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Przekazanie gospodarstwa rolnego 
w zamian za rentę strukturalną 
Transfer of agricultural farm in exchange for structural pension 

Zagadnienie uzyskania przez rolnika prawa do świadczeń emerytal-
no-rentowych jest obecnie regulowane dwiema ustawami - ustawą 
z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników1 oraz 

ustawą z 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.2 

Uregulowania te kontynuują zamiar ustawodawcy dokonywania prze-
kształceń własnościowych na wsi poprzez zmianę generacyjną w rolnictwie 
oraz poprawę struktury nabywanych gospodarstw rolnych. Trzeba od razu 
stwierdzić, że do chwili obecnej wskazany zamiar ustawodawcy nie został 
w pełni zrealizowany, poza pewną poprawą sytuacji socjalnej i emerytalnej 
rolników - zbywców gospodarstw rolnych.4 

1 Dz. U. 1998, Nr 7, poz. 25 - jedn. tekst ze zm. 
2 Dz. U. Nr 52, poz. 539, cytowana dalej jako ustawa o rentach strukturalnych bądź usta-

wa - bez dodatkowego określenia. 
3 Realizowany przez następujące regulacje: ustawę z 29 maja 1974 r. o przekazywaniu go-

spodarstw rolnych na własność państwa za rentę i spłaty pieniężne, Dz. U. Nr 21, poz. 118 ze 
zm.; ustawę z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach 
dla rolników i ich rodzin, Dz. U. Nr 32, poz. 140; ustawę z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, Dz. U. 1989, Nr 24, poz. 133 -
jedn. tekst ze zm.; ustawę z 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubez-
pieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. , Dz. U. 
Nr 14, poz. 90 ze zm. 

4 Patrz: M. Błażejczyk, A. Kostecki, A. Lichorowicz, Zmiana generacji w gospodarstwach rol-
nych, Ossolineum 1979; J.David, Przekazanie gospodarstwa rolnego wprawie porównawczym, 
„Prawo Rolne" 1994, nr 3, s. 55-58; E. Drozd, Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy 
z następcą, „Rejent" 1991, nr 3, s. 17-39; A. Lichorowicz, Dziedziczenie gospodarstwa rolnego 
w świetle art. 90 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, „Państwo i Prawo" 1992, nr 4, s. 5 7 -
65; idem, Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Kraków 
1996; M. Niedośpiał, Umowa z następcą, Bielsko-Biała 1996; J. Strzępka, Problematyka cywilno-
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Omawianą ustawę z 2001 r. trzeba zatem traktować jako kolejne przed-
sięwzięcie ustawodawcy, zmierzające do realizacji wskazanych wyżej celów 
oraz środków łączących poprawę struktury agrarnej z zabezpieczeniem 
świadczeń emerytalnych rolników. Instytucja rent strukturalnych nie zastę-
puje jednak świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, lecz ma ten system uzupełniać.5 

Polski system rent strukturalnych wzorowany jest na instytucji wcześniej-
szych emerytur rolniczych w Unii Europejskiej. W pierwszym rzędzie wskazać 
należy na obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Rady nr 1257/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fun-
dusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)6 i odnoszące się do powyższego 
rozporządzenie Komisji nr 1750/1999 z 23 lipca 1999 roku.7 

Rozporządzenie Rady daje państwom członkowskim możliwość stworze-
nia programów wcześniejszych emerytur, które współfinansowane są 
z budżetu wspólnotowego. Poszczególne państwa mogą stosować te progra-
my fakultatywnie, niemniej wprowadzenie systemu wcześniejszych emery-
tur w danym kraju oznacza konieczność dostosowania się do regulacji zawar-
tych w rozporządzeniu, o ile emerytury mają być dofinansowywane ze środ-
ków Unii. Jak wynika z uzasadnienia analizowanej ustawy, dostosowana mia-
ła być ona - i to zasadniczo - do rozporządzenia Rady z 30 czerwca 1992 r. 
nr 2079/92.8 Rozporządzenie to zostało jednak uchylone przez wskazane 
rozporządzenie nr 1257/1999. Budzić to może uzasadnione wątpliwości co do 
konsekwencji polskiego ustawodawcy, jak i zasadności przyjętego wzorca. 

