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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 23 marca 2017 r.  

 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz 

ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

 

(druk nr 459) 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792 i 2181)  

 

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;] 

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

3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz 

truskawek, od ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka, o których 

mowa w tym przepisie, dopłaty przysługują w wysokości stanowiącej iloraz: 

a) iloczynu wysokości dopłat określonej w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 10 i odpowiednio liczby 9, 12 lub 15 oraz 

b) sumy ustalonych przez zakład ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia 

od rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1, z wyłączeniem ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania 

– nie większej jednak niż określona w ust. 2 pkt 1;”, 

<1a) odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw drzew i krzewów 

owocowych oraz truskawek, od ubezpieczenia tych upraw od wszystkich 

rodzajów ryzyka, o których mowa art. 3 ust. 1 pkt 1, 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 
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taryfowe ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych 

rodzajów ryzyka przekroczą stawki taryfowe ubezpieczenia określone w ust. 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, z uwzględnieniem ust. 7a 

i 7b.> 

<7a. Jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia z tytułu 

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

drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, przekroczą stawki taryfowe 

ubezpieczenia określone w ust. 2 pkt 1, dopłaty przysługują w wysokości stanowiącej 

iloraz: 

1) iloczynu wysokości dopłat określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 

10 i odpowiednio liczby 9, 12 lub 15 oraz 

2) sumy ustalonych przez zakład ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od 

rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 

z wyłączeniem ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania 

– nie większej jednak niż określona w ust. 2 pkt 1. 

7b. Jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia upraw 

drzew i krzewów owocowych oraz truskawek przekroczą stawki taryfowe 

ubezpieczenia określone w ust. 2 pkt 1, dopłaty przysługują w wysokości określonej 

w ust. 2 pkt 1.> 

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 
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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. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 2181) 

 

[Art. 2. 

W 2017 r. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 5 ust. 6 ustawy 

zmienianej w art. 1, dopłaty przysługują w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia 

upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, 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 art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. W przypadku przekroczenia stawek taryfowych ubezpieczenia określonych w art. 5 

ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, procentową 

wysokość dopłat zmniejsza się do wysokości stanowiącej iloraz liczby 65 pomnożonej przez 

odpowiednio 9, 12 lub 15 i podzielonej przez sumę ustalonych przez zakład ubezpieczeń 

stawek taryfowych ryzyk objętych ubezpieczeniem, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy zmienianej w art. 1.] 

 


