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Gospodarstwo rolne jako przedmiot obrotu
w³asnoœciowego w celu uzyskania œwiadczeñ
emerytalno-rentowych
I. Wprowadzenie
Pojêcie gospodarstwa rolnego jako przedmiotu obrotu cywilnoprawnego zajmuje istotne miejsce w piœmiennictwie prawa cywilnego. Podstawowy problem podejmowany w literaturze sprowadza siê do pytania,
czy w drodze jednej czynnoœci prawnej mo¿e dojœæ do rozporz¹dzenia
gospodarstwem rolnym jako zorganizowan¹ ca³oœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu art. 553 k.c.1
Równie¿ w piœmiennictwie prawa rolnego pojêcie gospodarstwa rolnego
stanowi przedmiot o¿ywionego zainteresowania, które odnosi siê przede
wszystkim do funkcji tego pojêcia oraz jego przydatnoœci dla realizacji
celów w kszta³towaniu ustroju rolnego pañstwa2.
1
A. K u n i c k i, Gospodarstwo rolne jako przedmiot spadku, NP 1966, nr 7-8; F. B ³ a h u t a, J.St. P i ¹ t o w s k i, J. P o l i c z k i e w i c z, Gospodarstwa rolne. Obrót, dziedziczenie, podzia³, Warszawa 1967; S. R a k o w s k i, Pojêcie gospodarstwa rolnego w œwietle
przepisów prawa cywilnego, NP 1971, nr 11; E. K l a t - G ó r s k a, Pojêcie gospodarstwa
rolnego w umowie sprzeda¿y, Studia Prawnicze 2001, nr 3-4; D. £ o b o s, W sprawie
pojêcia gospodarstwa rolnego w prawie handlowym, Studia Iuridica Agraria 2000, t. I;
J. G ó r e c k i, Gospodarstwo rolne jako przedmiot zastawu, Rejent 2003, nr 4; E. K r e m e r, Gospodarstwo rolne w s¹dowym postêpowaniu egzekucyjnym, Studia Iuridica Agraria 2005, t. V.
2
J. N a d l e r, Pojêcie indywidualnego gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Wroc³aw 1976; R. B u d z i n o w s k i, Gospodarstwo rolne i przedsiêbiorstwo rolne, [w:] Prawo
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Wa¿nym aspektem odnosz¹cym siê do pojêcia gospodarstwa rolnego
jest okolicznoœæ, ¿e ustawodawca, mimo zawarcia definicji gospodarstwa
rolnego w kodeksie cywilnym, pos³uguje siê powy¿szym sformu³owaniem (pojêciem) nie zawsze w tym samym znaczeniu. W pierwszym
rzêdzie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci pos³ugiwanie siê przez ustawodawcê
okreœleniem „zniesienie wspó³w³asnoœci gospodarstwa rolnego” (art. 213218 k.c.). Gospodarstwo nie mo¿e byæ przedmiotem prawa w³asnoœci
w znaczeniu cywilistycznym i nie mo¿e te¿ byæ przedmiotem wspó³w³asnoœci w czêœciach u³amkowych3. Gospodarstwo rolne nie jest bowiem
rzecz¹, lecz zbiorem rzeczy (universitas rerum), mas¹ maj¹tkow¹ niejednorodn¹, co nie pozostaje bez wp³ywu na podzia³ jako sposób zniesienia
wspó³w³asnoœci4.
W orzecznictwie wskazano5 równie¿, ¿e pojêcie gospodarstwa rolnego mo¿e byæ odmiennie rozumiane na gruncie art. 553 k.c. oraz obecnego unormowania zawartego w art. 554 k.c.
Podstawowym uzasadnieniem dla przyjêcia definicji gospodarstwa
w kodeksie cywilnym by³ zamiar ustawodawcy przeciwdzia³ania dotychczasowej praktyce zbyt czêstego okreœlania gospodarstwa rolnego przepisami o randze podstawowej (w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów), czêstokroæ na doraŸny u¿ytek wynikaj¹cy z aktualnej polityki rolnej pañstwa6.
Tym wiêksze w¹tpliwoœci budzi sytuacja, w której ustawodawca kreuje
rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2006, s. 50-65; R. B u d z i n o w s k i, Koncepcja
gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznañ 1992 oraz Pojêcie gospodarstwa rolnego wed³ug kodeksu cywilnego (rozwa¿ania na tle art. 55 k.c.), RPEiS 1991, nr 3, s. 5966; A. L i c h o r o w i c z, Harmonizowanie polskiego ustawodawstwa strukturalnego w rolnictwie z ustawodawstwem Unii Europejskiej (na przyk³adzie prawnego pojêcia
gospodarstwa rolnego), PiP 1996, z. 4-5; t e n ¿ e, Gospodarstwo rolne a kodeks handlowy, PUG 1998, nr 7-8.
3
S. W ó j c i k, Nowe regulacje – nowe problemy i w¹tpliwoœci, Rejent 1999, nr 8,
s. 162 i nast.
4
S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga druga. W³asnoœæ i inne
prawa rzeczowe, Warszawa 2005, s. 296.
5
Por. wyrok S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z dnia 25 marca 2003 r. I ACa 129/2003
(OSA 2003, nr 12, poz. 56) sformu³owany na podstawie dotychczasowego brzmienia art.
