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WSTĘP

Gospodarstwo rolne, a wraz z nim status rolnika indywidualnego, zwykle przechodzi z pokolenia 
na pokolenie. Bowiem jednym z wymogów bycia rolnikiem jest posiadanie ziemi. Teoretycznie można 
ją kupić lub wydzierżawić, ale obecnie jeśli nie ma się nic wspólnego z rolnictwem, to nie jest taka 
prosta sprawa. Czego się trzeba w tym zakresie dowiedzieć?

Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy podmiotami na rynku prywatnym reguluje 
szereg przepisów, w tym ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z później-
szymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1655), której przepisy stosuje się do określonych 
ustawą nieruchomości rolnych.

Ustawę uchwalono w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, 
dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce 
o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnic-
twa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów 
wiejskich.
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1. PODSTAWY PRAWNE

q Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.) 
q Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji 

rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze 
zm.) oraz zmieniające Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą (Dz. U. 2019 r. poz. 837)

q Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585)

q Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
256 ze zm.) zmieniona: 
n	Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-

strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695)
n	Ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restruktu-

ryzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1298)
q Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, odbywa się wtedy, jeśli nabycie takich 
nieruchomości rolnych następuje między osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi.

Do nabycia nieruchomości rolnej może dochodzić m.in. w wyniku: sprzedaży, zamiany, darowi-
zny, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, podziału 
majątku wspólnego, przysądzenia własności, wniesienia nieruchomości jako aport do spółki prawa 
handlowego, podziału spółki, przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową, łączenia spółek 
kapitałowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy pod pojęciem „nieruchomości rolnej” – należy rozumieć nieru-
chomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obsza-
rach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne.

Zgodnie z art. 461 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieru-
chomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rol-
nictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadow-
niczej i rybnej.

2. KTO MOŻE KUPIĆ ZIEMIĘ ROLNĄ I ZOSTAĆ ROLNIKIEM?

Jeśli nabywca ma status rolnika indywidualnego, nie ma większych ograniczeń przy nabywaniu 
nieruchomości rolnych. Limitem jest jedynie 300 ha posiadanej ziemi.

Kiedy jednak rolnikiem się nie jest, wiele zależy od tego, od kogo nabywa się działkę i jaka jest 
jej powierzchnia.
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Gdy powierzchnia działki rolnej nie przekracza 1 ha, teoretycznie kupić ją może każdy. Trze-
ba tylko pamiętać, że prawo pierwokupu tej ziemi ma Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Jeśli sprzedający jest bliskim krewnym, wtedy nie trzeba się obawiać zainteresowania ze strony 
KOWR, a maksymalna powierzchnia nabywanej nieruchomości to aż 300 ha. 

Kiedy zaś działka jest większa niż 1 ha, ale sprzedający nie jest spokrewniony z nabywcą, transak-
cja wymaga zgody Dyrektora KOWR, która jest udzielana w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być 
wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Kim więc jest rolnik indywidualny?

Rolnik indywidualny – (zgodnie z art. 6. ustrój rol.) – to osoba fizyczna będąca właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, któ-
rych łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze 
oraz co najmniej od 5 lat zamieszkująca w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nierucho-
mości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście 
to gospodarstwo.

Do powyższego okresu zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedza-
jący zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości 
rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa rolnego.

3. CZYM SĄ „KWALIFIKACJE ROLNICZE”?

Wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego – 
Dz.U.2020.0.16555 (ostatnie zmiany 18.02.2021 r., najbliższe zmiany – od 01.07.2021 roku) było pod-
stawą utworzenia pojęcia „kwalifikacje rolnicze”. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego 
państwa przez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, poprzez przeciwdziałanie nadmier-
nej koncentracji nieruchomości rolnych, a także przez zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej 
w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Przesłanka posiadania kwalifi-
kacji rolniczych została konkretnie rozwinięta ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 233, poz. 1382). Zmiana miała na celu wykluczenie automatycznego uznawania osób posiadają-
cych wykształcenie średnie i wyższe nierolnicze za posiadające wystarczające kwalifikacje teoretyczne.

Posiadanie kwalifikacji rolniczych przede wszystkim umożliwia zakup gruntu, gospodarstwa rolne-
go, w którym nabywca może rozpocząć własną działalność rolniczą lub pozarolniczą.

W ślad za tym, na podstawie art. 7 ust. 8 ww. ustawy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 
stycznia 2012 roku wydał Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby 
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wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109) oraz Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 
2019 r. zmieniające ww. rozporządzenie (Dz. U. z 2019 r., poz. 837). 

