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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 892 i 1844) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 uchyla się ust. 1a; 

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. 1. Dopłaty są wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.  

2. Dopłaty wynoszą, w przypadku ubezpieczenia upraw albo zwierząt od 

wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 2:  

1) do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 

jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od 

ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa w tym 

przepisie, nie przekraczają 9% sumy ubezpieczenia, a w przypadku: 

a) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V – nie przekraczają 

12% sumy ubezpieczenia tych upraw,  

b) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI – nie przekraczają 

15% sumy ubezpieczenia tych upraw; 

2) do 65% składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 2, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia 

od ubezpieczenia zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa w tym 

przepisie, nie przekraczają 0,5% sumy ubezpieczenia. 

3. Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego zwierzęcia 

gospodarskiego, ustala producent rolny z zakładem ubezpieczeń w umowie 

ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9. 

4. W przypadku ubezpieczenia upraw albo zwierząt od wszystkich rodzajów 

ryzyka, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 2, zakłady ubezpieczeń 

mogą określić stawki taryfowe ubezpieczenia wyższe niż określone w ust. 2.  
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5. Jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia 

przekroczą: 

1) odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1, od ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka, o których 

mowa w tym przepisie, dopłaty przysługują w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1; 

2) 0,5% sumy ubezpieczenia zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, od 

ubezpieczenia zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa w tym 

przepisie, dopłaty nie przysługują. 

6. Producent rolny może zawrzeć umowę ubezpieczenia obejmującą jeden rodzaj 

ryzyka albo kilka wybranych rodzajów ryzyka z tych, o których mowa odpowiednio 

w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 2.  

7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 6, dopłaty 

przysługują w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1, lub zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli określone 

przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka 

lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka nie przekroczą stawek taryfowych 

ubezpieczenia określonych w ust. 2. Dopłaty nie przysługują, jeżeli określone przez 

zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub 

łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka przekroczą stawki taryfowe ubezpieczenia 

określone w ust. 2. 

8. W przypadku gdy uprawa rolna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, jest 

prowadzona na działce ewidencyjnej, na której występują użytki rolne różnych klas, 

przy ustalaniu stawek taryfowych ubezpieczenia zakłady ubezpieczeń uwzględniają 

klasę tych użytków rolnych, których powierzchnia jest największa, zgodnie 

z oświadczeniem złożonym przez producenta rolnego w tym zakresie. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 

30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla 

poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na 

uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów 

rolnych, a także uwzględniając możliwości budżetu państwa. 

10. Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze 

rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny, mając na względzie powierzchnię 
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upraw i liczbę zwierząt przewidzianą do objęcia ubezpieczeniem przez zakłady 

ubezpieczeń w następnym roku, a także założenia do ustawy budżetowej.”; 

3) w art. 10c ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku niezawarcia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa 

umów, o których mowa w art. 9, a także gdy rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia takiej umowy, w szczególności 

z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych ubezpieczenia wyższych 

niż określone w art. 5 ust. 2 co najmniej w dwóch zakładach ubezpieczeń, które zawarły 

z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, przepisów 

ust. 6 i 7 nie stosuje się.”. 

Art. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2e i 4 ustawy zmienianej 

w art. 1 zachowują moc. 

Art. 3. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym ustawy nie przekroczy kwoty:  

1) w 2017 r. – 725 886 tys. zł; 

2) w 2018 r. – 957 425 tys. zł; 

3) w 2019 r. – 1 188 965 tys. zł; 

4) w 2020 r. – 1 420 504 tys. zł; 

5) w 2021 r. – 1 420 504 tys. zł; 

6) w 2022 r. – 1 420 504 tys. zł; 

7) w 2023 r. – 1 420 504 tys. zł; 

8) w 2024 r. – 1 420 504 tys. zł; 

9) w 2025 r. – 1 420 504 tys. zł; 

10) w 2026 r. – 1 420 504 tys. zł. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa monitoruje przekroczenie limitu wydatków, 

o którym mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący. 

3. Mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2, polega na proporcjonalnym 

zmniejszeniu w umowach w sprawie dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, wysokości limitu dopłat zgłoszonego przez zakłady ubezpieczeń, 

z uwzględnieniem wskaźnika wynikającego z ilorazu limitu wydatków ustalonych na dany 

rok i łącznego limitu dopłat zgłoszonego na ten rok przez zakłady ubezpieczeń.  
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4. Wysokość limitu dopłat dla zakładu ubezpieczeń na dany rok budżetowy 

po zastosowaniu mechanizmu korygującego oblicza się jako iloczyn zgłoszonego przez dany 

zakład ubezpieczeń limitu dopłat i wskaźnika, o którym mowa w ust. 3. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  
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UZASADNIENIE 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie przez 

zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych 

z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, 

wprowadzając podwyższone stawki taryfowe, do których będą stosowane dopłaty 

z budżetu państwa. Zmiana ustawy zapewni i upowszechni sprzedaż umów 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawierających pakiety rodzajów 

ryzyka.  

Zgodnie z projektem ustawy dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych będą 

stosowane w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia 

zawierającej pakiet rodzajów ryzyka, w przypadku określenia przez zakłady 

ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku 

upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła 

zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia 

tych upraw.  

Zmiana art. 5 ma na celu objęcie ochroną ubezpieczeniową szerszej grupy producentów 

rolnych. Dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki 

z tytułu ubezpieczenia upraw, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń 

stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia upraw 

nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia, a w przypadku:  

a) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V nieprzekraczających 12% sumy 

ubezpieczenia tych upraw,  

b) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI nieprzekraczających 

15% sumy ubezpieczenia tych upraw. 

W przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw dla umowy ubezpieczenia 

zawierającej pakiet rodzajów ryzyka z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej 

9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą 

stosowane do powyższych wysokości sumy ubezpieczenia, natomiast pozostałą część 

składki w całości zapłaci producent rolny. W przypadku umowy ubezpieczenia od 

pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka, po 

przekroczeniu powyższych stawek taryfowych dopłaty nie będą przysługiwały.  
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Wprowadzenie powyższego przepisu ma na celu zwiększenie ochrony 

ubezpieczeniowej upraw rolnych, a tym samym zmniejszenie ryzyka produkcji. 

Projektowana ustawa preferuje zawieranie przez producenta rolnego umowy 

ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka. W związku z powyższym w celu 

zachęcenia zakładów ubezpieczeń do ustalania poziomu stawek taryfowych za pakiety 

ryzyk na poziomie akceptowalnym przez producenta rolnego oraz uwzględniając 

aktualnie obowiązujące stawki taryfowe za pakiety ryzyk (od 4 do 9 rodzajów ryzyka) 

kształtujące się na poziomie od 0,47% do 19% w zależności od rodzaju uprawy, jej 

wrażliwości na określone ryzyko i położenia, w projekcie ustawy podwyższono obecnie 

obowiązujące stawki taryfowe z 3,5%, 5% oraz 6% sumy ubezpieczenia do wysokości 

9%, z możliwością ich zwiększenia do 12% i 15% w przypadku upraw prowadzonych 

na użytkach rolnych odpowiednio klasy V i VI. Określenie wyższych stawek 

taryfowych dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI, tj. na użytkach 

rolnych, na których ryzyko wystąpienia strat w uprawach jest znacznie wyższe, ma na 

celu zapewnienie możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą 

z budżetu państwa również na tych użytkach.  

Zatem projektowane zmiany ustawy mają na celu upowszechnienie ubezpieczeń 

pakietowych, przy czym zachowana zostanie możliwość wyboru przez producenta 

rolnego pojedynczego rodzaju ryzyka do ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń przy 

sprzedaży pojedynczych rodzajów ryzyka lub pakietów kilku rodzajów ryzyka 

zapewnią, aby wysokość stawek taryfowych nie przekraczała łącznej stawki taryfowej 

przy ubezpieczeniu danej uprawy w wysokości 9% sumy ubezpieczenia z możliwością 

ich zwiększenia dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI 

odpowiednio do 12% i 15% sumy ubezpieczenia. 

Dopłata z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będzie w tym przypadku wynosiła 

do 65% składki.  