Niezależnie od tego, rozwiązania polskie odbiegają od szczegółowych re-
gulacji przyjętych w Unii. Nieco inaczej przedstawia się również ich zasadni-
czy cel - system wspólnotowy w pierwszym rzędzie kładzie nacisk na funk-
cję socjalną wcześniejszych emerytur.9 W przypadku regulacji polskiej na 
plan pierwszy wysuwa się dbałość o poprawę strukturalną gospodarstw rol-
nych. Ta różnica znajduje jednak oczywiste uzasadnienie - wynikające 
wprost z konieczności zmiany niekorzystnej struktury agrarnej. 

Przedmiotem dalszej analizy jest podjęcie próby oceny uregulowań od-
noszących się do sposobów przekazania gospodarstwa rolnego celem uzyska-
nia przez zbywcę gospodarstwa prawa do renty strukturalnej. 

prawna przenoszenia własności gospodarstwa rolnego na następcę, [w:] Obrót nieruchomościami 
w praktyce notarialnej, Kraków 1997, s. 221-232; B. Wierzbowski, Prawo ubezpieczeń społecznych 
w przebudowie ustroju rolnego, Toruń 1985. 

5 A. Knopkiewicz, Renty strukturalne w rolnictwie (zagadnienia wybrane), [w:] Prawo rolne. 
Problemy teorii i praktyki, pod red. R. Budzinowskiego, A. Zielińskiego, Kluczbork 2002, s. 161. 

6 OJ 1999, L 160, s. 80. 
7 OJ 1999, L 214, s. 31. 
8 Szerzej: A. Knopkiewicz, op. cit.\ K. Trawiński, Renty strukturalne w rolnictwie, „Służba 

Pracownicza" 2001, nr 10. 
9 A. Knopkiewicz, op. cit., s. 167. 
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Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie w art. 7 ust. 1 posługuje się 
sformułowaniem - „umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego". Powinna 
ona spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami oraz zawierać 
oświadczenia stron o spełnieniu dodatkowych przesłanek określonych w art. 
6 i 8 ustawy. Stosownie do art. 2 pkt 5 ustawy, przez przekazanie gospodar-
stwa rolnego należy rozumieć odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie wła-
sności gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa, w drodze umowy, 
na rzecz osoby fizycznej lub prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposia-
dającej osobowości prawnej, jak również przejęcie tych gruntów na własność 
Skarbu Państwa wskutek decyzji Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa.10 

Porównując treść przepisu art. 7 do art. 2 pkt 5 ustawy, przez przekazanie 
gospodarstwa rolnego w formie umowy należy więc rozumieć odpłatne bądź 
nieodpłatne przeniesienie własności gruntów wchodzących w jego skład na 
rzecz osoby fizycznej, prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej.11 

Analiza przepisów ustawy pozwala jednoznacznie wysnuć wniosek, iż 
wbrew ich literalnemu brzmieniu, brak jest podstaw do konstruowaniu od-
rębnego typu „umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego" jako czynności 
prawnej z zakresu prawa cywilnego. Nie jest to również żadna umowa na-
zwana w sferze prawa rolnego. 

Sformułowanie powyższe należy traktować jako pewien - niezbyt szczę-
śliwy - skrót myślowy ustawodawcy. W ramach „umowy o przekazaniu go-
spodarstwa rolnego" należy konstruować bowiem dany typ umowy o charak-
terze odpłatnym, względnie nieodpłatnym, znany kodeksowi cywilnemu. 
Chodzi tutaj zwłaszcza o zawarcie takich umów jak: sprzedaży, darowizny, 
o dożywocie, a w ograniczonym zakresie - także umowy zamiany.12 

Ograniczenie zastosowania tej ostatniej umowy wynika z faktu, iż jedną 
z przesłanek uzyskania prawa do renty strukturalnej jest zaprzestanie przez 
danego rolnika prowadzenia działalności rolniczej (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy). 
Przesłanka ta jest spełniona, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnik 
uprawniony do renty ani jego małżonek: 

10 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 592) 
o kształtowaniu ustroju rolnego należy przez to rozumieć Prezesa Agencji Nieruchomości Rol-
nych. 

