PRAWO

STUDIA WARMIŃSKIE 52 (2015)
ISSN 0137-6624
Dorota Lis-Staranowicz
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Posiadanie gospodarstwa przez małżonków
a wpis do ewidencji producentów rolnych.
Studium jednego przypadku
Słowa kluczowe: separacja, prawo rolne, dopłaty (płatności gruntowe), ewidencja producentów
rolnych, Trybunał Konstytucyjny.
Keywords:

law separation, agricultural law, area payments, records of agricultural
producers, the Constitutional Court.

Schlüsselworte:

Trennung, Agrargesetzgebung, Subvention, Register, Verfassungsgericht.

Za³o¿eniem systemu prawa jest jego spójnoæ. Osi¹gniêcie tego stanu
w sytuacji inflacji przepisów prawnych, jest trudnym, ale koniecznym i donios³ym zadaniem pañstwa. Brak koherencji pomiêdzy ró¿nymi ga³êziami prawa
mo¿e bowiem oddzia³ywaæ negatywnie na sytuacjê prawn¹ jednostki i stanowiæ
swoist¹ pu³apkê dla jej interesów maj¹tkowych i osobistych. W takiej w³anie
pu³apce znaleli siê rolnicy pozostaj¹cy w separacji i korzystaj¹cy z tzw. dop³at
bezporednich. Celem artyku³u jest przedstawienie problemu niespójnoci pomiêdzy regulacjami obowi¹zuj¹cymi w prawie rodzinnym i w prawie rolnym, jej
skutków dla sytuacji maj¹tkowej rolników oraz sposobu rozwi¹zania tego problemu przez Trybuna³ Konstytucyjny oraz parlament. Artyku³ w za³o¿eniu ma
charakter diagnostyczny i stanowi stadium jednego przypadku.
I. Problem prawny, który jest przedmiotem niniejszego artyku³u, powsta³
w nastêpuj¹cym stanie faktycznym i prawnym1. Wnioskodawca, bêd¹cy rolniAdres/Adresse/Anschrift: dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, staran@uwm.edu.pl.
1 W artykule zawarto obszerne odniesienia do stanowiska Sejmu z 7 marca 2013 r. wyra¿one
w sprawie zawis³ej przed Trybuna³em Konstytucyjnym, sygn. akt P 40/12 [online], http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/sprawa_pobierz_plik200.asp?plik=F-1113125615/P_40_12_sjm_2013_03_07_ADO.pdf
&syg=P%2040/12 (9.03.2015); (dalej: Stanowisko Sejmu). W sprawie zawis³ej przed TK przedmiot
sporu dotyczy³ ma³¿onków pozostaj¹cych w rozdzielnoci maj¹tkowej.
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kiem, z³o¿y³ wniosek do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) o wpis do ewidencji producentów
rolnych oraz o nadanie numeru identyfikacyjnego (dalej: numer ewidencyjny)2.
Do wniosku za³¹czy³ orzeczenie S¹du Okrêgowego o separacji. W chwili sk³adania wniosku ma³¿onkowie, pozostaj¹cy w separacji, byli wspó³w³acicielami
gospodarstwa rolnego, w sk³ad którego wchodzi³y nieruchomoci rolne o powierzchni 6,45 ha. Wnioskodawca by³ natomiast jedynym w³acicielem nieruchomoci rolnych o ³¹cznej powierzchni 3,6654, posiada³ udzia³ we wspólnocie
gruntowej oraz by³ dzier¿awc¹ nieruchomoci rolnych o ³¹cznej powierzchni
1,37 ha. Ma³¿onka wnioskodawcy by³a, przed orzeczeniem separacji, ujêta ju¿
w ewidencji producentów rolnych za pisemn¹ zgod¹ ma³¿onka. Tym samym
posiada³a numer ewidencyjny.
Organ administracji nie ujawni³ rolnika w ewidencji producentów rolnych.
Odmówi³ dokonania wnioskowanej czynnoci na tej podstawie, ¿e separowani
ma³¿onkowie s¹ nadal wspó³w³acicielami i wspó³posiadaczami gospodarstwa
rolnego. Ponadto, organ przyj¹³, ¿e mimo orzeczonej separacji, wci¹¿ s¹ ma³¿eñstwem (art. 614 § 2 ustawy z 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuñczy3; dalej: k.r.o.). Tak wiêc mia³ do nich zastosowanie art. 12 ust. 4 ustawy
z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci4 (dalej:
ustawa o ewidencji). Zgodnie z tym przepisem numer identyfikacyjny mo¿na
przyznaæ tylko jednemu ma³¿onkowi.
Rolnik pozostaj¹cy w separacji wniós³ odwo³anie do dyrektora Oddzia³u
Regionalnego ARiMR, który utrzyma³ w mocy decyzjê organu I instancji. Nastêpnie zaskar¿y³ wy¿ej wymienion¹ decyzjê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego. W wyniku rozpoznania skargi S¹d I instancji uchyli³ zaskar¿on¹
decyzjê. Przyj¹³, ¿e chocia¿ sama separacja nie powoduje ustania ma³¿eñstwa, to
stosownie do przepisu art. 614 § 1 k.r.o. orzeczenie o separacji ma skutki jak
rozwi¹zanie ma³¿eñstwa przez rozwód, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej. Na tej
podstawie S¹d uzna³, ¿e skoro z art. 12 ust. 4. ustawy o ewidencji wynika, ¿e
ograniczenia wpisu do ewidencji rolników i nadania numeru identyfikacyjnego
nie stosuje siê do ma³¿onków po rozwodzie, to ten sam przepis, czytany przez
pryzmat zasady wynikaj¹cej z art. 614 § 1 k.r.o., nakazuje przyj¹æ to¿same
rozwi¹zanie dla ma³¿onków pozostaj¹cych w separacji. Skargê kasacyjn¹ od
powy¿szego wyroku z³o¿y³ dyrektor Oddzia³u Regionalnego ARiMR.
2 Stan faktyczny zosta³ opisany na podstawie uzasadnienia wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z 3 lipca 2012 r., sygn. akt II GSK 886/11.
3 Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.
4 Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 86.
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Naczelny S¹d Administracyjny uchyli³ wyrok S¹du I instancji5. Wed³ug
NSA, istota sporu sprowadza³a siê do odpowiedzi na pytanie, czy je¿eli s¹d
orzek³ separacjê, a jeden z ma³¿onków posiada³ wpis do ewidencji producentów
rolnych i legitymowa³ siê w zwi¹zku z tym numerem identyfikacyjnym, to czy
drugi ma³¿onek móg³ uzyskaæ taki numer? S¹d udzieli³ na tak postawiony problem nastêpuj¹cej odpowiedzi:
Po pierwsze, w myl art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji: W przypadku
ma³¿onków oraz podmiotów bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje siê jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje siê
temu z ma³¿onków lub wspó³posiadaczy, co do którego wspó³ma³¿onek lub
wspó³posiadacz wyrazili pisemn¹ zgodê. Wyk³adnia jêzykowa art. 12 ust. 4
ustawy o ewidencji nie budzi ¿adnych w¹tpliwoci i nakazuje nadanie numeru
identyfikacyjnego wy³¹cznie jednemu ma³¿onkowi.
Po drugie, separacja nie powoduje ustania ma³¿eñstwa. Obliczona jest, jak
zauwa¿y³ NSA, na prawne uregulowanie stanu kryzysu pomiêdzy ma³¿onkami,
który mo¿e przecie¿ zostaæ przezwyciê¿ony, czego wyrazem jest zakaz zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego (art. 614 § 2 k.r.o.) i mo¿liwoæ zniesienia separacji (art. 616
§ 1 k.r.o.). Jest stanem przejciowym  mo¿e, lecz nie musi, zakoñczyæ siê
rozwodem, a mo¿e te¿ zostaæ zniesiona na zgodne ¿¹danie ma³¿onków. Je¿eli
zatem po separacji adresaci tego orzeczenia  ma³¿onkowie w separacji
 w dalszym ci¹gu pozostaj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim, przepisu art. 12 ust. 4
ustawy o ewidencji, adresowanego m.in. do ma³¿onków, nie mo¿na interpretowaæ inaczej ni¿, ¿e sytuacja prawna ma³¿onków odnonie do posiadania numeru
identyfikacyjnego nie ulega zmianie. W dalszym ci¹gu posiadanie tego numeru
przez jednego z ma³¿onków uniemo¿liwia przyznanie takiego numeru drugiemu
ma³¿onkowi.
Po trzecie, Jedno wprowadzone do systemu ewidencji gospodarstwo
rolne przyporz¹dkowane jest do zewidencjonowanego jednego producenta, niezale¿nie od tego czy by³aby nim osoba fizyczna, grupa osób fizycznych (tak¿e
ma³¿onkowie), osoba prawna czy grupa takich osób, a obu tym ewidencjom
przyporz¹dkowana jest ewidencja wniosków o przyznanie p³atnoci. Wspó³posiadanie jednego zewidencjonowanego gospodarstwa rolnego przez ma³¿onków,
z których jeden nadany ma numer identyfikacyjny oznacza, ¿e p³atnoci bêd¹
przyznawane na wniosek o p³atnoci kierowany przez uprawnionego do tego
rolnika dla celów tego jednego gospodarstwa.

