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WYKAZ SKRÓTÓW

1. Źródła prawa
k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 

ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2.04.1997  r. (Dz.U. 

poz. 483 ze zm.)
k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne-

go (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)
k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 682)
OPŻ – Ogólne Prawo Żywnościowe (rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.01.2002 r. ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustalające 
procedury w  sprawie bezpieczeństwa żywności, Dz.Urz. WE 
L 31, s. 1)

p.o.ś. – ustawa z  27.04.2001  r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

pr. bud. – ustawa z  7.07.1994  r. – Prawo budowlane (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 1332 ze zm.)

pr. spółdz. – ustawa z  16.09.1982  r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 1560 ze zm.)

p.w.k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywil-
ny (Dz.U. poz. 94 ze zm.)

TEWG (też traktat rzymski) – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą 
(1957)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolido-
wana Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47)
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Traktat Akcesyjny – Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republi-
ką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpa-
nii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim 
Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką 
Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Króle-
stwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europej-
skiej) a  Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cy-
pryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką 
Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką 
Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Repub-
liki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Re-
publiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, 
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii 
i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Ate-
nach w dniu 16.04.2003 r. (Dz.U. z 2004 r. poz. 864)

Traktat z Lizbony – Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Trak-
tat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 
dnia 13.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C 306, s. 1)

TUE – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE 
C 202 z 7.06.2016, s. 13)

u.g.n. – ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

u.g.n.r. – ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm.)

u.k.u.r. z 2003 r. – ustawa z  11.04.2003  r. o  kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 2052 ze zm.)

u.k.u.r. z 2015 r. – ustawa z  5.08.2015  r. o  kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 
poz. 1433 ze zm.) – uchylona

u.k.w.h. – ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1007)

u.p.b. – ustawa z 5.02.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego (Dz.U. z 2017 r. poz. 278 ze zm.)

u.p.z.p. – ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

ustawa o KOWR – ustawa z  10.02.2017  r. o  Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolni-
ctwa (Dz.U. poz. 623)

ustawa OZE – ustawa z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1148 ze zm.)

ustawa VAT – ustawa z  11.03.2004  r. o  podatku od towarów i  usług (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1221)

u.u.s.r. – ustawa z  20.12.1990  r. o  ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.)

u.w.s.n. – ustawa z 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz.U. poz. 585 ze zm.)
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2. Pozostałe
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARR – Agencja Rynku Rolnego
BPS – Basic Payment Scheme, System Płatności Podstawowej
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich
EFTA – European Free Trade Association, Europejskie Stowarzyszenie 

Wolnego Handlu
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
GMO – żywność zmodyfikowana genetycznie
KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KSOW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
KSP – Krakowskie Studia Prawnicze
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
ONW – obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK ZU – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A
OwSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne
PiP – Państwo i Prawo
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
PPR – Przegląd Prawa Rolnego
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RM – Rada Ministrów
ROW – Rozwój Obszarów Wiejskich
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
r.s.p. – rolnicza spółdzielnia produkcyjna
SAPS – Single Area Payment Scheme, System Jednolitej Płatności Ob-

szarowej
SN – Sąd Najwyższy
SP – Studia Prawnicze
s.p.r. – spółdzielnia produkcji rolnej
SPS – Single Payment Scheme, System Płatności Jednolitej
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości
WPR – Wspólna Polityka Rolna
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
WTO – World Trade Organization, Światowa Organizacja Handlu
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZWRSP – Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
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OD AUTORÓW

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest podręcznikiem akademickim prze-
znaczonym dla studentów prawa i administracji. Zakres treściowy tej publikacji oraz 
jej układ tematyczny nawiązują do koncepcji wielokrotnie wznawianego podręcznika 
opracowanego pod kierunkiem nieobecnego już wśród nas Profesora Andrzeja Stel-
machowskiego, który przez blisko cztery dekady był jego współautorem i redaktorem 
naukowym. Autorzy podręcznika reprezentujący wiodące ośrodki naukowe w Polsce są 
wieloletnimi współpracownikami Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, zrzeszonymi 
w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów, z których to inicjatywy powstały 
poprzednie edycje tej książki.

