
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 24 kwietnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

 

(druk nr 883) 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 2005 r. o UBEZPIECZENIACH UPRAW ROLNYCH I 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.)  

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

  1) gospodarstwo rolne - obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków 

jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o 

łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, a także 

obszar takich gruntów, niezależnie od powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim 

produkcja rolna stanowiąca dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od 

osób prawnych; 

  [2) producent rolny - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest 

gospodarstwo rolne, będącą małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I 

do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 

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

średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141).] 

<2) producent rolny – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest 

gospodarstwo rolne, prowadzącą działalność rolniczą, o której mowa w art. 4 ust. 1 

lit. c 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) 
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nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1307/2013”.> 

Art. 5. 

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

[2. Dopłaty wynoszą do: 

  1)  50 % ale nie mniej niż 40 % 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)   50 % ale nie mniej niż 40 % 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.] 

<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; 
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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. 

[2c. W przypadku gdy stawki taryfowe przekroczą 6 % sumy ubezpieczenia, dopłaty do 

składek z tytułu umów ubezpieczenia, w których zastosowano takie stawki, nie 

przysługują.] 

<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. 
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Art. 7. 

1. Dopłaty stanowią część należnych zakładom ubezpieczeń składek z tytułu zawartych umów 

ubezpieczenia. 

2. Dopłaty są wypłacane zakładowi ubezpieczeń za dany kwartał, w terminie do 30. dnia 

miesiąca następującego po tym kwartale, na podstawie wniosku złożonego przez zakład 

ubezpieczeń, w terminie do 20. dnia tego miesiąca. 

<2a. W przypadku zawarcia przez zakłady ubezpieczeń porozumienia 

koasekuracyjnego, na podstawie którego zakłady ubezpieczeń zamierzają zawierać 

umowy ubezpieczenia na zasadach koasekuracji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

950 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 586 i 768), zwanego dalej „porozumieniem 

koasekuracyjnym”, dopłaty są wypłacane zakładowi ubezpieczeń wskazanemu 

w tym porozumieniu do reprezentowania pozostałych zakładów ubezpieczeń, 

zwanemu dalej „wiodącym zakładem ubezpieczeń”.> 

3. Wniosek zakładu ubezpieczeń zawiera informacje o: 

1)  wysokości składek z tytułu ubezpieczenia, z podziałem na składki z tytułu 

ubezpieczenia upraw i składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt: 

a)  należnych zakładowi ubezpieczeń, 

b)  wpłaconych przez producentów rolnych; 

2)  wysokości dopłat, z podziałem na dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów 

ubezpieczenia upraw i na dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia 

zwierząt; 

3)  liczbie zawartych umów ubezpieczenia; 

4)  wartości ubezpieczenia upraw oraz wartości ubezpieczenia zwierząt. 

<3a. W przypadku określonym w ust. 2a wniosek, o którym mowa w ust. 3, w imieniu 

zakładów ubezpieczeń, które zawarły porozumienie koasekuracyjne, składa wiodący 

zakład ubezpieczeń. Ponadto wniosek zawiera informacje o podziale wysokości 

dopłat między poszczególne zakłady ubezpieczeń, z podziałem na dopłaty do składek 

z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw i na dopłaty do składek z tytułu 

zawarcia umów ubezpieczenia zwierząt.> 
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4. Za ostatni kwartał roku dopłaty są wypłacane zakładowi ubezpieczeń w terminie do dnia 31 

grudnia, na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń w terminie do dnia 15 

grudnia. 

Art. 9. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera z zakładami ubezpieczeń, które przedstawią 

ofertę z warunkami ubezpieczenia upraw i zwierząt, umowy w sprawie dopłat. 

2. Zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych 

zainteresowane zawarciem umów w sprawie dopłat przedstawiają ofertę w terminie do 

dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, na który mają być zawarte umowy. 

<2a. W przypadku gdy zostało zawarte porozumienie koasekuracyjne, ofertę w imieniu 

zakładów ubezpieczeń, które zawarły to porozumienie, składa wiodący zakład 

ubezpieczeń.> 

3. Umowy w sprawie dopłat są zawierane na rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 grudnia 

roku poprzedzającego rok, na który mają być zawarte. 