5

Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z 3 lipca 2012 r., sygn. akt II GSK 886/11.
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II. Problem, przed którym stan¹³ NSA, polega³ na ustaleniu, czy separowany ma³¿onek, bêd¹cy jedynym w³acicielem i posiadaczem nieruchomoci
rolnych, mo¿e zostaæ ujawniony w ewidencji producentów rolnych w sytuacji
uprzedniego nabycia numeru ewidencyjnego przez drugiego ma³¿onka?
Kluczowe znaczenie dla prawid³owego wyjanienia sprawy powinny mieæ
prawne skutki orzeczenia o separacji, czego nie dostrzeg³ NSA, oraz maj¹tkowy
ustrój ma³¿eñstwa.
Powszechny jest pogl¹d o charakterze ma³¿eñstwa jako indywidualnym,
trwa³ym, naturalnym oraz duchowo-cielesnym zwi¹zku spo³ecznym miêdzy
mê¿czyzn¹ i kobiet¹6. Dodatkowo zwi¹zek ten jest uprzywilejowany i sankcjonowany przez prawo. Na instytucjê ma³¿eñstwa sk³adaj¹ siê stosunki prawne
zarówno o charakterze prawnoma³¿eñskim, jak i prawnorodzinnym7. Zawarcie
ma³¿eñstwa wywo³uje skutki w sferze stanu cywilnego, stwarzaj¹c nowy stan
cywilny  ¿onaty (m¹¿) i zamê¿na (¿ona). Ze stanem cywilnym mê¿a lub ¿ony
zwi¹zane s¹ okrelone ustawowo obowi¹zki. Przede wszystkim ma³¿onkowie
maj¹ równe prawa i obowi¹zki w ma³¿eñstwie. Ponadto, zobowi¹zani s¹ do
wspólnego po¿ycia, do wzajemnej pomocy i wiernoci oraz do wspó³dzia³ania
dla dobra rodziny. Równie¿ ma³¿onkowie decyduj¹ wspólnie o istotnych sprawach rodziny, a w przypadku braku porozumienia miêdzy nimi, ka¿de mo¿e
zwróciæ siê o rozstrzygniêcie do s¹du (art. 23 k.r.o.). Poza tym ma³¿onkowie s¹
zobowi¹zani, ka¿dy wed³ug si³ oraz mo¿liwoci zarobkowych i maj¹tkowych,
przyczyniaæ siê do zaspokojenia potrzeb rodziny, któr¹ tworz¹ jako ma³¿eñstwo. Zadoæuczynienie temu obowi¹zkowi mo¿e polegaæ tak¿e, w ca³oci lub
czêci, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i pracy we wspólnym
gospodarstwie domowym (art. 27 k.r.o.)8. Oboje ma³¿onkowie s¹ te¿ odpowiedzialni solidarnie za zobowi¹zania zaci¹gniête przez jednego z nich w sprawach
wynikaj¹cych z zaspokojenia zwyk³ych potrzeb rodziny (art. 30 § 1 k.r.o.).
Separacja nie rozwi¹zuje ma³¿eñstwa, ale jest instytucj¹ modyfikuj¹c¹
treæ stosunku ma³¿eñstwa9. Separacja stanowi usankcjonowane przez s¹d zawieszenia wspólnoty ma³¿eñskiej. Zalet¹ separacji jest to, ¿e nie prowadzi do
6 Zob. K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 17; T. Smyczyñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 1999, s. 22.
7 Na temat istoty prawnej ma³¿eñstwa zob. szerzej: K. Piasecki, op. cit., s. 17; J. Ignatowicz,
M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 103; A. Dziêga, Prawny wymiar ma³¿eñskiej wspólnoty
osób, w: A. Dziêga, M. Greszata, P. Telusiewicz (red.), Kocielne prawo procesowe. Prawo rodzinne.
Materia³y i studia, t. 4., Lublin 2007, s. 26.
8 Zob. J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2012; dostêp: Legalis.
9 Zob. A. Sylwestrzak, Skutki prawne separacji ma³¿onków, Warszawa 2007, s. 51. Zob. te¿
M. Seroka, Separacja w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym, w: B. Sitek, T. Jasudowicz,
M. Seroka (red.), Fides et bellum. Ksiêga powiêcona Pamiêci Ksiêdza Biskupa, Profesora, Genera³a
p. Tadeusza P³oskiego, t. II, Olsztyn 2012, s. 324.