11 Poza rozważaniami niniejszymi pozostaje przekazanie gospodarstwa rolnego w drodze 
decyzji Prezesa Agencji. 

1 Art. 7 ust. 2 ustawy wprost wskazuje na umowy darowizny i dożywocia, jako te, które 
związane są z przekazaniem gospodarstwa rolnego. Pominięcie przez ustawodawcę umowy 
sprzedaży należy traktować w tym wypadku jako niekonsekwencję, niemniej znaczenie prze-
pisu art. 7 ust. 2 ustawy odnosi się jedynie do wysokości opłaty pobieranej przez notariusza 
w razie sporządzenia aktu notarialnego na podstawie postanowienia, o którym mowa w art. 18 
ust. 3 ustawy („postanowienie o spełnieniu warunków"). 
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- nie jest właścicielem (współwłaścicielem) ani posiadaczem gruntu 
podlegającego opodatkowaniu podatkiem rolnym ze względu na powierzch-
nię działki (art. 10 pkt 1 ustawy) i jednocześnie 

- nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych - z wyjątkiem prowadzenia 
pasieki (art. 10 pkt 2 ustawy). 

Uogólniając, umowa zamiany może zostać zawarta o tyle, o ile w jej wy-
niku rolnik (jego małżonek) stanie się właścicielem (współwłaścicielem) 
działki gruntu, której powierzchnia nie przekracza 1 ha - stosownie do prze-
pisów o podatku rolnym. Jako że uzyskanie prawa do renty strukturalnej 
zależy od przekazania gospodarstwa rolnego, konieczne jest wystąpienie 
w każdym przypadku skutku rozporządzającego.13 Każda z umów, która 
znajdzie zastosowanie jako umowa przenosząca własność nieruchomości, 
powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 

Niewątpliwie pozbawione znaczenia będą natomiast umowy przenoszące 
własność gruntów, zawierane przy wykonywaniu zobowiązania wynikającego 
z tytułu innego niż umowa, tj. z zapisu, bezpodstawnego wzbogacenia czy 
innego zdarzenia (art. 156 k. c.).14 

Ustawa o rentach strukturalnych przewiduje dodatkowe kwalifikacje 
podmiotowe odnośnie do osoby zbywcy i nabywcy, jak i przedmio-
towe.Trzeba zatem poddać analizie poszczególne umowy prawa powszech-
nego - co do zasady uregulowane w kodeksie cywilnym (tj. umowę sprzeda-
ży, dożywocia, zamiany, darowizny) - z punktu widzenia elementów istot-
nych dla danej z nich, jak też dodatkowych przesłanek wynikających 
z ustawy o rentach strukturalnych. W konsekwencji powstaje pytanie, czy 
przesłanki wskazane w tej ostatniej ustawie kwalifikują dodatkowo umowę 
darowizny, sprzedaży, dożywocia lub zamiany co do jej ważności czy sku-
teczności - czy też pozostają poza tym zakresem. 

Przesłanki, które ustawa określa dodatkowo, tj. poza wymaganiami wła-
ściwymi dla strony danej kodeksowej umowy przenoszącej własność, w od-
niesieniu do zbywcy są następujące. Zbywcą może być: 

- tylko rolnik (art. 3 ust. 1 in prinć), rolnikiem zaś w rozumieniu przed-
miotowej ustawy jest osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działal-
ność rolniczą jako właściciel (współwłaściciel) gospodarstwa rolnego - poło-
żonego w granicach RP - bez względu na to, czy gospodarstwo stanowi 
współwłasność małżonków, czy też powstało na gruntach stanowiących wła-
sność odrębną jednego lub każdego z nich (art. 2 pkt 2 ustawy). 