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały 

producentom rolnym w wysokości do 65% składki, przy określeniu przez zakłady 

ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt 

nieprzekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia. W przypadku przekroczenia tej stawki 

dopłaty nie będą przysługiwały. 
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Zgodnie z upoważnieniem Rada Ministrów będzie określała, do dnia 30 listopada 

każdego roku, wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy, na rok następny. 

Z informacji uzyskanych od zakładów ubezpieczeń, które zawierają z Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie dopłat do składek ubezpieczeń upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich, wynika, że oferują one głównie ubezpieczenie 

zwierząt gospodarskich od „pełnego pakietu” ryzyk określonych w ustawie 

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Natomiast ubezpieczenia od 

pojedynczych rodzajów ryzyka zawierane są przez hodowców zwierząt gospodarskich 

sporadycznie. Oferowane przez zakłady ubezpieczeń wysokości stawek taryfowych 

w przypadku „pełnego pakietu” ryzyk wynoszą około 0,3% sumy ubezpieczenia. 

W ramach ubezpieczenia zwierząt gospodarskich głównie ubezpieczany jest drób 

(w 2015 r. ubezpieczono ok. 13 115 tys. szt. zwierząt, w tym 13 092 tys. szt. drobiu). 

Zatem nie zachodzi konieczność ustawowego uregulowania kwestii dopłat do składek 

ubezpieczenia zwierząt gospodarskich przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia, 

gdyż nie są proponowane przez zakłady ubezpieczeń ubezpieczenia zwierząt 

zawierające pakiet ryzyk ze stawką taryfową powyżej 0,5% sumy ubezpieczenia. 

Przyjęcie proponowanych w projekcie ustawy zmian umożliwi stopniowe osiąganie 

celu ustawy, jakim jest powszechność ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich. Zwiększenie powierzchni ubezpieczonych upraw rolnych oraz liczby 

zwierząt gospodarskich, a tym samym zapewnienie lepszej ochrony prowadzonej 

produkcji w gospodarstwach rolnych, wpłynie na zmniejszenie wydatków z budżetu 

państwa na inne formy pomocy związane z wystąpieniem strat w gospodarstwach 

rolnych. 

Wprowadzenie powyższego przepisu ma na celu zwiększenie ochrony 

ubezpieczeniowej upraw rolnych, w tym przez zwiększenie liczby zawartych 

z producentami rolnymi umów ubezpieczenia. Aktualnie znaczna część stawek 

taryfowych ustalana jest przez zakłady ubezpieczeń na poziomie przekraczającym 

6% sumy ubezpieczenia upraw rolnych, co wpływa na brak stosowania dopłat z budżetu 

państwa do składek ubezpieczeń. Producenci rolni, nie mogąc uzyskać dopłat z budżetu 

państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych z powodu ograniczonych możliwości 

finansowych, rezygnują z zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych z pełną składką. 
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Stawki taryfowe, tak jak dotychczas, będą ustalane przez zakład ubezpieczeń 

w zależności od skali ryzyka. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844) zakład 

ubezpieczeń ustala wysokość stawek taryfowych po dokonaniu oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego. Stawkę tę ustala się w wysokości, która powinna co najmniej 

zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów 

wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.  

Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają jedynie ubezpieczenie z dotacją 

z budżetu państwa upraw owoców i warzyw ze stawkami taryf ubezpieczenia 

przekraczającymi 6% sumy ubezpieczenia. Pozostałe uprawy nie korzystają z tego 

przywileju. 

Zgodnie z unijnymi zasadami stosowania pomocy państwa w opłacaniu składek 

ubezpieczeniowych kosztami kwalifikowanymi są koszty składek ubezpieczeniowych 

z tytułu ubezpieczenia od strat spowodowanych przez m.in. klęski żywiołowe, 

niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne z klęską żywiołową, a także inne 

niekorzystne zjawiska klimatyczne, przez które rozumie się warunki pogodowe, które 

nie spełniają warunków określonych w pkt 35 wytycznych Unii Europejskiej w sprawie 

pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 

2014–2020, tj. nie spełniają definicji niekorzystnego zjawiska klimatycznego 

porównywalnego z klęską żywiołową.  

Obecnie umowy ubezpieczenia zawierane przez producentów rolnych z zakładami 

ubezpieczeń w większości przypadków obejmują pojedyncze rodzaje ryzyka, a zatem 

nie obejmują ryzyka występującego w ostatnich latach najczęściej, a powodującego 

znaczne straty w produkcji, tj. ryzyka suszy. Zatem wprowadzenie możliwości zawarcia 

przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka 

ma na celu umożliwienie zawarcia umowy ubezpieczenia również od tego ryzyka za 

przystępną cenę. 

A zatem „uwolnienie” granicznej stawki taryfowej w odniesieniu do upraw rolnych 

powinno wpłynąć na zwiększenie powierzchni upraw rolnych objętych ochroną 

ubezpieczeniową. 

Z danych zakładów ubezpieczeń, które zawierają umowy w sprawie dopłat do składek 

ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dotyczących wysokości stawek 
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taryfowych za ubezpieczenie upraw rolnych od zdarzeń losowych określonych 

w ustawie, wynika, że oferują one pakiety zawierające różne rodzaje ryzyka, natomiast 

ubezpieczenia od pojedynczych rodzajów ryzyka dotyczą powodzi, suszy, gradu, 

przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania. Oferowane przez 

zakłady ubezpieczeń wysokości stawek taryfowych uzależnione są od gatunku danej 

rośliny, zakresu ubezpieczanych rodzajów ryzyka, lokalizacji danej uprawy (rodzaju 

gleb, strefy zagrożenia ryzykiem) oraz aktualnej oceny ryzyka. Przykładowe wysokości 

stawek taryfowych ubezpieczenia poszczególnych upraw rolnych od pojedynczych 

ryzyk oraz pakiety zawierające różne rodzaje ryzyka, ujęte w taryfach stawek 

stanowiących załączniki do umów zawartych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z zakładami ubezpieczeń na stosowanie dopłat do składek ubezpieczeń w 2015 r., 

kształtowały się następująco:  
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 Ryzyka/wysokości stawek taryfowych 

Wyszczególnienie G 
G, 

Pw 

G, 

Usp, 

Pw 

Po Usp Pw S 
G, 

Usp 

G, 

H,  

Dn, 

Pi, 

OziL 

G, 

Usp, 

H, 

Dn, 

Pi, 

 OziL 

G, 

Pw, 

H, 

Dn, 

Pi,   

OziL 

G, 

Usp, 

Pw, 

Po, 

H, 

Dn, 

Pi, 

OziL 

G, 

Usp, 

Pw, 

Po 

G, 

Usp, 

Pw, 

Po, 

S 

G, 

Usp, 

Pw, 

H, 

Dn, 

Pi, 

OziL 

G, 

Usp, 

Pw, 

Po, 

S, 

H, 

Dn, 

Pi, 

OziL 

Po, 

Pi, 

OziL 

zboża jare 0,39-2,0 
0,98-

4,6 

  

1,5-12,0 

  

0,5-3,6 2,0-15,0 

  0,47-4,0   

2,0-4,5 

    5,0-12,0   6,0-13,0 

5 

zboża ozime 0,39-2,25 
1,89-

10,0 
1,8-8,0 1,67-9,0 0,54-4,0 

4,0-

10,0 

4,5-

11,0 

5,0-

12,0 
6,0-14,0 5,5-13,0 6,6-15,0 

kukurydza 0,35-5,0 1,0-5,0     1,0-3,0 2,0-17,0   0,47-5,0   3,0-5,5     5,0-12,0   6,0-13,0 

rzepak jary 

0,95-4,0 2,5-6,7 

    

1,0-4,8 

2,0-15,0 

  1,33-5,0   

4,0-6,5 

    5,5-14,0   6,0-15,0 

rzepak ozimy 
3,62-

13,0 
3,6-10,0 3,15-11,0 

1,33-5,0 

5,5-

12,0 

6,0-

14,0 6,0-

15,0 
7,0-17,0 

6,0-16,0 

8,0-18,0 

rzepik 2,5-13,0 4,0-10,0 2,5-11,0 
5,5-

12,0 

6,0-

14,0 
6,0-16,0 

ziemniaki 0,35-2,0 
1,0-

10,0 
    1,0-5,0   0,47-5,0   3,0-7,0     5,0-14,0   6,0-16,0 

buraki cukrowe 0,39-3,6 1,0-6,0     

1,0-3,0 

  0,54-5,0   3,0-5,5     5,0-13,0   6,0-15,0 

chmiel 

2,0-12,0 

3,0-

12,0 
    2,0-16,0   5,0-12,0   5,0-8,5     5,0-12,0   6,0-14,0 

tytoń 
5,0-

12,0 

 

