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Znaczenie i charakter umów w systemie mechanizmów
reguluj¹cych bran¿owe rynki produktów rolnych
Obrót na rynkach rolnych, jako p³aszczyŸnie wymiany miêdzy producentami rolnymi a przedsiêbiorstwami zaopatruj¹cymi siê na nich
w produkty rolne, podlega normom wewnêtrznym pañstw cz³onkowskich, podporz¹dkowanym przepisom stanowionym na poziomie Wspólnoty. Ma to w pierwszej kolejnoœci zapewniæ ujednolicenie we w wszystkich pañstwach cz³onkowskich Unii zasad interwencjonizmu w sferze
obrotu na tych rynkach, jak równie¿ zagwarantowaæ bezpieczeñstwo
obrotu, a w konsekwencji prowadziæ do realizowania celów stawianych
przed Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹, w szczególnoœci zaœ do stabilizacji rynków, zabezpieczenia odpowiedniego poziomu dochodów producentów
rolnych oraz bezpieczeñstwa zaopatrzenia na rynku.
Wzajemne oddzia³ywanie Wspólnoty oraz poszczególnych pañstw
cz³onkowskich jest wielop³aszczyznowe, odnosi siê zarówno do warunków produkcji (np. zastrzegane wymagania jakoœciowe), obrotu (treœæ
zawieranych w obrocie umów), pomocy dla producentów, jak i mechanizmów ochrony przed konkurencj¹ spoza Unii.

1. Umowy zawierane na bran¿owych rynkach rolnych
Wyrazem procesu integracji z Uni¹ Europejsk¹ jest wprowadzenie przez
ustawodawcê polskiego do porz¹dku prawnego szeregu uregulowañ
maj¹cych dostosowaæ sektor rolniczy do wymogów wspólnego rynku
oraz umo¿liwiæ realizacjê celów Wspólnej Polityki Rolnej. Wydano kilka
istotnych ustaw odnosz¹cych siê do organizacji bran¿owych rynków
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rolnych: ustawê z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych1, ustawê z dnia 19 grudnia 2003 r.
o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu
oraz rynku suszu paszowego2, ustawê z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych3, ustawê z dnia 19 lutego
2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych4,
ustawê z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy
finansowej w gospodarce rybnej5, ustawê z dnia 22 stycznia 2004 r.
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina6 oraz ustawê z dnia 20 grudnia 2002 o organizacji
niektórych rynków rolnych7. Odnosz¹ siê one do regulacji rynków: cukru,
skrobi, tytoniu, chmielu, suszu paszowego, owoców i warzyw, przetworów owocowych i warzywnych, mleka i przetworów mlecznych, produktów rybnych, miêsa, oliwy, jedwabników, wina, lnu i konopi, zbó¿
oraz ry¿u.
W przypadku rynku mleka jednym z podstawowych instrumentów
regulacji obrotu na nim s¹ umowy dostawy i sprzeda¿y, w przypadku rynku
rybnego – umowa sprzeda¿y, rynku suszu paszowego – umowy sprzeda¿y,
dostawy i kontraktacji, rynku chmielu umowy przenosz¹ce w³asnoœæ oraz
umowa kontraktacji8. W przypadku rynku cukru, tytoniu i ziemniaków
skrobiowych jedynym stosunkiem umownym jest kontraktacja.

2. Mechanizmy regulacji bran¿owych rynków rolnych
Uregulowania odnosz¹ce siê do organizacji bran¿owych rynków rolnych przewiduj¹ ca³e spektrum instrumentów ich regulowania, jak oznaczenie cen za wytwarzane produkty, w³aœciwoœci, jakim maj¹ odpowia1

Dz.U. Nr 42, poz. 386 ze zm., dalej zwana ustaw¹ o Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2221 ze zm., dalej zwana ustaw¹ o organizacji rynków.
3
Dz.U. Nr 93, poz. 897 ze zm.; dalej zwana ustaw¹ o organizacji rynku mleka.
4
Dz.U. Nr 62, poz. 572 ze zm.
5
Dz.U. Nr 34, poz. 291 ze zm.
6
Dz.U. Nr 34, poz. 292 ze zm.
7
Dz.U. Nr 240, poz. 2059 ze zm.
8
Tak art. 3 rozporz¹dzenia Komisji (EWG) Nr 776/73 z dnia 20 marca 1973 r.
w sprawie rejestracji umów i przekazywania danych odnosz¹cych siê do chmielu (OJ L 74,
22.03.1973, p. 14), ostatnio zmienione Rozporz¹dzeniem Komisji (EWG) Nr 1516/77
z dnia 6 lipca 1977 r. (OJ L 138, 4.6.1977, p. 12), dalej zwane rozporz¹dzeniem 776/73.
