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rolnych, a więc z dystrybutorami, sprzedawcami detalicznymi, czy też innego rodzaju 

pośrednikami. Dlatego kilka lat temu zainicjowano w Hiszpanii zmiany o charakterze 

ekonomiczno-prawnym umożliwiające zawieranie standardowych umów, których celem 

była i jest optymalizacja funkcjonowania handlu produktami rolnymi przy współpracy 

rolników i różnego rodzaju pośredników. Oprócz niewątpliwych zalet tego typu 

umów związanych ze wzrostem obrotu produktami rolnymi, kontrakty te zawierają 

także niezwykle korzystne postanowienia dotyczące mediacji i klauzule arbitrażowe, 

dzięki czemu przyczyniają się do polubownego załatwiania sporów pomiędzy stronami. 

Yolanda González González, El sector agrario español desde la perspectiva 

de género (Sektor rolniczy w Hiszpanii z perspektywy płci), RDAA 2012,  

nr 60, s. 65-89.  

Oszacowanie roli kobiet w rolnictwie napotyka duże trudności z dwóch przyczyn: 

w związku z trudnościami z uzyskaniem informacji statystycznych pozwalających na 

szczegółowe opisanie ich sytuacji oraz w powiązaniu z innymi aspektami socjoeko-

nomicznymi, wywierającymi pośredni wpływ na ich sytuację życiową. Autorka zwra-

ca uwagę, że obecnie wiele kobiet, pracując przy produkcji rolnej, dodatkowo do-

kształca się i wraz z upływem czasu porzuca pracę na roli na rzecz innych zajęć  

w celu polepszenia swojej sytuacji materialnej i życiowej. Jak pokazują badania, 

zdecydowana większość kobiet pracujących przy produkcji rolnej nie jest ani zadowo-

lona, ani niezadowolona ze swojego aktualnego położenia. Zdaniem Autorki niezbędne 

staje się przeprowadzenie odpowiednich kursów dokształcających kobiety pracujące przy 

produkcji rolnej celem przedstawienia im korzyści, jakie może przynieść im w dłuższej 

perspektywie praca na roli. 

 

Opracowanie: KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI 

 

 

„Revue de Droit Rural” 

Christine Lebel, Agriculteur: quelle liberté d’entreprendre demain (Rolnik: 

ile swobody w przedsiębiorczości na jutro), RDR 2013, nr 411, s. 3-4. 

Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób działalność rolnicza,  

z natury podlegająca prawu cywilnemu, wpisuje się w swobody właściwe wymianie 

handlowej. Swoboda podejmowania działalności gospodarczej ma rangę konstytucyj-

ną i nie ogranicza się jedynie do sfery handlowej. W prawie rolnym jednak swoboda 

ta napotyka szereg ograniczeń wynikających m.in. z prawa ochrony środowiska czy  
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z prawa żywnościowego. Ponadto kontrola struktur rolnych, w ramach której wyko-

rzystanie gruntów rolnych wymaga uprzedniej zgody organów administracji, ogra-

nicza swobodę przedsiębiorczości. Zgodność z konstytucją została potwierdzona 

wyrokiem sądu z 1984 r. i jest uzasadniona „ogólnym interesem rolniczym”. Autorka 

podejmuje także kwestię swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do prawa konku-

rencji, jakości żywności i dzierżawy rolniczej. Nowe warunki gospodarcze nakazują 

zadać sobie na nowo pytanie, czy ograniczenia swobody działalności gospodarczej  

w rolnictwie nie są nadmiernym ciężarem dla rolników, zwłaszcza tych prowadzą-

cych rodzinne gospodarstw rolne. 

Claude Blumann, La politique agricole commune face aux nouveaux défis 

planétaires et européens (Wspólna Polityka Rolna wobec nowych wyzwań 

globalnych i europejskich), RDR 2013, nr 416, s. 17-23. 

Dziś ojcowie WPR z trudnością rozpoznaliby w niej własne dzieło. Ponad pięć-

dziesiąt lat temu nadrzędnym celem WPR było zwiększenie produkcji rolnej tak, by 

Europa mogła cieszyć się bezpieczeństwem dostaw żywności. Obecnie do priorytetów 

polityki rolnej zaliczyć należy działania na rzecz ochrony środowiska. Polityka rolna 

musi stawiać czoło takim wyzwaniom globalnym, jak zmiany klimatu, zagrożenie 

bezpieczeństwa żywnościowego i konieczność zwiększenia produkcji energii ze źró-

deł odnawialnych. Autor analizuje WPR w kontekście tych trzech głównych wyzwań. 