526 k.c. Do tego pogl¹du ustosunkowa³a siê E. K r e m e r, Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków 2004.
6
Por. P. B i e l s k i, Cele definiowania pojêcia gospodarstwa rolnego w systemie prawa
– uwagi z perspektywy prawa handlowego, Rejent 2005, nr 10, s. 62-74.
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na gruncie pozakodeksowym (w zwi¹zku z obrotem w³asnoœciowym)
kolejne definicje gospodarstwa rolnego w sposób czysto formalny.
Wymownym przyk³adem wydaje siê byæ ustawa z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego7. Mimo formalnego nawi¹zania
do konstytucyjnego okreœlenia „gospodarstwo rodzinne” czy modyfikowania (przez wprowadzenie m.in. normy obszarowej) kodeksowej definicji gospodarstwa rolnego ustawodawca w centrum zainteresowania
stawia w istocie nieruchomoœci rolne czy nawet – u¿ytki rolne, które bez
w¹tpienia stanowi¹ kategoriê jakoœciowo odmienn¹8.
Przedmiotem dalszych rozwa¿añ jest okreœlenie relacji miêdzy definicj¹
gospodarstwa rolnego, jako przedmiotu obrotu w³asnoœciowego, okreœlon¹ w kodeksie cywilnym oraz w p³aszczyŸnie uregulowañ ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników oraz
instytucji rent strukturalnych9. Podstawê normatywn¹ dla rent strukturalnych stanowi¹: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej10 oraz wydane na jej
podstawie rozporz¹dzenie 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 wiejskich11.

7

Dz.U. Nr 64, poz. 592.
Z. T r u s z k i e w i c z, Przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci rolnej w œwietle ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego (czêœæ 1), Rejent 2003, nr 9, s. 48-68.
9
Renty strukturalne nie s¹ œwiadczeniami z ubezpieczenia spo³ecznego, pe³ni¹ jednak
bardzo zbli¿on¹ do œwiadczeñ emerytalnych funkcjê socjaln¹, co pozwala na objêcie ich
niniejszymi rozwa¿aniami.
10
Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze zm. (dalej: ustawa o wspieraniu OW).
11
Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm. (cyt. dalej jako r.r.s.). Rozporz¹dzenie wesz³o
w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2004 r. Wskazana ustawa i rozporz¹dzenie stanowi¹ wykonanie
rozporz¹dzenia Rady Nr 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).
W dniu 1 stycznia 2007 r. wejdzie w ¿ycie rozporz¹dzenia Rady Nr 1698/2005/WE z dnia
20 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L Nr 277
z 21 paŸdziernika 2005 r.), które uchyla rozporz¹dzenie Nr 1257/99. Z merytorycznego
punktu widzenia uregulowania dotycz¹ce rent strukturalnych („wczeœniejszych emerytur”)
8
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II. Pojêcie gospodarstwa rolnego
2.1. Definicja gospodarstwa rolnego w kodeksie cywilnym
1. Do kodeksu cywilnego definicja gospodarstwa rolnego trafi³a z dniem
1 paŸdziernika 1990 r. Wed³ug art. 553 k.c. za gospodarstwo rolne uwa¿a
siê grunty rolne wraz z gruntami leœnymi, budynkami lub ich czêœciami,
urz¹dzeniami i inwentarzem, je¿eli stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ zorganizowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹, oraz prawami zwi¹zanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego12.
Przytoczona definicja ustawowa okreœlaæ ma z za³o¿enia pojêcie
gospodarstwa rolnego w sposób jednolity dla stosunków prawnych normowanych przez kodeks cywilny13. Definicjê tê stosuje siê tak¿e do innych
aktów prawnych u¿ywaj¹cych tego okreœlenia, które nie kreuj¹ odmiennych definicji gospodarstwa.
Jak wskazuje siê w literaturze przedmiotu, legalna definicja gospodarstwa rolnego zawarta w kodeksie cywilnym jest przejawem kompromisu
miêdzy ró¿nymi koncepcjami gospodarstwa rolnego. Przedmiotowe ujêcie gospodarstwa rolnego jednoznacznie zmierza do eksponowania elementów funkcjonalnych znajduj¹cych wyraz w przyk³adowym wskazaniu poszczególnych sk³adników stanowi¹cych lub mog¹cych stanowiæ
zorganizowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹. Nadal jednak podstawowe znaczenie
przypisuje siê tzw. gruntowej koncepcji gospodarstwa rolnego. O istnieniu
gospodarstwa rolnego decyduj¹ wiêc grunty rolne zdefiniowane w art.
461 k.c. Pozosta³e sk³adniki wymienione w art. 553 k.c. nie s¹ sk³adnikami
koniecznymi i ich brak nie odbiera gruntom rolnym przymiotu gospodar-

w cyt. rozporz¹dzeniu nie odbiegaj¹ od rozwi¹zañ przyjêtych w rozporz¹dzeniu Nr 1257/
1999. Pañstwa cz³onkowskie powinny jednak opracowaæ nowe programy strategiczne,
które po zaakceptowaniu przez Komisjê bêd¹ stanowi³y podstawê dla stosownych rozwi¹zañ prawa krajowego (art. 11 i nast. rozp. 1698/2005). Dotychczasowe projekty programu w zakresie rent strukturalnych s¹ co do zasady to¿same z obecnymi rozwi¹zaniami.
