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WSTĘP

Prawo rolne jest bardzo ważną dziedziną prawa. Obejmuje ono bowiem normy prawne 
związane z szeroko rozumianą działalnością rolniczą oraz z środowiskiem wiejskim. Ge-
neralnie normy regulują (porządkują) relacje społeczne występujące w przestrzeni społecz-
nej, oddziałując na zachowania konkretnych podmiotów w danej sferze, w tym przypadku 
w szeroko rozumianym w rolnictwie. Są to normy o charakterze zarówno publicznym, jak 
i prywatnym, z tym że ze względu na ogromne znaczenie społeczne działalności rolniczej 
i gruntów rolnych, wzmacniane globalizacyjnymi procesami, w prawie rolnym coraz bar-
dziej dominują regulacje publicznoprawne. Mogą one zatem posłużyć również do wyjaśnia-
nia mechanizmów oddziaływania prawa publicznego i prywatnego na relacje społeczne, 
ukazywania złożoności samego prawa, jak i trudności w jego konstruowaniu i stosowaniu 
w praktyce, a tym samym do szerszego postrzegania prawa jako narzędzia zapewniania 
ładu społecznego. To tłumaczy w jakimś stopniu bardziej funkcjonalne podejście do prawa 
prawników agrarystów. Dlatego prawo rolne powinno być objęte programem studiów praw-
niczych na każdym wydziale prawa, tak jest od wielu dziesięcioleci na Wydziale Prawa 
i Administracji UJ. 

Osoby zainteresowane studiowaniem prawa rolnego można odsyłać do wielu publikacji 
książkowych i artykułowych, poczynając od podręcznika „Prawo rolne” (Warszawa 2019), 
napisanego przez szerokie grono przedstawicieli środowiska prawników-agrarystów pod 
redakcją prof. Pawła Czechowskiego, i monografi i „Instytucje prawa rolnego” (Warszawa 
2019), napisanej przez węższy krąg autorów pod redakcją prof. Małgorzaty Korzyckiej. 
W kształceniu studentów prawa i administracji wiodącą rolę pełnią wykłady i ćwiczenia 
z prawa rolnego. Są one nie tylko podstawową i zarazem wstępną formą edukowania, ale 
przede wszystkim pełnią rolę przewodnika po prawie rolnym, ukierunkowując osobę zain-
teresowaną w poszerzaniu wiedzy w tym zakresie. O kształcie zajęć edukacyjnych, w tym 
wykładów i ćwiczeń, przesądzają ich prowadzący. Nic dziwnego zatem, że zajęcia z tego 
samego przedmiotu na każdej uczelni mają swoją specyfi kę, utrwalaną od lat przez kolejnych 
mistrzów – profesorów. Nie inaczej jest z nauczaniem prawa rolnego na Wydziale Prawa 
i Administracji UJ. Owa specyfi ka wyraża się w łączeniu dogmatyki prawa z jego celowością 
i funkcjonalnością. 

Decydując się na napisanie skryptu, nauczyciele akademiccy tworzący Katedrę Prawa 
Rolnego UJ, kierowali się zamiarem zebrania w jednym miejscu podstawowej wiedzy z za-
kresu prawa rolnego przekazywanej studentom na wykładach i ćwiczeniach na WPiAUJ. Jest 
to wiedza wstępna, a tym samym bazowa, jakby wyciągnięta przed nawias prawa rolnego. 
Wymaga ona zatem rozwijania przez uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach oraz studio-
wanie podręczników i innych publikacji.



XIV Wstęp

Mamy nadzieję, że oddawany do rąk studentów skrypt z prawa rolnego będzie nie tylko 
pomocny w przygotowaniach do egzaminu z prawa rolnego, ale także będzie rozwijał ich 
umiejętności prawnicze zarówno z prawa prywatnego, jak i publicznego.

dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ
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