Posiadanie gospodarstwa przez małżonków a wpis do ewidencji producentów...

245

Studia Warmińskie 52 (2015)

ustania ma³¿eñstwa, które nadal trwa [ ]10. Przede wszystkim poci¹ga za sob¹
skutki odpowiednie dla instytucji rozwi¹zania ma³¿eñstwa przez rozwód, chyba
¿e ustawa stanowi inaczej. Z drugiej strony, separacja zachowuje pewne elementy ma³¿eñstwa i s¹ nimi niemo¿noæ zawarcia drugiego ma³¿eñstwa, nastêpnie
nakaz zachowania wiernoci, a tak¿e niemo¿noæ zmiany nazwiska11. Kolejnym
skutkiem separacji jest mo¿liwoæ podzia³u maj¹tku wspólnego oraz powstanie
przymusowej rozdzielnoci maj¹tkowej (art. 54 § 1 k.r.o.). Nale¿y podkreliæ, ¿e
orzeczenie o separacji powoduje istotne zmiany w ustroju maj¹tkowym. Tworz¹
siê trzy masy maj¹tkowe: Z chwil¹ uprawomocnienia siê wyroku orzekaj¹cego
separacjê dotychczasowy maj¹tek wspólny ma³¿onków przekszta³ca siê w maj¹tek, do którego znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przepisy o wspó³w³asnoci
w czêciach u³amkowych (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c.). Udzia³y ma³¿onków, co do zasady równe (art. 43 § 1 k.r.o.), w maj¹tku objêtym wczeniej
wspólnoci¹ wchodz¹ do maj¹tków osobistych ka¿dego ma³¿onka. Od chwili
powstania rozdzielnoci maj¹tkowej istniej¹ jedynie dwa maj¹tki: osobisty ¿ony
i osobisty mê¿a12.
Przenosz¹c te ustalenia na grunt analizowanego stanu faktycznego nale¿a³o stwierdziæ, i¿ skutkiem orzeczenia o separacji by³o powstanie doæ skomplikowanej sytuacji prawnej i faktycznej. Przede wszystkim nast¹pi³o przekszta³cenie
wspólnoci gospodarstwa rolnego we wspó³w³asnoæ w czêciach u³amkowych13. Powsta³ tak¿e maj¹tek odrêbny separowanych ma³¿onków (mê¿a
i ¿ony). Maj¹tek odrêbny wnioskodawcy obejmowa³ nieruchomoci rolne
o ³¹cznej powierzchni 3,6654 ha oraz udzia³ we wspólnocie gruntowej, a tak¿e
dzier¿awa nieruchomoci rolnych o ³¹cznej powierzchni 1,37 ha. Najwa¿niejsze
dla analizowanej sytuacji prawnej by³o powstanie rozdzielnoci maj¹tkowej, pozwalaj¹cej ka¿demu z ma³¿onków zarz¹dzaæ samodzielnie swoim maj¹tkiem odrêbnym (art. 511 k.r.o.).
Wa¿n¹ dla realizacji praw maj¹tkowych wnioskodawcy jest okolicznoæ,
¿e spe³nia³ on ustawowe kryteria producenta rolnego, a to uprawnia³o go do
ujêcia w ewidencji. Krajowy system ewidencji rolnej sk³ada siê z: ewidencji
producentów rolnych i ewidencji gospodarstw rolnych. Zgodnie z art. 3 pkt 1
10 A. Stêpieñ-Sporek, Skutki separacji zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, w:
Dzia³alnoæ gospodarcza z udzia³em ma³¿onków [online], Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2009
(http://sip.lex.pl/#/monografia, 28.08.2015).
11 Zob. J. Ignaczewski, Rozwód i separacja, Warszawa 2010, s. 157.
12 E. Skowroñska-Bocian, Ma³¿eñskie ustroje maj¹tkowe [online], Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2010 (http://sip.lex.pl/#/monografia/369217562/34, 28.08.2015). Zob. tak¿e P. Kasprzyk, Separacja prawna ma³¿onków, Lublin 2003, s. 239.
13 Szerzej zob. H. Ciep³a, Podzia³ maj¹tku wspólnego ma³¿onków po ustaniu wspólnoci
ustawowej w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego 821
(2014), s. 91 i n.
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ustawy o ewidencji przez gospodarstwo rolne rozumie siê wszystkie nieruchomoci rolne bêd¹ce w posiadaniu tego samego podmiotu. Przez producenta
rolnego uwa¿a siê osobê fizyczn¹, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹
nieposiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, bêd¹c¹: a) uchylona b) rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporz¹dzenia nr 1307/2013, lub c) posiadaczem
zwierzêcia (art. 3 pkt 3 ustawy o systemie ewidencji)14. Z powy¿szego wynika,
¿e za producenta rolnego móg³ byæ uznany ka¿dy posiadacz nieruchomoci
rolnych. Takim posiadaczem by³ wnioskodawca, który sprawowa³ w³adztwo
faktyczne nad gruntami rolnymi. Wobec tego mienia posiada³ samodzielnoæ
w zarz¹dzaniu. Co najwa¿niejsze, nie znajdowa³y siê one w posiadaniu separowanej ma³¿onki. NSA odmówi³ jednak ujêcia wnioskodawcy w ewidencji, choæ
spe³nia³ ustawowe kryteria producenta rolnego, bowiem sprzeciwia³o siê temu
brzmienie art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji. W konsekwencji, separowany rolnik
nie móg³ nabyæ skutecznie numeru identyfikacyjnego i ubiegaæ siê o p³atnoæ
bezporedni¹15.
W tym miejscu pojawia siê w¹tpliwoæ, czy art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji, który stanowi³ podstawê normatywn¹ wyroku NSA, uniemo¿liwia³ ujawnienie w ewidencji producentów rolnych separowanego ma³¿onka i nadania mu
numeru identyfikacyjnego16?
Z brzmienia art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji wynika³o wyranie, ¿e