5,0-15,0 

  2,0-18,0   6,0-12,0   6,0-10,0     6,0-14,0   7,0-16,0 

warzywa gruntowe 1,0-12,0 
1,5-

12,0 
6,0-9,0 

1,0-5,0 2,0-18,0 6,0-15,0 3,0-12,0 
7,0-

12,0 
3,0-9,0 

10,0-

15,0 

10,0-

14,0 
6,0-17,0 11,0-16,0 6,6-18,0 

owoce drzew i 
krzewów 

owocowych 
5,0-12,0 

7,7-

15,0 
1,5-15,0 

5,4-

10,0 
2,0-17,0 8,0-15,0 5,5-15,0 

9,0-

14,0 
9,0-15,0 

10,0-

16,0 

10,0-

16,0 
11,0-17,0 11,0-17,0 12,0-19,0 
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drzewa i krzewy 

owocowe 
0,5-12,0 

1,0-

15,0 
1,5-12,0 1,0-5,0 0,5-2,0 1,5-17,0 1,0-15,0 2,0-15,0 

3,0-

6,0 
2,0-4,5 4,5-7,0 

3,0-

8,0 
4,5-10,0 4,5-9,0 5,0-11,0 

truskawki 1,0-12,0 
1,0-

13,2 
1,5-12,0 2,0-9,0 1,0-7,2 2,0-17,0 3,0-15,0 2,5-12,0 

5,0-

13,0 
3,0-11,0 

5,0-

18,0 

4,0-

17,0 
5,0-16,0 5,0-18,0 6,0-17,0 

rośliny strączkowe 0,58-6,0 
0,64-

12,0 
  1,5-12,0   1,0-3,6 2,0-15,0   0,77-5,0   3,0-6,0     5,0-13,0   6,15 

                  

 G grad              

 Pw przymrozki wiosenne              

 Usp ujemne skutki przezimowania             

 Po powódź               

 Pi piorun               

 S susza                

 H huragan               

 Dn deszcz nawalny              

 OziL obsunięcie się ziemi i lawiny           
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Od początku funkcjonowania systemu, pomimo że zakładano objęcie ochroną 

ubezpieczeniową co najmniej 7 mln ha upraw, faktycznie objęta ochroną ubezpieczeniową 

w poszczególnych latach była znacznie niższa powierzchnia upraw, tj. w roku: 2006 – 

311 740 ha, 2007 – 575 029 ha, 2008 – 1 832 036 ha, 2009 – 2 808 104 ha, 2010 – 

2 845 777 ha, 2011 – 3 032 634 ha, 2012 – 2 751 438 ha, 2013 – 3 398 811 ha, 2014 – 

3 269 871 ha, a w 2015 – 2 823 606 ha.  

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich proponuje się utrzymanie 

dotychczasowej stawki taryfowej (0,5% sumy ubezpieczenia) uprawniającej do stosowania 

dopłaty. W 2010 r. ubezpieczonych było 689 200 szt. zwierząt gospodarskich, w 2011 r. – 

1 245 670 szt., w 2012 r. – 2 079 000 szt., w 2013 r. – 4 073 830 szt., w 2014 r. – 

13 300 000 szt., a w 2015 r. – 13 115 432 szt. 

W związku ze zmianą poziomu wydatków w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich, zgodnie z art. 50 ust. 1a, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), określono w art. 3 projektu ustawy 

maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, oddzielnie dla każdego roku. Ponadto 

w przepisie tym określono mechanizm korygujący, mający zastosowanie w przypadku 

przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy 

maksymalnego limitu wydatków, jak i określono właściwy organ, który monitoruje 

wykorzystanie limitu wydatków na wykonywanie zadania publicznego przez jednostki 

sektora finansów publicznych oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmów korygujących. 

Za monitorowanie wydatków na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich stosowanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich jest odpowiedzialny minister właściwy do spraw rolnictwa. Zgodnie z obecnie 

obowiązującymi przepisami minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera z zakładami 

ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich na rok kalendarzowy, w których określa się wysokość limitu dopłat do tych 

składek.  

A zatem, tak jak to ma miejsce obecnie, limity dopłat do składek ubezpieczeń upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich stosowanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich na każdy rok będą określane w umowach zawieranych przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa z zakładami ubezpieczeń w ramach dotacji 
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przewidzianej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok. Środki na dopłaty do składek 

ubezpieczeń zostaną przekazane do wysokości ustalonych w tych umowach, co oznacza, iż po 

wyczerpaniu limitu na dopłaty do składek nie mogą być zawierane umowy ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z producentami rolnymi z dopłatami do składek. 

W przypadku zgłoszenia przez zakłady ubezpieczeń limitów dopłat przekraczających limit 

wydatków na dany rok zostaną wprowadzone mechanizmy korygujące, polegające na 

zmniejszeniu limitów tych dopłat w umowach zawieranych z zakładami ubezpieczeń przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa do wysokości wydatków ustalonych w ustawie 

budżetowej na dany rok na ten cel. 

W związku z powyższym oraz mając na względzie, iż przepisy wspólnotowe w zakresie 

udzielania pomocy państwa będą obowiązywać do 2020 r., w art. 3 ust. 1, określając skutki 

finansowe na lata 2021–2026, założono, że przepisy w tym zakresie nie zostaną zmienione po 

2020 r. 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz wynikającymi ze 

sprawozdań przesłanych przez zakłady ubezpieczeń: 

1) kwoty wypłaconych odszkodowań w latach 2008–2015 przez zakłady ubezpieczeń, 

które zawarły z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie dopłat do 

składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, kształtują się 

następująco:  

 
Ryzyka 

 

Wysokość wypłaconych odszkodowań w latach  (w zł) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

susza 157 832 109 1 357 150 604 312 2 313 371 116 227 39 174 90 000 182 490 

powódź 304 347 1 567 676 4 362 625 1 894 610 1 081 410 1 697 745 1 074 932 415 385 

ujemne 
skutki 

przezimo-
wania 

898 860 2 268 298 31 487 705 160 644 322 587 776 226 13 033 520 10 695 829 8 810 421 

przymrozki 
wiosenne 

2 910 069 32 922 210 8 049 651 137 249 546 7 386 628 3 322 207 132 738 562 29 114 141 

grad, 
huragan, 
deszcz 

nawalny, 
piorun, 

obsunięcie 
się ziemi, 

lawina 

 
31 445 204 

 
82 688 525 

 
53 144 004 

 
59 736 981 

 

 
122 345 441 

 
133 342 663 

 

 
118 487 472 

 
133 486 858 

Razem 193 390 589 120 803 859 97 648 297 361 838 830 718 705 932 151 435 309 263 086 795 172 009 295 
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2) struktura ubezpieczeń upraw rolnych według ryzyk w latach 2008–2015 przedstawia się 

następująco:  
 

Ryzyka 

 

Umowy, których zakres ubezpieczenia obejmuje dane ryzyko 

 

2008 

Liczba  

ryzyk 

 

 

2009 

Liczba 

ryzyk 

 

2010 

Liczba 

ryzyk 

 

2011 

Liczba 

ryzyk 

 

2012 

Liczba 

ryzyk 

 

2013 

Liczba 

ryzyk 

 

2014 

Liczba 

ryzyk 

 

2015 

Liczba 

ryzyk 

 

susza 

 

14 714 

 

9 001 

 

1 494 

 

648 

 

274 

 

117 

 

85 

 

90 

 

powódź 

 

13 729 

 

1 863 

 

2 064 

 

610 

 

348 

 

427 

 

352 

 

321 

ujemne skutki 

przezimowania 

 

 

71 738 

 

44 646 

 

50 770 

 

54 204 

 

63 030 

 

65 620 

 

72 391 

 

372 172 

przymrozki 

wiosenne 

 

 

72 182 

 

67 834 

 

73 631 

 

69 896 

 

77 672 

 

75 063 

 

92 923 

 

393 923 

 

huragan 

 

13 679 

 