2
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daæ, wprowadzenie kwotowania (limitowania) i rejonizacji produkcji,
warunków obrotu na rynkach, mechanizmów ich ochrony przed konkurencj¹ czy wsparcie producentów rolnych uzale¿nionych od specyfiki
bran¿owego rynku okreœlonego produktu oraz efektów, jakie maj¹ wywo³aæ9.
Szczególnie istotnym instrumentem ingerencji Wspólnoty w obrót na
rynkach rolnych pañstw cz³onkowskich s¹ przepisy odnosz¹ce siê do
zasad kszta³towania stosunków prawnych miêdzy uczestnicz¹cymi w obrocie producentami rolnymi a przedsiêbiorstwami. Wyznaczaj¹ one nie
tylko to, jakie umowy mog¹ byæ zawierane przez podmioty funkcjonuj¹ce
na okreœlonym rynku, ale równie¿ w pewnym zakresie ich treœæ10. W œwietle
tych uregulowañ szereg mechanizmów, takich jak np. kwotowanie i rejonizacja produkcji, standardy jakoœci itp. oddzia³uje na rynki, w zwi¹zku
z kszta³tem nadanym przez przepisy o charakterze ius cogens, za poœrednictwem zawieranych umów, które, wi¹¿¹c wszystkie podmioty na nich
funkcjonuj¹ce, stanowi¹ instrument wprowadzania jednolitych na poziomie Wspólnoty warunków produkcji i jednolitego obrotu produktami
objêtymi wspóln¹ organizacj¹11.
9
Funkcjonowanie poszczególnych bran¿owych rynków rolnych na poziomie pañstw
cz³onkowskich opieraæ siê mo¿e na trzech systemach: wspólnej organizacji – istot¹ którego jest regulacja rynku w oparciu o przepisy stanowione w przewa¿aj¹cej mierze na
poziomie Wspólnoty, organizacji krajowej – w przypadku gdy regulacja danego rynku
opiera siê o ustawodawstwo wewnêtrzne oraz systemie mieszanym, dopuszczaj¹cym w okreœlonym zakresie regulacjê danego bran¿owego rynku za pomoc¹ przepisów stanowionych
na poziomie pañstwa cz³onkowskiego (tak na przyk³ad rynek wina).
10
Konieczne jest przy tym podkreœlenie, ¿e przepisy wspólnotowych aktów prawnych odnosz¹ce siê do regulacji bran¿owych rynków rolnych oznaczaj¹, jakimi umowami
wi¹¿¹ siê podmioty dzia³aj¹ce na nich w tym sensie, ¿e oznaczaj¹ warunki, jakim powinny
one odpowiadaæ, nie kreuj¹c umów nazwanych, inkorporowanych do prawa wewnêtrznego
pañstw cz³onkowskich. Jednak¿e wp³yw przepisów stanowionych na poziomie Unii,
okreœlaj¹cych treœæ, przedmiot oraz wymagania w stosunku do stron umów zawieranych
na danym bran¿owym rynku oddzia³ywa na treœæ ustawodawstw krajowych, wp³ywaj¹c na
kszta³t umów zawieranych w obrocie na rynku danego produktu.
11
Niew¹tpliwie zasadzie tej nie mo¿na przydawaæ charakteru absolutnego, niemniej
– jak siê wydaje – mo¿na j¹ odnosiæ do tych bran¿owych rynków rolnych, których
instrumentem regulacji s¹ umowy cywilnoprawne. Zagadnienie to wymaga rozszerzonych
badañ przepisami odnosz¹cymi siê do zasad kszta³towania stosunków umownych przez
uczestników obrotu w systemie mechanizmów organizacji bran¿owych rynków produktów
rolnych.
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Koniecznym jest przy tym zaznaczenie, ¿e w œwietle przepisów reguluj¹cych bran¿owe rynki rolne funkcje nadane umowom organizuj¹cym
obrót na nich wykraczaj¹ poza nadane im przez ustawodawcê w œwietle
uregulowañ kodeksowych. W zwi¹zku z treœci¹ przepisów reguluj¹cych
bran¿owe rynki rolne, umowy cywilnoprawne staj¹ siê œrodkiem ich organizowania jako ca³oœci, obejmuj¹cej wszystkie podmioty funkcjonuj¹ce
na rynkach oraz wszystkie procesy na nich zachodz¹ce. Daleko posuniêta
ingerencja przepisów reguluj¹cych rynki w konstrukcjê i treœæ umów jest
jednym z przejawów procesu, który w doktrynie s³usznie nazwany zosta³
publicyzacj¹ prawa rolnego12.