w przypadku ma³¿onków oraz podmiotów bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje siê jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje siê temu z ma³¿onków lub wspó³posiadaczy, co do którego wspó³ma³¿onek lub wspó³posiadacz wyrazili pisemn¹ zgodê. Z jednej strony, z treci
art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji nie wynika³o expresiss verbis, ¿e nadanie
14 Szerzej na temat pojêcia procent rolny zob. Z. Trojanowski, Glosa do uchwa³y Naczelnego
S¹du Administracyjnego z 30 maja 2012 r., II GPS 2/12, Przegl¹d prawa rolnego 1 (2012), s. 287.
15 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lutego 2015 r. o p³atnociach w ramach systemu
wspierania bezporedniego (Dz.U., poz. 308) warunkiem nabycia tzw. dop³at bezporednich jest posiadanie numeru identyfikacyjnego.
16 Wojewódzkie S¹dy Administracyjne reprezentowa³y inne stanowisko ni¿ Naczelny S¹d Administracyjny i uchyla³y decyzje odmawiaj¹ce wpisu do ewidencji ka¿dego ma³¿onka z osobna, jeli pozostawali w separacji lub rozdzielnoci maj¹tkowej. Zob. wyrok WSA w £odzi z 25 maja 2007 r., sygn. akt 11
SA/£d 1011/06; wyrok WSA w Lublinie z 8 padziernika 2008 r., sygn. akt l SA/Lu 250/08. Nale¿y
podkreliæ, i¿ przepis art. 12 ust. 4 ustawy, funkcjonuje w ramach wiêkszej usystematyzowanej grupy
przepisów, jak¹ jest sama ustawa i szerzej ca³y system prawa. Nale¿a³o zatem zastosowaæ wyk³adniê
funkcjonaln¹ i systemow¹ omawianego przepisu, uwzglêdniaj¹c tak¿e regulacjê dotycz¹c¹ pozostawania
ma³¿onków w separacji, stosownie do treci przepisów k.r.i.o. Skoro z przepisu art. 12 ust.4 ustawy
wynika, ¿e ma³¿onek po uzyskaniu rozwodu mo¿e siê ubiegaæ o wpis do ewidencji producentów rolnych
i o nadanie numeru identyfikacyjnego, to w wietle unormowania art. 61 § 1 k.r.io., takie samo uprawnienie przys³ugiwaæ bêdzie ma³¿onkowi po orzeczeniu separacji (zob. wyrok WSA w £odzi z 9 lutego 2011 r.,
sygn. akt 11 SA/£d 1418/10). Z. Trojanowski ocenia odmowê ujawnienia wspó³ma³¿onka w ewidencji
producentów rolnych jako nieprawid³ow¹ praktykê. Zob. Z. Trojanowski, op. cit., s. 290.
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jednego numeru dotyczy³o wy³¹cznie tych ma³¿onków, którzy razem prowadzili
gospodarstwo rolne. Z drugiej za strony, by³ on skierowany do ma³¿onków
i wspó³posiadaczy. Wobec tych dwóch podmiotów, prawodawca unormowa³
problematykê nabycia numeru identyfikacyjnego w ten sam sposób17. A mianowicie przyzna³ im jeden numer, zastrzegaj¹c koniecznoæ uzyskania zgody. Taki
zabieg jest ze wszech miar zasadny i racjonalny. Odwo³uj¹c siê dalej do racjonalnoci ustawodawcy, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e ma³¿onkowie i wspó³posiadacze
byli podmiotami podobnymi, skoro poddani zostali jednakowym regu³om.
Sprawowali bowiem ³¹cznie w³adztwo faktyczne nad nieruchomociami rolnymi.
Art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji pe³ni³, zdaniem Sejmu, funkcjê porz¹dkuj¹c¹18, gdy¿ rozstrzyga³ kwestiê przyznania numeru identyfikacyjnego w sytuacji
zbiegu podstaw do ujawnienia podmiotów w ewidencji. Taki wniosek wyp³ywa³
z analizy jego otoczenia normatywnego. I tak art. 12 ust. 3 stanowi³, ¿e Wnioskodawcy podlegaj¹cemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie
kilku tytu³ów nadaje siê jeden numer identyfikacyjny. Z kolei art. 12 ust. 5
przewidywa³, ¿e: W przypadku producentów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadz¹cych zak³ady utylizacyjne lub potencjalnych beneficjentów, dzia³aj¹cych w formie spó³ki cywilnej, nadaje siê jeden numer identyfikacyjny. Numer
identyfikacyjny nadaje siê temu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemn¹ zgodê. Natomiast art. 12 ust. 6 ustala³, ¿e W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis do ewidencji producentów do³¹cza siê pisemn¹ zgodê odpowiednio wspó³ma³¿onka, wspó³posiadacza
gospodarstwa rolnego albo wspólników. Z przytoczonych poszczególnych
ustêpów art. 12 wynika³o, i¿ normowa³ on, w opinii Sejmu, kwestiê kolizji
tytu³ów do umieszczenia w ewidencji producentów rolnych, a wiêc tak¿e do
numerów identyfikacyjnych19. Taki charakter mia³ sporny art. 12 ust. 4 ustawy
o ewidencji, który odnosi³ siê tylko do ma³¿onków-wspó³posiadaczy gospodarstwa rolnego. Odnosz¹c to na grunt analizowanej sprawy nale¿a³o stwierdziæ, ¿e
wpis ma³¿onki do ewidencji producentów rolnych by³ skuteczny tylko wobec
tych gruntów rolnych, które po orzeczeniu separacji przekszta³ci³y siê z wspólnoci ma³¿eñskiej we wspó³w³asnoæ i nadal pozostawa³y we wspólnym w³adaniu przez ma³¿onków. Nie sta³ on natomiast na przeszkodzie umieszczenia wnioskodawcy w ewidencji i przyznania mu numeru identyfikacyjnego w zakresie
tych nieruchomoci rolnych, które wchodzi³y w sk³ad odrêbnego maj¹tku separowanego ma³¿onka i niepozostaj¹cych we wspólnym w³adaniu20.
17
18
19
20

