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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-57-08  
 

 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej 
Polskiej projekt ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich wraz z projektem aktu 
wykonawczego. 

 

Nadanie projektowi trybu pilnego wynika z konieczności wprowadzenia 
rozwiązań umożliwiających producentom rolnym zawieranie umów ubezpieczenia 
w okresie jesiennym już na nowych, korzystniejszych dla nich zasadach. 

Uprzejmie informuję Pana Marszałka, że Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w dniu 12 czerwca 2008 r. przekazał projekt ustawy Komisji Europejskiej 
celem notyfikacji, w trybie art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. 
Urz. UE L z 30.04.2004).  

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

(-) Donald Tusk 



          Projekt 

 

U S T A W A 

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 rol-

nych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.1)) wpro-

wadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra wła-

ściwego do spraw rolnictwa oraz na stronie podmioto-

wej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługujące-

go ministra właściwego do spraw rolnictwa, w okresie 

od dnia 1 czerwca do dnia 20 października, w  terminie 

do 20. dnia miesiąca, wskaźniki klimatycznego bilansu 

wodnego dla poszczególnych gatunków roślin upraw-

nych i gleb za poprzedni sześciodekadowy okres, z po-

działem na województwa, na podstawie danych przeka-

zanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebo-

znawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.”; 

 

2)  w art. 5 w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia 

otrzymuje brzmienie: 

„50 % składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mo-

wa w art. 3 ust. 1 pkt 1, jeżeli określone przez zakłady 

ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekracza-

ją:”; 
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3)  w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2.  W ubezpieczeniu upraw, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1, zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody 

spowodowane przez: 

1)  huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, 

obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezi-

mowania oraz przymrozki wiosenne, jeżeli szkody 

w plonie głównym wyniosą co najmniej 10 %; 

2)  suszę, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co 

najmniej 25 %. 

 3.  Odszkodowanie za szkody, o których mowa w ust. 2, 

może być pomniejszone o nie więcej niż 10 % warto-

ści tych szkód.”; 

 

4)  w art. 8 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)  2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych.”; 

 

5)  po art. 10 dodaje się art. 10a-10c w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1.  Zakładom ubezpieczeń: 

1) które zawarły z ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, 

oraz 

2)  innym niż określone w pkt 1, które za-

warły umowy ubezpieczenia obowiązko-

wego upraw 

– przysługuje dotacja celowa na pokrycie 

części odszkodowań wypłaconych producen-

tom rolnym z tytułu szkód spowodowanych 

przez suszę, zwana dalej „dotacją”. 
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2.  Dotacja przysługuje w wysokości 60 % różni-

cy między łączną kwotą odszkodowań wypła-

conych w danym roku kalendarzowym z tytu-

łu szkód spowodowanych przez suszę, na 

podstawie umów ubezpieczenia upraw,  

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, oraz 

umów ubezpieczenia obowiązkowego tych 

upraw, a kwotą stanowiącą 90 % sumy skła-

dek uiszczonych w danym roku kalendarzo-

wym z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia 

upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 

oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego 

tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód 

spowodowanych przez suszę, łącznie z do-

płatami do tych składek wypłaconymi zakła-

dowi ubezpieczeń w danym roku kalenda-

rzowym. 

 Art. 10b. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na 

wniosek zakładu ubezpieczeń, przyznaje do-

tację i określa jej wysokość w drodze decyzji. 

2.  Wniosek o przyznanie dotacji zakład ubez-

pieczeń składa w terminach:  

1) do dnia 31 lipca danego roku kalenda-

rzowego – za okres od dnia  

1 stycznia do dnia 30 czerwca danego 

roku; 

2) do ostatniego dnia sierpnia, września, 

października, listopada i grudnia danego 

roku kalendarzowego – za poprzedni 

miesiąc danego roku; 

3) do dnia 31 stycznia danego roku kalen-

darzowego – za grudzień poprzedniego 

roku. 



 4

3.  Wniosek o przyznanie dotacji zawiera: 

1) nazwę, siedzibę i adres zakładu ubezpie-

czeń; 

2) określenie wysokości odszkodowań wy-

płaconych producentom rolnym od dnia 

1  stycznia danego roku kalendarzowego 

do końca okresu objętego wnioskiem; 

3) określenie wysokości odszkodowań wy-

płaconych producentom rolnym w okresie, 

za który jest składany wniosek; 

4) wskazanie liczby producentów rolnych, 

którym zostały wypłacone odszkodowania 

w okresie, za który jest składany wniosek; 

5) wskazanie powierzchni upraw, na których 

wystąpiły szkody spowodowane przez su-

szę; 

6) określenie wysokości składek uiszczonych 

od dnia 1 stycznia danego roku kalenda-

rzowego do końca okresu objętego wnio-

skiem, łącznie z dopłatami do tych składek 

wypłaconymi zakładowi ubezpieczeń; 

7) określenie wysokości dotacji obliczonej 

zgodnie z art. 10a ust. 2 za okres od dnia 

1 stycznia danego roku kalendarzowego 

do końca okresu objętego wnioskiem; 

8) wskazanie kwoty dotacji otrzymanej w da-

nym roku kalendarzowym do dnia złożenia 

wniosku; 

9) określenie wysokości dotacji, o jaką wy-

stępuje zakład ubezpieczeń; 
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10) nazwę banku oraz numer rachunku ban-

kowego, na który powinny zostać przeka-

zane środki z tytułu dotacji. 