Niew¹tpliwie uregulowania odnosz¹ce siê do organizacji bran¿owych
rynków produktów rolnych w znacznym stopniu ograniczaj¹ funkcjonuj¹cym na nich podmiotom zakres swobody kszta³towania ³¹cz¹cych
je stosunków prawnych. Niemniej jednak s³usznie podkreœla siê, ¿e
w przypadku szeroko pojêtego rynku rolnego, ze wzglêdu na faktyczn¹
nierównowagê ekonomiczn¹ dzia³aj¹cych na nim podmiotów, nie jest
mo¿liwe pozostawienie regulowania obrotu swobodnej grze si³ rynkowych13.

3. Znaczenie umów w procesie limitowania produkcji w obrocie
na bran¿owych rynkach rolnych
Umowy cywilnoprawne stanowi¹ jeden z podstawowych instrumentów limitowania produkcji w obrocie na bran¿owych rynkach mleka,
cukru, tytoniu, skrobi i suszu paszowego.
12
R. B u d z i n o w s k i, Zmiany prawa rolnego. Tendencje rozwoju, RPEiS 2002, nr 2,
s. 159-160; por. A. O l e s z k o, Wp³yw regulacji administracyjnoprawnej na kszta³t stosunków cywilnoprawnych w sprawach rolnych (przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego
i G³ówna Komisja Arbitra¿owa w latach 1975-1978), Problemy Praworz¹dnoœci 1979,
nr 8-9, s. 31.
13
Tak np. uzasadnienie do Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 1260/2001 z dnia 19
czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (OJ L 178,30.6.2001,
p. 1), ostatnio zmienione Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) Nr 39/2004 z dnia 9 stycznia
2004 (OJ L 16, 10.1.2004, p. 16) – dalej zwane rozporz¹dzeniem 1260/2001 stanowi
wprost, ¿e ustalenie treœci zawieranych w obrocie umów po pierwsze przyczynia siê zapewnienia odpowiedniej równowagi praw i obowi¹zków miêdzy plantatorami buraków a
przedsiêbiorcami wytwarzaj¹cymi cukier, po drugie wp³ywa na odpowiedni poziom rzeczywiœcie otrzymywanego przez producentów rolnych wynagrodzenia.
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W przypadku tych bran¿owych rynków rolnych, na których ustawodawca okreœli³ zasady kszta³towania stosunków prawnych miêdzy podmiotami funkcjonuj¹cymi na nich, zawarcie umowy cywilnoprawnej
warunkuje przydanie im statusu uczestników obrotu14. Brak zawarcia
umowy cywilnoprawnej, za poœrednictwem której powinny – w œwietle
regulacji danego rynku – wi¹zaæ siê podmioty funkcjonuj¹ce na nim,
sprawia, ¿e s¹ one de facto stawiane poza obrotem. W przypadku rynków
mleka, cukru i tytoniu uprawnienie do zawierania umów, a wiêc do funkcjonowania w obrocie rynkowym, w œwietle przepisów prawa wspólnotowego uzale¿nione jest od przyznania przez kompetentny organ danego pañstwa cz³onkowskiego okreœlonego limitu produkcyjnego.
W zwi¹zku z treœci¹ rozdzia³u 2 ustawy o organizacji rynku mleka
(dalej: u.o.r.m.), wielkoœæ produkcji, jak¹ mo¿e wprowadziæ do obrotu
dany producent, oznaczana jest w treœci decyzji administracyjnej, okreœlaj¹cej wielkoœæ tzw. indywidualnej iloœci referencyjnej15. Analiza art. 26,
29 i 30 u.o.r.m. wskazuje, ¿e kwota ta co do zasady zwi¹zana jest z
gospodarstwem producenta.
W zwi¹zku z art. 30 ust. 1 u.o.r.m., przeniesienie w³asnoœci gospodarstwa powoduje jednoczeœnie przeniesienie przys³uguj¹cej zbywcy
indywidualnej iloœci referencyjnej na nabywcê16. Nabywca gospodarstwa
jest uprawniony do wystêpowania w obrocie w oparciu o przejêt¹ indywidualn¹ iloœæ tylko w takim przypadku, gdy w terminie 7 dni od
czynnoœci rozporz¹dzaj¹cej gospodarstwem przedstawi w³aœciwemu
miejscowo dyrektorowi oddzia³u terenowego Agencji Rynku Rolnego wypis
14
W stosunku do rynku mleka zob. E. T o m k i e w i c z, Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej na przyk³adzie kwot mlecznych, Warszawa
2000, s. 164 i nast.
