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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich 

(druk nr 883) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu uwzględnienie w przepisach ustawy o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich zmian w zasadach udzielania pomocy publicznej 

określonych w wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach 

rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 1 

lipca 2014 r.) – w zakresie  pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych oraz przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na 

podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 608) – w zakresie definicji działalności rolniczej oraz 

definicji rolnika. 

Ustawa podnosi maksymalny zakres dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia upraw 

albo zwierząt z 50% do 65% i jednocześnie rezygnuje z określenia minimalnej wartości 

dopłat (dotychczas minimalna wartość dopłaty wynosiła 40%). Zapewnia producentom 

owoców i warzyw dostęp do ubezpieczeń z dopłatami w przypadku stosowania przez zakłady 

ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia 

upraw. 

Ponadto ustawa określa skutki zawarcia przez zakłady ubezpieczeń porozumienia 

koasekuracyjnego. W takim przypadku, w postępowaniach związanych z dopłatami do 

składek na ubezpieczenie mienia rolniczego oraz związanych z dotacjami na pokrycie 
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odszkodowań spowodowanych przez suszę, wszystkie strony porozumienia są 

reprezentowane przez wiodący zakład ubezpieczeń. 

Ustawa zmienia terminy składania wniosków o dotację na pokrycie odszkodowań 

spowodowanych przez suszę przez zakłady ubezpieczeniowe, a także skraca okres karencji 

dla nabycia uprawnienia do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od powodzi, suszy, gradu 

i przymrozków wiosennych z 30 do 14 dni. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. 

w oparciu o projekt rządowy (druk sejmowy nr 3247). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wprowadziła do niego szereg poprawek 

redakcyjnych. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki zmierzające do ustalenia minimalnej 

stawki dopłaty do składki na ubezpieczenie. 

Sejm odrzucił poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania i uchwalił ustawę 

w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwaga 

Ustawa przewiduje możliwość zawarcia umowy w sprawie dopłat przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa (art.10a ust. 1 pkt 1). 

Minister, jako organ państwa, nie jest osobą prawną (przepisy nie przyznają ministrowi 

osobowości prawnej), ani osobą fizyczną (osobą fizyczną jest jedynie osoba, która zajmuje 

stanowisko ministra). Nie należy zatem do dwóch podstawowych kategorii podmiotów, 

którym przysługuje zdolność prawna. 

W obrocie prawnym występuje jeszcze jedna kategoria podmiotów posiadających 

zdolność prawną. Są to jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną (art. 33
1
 kc). Aby zakwalifikować ministra do jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w art. 33
1
 kc, to należałoby stwierdzić, że przepis rangi 

ustawowej, daje ministrowi zdolność prawną do zawierania umów w sprawie dopłat. 
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Takimi przepisami mogłyby być przepisy ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich. Zastosowanie takiego mechanizmu wydaje się jednak niecelowe. 

Klasyczna konstrukcja, polegająca na uczynieniu podmiotem stosunku umownego 

Skarbu Państwa, który jest reprezentowany przez ministra (tzw. statio fisci), nie tylko 

wystarczałaby do realizacji zamierzenia ustawodawcy, ale nadawałaby się do tego lepiej, 

chociażby z tego powodu, że minister nie ma majątku, który mógłby zaspokoić roszczenia 

kontrahenta. 

Dlatego rozwiązanie, które czyni ministra stroną stosunku cywilnoprawnego należy 

ocenić jako sprzeczne z systemem prawa oraz nieracjonalne. 

Niestety omawiana konstrukcja prawna jest zakotwiczona w ustawie o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, również w części nienowelizowanej (art. 9 ust. 1), 

co uniemożliwia jej korektę na etapie prac w Senacie. 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