4.  Załatwienie sprawy dotyczącej przyznania 

dotacji następuje w terminie 14 dni roboczych 

od dnia otrzymania wniosku zakładu ubez-

pieczeń o przyznanie dotacji. Dotacje są wy-

płacane zakładowi ubezpieczeń w terminie 

10  dni roboczych od dnia doręczenia decyzji. 

5.  W przypadku gdy wartość dotacji otrzymanej 

za poprzednie okresy danego roku kalenda-

rzowego, o których mowa w ust. 2, przewyż-

sza wysokość dotacji za okres od początku 

danego roku kalendarzowego do końca okre-

su objętego wnioskiem o przyznanie dotacji, 

obliczonej zgodnie z art. 10a ust. 2, zakład 

ubezpieczeń zwraca różnicę między kwotą 

otrzymanej dotacji a kwotą dotacji należnej, 

w  terminie 7 dni od dnia upływu terminu 

określonego dla złożenia tego wniosku. 

6. Do postępowania w sprawie przyznania dota-

cji w zakresie nieuregulowanym ustawą sto-

suje się przepisy Kodeksu postępowania ad-

ministracyjnego. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w poro-

zumieniu z ministrem właściwym do spraw 

instytucji finansowych oraz ministrem właści-

wym do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób rozliczania 

dotacji oraz zakres i tryb składania sprawoz-

dań w tym zakresie, mając na uwadze za-

pewnienie prawidłowego rozliczenia dotacji. 
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 Art. 10c. 1.  Rolnik w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządze-

nia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 wrze-

śnia 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady 

dla systemów wsparcia bezpośredniego 

w  ramach wspólnej polityki rolnej i ustana-

wiającego określone systemy wsparcia dla 

rolników oraz zmieniającego rozporządzenia 

(EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) 

nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) 

nr  1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) 

nr  1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) 

nr  2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE 

L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwany 

dalej „rolnikiem”, który uzyskał płatności bez-

pośrednie w rozumieniu przepisów o płatno-

ściach w ramach systemu wsparcia bezpo-

średniego, jest obowiązany zawrzeć umowę 

ubezpieczenia obowiązkowego upraw, o któ-

rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od ryzyka wy-

stąpienia szkód spowodowanych przez po-

wódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimo-

wania lub przymrozki wiosenne. 

2. Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 1, uważa się za spełniony, jeżeli od 

dnia 1 lipca roku następującego po roku, za 

który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, 

w  okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpiecze-

niową objęte jest co najmniej 50 % po-

wierzchni upraw, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1, od co najmniej jednego z ryzyk 

wymienionych w ust. 1. 
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3.  Rolnik zawiera umowy ubezpieczenia obo-

wiązkowego z wybranym zakładem ubezpie-

czeń: 

1)  który zawarł z ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, 

albo 

2)  innym niż określony w pkt 1, wykonującym 

działalność ubezpieczeniową w zakresie 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

4.  Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 

w  zakresie obowiązkowego ubezpieczenia 

upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 

rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia 

tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód 

spowodowanych przez: 

1)  powódź i suszę – po upływie 30 dni od 

dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego; 

2)  grad i przymrozki wiosenne – po upływie 

14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpie-

czenia obowiązkowego; 

3)  ujemne skutki przezimowania – od dnia 

zawarcia umowy ubezpieczenia obowiąz-

kowego, z tym że powinna być ona zawar-

ta w terminie do dnia 1 grudnia. 

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 

do umów ubezpieczenia obowiązkowego 

udziela się dopłat na zasadach określonych 

w  ustawie dla dopłat do umów ubezpieczenia.  

6.  Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia 

umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgod-

nie z warunkami tego ubezpieczenia okre-
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ślonymi w ustawie, jest obowiązany wnieść 

opłatę za niespełnienie tego obowiązku. 

7.  Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6, 

obowiązującej w każdym roku kalendarzo-

wym, stanowi równowartość w złotych 2 euro 

od 1 ha, ustalaną przy zastosowaniu kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku 

kontroli. 

8.  W przypadku niezawarcia przez ministra wła-

ściwego do spraw rolnictwa umów, o których 

mowa w art. 9, a także gdy rolnik nie zawarł 

umowy ubezpieczenia obowiązkowego z po-

wodu pisemnej odmowy zawarcia takiej 

umowy, w szczególności z powodu zaofero-

wania ubezpieczenia w stawkach taryfowych, 

o których mowa w art. 5 ust. 2c, w co naj-

mniej dwóch zakładach ubezpieczeń, które 

zawarły z ministrem właściwym do spraw rol-

nictwa umowy w sprawie dopłat, przepisów 

ust. 6 i 7 nie stosuje się. 

9.  Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia 

umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest 

wnoszona na rzecz gminy właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania albo sie-

dzibę rolnika. 

10.  Do umowy ubezpieczenia obowiązkowego 

w zakresie nieuregulowanym w ust. 1-5 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

dotyczące umowy ubezpieczenia. 

11.  Do kontroli spełniania obowiązku ubezpie-

czenia, o którym mowa w ust. 1, oraz docho-

dzenia opłat za niespełnienie tego obowiązku 
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stosuje się odpowiednio przepisy ustawy  

z  dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-

szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-

czycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1152, z późn. zm.2)) w zakresie obo-

wiązkowego ubezpieczenia budynków rolni-

czych. 