15
Tryb wydawania decyzji w sprawie przyznania indywidualnej iloœci referencyjnej
z krajowej rezerwy krajowej iloœci referencyjnej okreœla art. 15 u.o.r.m. W odniesieniu do
zagadnienia charakteru prawnego kwoty mlecznej por. E. T o m k i e w i c z, Limitowanie
produkcji w ustawodawstwie rolnym...; oraz Kwoty mleczne jako forma reglamentowania
rolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, Studia Iuridica Agraria, t. I, Bia³ystok 2000, s. 146
i nast.
16
Analiza przepisów ustawy o organizacji rynku mleka wskazuje, ¿e skutek polegaj¹cy
na przeniesieniu indywidualnej iloœci referencyjnej na nabywcê gospodarstwa ma miejsce
tylko wtedy, gdy przedmiotem czynnoœci rozporz¹dzaj¹cej jest ca³e gospodarstwo rolne
w rozumieniu art. 553 k.c., nie zaœ jego czêœæ.
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aktu notarialnego17. Skutek polegaj¹cy na przejœciu na nabywcê gospodarstwa przys³uguj¹cej zbywcy indywidualnej iloœci referencyjnej nastêpuje z mocy prawa, postanowienia w tym przedmiocie nie musi zatem
obejmowaæ umowa przenosz¹ca w³asnoœæ gospodarstwa18. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nabywca gospodarstwa – inaczej ni¿ nabywca indywidualnej
kwoty referencyjnej, o którym mowa w art. 22 u.o.r.m. – nie musi
posiadaæ statusu producenta mleka w rozumieniu przepisów tej ustawy.
W œwietle art. 30 ust. 2 u.o.r.m., w przypadku zawarcia umowy dzier¿awy
lub innej przenosz¹cej posiadanie gospodarstwa, któremu przyznana zosta³a
indywidualna iloœæ referencyjna, na nowego posiadacza przechodzi na
czas trwania umowy uprawnienie do funkcjonowaniu na rynku w oparciu
o kwotê przyznan¹ podmiotowi przenosz¹cemu posiadanie.
Indywidualna iloœæ referencyjna podlega przenoszeniu w drodze sukcesji generalnej, tak w drodze dziedziczenia (art. 26-28 u.o.r.m.), jak
i przejœcia na jej nastêpców prawnych, w sytuacji gdy przys³uguje osobie
prawnej (art. 29 u.o.r.m.)19.
Dziedziczenie indywidualnej iloœci referencyjnej podlega unormowaniom objêtym treœci¹ ustawy o organizacji rynku mleka. W œwietle jej
art. 26, indywidualn¹ iloœæ dziedziczy osoba (lub osoby) przejmuj¹ca
gospodarstwo, która bêdzie kontynuowa³a produkcjê mleka20. Przes³anki
tego dziedziczenia mog¹ budziæ w¹tpliwoœci, skoro ustawodawca nie
wprowadza mechanizmów, w oparciu o które osoba dziedzicz¹ca gospodarstwo mia³aby zapewniæ, ¿e bêdzie rzeczywiœcie kontynuowa³a tê
produkcjê21. Niemniej jednak w œwietle art. 26 u.o.r.m. nie ma w¹tpliwoœci, ¿e indywidualna kwota referencyjna mo¿e byæ przeniesiona na
spadkobiercê tylko wraz gospodarstwem, z którym jest zwi¹zana, i tylko
w tym przypadku, gdy osoba dziedzicz¹ca gospodarstwo bêdzie konty17
W oparciu o wypis aktu notarialnego, w³aœciwy miejscowo dyrektor Oddzia³u
Terenowego Agencji dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejœciu indywidualnej
iloœci referencyjnej na nabywcê gospodarstwa (art. 30 ust. 4 u.o.r.m.).
18
Zob. art. 30 u.o.r.m.
19
Zob. art. 22 ust. 1 u.o.r.m.
20
Zasady dziedziczenia kwoty przez kilku spadkobierców obejmuje art. 28 ustawy.
21
Mechanizmu takiego nie przewiduje w szczególnoœci art. 27 u.o.r.m.; ponadto rozdzia³
6 ustawy, okreœlaj¹cy zasady odpowiedzialnoœci za naruszenie jej przepisów, nie okreœla
sankcji, w przypadku gdyby osoba dziedzicz¹ca gospodarstwo zaprzesta³a produkcji mleka
tu¿ po dokonaniu wpisu do rejestru producentów w trybie okreœlonym w art. 27 ustawy.
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nuowa³a produkcjê mleka. Ustawodawca nie wprowadza wymogu, by
spadkobierca legitymowa³ siê okreœlonymi kwalifikacjami, w szczególnoœci posiada³ status producenta w rozumieniu przepisów reguluj¹cych rynek
mleka.