1 369 

 

4 623 

 

4 970 

 

6 468 

 

11 328 

 

15 553 

 

17 038 

 

deszcz nawalny 

 

13 679 

 

1 352 

 

4 623 

 

4 970 

 

6 468 

 

11 328 

 

15 553 

 

17 038 

 

grad 

 

88 437 

 

174 465 

 

188 008 

 

171 835 

 

169 950 

 

181 256 

 

202 484 

 

541 901 

 

piorun 

 

 

13 613 

 

1 340 

 

4 597 

 

4 882 

 

4 851 

 

5 492 

 

7 228 

 

7 169 

 

obsunięcie się 

ziemi 

 

13 613 

 

1 340 

 

4 597 

 

4 882 

 

4 851 

 

5 492 

 

7 228 

 

7 169 

 

lawina 

 

13 613 

 

1 340 

 

4 597 

 

4 871 

 

4 728 

 

5 492 

 

7 228 

 

7 169 

 

Razem 

 

328 997 

 

304 550 

 

339 004 

 

321 768 

 

338 640 

 

361 615 

 

421 025 

 

1 363 990 

 



 

11 
 

Z powyższych danych wynika, że średnioroczna efektywność udzielonej dotacji do składek 
ubezpieczeń upraw rolnych wynosi 206,64%, w tym w poszczególnych latach efektywność ta 
przedstawia się następująco: 

Rok  
Kwota dotacji   

(tys. zł)               

Kwota 

wypłaconych 

odszkodowań    

(tys. zł)           

Efektywność 

dotacji       

(%)      

2008 61 306,50 193 390,59 315,45 

2009 80 335,70 120 803,86 150,37 

2010 99 043,30 97 648,30 98,59 

2011 124 166,70 361 838,83 291,41 

2012 162 248,80 718 705,93 442,97 

2013 164 245,50 151 435,31 92,20 

2014 161 464,73 263 086,79 162,94 

2015 173 374,58 172 009,29 99,21 

 

W związku z proponowanym nadaniem nowego brzmienia art. 5 ustawy o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich konieczne jest nadanie nowego brzmienia ust. 8 

w art. 10c ustawy, ze względu na odesłanie do przepisu art. 5 ust. 2c. Zatem zmiana ta ma 

charakter porządkowy. 

Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich nie powoduje konieczności wprowadzenia przepisów  przejściowych. Zgodnie 

z obowiązującymi obecnie przepisami oraz mając na uwadze proponowane zmiany, dopłaty 

do składek będą przysługiwały w niezmienionej wysokości, tj. w wysokości do 65% składki. 

Zatem w przypadku zawarcia przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia na dotychczas 

obowiązujących zasadach zmiana przepisów ustawy nie wpłynie na proces wypłacania 

zakładom ubezpieczeń dopłat w poszczególnych kwartałach roku. 

Określony w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich program 

pomocy został notyfikowany Komisji Europejskiej z terminem ważności do końca 2020 r. 

jako program pomocy nr SA 39562 (2014/N). Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu 

ustawy, Komisji Europejskiej zostaną przesłane informacje w celu notyfikacji 

proponowanych zmian w programie pomocowym.  
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Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., 

co umożliwi przeprowadzenie procesu notyfikacji oraz pozwoli na jednoznaczną interpretację 

okresu obowiązywania nowych zasad w ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich.  

Projekt ustawy został umieszczony w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów 

pod numerem UA2.  



Nazwa projektu 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Aleksandra Szelągowska, Dyrektor Departamentu Finansów, 
tel. 22 623 17 64, 22 623 20 21, 
aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia: 
17.03.2016 r. 
 
Źródło:  
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 
z późn. zm.) 
 

Nr w wykazie prac:  
UA2 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wobec tego, iż w ostatnich latach nasila się występowanie niekorzystnych dla rolnictwa zjawisk 
atmosferycznych powodujących duże straty w produkcji rolnej, niski poziom ochrony ubezpieczeniowej 
produkcji rolnej ma znaczący wpływ na sytuację finansową gospodarstw rolnych i zakres wznawianej produkcji 
rolnej. Projekt ustawy ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie przez zapewnienie 
producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do 
składek ubezpieczenia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dotyczą: 
– podniesienia stawek taryfowych uprawniających do otrzymania dotacji i uzależnienia jej w części od klasy 

gleby, 
– upowszechnienia ubezpieczeń pakietowych.  
Celem zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest upowszechnienie 
ubezpieczeń pakietowych, przy czym zachowana zostanie możliwość wyboru przez producenta rolnego rodzaju 
ryzyka do ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń przy sprzedaży pojedynczych rodzajów ryzyka lub pakietów 
kilku rodzajów ryzyka zapewnią, aby wysokość stawek taryfowych nie przekraczała łącznej stawki taryfowej 
przy ubezpieczeniu danej uprawy w wysokości 9% sumy ubezpieczenia z możliwością ich zwiększenia dla 
upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI odpowiednio do 12% i 15% sumy ubezpieczenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest obowiązkowe ubezpieczenie od określonych rodzajów ryzyka. 
Obowiązek może dotyczyć wszystkich gospodarstw rolnych, np. w Grecji w zakresie ubezpieczenia upraw i na 
Cyprze, lub tylko tych, które chcą korzystać z innych form pomocy państwa, np. z kredytów preferencyjnych 
(w USA, Indiach, Urugwaju, Izraelu czy Nigerii). Dotacje ze środków publicznych do stawek ubezpieczenia 
upraw i zwierząt stosowane są poza Polską w kilku krajach europejskich: w Portugalii, Austrii, Luksemburgu, 
Włoszech, Hiszpanii, Francji i Szwecji.   

Na rynku pojawiają się również ubezpieczenia indeksowane (index insurances), stosowane także 
w ubezpieczeniach przychodów, które są oparte o odpowiedni wskaźnik dla danego terytorium (np. gminy)  
– np. w Austrii.  
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Zakłady 
ubezpieczeń 

Według stanu na dzień 
25 września 2015 r. na 
terytorium RP działa lub może 
prowadzić działalność w 
zakresie ubezpieczeń grup 8 
lub 9, tj. w grupach, które 
pozwalają na ubezpieczenie 
ryzyk wymienionych w ustawie 
o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt 
gospodarskich 391 podmiotów 
krajowych i zagranicznych. 
Jednakże projektowane 
przepisy w praktyce będą 
oddziaływały na zakłady 
ubezpieczeń, które zawrą 
z ministrem właściwym do 
spraw rolnictwa umowy 
w sprawie stosowania dopłat 
do składek z tytułu zawarcia 
z producentami rolnymi umów 
ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich 
(w 2015 r. w systemie 
uczestniczą 3 zakłady 
ubezpieczeń). 

Komisja Nadzoru 
Finansowego  

Zakłady ubezpieczeń, które 
zawrą umowy ubezpieczenia 
upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich oraz będą 
wypłacały odszkodowania 
w przypadku wystąpienia strat 
w uprawach rolnych lub 
zwierzętach gospodarskich.  

Producenci rolni  1 563 tys. gospodarstw rolnych 
o pow. powyżej 1 ha użytków 
rolnych. 

Powszechny Spis Rolny 
z 2010 r. 