12. Dane indywidualne zawarte w krajowym sys-

temie ewidencji producentów, ewidencji go-

spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, niezbędne do prze-

prowadzenia kontroli spełnienia obowiązku 

zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązko-

wego, udostępnia się organom przeprowa-

dzającym tę kontrolę.”. 

 

Art. 2.  W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach  

do ubezpieczeń rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 49, poz. 328) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 uchyla się pkt 10; 
 
2) uchyla się art. 3; 
 
3) w art. 5 skreśla się wyrazy „z wyjątkiem art. 1 pkt 10 oraz 

art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2008 r.”. 

Art. 3.  W 2008 r. dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wy-

płaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę 

przysługuje zakładom ubezpieczeń, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy 

wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, za okres od dnia 1 lipca do dnia 

31 sierpnia tego roku, na zasadach określonych w art. 10a ust. 2 ustawy wy-

mienionej w art. 1 niniejszej ustawy. Wniosek o przyznanie dotacji za ten okres 

zakład ubezpieczeń składa w terminie do dnia 30 września. 



 10

 

Art. 4.  W okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. 

obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 1 ustawy wymienionej 

w art. 1 niniejszej ustawy, uważa się za spełniony, jeżeli w tym okresie zostanie 

zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której ochroną ubezpieczeniową, 

od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2009 r., zostanie objętych co naj-

mniej 50 % powierzchni upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, od co najmniej jednego z ryzyk wymie-

nionych w art. 10c ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy. 

 

Art. 5.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem: 

1) art. 6 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej usta-

wy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą 

w życie z dniem 1 września 2008 r.; 

2) art. 10a-10c ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą 

w życie z dniem 1 lipca 2008 r. 

  

_________________________ 
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157,  

poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328. 
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, 

Nr  141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, 
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 133, poz. 922. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/05-KT 



U Z A S A D N I E N I E 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych  

i zwierząt gospodarskich ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń 

w  rolnictwie przez doprecyzowanie przepisów już istniejących. 

Proponuje się zastąpienie w art. 3 ust. 5 ustawy określenia „za poprzedni 

miesiąc” określeniem „za poprzedni sześciodekadowy okres” ze względu na 

sposób obliczania klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla poszczególnych 

gatunków roślin uprawnych i gleb. Obecne brzmienie przepisu dotyczącego 

okresu, za który jest ogłaszany KBW, jest błędne z punktu widzenia stosowanej 

w meteorologii terminologii i metodyki.  

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych  

i zwierząt gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem  

w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 

danego roku klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości  

dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz gleb.  

Okresy sześciodekadowe od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września wylicza się 

w  następujący sposób: 

Okresy 
dwumiesięczne 

Okresy 
sześciodekadowe

Raport na 
dzień Obwieszczenie 

1 IV – 31 V              1 VI 20 VI 
kwiecień-maj 

11 IV – 10 VI            11 VI XXXXXXXX 

21 IV- 20 VI            21 VI XXXXXXXX 

1 V – 30 VI              1 VII 20 VII maj-czerwiec 

11 V – 10 VII            11 VII XXXXXXXX 

21 V – 20 VII            21 VII XXXXXXXX 

1 VI – 31 VII              1 VIII 20 VIII czerwiec-lipiec 

11 VI – 10 VIII            11 VIII XXXXXXXX 

21 VI – 20 VIII            21 VIII XXXXXXXX 

1 VII – 31 VIII              1 IX 20 IX lipiec-sierpień 

11 VII – 10 IX            11 IX XXXXXXXX 

21 VII – 20 IX            21 IX XXXXXXXX 
sierpień-wrzesień 

1 VIII – 30 IX              1 X 20 XI 
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Ustalenie nowego terminu ogłaszania, w drodze obwieszczenia, w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronie 

internetowej, tj. do 20. dnia miesiąca, wskaźników klimatycznego bilansu 

wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb za poprzedni 

sześciodekadowy okres wynika z możliwości pozyskiwania danych o opadach 

z  226 stacji meteorologicznych, zamiast jak dotychczas z 55. Dodatkowe dane 

pochodzą ze stacji Centralnego Biura Prognoz Hydrologicznych (171 stacji) 

i przekazywane są do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej telefonicznie, 

co znacznie wydłuża czas ich przetwarzania. Uwzględniając jednak większą 

liczbę stacji, celowe jest przesunięcie o 10 dni terminu wydawania 

obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, co pozwoli na 

dokładniejsze obliczenie i podawanie bardziej szczegółowych danych 

dotyczących wskaźników klimatycznego bilansu wodnego. 

Ze względu na ważny interes państwa, uwarunkowania techniczne  

oraz merytoryczne, zasadne wydaje się prawne usankcjonowanie powierzenia 

monitoringu suszy na potrzeby wykonania ustawy Instytutowi Uprawy, 

Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu 

w  Puławach, tj. jednostce podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Instytut stworzył w 2007 r. system monitoringu suszy rolniczej w ramach prac 

powierzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach tych prac 

Instytut prowadził przez cały okres wegetacyjny 2007 r. stałą służbę 

monitoringu suszy dla obszaru Polski, przedstawiając wyniki w formie raportów 

przestrzennych przesyłanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

udostępnianych do wiadomości publicznej na stronach internetowych 

Ministerstwa i Instytutu. Budowa sprawnych mechanizmów monitorowania 

suszy rolniczej leży w strategicznym interesie rolnictwa. Poza Instytutem nie ma 

innej jednostki dysponującej danymi glebowymi dla całego kraju oraz 

funkcjonującym zapleczem technicznym i zespołem ekspertów w zakresie 

agrometeorologii i gleboznawstwa, mogącej podjąć się tego zadania.   