W konsekwencji regulacji przyjêtej w treœci art. 26-28 u.o.r.m. nie jest
mo¿liwe rozrz¹dzenie w treœci czynnoœci mortis causa indywidualn¹ iloœci¹ referencyjn¹ jako sui generis uprawnieniem do wystêpowania w obrocie na rynku. Takie uregulowanie zasad dziedziczenia indywidualnej
iloœci referencyjnej niew¹tpliwie wynika z woli ustawodawcy zachowania
gospodarczej funkcjonalnoœci dziedziczonego gospodarstwa.
W œwietle przepisów reguluj¹cych rynek tytoniu, kwota przyznawana
producentowi rolnemu w trybie okreœlonym w art. 25 i 26 ustawy
o organizacji rynków zwi¹zana jest z gospodarstwem producenta rolnego,
rozumianym jako zespó³ œrodków produkcji umo¿liwiaj¹cych wytwarzanie surowca tytoniowego22.
W zwi¹zku z art. 31 rozporz¹dzenia nr 2848/98 przeniesienie w³asnoœci lub posiadania23 ca³oœci lub czêœci takiego gospodarstwa powoduje
przeniesienie odpowiednio ca³oœci lub czêœci kwoty na nabywcê. Przeniesienie kwoty na nabywcê nastêpuje z mocy samego przepisu i nie
wymaga osobnego w tym przedmiocie postanowienia w treœci czynnoœci
prawnej przenosz¹cej w³asnoœæ lub posiadanie gospodarstwa. W przypadku umowy przenosz¹cej posiadanie czêœci gospodarstwa, jej strony
mog¹ ustaliæ, ¿e ca³oœæ kwoty pozostaje przy zbywcy lub przechodzi na
nabywcê24.
Umowy przenosz¹ce w³asnoœæ ca³oœci lub czêœci gospodarstwa podlegaj¹ rejestracji przez w³aœciwe organy pañstw cz³onkowskich. Mog¹
22
Argumenty z treœci art. 9 ust. 3 oraz art. 31 rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 2848/
98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiaj¹ szczegó³owe zasady stosowania Rozporz¹dzenia
Rady (EWG) Nr 2075/92 w zakresie systemu premii, okreœlania kwot produkcyjnych
i przyznawania specjalnej pomocy grupom producentów w sektorze surowca tytoniowego,
Ostatnio zmienione Rozporz¹dzeniem Komisji (UE) Nr 1983/2002 z dnia 7 listopada
2002 r. (OJ L 306, 8.11.2002, p. 8), dalej w treœci rozprawy zwane rozporz¹dzeniem 2848/
98.
23
Zob. art. 31 rozporz¹dzenia 2848/98. Treœæ art. 31 ust. 1 akapit pierwszy tego
rozporz¹dzenia uprawnia do stwierdzenia, ¿e sformu³owanie przekazanie gospodarstwa,
o którym mowa w tym przepisie, nale¿y rozumieæ szeroko.
24
Zob. art. 31 ust. 2 rozporz¹dzenia 2848/98.
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one okreœliæ limit czasowy dla takiej rejestracji. Jego naruszenie powoduje,
¿e nabywca mo¿e zawrzeæ umowê kontraktacji na uzyskan¹ kwotê dopiero
w nastêpnym roku produkcyjnym25. Ustanowiony w tym trybie limit
czasowy, w zw. z art. 31 ust. 1 akapit drugi rozporz¹dzenia 2848/98,
nie obowi¹zuje w przypadku przeniesienia w³asnoœci gospodarstwa
w drodze dziedziczenia. W œwietle jego art. 31, kwota mo¿e byæ przeniesiona na spadkobiercê podobnie jak w przypadku rynku mleka, tylko
wraz gospodarstwem, z którym jest zwi¹zana. Poniewa¿ zarówno przepisy tego rozporz¹dzenia, jak i ustawy o organizacji rynków nie odnosz¹
siê do zasad dziedziczenia gospodarstwa producenta uprawnionego do
kwoty przez kilku spadkobierców, wydaje siê, ¿e w takiej sytuacji nale¿y
odpowiednio stosowaæ postanowienia objête treœci¹ art. 31 ust. 2 rozporz¹dzenia 2848/98. Wyj¹tek od zasady zwi¹zania kwoty z gospodarstwem przewiduje art. 31 ust. 3 tego rozporz¹dzenia, stanowi¹cy, ¿e
uprawnienie do niej, przynale¿ne podmiotom dzier¿awi¹cym gospodarstwo, w którym wytwarzany jest surowiec, nie wygasa wraz z koñcem
dzier¿awy.