Zob. Stanowisko Sejmu, s. 11 i n.
Ibidem.
Ibidem, s. 12 i n.
Ibidem, s. 1216.
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W analizowanym przypadku wyk³adnia jêzykowa art. 12 ust. 4 ustawy
o ewidencji sta³a w sprzecznoci z rozwi¹zaniami k.r.o., prowadz¹c do irracjonalnych konsekwencji21. A zatem, czy istnia³y wa¿ne racje przemawiaj¹ce na
rzecz odejcia od jêzykowego znaczenia normy zawartej w art. 12 ust. 4 ustawa
o ewidencji22?
W komentowanej sprawie, grunty rolne wchodzi³y w sk³ad maj¹tku odrêbnego separowanego ma³¿onka-rolnika i nie znajdowa³y siê w posiadaniu separowanej ¿ony. W wietle postanowieñ k.r.o. separowany ma³¿onek-rolnik zarz¹dza³ w sposób wy³¹czny i samodzielny swoim maj¹tkiem (art. 511 k.r.o.).
W konsekwencji, do dokonania czynnoci zarz¹du niepotrzebna by³a zgoda
wspó³ma³¿onka, ani te¿ wspó³ma³¿onek nie móg³ sprzeciwiæ siê dokonaniu takich czynnoci. Innymi s³owy, separowana ma³¿onka nie by³a uprawniona do
wyra¿ania zgody na dokonanie czynnoci prawnych, których przedmiot obejmowa³ powy¿sze mienie ma³¿onka. A jej wpis do ewidencji producentów rolnych by³, zgodnie k.r.o., irrelewantny dla ujawnienia w ewidencji separowanego
ma³¿onka jako producenta rolnego w zakresie nieruchomoci rolnych nieobjêtych wspó³w³asnoci¹.
Wymaga odnotowania, ¿e posiadanie numeru identyfikacyjnego by³o i jest
warunkiem nabycia jednolitej p³atnoci obszarowej. Z punktu widzenia ekonomicznego: Dop³aty bezporednie s¹ transferami rodków publicznych, których
celem, z za³o¿enia jest zwiêkszanie dochodów rolników i aby p³atnoci te mog³y
uzyskaæ spo³eczno-polityczn¹ legitymizacjê, konieczna jest ich wysoka efektywnoæ23. Z kolei Naczelny S¹d Administracyjny wskazuje na ich charakter wyrównawczy: [...] system dop³at bezporednich zosta³ ustanowiony dla wyrównania dochodowoci gospodarstw rolnych, poprawy warunków ¿ycia, pracy
i produkcji w rolnictwie24. Z punktu widzenia prawnego s¹ one [ ] uprawnieniem, którego ród³em jest decyzja administracyjna, a normatywn¹ podstaw¹ ich
przyznania  przepisy administracyjne. Stosunek ³¹cz¹cy Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz rolnika nie charakteryzuje siê równorzêdnoci¹ podmiotów, gdy¿ to Agencja w drodze decyzji administracyjnej w³adczo
kszta³tuje sytuacjê prawn¹ rolnika, rozstrzygaj¹c o przyznaniu p³atnoci lub odmowie jej przyznania25. Z powy¿szego wynika, ¿e p³atnoæ jest dochodem, jaki
21
22

Na tê okolicznoæ zawraca³ uwagê Sejm. Zob. ibidem, s. 10 i n.
O mo¿liwoæ wyk³adni systemowej i odejcia od literalnego brzmienia art. 12 ust. 4 ustawy
o ewidencji postulowa³ Sejm. Ibidem, s. 10 i n.
23 R. Marks-Bielska, K. Babuchowska, Wsparcie dochodów rolników w formie dop³at bezporednich, Ekonomika i Organizacja Gospodarki ¯ywnociowej 75 (2009), s. 137.
24 Wyrok NSA z 14 stycznia 2010 r., sygn. akt II GSK 317/09.
25 Zob. D. £obos-Kotowska, M. Stañko, P³atnoci bezporednie a zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich, Pañstwo i Prawo 10 (2011), s. 92.
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przynosi posiadanie nieruchomoci rolnych przez rolnika. Nieprzyznanie wnioskodawcy numeru rejestracyjnego uniemo¿liwia³o, w wietle wyroku NSA, samodzielne ubieganie siê o dop³aty z tytu³u posiadania przez niego nieruchomoci
rolnych. Z praktyki wynika³o, ¿e taki separowany ma³¿onek móg³ wyst¹piæ o to
wiadczenie, ale tylko za porednictwem swojego wspó³ma³¿onka26. Taki stan
powodowa³, ¿e nie zarz¹dza³ on samodzielnie swoim odrêbnym maj¹tkiem i nie
mia³ prawa do samodzielnego pobierania po¿ytków. W tym zakresie prawo
rolne wymaga³o nadal, w obliczu orzeczonej separacji i ustawowej rozdzielnoci
maj¹tkowej, wspó³dzia³ania ma³¿onków27. Maj¹c na uwadze fakt, ¿e separacja
jest efektem rozpadu ma³¿eñstwa, to powy¿ej opisane wspó³dzia³anie ma³¿onków mog³o stanowiæ powa¿n¹ przeszkodê, trudn¹ do przezwyciê¿enia. Z tej
w³anie przyczyny numer rejestracyjny powinien by³ przys³ugiwaæ ka¿demu ze
separowanych ma³¿onków, aby ka¿dy z nich móg³ osi¹gaæ dochody z nieruchomoci rolnych wchodz¹cych w sk³ad maj¹tku odrêbnego28.
Jeli przyj¹æ, ¿e art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji mia³ zastosowanie do
separowanych ma³¿onków, to pojawia³ siê jeszcze jeden problem, który w okrelonych sytuacjach móg³ stanowiæ powa¿n¹ przeszkodê. Art. 12 ust. 4 móg³
stanowiæ: W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis
do ewidencji producentów do³¹cza siê pisemn¹ zgodê odpowiednio wspó³ma³¿onka [ ]. Nietrudno by³o sobie wyobraziæ sytuacjê, w której ¿adne z separowanych ma³¿onków nie by³o ujawnione w spisie producentów i nie mia³o numeru identyfikacyjnego. Po orzeczeniu separacji, jeden z ma³¿onków jako
producent rolny wyst¹pi³ z wnioskiem o wpis do ewidencji i o nabycie numeru
identyfikacyjnego. W takiej sytuacji organ powinien równie¿ za¿¹daæ pisemnej
zgody separowanego ma³¿onka, bowiem wymaga³ tego art. 12 ust. 4 w zwi¹zku
z art. 12 ust. 6 ustawy o ewidencji. Skutecznoæ powy¿szej czynnoci prawnej
separowanego ma³¿onka-rolnika uzale¿niona by³a od zgody drugiego separowanego ma³¿onka. Dopóki takiej zgody rolnik nie otrzyma³, dopóty nie móg³ nabyæ
statusu producenta rolnego29.
26