Obecne wydanie podręcznika uwzględnia niezbędne zmiany związane z dostosowaniem 
prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, jak również z rozwojem 
współczesnego polskiego prawa rolnego.

Przedstawiona w podręczniku problematyka stanowi odzwierciedlenie poglądów po-
szczególnych autorów.

redaktor naukowy prof. dr hab. Paweł Czechowski
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Rozdział I

POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA ROLNEGO

§ 1. Prawo rolne, jego przedmiot i definicja

 Przedmiotem prawa rolnego są stosunki społeczne w rolnictwie, a prawo rolne 
jest po prostu prawem rolnictwa. Takie wyrażenie określa wyraźnie przedmiot 

prawa rolnego od strony negatywnej – prawo to nie jest prawem ani przemysłu, ani 
handlu, ani usług. Odmienność rolnictwa (zwłaszcza tradycyjnego) od wymienionych 
tu sfer aktywności człowieka była i jest oczywista. Patrząc wszakże od strony pozytywnej, 
określenie prawa rolnego jako prawa rolnictwa nie prowadzi do jasnych ustaleń, gdy 
chodzi o doprecyzowanie jego przedmiotu i wyodrębnienie w systemie prawa. Jedną 
z przyczyn jest zmienność samego pojęcia rolnictwa – zarówno w ujęciu społeczno-
-ekonomicznym, jak i prawnym.

 Takie ogólne określenie przedmiotu prawa rolnego jest nadto za szerokie (stosunki 
społeczne w rolnictwie są także przedmiotem regulacji innych gałęzi prawa), a jed-

nocześnie za wąskie, skoro ustawodawca rozszerza reżim „rolny” także na te dziedziny, 
które – same przez się – do rolnictwa nie należą. Z tego względu doktryna stara się 
określić przedmiot omawianej tu dziedziny prawa w sposób bardziej szczegółowy, od-
wołując się do wybranego aspektu rolnictwa i jego odzwierciedlenia w regulacji prawnej. 
Dążenie do sprecyzowania przedmiotu towarzyszyło rozwojowi nauki o prawie rolnym 
niemalże od jego narodzin, znajdowało wyraz w różnych koncepcjach dotyczących 
wyodrębnienia tej dziedziny prawa, ulegających zmianom wraz z rozwojem rolnictwa 
oraz ustawodawstwa. Można je najlepiej prześledzić na tle ewolucji prawa rolnego.

 Niewątpliwie prawo rolne nie może poszczycić się tak długą tradycją, jak np. pra-
wo cywilne1. Wprawdzie regulacja prawna rolnictwa występowała już nawet 

w antycznych porządkach prawnych, ale jej kształtowanie się nie jest równoznaczne 
z genezą prawa rolnego we współczesnym rozumieniu. Prawo to bowiem wyodrębniło 

1  A. Stelmachowski [w:] J. Selwa, A. Stelmachowski, Prawo rolne, Warszawa 1970, s. 9. Szerzej o gene-
zie prawa rolnego zob. R. Budzinowski, Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych 
i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008, s. 106 i n.
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się dopiero na pewnym etapie rozwoju społeczeństwa, gospodarki i ustawodawstwa, 
gdy – wraz z rozwojem kapitalizmu – społeczeństwo przestało mieć wyłącznie charakter 
rolniczy. W Europie nastąpiło to w końcu XIX i na początku XX w., gdy ewidentne stały 
się różnice między rolnictwem a przemysłem i handlem, a rolnictwo – ze względu na 
cechy swoiste – wymagało specjalnej (czasem szczególnej) regulacji.

