Katedra Prawa Rolnego

Prawo rolne

1. Prawne instrumenty polityki rolnej (w szczególności reglamentacja
produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej)
2. Prawo rolne, jego przedmiot i definicje
3. Prawo rolne a inne dziedziny prawa
4. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej – zadania WPR
5. Podstawowe pojęcia unijnego prawa rolnego
6. Ewolucja WPR
7. Pojęcie nieruchomości rolnej
8. Pojęcie gospodarstwa rolnego
9. Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne
10.Przeniesienie własności nieruchomości rolnych według kodeksu
cywilnego
11.Przeniesienie własności nieruchomości rolnych w świetle ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego; instrumenty prawne kształtowania
ustroju rolnego
12.Pojęcie gospodarstwa rodzinnego w świetle ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego
13.Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego, tryby i sposoby
14.Dziedziczenie gospodarstwa

rolnego

–

ogólna

charakterystyka,

znaczenie wyroku Trybunału z 2001 r.
15.Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego, gdy spadek został
otwarty do 13 lutego 2001 r.
16. Testamentowe dziedziczenie gospodarstwa rolnego
17.Zapis gospodarstwa rolnego.

18.Zbycie spadku obejmującego gospodarstwo rolne
19.Dział spadku obejmującego gospodarstwa rolne, tryby i sposoby.
20.Dziedziczenie wkładu gruntowego
21.Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi nieruchomościami rolnymi.
22.Dzierżawa gruntów rolnych
23.Zmiana generacji inter vivos w rolnictwie, ogólna charakterystyka form
prawnych, przekazanie za rentę strukturalną, umowa z następcą
24.Status prawny Agencji Nieruchomości Rolnych
25.Formy prawne gospodarowania nieruchomościami z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa – zwłaszcza sprzedaż, dzierżawa, zamiana,
przekazanie.
26.Księgi wieczyste a ewidencja gruntów
27.Prawna ochrona gruntów rolnych – podstawowe kierunki
28.Ochrona zasobów gruntów rolnych
29.Przeciwdziałanie degradacji gruntów rolnych
30.Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
31.Prawna koncepcja rolnictwa ekologicznego
32.Scalanie i wymiana gruntów - charakterystyka
33. Zasady scalania
34.Postępowanie scaleniowe
35.Grupy producentów rolnych
36.Rolnicze

spółdzielnie

produkcyjne

–

członkostwo,

przedmiot

działalności, wkłady, praca
37.Spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych
38.Ewolucja ubezpieczenia społecznego rolników
39.Zakres

podmiotowy

i

przedmiotowy

ustawy

o

ubezpieczeniu

społecznym rolników
40.Przesłanki uzyskania emerytury rolniczej, tzw. wcześniejszej emerytury
rolniczej oraz renty inwalidzkiej rolniczej
41.Wysokość emerytury i renty inwalidzkiej rolniczej.

42.Społeczno-zawodowe organizacje rolników
43.Izby rolnicze
44.Prawne

instrumenty

kształtowania

rynku

rolnego

–

ogólna

charakterystyka
45.Umowa kontraktacji
46.Agencja Rynku Rolnego
47.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
48. Działania objęte Programem rozwoju obszarów wiejskich
49.Płatności bezpośrednie
50.Podatek rolny

Polityka rolna Unii Europejskiej

1. Geneza wspólnej polityki rolnej.
2. Cele wspólnej polityki rolnej według Traktatu Rzymskiego i następnych
3. Założenia wspólnej polityki rolnej
4. Instrumenty wspólnej polityki rolnej
5. Determinanty rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej. Między globalizacją
a lokalnością.
6. Ewolucja wspólnej polityki rolnej. Przyszłość WPR po 2013 r.
7. Tendencje rozwoju wspólnej polityki rolnej.
8. Unijne prawo rolne – pojęcie i przedmiot.
9.Źródła unijnego prawa rolnego
10.Charakterystyka podstawowych pojęć
11.Zasady unijnego prawa rolnego
12.Cechy legislacji prawnorolnej
13.Wspólny rynek a wspólna polityka rolna

14.Rynkowe i strukturalne elementy wspólnej polityki rolnej w świetle
Traktatu
15.Wspólna polityka rolna a ochrona środowiska
16. Finansowanie Wspólnej Polityku Rolnej
17.Zasady konkurencji w rolnictwie
18.Ceny rolne
19.Interwencyjny skup produktów rolnych
20.Cła i inne środki ochrony rynków wewnętrznych
21.Licencje importowo-eksportowe, certyfikaty
22.Dopłaty eksportowe i opłaty importowe
23.Instrumenty ograniczania nadmiaru produkcji
24.Dopłaty bezpośrednie
25.Ogólna charakterystyka regulacji rynków branżowych – od rozproszenia
do uproszczenia regulacji
26.Regulacja rynku zbóż
27.Regulacja rynku mleka
28.Regulacja rynku cukru
29.Polityka strukturalna w rolnictwie w latach 1958-1972
30.Polityka strukturalna w rolnictwie w latach 1972 ( od kwietnia 1972 )
do 1985
31.Polityka strukturalna w rolnictwie po 1985 r.
32.Charakterystyka podstawowych instrumentów polityki strukturalnej:
modernizacja

gospodarstw

rolnych,

instrumenty

zmiany

generacji,

instrumenty ekstensyfikacji produkcji, instrumenty w zakresie organizacji
produkcji, przetwórstwa i zbytu produktów rolnych)
33.Od polityku strukturalnej w rolnictwie ku polityce rozwoju obszarów
wiejskich
34.Kształtowanie się regulacji prawnej w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich
35. Instrumenty rozwoju obszarów wiejskich w świetle obowiązującej

regulacji prawnej
36. Polityka Wspólnoty w odniesieniu do żywności i jej związki z WPR
37. Geneza i kształtowanie się wspólnotowego prawa żywnościowego
38. Ogólne prawo żywnościowe – rozp. 178/2002
39.Ochrona środowiska w rolnictwie – zarys
40. Sytuacja polskiego rolnictwa na tle rolnictwa europejskiego
41.Podstawy prawne oraz zakres przedmiotowy harmonizacji polskiego
prawa
rolnego z prawem wspólnotowym
42.Kierunki zmian prawa rolnego w Polsce w okresie dostosowawczym
43.Fundusze przedakcesyjne
44.Negocjacje w obszarze „Rolnictwo”.
45.Postanowienia „rolne” w Traktacie Akcesyjnym
46. Problemy dostosowawcze w zakresie prawa rolnego i administracji
rolnictwa
47.Prawna regulacja rynków rolnych w Polsce na tle regulacji wspólnotowej
48.Jednostki (agencje ) płatnicze w rolnictwie polskim
49.Prawne aspekty wdrażania wspólnotowych regulacji w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich do polskiego porządku prawnego.
50.Prawo rolno-żywnościowe w polskim porządku prawnym na tle regulacji
wspólnotowych