Je¿eli chodzi o rynek cukru, to limit produkcji buraków cukrowych
zwi¹zany jest z osob¹ plantatora, a przyznawany przez przedsiêbiorstwo
wytwarzaj¹ce cukier. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o Agencji Rynku
Rolnego, przyznany takiemu przedsiêbiorstwu limit cukru A i B rozdzielany jest wg oznaczonego w treœci ustawy wspó³czynnika miêdzy tych
producentów rolnych, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji w roku
gospodarczym 2001/2002. Zarówno Rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 1260/
2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru26, jak i ustawa o Agencji Rynku Rolnego, obejmuj¹ca
przepisy odnosz¹ce siê do regulacji rynku cukru, nie okreœlaj¹ wprost
limitu, jak równie¿ mo¿liwoœci rozporz¹dzania nim27.
25

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. (Dz.U.
Nr 117, poz. 1483), wydane na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy o organizacji rynków,
ustala ten termin na 31 grudnia.
26
Uzasadnienie do Rozporz¹dzenia Rady (WE) 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (OJ L 178,30.6.2001, p. 1).
27
W przypadku tego rynku mamy do czynienia z zasad¹ ochrony producentów
„historycznych” – funkcjonuj¹cych na rynku w oznaczonym momencie; por. E. T o m k i e w i c z, [w:] A. J u r c e w i c z, B. K o z ³ o w s k a, E. To m k i e w i c z, Wspólna Polityka Rolna – Zagadnienia prawne, Warszawa 2004, s. 87.
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W przypadku rynków skrobi oraz suszu paszowego, ze wzglêdu na
przyjêty w obrocie na nim system limitowania produkcji, przepisy reguluj¹ce rynki tych produktów rezygnuj¹ z przyznawania producentom
rolnym kwoty czy limitu produkcyjnego, inkorporuj¹cego uprawnienie do
wprowadzania do obrotu oznaczonej iloœci produktów rolnych. Funkcj¹
umów cywilnoprawnych zawieranych na tych rynkach jest taka organizacja procesu produkcji, by nie dosz³o do naruszenia systemu kwot
przyznawanych poszczególnym pañstwom cz³onkowskim28.
W przypadku rynków mleka, cukru i tytoniu umowy cywilnoprawne
stanowi¹ instrument faktycznego rozdzielenia kwot miêdzy producentów
rolnych, decyduj¹c o rzeczywistej wielkoœci produkcji danego produktu
rolnego w obrocie tak na poziomie danego pañstwa cz³onkowskiego, jak
i, w konsekwencji na poziomie Wspólnoty. Ujmuj¹c generalnie, bior¹c pod
uwagê tak¿e rynki skrobi oraz suszu paszowego, umowy cywilnoprawne
stanowi¹ instrument organizacji produkcji w systemie kwotowania (ograniczania) produkcji, warunkuj¹cy prawid³owe jego funkcjonowanie29.

4. Charakter umów reguluj¹cych bran¿owe rynki rolne
Daleko id¹ca ingerencja uregulowañ publicznoprawnych w sferê
cywilnoprawnych mechanizmów organizacji bran¿owych rynków rolnych sprawia, ¿e aktualnym staje siê zagadnienie charakteru umów
zawieranych w obrocie na tych rynkach.
W doktrynie sformu³owano postulat wyró¿nienia stosunku prawnorolnego, przez który nale¿y rozumieæ stosunek prawny spe³niaj¹cy ³¹cznie trzy
28
Na rynku skrobi funkcjonuj¹ kwoty przyznawane poszczególnym krajom cz³onkowskim oraz subkwoty rozdysponowywane przez kompetentne organy danego pañstwa
miêdzy uznane przedsiêbiorstwa wytwarzaj¹ce skrobiê, prowadz¹ce dzia³alnoœæ na jego
terytorium. Kwoty, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady (WE) Nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (OJ L 270, 21.10.2003), ostatnio zmienione Traktatem o Przyst¹pieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, £otwy, Litwy, Wêgier,
Malty, Polski, S³owenii i S³owacji do Unii Europejskiej (OJ L 236, 23.09.2003, p. 17, dalej:
Traktat o Przyst¹pieniu), odnosz¹ siê do gwarantowanych iloœci suszu wprowadzanego do
obrotu przez przedsiêbiorstwa przetwórcze, którym wyp³acona zostanie pomoc finansowa, okreœlona w art. 4 ust. 2 tego rozporz¹dzenia.
29
W odniesieniu do umów zawieranych przez producentów cukru z plantatorami
buraków cukrowych oraz producentów skrobi z plantatorami ziemniaków zob. R. B u d z i n o w s k i, Zmiany prawa rolnego..., s. 159-160.