12
Art. 553 w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) z dniem 25
wrzeœnia 2003 r.
13
O ile przepisy nie przewiduj¹ w tym zakresie odrêbnoœci. Por. równie¿ uwagi zawarte
we wprowadzeniu.
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stwa rolnego, je¿eli tylko same grunty stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ
zorganizowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹14.
¯aden ze sk³adników gospodarstwa rolnego wymienionych w art. 553
k.c., niezespolony z pozosta³ymi, nie nadaje sam przez siê gospodarstwu
cechy zorganizowanej ca³oœci, aczkolwiek z pewnoœci¹ posiada odrêbn¹
wartoœæ i mo¿e byæ przedmiotem obrotu15. Oznacza to, ¿e brak któregokolwiek ze sk³adników gospodarstwa rolnego (np. inwentarza ¿ywego,
narzêdzi, budynków itp.) wymienionych w art. 553 k.c. nie œwiadczy
o tym, ¿e pozosta³e sk³adniki (np. grunty) nie stanowi¹ gospodarstwa
rolnego16. Nabycie poszczególnych nieruchomoœci rolnych mog¹cych
stanowiæ zorganizowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹ stanowi zaœ nabycie gospodarstwa rolnego17.
2. Wprowadzenie z dniem 1 paŸdziernika 1990 r. definicji kodeksowej
w art. 553 k.c. o¿ywi³o dyskusjê co do mo¿liwoœci zawarcia umowy,
której przedmiotem jest gospodarstwo rolne jako kompleks sk³adników
stanowi¹cych lub mog¹cych stanowiæ zorganizowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹18.
Okreœlony w art. 553 k.c. zakres sk³adników (poza nieruchomoœciami
rolnymi) nie ma charakteru wyczerpuj¹cego, a sama definicja gospodarstwa rolnego dla celów obrotu cywilnoprawnego okreœlona zosta³a
w niepe³ny sposób. Odnosi siê to przede wszystkim do niedookreœlonego
pojêcia „zorganizowanej ca³oœci gospodarczej”19.
Wskazane zagadnienie wi¹¿e siê z szerszym problemem – czy gospodarstwo rolne w ogóle mo¿e stanowiæ przedmiot obrotu cywilnoprawnego w drodze jednej czynnoœci prawnej. Innymi s³owy, czy w drodze
jednej czynnoœci prawnej mo¿na rozporz¹dziæ „zorganizowan¹ ca³oœci¹
14
Wyrok NSA – OZ w Gdañsku z dnia 15 marca 1995 r. SA/Gd 3078/94 (ONSA 1996,
nr 2 poz. 73).
15
Por. postanowienie SN z dnia 7 maja 1997 r. II CKN 197/97 (Wokanda 1997, nr 9,
s. 9).
16
Wyrok NSA z dnia 20 wrzeœnia 1991 r. II SA 669/91 (ONSA 1992, nr 2, poz. 26).
17
Por. wyrok S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z dnia 25 marca 2003 r. I ACa 129/
2003 (OSA 2003, nr 12, poz. 56).
18
Por. A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. II,
red. T. Dybowski, Warszawa 2003, s. 327 i nast. oraz cyt. tam literatura i orzecznictwo.
19
A. O l e s z k o, Prawo rolne, Kraków 2004, s. 66-67.
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gospodarcz¹”. W literaturze przedmiotu panuje w tym wzglêdzie znaczna
rozbie¿noœæ pogl¹dów.
Prezentowane s¹ wiêc przekonania, ¿e gospodarstwo mo¿e stanowiæ
przedmiot czynnoœci prawnej20. Najczêœciej dopuszczalnoœæ obrotu gospodarstwem rolnym uzasadniana jest podobieñstwem sformu³owania art.
553 k.c. do pojêcia przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, zdefiniowanego w art. 551 k.c. Prowadzi to do stwierdzenia, ¿e w drodze
jednej czynnoœci prawnej przedmiotem obrotu mo¿e byæ tak¿e gospodarstwo rolne jako „zorganizowana ca³oœæ gospodarcza” b¹dŸ wrêcz
gospodarstwo rolne jako szczególnego rodzaju przedsiêbiorstwo rolne czy
w istocie rodzaj przedsiêbiorstwa21. Kierunek ten znajduje aprobatê w orzecznictwie s¹dowym, czego wyrazem jest uznanie, ¿e gospodarstwo rolne
mo¿e byæ traktowane jako przedsiêbiorstwo wprawiane w ruch za pomoc¹
si³ przyrody w rozumieniu art. 435 k.c.22
Warto przypomnieæ, ¿e mimo przyjêcia pogl¹du, i¿ gospodarstwo mo¿e
byæ samodzielnym przedmiotem obrotu – nie mo¿na gospodarstwa uznawaæ
za rzecz, za czym mog³yby przemawiaæ co najmniej niezrêcznie u¿ywane
przez ustawodawcê pojêcia „w³asnoœæ” i „wspó³w³asnoœæ gospodarstwa
rolnego”23.
Druga grupa pogl¹dów koncentruje siê na stwierdzeniu, ¿e gospodarstwo rolne jako ca³oœæ nie jest przedmiotem prawa i nie mo¿na w od20
Tak: M. B e d n a r e k, Mienie. Komentarz do art. 44-553 k.c., Kraków 1997, s. 220
i cyt. tam literatura; A. W o l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo cywilne.