Nabywcą jest: 
- osoba fizyczna (art. 8 ust. 1 in princ); 

13 Zob.: art. 155 k.c. 
14 A. Knopkiewicz, op. cit., s. 165. 
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- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej (art. 8 ust. 3 in prinć). 
Jeżeli nabywcą jest osoba fizyczna, musi ona spełnić kumulatywnie (art. 

8 ust. 1 ustawy) następujące przesłanki: 
- posiadać status rolnika w rozumieniu przedmiotowej ustawy (art. 8 

ust. 1 pkt 1 ustawy); 
- posiadać kwalifikacje rolnicze (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy); 
- nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty 

z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego (art. 8 ust. 1 pkt 
3 ustawy). 

Wymóg posiadania kwalifikacji rolniczych przez osobę fizyczną przejmu-
jącą gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa-
ny jest za spełniony, jeżeli: 

- uzyskała ona zasadnicze, średnie albo wyższe wykształcenie rolnicze 
lub ekonomiczne o specjalności przydatnej do prowadzenia działalności rol-
niczej (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy) lub 

- prowadzi działalność rolniczą od co najmniej 5 lat (art. 8 ust. 2 pkt 2 
ustawy); działalnością rolniczą jest zaś na gruncie przepisów o rentach struk-
turalnych działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym 
produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej (art. 2 pkt 3 ustawy). 

Nabywcą może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-
posiadająca osobowości prawnej (art. 8 ust. 3 in prinć). Dodatkową przesłanką 
uzależniającą możliwość zawarcia określonej umowy, jest wymóg działalności 
rolniczej, która funkcjonalnie wiąże się z zakresem działania danego podmio-
tu (art. 8 ust. 3 in fine). 

Przesłanki przedmiotowe zostały określone w następujący sposób: 
- łączna powierzchnia przekazywanego gospodarstwa nie może być 

mniejsza niż 3 ha (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy); 
- grunty wchodzące w skład zbywanego gospodarstwa mają być przeka-

zane na powiększenie innego (innych) gospodarstw już istniejących; po-
wierzchnia powiększonego w ten sposób gospodarstwa nie może być mniej-
sza - co do zasady - niż 15 ha (art. 6 ust. 1-2 ustawy). Przesłanka ta może 
ulec złagodzeniu w wyniku rozporządzenia Rady Ministrów, gdy określi się 
województwa lub powiaty, w których powierzchnia powiększonego gospo-
darstwa może być mniejsza niż 15 ha (art. 6 ust. 3 ustawy)15; 

- gospodarstwo rolne może być przekazane, jeżeli przez okres co naj-
mniej ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty stanowiło 
własność rolnika lub jego małżonka, albo współwłasność małżonków (art. 3 
ust. 3 ustawy). 

Ustawa o rentach strukturalnych posługuje się pojęciem gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (art. 2 pkt 4 ustawy). 

15 Rozporządzenie takie nie zostało na dzień dzisiejszy wydane. 
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W wyniku ostatnich zmian w tym zakresie16 - przez gospodarstwo rolne na-
leży rozumieć obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na 
użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni prze-
kraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdu-
jących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki orga-
nizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.1 

Definicja powyższa odmienna jest od zawartej w art. 553 kodeksu cywil-
nego.18 Rzutuje to bezpośrednio na ocenę charakteru gruntów wchodzących 
w skład gospodarstwa i ewentualnych wątpliwości, czy konkretne nierucho-
mości uznawane jako rolne na podstawie art. 461 k.c.19, spełniają kryteria 
prowadzące do uznania ich jako elementów gospodarstwa rolnego dla celów 
podatku rolnego, a co za tym idzie - ustawy o rentach strukturalnych. 
W szczególności ma to znaczenie ze względu na ustawowe przesłanki 
o charakterze przedmiotowym - dotyczące wymaganej powierzchni gruntów 
wchodzących w skład przekazywanego, jak i powierzchni powiększanego 
gospodarstwa (art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz art. 6 ustawy). 