Stworzony system monitoringu suszy zgodnie z wymaganiami ustawy 

uwzględnia zróżnicowanie pokrywy glebowej Polski, charakteryzowane na 

mapach glebowo-rolniczych w skali 1:100.000. Posiadane przez Instytut zasoby 

danych przestrzennych, niezbędnych do monitoringu suszy, nie są dostępne 
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w  żadnej innej jednostce na terenie kraju. Ze względów technicznych nie jest 

zatem możliwa kontynuacja systemu monitoringu przez inną instytucję. Ponadto 

Instytut, w ramach wieloletniego programu, realizuje prace będące wsparciem 

procesu podejmowania decyzji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który 

dzięki temu dysponuje własnym niezależnym zapleczem badawczo-                    

-wdrożeniowym umożliwiającym sprawne wykonanie obowiązków wynikających 

z ustawy, decydujących o bezpieczeństwie żywnościowym kraju. Gwarancją 

prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu suszy jest jego kontynuacja 

w ramach organizacyjnych analogicznych do służby państwowej. Miesięczny 

reżim czasowy raportów, przetwarzania i korekty danych do analiz 

przestrzennych obszarów suszy wymaga budowy stabilnego zespołu 

specjalistów o wysokich kompetencjach merytorycznych. Jest to istotny czynnik 

decydujący o bezpieczeństwie kraju w zakresie monitorowania i likwidacji szkód 

wywołanych przez suszę rolniczą. Jakość i poprawność danych przestrzennych 

generowanych przez system oraz jego rozwój metodyczny odpowiadający 

osiągnięciom technologii informatycznych jest dodatkowym uzasadnieniem  

jego umieszczenia w stabilnych ramach organizacyjnych. 

Zmiana w art. 5 w ust. 2 pkt 1 ustawy dotycząca wprowadzenia do wyliczenia 

ma na celu dostosowanie już istniejącego przepisu do przepisów 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych 

i  średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwa-

rzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 

nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3). Zgodnie z art. 12 tego 

rozporządzenia maksymalna intensywność pomocy ograniczona jest do 50 % 

kosztu składek z  tytułu ubezpieczenia w przypadku ogólnego ubezpieczenia od 

strat spowodowanych zjawiskami klimatycznymi.  

Nadanie nowego brzmienia w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy ma na celu dostosowanie 

do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 oraz regulacji 

w  zakresie odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń z tytułu szkód 

w  uprawach rolnych. 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1857/2006 w przypadku pomocy państwa 

udzielanej producentom rolnym w formie dopłat do składek ubezpieczenia 
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upraw rolnych z tytułu szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska 

klimatyczne (np.: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie 

się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki 

wiosenne) nie jest wymagane spełnienie warunku poniesienia co najmniej 30 % 

szkód w plonie głównym. Spełnienie powyższego warunku odnosi się do 

stosowania podwyższonych do 80 % dopłat do składek producentów rolnych w 

przypadku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (takich jak: mróz, grad, lód, 

deszcz lub susza) porównywalnych do klęsk żywiołowych. W projekcie ustawy 

nie przewiduje się stosowania wyższych niż 50 %  dopłat do składek 

ubezpieczeń upraw rolnych. 

W przypadku szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, 

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

przymrozki wiosenne zastosowano franszyzę integralną, która ogranicza 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w ten sposób, że za szkody 

nieprzekraczające 10 % zakład ubezpieczeń nie będzie wypłacał odszko-

dowania. Natomiast w przypadku szkód spowodowanych przez suszę, zakład 

ubezpieczeń będzie wypłacał odszkodowania dopiero w przypadku szkód 

przekraczających 25 %. Zróżnicowanie wysokości wypłacanego odszkodowania 

spowodowane jest tym, że w Polsce ponad 70 % upraw jest prowadzonych na 

glebach słabych i bardzo słabych, na których spadek plonu nie jest 

spowodowany jedynie mniejszą ilością opadów, ale również jest wynikiem 

błędów agrotechnicznych, co przy niższym poziomie strat może wskazywać na 

symptomy suszy. Poziom naturalnych wahań plonów spowodowanych błędami 

agrotechnicznymi, wadliwym materiałem siewnym itd. waha się w granicach 20-

30 %. Przyjęcie niższego poziomu szkód mogłoby spowodować, że rolnicy w 

każdym przypadku spadku wysokości plonów z  innych powodów niż niedobór 

opadów masowo zgłaszaliby szkody. Dodatkowo obniżenie franszyzy w 

przypadku suszy do 10 % przy braku wprowadzenia swobody w ustalaniu przez 

zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych mogłoby doprowadzić do sytuacji, że 

zakłady ubezpieczeń nie będą zainteresowane zawieraniem umów 

ubezpieczenia od szkód spowodowanych suszą. W przypadku przekroczenia 

kwoty objętej franszyzą integralną (tj. powyżej 10 % lub 25 % w przypadku 

suszy) odszkodowanie będzie pomniejszane o 10-procentowy udział własny.  
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Rozpatrywana była możliwość udzielania pomocy ze środków publicznych 

w  formie dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych z tytułu szkód 

spowodowanych w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne. Ze względu 

jednak na to, że wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze 

rolnym i leśnym na lata 2007-2013, jak i rozporządzenie Komisji (WE) 

nr  1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 

przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem 

produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 nie 

przewidują możliwości udzielania pomocy ze środków publicznych w formie 

dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych z tytułu szkód 

spowodowanych w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, w projekcie 

ustawy nie było możliwe wprowadzenie pomocy w ww. zakresie. 