Projektowana ustawa powinna 
przyczynić się do poprawy 
konkurencyjności gospodarstw 
rolnych przez ograniczenie 
ryzyka utraty przez 
producentów rolnych 
przychodów na skutek 
wystąpienia niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt ustawy był przedmiotem konsultacji publicznych, w tym m.in. z: Krajową Radą Izb Rolniczych, 
Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, Ogólnopolskim Porozumieniem 
Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Niezależnym Samorządnym Związkiem 
Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych 
Rolników, Radą Krajową Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, 
Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Krajową Radą Spółdzielczą, Krajowym Związkiem 
Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Radą Gospodarki Żywnościowej, Związkiem Rzemiosła 
Polskiego, Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP, Związkiem Zawodowym Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 
Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacją Branżowych Związków 
Producentów Rolnych, Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związkiem 
Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, Forum Związków 
Zawodowych, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”, BCC-Związek Pracodawców, 
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Związkiem Sadowników RP, Związkiem Sadowników Polskich, Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych, 
Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw, Polskim Związkiem Ogrodniczym oraz Polską 
Izbą Ogrodniczą oraz Polską Izbą Ubezpieczeń. 
Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła wątpliwości dotyczące znacznego wzrostu wydatków w poszczególnych 
latach na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ponadto zgłosiła obawy, 
czy zakłady ubezpieczeń nie wykorzystają podwyższenia stawki taryfowej upoważniającej do otrzymania 
dopłat do składek ubezpieczenia do podniesienia oferowanych stawek taryfowych bez zwiększenia zakresu 
ochrony. Izba zaproponowała również wprowadzenie zapisu w projekcie ustawy zobowiązującego zakłady 
ubezpieczeń do zawarcia w każdym pakiecie ryzyka suszy. Wzrost wydatków na ubezpieczenia w kolejnych 
latach związany jest z planowanym wzrostem ubezpieczonej powierzchni upraw rolnych i liczby zwierząt 
gospodarskich, a tym samym ze stosowaniem z budżetu państwa dopłat do składek ubezpieczenia z tytułu 
zawarcia umów zawierających pakiety ryzyk. 
Zdaniem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego proponowane obniżenie kosztów zawierania 
ubezpieczeń nie będzie wystarczającą zachętą do zawierania ubezpieczeń od ryzyka suszy. Dlatego Związek 
proponuje podniesienie dopłat do składek ubezpieczenia z tytułu ryzyka suszy do 90% składki. Uwaga ta nie 
może zostać uwzględniona, gdyż zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa 
w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 intensywność pomocy nie może 
przekroczyć 65% kosztów składek ubezpieczeniowych. 
Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zgłosiła wątpliwości co do 
podwyższenia stawki taryfowej uprawniającej do uzyskania dopłat do składek ubezpieczenia do 9% sumy 
ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami projektowanej ustawy, zakłady ubezpieczeń przy sprzedaży pojedynczych 
rodzajów ryzyka lub pakietów kilku rodzajów ryzyka zapewnią, aby wysokość stawek taryfowych nie 
przekraczała łącznej stawki taryfowej przy ubezpieczeniu danej uprawy w wysokości 9% sumy ubezpieczenia, 
z możliwością ich zwiększenia dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI odpowiednio do 
12% i 15% sumy ubezpieczenia. Federacja zgłosiła również uwagę dotyczącą obniżenia poziomu 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody powstałe w wyniku suszy z 25% do 15%. Uwaga ta nie 
może zostać uwzględniona ze względu na charakter ryzyka suszy. Przyjmuje się, że przeciętne obniżenie 
plonów w danym roku w stosunku do plonów uzyskiwanych przy średnich wieloletnich warunkach 
pogodowych w związku z wystąpieniem suszy wynosi ok 25–30%. Dlatego w przypadku suszy 
odpowiedzialność zakładów ubezpieczenia została określona na poziomie 25%. 
Polska Izba Ubezpieczeń zgłosiła uwagę dotyczącą umożliwienia stosowania dopłat z budżetu państwa 
w przypadku stawek taryfowych przekraczających 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Uwaga ta została 
uwzględniona przez dodanie przepisu, zgodnie z którym w przypadku przekroczenia stawki taryfowej 
ubezpieczenia stanowiącej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów 
rolnych będą stosowane do powyższych wysokości sumy ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki 
w całości zapłaci rolnik. Polska Izba Ubezpieczeń zgłosiła również uwagę dotyczącą określenia późniejszego 
terminu wejścia w życie projektu ustawy. Uwaga ta została uwzględniona przez określenie terminu wejścia 
w życie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z tym że dopłaty 
w wysokości określonej niniejszą ustawą będą mogły być stosowane po dokonaniu notyfikacji Komisji 
Europejskiej projektu zmian programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich. 
Ponadto Krajowa Rada Izb Rolniczych, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli 
Rolnych oraz Polska Izba Ubezpieczeń zgłosiła uwagę dotyczącą możliwości wystąpienia problemów 
z ustaleniem powierzchni upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI w mozaice z lepszymi 
klasami i prowadzeniu kilku różnych upraw na tej samej działce geodezyjnej. Uwaga ta została uwzględniona 
przez wprowadzenie oświadczenia producenta rolnego, która klasa bonitacji jest klasą dominującą. 
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* Łącznie 
(0–10) 

Dochody 
ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

budżet 
państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

JST             

pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

            

Wydatki 
ogółem 725,9 957,4 1.188,9 1.420,5 1.420,5 1.420,5 1.420,5 1.420,5 1.420,5 1.420,5 1.420,5 12.815,7 

budżet 
państwa 725,9 957,4 1.188,9 1.420,5 1.420,5 1.420,5 1.420,5 1.420,5 1.420,5 1.420,5 1.420,5 12.815,7 

JST             

pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 
 

            

Saldo 
ogółem -725,9 -957,4 -1.188,9 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -12.815,7 

budżet 
państwa 
 

-725,9 -957,4 -1.188,9 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -1.420,5 -12.815,7 

JST             

pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  

 
Budżet państwa 
 
 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

* Ze względu na to, iż przepisy wspólnotowe w zakresie udzielania pomocy państwa 
będą obowiązywać do 2020 r., określając skutki finansowe na lata 2021–2027, założono, 
że przepisy w tym zakresie nie zostaną zmienione po 2020 r. 
Wydatki budżetu państwa wynikające z projektu ustawy będą ponoszone 
w poszczególnych latach w ramach zaplanowanych w ustawach budżetowych limitów 
wydatków przewidzianych na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w ramach części 32 – Rolnictwo oraz w rezerwie celowej części 83.  
Wykazane skutki dla budżetu państwa określone zostały zgodnie z art. 50 ust. 1a ustawy 
o finansach publicznych, tj. pokazują wzrost wydatków w związku z projektowanymi 
zmianami w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w stosunku 
do wielkości wydatków wynikających z obowiązujących przepisów. W związku 
z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wydatki na ten cel określone zostały 
w wysokości 200,7 mln zł rocznie. Uwzględniając skutki wynikające z tytułu 
funkcjonowania obecnie obowiązującej ustawy oraz uwzględniając proponowane 
zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., łączne skutki w najbliższych 
latach będą w kwocie: 
1) w 2017 r. –  926 603 tys. zł; 
2) w 2018 r. – 1 158 142 tys. zł; 
3) w 2019 r. – 1 389 682 tys. zł; 
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4) w 2020 r. – 1 621 221 tys. zł; 
5) w 2021 r. – 1 621 221 tys. zł; 
6) w 2022 r. – 1 621 221 tys. zł; 
7) w 2023 r. – 1 621 221 tys. zł; 
8) w 2024 r. – 1 621 221 tys. zł; 
9) w 2025 r. – 1 621 221 tys. zł; 
10) w 2026 r. – 1 621 221 tys. zł; 
11) w 2027 r. – 1 621 221 tys. zł. 

Skutki finansowe oparte zostały na wyliczeniach własnych na podstawie danych 
zawartych w sprawozdaniach zakładów ubezpieczeń, przy uwzględnieniu średnich sum 
ubezpieczenia na 1 ha uprawy i 1 szt. zwierzęcia, stawek taryfowych wynikających ze 
stawek stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w przypadku pakietów ryzyk oraz 
planowanej powierzchni upraw rolnych i liczby zwierząt gospodarskich. 
Z ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek 
zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez 
rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, tj. upraw zbóż, 
kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów 
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od 
zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych 
przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. 
W związku z powyższym celem zmiany ustawy jest dojście do sytuacji, w której ochroną 
ubezpieczeniową zostanie objętych co najmniej 7 mln ha upraw rolnych. Dlatego przy 
kalkulacji wydatków na dopłaty zakłada się stopniowe dojście do tej wartości. 
 