4. Oferta zakładu ubezpieczeń powinna zawierać: 

1)  nazwę, siedzibę i adres zakładu ubezpieczeń; 

2)  zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo 

dokument potwierdzający notyfikację prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej działalności - w przypadku podmiotów zagranicznych; 

[3)  opinię Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń;] 

<3) opinię Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń 

– w przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń lub głównego oddziału 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie nienależącym 

do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie należącym do 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wykonującego 

działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie 

oddziału lub w formie innej niż przez oddział w ramach swobody świadczenia 

usług – opinię o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń sporządzoną przez 

właściwy zagraniczny organ nadzoru;> 

4)  warunki ubezpieczenia upraw i zwierząt; 

5)  proponowane wysokości stawek taryfowych; 
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6)  proponowane sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt; 

7)  wskazanie powierzchni upraw i liczby zwierząt przewidzianych do objęcia 

ubezpieczeniem; 

8)  określenie obszaru objętego zakresem działania zakładu ubezpieczeń; 

9)  informację o dotychczasowej działalności na rynku ubezpieczeń w rolnictwie; 

10)  warunki likwidacji szkód, w tym zasady i tryb ustalania wysokości szkód. 

4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

<4b. W przypadku określonym w ust. 2a informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 9, 

oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, powinny dotyczyć każdego z 

zakładów ubezpieczeń, które zawarły porozumienie koasekuracyjne. Ponadto oferta 

powinna zawierać: 

1) wskazanie, który z zakładów ubezpieczeń jest wiodącym zakładem ubezpieczeń; 

2) zasady udziału zakładów ubezpieczeń w: 

a) składce z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, 

b) ochronie ubezpieczeniowej i wypłacie odszkodowań za szkody 

– określone w porozumieniu koasekuracyjnym; 

3) wskazanie, które z zakładów ubezpieczeń będą wykonywały czynności polegające 

na ustalaniu przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych oraz wysokości szkód i 

rozmiaru odszkodowań; 

4) kopię porozumienia koasekuracyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wiodącego 

zakładu ubezpieczeń.> 

5. Komisja sprawdza, czy oferta spełnia warunki, o których mowa w ust. 4, a w 

szczególności, czy opinia, o której mowa w ust. 4 pkt 3, potwierdza, że sytuacja 

finansowa zakładu ubezpieczeń gwarantuje wywiązanie się z oferty. 

6. W umowach w sprawie dopłat określa się: 

  1)   warunki ubezpieczenia upraw i zwierząt; 

  2)   wysokość stawek taryfowych; 
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  3)   wysokość limitu dopłat; 

  4)   wskazanie powierzchni upraw i liczby zwierząt przewidzianych do objęcia 

ubezpieczeniem; 

  5)   warunki likwidacji szkód, w tym zasady i tryb ustalania wysokości szkód; 

  6)   sposób i terminy przekazywania i rozliczania środków na dopłaty; 

  7)   sposób przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji umów w sprawie dopłat i 

umów ubezpieczenia; 

  8)   warunki zwrotu dopłat w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

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 zawarły umowy ubezpieczenia obowiązkowego 

upraw 

- przysługuje dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom 

rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, zwana dalej "dotacją".] 

<1. Zakładom ubezpieczeń: 

1) które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie 

dopłat, 

2) innym niż określone w pkt 1, które zawarły umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego upraw, 

3) o których mowa w pkt 1 i 2, które zawarły porozumienie koasekuracyjne 

– przysługuje dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłaconych 

producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, zwana dalej 

„dotacją”.> 

2. Dotacja przysługuje w wysokości 60 % różnicy pomiędzy łączną kwotą odszkodowań 

wypłaconych w danym roku kalendarzowym z tytułu 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 

składek uiszczonych w danym roku kalendarzowym z tytułu zawarcia umów 
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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 dopłatami do tych składek wypłaconymi zakładowi ubezpieczeń w danym roku 

kalendarzowym. 

Art. 10b. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek zakładu ubezpieczeń, przyznaje dotację 

i określa jej wysokość, w drodze decyzji. 

[2. Wniosek o przyznanie dotacji zakład ubezpieczeń składa w terminach: 

1)  do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego - 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 kalendarzowego - za grudzień poprzedniego roku.] 