Pora więc odpowiedzieć na pytanie, czy wymienione wyżej przesłanki 
podmiotowe - odnoszące się zarówno do zbywcy, jak i nabywcy oraz przed-
miotowe - kwalifikują każdą z kodeksowych umów co do jej skuteczności, 
czy też przesłanki te mają znaczenie tylko dla uzyskania prawa do renty 
strukturalnej. 

Analiza tego zagadnienia wymaga sięgnięcia do rozdziału IV ustawy -
„Zasady postępowania w sprawach rent strukturalnych". Postępowanie 
w sprawie przyznania renty strukturalnej wszczynane jest na podstawie 
wniosku rolnika (art. 17 ust. 2). Do wniosku tego rolnik powinien dołączyć 
dokumenty uzasadniające prawo do renty (art. 17 ust. 6 ustawy) - poświad-
czające spełnienie koniecznych przesłanek. Przyznanie renty strukturalnej 
następuje wskutek wydania przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego odpowiedniej decyzji. W ramach tego postępowania można 
wyodrębnić 2 etapy. 

16 Ustawa z 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, Dz. U. Nr 200, 
poz. 1680. 

17 Art. 2 ust. 1 w zw. z art. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym w brzmieniu 
ustalonym wyżej cytowaną ustawą. 

18 „Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich 
częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość 
gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego ". 

19 „Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wyko-
rzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej". 
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Pierwszy (weryfikacja wniosku, o czym mowa w art. 18 ustawy) ogranicza 

się do oceny, czy zostały spełnione (bądź czy zostaną spełnione do 
31 grudnia następnego roku kalendarzowego) formalne przesłanki wskazane 
w ustawie, od których zależy wydanie „postanowienia o spełnieniu warun-
ków", przez co należy rozumieć: 

- ukończenie przez rolnika 55 lat, lecz nieosiągnięcie przez niego 60 lat, 
jeżeli jest kobietą, a jeżeli jest mężczyzną - odpowiednio 60 i 65 lat (art. 18 
ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy); 

- podleganie przez niego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez 
okres wymagany do uzyskania emerytury rolniczej z chwilą ukończenia 55 
lat (jeżeli jest kobietą) albo 60 lat (jeżeli jest mężczyzną) (art. 18 ust. 3 w zw. 
z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy); 

- prowadzenie przez rolnika nieprzerwanie działalności rolniczej w okre-
sie 10 lat bezpośrednio poprzedzającym zgłoszenie wniosku o rentę struktu-
ralną, która była jedynym lub głównym źródłem jego utrzymania (art. 18 ust. 3 
w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy); 

- bycie przez rolnika właścicielem (współwłaścicielem wraz 
z małżonkiem) gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 3 ha, bądź 
bycie właścicielem takiego gospodarstwa przez małżonka rolnika (art. 18 ust. 
3 in fine ustawy). 

Jeżeli przesłanki te są spełnione - Prezes Kasy wydaje „postanowienie 
o spełnieniu tych warunków" (art. 18 ust. 3 ustawy). Zamieszczone są w nim 
również informacje o pozostałych przesłankach niezbędnych do uzyskania 
prawa do renty strukturalnej, a więc dotyczące także konieczności przekaza-
nia gospodarstwa rolnego (art. 18 ust. 5 ustawy). W toku weryfikacji prezes 
stwierdza ponadto, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 5 usta-
wy oraz ustala, czy dalsze postępowanie dotyczyć będzie jednego, czy obojga 
małżonków i wydaje odpowiednio decyzje bądź postanowienia (art. 18 ust. 6 
ustawy). 

Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że rolnik-wnioskodawca: 
- nie spełnia i nie spełni do 31 grudnia następnego roku kalenda-

rzowego przesłanek wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 1-3 (art. 18 ust. 2 pkt 1 
ustawy) lub 

- nie jest właścicielem (współwłaścicielem wraz z małżonkiem) gospo-
darstwa rolnego o powierzchni co najmniej 3 ha, ani właścicielem takiego 
gospodarstwa nie jest małżonek rolnika (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy) -
to Prezes Kasy wydaje decyzję odmawiającą przyznania prawa do renty 
strukturalnej. 