Zarys czêœci ogólnej, Warszawa 2001, s. 248; J. S t r z ê p k a, Problematyka cywilnoprawna…, s. 229; J. G ó r e c k i, Gospodarstwo rolne jako przedmiot zastawu, Rejent 2003,
nr 4, s. 50-64, E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Prawo cywilne. Czêœæ ogólna. Zarys wyk³adu, Warszawa 2005, s. 142; E. G n i e w e k, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E.
Gniewek, Warszawa 2006, s. 123; szerzej E. K r e m e r, Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków 2004, s. 38 i nast.
21
Por. E. K l a t t - G ó r s k a, Pojêcie gospodarstwa rolnego w umowie sprzeda¿y,
Studia Prawnicze 2001, nr 4, s. 92-93; E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997,
s. 28. Odmiennie E. N o r e k, Przedsiêbiorstwo jako przedmiot obrotu gospodarczego,
Warszawa 1997, s. 20; por. E. K r e m e r, Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania...
22
Wyrok SA w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 1993 r. I Acr 429/93 (niepubl.).
W wyroku z dnia 15 marca 1995 r. SA/Gd 3078/94 (ONSA 1996, nr 2, poz. 73) NSA uzna³,
¿e art. 553 spe³nia tak¹ sam¹ funkcjê jak art. 551 k.c. i ¿e – w zwi¹zku z tym – w obu
wypadkach stworzono mo¿liwoœæ obrotu zorganizowanymi ca³oœciami gospodarczymi.
23
J. G ó r e c k i, Gospodarstwo rolne…, s. 54.
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niesieniu do gospodarstwa w drodze analogii stosowaæ art. 552 k.c. W konsekwencji, nie mo¿e byæ ono te¿ przedmiotem czynnoœci prawnej24. Podnosi siê s³usznie, ¿e gospodarstwo jako zorganizowana ca³oœæ nie istnieje
bez sk³adaj¹cych siê na ni¹ odrêbnych przedmiotów stosunków prawnych25. Funkcjonalne ujêcie gospodarstwa rolnego na gruncie art. 553 k.c.
ma na celu okreœlenie tego gospodarstwa jako zorganizowanej jednostki
gospodarczej zdolnej do prowadzenia dzia³alnoœci wytwórczej. Wydaje
siê, ¿e nadal aktualny jest w tej mierze pogl¹d J.St. Pi¹towskiego, i¿ jest
to pojêcie ekonomiczno-techniczne, a nie prawne. Wskazanemu ujêciu
nie powinno siê przeciwstawiaæ definicji gospodarstwa sformu³owanej na
podstawie kryterium w³asnoœciowego. Drugie ujêcie ma zaœ decyduj¹ce
znaczenie zarówno dla obrotu inter vivos, jak i mortis causa (co by³o
przedmiotem wczeœniejszych rozwa¿añ)26.
W przypadku gospodarstwa rolnego przedmiotem rozporz¹dzenia s¹
wiêc poszczególne nieruchomoœci, na których gospodarstwo rolne zosta³o zorganizowane, wraz z czêœciami sk³adowymi i przynale¿noœciami27.
Warto zaznaczyæ, ¿e takie rozwi¹zanie przyjête jest powszechnie w praktyce
notarialnej28.
Mo¿na ponadto wyró¿niæ niejednoznaczne stanowisko, w œwietle
którego postuluje siê poszerzenie zakresu przepisu art. 552 k.c. na gospodarstwo rolne, przyjmuj¹c jednoczeœnie, ¿e na gruncie uregulowañ
pozakodeksowych gospodarstwo traktowane jest jako samodzielny przedmiot obrotu29. W szczególnoœci ma siê to odnosiæ do przepisów z zakresu
24
Tak S. R u d n i c k i, [w:] S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu
cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêœæ ogólna, Warszawa 2005, s. 217; K. S t e f a ñ s k a, Darowizna gospodarstwa rolnego na rzecz ma³oletniego, [w:] Obrót nieruchomoœciami
w praktyce notarialnej, Kraków 1997, s. 211; A. O l e s z k o, Prawo rolne…, s. 68.
25
S. G r z y b o w s k i, [w:] System prawa cywilnego. Czêœæ ogólna, t. I, Wroc³aw i in.
1985, s. 424-425.
26
Por. J.St. P i ¹ t o w s k i, [w:] F. B ³ a h u t a, J.St. P i ¹ t o w s k i, J. P o l i c z k i e w i c z, Gospodarstwa rolne…, s. 25-32.
27
S. R u d n i c k i, [w:] S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz..., s. 217.
28
A. O l e s z k o, Prawo rolne…, s. 260.
29
R. B u d z i n o w s k i, [w:] Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2006,
s. 123-125; A. L i c h o r o w i c z, Glosa do wyroku SN z dnia 7 stycznia 1992 r., OSP 1993,
nr 1, poz. 5, s. 16; A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. III, red. T. Dybowski, Warszawa 2003, s. 328 i nast.; szerzej E. K r e m e r,
Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania...
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ubezpieczenia spo³ecznego30. W aspekcie tym podnosi siê, ¿e „w³asnoœæ” gospodarstwa odnosi siê do zorganizowanego zespo³u sk³adników maj¹tkowych jako jednostki wytwórczej, a nie przedmiotu materialnego (rzeczy)31.