<2. Wniosek o przyznanie dotacji zakład ubezpieczeń składa w terminach: 

1) do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego – za okres od dnia 1 stycznia do 

dnia 31 maja danego roku kalendarzowego; 

2) do dnia 30 września danego roku kalendarzowego – za okres od dnia 1 czerwca 

do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego; 

3) do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego – za okres od dnia 1 

września do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.> 

3. Wniosek o przyznanie dotacji zawiera: 

  1)  nazwę, siedzibę i adres zakładu ubezpieczeń; 

  2)  określenie wysokości odszkodowań wypłaconych producentom rolnym od dnia 1 

stycznia danego roku kalendarzowego do końca okresu objętego wnioskiem; 

  3)  określenie wysokości odszkodowań wypłaconych 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 

suszę; 
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  6)  określenie wysokości składek uiszczonych od dnia 1 stycznia danego roku 

kalendarzowego do końca okresu objętego wnioskiem, 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 danym roku kalendarzowym do dnia złożenia 

wniosku; 

  9)  określenie wysokości dotacji, o jaką występuje zakład ubezpieczeń; 

  10)  nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który powinny zostać przekazane 

środki z tytułu dotacji. 

3a. Załatwienie sprawy dotyczącej przyznania dotacji następuje w terminie 14 dni roboczych 

od dnia otrzymania wniosku zakładu ubezpieczeń o przyznanie dotacji. Dotacje są 

wypłacane zakładowi ubezpieczeń w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia 

decyzji. 

[3b. W przypadku gdy wartość dotacji otrzymanej za poprzednie okresy danego roku 

kalendarzowego, o których mowa w ust. 2, 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, 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.] 

<3b. W przypadku gdy wartość dotacji otrzymanej za poprzednie okresy, o których 

mowa w ust. 2, przewyższa wysokość dotacji za okres od dnia 1 stycznia w danym 

roku kalendarzowym do końca okresu objętego wnioskiem, ustalonej zgodnie z art. 

10a ust. 2, zakład ubezpieczeń zwraca różnicę między kwotą otrzymanej dotacji a 

kwotą dotacji należnej, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego dla 

złożenia tego wniosku.> 

<3c. W przypadku gdy zostało zawarte porozumienie koasekuracyjne, wniosek o 

przyznanie dotacji w imieniu zakładów ubezpieczeń, które zawarły to porozumienie, 

składa wiodący zakład ubezpieczeń. 

3d. W przypadku określonym w ust. 3c we wniosku o przyznanie dotacji informacje, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2, 3, 7 i 9, podaje się w odniesieniu do każdego z zakładów 

ubezpieczeń, które zawarły porozumienie koasekuracyjne. Do wniosku o przyznanie 
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dotacji dołącza się kopię porozumienia koasekuracyjnego potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 

wiodącego zakładu ubezpieczeń. 

3e. Wiodący zakład ubezpieczeń jest obowiązany do rozliczenia się z kwoty otrzymanej 

dotacji z pozostałymi zakładami ubezpieczeń. Rozliczenie następuje w proporcji 

wynikającej z zasad udziału tych zakładów ubezpieczeń w ochronie 

ubezpieczeniowej i wypłacie odszkodowań za szkody, określonych w porozumieniu 

koasekuracyjnym. 

3f. W przypadku, o którym mowa w ust. 3b, do zwrotu dotacji są zobowiązane 

solidarnie zakłady ubezpieczeń, które zawarły porozumienie koasekuracyjne.> 

4. Do postępowania w sprawie przyznania dotacji w zakresie nieuregulowanym ustawą 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

<4a. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany rozliczyć otrzymaną dotację oraz złożyć 

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdanie rzeczowo-finansowe z 

realizacji wypłat producentom rolnym odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych 

przez suszę. 

4b. Do wiodącego zakładu ubezpieczeń stosuje się przepis ust. 4a.> 

[5. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

instytucji finansowych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób rozliczania dotacji oraz zakres i tryb składania 

sprawozdań w tym zakresie, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego rozliczenia 

dotacji.] 

<5. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw instytucji finansowych oraz ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób rozliczania dotacji, w tym 

wzór dokumentu, na którym dokonuje się jej rozliczenia, oraz tryb składania i wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 4a, mając na uwadze zapewnienie 

prawidłowego rozliczenia dotacji oraz kierując się potrzebą ujednolicenia 

dokumentów stosowanych do jej rozliczania.> 
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Art. 10c. 

[1. Rolnik w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 

września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego 

w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego 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 bezpośrednie w 

rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest 

obowiązany zawrzeć umowę 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.] 

<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 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. 
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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 

ubezpieczenia obowiązkowego;] 

<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. 

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. 
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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. Nr 

124, poz. 1152, z późn. zm.) 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. 

 