Wskazuje przy tym na nowy, jeszcze bardziej ekologiczny wymiar tej polityki po 

2014 r., zwłaszcza w jej drugim filarze. Prawo żywnościowe stopniowo rozwija się 

poza WPR, przede wszystkim dzięki trzem elementom: rozporządzeniu nr 178/2002, 

rozporządzeniom nr 882/2004 i 854/2004 i systemowi wczesnego ostrzegania o nie-

bezpiecznej żywności (RASFF) nieformalnie wprowadzonemu już w 1979 r. W od-

niesieniu zaś do energii ze źródeł odnawialnych należy podkreślić, że związki między 

produkcją biopaliw a WPR są bardzo złożone. Do podstawowych problemów w tym 

obszarze Autor zalicza problemy środowiskowe wiążące się z pozyskiwaniem bioma-

sy. Zwraca uwagę, że w przyszłości WPR będzie wspierać jedynie biopaliwa drugiej 

generacji wytworzone z biomasy nienadającej się do spożycia, a więc niestanowiącej 

konkurencji dla tradycyjnej produkcji rolnej. 

Samuel Crevel, Agriculteur cherche pince pour cause de manque de bras 

(Rolnik szuka szczypiec z braku rąk do pracy), RDR 2013, nr 417, s. 1-2. 

Autor próbuje dokonać syntezy dwóch artykułów opublikowanych w 2013 r. we 

francuskim tygodniku „Le Journal du Dimanche”. Pierwszy artykuł porusza problem 

braku siły roboczej w rolnictwie. Niemal dwanaście tysięcy miejsc pracy pozostaje na 

rynku ze względu na brak chętnych do podjęcia zatrudnienia w rolnictwie. Niechęć 

może być uzasadniona trudnością pracy w rolnictwie i życia na wsi, ryzykiem finan-
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sowym i rosnącą zawiłością norm prawnych. Drugi artykuł opisuje inteligentne ma-

szyny rolnicze, za pomocą których można dokonać zbiorów w momencie optymalnej 

dojrzałości owoców, czy też maszyn pozwalających na pozbycie się chwastów. Takie 

typy maszyn, zdaniem Autora, mogą w przyszłości doprowadzić także do zlikwido-

wania wielu miejsc pracy w rolnictwie. W ten sposób brak chętnych do pracy będzie 

zrównoważony postępem w mechanizacji rolnictwa. W ramach kontroli struktur rol-

nych można by np. wspierać zatrudnienie w rolnictwie osób nieposiadających wła-

ściwego wykształcenia w tym kierunku, pod warunkiem że ich działalność będzie 

polegała na wykorzystaniu inteligentnych maszyn. Można też wyobrazić sobie od-

wrotną sytuację, kiedy to kontrola struktur rolnych wspiera raczej pracowników niż 

maszyny. Artykuł zawiera też wiele propozycji, dzięki którym prawo rolne mogłoby 

w jeszcze większym stopniu odzwierciedlać nowoczesne trendy w rolnictwie. 

Eric Adam, L’impasse des négociations internationales agricoles: la nécessité 

d'un aggiornamento (Impas w międzynarodowych negocjacjach rolniczych: 

konieczność aggiornamento), RDR 2013, nr 417, s. 27-32. 

Globalne zarządzanie w rolnictwie powinno zostać wzmocnione, jednakże nego-

cjacje międzynarodowe podejmowane na forum WTO i G20 utknęły w martwym 

punkcie. Kwestia rolnictwa staje się przedmiotem rozgrywek geopolitycznych, które 

są coraz bardziej skomplikowane ze względu na wyzwania demograficzne, ekolo-

giczne i społeczno-gospodarcze. Autor proponuje, by przyszłe negocjacje handlowe 

uwzględniały aspekty poza-handlowe, związane zwłaszcza z potrzebami społecznymi 

i ochrony środowiska. Artykuł otwiera przedstawienie głównych wyzwań rolniczych  

i żywnościowych w skali globalnej w XXI w. Następnie wskazano na trudności, jakie 

napotykają różne organizacje podejmujące próbę międzynarodowego zarządzania  

w rolnictwie: runda dauhańska WTO, negocjacje klimatyczne, dyskusje w ramach 

G20. Nieufność wobec zasad handlu międzynarodowego, zwłaszcza w kontekście 

kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego i braku globalnego systemu zarządzania, 

skłania wiele państw do prowadzenia wewnętrznej polityki rolnej niewykraczającej 

zanadto poza granice kraju. Takie podejście może okazać się zgubne dla bezpieczeń-

stwa żywnościowego i gospodarki na świecie. Autor zadaje pytanie, w jaki sposób 

można pogodzić cel uwolnienia wymiany handlowej z koniecznością zachowania 

narodowych polityk rolnych zapewniających bezpieczeństwo żywności i zgodność  

z wymogami ochronnych środowiska i potrzebami społecznymi. Proponuje przede 

wszystkim wprowadzenie zmiany w zasadach, na których opiera się WTO, tak by 

były one zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ważne jest, aby prawo 

uwzględniało wielofunkcyjność rolnictwa i więzi między zrównoważonym rozwojem 

a konkurencyjnością rolnictwa. 
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