Na etapie prac legislacyjnych oraz konsultacji społecznych ze związkami  

i organizacjami rolniczymi zaproponowano rozszerzenie składu Komisji do 

Spraw Oceny Ofert złożonych przez zakłady ubezpieczeń zainteresowane 

prowadzeniem działalności w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich o przedstawiciela związków zawodowych rolników, społeczno-    

-zawodowych organizacji rolników i organizacji pracodawców działających 

w  sektorze rolnictwa, o ogólnokrajowym zakresie działania. Ze względu na 

dużą liczbę tych organizacji, co mogłoby spowodować utrudnienia w pracach 

Komisji, oraz mając na uwadze długotrwały i skomplikowany wybór tego 

przedstawiciela, zaproponowano rozszerzenie składu Komisji o dodatkowego 

przedstawiciela rolników reprezentowanych przez Krajową Radę Izb 

Rolniczych.  

Zamieszczenie w projekcie art. 10a-10c w brzmieniu zmienionym w stosunku 

do brzmienia wprowadzonego ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy 

o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 328) ma na celu usprawnienie 

systemu ubezpieczeń obowiązkowych oraz usunięcie wątpliwości związanych 

z  interpretacją obecnie obowiązujących przepisów dotyczących terminu 

zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego rolników, którzy otrzymują 

płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Obowiązek ubezpieczenia przez 
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producenta rolnego co najmniej 50 % powierzchni upraw będzie spełniony, 

jeżeli w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia 1 lipca roku następującego po roku, 

za który uzyskał on płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, ta powierzchnia 

upraw rolnych będzie objęta ochroną ubezpieczeniową od co najmniej jednego 

z wymienionych ryzyk – od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez 

powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. 

Wprowadzenie możliwości zawarcia przez producenta rolnego umowy 

ubezpieczenia na wszystkie lub wybrane rodzaje ryzyka powinno wpłynąć na 

zwiększenie zainteresowania zawarciem takich umów. Zaproponowane 

brzmienie art. 10b ma na celu efektywniejsze wykorzystanie środków dotacji 

celowej przeznaczonej na częściowe sfinansowanie odszkodowań producentów 

rolnych z tytułu szkód spowodowanych suszą, gdyż dotacja ta będzie 

przekazywana zakładom ubezpieczeń na podstawie określonej we wniosku 

kwoty odszkodowań faktycznie wypłaconych w danym okresie rolnikom. 

W związku z zamieszczeniem w projektowanej ustawie art. 10a-10c było 

konieczne wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie 

ustawy o  dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

oraz niektórych innych ustaw w zakresie określonym w art. 2 projektu ustawy.    

W art. 3 projektu ustawy proponuje się doprecyzowanie przepisu dotyczącego 

udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2008 r. na sfinansowanie części 

odszkodowań należnych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych 

przez suszę. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem art. 3 projektu, wniosek 

zakładu ubezpieczeń o przyznanie tej dotacji składany do ministra właściwego 

do spraw rolnictwa w terminie do dnia 30 września 2008 r. będzie dotyczyć 

przyznania dotacji na częściowe sfinansowanie odszkodowań należnych 

producentom rolnym z tytułu suszy za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 

br. 

Projekt ustawy 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), dlatego nie podlega 

notyfikacji. 
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Program pomocy określony w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich został notyfikowany w Komisji 

Europejskiej. Po uzyskaniu akceptacji Komisji został uruchomiony. Zgodnie 

z  notyfikowanym w Komisji Europejskiej programem pomocy, maksymalna 

intensywność pomocy zarówno dla ubezpieczenia upraw rolnych, jak i zwierząt 

gospodarskich została ustalona w wysokości 50 % w przypadku powszechnego 

systemu ubezpieczeń od zjawisk klimatycznych i w wysokości 60 %, jeżeli ube-

zpieczenie pokrywa tylko straty spowodowane klęskami żywiołowymi. 

Projektowana ustawa nie wprowadza zmian w odniesieniu do warunków 

udzielania pomocy notyfikowanych przez Komisję Europejską i jest zgodna 

z  Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym 

i  leśnym na lata 2007-2013. Zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 

przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem 

produktów rolnych maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 

50 % w przypadku ubezpieczenia ogólnego od ryzyka związanego 

z  niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi. Natomiast intensywność tej 

pomocy może zostać zwiększona do 80 % jedynie, jeżeli ubezpieczenie obe-

jmuje wyłącznie straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, 

które mogą być porównane do klęsk żywiołowych. Komisji Europejskiej zostaną 

przesłane informacje dotyczące zmian w zakresie intensywności pomocy 

w stosowaniu dopłat do składek ubezpieczeń.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w  procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy został 

zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W biuletynie zostały też zamieszczone 

wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem. W trakcie uzgodnień 

projektu nie wpłynęło żadne zgłoszenie o zainteresowaniu pracami nad 

projektem ustawy na podstawie ustawy o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa. 