Drugi etap tego postępowania ma miejsce po „przekazaniu gospodarstwa 
rolnego", co należy rozumieć stosownie do treści art. 2 pkt 5 ustawy i o ile 
zostało wydane „postanowienie o spełnieniu warunków" (wynikajace z art. 
18 ust. 3 ustawy). Dopiero zatem po wystąpieniu skutku rozporządzającego 
Prezes Kasy wydaje decyzję w sprawie przyznania renty strukturalnej, tzn. 
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wówczas, gdy według jego oceny zostały spełnione wszystkie dodatkowe 
przesłanki „umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego", jak i inne wskaza-
ne w ustawie - od których uzależnione jest nabycie prawa do renty. 

Prezes Kasy, poza samą weryfikacją wniosku, może ponadto wezwać 
wnioskodawcę oraz przejmującego gospodarstwo do złożenia wyjaśnień lub 
dodatkowych dokumentów mających wpływ na ustalenie prawa do renty 
(art. 20 ust. 1 ustawy). 

Decyzja w sprawie przyznania renty strukturalnej wydawana jest przez 
Prezesa Kasy dopiero po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jej 
wydania w terminie 30 dni (art. 19 ust. 1 ustawy). 

Pozytywna weryfikacja (w myśl art. 18 ustawy) nie oznacza jeszcze uzy-
skania prawa do renty. W znacznym stopniu weryfikacja ta ogranicza możli-
wość zaistnienia sytuacji, kiedy - przykładowo - następuje przekazanie go-
spodarstwa, w którego skład nie wchodzą grunty o powierzchni minimum 
3 ha. 

Nie można jednak wykluczyć, iż w wyniku tejże weryfikacji wydane zo-
stanie „postanowienie o spełnieniu warunków" (art. 18 ust. 3 ustawy), 
a następnie - już po przekazaniu gospodarstwa rolnego (wystąpieniu skutku 
rozporządzającego danej umowy) - okaże się, że nie zostały zachowane wy-
magane przez ustawę przesłanki przedmiotowe, czy w jeszcze większym 
stopniu - podmiotowe. W takiej sytuacji zostałaby wydana decyzja negatyw-
na w sprawie przyznania renty strukturalnej. Pomijając zagadnienia natury 
administracyjnej, należałoby się wówczas zastanowić nad skutecznością umo-
wy przenoszącej własność gruntów. 

Analiza wskazanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, iż ustawodaw-
ca zastrzegł dla Prezesa Kasy prawo „kontroli" jedynie co do spełnienia do-
datkowych przesłanek uzyskania prawa do renty strukturalnej. W razie ich 
niespełnienia - wydana będzie decyzja odmowna. „Kontrola" ta nie odnosi 
się w żadnym wypadku do oceny określonego typu umowy przenoszącej 
własność (określonej w przepisach kodeksu cywilnego), jej ważności czy sku-
teczności, lecz tylko do zasadności przyznania renty strukturalnej. 

W razie decyzji odmownej, zbywca będzie co do zasady zainteresowany 
uzyskaniem z powrotem własności gruntów. W przypadku odmownej decyzji 
Prezesa Kasy - np. z uwagi na przeniesienie własności nieruchomości mniej-
szej niż 3 ha - zbywca mógłby się powoływać na błąd wynikający z treści 
czynności prawnej i uchylić się od skutków zawartej umowy.20 

Umowa ta do chwili uchylenia się od skutków jest jednak ważna, a na-
bywca jest właścicielem danej nieruchomości. 

