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Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

                     Szanowny Panie Marszałku 
 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 

projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy o krajowym 
systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności (druk nr 2542).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

 

                                                  Z wyrazami szacunku                               

 

                                                                        (-) Ewa Kopacz 

 



 

Stanowisko Rządu RP do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  

o przyznanie płatności (druk 2542) 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zawartym w uzasadnieniu 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 

86 oraz z 2013 r. poz. 1537) celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12), który orzekł, że 

art. 12 ust. 4 ww. ustawy1) w zakresie, w jakim nie przewiduje dopuszczalności nadania 

osobnych numerów identyfikacyjnych każdemu z małżonków, w sytuacji gdy istnieje między 

nimi rozdzielność majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa rolne, jest niezgodny z art. 32 

ust. 1 Konstytucji (Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne) w związku z art. 18 (Małżeństwo jako związek kobiety 

i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 

Rzeczypospolitej Polskiej). 

Projekt przewiduje, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeden numer 

identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy 

są współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W pozostałych przypadkach każdy 

z małżonków będzie miał prawo do osobnego numeru identyfikacyjnego. Umożliwi to im 

ubieganie się o płatności z funduszy w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na 

prowadzone przez nich osobno gospodarstwa rolne. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 

ust. 4, zaproponowanym przez Senat: „W przypadku współposiadaczy gospodarstwa rolnego 

nadaje się jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje się temu 

ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.”. 

Ponadto projekt zakłada, że producent będzie obowiązany przedstawić na żądanie kierownika 

biura powiatowego agencji dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej  
                                                           
1) Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy - w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami 
gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje się temu z 
małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę. 
 



w oddzielnym gospodarstwie rolnym (dodawany ust. 1a w art. 11). Przepis ten stanowi 

instrument, którym może posłużyć się kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w toku postępowania w sprawie wpisu producenta do ewidencji. 

Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie 

uprawniony do wezwania producenta do złożenia dokumentów potwierdzających 

prowadzenie działalności rolniczej w oddzielnym gospodarstwie rolnym, a producent jest 

zobowiązany takie dokumenty przedstawić. 

W projekcie przewidziano również, że minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi,  

w drodze rozporządzenia, dokumenty, o których mowa w art. 11 ust. 1a, uwzględniając 

dokumenty uprawdopodabniające posiadanie środków produkcji rolnej, w tym gruntów 

rolnych, oraz dokumenty wskazujące na samodzielne ponoszenie przez wnioskodawcę 

wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.  

Propozycja Rady Ministrów 

Zaproponowane przez Senat rozwiązania stanowią pewne minimum służące wykonaniu 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rada Ministrów pozytywnie ocenia zwłaszcza nowe 

brzmienie art. 12 ust. 4, gdyż zgodne jest z głównym zaleceniem wynikającym z uzasadnienia 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. stworzeniem przepisów umożliwiających nadanie 

odrębnych numerów identyfikacyjnych małżonkom w sytuacji prowadzenia przez nich 

odrębnych gospodarstw rolnych.  

Należy jednak zauważyć, że proponowane przepisy po wejściu w życie mogą spowodować 

wątpliwości interpretacyjne. 

Powyższa uwaga odnosi się zwłaszcza do dodawanego przez senacki projekt ustawy ust. 1a  

w art. 11 obowiązującej ustawy, zgodnie z którym producent będzie zobowiązany przedstawić 

na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej w oddzielnym gospodarstwie 

rolnym.  

Przede wszystkim, użyte sformułowanie „oddzielne gospodarstwo rolne” dla potrzeb 

systemu ewidencji producentów jest nieprecyzyjne i niewystarczające. Działalność rolnicza 

zawsze jest prowadzona w gospodarstwie, oddzielnym od innych. Nietrudno będzie 

udowodnić, że dany rolnik prowadzi działalność rolniczą w oddzielnym gospodarstwie od 

gospodarstwa prowadzonego przez innego rolnika. Przepis w proponowanym brzmieniu nie 

odnosi się zatem do istoty zagadnienia, które powinien regulować. Mianowicie na jego 



podstawie nie zostanie ustalone, czy rolnik prowadzi samodzielnie działalność rolniczą  

w danym gospodarstwie, a więc czy jest jedynym posiadaczem tego gospodarstwa. Ustalenie 

tej okoliczności jest niezbędne do stwierdzenia, czy dany podmiot jest rolnikiem  

w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. Dlatego też zasadne jest, aby proponowany przez 

Senat art. 11 ust. 1a jednoznacznie wskazywał, że przedstawione przez producenta 

dokumenty mają potwierdzać fakt samodzielnego prowadzenia przez niego działalności 

rolniczej.  

Przepisy te nie rozstrzygają, w jakich sytuacjach kierownik biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł żądać przedstawienia dokumentów,  

a więc w tym zakresie organ będzie miał pełną dowolność, co nie wydaje się właściwe, biorąc 

pod uwagę zasadę legalizmu, zgodnie z którą organ działa na podstawie i w granicach 

przepisów prawa. Ponadto należy zauważyć, że okoliczność prowadzenia działalności 

rolniczej w gospodarstwie rolnym jest istotna tylko do oceny, czy wnioskodawca jest 

rolnikiem, a nie jakimkolwiek producentem w rozumieniu zmienianej ustawy. W ocenie Rady 

Ministrów przepis powinien dotyczyć jedynie rolnika, a nie każdego producenta. 

Dodatkowo, przepisy nie precyzują, w jakim trybie kierownik biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie żądał przedstawienia tych dokumentów  

i czy mają tu mieć zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

W odniesieniu do propozycji brzmienia dodawanego art. 17 ust. 2, proponuje się 

zmodyfikować upoważnienie do wydania rozporządzenia zawarte w tym artykule, tak aby   

w tym rozporządzeniu można było określić wszystkie dokumenty niezbędne do 

zweryfikowania okoliczności samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w danym 

gospodarstwie przez danego rolnika. Niezbędne wydaje się zatem rozszerzenie wytycznej do 

wydania tego rozporządzenia przez pozostawienie otwartego katalogu dokumentów, które 

należy uwzględnić, wydając to rozporządzenie. 

Podsumowując 

Rada Ministrów akceptuje senacki projekt ustawy. Niemniej jednak, zwraca uwagę na 

konieczność uwzględnienia uwag wyrażonych w niniejszym Stanowisku poprzez 

doprecyzowanie przepisów. 
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