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 
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1) art. 6 ust. 2 i 3 nowelizowanej ustawy, które wejdą w życie z dniem 

1  września 2008 r.; wejście w życie wymienionych przepisów projektowanej 

ustawy z dniem 1 września 2008 r. ma na celu umożliwienie producentom 

rolnym zawierania umów ubezpieczenia w okresie jesiennym już na nowych 

zasadach, które będą dla nich korzystniejsze, 

2) art. 10a-10c, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2008 r.; wejście w życie 

wymienionych przepisów projektowanej ustawy z dniem 1 lipca 2008 r. ma 

na celu uwzględnienie umów ubezpieczenia obowiązkowego upraw, których 

ochrona ubezpieczeniowa wygasa w następnym roku kalendarzowym przy 

ustalaniu wysokości odszkodowania dla producentów rolnych z tytułu szkód 

spowodowanych przez suszę i wysokości dotacji za okres od dnia 1 lipca do 

dnia 31 grudnia danego roku.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
 

1.  Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projekt ustawy dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w których 

posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, oraz zakładów 

ubezpieczeń. 

 
2.  Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 Projekt ustawy był przedmiotem konsultacji społecznych, m.in. z: Krajową 

Radą Izb Rolniczych, Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, NSZZ 

„Solidarność 80”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacją 

Związków Producentów Rolnych, Federacją Związków Pracodawców 

Rolnych, Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, Związkiem 

Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, Polską Izbą Ubezpieczeń, OPZZ, NSZZ 

„Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, Konfederacją Pracodawców 

Polskich, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, BCC-Związkiem 

Pracodawców oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego. Uwagi zgłosiła 

Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz 

Polska Izba Ubezpieczeń. Uwagi te dotyczyły głównie zmiany wysokości 

stosowanych dopłat, odstąpienia od określenia maksymalnych stawek 

taryfowych, zniesienia ograniczenia stosowania dopłat do składek 

ubezpieczeń do powierzchni ubezpieczonych upraw nieprzekraczających 

300 ha, wprowadzenia zmian w zakresie franszyzy integralnej i redukcyjnej, 

zwiększenia wysokości przyznawanej zakładom ubezpieczeń dotacji z tytułu 

odszkodowań dla rolników w związku z suszą oraz wprowadzenia do ustawy 

pełnego tekstu ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego upraw 

rolnych. Uwagi te zostały częściowo uwzględnione.  
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3.  Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana ustawa nie wpłynie na zwiększenie zaplanowanych wydatków 

budżetowych na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich oraz częściową wypłatę odszkodowań z tytułu szkód 

spowodowanych przez suszę.  

Projektowana ustawa nie zwiększy również wydatków budżetowych 

planowanych na 2009 r. na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych 

i  zwierząt gospodarskich oraz częściową wypłatę odszkodowań z tytułu 

szkód spowodowanych przez suszę. Na ten cel w projekcie ustawy 

budżetowej na 2009 r. planuje się zabezpieczenie środków budżetowych 

w  wysokości 545 mln zł.  

Ponadto projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 
4.  Wpływ regulacji na rynek pracy 

 Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek 

pracy.  

 
5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Wejście w życie projektowanej ustawy powinno przyczynić się do poprawy 

konkurencyjności gospodarstw rolnych.   

Ze względu na brak danych w zakresie wypłaconych przez zakłady 

ubezpieczeń odszkodowań producentom rolnym z tytułu zdarzeń losowych 

w rolnictwie, wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych 

i  zwierząt gospodarskich, nie jest możliwe określenie skutków finansowych 

z  tytułu zmniejszenia poziomu franszyzy integralnej do poziomu 25 % 

w  przypadku suszy oraz do 10 % w przypadku pozostałych ryzyk oraz 

z  tytułu zmniejszenia udziału własnego producenta rolnego w kwocie 

odszkodowań do 10 %.  
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6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 Wejście w życie projektowanej ustawy w wyniku poprawy konkurencyjności 

gospodarstw rolnych powinno również przyczynić się do rozwoju wszystkich 

regionów w kraju.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/05-kt 







Projekt 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia ………………….. 2008 r. 

 

w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji celowej na 
pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym oraz zakres  

i tryb składania sprawozdań 
 
 

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

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.2)) 

zarządza się, co następuje.  

 

§ 1. 
Rozporządzenie określa sposób rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji 

celowej na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu 

szkód spowodowanych przez suszę, zwanej dalej „dotacją”, oraz zakres i tryb 

składania sprawozdań w tym zakresie. 

 

§ 2. 
Zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa  

w terminie: 

1) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakład ubezpieczeń 

otrzymał dotację, okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie  

rzeczowo-finansowe; 

2) do dnia 10 lutego roku następującego po roku, w którym zakład otrzymał dotację, 

roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe.  

 

§ 3. 
Zwrotu dotacji, o którym mowa w art. 10b ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zakład ubezpieczeń 

dokonuje na rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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§ 4. 
Określa się zakres:  

1) okresowego rozliczenia dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego, stanowiący załącznik nr 2  

do rozporządzenia; 

3) rocznego rozliczenia dotacji, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

4)  rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego, stanowiący załącznik nr 4  

do rozporządzenia. 

 

§ 5. 
 