Określenie przez ustawodawcę przesłanek uzasadniających uzyskanie 
prawa do renty strukturalnej nie wpływa na ocenę ważności umowy przeno-
szącej własność, stanowi tylko dodatkowy (choć niewątpliwie konieczny) 

2 0 Zob. art. 84 k.c. 
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element uzależniający nabycie przez rolnika-zbywcę (wnioskodawcę) prawa 
do tej renty. Kierunek takiej wykładni znajduje swoje uzasadnienie także 
w analizie art. 20 ustawy. Zgodnie z tym przepisem Prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, poza samą weryfikacją wniosku (art. 18 usta-
wy), może wezwać wnioskodawcę oraz przejmującego gospodarstwo do zło-
żenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów mających wpływ na ustale-
nie prawa do renty strukturalnej. 

Ażeby zapobiec wzruszaniu umów przenoszących własność gruntów 
wchodzących w skład gospodarstw rolnych (jako przesłanki uzyskania renty 
strukturalnej), postulować należy aktywny udział notariusza sporządzającego 
określony typ umowy przenoszącej własność nieruchomości. Artykuł 80 § 3 
prawa o notariacie stanowi21, iż notariusz obowiązany jest udzielać stronom 
niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.22 

Tak sformułowany obowiązek wyjaśniająco-doradczy obejmuje zaś 
w analizowanym zakresie konieczność udzielenia wszelkich wyjaśnień zwią-
zanych w szczególności z rozgraniczeniem pomiędzy przesłankami ważności 
i skuteczności samej umowy przenoszącej własność a przesłankami uzyska-
nia renty strukturalnej. 

Przeprowadzone rozważania zdają się wyraźnie świadczyć o tym, że mi-
mo iż ustawa o rentach strukturalnych posługuje się niedookreślonym poję-
ciem „umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego" - nie jest to żaden nowy 
typ umowy. Przesłanki, które ustawa określa dodatkowo, związane są jedy-
nie z uzyskaniem prawa do renty. Ich wpływ na skuteczność danej umowy 
może być co najwyżej pośredni. Niespełnienie przesłanek wiązać się może 
z błędem co do treści czynności prawnej i tylko w takim stopniu może być 
brane pod uwagę przy ocenie skuteczności danej umowy. Ocena ta zaś nale-
ży do sądu. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego władny jest 
jedynie co do decyzji o przyznaniu renty. Jego ocenie - w żadnym zakresie -
nie podlega kwestia ważności czy skuteczności umowy. 

SUMMARY 

The Act of 26th April 2001 on structural pensions in agriculture (O.J. No. 52, 
item 539) added a new legal construction to the farmers' social security system (gov-
erned generally by the Act of 20th December 1990 on the Social Security Insurance 
for Farmers23). Based - officially - on Council Regulation No. 2079/92 (repealed by 

21 Ustawa z 14 lutego 1991 r., Dz. U. Nr 22, poz. 91 ze zm. 
22 R. Pastuszko, Prawo do wysłuchania w postępowaniu sądowym a obowiązek wyjaśniają-

co-doradczy notariusza, „Rejent" 2003, nr 5, s. 102 i n. 
23 O. J. No. 7/1991, item 25 with later amendments. 
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Council Regulation No. 1257/99 - sic!), the Act promotes the transfer of land and the 
structural development of rural areas. 

A farmer approaching retirement age who surrenders his small farm (but mini-
mally 3 ha) for the benefit of enlarging another existing farm (minimally 15 ha) shall 
be entitled to a structural pension. The retiring farmer (transferor) shall e.g. stop all 
commercial farming activity, be between 60-65 (man), 55-60 (woman) years old, 
belong to a social security scheme. The transferee of a farm (natural or legal person) 
shall e. g. possess adequate practical or theoretical agricultural skills or competences. 

The article presents in detail law feature of the "contract of transfer of agricul-
tural farm" (Art. 7). This contract, in fact, is only a "technical phrase" - not a new 
nominate contract. According to the Act, the transfer of farm is understood as the 
transfer of farm land ownership. The principles pertaining to the conveyance of 
agricultural holdings are contained in the Civil Code — even in the context of the 
Act on structural pensions. 

The most important - special statutory conditions are connected only with en-
titlement to a structural pension - not with validity or effectiveness of a legal trans-
action. 


