
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Data posiedzenia: 13 maja 2015 r. 

Nr posiedzenia: 149 

  

 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 883, druki 

sejmowe nr 3247, 3307 i 3307-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:   senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jerzy 

Chróścikowski, Kazimierz Jaworski, Jan Maria Jackowski, Wiesław 

Kilian, Andrzej Kobiak, Marek Konopka, Ireneusz Niewiarowski, 

Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Grzegorz Wojciechowski, 

Roman Zaborowski, 

 

  goście, m.in.: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 podsekretarz stanu Zofia Szalczyk ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Finansów: 

 radca ministra w Departamencie Wspierania Polityk 

Gospodarczych Piotr Biały, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 doradca techniczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Jerzy Dawidek, 

 przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Centrum 

Doradztwa Rolniczego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk 

poinformowała, że 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%). 

Przepisy ustawy zapewniają 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 odszkodowań 

spowodowanych przez suszę wszystkie strony porozumienia są reprezentowane przez 

wiodący zakład ubezpieczeń. 

Ustawa zmienia terminy składania przez zakłady ubezpieczeniowe wniosków o dotację 

na pokrycie odszkodowań spowodowanych przez suszę, a także skraca okres karencji dla 

nabycia uprawnienia do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od powodzi, suszy, gradu 
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i przymrozków wiosennych z 30 do 14 dni. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

W trakcie dyskusji senator Jerzy Chróścikowski zgłosił jedną poprawkę, która mówi, że  

dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt wynoszą nie mniej niż 

50%. 

Poprawka senatora Jerzego Chróścikowskiego nie uzyskała akceptacji komisji, ale 

poparła ją mniejszość komisji. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Marka Konopkę. 

Na sprawozdawcę mniejszości komisji wybrano senatora Zdzisława Pupę. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Mniejszość komisji wnosi o 

wprowadzenie poprawki (druk senacki nr 891 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