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

 

 

        MINISTER ROLNICTWA  
             I ROZWOJU WSI 
 

 

w porozumieniu: 

MINISTER FINANSÓW 
 

 

 

 

 

 

 

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

§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).  
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157,  

poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328 oraz z 2008 r. Nr …., poz. ….. 
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Załączniki  
do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia  

 
 

         Załącznik nr 1 
nazwa zakładu ubezpieczeń 
 

ZAKRES 
OKRESOWEGO ROZLICZENIA DOTACJI NA POKRYCIE CZĘŚCI 

ODSZKODOWAŃ WYPŁACONYCH PRODUCENTOM ROLNYM Z TYTUŁU 
SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ 

ZA OKRES OD DNIA ............................ DO DNIA .......................................... 
 

        
 

L.p. 
 

Wyszczególnienie 
 

Wartość 
(w złotych) 

1 2 3 
1. Wysokość odszkodowań wypłacona przez zakład 

ubezpieczeń producentom rolnym od dnia 1 
stycznia do końca okresu, za który jest składane 
rozliczenie 

 

2.  Kwota stanowiąca 90% sumy składek uiszczonych 
w danym roku kalendarzowym z tytułu umów 
ubezpieczenia upraw rolnych oraz umów 
ubezpieczenia obowiązkowego tych upraw 
zawartych z producentami rolnymi 

 

3. Kwota dotacji otrzymanej przez zakład 
ubezpieczeń na wypłatę odszkodowań  

 

 
4. 

Kwota dotacji wykorzystana przez zakład na 
wypłatę odszkodowań producentom rolnym  

 

5.  Kwota dotacji zwrócona, stosownie do art. 10b 
ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. 
zm.) 

 

 
 
Dane osoby sporządzającej rozliczenie:  

imię i nazwisko 

data i podpis 
 
data i podpis głównego księgowego     
 
data i podpis lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu zakładu 
ubezpieczeń wraz z pieczątką imienną i pieczątką zakładu ubezpieczeń 
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         Załącznik nr 2 
nazwa zakładu ubezpieczeń 
 

ZAKRES 
OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI 

WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU SZKÓD 
SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ 

ZA OKRES OD DNIA…………….. DO DNIA……………….. 
 
 

Część I. Informacje ogólne 
 
1. Informacja o liczbie umów zawartych w okresie sprawozdawczym z producentami 

rolnymi, powierzchni upraw rolnych objętej ochroną ubezpieczeniową (w podziale na 
grupy upraw określone w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) i w podziale na 
województwa). 

 
2. Informacje o wysokości szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą  

w podziale na województwa. 
 
3. Informacja o liczbie producentów rolnych, którym zostały wypłacone odszkodowania, w 

tym ze środków dotacji. 
 
4. Informacja o powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane 

przez suszę. 
 

Część II. Sprawozdanie finansowe  
 

1. Łączna suma ubezpieczenia upraw rolnych z tytułu ryzyka suszy w okresie 
sprawozdawczym (w zł). 

2. Kwota wypłaconych przez zakład ubezpieczeń producentom rolnym odszkodowań  
z tytułu suszy. 

3. Rozliczenie dotacji przekazanej zakładowi ubezpieczeń na wypłatę odszkodowań 
producentom rolnym: 
1) kwota dotacji ustalona stosownie do przepisów art. 10a i 10b ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 
2) przekazana kwota dotacji w okresie sprawozdawczym,  
3) kwota dotacji zwrócona przez zakład ubezpieczeń w danym okresie sprawozdawczym.  

 
Część III. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące: 

 
1) przyczyny niepełnego wykorzystania przekazanej dotacji: 
 
2) wskazanie województw o największej i województw o najmniejszej liczbie zawartych z 

producentami rolnymi umów ubezpieczenia upraw od ryzyka suszy: 
 
3) wskazanie obszaru upraw rolnych, gdzie wystąpiły straty spowodowane suszą 

przekraczające 25%: 
 

Oświadczenie osób składających oświadczenie, że wszystkie podane w niniejszym 
sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem rachunkowym i faktycznym. 
 
podpis lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu zakładu ubezpieczeń wraz z 
pieczątką imienną i pieczątką zakładu ubezpieczeń 
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Poświadczenie złożenia sprawozdania  
  
Adnotacje urzędowe 
  
Imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie 
 
Data sporządzenia sprawozdania  
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         Załącznik nr 3 
 
nazwa zakładu ubezpieczeń 
 
 

ZAKRES 
ROCZNEGO ROZLICZENIA DOTACJI OTRZYMANEJ NA POKRYCIE CZĘŚCI 

ODSZKODOWAŃ WYPŁACONYCH  PRODUCENTOM ROLNYM Z TYTUŁU 
SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ 

ZA OKRES OD DNIA ............................ DO DNIA .......................................... 
 

        
 

L.p. 
 

Wyszczególnienie 
 

Wartość 
(w złotych) 

1 2 3 
1. Wysokość odszkodowań wypłacona przez zakład 

ubezpieczeń producentom rolnym  
 

2.  Kwota stanowiąca 90% sumy składek uiszczonych 
w danym roku kalendarzowym z tytułu umów 
ubezpieczenia upraw rolnych oraz umów 
ubezpieczenia obowiązkowego tych upraw 
zawartych z producentami rolnymi 

 

3. Kwota dotacji otrzymanej przez zakład 
ubezpieczeń na wypłatę odszkodowań 

 

4. Kwota dotacji wykorzystana przez zakład na 
wypłatę odszkodowań producentom rolnym  

 

5.  Kwota dotacji zwrócona, stosownie do art. 10b ust. 
5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 
150, poz. 1249, z późn. zm.) 