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wymogi: po pierwsze, co najmniej jedn¹ jego stron¹ jest szeroko rozumiany
producent rolny, po drugie, jego przedmiotem s¹ prawa i obowi¹zki pozostaj¹ce w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ tego producenta w ramach procesu
produkcyjnego w rolnictwie, po trzecie wreszcie, stosunek ten winien mieæ
charakter na tyle specyficznie rolny, ¿e jego realizacja ma miejsce wtedy
i tylko wtedy, gdy jako jedna ze stron wystêpuje producent rolny30.
Czy odnosz¹c tak sformu³owan¹ definicjê stosunku prawnorolnego do
uregulowañ dotycz¹cych umów zawieranych na bran¿owych rynkach
rolnych, mo¿liwe by³oby uznanie, ¿e w obrocie na nich zachodzi proces
kszta³towania czy wykszta³cenia siê umów o charakterze prawnorolnym?
Analiza przepisów odnosz¹cych siê do organizacji bran¿owych rynków produktów rolnych sk³ania raczej do poparcia wypowiedzianego
w doktrynie zdania, ¿e „polski ustawodawca stosunki prawnorolne upatruje nie tyle w wyró¿niaj¹cej technice legislacyjnej wyodrêbniaj¹cej siê
jako typowy stosunek prawnorolny [...], ile poprzez konkretne uregulowania ustawowe prawnie [pragnie] danemu stosunkowi prawnemu nadaæ
równie¿ charakter rolny bêd¹cy realizacj¹ polityki rolnej pañstwa”.31
Rzeczywiœcie, przepisy wspólnotowe i uregulowania wydawane przez
polskiego ustawodawcê okreœlaj¹ warunki, jakie powinny spe³niaæ strony
danej umowy, odnosz¹ siê do w³aœciwoœci przedmiotu ³¹cz¹cego je stosunku prawnego32, czasu ich obowi¹zywania i terminów zawierania,
wymaganej formy czy wreszcie minimalnego zakresu postanowieñ, jaki
jest wymagany dla danego stosunku prawnego, by osi¹ga³ zamierzone
skutki w obrocie33. Uregulowania te okreœlaj¹ zatem jedynie treœæ umowy
30
A. L i c h o r o w i c z, Pojêcie stosunku prawno-rolnego jako kryterium wyodrêbnienia prawa rolnego w systemie prawa, Krakowskie Studia Prawnicze 1987, s. 137 i nast.
31
A. O l e s z k o, Prawo rolne, Kraków 2004, s. 34.
32
Np. poprzez oznaczenie iloœci, zw³aszcza w przypadku rynków wprowadzaj¹cych
kwotowanie (limitowanie) produkcji (rynek tytoniu, cukru, skrobi, mleka) czy w³aœciwoœci
produktów rolnych wprowadzanych za poœrednictwem umów do obrotu (tak np. rynek
tytoniu, chmielu, cukru).
33
Tak np. art. 9 ust. 3 rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 2848/98 z dnia 22 grudnia
1998 r., ustanawiaj¹cy szczegó³owe zasady stosowania Rozporz¹dzenia Rady (EWG) Nr
2075/92 w zakresie systemu premii, okreœlania kwot produkcyjnych i przyznawania
specjalnej pomocy grupom producentów w sektorze surowca tytoniowego (OJ L 358
z 31.12.1998, p. 17); ostatnio zmienione Rozporz¹dzeniem Komisji (UE) Nr 1983/2002
z dnia 7 listopada 2002 r. (OJ L 306, 8.11.2002, p. 8).
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zawieranej na danym bran¿owym rynku rolnym, jednak¿e – co warte
podkreœlenia – treœæ stosunku zobowi¹zaniowego takiej umowy poddana
jest re¿imowi prawnemu w³aœciwemu dla pañstwa cz³onkowskiego,
w którym zostaje zawarta.
Nale¿y zgodziæ siê ze zdaniem, ¿e okreœlenie przez przepisy o charakterze publicznoprawnym stron umowy zawieranej w obrocie rynkowym nie odbiera jej charakteru cywilnoprawnego34, podobnie jak w przypadku oznaczenia jej przedmiotu czy formy. Umowy sprzeda¿y lub dostawy
mleka, kontraktacji chmielu, tytoniu czy buraków cukrowych, zawierane
w oparciu o przepisy aktów prawnych organizuj¹cych rynki tych produktów, nie przestaj¹ byæ umowami sprzeda¿y, dostawy i kontraktacji
w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jest godnym podkreœlenia, ¿e przepisy
odnosz¹ce siê do umów zawieranych na bran¿owych rynkach rolnych,
stanowi¹ce lex specialis w stosunku do regulacji kodeksowej tych umów,
maj¹ zapewniæ, ¿e stan¹ siê sprawnym mechanizmem organizacji obrotu,
a w konsekwencji przyczyni¹ siê do realizacji celów Wspólnej Polityki
Rolnej. Z tej perspektywy nale¿y odnosiæ siê do ograniczenia swobody
kontraktowania35 oraz procesu publicyzacji prawa rolnego, z jakimi spotykamy siê w praktyce obrotu na bran¿owych rynkach rolnych.