Za monitorowanie wydatków na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich stosowanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich jest odpowiedzialny minister właściwy do spraw 
rolnictwa.  
Limity dopłat do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
stosowanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich na każdy rok będą określane w umowach zawieranych przez ministra 
właściwego do spraw rolnictwa z zakładami ubezpieczeń w ramach dotacji przewidzianej 
na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok. Środki na dopłaty  
do składek ubezpieczeń zostaną przekazane do wysokości ustalonych w tych umowach, 
co oznacza, iż po wyczerpaniu limitu na dopłaty do składek, nie mogą być zawierane 
umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z producentami rolnymi 
z dopłatami do składek. W przypadku zgłoszenia przez zakłady ubezpieczeń limitów 
dopłat przekraczających limit wydatków na dany rok, zostaną wprowadzone mechanizmy 
korygujące polegające na ustaleniu limitów tych dopłat w umowach zawieranych 
z zakładami ubezpieczeń przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do wysokości 
wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na dany rok.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian 

0 1 2 3* 5* 10* Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł) 
ceny stałe z 

duże 
przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 
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2015 r.) rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

Zakłady 
ubezpieczeń – 
przychody z tytułu 
składek 
ubezpieczeń (wraz 
z dopłatą z budżetu 
państwa) 

1.425,5 1.781,8 2.138,0 2.494,2 2.494,2 2.494,2 25.298,9 

Gospodarstwa 
rolne i działy 
specjalne 
produkcji rolnej – 
koszty składek 
ubezpieczeń upraw 
rolnych i zwierząt 
gospodarskich 

-498,9 -623,7 -748,3 -873,0 -873,0 -873,0 -8.854,9 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe  

 

  
Niemierzalne Gospodarstwa 

rolne i działy 
specjalne 
produkcji rolnej 

Wejście w życie projektowanej ustawy powinno przyczynić się do 
poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez ograniczenie 
ryzyka utraty przez producentów rolnych przychodów na skutek 
wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  

  
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń  

* Ze względu na to, iż przepisy wspólnotowe w zakresie udzielania pomocy państwa 
będą obowiązywać do 2020 r., określając skutki finansowe na lata 2021–2027, założono, 
że przepisy w tym zakresie nie zostaną zmienione po 2020 r. 
 
Wyliczenia własne na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach zakładów 
ubezpieczeń, przy uwzględnieniu wzrostu budżetu środków na ubezpieczenia upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich, średnich sum ubezpieczenia na 1 ha uprawy i 1 szt. 
zwierzęcia oraz stawek taryfowych wynikających ze stawek stosowanych przez zakłady 
ubezpieczeń za pakiety ryzyk. 
Wykazane skutki dla zakładów ubezpieczeń i gospodarstw rolnych są wartościami 
łącznymi wynikającymi z tytułu funkcjonowania obecnie obowiązującej ustawy z dnia 
7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 
z uwzględnieniem proponowanych zmian. 
Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany umożliwią szerszej grupie producentów 
rolnych zawarcie umowy ubezpieczenia swojej produkcji z dopłatą z budżetu państwa do 
składki ubezpieczenia. Ponadto, w związku z preferencyjnym traktowaniem umów 
ubezpieczenia zawierających „pełny pakiet” ryzyk, producent rolny obejmie ochroną 
ubezpieczeniową swoją produkcję w szerszym zakresie niż to miało miejsce dotychczas. 
W związku z tym, w przypadku wystąpienia strat w prowadzonej produkcji, uzyska on 
odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń, co umożliwi mu uzyskanie dochodu 
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z gospodarstwa lub zapewni środki finansowe na wznowienie produkcji, a w dalszej 
konsekwencji uzyskanie dochodu.  

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
  nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: 
 
9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanej ustawy umożliwi utrzymanie miejsc pracy w rolnictwie. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
  sytuacja i rozwój regionalny 
 inne: rolnictwo 

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie projektowanej ustawy powinno wpłynąć na zwiększenie ochrony 
ubezpieczeniowej upraw rolnych, a tym samym na zwiększenie dostępności do środków na 
wznowienie produkcji rolnej w przypadku szkód spowodowanych przez niekorzystne 
zjawiska atmosferyczne. 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowane zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich będą przedmiotem 
notyfikacji Komisji Europejskiej i dopiero po uzyskaniu notyfikacji przepisy te będą mogły być stosowane.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Zakłada się zwiększanie powierzchni ubezpieczonych upraw rolnych w poszczególnych latach 2017–2020: 

1) 2017 r. – 4,0 mln ha, 
2) 2018 r. – 5,0 mln ha, 
3) 2019 r. – 6,0 mln ha, 
4) 2020 r. – 7,0 mln ha. 

Natomiast w przypadku zwierząt gospodarskich zakłada się objęcie ubezpieczeniem 14 mln szt. zwierząt,  
w tym głównie drobiu. 
Powyższe oparto na założeniu, że zaproponowane w niniejszym projekcie zmiany ustawy spowodują wzrost 
zainteresowania producentów rolnych zawarciem umów ubezpieczenia upraw rolnych. Wprowadzenie pakietów 
ryzyk z dopłatą z budżetu państwa zwiększy sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych, a tym samym nastąpi wzrost 
ubezpieczonej powierzchni. Natomiast liczba zwierząt została określona na podstawie danych ze sprawozdań 
zakładów ubezpieczeń, z których wynika, że ubezpieczanych jest ok. 13 mln szt. zwierząt i jest to głównie drób. 
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W celu monitorowania realizacji zadania zastosowany został miernik – „powierzchnia ubezpieczonych upraw  
w stosunku do powierzchni gruntów ornych (%)”, który zakłada, że będzie kształtował się na następującym 
poziomie w poszczególnych latach: 

1) 2017 r. – 28,95%, 
2) 2018 r. – 36,20%, 
3) 2019 r. – 43,40%, 
4) 2020 r. – 50,66%. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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Raport  z konsultacji (§ 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów) 

 
1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych 

i opiniowania: 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt ustawy skierowano do: 

Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych  

– Izby Gospodarczej, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Rady 

Krajowej Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Krajowego Związku 

Rolników, Kółek i Organizacji  Rolniczych, Związku Zawodowego Rolnictwa 

„Samoobrona”, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, NSZZ Rolników 

Indywidualnych „Solidarność”, Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej 

„SOLIDARNI”, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krajowej Rady 

Spółdzielczej, Krajowego  Związku  Rewizyjnego Rolniczych  Spółdzielni  

Produkcyjnych, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej 

Polskiej, Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Forum Związków Zawodowych, Biura Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność, Business Centre Club, Związku Zawodowego 

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "REGIONY", Związku Zawodowy Wsi i Rolnictwa 

„Solidarność Wiejska", Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła 

Mięsnego, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiego 

Związku Zrzeszeń Producentów Chmielu, Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu, 

Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Związku Hodowców 

i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Polskiego Związku Ogrodniczego, 

Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Polskiego Związku Producentów Roślin 

Zbożowych, Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, 

Krajowego Związku Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw, Krajowej Federacji 

Producentów Zbóż,  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, Krajowego 

Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Związku Sadowników Rzeczpospolitej 

Polskiej, Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu oraz Polską Izbą Ubezpieczeń. 
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Projekt został także zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

 

Informację zwrotną o niezgłaszaniu uwag otrzymano od: Polskiej Federacji 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych 

Spółdzielni Produkcyjnych, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie” , Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody 

chlewnej „POLSUS”, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. 

 

Sugestie lub uwagi zostały nadesłane przez:  

1) Krajową Radę Izb Rolniczych, 

2) Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

3) Polski Związek Ogrodniczy, 

4) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, 

5) Polską Izbę Ubezpieczeń. 

 

Zgłoszone przez ww. podmioty uwagi lub sugestie w ramach konsultacji społecznych 

głównie dotyczyły następującego zakresu: 

- wzrostu wydatków w poszczególnych latach na dopłaty do składek 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 

- wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń podwyższenia stawki taryfowej 

upoważniającej do otrzymania dopłat do składek ubezpieczenia do podniesienia 

oferowanych stawek taryfowych bez zwiększenia zakresu ochrony,  

- zobowiązania zakładów ubezpieczeń do zawarcia w każdym pakiecie ryzyka 

suszy, 

- podniesienia dopłat do składek ubezpieczenia z tytułu ryzyka suszy do 90% 

składki,  

- obniżenia poziomu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody powstałe 

w wyniku suszy do 15%, 

- umożliwienia stosowania dopłat z budżetu państwa w przypadku stawek 

taryfowych przekraczających 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, 
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- możliwości wystąpienia problemów z ustaleniem powierzchni upraw 

prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI  w mozaice z lepszymi klasami 

i prowadzeniu kilku różnych upraw na tej samej działce geodezyjnej, 

- określenia późniejszego terminu wejścia w życie projektu ustawy.  