Minister rolnictwa wskazywa³, ¿e rozwi¹zanie prawne zawarte w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
p³atnoci nie ogranicza prawa w³asnoci wspó³ma³¿onka osoby wpisanej do krajowego systemu ewidencji producentów. Nadawanie jednego numeru identyfikacyjnego ma³¿onkom jest efektywnym narzêdziem,
które skutecznie umo¿liwia zapobieganie sztucznemu podzia³owi gospodarstwa w celu uzyskania p³atnoci. Zob. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 1 (2012), s. 29.
27 Problem rozliczeñ pomiêdzy separowanymi ma³¿onkami pozostawa³ poza sfer¹ ustawy o ewidencji oraz ustawy o p³atnociach i nie by³ te¿ rozstrzygany w decyzji przyznaj¹cej p³atnoæ. Zob.
uchwa³a NSA z 30 maja 2012 r., sygn. akt II GPS 2/12. Zob. tak¿e Stanowisko Sejmu, s. 22.
28 Na ten problem zwraca³ uwagê Sejm. Zob. Stanowisko Sejmu, s. 15.
29 Na ten problem zwraca³ uwagê senator A. Matusiewicz: Mo¿na zadaæ sobie pytanie, co
bêdzie, je¿eli wspó³ma³¿onek nie wyrazi pisemnej zgody na nadanie jednego numeru. Wówczas  tu nie
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III. Konstytucyjny problem wp³ywu maj¹tkowego ustroju ma³¿eñskiego
na uprawnienia rolników, jakie wynika³y z ustawy o ewidencji, dostrzeg³ inny
sk³ad orzekaj¹cy NSA, który z³o¿y³ pytanie prawne do Trybuna³u Konstytucyjnego (dalej: s¹d pytaj¹cy)30. Zdaniem s¹du pytaj¹cego art. 12 ust. 4 ustawy z 18
grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci by³ niezgodny
z art. 32 Konstytucji. Narusza³ zakaz dyskryminacji, wprowadzaj¹c stan cywilny
jako kryterium zró¿nicowania rolników (posiadaczy gospodarstwa), co nie znajdowa³o ¿adnego uzasadnienia aksjologicznego. Przepis ten pogarsza³ sytuacjê
prawn¹ rolników, którzy pozostawali w zwi¹zku ma³¿eñskim, lecz prowadzili
dwa odrêbne gospodarstwa na zasadzie odrêbnoci maj¹tkowej ma³¿eñskiej.
NSA dostrzeg³ równie¿, ¿e zaskar¿ony przepis narusza³ zasadê zaufania
obywatela do pañstwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadê poprawnej
legislacji, wywodzone z art. 2 Konstytucji. Niezgodnoæ z zasad¹ zaufania do
pañstwa i prawa wynika³a, zdaniem NSA, z braku spójnoci pomiêdzy art. 12
ust. 4 ustawy o ewidencji a k.r.o. Uniemo¿liwia³ on bowiem prowadzenie przez
oboje ma³¿onków samodzielnych gospodarstw rolnych, choæ przepisy k.r.o.
pozwala³y ma³¿onkom posiadaæ odrêbne gospodarstwa rolne. Z kolei naruszenie zasady poprawnej legislacji wynika³o z braku celu, który uzasadnia³by zakaz
przyznania osobnych numerów identyfikacyjnych ma³¿onkom posiadaj¹cym odrêbne gospodarstwa rolne.
Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ 3 grudnia 2013 r. wyrok w sprawie zainicjowanej pytaniem prawnym (sygn. akt P 40/12). Orzek³, ¿e: Art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci
(Dz.U. z 2012 r. poz. 86) w zakresie, w jakim nie przewiduje dopuszczalnoci
nadania osobnych numerów identyfikacyjnych ka¿demu z ma³¿onków, w sytuacji gdy istnieje miêdzy nimi rozdzielnoæ maj¹tkowa i posiadaj¹ odrêbne gospodarstwa rolne: a) nie jest niezgodny z wynikaj¹cymi z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej zasadami zaufania do pañstwa i stanowionego przez
ma odpowiedniego odes³ania, ale to jest oczywiste  w grê wchodz¹ przepisy kodeksu rodzinnego. Tam
jest taki przepis, zgodnie z którym o istotnych sprawach rodziny mo¿e rozstrzygaæ s¹d rodzinny. I je¿eli
w omawianej tu sytuacji z jakiego wzglêdu nie bêdzie zgody drugiego ze wspó³ma³¿onków, to ten spór
miêdzy ma³¿onkami, czy te¿ miêdzy posiadaczami gospodarstwa rolnego na innych zasadach, mo¿e
zostaæ rozstrzygniêty przez s¹d. Zob. zapis stenograficzny wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (103.) oraz Komisji Ustawodawczej (266.) 24 kwietnia 2014 [online], http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zf04EVJ0F5YJ:www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatkomisjeposiedzenia/4951/stenogram/103rrww_egz_4.pdf+&cd=10&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (12.08.2015).
30 Zob. pytanie prawne NSA z 26 lipca 2012 r. [online], http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/sprawa_pobierz_plik200.asp?plik=F365888492/P_40_12_sp_2012_07_26_ADO.pdf&syg=P%2040/12
(9.03.2015).
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nie prawa oraz poprawnej legislacji, b) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 18 Konstytucji31.
Tezy tego wyroku rysuj¹ siê nastêpuj¹co. Przede wszystkim [ ] rozwi¹zanie zastosowane przez ustawodawcê w zaskar¿onym przepisie opiera siê na
za³o¿eniu, ¿e ma³¿onkowie zawsze prowadz¹ wspólnie gospodarstwo rolne. To
za³o¿enie nie jest w³aciwe. Wspólne prowadzenie gospodarstwa rolnego przez
oboje ma³¿onków wystêpuje czêsto w polskich warunkach i mo¿e byæ uznane
za typowe. W takich sytuacjach jeden wpis do ewidencji producentów rolnych
i nadanie jednego numeru identyfikacyjnego znajduj¹ uzasadnienie.
Ponadto, mog¹ wyst¹piæ i w praktyce wystêpuj¹ sytuacje, gdy ma³¿onkowie prowadz¹ odrêbne gospodarstwa rolne. Wówczas ka¿de z ma³¿onków spe³nia wymagania przewidziane zarówno w prawie unijnym, jak i w prawie polskim,
do uznania go za rolnika [ ]. Dopuszczalnoæ wpisu do ewidencji tylko jednego z ma³¿onków i nadanie mu numeru identyfikacyjnego jest wówczas niekorzystne dla drugiego z ma³¿onków. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e nie jest w stanie
korzystaæ ze rodków pomocy, albo korzystanie z nich jest uzale¿nione od
dobrej woli ma³¿onka wpisanego do ewidencji.
Nadto [ ] wspólne albo oddzielne prowadzenie gospodarstw rolnych
przez ma³¿onków jest niezale¿ne od stosunków maj¹tkowych, jakie miêdzy nimi
wystêpuj¹. We wspó³czesnych warunkach polskich w sk³ad gospodarstwa rolnego znajduj¹cego siê w posiadaniu obojga ma³¿onków i przez nich prowadzonego mog¹ wchodziæ nieruchomoci o ró¿nym charakterze: zarówno nale¿¹ce
do maj¹tku wspólnego ma³¿onków, jak i do maj¹tków odrêbnych, np. nieruchomoci nabyte przed powstaniem wspólnoci ustawowej. W zwi¹zku z tym,
Nale¿y wiêc oddzieliæ kwestiê posiadania i prowadzenia gospodarstwa rolnego
przez oboje ma³¿onków od ustroju maj¹tkowego miêdzy nimi (wspólnoæ albo
roz³¹cznoæ maj¹tkowa). Tak wiêc roz³¹cznoæ maj¹tkowa miêdzy ma³¿onkami
dotycz¹ca wszystkich lub niektórych nieruchomoci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego nie wyklucza tego, ¿e gospodarstwo znajduje siê w posiadaniu obojga ma³¿onków. Z kolei Odwrotnie, ustrój wspólnoci maj¹tkowej
miêdzy ma³¿onkami nie wyklucza oddzielnego posiadania i prowadzenia gospodarstw rolnych przez ma³¿onków.
Trybuna³ dostrzeg³, ¿e zaskar¿ona regulacja prowadzi do wy³¹czenia pewnej grupy podmiotów z systemów wsparcia przewidzianych dla rolników. Trybuna³ nie dostrzeg³ równie¿ wartoci konstytucyjnej, której mia³oby s³u¿yæ zró¿nicowanie wprowadzone przez kwestionowany przepis, a nawet przeciwnie, jest
on niezgodny z wartociami wyra¿onymi w art. 18 Konstytucji. W zwi¹zku
31