2.2. Pojêcie gospodarstwa rolnego w ustawodawstwie emerytalno-rentowym
1. Definicja gospodarstwa rolnego zawarta w art. 553 k.c. ma zasadnicze znaczenie w dziedzinie stosunków cywilnoprawnych, natomiast nie
obowi¹zuje w dziedzinie publicznoprawnej, gdzie przepisy szczególne
zawieraj¹ w³asne definicje gospodarstwa rolnego32. Przepisy z zakresu
ubezpieczeñ spo³ecznych nale¿¹ bez w¹tpienia do sfery prawa publicznego.
Warto jednak zastanowiæ siê, czy kreowane w ustawodawstwie
socjalnym definicje gospodarstwa rolnego maj¹ równie¿ zastosowanie
w aspekcie oceny wa¿noœci umów zawieranych w celu „przekazania
gospodarstwa” oraz „zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej”.
Definicja zawarta w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników ma
oczywiste znaczenie w odniesieniu do kwestii zwi¹zanych z powstaniem
stosunków z ubezpieczenia spo³ecznego. Mo¿na jednak mieæ pewne
w¹tpliwoœci, czy wprost znajduje ona zastosowanie dla okreœlenia przedmiotu umów zawieranych w zwi¹zku z zaprzestaniem prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.
2. Wed³ug art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników przez gospodarstwo rolne nale¿y rozumieæ ka¿de
gospodarstwo s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnoœci rolniczej. Przez dzia³al-

30

R. B u d z i n o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowi¹zañ – czêœæ
szczegó³owa, t. VIII, red. Panowicz-Lipska, Warszawa 2004, s. 640-641; t e n ¿ e, [w:]
Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2004, s. 123-125; A. L i c h o r o w i c z,
Glosa do wyroku SN z dnia 7 stycznia 1992 r., OSP 1993, nr 1, poz. 5, s. 16; A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. III, red. T. Dybowski,
Warszawa 2003, s. 329 i nast.
31
Por. R. B u d z i n o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowi¹zañ –
czêœæ szczegó³owa..., s. 640.
32
S. R u d n i c k i, [w:] S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz..., s. 217.
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noœæ rolnicz¹ rozumie siê zaœ dzia³alnoœæ w zakresie produkcji roœlinnej
lub zwierzêcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej,
rybnej i leœnej (art. 6 pkt 3 u.u.s.r.). Jak wskazuje siê w literaturze,
definicja zawarta we wskazanej ustawie jest definicj¹ najbli¿sz¹ art. 553
k.c.33
Bez w¹tpienia przytoczona definicja jest wiêcej ni¿ lakoniczna. Powstaje wiêc pytanie, jak nale¿y rozumieæ przedmiot „przekazania” na gruncie
analizowanej ustawy – zarówno w odniesieniu do umowy z nastêpc¹ (art.
84 i nast. u.u.s.r.) jak i umów prawa powszechnego o skutku rozporz¹dzaj¹cym, zawieranych w zwi¹zku z zaprzestaniem prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.
W literaturze przedmiotu zwrócono uwagê, ¿e gospodarstwo (jako
przedmiot œwiadczenia w umowie z nastêpc¹) to zorganizowana ca³oœæ
s³u¿¹ca okreœlonemu celowi34 czy zespó³ sk³adników zorganizowanych
w celu prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, co pozwala na nawi¹zanie w tym
wzglêdzie do art. 553 k.c.35
Nale¿y wskazaæ pomijane z regu³y domniemanie zawarte w art. 38
pkt 1 u.u.s.r. sprowadzaj¹ce siê do stwierdzenia, ¿e „w³aœciciel gruntów
(...) prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹”36. Sam fakt bycia w³aœcicielem b¹dŸ
posiadaczem gospodarstwa rolnego nie jest równoznaczny z prowadzeniem dzia³alnoœci rolniczej bez zaistnienia okreœlonych przes³anek, ale wydaje
siê, ¿e pozwala na wskazanie, ¿e podstawowe znaczenie nale¿y przypisaæ
kryterium gruntowemu.
Obowi¹zuj¹ce przepisy o rentach strukturalnych nie podaj¹ w³asnej
definicji gospodarstwa rolnego, jakkolwiek pos³uguj¹ siê okreœleniem
„umowa przekazania gospodarstwa rolnego”. Wydaje siê, ¿e ze wzglêdu
na cel tej instytucji i podstawow¹ przes³ankê uzyskania œwiadczenia, jak¹
jest przekazanie gospodarstwa rolnego rozumiane przede wszystkim jako
„przekazanie u¿ytków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa” (§ 9 cyt.
rozp.), nale¿y wskazaæ na decyduj¹c¹ rolê elementu gruntowego.
33

Tam¿e, s. 217.
E. D r o z d, Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy z nastêpc¹, Rejent
1991, nr 3, s. 17 i nast.
35
R. B u d z i n o w s k i, [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 641 i cyt. tam literatura.
36
Por. wyrok S¹du Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 maja 1994 r. III AUr 162/
94 (OSAiSN 1994, nr 7-8, poz. 60).