Wyróżnia się dwa modele rozwoju prawa rolnego2. W modelu romańskim prawo to 
wywodzi się w większym stopniu z prawa cywilnego; widać tu przejście w regulowaniu 
spraw rolnych od prawa cywilnego (powszechnego) do prawa szczególnego w obrębie 
tej gałęzi prawa. W rezultacie doszło do wydzielenia prawa rolnego jako działu prawa 
cywilnego, regulacja administracyjna stosunków rolnych była zaś traktowana (jak np. we 
Włoszech) jedynie jako legislacja rolna. Z kolei w modelu germańskim rozwój legislacji 
rolnej związany jest z narastaniem ustawodawstwa specjalnego dotyczącego rolnictwa 
przede wszystkim w obszarze prawa administracyjnego. Były to akty prawne związane 
z realizacją reformy rolnej, uwłaszczenia czy osadnictwa, a także z zakresu różnych 
technicznych zagadnień produkcji rolnej oraz tzw. policji rolnej.

 Jednakże dopiero łączne ujęcie regulacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa 
administracyjnego dotyczących rolnictwa stało się impulsem do wyodrębnie-

nia prawa rolnego. Dzięki temu ta dziedzina prawa oddala się i wyróżnia od prawa 
cywilnego, a jednocześnie nie da się zamknąć w ramach prawa administracyjnego. 
Kodeksy cywilne z XIX w., oparte na indywidualistycznych założeniach, nie uwzględ-
niały swoistości rolnictwa, nie były w stanie sprostać – z uwagi na rozwój stosunków 
kapitalistycznych – potrzebom tego działu gospodarki. Nowa regulacja o charakterze 
szczególnym nie traktowała już ziemi tylko jako przedmiot prawa własności, ale jako 
dobro produkcyjne, służące do prowadzenia działalności rolniczej. Również akty z za-
kresu prawa administracyjnego dotyczyły własności ziemi, ułatwiały dostęp do tego 
czynnika produkcji rolnej (np. w drodze reformy rolnej, osadnictwa czy uwłaszczenia).

Dlatego zasadnie mówi się o agrarnych (gruntowych) korzeniach prawa rolnego, 
skoncentrowanego na problematyce gruntowej, związanego zwłaszcza z kształtowaniem 
własności rolnej lub umów dotyczących korzystania z gruntów. Dominację tej prob-
lematyki tłumaczy ówczesny niski poziom rozwoju rolnictwa. Z uwagi na jego słabe 
wyposażenie techniczne ziemia była czynnikiem produkcji o dominującym znaczeniu 
ekonomicznym i społecznym. Wprawdzie i wówczas występowała regulacja dotycząca 
ochronnych czy technicznych aspektów produkcji rolnej, ale nie ona wyznaczała kolejne 
etapy ewolucji prawa rolnego jako dziedziny legislacji.

Dopiero wprowadzenie postępu technicznego spowodowało wzrost znaczenia innych 
czynników produkcji rolnej. Wskutek tego ekonomiczna rola maszyn i urządzeń dorów-

2  O romańskim i germańskim modelu rozwoju prawa rolnego zob. A. Lichorowicz, Pojęcie i przedmiot 
prawa rolnego [w:] Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2009, s. 23.
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nywała albo nawet przewyższała rolę samej ziemi. W rezultacie głównym przedmiotem 
zainteresowania ustawodawcy stała się problematyka rolniczej jednostki wytwórczej 
(gospodarstwa rolnego), a nie poszczególnych czynników produkcji rolnej (zwłaszcza 
ziemi). Wzrost ingerencji publicznej w sprawy rolnictwa po drugiej wojnie światowej, 
w tym realizacja Wspólnej Polityki Rolnej w krajach Unii Europejskiej, przyniosły 
znaczne rozszerzenie przedmiotu regulacji. Wyszła ona poza samą problematykę grun-
tową, objęła proces produkcji, a w końcu – jej rezultaty w postaci produktów rolnych. 
Zwieńczeniem tego procesu stała się dominacja regulacji dotyczących rynku rolnego.