Sentencja zosta³a og³oszona 13 grudnia 2013 r. w Dz.U. poz. 1537.
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z tym, uzna³, ¿e zró¿nicowanie podmiotów podobnych w wyniku obowi¹zywania kwestionowanego przepisu nie jest usprawiedliwione.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e TK odroczy³ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej o 18
miesiêcy na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji. Zastrzegaj¹c jednoczenie, ¿e
w nowelizuj¹cej ustawie niezbêdne jest zamieszczenie przepisów, które bêd¹
przeciwdzia³aæ nadu¿yciom, ukierunkowanych na uzyskanie wy¿szych p³atnoci. W konsekwencji, prawodawca musi przyznaæ Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa kompetencje kontrolne na etapie dokonywania wpisu
do ewidencji i nadawania numeru identyfikacyjnego. Na ma³¿onkach za spoczywa ciê¿ar wykazania, ¿e posiadaj¹ i prowadz¹ odrêbne gospodarstwa rolne.
Konieczne jest jednak ustawowe okrelenie przes³anek ustalenia, ¿e taka sytuacja
rzeczywicie wystêpuje.
IV. Powy¿szy wyrok TK zosta³ wykonany ustaw¹ z 23 padziernika 2014 r.
o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci (Dz.U.
2014, poz. 1872). Ustalono, ¿e wpisu producenta do ewidencji producentów
dokonuje siê, w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek z³o¿ony do
kierownika biura powiatowego Agencji w³aciwego miejscowo, na formularzu
opracowanym i udostêpnionym przez Agencjê. Ustawodawca nada³ równie¿
nowe brzmienie art. 12 ustawy o ewidencji32. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej¿e
ustawy33 W decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, producentowi nadaje siê
numer identyfikacyjny (ust. 1). W przypadku ma³¿onków oraz podmiotów
bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje siê: 1) jeden numer
32 Art. 12 ustawy o ewidencji w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2015 r.: 1. W decyzji,
o której mowa w art. 11 ust. 1, producentowi nadaje siê numer identyfikacyjny. 2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na nastêpcê prawnego. 3. Wnioskodawcy podlegaj¹cemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku tytu³ów nadaje siê jeden
numer identyfikacyjny. 4. W przypadku ma³¿onków oraz podmiotów bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje siê: 1) jeden numer identyfikacyjny temu z ma³¿onków lub wspó³posiadaczy,
co do którego wspó³ma³¿onek lub wspó³posiadacz wyrazili pisemn¹ zgodê; 2) odrêbny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, je¿eli wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrêbne
gospodarstwo rolne stanowi¹ce zorganizowan¹ ca³oæ gospodarcz¹. 4a. Wnioskodawcê, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2, wpisuje siê do ewidencji producentów i nadaje mu siê odrêbny numer identyfikacyjny.
5. W przypadku producentów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadz¹cych zak³ady utylizacyjne lub
potencjalnych beneficjentów, dzia³aj¹cych w formie spó³ki cywilnej, nadaje siê jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje siê temu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili
pisemn¹ zgodê. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis do ewidencji
producentów do³¹cza siê pisemn¹ zgodê odpowiednio wspó³ma³¿onka, wspó³posiadacza gospodarstwa
rolnego albo wspólników.
33 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r.,
poz. 1872).
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identyfikacyjny temu z ma³¿onków lub wspó³posiadaczy, co do którego wspó³ma³¿onek lub wspó³posiadacz wyrazili pisemn¹ zgodê; 2) odrêbny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, je¿eli wnioskodawca prowadzi
samodzielnie odrêbne gospodarstwo rolne stanowi¹ce zorganizowan¹ ca³oæ
gospodarcz¹. Z kolei art. 12 ust. 4a ustawy o ewidencji przewiduje, ¿e Wnioskodawcê, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wpisuje siê do ewidencji producentów i nadaje mu siê odrêbny numer identyfikacyjny. Powy¿sza zmiana wesz³a
w ¿ycie 1 stycznia 2015 r., a wraz z ni¹ rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakie
powinien spe³niaæ wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz.U. 2014,
poz. 1964). Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem ma³¿onek wystêpuj¹cy o nadanie
odrêbnego numeru identyfikacyjnego, musi do³¹czyæ informacjê o tym, ¿e samodzielnie prowadzi odrêbne gospodarstwo rolnego stanowi¹ce zorganizowan¹
ca³oæ gospodarcz¹ oraz wskazaæ dowody potwierdzaj¹ce tê okolicznoæ.