 

 
 

 
Dane osoby, która sporządziła rozliczenie: 
 
imię i nazwisko 
 
data i podpis 
 
data i podpis głównego księgowego 
 
data i podpis lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu zakładu 
ubezpieczeń wraz z pieczątką imienną i pieczątką zakładu ubezpieczeń 
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         Załącznik nr 4 
nazwa zakładu ubezpieczeń 
 

ZAKRES 
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI 
WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU SZKÓD 

SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ 
ZA OKRES OD DNIA…………….. DO DNIA ……………….. 

 
 

Część I. Informacje ogólne 
 
1. Informacja o liczbie umów zawartych w okresie sprawozdawczym z producentami 

rolnymi, powierzchni upraw rolnych objętej ochroną ubezpieczeniową (w podziale na 
grupy upraw określone w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z poźn. zm.) i w podziale na 
województwa). 

 
2. Informacje o wysokości szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą  

w podziale na województwa. 
 
3. Informacja o liczbie producentów rolnych, którym zostały wypłacone odszkodowania, w 

tym ze środków dotacji. 
 
4. Informacja o powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane 

przez suszę. 
 

Część II. Sprawozdanie finansowe  
 

1. Łączna suma ubezpieczenia upraw rolnych z tytułu ryzyka suszy w okresie 
sprawozdawczym (w zł).  

2. Kwota wypłaconych przez zakład ubezpieczeń producentom rolnym odszkodowań z 
tytułu suszy. 

3. Rozliczenie dotacji przekazanej zakładowi ubezpieczeń na wypłatę odszkodowań 
producentom rolnym: 
1) kwota dotacji ustalona stosownie do przepisów art. 10a i 10b ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,  
2)  przekazana kwota dotacji w okresie sprawozdawczym,  
3) kwota dotacji zwrócona przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym.  

 
Część III. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące: 

 
1) przyczyny niepełnego wykorzystania przekazanej dotacji: 
 
2)  wskazanie województw o największej i województw o najmniejszej liczbie zawartych 

umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka suszy: 
  
3) wskazanie obszaru upraw rolnych, gdzie wystąpiły straty spowodowane suszą 

przekraczające 25%: 
  

Oświadczenie osób składanych sprawozdanie, że wszystkie podane w niniejszym 
sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem rachunkowym i faktycznym. 
 
podpis lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu zakładu ubezpieczeń wraz z 
pieczątką imienną i pieczątką zakładu ubezpieczeń 
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Poświadczenie złożenia sprawozdania  
 
Adnotacje urzędowe 
 
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:  
 
Data sporządzenia sprawozdania  
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu 

rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji celowej na pokrycie części 

odszkodowań producentom rolnym oraz zakres i tryb składania sprawozdań stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 10b ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150,  

poz. 1249, z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49,  

poz. 328 oraz z 2008 r. Nr …, poz. …).  

 Zakłady ubezpieczeń będą dokonywały rozliczania otrzymanej dotacji celowej 

na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód 

spowodowanych przez suszę na podstawie składanych ministrowi właściwemu do 

spraw rolnictwa okresowych oraz rocznego rozliczenia dotacji. Zaproponowany 

zakres rozliczeń dotacji celowej oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych ma na celu 

zapewnienie prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji. W projektowanym 

rozporządzeniu zostały określone również terminy przekazywania okresowych i 

rocznego rozliczenia dotacji oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych,  

a także wskazano, iż zwrot dotacji powinien być dokonywany na rachunek 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przypadku gdy wartość dotacji otrzymanej 

za poprzednie okresy danego roku kalendarzowego przewyższa wysokość dotacji za 

okres od początku danego roku  kalendarzowego do końca okresu objętego 

wnioskiem o przyznanie dotacji, obliczonej zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia  

7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.  

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, z późn. zm.), dlatego nie podlega notyfikacji. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt rozporządzenia został ujęty w programie prac 

legislacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projekt rozporządzenia dotyczy zakładów ubezpieczeń, które będą otrzymywały 

dotację na pokrycie części odszkodowań należnych producentom rolnym z tytułu 

zawarcia z tymi producentami rolnymi umów ubezpieczenia określonych upraw 

od ryzyka suszy.  

2.  Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz 

konsultacji społecznych, m.in. z Krajową Radą Izb Rolniczych, Komisją Krajową 

NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskim Porozumieniem 

Związków Zawodowych, Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, Federacją 

Związków Pracodawców-Dierżawców i Właścicieli Rolnych, Związkiem 

Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, Niezależnym Samorządnym Związkiem 

Zawodowym Rolników Indywidualnych „SOLIDARNOŚĆ”, Związkiem 

Zawodowym Rolników Rzeczypospolitej „SOLIDARNI”, Związkiem Zawodowym 

Centrum Narodowe Młodych Rolników, Ogólnopolskim Porozumieniem 

Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Związkiem 

Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP oraz Związkiem Zawodowym 

Rolników „Ojczyzna”.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje wydatków  

z budżetu państwa.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu  

na rynek pracy.  
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5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

sytuację i rozwój regionalny.  
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