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Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (149.) 
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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

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).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to nasze sto czterdzieste 
dziewiąte posiedzenie.

Mamy dzisiaj do rozpatrzenia jeden punkt: ustawa 
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich; druk senacki nr 883.

Witam przybyłych na nasze posiedzenie gości, wi-
tam panią podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zofię Szalczyk, a także panią dyrektorem 
Departamentu Finansów Aleksandrą Szelągowską. Witam 
również wszystkie pozostałe osoby, z Najwyższej Izby 
Kontroli pana Jerzego Dawidka, z Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie pana Jacka Lupę, z Polskiej 
Izby Ubezpieczeń pana Rafała Mańkowskiego. Witam 
przedstawicieli organizacji, związków zawodowych, 
jak również… O, są także przedstawiciele Ministerstwa 
Finansów, pan Piotr Biały, radca ministra, i pani Edyta 
Sokołowska. Miło mi państwa powitać. Witam państwa 
senatorów, przedstawiciela Biura Legislacyjnego, osoby 
z sekretariatu naszej komisji.

Pani Minister, jeśli można, to prosiłbym o wprowadze-
nie do ustawy, nad którą dzisiaj obradujemy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o ubezpiecze-

niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dostosowuje 
przepisy polskiego prawa do zmienionych przepisów Unii 
Europejskiej – głównie w zakresie zasad udzielania po-
mocy publicznej i definicji rolnika, producenta rolnego 
wynikających z przepisów dotyczących systemu wsparcia 
bezpośredniego.

Ustawa daje możliwość określenia wysokości dopłat 
do składek na poziomie do 65% kosztów składek ubezpie-
czeniowych. W ustawie pozostawiono upoważnienie dla 
ministra rolnictwa do corocznego określania w terminie do 
30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokości dopłat 
na rok następny. Ponadto w ustawie zaproponowano sto-

sowanie dopłat do stawek ubezpieczenia z tytułu zbiorów 
upraw warzywnych i sadowniczych. Aktualnie producenci 
owoców i warzyw nie mają dostępu do dopłat w przypadku 
stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych, 
które przekraczają sumę 6% ubezpieczenia upraw. Nowe 
rozwiązanie zwiększy ochronę ubezpieczeniową upraw 
warzywnych, drzew i krzewów owocowych. W ustawie 
dokonano zmiany treści upoważnienia dla ministra wła-
ściwego do spraw rolnictwa do określania w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 
sposobu rozliczania dotacji na pokrycie części odszkodo-
wań wypłacanych w związku z suszą, w tym do określania 
wzorów sprawozdań rozliczania dotacji. Zaproponowano 
także skrócenie z trzydziestu dni do czternastu dni ter-
minu, od którego następuje odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeniowego po zawarciu umowy za ewentualne 
wystąpienie szkód.

Ostatnia zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości 
zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpra-
cujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego. 
Dzięki temu rozwiązaniu kilka zakładów będzie mogło 
wspólnie udzielać ochrony ubezpieczeniowej producentom 
rolnym i partycypować w ryzyku na ustalonych przez siebie 
zasadach i w ustalonych proporcjach. Rozwiązanie takie 
umożliwi działanie na rynku ubezpieczeń rolniczych tym 
zakładom ubezpieczeń, które ze względów organizacyjnych 
bądź kapitałowych zamierzają współdziałać w udzielaniu 
tego rodzaju usług finansowych.

Zaproponowane rozwiązanie zostało notyfikowane 
w Komisji Europejskiej. Projekt ustawy został przekazany 
do notyfikacji we wrześniu 2014 r. Komisja dokonała noty-
fikacji tego programu jako pomocy państwa. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Pani Minister.
Proszę pana legislatora o przedstawienie opinii Biura 

Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Nazywam się Michał Gil. Reprezentuję Biuro 

Legislacyjne Senatu.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 03)
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zagospodarowanych niespełna 40 milionów zł. Zasadnicza 
część tej kwoty, 99% tej kwoty, poszło na uprawy rolne, 
a na ubezpieczenie zwierząt tylko 347 tysięcy zł. Łącznie 
zawarto sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiem-
naście umów, w tym dla produkcji zwierzęcej czterysta 
dwadzieścia sześć. Powierzchnia objęta ubezpieczeniem 
to prawie 3,3 miliona ha, a ubezpieczenie w zakresie pro-
dukcji zwierzęcej to głównie ubezpieczenie drobiu, i to 
dużej liczby sztuk, bo około trzynastu milionów, ale jeśli 
chodzi o drób, to wiadomo, że te liczby nieco inaczej się 
przedstawiają. Tak mniej więcej wygląda statystyka.