 

W związku ze zgłoszonymi uwagami w ramach konsultacji społecznych  

odbyła się konferencja uzgodnieniowe w dniu 4 lutego 2016 r. W oparciu o 

uzgodnienia przeprowadzone w ramach ww. konferencji uzgodnieniowej projekt 

ustawy został zmodyfikowany. W trakcie prac nad zmianą brzmienia przepisów 

wzięto pod uwagę wnioski, które były zgłaszane w trakcie uzgodnień projektu ustawy 

oraz w trakcie konferencji uzgodnieniowych. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował odpowiedzi do wszystkich  

ww. podmiotów, które nadesłały uwagi w ramach konsultacji publicznych.  

Omówienie przedstawionych stanowisk wraz z odniesieniem się do nich przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dokonano w pkt. 5 Oceny Skutków Regulacji. 

 

2. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji  

albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii 

Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym: 

 

Projekt ustawy nie podlegał konsultacjom z właściwymi organami i instytucjami Unii 

Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym. 

 

3. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad 

projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń  

albo informację o ich braku: 

 

Projekt zmiany ustawy został umieszczony na stronie internetowej Rządowego 

Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w celu zgłaszania  

w trakcie trwania prac legislacyjnych zainteresowania w trybie przepisów ustawy  

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).  
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Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem przedmiotowej 

ustawy w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.  





Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  R O L N I C T WA  I  R O Z W O J U  W S I
1)

 

z dnia 

w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich na 2017 r.  

 

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 892 i 1844 i …)  zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. W 2017 r. maksymalne sumy ubezpieczenia: 

1)  1 ha upraw rolnych wynoszą:  

a) …….…. zł – dla zbóż,  

b) …….…. zł – dla kukurydzy,  

c) …….…. zł – dla rzepaku i rzepiku, 

d) …….…. zł – dla chmielu,  

e) …….…. zł – dla tytoniu, 

f) …….…. zł – dla warzyw gruntowych, 

g) ………. zł – dla drzew i krzewów owocowych, 

h) ………. zł – dla truskawek, 

i) …….…. zł – dla ziemniaków, 

j) …….…. zł – dla  buraków cukrowych, 

k) ………. zł – dla roślin strączkowych; 

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą: 

a) ………. zł – dla bydła, 

b) ………..zł – dla koni, 

c) ………. zł – dla owiec, 

d) ……… zł – dla kóz, 

e) ……… zł – dla świń, 

f) ……… zł – dla kur, perlic i przepiórek, 

g) ……… zł – dla kaczek, 

h) ……… zł – dla gęsi, 

i) ……… zł – dla indyków, 
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j) ……… zł – dla strusi. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17  listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906). 



UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich na 2017 r. stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 9 ustawy z 

dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 

2015 r. poz. 577, z późn. zm.). Wymieniony przepis zobowiązuje ministra właściwego do 

spraw rolnictwa do określania corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze 

rozporządzenia, maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego 

poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.  

Przepis art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich przewiduje stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa w 

wysokości do:  

1) 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, jeżeli 

określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od łącznego 

ubezpieczenia upraw od rodzajów ryzyka, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt  2–6 i  

8–11a, nie przekraczają  9% sumy ubezpieczenia, a w przypadku: 

a) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V nie przekraczają 12% sumy 

ubezpieczenia tych upraw,  

b) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI nie przekraczają 15% sumy 

ubezpieczenia tych upraw; 

2) 65% składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1  pkt 2, 

jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od łącznego 

ubezpieczenia zwierząt od rodzajów ryzyka, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2–6, 8, 9 

i 12, nie przekraczają 0,5% sumy ubezpieczenia. 

W projektowanym rozporządzeniu określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla 

poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie 

odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

wymienionych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy oraz możliwości budżetu państwa. Maksymalne 

sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny 

Urząd Statystyczny oraz danych z Zintegrowanego Systemu Informacji Rolniczej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub 
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gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub 

gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie 

upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia. Do upraw zbóż, oprócz podstawowych 

gatunków zbóż, zaliczono również proso i grykę. Natomiast w przypadku określania 

maksymalnej sumy ubezpieczenia dla drobiu, ze względu na duże różnice pomiędzy średnimi 

cenami rynkowymi poszczególnych gatunków drobiu, zaproponowano określenie 

maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych gatunków drobiu.  

Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, przy zawieraniu umów ubezpieczenia 

upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i 

każdego zwierzęcia gospodarskiego ustala producent rolny indywidualnie z zakładem 

ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych 

sum ubezpieczenia określonych w niniejszym projekcie rozporządzenia. Zatem wysokość 

sum ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy 

producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń. Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia 

ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej 

przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy 

rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.  

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia zostały 

wyliczone w następujący sposób: 

1) uprawy rolne: 

 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Maksymalny 

plon z 1ha  

(t) 

 

 

Maksymalna 

cena  

(zł) 

 

Maksymalna 

suma 

ubezpieczenia 

1 ha upraw  

(zł) 

Maksymalna 

suma 

ubezpieczenia  

1 ha upraw 

przyjęta w 

projekcie 

rozporządzenia 

(zł) 

zboża     

kukurydza     

rzepak i rzepik      

chmiel     

tytoń     

warzywa gruntowe     
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drzewa i krzewy 

owocowe 

    

truskawki     

ziemniaki     

buraki cukrowe     

rośliny strączkowe     

 

2) zwierzęta gospodarskie: 

 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Maksymalna 

waga zwierzęcia 

dorosłego  

(kg) 

 

 

Maksymalna 

cena za 1 kg  

(zł) 

 

Maksymalna 

suma 

ubezpieczenia 

1 szt. zwierzęcia 

(zł) 

Maksymalna 

suma 

ubezpieczenia   

1 szt. 

zwierzęcia 

przyjęta w 

projekcie 

rozporządzenia 

(zł) 

bydło     

konie     

owce     

kozy *     

świnie     

drób:     

kury, perlice i 

przepiórki * 

    

kaczki *     

gęsi *     

indyki     

strusie     

* – ze względu na duże rozbieżności pomiędzy wartością żywca a wartością materiału 

reprodukcyjnego przyjęto jako maksymalną sumę ubezpieczenia 1 sztuki wartość materiału 

reprodukcyjnego. 

 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
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poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega obowiązkowi 

notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 



Nazwa projektu 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w 

sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r.  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 

Data sporządzenia 

 

Źródło:  

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich 

 

Nr w wykazie prac:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 

rok 2017. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wymieniony przepis zobowiązuje ministra 

właściwego do spraw rolnictwa do określania corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze 

rozporządzenia, maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej 

producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Zakłady 

ubezpieczeń 

Na terytorium RP działa lub może 

prowadzić działalność w zakresie 

ubezpieczeń grup 8 lub 9, tj. w 

grupach, które pozwalają na 

ubezpieczenie ryzyk 

wymienionych w ustawie z dnia 

7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich 391 podmioty 

krajowe i zagraniczne. Jednakże 

projektowane przepisy w praktyce 

będą oddziaływały na zakłady 

ubezpieczeń, które zawrą z 

ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa umowy w sprawie 

stosowania dopłat do składek z 

tytułu zawarcia z producentami 

rolnymi umów ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (w 2015 r. w 

systemie uczestniczą 3 zakłady 

ubezpieczeń) 

Komisja Nadzoru 

Finansowego  

Zakłady ubezpieczeń, które 

zawrą umowy ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich. 

Producenci 

rolni 

1.563 tys. gospodarstw rolnych o 

pow. powyżej 1 ha użytków 

rolnych 

Powszechny Spis Rolny 

z 2010 r. 

Producenci rolni, którzy zawrą 

umowy ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt 

gospodarskich. 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień w ramach konsultacji publicznych ze związkami  

i organizacjami rolniczymi oraz z Polską Izbą Ubezpieczeń.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 

2015 r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła 

finansowania  
 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na efektywne 

wykorzystanie środków publicznych, poprzez  uniknięcie zawyżania przez zakłady 

ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (tj. sumy ubezpieczenia uprawy rolnej 

lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, do których są stosowane dopłaty.  