Wnioski
Powy¿ej opisany przypadek potwierdza tezê, ¿e niespójnoæ systemu
prawnego przek³ada siê bezporednio na brak bezpieczeñstwa prawnego obywateli. W analizowanej sprawie separacja nie wywiera³a skutków prawnych
w sferze publicznego prawa rolnego, uzale¿niaj¹c dokonanie wpisu do ewidencji
producentów rolnych od zgody separowanego ma³¿onka lub wymagaj¹c wspó³dzia³ania separowanych ma³¿onków w zakresie realizacji praw maj¹tkowych
wchodz¹cych w zakres ich odrêbnego maj¹tku. Niedoci¹gniêcia ustawodawcy
Wojewódzkie S¹dy Administracyjne ³agodzi³y wyk³adni¹ celowoci¹ i wyra¿a³y
zgodê na ujawnienie w ewidencji ka¿dego z ma³¿onków, jeli pozostawali
w separacji lub w rozdzielnoci maj¹tkowej. Inne stanowisko w tej sprawie zaj¹³
Naczelny S¹d Administracyjny, który stosuj¹c wyk³adniê literaln¹ ustawy, nie
uwzglêdnia³ okolicznoci separacji dla prowadzenia i posiadania gospodarstwa.
Wskutek pytania prawnego, zainicjowanego przez NSA, w sprawê wpisów
do ewidencji producentów rolnych i numerów ewidencji w³¹czy³ siê Trybuna³
Konstytucyjny. Wyrok TK w sposób autorytatywny przeci¹³ spór prawny
w zakresie ujawniania ma³¿onków w ewidencji producentów rolnych i przyznawania im numeru identyfikacyjnego oraz przywróci³ spójnoæ rozwi¹zañ prawnych. Przyj¹³, ¿e Konstytucja wymaga, aby ma³¿onkowie, pozostaj¹cy w rozdzielnoci maj¹tkowej i prowadz¹cy dwa odrêbne gospodarstwa, mieli
zagwarantowan¹ mo¿liwoæ ujawnienia tej dzia³alnoci w ewidencji i ubiegania
siê, ka¿dy z osobna, o dop³aty. Trybuna³ Konstytucyjny poszed³ dalej w ocenie
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istniej¹cej regulacji, uznaj¹c, ¿e uprawnienie ujawniania w ewidencji producentów rolnych i do numeru identyfikacyjnego przys³uguje ka¿demu z ma³¿onków,
niezale¿nie od ³¹cz¹cego ich ustroju maj¹tkowego, jeli samodzielnie prowadz¹
gospodarstwo rolne, rozumiane jako zorganizowana ca³oæ. Powy¿sze rozstrzygniêcie, które rozwi¹zuje powa¿ne problemy rolników, znalaz³o swoje odzwierciedlenie w aktualnym stanie prawnym, obowi¹zuj¹cym od 1 grudnia 2015 r. Do
tego czasu, pozostaj¹cy w separacji rolnicy, ale prowadz¹cy dwa odrêbne gospodarstwa, nie mogli ubiegaæ siê osobno o dop³aty, co ogranicza³o ich
samodzielnoæ ekonomiczn¹.
POSIADANIE GOSPODARSTWA PRZEZ MAŁŻONKÓW
A WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ROLNYCH.
STUDIUM JEDNEGO PRZYPADKU
(STRESZCZENIE)

Na podstawie art. 12 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci rolnicy, pozostaj¹cy w zwi¹zkach
ma³¿eñskich, ale prowadz¹cy dwa odrêbne gospodarstwa (np. rozdzielnoæ maj¹tkowa), nie mogli
ubiegaæ siê osobno o dop³aty, co ogranicza³o ich samodzielnoæ ekonomiczn¹. Problem ten nabiera³
szczególnego znaczenia w sytuacji pozostawania przez ma³¿onków-rolników w separacji. Mimo sygnalizowanych problemów, ustawodawca nie dokona³ nowelizacji ustawy o systemie ewidencji producentów rolnych. Dopiero wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12)
otworzy³ drogê rolnikom-ma³¿onkom do odrêbnego umieszczenia ich w ewidencji producentów rolnych i samodzielnego ubiegania siê o dop³aty.

THE POSSESSION OF FARM BY THE SPOUSES AND THE ENTRY
IN THE REGISTER OF AGRICULTURAL PRODUCERS.
A SINGLE CASE STUDY
(SUMMARY)

On the basis of Act of the national register of producers, the record of farms and records of
claims for payment, farmers, being in the matrimony and running farms on your own account
(eg. separate property) were not able to autonomously apply for the area payment. Such situation
limited their economic independence. This problem took on special meaning when spouses-farmers
were on the legal separation. Despite the identified problems, the legislature did not introduced
amendments in the Act. It was not until the Constitutional Courts judgment of 3 December 2013.
(Ref. P 40/12 P) gave farmers-spouses all the clear to place them separately in the register of
agricultural producers and independently apply for area payments.
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DER BESITZ DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE DURCH
EHEGATTEN UND DIE EINTRAGUNG IN DAS REGISTER
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGER.
EINZELFALLSTUDIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf der Grundlage des Art. 12 des Gesetzes über das nationale Anmeldesystem der Hersteller,
das Register landwirtschaftlicher Betriebe und über das Register der Zahlungsanträge, Landwirte, die
verheiratet bleiben aber gleichzeitig zwei separate Bauernhöfe führen (z. B. separates Eigentum),
könnten bis vor kurzem, separat leider keine Subventionen beantragen. Dadurch wurde auch ihre
ökonomische Unabhängigkeit stark begrenzt. Trotz der festgestellten Probleme, hat der Gesetzgeber
keine Änderungen im Gesetz über das Register der landwirtschaftlichen Produzenten eingeführt. Erst
das Urteil des Verfassungsgerichtes vom 3. Dezember 2013 (AZ P 40/12) hat dazu geführt, dass
Landwirte-Ehepartner, können getrennt in das Register der landwirtschaftlichen Produzenten eingetragen werden und auch unabhängige Beantragung für Subventionen machen.