Rozporządzenie określa kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie 
wykształcenia wyższego rolniczego, zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie 
rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub zasadnicze branżowe rolni-
cze. Zawiera również zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które 
uznaje się te studia za przydatne zawodowo do rolnictwa. Podaje tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodo-
we oraz tytuły mistrza w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej. Wymienione 
są również rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa 
w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy jw.

Zgodnie z art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy kwalifikacje rolnicze posiada osoba, która uzyskała:

n	wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, branżowe zawodowe, średnie, średnie branżowe, 
lub

n	wykształcenie rolnicze wyższe, czyli ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia (odpo-
wiednio: licencjackie i inżynierskie lub magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie, ale tylko na 
kierunkach: Rolnictwo i/lub Ogrodnictwo i/lub Weterynaria i/lub Technika rolnicza i leśna i/lub Zoo-
technika i/lub Architektura krajobrazu i/lub Rybactwo. W przypadku ukończenia studiów na kierunku 
innym niż ww. wymienione za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego uznaje się ukończenie 
kierunku studiów, dla którego program kształcenia lub zakres kształcenia obejmują treści związane 
z działalnością wytwórczą w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając 
produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godz., lub

n	wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym 
z rolnictwem, lub

n	wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub 
n	wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
n	tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do 

prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
n	wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co 

najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi studia podyplomowe uznaje się 
za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem wówczas, gdy ich program obejmuje co 
najmniej jedno z następujących zagadnień:
q	Ekonomika rolnictwa,
q	Organizacja lub technologia produkcji rolniczej,
q	Marketing artykułów rolnych,
q	Rachunkowość rolnicza,
q	Agrobiznes.
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Nabywca ziemi, w celu utworzenia gospodarstwa rodzinnego musi pamiętać, że nie wszystkie 
studia podyplomowe w zakresie rolnictwa obecne na polskim rynku spełniają wymogi rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rol-
ników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 
rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 
759, z późn. zm.). Ww. rozporządzenie wprowadza nowe pojęcie – studia podyplomowe w zakresie 
związanym z działalnością rolniczą. Program studiów musi obejmować treści związane z działalno-
ścią rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin. Warunek ukończenia takich studiów jest wymagany, 
aby dostać „premię dla młodych rolników”.

W Rozporządzeniu wymieniono również zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie 
średnie rolnicze lub średnie branżowe rolnicze:
q	Technik rolnik,
q	Technik ogrodnik, 
q	Technik architektury krajobrazu,
q	Technik hodowca o specjalności hodowli drobiu,
q	Technik hodowca o specjalności hodowli zwierząt,
q	Technik hodowca koni, 
q	Technik pszczelarz,
q	Technik rybactwa śródlądowego (w przypadku prowadzenia tegoż chowu lub hodowli),
q	Technik weterynarii (w przypadku chowu lub hodowli zwierząt),
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q	Technik ekonomista o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych,
q	Technik ekonomista o specjalności rachunkowość i rynek rolny,
q	Technik towaroznawca o specjalności surowce rolne,
q Technik agrobiznesu,
q	Technik mechanizacji rolnictwa,
q	Technik melioracji wodnych,
q	Technik inżynierii środowiska i melioracji wodnych,
q	Technik turystyki wiejskiej,
q	Technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze,
q	Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Natomiast zawodami, których posiadanie uznaje się za wykształcenie zasadnicze rolnicze lub 
zasadnicze branżowe rolnicze są:
q Rolnik,
q	Ogrodnik, 
q	Pszczelarz,
q	Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
q	Rybak śródlądowy – w przypadku chowu lub hodowli ryb,
q	Mechanik maszyn rolniczych,
q	Mechanik maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze,
q	Rolnik mechanizator.

4. JAKIE DOWODY POTWIERDZAJĄ POSIADANIE KWALIFIKACJI ROLNICZYCH?

Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych w zakresie wyższego wykształce-
nia rolniczego jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich na kierunku: Rolnictwo i/lub Ogrodnictwo i/lub Weterynaria i/lub Technika rol-
nicza i leśna i/lub Zootechnika i/lub Architektura krajobrazu i/lub Rybactwo.

Dowodem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych związanych z rolnictwem – 
jest świadectwo ich ukończenia wraz z wykazem przedmiotów objętych programem studiów oraz 
wymiarem ich godzin.

Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych w zakresie średniego lub średniego 
branżowego wykształcenia rolniczego – jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej 
w zawodzie jak wyżej, albo w przypadku gdy na świadectwie ukończenia szkoły brak jest informacji 
o zawodzie – świadectwo ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem (wystawionym zgodnie z aktual-
nym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i in-
nych druków szkolnych) potwierdzającym, że absolwent kształcił się w wyżej wymienionych zawodach 
lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie z wyżej wymienionych.
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Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych w zakresie zasadniczego wy-
kształcenia zawodowego lub zasadniczego branżowego – jest świadectwo ukończenia szkoły 
z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwa-
lifikowanego robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifi-
kacje zawodowe w zawodzie z wymienionych wyżej.

Dowodem potwierdzającym posiadanie wykształcenia innego niż rolnicze (łączonego z 3-letnim 
stażem pracy), w przypadku wykształcenia:
n	wyższego – jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich na kierunku innym niż uznawane za rolnicze;
n	średniego lub średniego branżowego – jest świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcące-

go, liceum profilowanego, liceum technicznego, średniego liceum zawodowego, branżowej szkoły 
II stopnia albo świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 
dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe lub w zawodzie nauczanym na poziomie tech-
nika innym niż zawody wyżej wymienione.

Rozporządzenie określa również tytuły kwalifikacyjne oraz tytuły zawodowe mistrza w za-
wodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej (w tym również zespoły i szkoły przyspo-
sobienia rolniczego). Tytułami kwalifikacyjnymi, tytułami zawodowymi oraz tytułami zawodowymi 
mistrza w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej są:
1. rolnik;
2. wykwalifikowany rolnik;
3. mistrz rolnik;
4. rolnik upraw polowych:

a) wykwalifikowany rolnik upraw polowych,
b) mistrz – rolnik upraw polowych;

5. rolnik łąkarz:
a) wykwalifikowany rolnik łąkarz,
b) mistrz – rolnik łąkarz;

6. rolnik chmielarz:
a) wykwalifikowany rolnik chmielarz,
b) mistrz – rolnik chmielarz;

7. rolnik hodowca bydła:
a) wykwalifikowany rolnik hodowca bydła,
b) mistrz – rolnik hodowca bydła;

8. rolnik hodowca trzody chlewnej:
a) wykwalifikowany rolnik hodowca trzody chlewnej,
b) mistrz – rolnik hodowca trzody chlewnej;

9. rolnik hodowca owiec:
a) wykwalifikowany rolnik hodowca owiec,
b) mistrz – rolnik hodowca owiec;
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10. rolnik hodowca koni
a) wykwalifikowany rolnik hodowca koni,
b) mistrz – rolnik hodowca koni;

11. hodowca drobiu:
a) wykwalifikowany hodowca drobiu,
b) mistrz – hodowca drobiu;

12. hodowca zwierząt futerkowych:
a) wykwalifikowany hodowca zwierząt futerkowych,
b) mistrz – hodowca zwierząt futerkowych;

13. pszczelarz;
14. wykwalifikowany pszczelarz;
15. mistrz pszczelarz;
16. ogrodnik;
17. wykwalifikowany ogrodnik;
18. mistrz ogrodnik;
19. ogrodnik sadownik:

a) wykwalifikowany ogrodnik sadownik,
b) mistrz – ogrodnik sadownik;

20. ogrodnik szkółkarz:
a) wykwalifikowany ogrodnik szkółkarz,
b) mistrz – ogrodnik szkółkarz;

21. ogrodnik warzywnik:
a) wykwalifikowany ogrodnik warzywnik,
b) mistrz – ogrodnik warzywnik;

22. ogrodnik upraw kwiaciarskich:
a) wykwalifikowany ogrodnik upraw kwiaciarskich,
b) mistrz – ogrodnik upraw kwiaciarskich;

23. ogrodnik pieczarkarz:
a) wykwalifikowany ogrodnik pieczarkarz,
b) mistrz – ogrodnik pieczarkarz;

24. traktorzysta – wykwalifikowany traktorzysta;
25. traktorzysta kombajnista – wykwalifikowany traktorzysta kombajnista;
26. rolnik obsługi maszyn rolniczych – mistrz rolnik obsługi maszyn rolniczych;
27. mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
28. wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
29. mistrz – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
30. rybak stawowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:

a) wykwalifikowany rybak stawowy,
b) mistrz – rybak stawowy;

31. rybak jeziorowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:
a) wykwalifikowany rybak jeziorowy,
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b) mistrz – rybak jeziorowy;
32. rybak rzeczny – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:

a) wykwalifikowany rybak rzeczny,
b) mistrz – rybak rzeczny;

33. rybak śródlądowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb;
34. absolwent zespołu przysposobienia rolniczego;
35. absolwent szkoły przysposobienia rolniczego.

Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych w tym zakresie, wraz z potwierdze-
niem 3-letniego stażu pracy w rolnictwie, jest świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub 
dyplom z tytułem mistrza w zawodzie, albo zaświadczenie ukończenia trzech stopni zespołu przyspo-
sobienia rolniczego, albo świadectwo ukończenia szkoły przysposobienia rolniczego.

Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, na podstawie 5-letniego stażu pra-
cy w rolnictwie, odpowiednio do wykształcenia są: 
n	podstawowego – jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
n	gimnazjalnego – jest świadectwo ukończenia gimnazjum;
n	zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego – jest świadectwo ukończenia 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dającej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub za-
sadnicze branżowe lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kształconym na 
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia innym niż wyżej wymienio-
ne zawody kształcenia zasadniczego.

5. CO UZNAJE SIĘ ZA STAŻ PRACY W ROLNICTWIE?

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
q	podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub
q	prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha sta-

nowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania 
lub dzierżawy, lub

q	była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy 
o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

q	wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spół-
dzielni produkcji rolnej, lub

q	odbyła staż, o którym mowa w art. 53 skierowanie do odbycia stażu ust. 1 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), 
obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

q	pracowała w indywidualnym gospodarstwie rolnym i potwierdziła ten fakt zaświadczeniem wyda-
nym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywi-
dualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. poz. 310).
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Ustawa nie posługuje się w tym przypadku pojęciem „stałej pracy”, więc doktryna przyjmuje, że 
dopuszcza ona przerwy w pracy, pod warunkiem, że przepracowany okres równy jest odpowiednio 3 
lub 5 lat. W dodatku co najmniej ostatni okres pracy powinien przypadać na dzień złożenia oświad-
czenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu, lub zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnych. 
Okresów przerw nie wlicza się do stażu pracy. Praca może też dotyczyć różnych gospodarstw.

Dowodem potwierdzającym posiadanie stażu pracy w rolnictwie, przy kwalifikacjach określonych 
art. 6 ust.2 pkt 2 , lit. b-d ustawy, przy:
q	podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników – jest zaświadczenie właściwej jednostki orga-

nizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
q	prowadzeniu przez osobę przejmującą gospodarstwo rolne działalności rolniczej w gospodarstwie 

rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha będącym:
n	jej własnością – jest:

• akt notarialny,
• prawomocne orzeczenie sądu,
• wypis z księgi wieczystej,
• wypis z ewidencji gruntów i budynków,
• zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).
• inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające łączną powierzchnię, położenie 

i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego;
n	przedmiotem użytkowania wieczystego – jest jeden z dokumentów: akt notarialny, prawomocne 

orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków, zaświad-
czenie właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta);

n	przedmiotem dzierżawy – jest jeden z dokumentów: akt notarialny, prawomocne orzeczenie 
sądu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenie właści-
wego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub kopia dzierżawy z datą pewną;

q	zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pra-
cę, przy wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej – jest świadectwo 
pracy;

q	wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spół-
dzielni produkcji rolnej – jest zaświadczenie o wykonywaniu pracy;

q	odbyciu stażu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy (dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm), obejmującego 
wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej – jest zaświadczenie 
o odbyciu stażu.

Zasadą wynikającą z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest możliwość nabycia gruntu rolne-
go wyłącznie przez rolnika indywidualnego. Z kolei nabywca gruntu rolnego nie może go skutecznie 
zbyć, ani oddać w posiadanie przed upływem 5 lat od jego nabycia. Nabycie nieruchomości rolnej 
przez podmiot inny niż rolnik indywidualny oraz możliwość zbycia nieruchomości rolnej przed upły-
wem 5 lat od jej nabycia możliwe jest jednak po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód Dyrektora 
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Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), wydawanych w drodze decyzji ad-
ministracyjnej. Trzeba spełniać pewne warunki żeby decyzja, o którą wnioskujemy była pozytywna. 
W treści broszury przybliżyłam podstawowe zagadnienia związane z wymaganymi przy zakupie zie-
mi kwalifikacjami rolniczymi, o które w praktyce świadczenia doradztwa rolniczego przez doradców 
ośrodków doradztwa rolniczego. często pojawiają się zapytania.

Źródło:
- www.kowr.gov.pl
- Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 ze 

zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji 

rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze 
zm.) oraz zmieniające Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą (Dz. U. 2019 r. poz. 837)
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n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO • Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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