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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

 

(druk nr 329) 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. O UBEZPIECZENIACH UPRAW ROLNYCH I 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (Dz. U. z 2016 r. poz. 792) 

 

Art. 3. 

1. Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów 

ubezpieczenia: 

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

ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne lub 

2)   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, 

- zwanych dalej "umowami ubezpieczenia". 

[1a. Umowa ubezpieczenia może obejmować wszystkie lub wybrane przez producenta rolnego 

rodzaje ryzyka, o których mowa w ust. 1.] 

2. Szkody spowodowane przez: 

1)   (uchylony); 

2)   huragan - oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie 

mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody 

uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie 

stwierdzono działanie huraganu; 

3)   powódź - oznaczają szkody powstałe wskutek: 

a)  zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub 

stojących, 

b)  zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, 

c)  spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich; 

4)   deszcz nawalny - oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku 

wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego 

współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich 

powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego; 
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5)   grad - oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z 

bryłek lodu; 

6)   piorun - oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego 

pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia; 

7)   (uchylony); 

8)   obsunięcie się ziemi - oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz 

usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez: 

a)  zapadanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z 

powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie, 

b)  usuwanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach; 

9)   lawinę - oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania 

ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota; 

[10)  suszę - oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym 

sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku 

klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych 

gatunków roślin uprawnych i gleb;] 

<10) suszę – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym 

sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku 

klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych 

gatunków roślin uprawnych i gleb;> 

11)  ujemne skutki przezimowania - oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, 

wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od 

dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym 

zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części; 

11a)  przymrozki wiosenne - oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się 

temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, 

polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie 

plonu lub jego części; 

12)  ubój z konieczności - oznaczają szkody spowodowane w wyniku uboju zarządzonego 

przez lekarza weterynarii, dokonanego w następstwie zdarzeń losowych określonych 

w pkt 1-9. 

3. Umowa ubezpieczenia uprawy obejmuje uprawy roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

uprawianych w plonie głównym, przy czym za plon główny uznaje się w przypadku: 

1)   buraków cukrowych - korzenie buraka; 

2)   kukurydzy przeznaczonej na paszę - kolby i nadziemne części rośliny; 

3)   zbóż, rzepaku i rzepiku, kukurydzy przeznaczonej na ziarno - ziarna lub nasiona; 

4)   ziemniaków - bulwy; 

5)   warzyw gruntowych - części warzyw gruntowych przeznaczone do konsumpcji; 

6)   drzew i krzewów owocowych oraz truskawek - owoce lub całe nasadzenia; 

7)   chmielu - szyszki; 

8)   tytoniu - liście; 

9)   roślin strączkowych - nasiona. 
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4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wartości 

klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z 

podziałem na województwa, mając na uwadze warunki agrometeorologiczne i glebowe w 

poszczególnych województwach. 

[5. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rolnictwa, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 20 października, w terminie do 10 dni po 

zakończeniu sześciodekadowego okresu, wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla 

poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, na 

podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - 

Państwowy Instytut Badawczy.] 

<5. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rolnictwa, w okresie od dnia 21 maja do dnia 20 października, w terminie do 10 dni 

po zakończeniu sześciodekadowego okresu, wskaźniki klimatycznego bilansu 

wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na 

województwa, na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia 

i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.> 

 

[Art. 5. 

1. Dopłaty są wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

2. Dopłaty wynoszą 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 nie przekraczają: 

a)  przy ubezpieczeniu upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub 

buraków cukrowych - 3,5% sumy ubezpieczenia upraw; w przypadku rozdzielenia 

rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej uprawy dotyczy wszystkich rodzajów 

ryzyka, 

b)  przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i 

krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych - 5% sumy ubezpieczenia; 

w przypadku rozdzielenia rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej uprawy 

dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka; 

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 nie przekraczają 

0,5% sumy ubezpieczenia. 

2a. (uchylony). 

2b. Zakłady ubezpieczeń mogą określić stawki taryfowe ubezpieczenia wyższe niż określone w 

ust. 2. W przypadku gdy stawki taryfowe ubezpieczenia są wyższe niż określone w ust. 2, 

ale nie przekraczają 6% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek przysługują w wysokości 

określonej w ust. 2. 
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2c. Jeżeli stawki taryfowe przekroczą 6% sumy ubezpieczenia, w przypadku umów 

ubezpieczenia: 

1)   warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych - dopłaty do składek 

przysługują w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 lit. b; 

2)   upraw innych niż wymienione w pkt 1 - dopłaty do składek nie przysługują. 

2d. 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 przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

2e. 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 oraz możliwości 

budżetu państwa. 

3. (uchylony). 

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

rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny, mając na względzie powierzchnię upraw 

i liczbę zwierząt przewidzianą do objęcia ubezpieczeniem przez zakłady ubezpieczeń w 

następnym roku, a także założenia do ustawy budżetowej.] 

 

<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. 
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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.  

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 

upraw i liczbę zwierząt przewidzianą do objęcia ubezpieczeniem przez zakłady 

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

 

Art. 10c. 

1. Rolnik w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, zwany dalej 

"rolnikiem", który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach 

w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę 
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ubezpieczenia obowiązkowego upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od ryzyka 

wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki 

przezimowania 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 ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni 

upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od co najmniej jednego z ryzyk 

wymienionych w ust. 1. 

3. Rolnik zawiera umowy ubezpieczenia obowiązkowego z wybranym zakładem 

ubezpieczeń: 

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)   (uchylony); 

2)   powódź, suszę, grad i przymrozki wiosenne - po upływie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy ubezpieczenia obowiązkowego; 

3)   ujemne skutki przezimowania - od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta 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, 

zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązany wnieść 

opłatę za niespełnienie tego obowiązku. 

7. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, 

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

dwóch zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa 

umowy w sprawie dopłat, przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się.] 

<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, 
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które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa 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 siedzibę 

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 ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz 

dochodzenia opłat za niespełnienie tego obowiązku stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1273, 1691, 1844 i 2281) w 

zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. 

12. Dane indywidualne zawarte w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, niezbędne do 

przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego, udostępnia się organom przeprowadzającym tę kontrolę. 

 

 