Przyk³adowo, rejonizacja produkcji tytoniu (w zw. z art. 5 lit. a rozporz¹dzenia Rady (EWG) Nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego36) obiektywnie wp³ywa na mo¿liwoœæ wystêpowania na tym rynku w charakterze producenta
rolnego, niemniej jednak brak jest podstaw, by odmawiaæ umowom
kontraktacji, zawartym przez podmioty wytwarzaj¹ce surowiec tytoniowy w uznanych obszarach produkcyjnych37, charakteru cywilnoprawnego. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e rejonizacja produkcji s³usznie –
traktowana jest w doktrynie jako jeden z instrumentów realizacji polityki
rolnej38.
34

Tak w stosunku do rynku mleka A.Oleszko, [w:] Prawo rolne..., s. 43.
W odniesieniu do aspektów zasady swobody umów por. T. W i œ n i e w s k i, [w:]
Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Ksiêga trzecia: Zobowi¹zania, t. II, red. G. Bieniek,
Warszawa 1999, s. 15.
36
OJ L 215, 30.7.1992, p. 70, ostatnio zmienione Traktatem o Przyst¹pieniu.
37
Oznaczonych w treœci Za³¹cznika II do rozporz¹dzenia 2848/98.
38
Znaczenie umowy kontraktacji dla wprowadzania rejonizacji produkcji podkreœla³
A. S t e l m a c h o w s k i, Kontraktacja produktów rolnych, Warszawa 1960, s. 46 oraz
35
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Reasumuj¹c, ingerencja uregulowañ o charakterze publicznoprawnym
w sferê zasad kszta³towania stosunków prawnych miêdzy podmiotami
funkcjonuj¹cymi na bran¿owych rynkach rolnych prowadzi nie tyle do
wykszta³cenia siê umów o charakterze prawnorolnym, ile do przydania
im funkcji mechanizmu realizacji za³o¿eñ Wspólnej Polityki Rolnej. Wydaje
siê zatem, ¿e je¿eli mo¿na charakteryzowaæ umowy zawierane na tych
rynkach jako prawnorolne, to wy³¹cznie w celu oznaczenia ich funkcji
w procesie wykonywania zadañ polityki rolnej Wspólnoty oraz pañstw
cz³onkowskich39. Niezale¿nie od tego nale¿y podkreœliæ, ¿e powinny byæ
one prawnie kwalifikowane jako umowy cywilnoprawne.
Analiza przepisów odnosz¹cych siê do funkcjonowania umów jako
instrumentów organizacji bran¿owych rynków rolnych wskazuje, ¿e
jakkolwiek mo¿liwe by³oby postulowanie de lege ferenda okreœlonych
zmian w regulacjach odnosz¹cych siê do ich treœci, powinny pozostaæ
nadal jednym z podstawowych mechanizmów zapewnienia stabilizacji
rynków oraz realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej.
Z dniem 1 stycznia 2006 r. wesz³a w ¿ycie reforma rynku tytoniu,
wprowadzona Rozporz¹dzeniem Rady (WE) Nr 864/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. zmieniaj¹cym Rozporz¹dzenie (WE) Nr 1782/2003
ustanawiaj¹ce wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpoœredniego
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj¹ce okreœlone systemy
wsparcia dla rolników oraz dostosowuj¹ce je w nastêpstwie przyst¹pienia
Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Litwy, £otwy, Wêgier, Malty, Polski,
S³owenii i S³owacji do Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 161 z 30.04.2004,
s. 48; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, s. 136).
W œwietle wskazanej reformy, ustawodawca wspólnotowy rezygnuje m.in.
z mechanizmu kwotowania produkcji surowca tytoniowego.

B B. Z d z i e n n i c k i, Zagadnienia prawne kontraktacji, Warszawa 1978, s. 29-30. Rejonizacja nie jest zreszt¹ nowym mechanizmem realizacji polityki rolnej – we Francji sui
generis rejonizacjê upraw tytoniu wprowadzono ju¿ w 1719 r., Le France Tabac, „L’histoire de tabaculture”, www.francetabac.com (01.12.2005 r.).
39
Por. A. O l e s z k o, Prawo rolne..., s. 35-39, w odniesieniu do umowy kontraktacji
tytoniu zawieranej na bran¿owym rynku tytoniu.
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