Warszawa, dnia 07 lipca 2021

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
DOS.prk.005.3.2021

Pan
Aleksander Pociej
Przewodniczący Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 czerwca 2021 r., BPS.DKS.KPCPP.0330.20.2021, przy którym
została przekazana petycja dotyczącą podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji
egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo
ograniczenia i wyłączenia od egzekucji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, co następuje.
Katalog wyłączeń w przypadku skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który
prowadzi

gospodarstwo,

w

aktualnym

stanie

prawnym

określa

rozporządzenie

Ministra

Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika
prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1385). Przyjęte
rozwiązania mają na celu zapewnienie możliwości prowadzenia dalszej produkcji w gospodarstwie
rolnym i osiągania przychodów, które mogłyby być przeznaczane na zaspokojenie wierzycieli. Katalog
wyłączeń przedmiotów z egzekucji uzyskał akceptację na etapie konsultacji projektu rozporządzenia,
podczas których jednoznacznie potwierdzono adekwatność przyjętych rozwiązań do oczekiwań
środowiska rolniczego, zabezpieczając tym samym podstawowe interesy ekonomiczne producentów
rolnych (w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowań egzekucyjnych).
Obowiązujące od dnia 2 sierpnia 2017 r. rozwiązanie pozwala zróżnicować zakres ograniczeń
egzekucji w zależności od potencjału konkretnego gospodarstwa, uwzględnić zróżnicowany charakter
działalności rolniczej dłużników i umożliwia określenie przedmiotów niepodlegających egzekucji

w sposób proporcjonalny do potencjału gospodarstwa rolnego. Dzięki takiemu podejściu egzekucja nie
przesądzi o ewentualnej likwidacji gospodarstwa rolnego.
W celu poprawy efektywności egzekucji administracyjnej oraz jej uproszczenia w zakresie włączeń
przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo wskazane byłoby aby zakres wyłączeń
spod egzekucji w egzekucji administracyjnej był analogiczny jak w egzekucji sądowej, tj. wskazany
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów
należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że Komisje Sejmu i Senatu w 2020 r. rozpatrywały petycję
w sprawie niekonstytucyjności przepisów przedmiotowego rozporządzenia i przeniesienia
ww. przepisów do Kodeksu postępowania cywilnego, który uregulowałby problematykę przedmiotów
należących do rolnika niepodlegających egzekucji w drodze ustawy. Sprawa ta nadal jest procedowana
w komisjach i należy mieć na względzie, iż obowiązujące przepisy w najbliższym czasie mogą ulec
zmianie.
Z wyrazami szacunku
z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