34
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W praktyce obrotu, stosownie do stanowiska Krajowej Rady Notarialnej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa37, przyjêto wprost,
¿e przedmiotem przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu r.r.s.
s¹ nieruchomoœci stanowi¹ce wy³¹cznie u¿ytki rolne w rozumieniu przepisów o ewidencji gruntów i budynków. Wynika z tego, ¿e rolnik mo¿e
pozostawiæ sobie na w³asnoœæ lub posiadanie u¿ytki gruntowe wskazane
w ewidencji jako inne ni¿ u¿ytki rolne, czyli m.in. grunty leœne.

III. Gospodarstwo rolne jako przedmiot obrotu
Zwyk³o siê przyjmowaæ, ¿e pojêcie gospodarstwa rolnego determinuje
zakres oraz sposoby rozporz¹dzania nieruchomoœciami rolnymi wchodz¹cymi w sk³ad danego gospodarstwa rolnego. Ustawodawstwo emerytalno-rentowe nie pos³uguje siê jednak okreœleniem „rozporz¹dzenie” gospodarstwem rolnym, a poszczególne ustawy nawi¹zuj¹ wprost do ró¿nie
definiowanego „przekazania” gospodarstwa rolnego za œwiadczenia
emerytalno-rentowe. St¹d w dalszych rozwa¿aniach zwrócimy uwagê na
zale¿noœci miêdzy pojêciem gospodarstwa rolnego a jego rozporz¹dzeniem w odniesieniu do ró¿nego rozumienia „przekazania gospodarstwa
rolnego”.
Z pewn¹ doz¹ ostro¿noœci mo¿na od razu nawi¹zaæ do zagadnienia
obrotu powsta³ego na tle wczeœniejszego stanu prawnego ustawy z dnia
14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych
i cz³onków ich rodzin38. W ówczesnym stanie prawnym jedn¹ z przes³anek uzyskania œwiadczenia emerytalnego by³o „przekazanie gospodarstwa”, co mog³o nast¹piæ w drodze szczególnej (pozakodeksowej) umowy
przekazania gospodarstwa nastêpcy b¹dŸ w drodze umowy sprzeda¿y.

37

Stanowisko Krajowej Rady Notarialnej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w sprawie stosowania niektórych przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy
finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Pismo Prezesa KRN z dnia 21 grudnia 2004 r. (L.dz.05/299/04), zaakceptowane przez
zastêpcê prezesa ARiMR w piœmie z dnia 28 grudnia 2004 r. (DOŒT-SMRiS/0230/41/MM/
04).
38
Tekst pierwotny – Dz.U. Nr 40, poz. 268; tekst jedn.: Dz.U. z 1989 r. Nr 24, poz.
133 ze zm. (dalej: ustawa z 1982 r.).
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Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów przedmiotem œwiadczenia
ka¿dej z tych umów by³o w³aœnie gospodarstwo rolne39.
Wed³ug art. 2 pkt 4 cyt. ustawy gospodarstwo rolne obejmuje bêd¹ce
w³asnoœci¹ (lub znajduj¹ce siê w posiadaniu) tej samej osoby nieruchomoœci rolne, je¿eli stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ zorganizowan¹ ca³oœæ
gospodarcz¹, obejmuj¹c¹ grunty rolne i leœne wraz z budynkami, urz¹dzeniami i inwentarzem oraz prawami i obowi¹zkami zwi¹zanymi z prowadzeniem gospodarstwa. Ustawa mia³a zatem na wzglêdzie gospodarstwo rolne w szerokim znaczeniu, a pojêcie tego gospodarstwa ujête
zosta³o od strony ekonomicznej jako warsztat produkcyjny. Podstawowym elementem gospodarstwa rolnego jest niew¹tpliwie nieruchomoœæ
lub zespó³ nieruchomoœci rolnych, które stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ
zorganizowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹.
W uchwale z dnia 7 stycznia 1992 r.40 S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e
strony zawieraj¹ce umowê sprzeda¿y gospodarstwa rolnego w trybie i na
zasadach okreœlonych w art. 59 ust. 1 ustawy emerytalnej z 1982 r.
w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 24 lutego 1989 r. nie mog³y wy³¹czyæ
z nabywanego przez osobê fizyczn¹ gospodarstwa rolnego jednego ze
sk³adników tego gospodarstwa wymienionych w art. 2 pkt 4 ustawy.
Charakterystyczne jest, ¿e w rozpoznawanej sprawie „sk³adnikami” tego
gospodarstwa by³y niektóre przedmioty urz¹dzenia domowego, jak poœciel itp. Nie ulega bowiem ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e trudno by³oby te przedmioty zaliczyæ do „zorganizowanej ca³oœci gospodarczej” jako elementy
wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa rolnego bêd¹cego okreœlon¹ jednostk¹
produkcyjn¹, bowiem tylko w aspekcie „jednostki produkcyjnej” podtrzymuje siê pogl¹d co do zorganizowanej ca³oœci gospodarczej jako przedmiotu obrotu inter vivos. Nie do utrzymania by³oby przekonanie, ¿e umowa
sprzeda¿y gospodarstwa rolnego z uwagi na nieobjêcie jej przedmiotem
wspomnianych sk³adników jest niewa¿na.