Komercjalizacja rolnictwa wpłynęła na szerokie ujmowanie działalności rolniczej, 
wykraczającej poza samą działalność wytwórczą. Doprowadziła ona również do eks-
ponowania nieprodukcyjnych funkcji rolnictwa (ekologicznych, zdrowotnych, teryto-
rialnych), przyniosła przejście od ujmowania rozwoju tego działu gospodarki w izolacji 
do wiązania go z rozwojem innych działów gospodarki, a także z rozwojem obszarów 
wiejskich. Wspólna Polityka Rolna rozciągnęła przedmiot unijnej (dawniej: wspólnoto-
wej) regulacji na kwestie ochrony środowiska w rolnictwie, zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności i odpowiedniej jej jakości oraz na problematykę rozwoju obszarów wiejskich. 
Jeśli dawna regulacja dotycząca rolnictwa pełniła funkcję ochronną względem tych, 
którzy uprawiali ziemię, to współczesna w coraz większym stopniu ochroną obejmuje 
również konsumentów.

 Rozwojowi prawa rolnego jako dziedziny legislacji oraz rozbudowie przedmiotu 
regulacji towarzyszyły bardzo liczne i zróżnicowane koncepcje jego wyodręb-

nienia jako gałęzi w systemie prawa3. Zmierzały one do ustalenia jego przedmiotu 
(treści), aczkolwiek w niejednakowy sposób. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza 
grupa obejmuje te, które opierają się na założeniu, że taki przedmiot da się w sposób 
wystarczający określić, i z reguły znajdują one syntetyczny wyraz w postaci klasycznej 
definicji poprzez bezpośrednie określenie przedmiotu prawa rolnego. Druga grupa 
koncepcji wychodzi od nie zawsze wyraźnie sformułowanego założenia, że taki przed-
miot jest niezmiernie trudno precyzyjnie oznaczyć (także w postaci syntetycznej). 
Dlatego proponuje „rekonstrukcję systemu prawa rolnego” przez pośrednie wskazanie 
przedmiotu tej gałęzi prawa.

W doktrynie prawa rolnego państw Europy Zachodniej (także w nauce polskiej) do-
minują koncepcje mieszczące się w ramach pierwszej grupy. Ta dominacja wynika nie 
tylko z faktu, że w badaniach z reguły zakłada się istnienie (możliwego do wyraźnego 
określenia) przedmiotu rozważanej tu dziedziny prawa, lecz także z tego, że kryte-
rium przedmiotowe jest niezwykle istotne w ustaleniu bardziej szczegółowej struktury 

3  Szerzej o koncepcjach wyodrębnienia prawa rolnego w systemie prawa: R. Budzinowski, Problemy 
ogólne..., s. 174 i n.
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Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją 
Profesora Andrzeja Stelmachowskiego.

Autorzy książki, zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (w sekcji 
Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego w Paryżu), reprezentują: Instytut Nauk Prawnych 
PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwer-
sytet Warszawski.

Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego 
oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. Obecne, czwarte wydanie zostało 
zaktualizowane oraz rozszerzone. Uwzględniono w nim m.in.:
– nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
– ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wraz z przepisami wprowadzającymi,
– nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
–  ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Modele rozwiązywania kluczowych problemów agrarnych w skali prawnoporównawczej 
oraz sposoby regulowania zagadnień praktycznych – m.in. kształtowanie ustroju rolnego, 
obrót nieruchomościami rolnymi, wsparcie rolnictwa ze środków Unii Europejskiej, systemy 
bezpieczeństwa i jakości produktów rolnych oraz żywnościowych – ukazano w krajowym 
porządku prawnym, z uwzględnieniem prawa unijnego. 

Przyjęcie takiej konstrukcji sprawia, że podręcznik może być przydatny dla studentów pra-
wa i administracji, jak również dla praktyków, pracowników administracji publicznej oraz 
samorządowej, a także służb prawnych stosujących prawo rolne. Przedstawiona w pod-
ręczniku problematyka stanowi odzwierciedlenie poglądów poszczególnych autorów.

zamówienia:
infolinia 801 04 45 45, fax 22 535 80 01
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl
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