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł) 

ceny stałe z 

2015 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

Zakłady        
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ubezpieczeń – 

przychody z tytułu 

składek ubezpieczeń 

(wraz z dopłatą z 

budżetu państwa) 

Gospodarstwa rolne 

i działy specjalne 

produkcji rolnej – 

koszty składek 

ubezpieczeń upraw 

rolnych i zwierząt 

gospodarskich 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Zakłady 

ubezpieczeń 

Ustalenie maksymalnych sum ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich wpłynie na usprawnienie procesu zawierania umów 

ubezpieczenia z producentami rolnymi. 

Producenci rolni  

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 

gospodarki i funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy.  
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko 

naturalne 

  sytuacja i 

rozwój 

regionalny 

 inne: 

rolnictwo 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 
 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na przedmiotowy zakres regulacji projektowanego rozporządzenia jego ewaluacja jest niezasadna. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/49rch 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 

w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich w 2017 r.  

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 892, 1844 i …) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W 2017 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia: 

1)  upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew 

i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin 

strączkowych – wynosi …% składki do 1 ha uprawy;  

2)  bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi …% składki do 1 sztuki. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 

ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.). Zgodnie z wymienionym przepisem 

Rada Ministrów określa, do dnia 30 listopada każdego roku, wysokość dopłat do składek 

z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 

ww. ustawy, na rok następny. 

W projekcie rozporządzenia przewiduje się udzielanie dopłat ze środków budżetu 

państwa do składek z tytułu zawarcia przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń 

umów ubezpieczenia:  

1) upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw 

gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków 

cukrowych lub roślin strączkowych – od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) od 

ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, 

grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub 

przymrozki wiosenne – w wysokości …% składki do 1 ha uprawy;  

2) zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka 

wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, 

piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności 

– w wysokości …% składki do 1 sztuki. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie podlega obowiązkowi 

notyfikacji. 
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Nazwa projektu 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.  

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Aleksandra Szelągowska, Dyrektor Departamentu Finansów, 

tel. 22 623 17 64, 22 623 20 21, 

aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl. 

Data sporządzenia 

 

 

Źródło:  

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

 

Nr w wykazie prac:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Określenie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.) na rok 2017.  

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na 

obszarach wiejskich w latach 2014–2020 intensywność pomocy nie może przekroczyć 65% kosztów składek 

ubezpieczeniowych. Mając na uwadze powyższe w projekcie rozporządzenia zaproponowano wysokość dopłat 

do składek ubezpieczenia w wysokości 65% składki, zarówno w przypadku upraw rolnych jak i zwierząt 

gospodarskich. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z wymienionym przepisem Rada 

Ministrów określa, do dnia 30 listopada każdego roku, wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, na rok następny. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Zakłady 

ubezpieczeń 

Według stanu na dzień 25 

września 2015 r. na terytorium 

RP działa lub może prowadzić 

działalność w zakresie 

ubezpieczeń grup 8 lub 9, 

tj. w grupach, które pozwalają na 

ubezpieczenie ryzyk 

wymienionych w ustawie 

o ubezpieczeniach upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich 

391 podmiotów krajowych 

i zagranicznych. Jednakże 

projektowane przepisy w praktyce 

będą oddziaływały na zakłady 

Komisja Nadzoru 

Finansowego  

Zakłady ubezpieczeń, które 

zawierają umowy 

ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich. 
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ubezpieczeń, które zawrą 

z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa umowy w sprawie 

stosowania dopłat do składek 

z tytułu zawarcia z producentami 

rolnymi umów ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich. 

(w 2015 r. w systemie uczestniczą 

3 zakłady ubezpieczeń) 

Producenci 

rolni 

1.563 tys. gospodarstw rolnych 

o pow. powyżej 1 ha użytków 

rolnych 

Powszechny Spis 

Rolny z 2010 r. 

Projekt rozporządzenia określa 

wysokość dopłat do składek 

płaconych przez producentów 

rolnych z tytułu zawarcia 

umów ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt 

gospodarskich określonych 

w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. 

o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt 

gospodarskich. Stosowanie 

dopłat będzie miało wpływ na 

wzrost konkurencyjności 

polskich gospodarstw z uwagi 

na obniżenie kosztów 

ubezpieczeń majątkowych 

w rolnictwie oraz zapewnienie 

środków na wznowienie 

produkcji w gospodarstwach 

rolnych poszkodowanych 

w wyniku klęsk żywiołowych, 

a także na zwiększenie liczby 

zawartych przez zakłady 

ubezpieczeń umów 

ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji publicznych m.in. z: Krajową Radą Izb Rolniczych, 

Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izbą Gospodarczą, Federacją Branżowych Związków 

Producentów Rolnych, Federacją Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Radą 

Krajową Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskim Porozumieniem 

Związków Zawodowych, Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związkiem 

Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, Związkiem Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, NSZZ Rolników 

Indywidualnych „Solidarność”, Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 

Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków 

Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, Krajową 

Radą Spółdzielczą, Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Związkiem 

Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Rzemiosła Polskiego, 

Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Biurem Forum Związków Zawodowych, 

Biurem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Business Centre Club, Związkiem Zawodowym Rolnictwa 

i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska” oraz 

Polską Izbą Ubezpieczeń. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe 

z 2015 r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [tys. zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa 

 
            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  

W projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich została zaplanowana łączna kwota … tys. zł, w tym kwota … tys. zł 

w ramach części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

rolnictwa oraz … tys. w ramach rezerwy celowej w części 83, dziale 758, rozdziale 75818, 

poz. 35 – Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W ramach ww. łącznej 

kwoty na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

przewiduje się przeznaczenie w 2017 r. kwoty … tys. zł. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych 

i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wyliczenia własne na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach zakładów 

ubezpieczeń, przy uwzględnieniu średnich sum ubezpieczenia na 1 ha uprawy 

i 1 szt. zwierzęcia oraz średnich stawek taryfowych wynikających ze stawek stosowanych 

przez zakłady ubezpieczeń. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera z zakładami 

ubezpieczeń, które przedstawią ofertę z warunkami ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich, umowy w sprawie dopłat, określające limity dopłat do składek 

ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na dany rok w ramach dotacji 

przewidzianej na ten cel w ustawie budżetowej. Środki na dopłaty do składek ubezpieczeń 

zostaną przekazane do wysokości ustalonych w tych umowach, co oznacza, iż po 

wyczerpaniu limitu na dopłaty do składek, nie mogą być zawierane umowy ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z producentami rolnymi z dopłatami do składek. 

W przypadku zgłoszenia przez zakłady ubezpieczeń limitów dopłat przekraczających limit 

wydatków na dany rok, zostaną wprowadzone mechanizmy korygujące polegające na 

ustaleniu limitów tych dopłat w umowach zawieranych z zakładami ubezpieczeń przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa do wysokości wydatków zaplanowanych 

w ustawie budżetowej na dany rok. Zatem projektowane rozporządzenie nie spowoduje 

skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa ponad 

kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. oraz nie spowoduje 

skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w tys. zł) 

ceny stałe 

z 2015 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

Zakłady 

ubezpieczeń 

– przychody 

z tytułu składek 

ubezpieczeń 

(wraz z dopłatą 

z budżetu 

państwa) 

       

Gospodarstwa 

rolne i działy 

specjalne 

produkcji rolnej 

– koszty składek 

ubezpieczeń 

upraw rolnych 

i zwierząt 

gospodarskich 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

 

Zakłady 

ubezpieczeń 

Stosowanie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich wpłynie na rozszerzenie zakresu działalności 

zakładów ubezpieczeń. 

Producenci rolni Stosowanie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich wpłynie na wzrost konkurencyjności polskich 

gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych 

i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wyliczenia własne na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach zakładów 

ubezpieczeń, przy uwzględnieniu stałego budżetu środków na ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich, średnich sum ubezpieczenia na 1 ha uprawy 

i 1 szt. zwierzęcia oraz średnich stawek taryfowych wynikających ze stawek stosowanych 

przez zakłady ubezpieczeń. 
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy, jednakże stosowanie 

dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zapewni uzyskanie 

odszkodowań umożliwiających kontynuowanie produkcji w gospodarstwach rolnych poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: rolnictwo 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na przedmiotowy zakres regulacji projektowanego rozporządzenia jego ewaluacja jest niezasadna. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02/04/KC 

 


	Druk nr 469
	Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.

	SEJM 
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	Prezes Rady Ministrów
	RM-10-19-16


	Pan 
	Marek Kuchciński
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej
	Z poważaniem



