœæ dotyczy okresu wsparcia z tytu³u
przyznania renty strukturalnej. Rozporz¹dzenie 1698/2005 zmodyfikowa-
³o dotychczasowy okres otrzymywania renty strukturalnej i w art. 23
ust. 5 nie tylko zrówna³o maksymalny czas wyp³aty renty dla rolników
i robotników rolnych, ale okreœli³o, ¿e ca³kowity czas trwania wsparcia
z tytu³u renty strukturalnej nie przekracza 15 lat, z zastrze¿eniem, ¿e okres
ten nie przekracza momentu ukoñczenia przez przekazuj¹cego gospodar-
stwo 70 roku ¿ycia oraz normalnego wieku emerytalnego robotnika rolnego.
Tymczasem w prawie krajowym w § 13 rozporz¹dzenia MRiRW z dnia
19 czerwca 2007 r. znajduje siê zapis, który stanowi, ¿e rentê strukturaln¹
wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do osi¹gniêcia przez pobieraj¹cego 65 lat. Na
tle powy¿szych uwag nasuwa siê jeden wniosek, ¿e przepisy krajowe
dotycz¹ce rent strukturalnych nie konweniuj¹ z przepisami europejskimi.

7. Przedstawione zmiany stanu prawnego w zakresie nabywania rent
strukturalnych dotycz¹ tylko wybranych zagadnieñ, nie wyczerpuj¹c ca³oœci
problematyki. Omawiane nowe rozwi¹zania, które modyfikuj¹ dotychcza-
sowe przes³anki nabycia renty strukturalnej, prowadz¹ do jednoznacznego
wniosku, ¿e charakter wprowadzonych zmian powoduje zaostrzenie do-
tychczasowych przes³anek, a tym samym ograniczenie potencjalnego krêgu

16 Dz.Urz. UE L 277/1 z 2005 r. ze zm.
17 Rozporz¹dzenie Rady nr 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. dotycz¹ce wsparcia

rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej FEOGA
Dz.Urz. UE L 160/80 z 1999 r.
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beneficjentów mog¹cych z tej formy dzia³ania skorzystaæ. Uwaga ta
szczególnie dotyczy przes³anki przekazania gospodarstwa rolnego. Jednak
g³ównym celem i powodem wprowadzonych zmian nie jest samo ob-
ostrzenie przes³anek, od spe³nienia których uzale¿nione jest nabycie prawa
do renty strukturalnej, ale d¹¿enie do realizowania w wiêkszym ni¿
dotychczas zakresie zmian strukturalnych w gospodarstwach rolnych. To
zwrócenie wiêkszej uwagi na realizacjê zmian strukturalnych niew¹tpliwie
nale¿y oceniæ pozytywnie, ale równoczeœnie trzeba pokreœliæ, ¿e z uwagi
na du¿e zainteresowanie nabyciem praw do rent strukturalnych wpro-
wadzenie powy¿szych zmian by³o o tyle ³atwiejsze, ¿e nie powodowa³o
obaw o utratê zainteresowania t¹ form¹ dzia³ania w ramach rozwoju
obszarów wiejskich. Z kolei wprowadzone zmiany dotycz¹ce postêpo-
wania w sprawach rent strukturalnych maj¹ zapewniæ organom pewne
u³atwienia w prowadzeniu niniejszych spraw.