Wydaje siê, ¿e zgodnie z przyjêtym przez S¹d Najwy¿szy kierunkiem
wyk³adni, na tle przepisów emerytalnych nale¿y uznaæ, i¿ przedmiotem
39
Definicja gospodarstwa rolnego zawarta w ustawie emerytalnej z 1982 r. nie odbiega³a w znacz¹cy sposób od obecnego okreœlenia w kodeksie cywilnym. Istotn¹ ró¿nicê
stanowi³o jedynie okreœlenie minimalnej normy obszarowej, co pozostaje jednak bez
znaczenia dla podjêtych rozwa¿añ.
40
III CZP 136/91 (OSNCP 1992, nr 7-8, poz. 127).
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przekazania w analizowanych umowach jest gospodarstwo rolne, które
dla potrzeb obrotu zosta³o okreœlone funkcjonalnie w tym znaczeniu, ¿e
jednym z podstawowych celów ustaw emerytalnych jest takie „rozporz¹dzenie gospodarstwem”, które doprowadzi³oby do zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.
Wymienione nieruchomoœci nale¿¹ do gospodarstwa rolnego wraz ze
wszystkimi czêœciami sk³adowymi, a wiêc np. gruntami pod budynkami
i innymi urz¹dzeniami trwale z gruntem zwi¹zanymi, drzewami i roœlinami
(art. 48 k.c.) oraz przynale¿noœciami. Na równi z przytoczonymi elementami ustawodawca potraktowa³ w przytoczonej definicji gospodarstwa
rolnego inwentarz. Stosownie do art. 52 k.c. czynnoœæ prawna maj¹ca
za przedmiot rzecz g³ówn¹ odnosi skutek tak¿e wzglêdem przynale¿noœci,
chyba ¿e co innego wynika z treœci czynnoœci albo z przepisów szczególnych. Regu³¹ jest zatem rozporz¹dzenie rzecz¹ g³ówn¹ wraz z przynale¿noœciami. Brak wyraŸnego zaznaczenia w umowie sprzeda¿y gospodarstwa rolnego (np. odnoœnie do inwentarza) nie oznacza, ¿e rzeczy ruchome
nale¿¹ce w myœl omawianego art. 2 pkt 4 ustawy do gospodarstwa rolnego
mog¹ byæ przedmiotem obrotu, niezale¿nie od losu rzeczy g³ównej.
Jak powszechnie wiadomo, w stanie prawnym obowi¹zuj¹cym przed
wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny, zasada wolnoœci umów funkcjonowa³a ze znacznym
ograniczeniem. Przyjmowano w nawi¹zaniu do art. 58 k.c., ¿e wa¿na
jest ka¿da czynnoœæ prawna, byle nie by³a sprzeczna z ustaw¹ lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Zasada swobody umów stanowi³a
podstawê do przyjêcia w orzecznictwie jeszcze na tle ustawy emerytalnej
z 1977 r., ¿e dopuszczalna jest mo¿liwoœæ zawarcia w umowie przekazania gospodarstwa rolnego nastêpcy postanowienia, w którym nastêpca
zobowi¹zuje siê dobrowolnie œwiadczyæ okreœlone œrodki utrzymania na
rzecz przekazuj¹cego41, a tak¿e mo¿liwoœæ zatrzymania przez przekazuj¹cego czêœci drobnego inwentarza.
Wydaje siê, ¿e wbrew przyjêtemu przez SN omawianemu stanowisku,
przytoczona zasada zachowa³a aktualnoœæ tak¿e pod rz¹dem ustawy
z 1982 r.
41

117).
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Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r., pochodz¹ca z dnia 24
lutego 1989 r., wzbogaci³a i zró¿nicowa³a pojêcie przekazania gospodarstwa (art. 2 pkt 6), zrównuj¹c z przekazaniem gospodarstwa jego sprzeda¿ w wypadku, gdy rolnik nie mia³ nastêpców. Umowa sprzeda¿y, jedna
z umów najpowszechniej stosowanych w obrocie cywilnym, z natury
rzeczy nie mo¿e uwzglêdniaæ specyfiki obrotu rolnego42.
Istota omawianego problemu sprowadza siê do relacji zawartej w art.
2 pkt 4 ustawy z 1982 definicji gospodarstwa rolnego (jako przedmiotu
umowy) oraz art. 52 k.c., wed³ug którego czynnoœæ prawna maj¹ca za
przedmiot rzecz g³ówn¹ odnosi skutek tak¿e wzglêdem przynale¿noœci,
chyba ¿e co innego wynika z treœci czynnoœci albo z przepisów szczególnych. Strony mog¹ wiêc w czynnoœci prawnej maj¹cej za przedmiot
rzecz g³ówn¹ wy³¹czyæ jej skutki wzglêdem przynale¿noœci. Natomiast
literalne brzmienie art. 2 ust. 4 przemawia za tym, ¿e w wypadku przekazania gospodarstwa, przekazanie to rozci¹ga siê równie¿ na przynale¿noœci43.
W piœmiennictwie prawa rolnego za przynale¿noœæ gospodarstwa
rolnego uznaje siê zw³aszcza sprzêt mechaniczny s³u¿¹cy prowadz¹cemu
gospodarstwo, inwentarz ¿ywy i martwy. Natomiast jako czêœæ sk³adow¹
traktuje siê budynki trwale z gruntem zwi¹zane oraz uprawy.
S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d o generalnym wy³¹czeniu przez art.
