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Występowałam kilkakrotnie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

treści art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 86), przedstawiając swoje wątpliwości natury 

konstytucyjnej co do tego przepisu w kontekście skarg małżonków posiadających 

rozdzielność majątkową i odrębne gospodarstwa rolne.

W piśmie z dnia 11 lipca 2012 r. Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi 

Departament Płatności Bezpośrednich poinformowało mnie o trwających w Ministerstwie 

pracach analitycznych dotyczących szczegółowego zakresu ewentualnych zmian powołanej 

powyżej ustawy. W tym też czasie wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne 

Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące zgodności z Konstytucją przepisu art. 12 

ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 r., w sprawie o sygn. akt P 

40/12 stwierdził, że art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
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przyznanie płatności w zakresie, w jaldm 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 w związku z art. 18 Konstytucji RP. Ponadto orzekł, że przepis art. 12 ust. 4 powołanej 

ustawy, traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w 

Dzienniku Ustaw.

Mając to na uwadze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 roku, Nr 14, poz. 147 ze 

zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie 

o planowanym sposobie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 

2013 r., sygn. akt P 40/12.