2 ust. 4 ustawy z 1982 r. dzia³ania art. 52 k.c. w wypadku sprzeda¿y
gospodarstwa dokonanej w trybie cyt. ustawy. Wydaje siê, ¿e wskazany
problem nie straci³ na aktualnoœci w obecnym stanie prawnym. Nale¿y
rozró¿niæ dwie sytuacje:
1) sytuacjê, w której umowa sprzeda¿y gospodarstwa przewidziana
w art. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. nie zawiera oœwiadczenia
woli stron w przedmiocie wy³¹czenia ze sprzeda¿y oznaczonych przedmiotów – w tym wypadku treœæ umowy przenosz¹cej w³asnoœæ gospodarstwa rolnego mog³aby ograniczaæ siê do stwierdzenia przedmiotu umowy
jako gospodarstwa rolnego po³o¿onego ... o pow. ...;

42
Tak A. L i c h o r o w i c z, Glosa do wyroku SN z dnia 7 stycznia 1992 r. (OSP 1993,
nr 1, poz. 5, s. 16).
43
Tam¿e.
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2) sytuacjê, w której strony wyraŸnie postanawiaj¹, ¿e przynale¿noœci
wymienione jako oznaczone rzeczy nie s¹ objête sprzeda¿¹.
S¹d Najwy¿szy wykluczy³ w ogóle mo¿liwoœæ wy³¹czenia przez strony
umowy sprzeda¿y gospodarstwa dokonywanej w trybie ustawy emerytalnej jednego ze sk³adników gospodarstwa wymienionych w art. 2 pkt
4. Jest to stanowisko bêd¹ce wyrazem konsekwentnego, ale i mechanicznego stosowania definicji gospodarstwa rolnego zawartej w art. 2 pkt
4 cyt. ustawy do wszystkich sposobów przekazania gospodarstwa
okreœlonych w art. 2 pkt 6 ustawy44.
Wydaje siê, ¿e rozwi¹zanie przyjête przez SN by³oby zasadne, gdyby
strony nie wy³¹czy³y w treœci umowy sprzeda¿y przynale¿noœci gospodarstwa. Mo¿na mieæ jednako do niego w¹tpliwoœci, je¿eli strony umowy
sprzeda¿y postanowi³y zgodnie wy³¹czyæ ze sprzeda¿y przynale¿noœci
gospodarstwa. Stanowisko wy³¹czaj¹ce skutecznoœæ takiego zastrze¿enia
wydaje siê zbyt daleko id¹ce. Gdyby stosowaæ je konsekwentnie, to
zasadne by³oby przecie¿ stosowanie go na gruncie definicji gospodarstwa
rolnego z art. 553 k.c. Równie¿ w tej definicji gospodarstwo rolne obejmuje
urz¹dzenia i inwentarz45. Gdyby przyj¹æ sposób rozumowania S¹du
Najwy¿szego – równie¿ wy³¹czenie przynale¿noœci ze sprzeda¿y gospodarstwa dokonywanej poza krêgiem dzia³ania ustawy emerytalnej powinno byæ tak¿e bezskuteczne.
Stanowisko takie jest co najmniej dyskusyjne. WyobraŸmy sobie sytuacjê,
w której przedmiotem umowy sprzeda¿y jest gospodarstwo rolne „jako
zorganizowana ca³oœæ gospodarcza”, jednak¿e w treœci umowy poza
powierzchni¹ nieruchomoœci rolnej wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa
oraz jego po³o¿enia nie ma wymienionych innych sk³adników gospodarstwa. Mo¿na wskazaæ w tym miejscu przynale¿noœci, do których powszechnie zalicza siê choæby sprzêt i maszyny s³u¿¹ce do prowadzenia
dzia³alnoœci wytwórczej w rolnictwie. W wyniku zawartej umowy sprzedawca nie wyda³ kupuj¹cemu tych w³aœnie przynale¿noœci. Powstaje
pytanie, czy nabywcy przys³uguje roszczenie windykacyjne skierowane
przeciwko sprzedawcy o wydanie np. ci¹gnika. Istot¹ roszczenia windykacyjnego jest wykazanie przez stronê powodow¹ tytu³u w³asnoœci

44
45
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przedmiotu windykowanego. Mo¿na zadaæ pytanie, czy zgodnie z ciê¿arem dowodu wystarczy, je¿eli powód powo³a siê na przedmiot umowy
sprzeda¿y gospodarstwa rolnego. W tym wypadku odpowiedŸ bêdzie
negatywna. Je¿eli za pomoc¹ innych dowodów powód nie wyka¿e swojego tytu³u do przynale¿noœci gospodarstwa – powództwo zostanie
oddalone. W szczególnoœci owym „innym” dowodem mo¿e byæ wysokoœæ zap³aconej ceny za nabyte gospodarstwo rolne jako „zorganizowan¹
ca³oœæ gospodarcz¹”.
Przyjmuje siê powszechnie, ¿e forma aktu notarialnego zastrze¿ona
dla umów przenosz¹cych w³asnoœæ nieruchomoœci przewidziana jest m.in.
dla unikniêcia sporów miêdzy stronami czynnoœci prawnej. Nale¿a³oby
postulowaæ, aby notariusze bardziej wnikliwie rozpoznawali zamiar stron
zawarcia umowy „przekazania” i aby sk³adniki gospodarstwa zosta³y wyraŸnie okreœlone w treœci umowy.

105