Reasumując, można powiedzieć, że znacząca część rol-
ników prowadzących produkcję towarową decyduje się 
na korzystanie z tego systemu wsparcia. Dla nich to jest 
bardzo ważny czynnik. Do tej pory, tak jak mówiłam na 
wstępie, sytuacja wyglądała tak, że w obszarze produkcji 
ogrodniczej, warzyw, krzewów i drzew owocowych do-
stęp do ubezpieczeń był ograniczony, gdyż obowiązywało 
takie rozwiązanie prawne, że jeżeli wartość ubezpieczenia 
przekraczała 6% zgłoszonego do ubezpieczenia potencjału, 
to ubezpieczenie się nie należało. W przypadku produkcji 
ogrodniczej, gdzie poziom ryzyka wystąpienia szkód jest 
dużo wyższy niż w przypadku klasycznej produkcji polo-
wej, zazwyczaj ta suma, którą należało płacić za ubezpie-
czenie, przekraczała poziom 6% i dlatego to środowisko 
nie korzystało ze wsparcia. I właśnie po to, aby umożli-
wić korzystanie z tego wsparcia również ogrodnikom, do 
ustawy został wprowadzony taki zapis, że jest możliwe 
objęcie ubezpieczeniem na zasadach ogólnych również 
upraw owocowych i warzywnych – tam są wyszczegól-
nione rodzaje upraw.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Pani Minister.
Ja bym chciał zgłosić poprawkę do ustawy: w art. 1 

w zmianie drugiej lit. a w pkcie 1 we wprowadzeniu do 
wyliczenia po wyrazach „65%” dodaje się wyrazy „ale nie 
mniej niż 50%”. I w pkcie 2 po wyrazach „65%” również 
dodaje się wyrazy „ale nie mniej niż 50%”. Przypomnę, że 
poprzednio był zapis „nie mniej niż 40%”. Taka poprawka 
była już zgłaszana w Sejmie, ale nie uzyskała większości. 
Ja zgłaszam ją dlatego, że uważam, że nie możemy liczyć 
tylko na wspaniałomyślność rządu i na to, że jak parla-
ment uchwali i do któregoś tam listopada, jeśli dobrze 
pamiętam…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To wtedy będziemy mieli taką stawkę, jaka zostanie 

przyjęta w ramach założeń do budżetu. Skoro tak ma być, 
skoro podniesiono maksymalną wysokość dopłat z 50% 
do 65% kosztów składek, to oczekujemy również… Przy 
czym taki zapis oznacza, że rolnicy być może będą mieli te 
dopłaty w takiej wysokości, a nie że na pewno będą je mieli, 
bo to zależy od rozporządzenia. W związku z tym proponuję 
podniesienie dolnego progu z 40% do 50%. W dotychcza-
sowym przepisie była mowa o 40%, a ja chcę, żeby teraz 
to było 50%. Chodzi o to, żeby rolnicy mieli gwarancję, 

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 
Państwo!

Nie mam żadnej propozycji poprawki. W opinii zawar-
łem uwagę natury, powiedziałbym, ogólnej, teoretycznej, 
ale po konsultacjach z przedstawicielem ministerstwa na 
razie ją wycofuję. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Kto by chciał zabrać głos lub ewentualnie zgłosić wnio-

ski legislacyjne?
Pan senator Wojciechowski. Proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pani Minister, jak obecnie wygląda zainteresowanie 

rolników tego typu ubezpieczeniami? Jaki procent upraw 
jest objęty ubezpieczeniem? Mam na myśli zarówno upra-
wy rolnicze – prosiłbym o oddzielne informacje, jeśli 
oczywiście są takie dane – jak i uprawy warzywniczo- 
-sadownicze. I jaki jest cel wprowadzenia tych przepisów, 
to znaczy o ile zmienią się te liczby – chodzi mi o ilość 
ubezpieczonych upraw – po wprowadzeniu nowych prze-
pisów? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:

Szanowny Panie Senatorze, pragnę poinformować, 
że na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich przeznaczana jest od kilku lat 
podobna kwota środków finansowych. Na rok 2015 ta 
kwota to 200 milionów 717 tysięcy zł, przy czym w okre-
sie I kwartału zgłoszono zapotrzebowanie na 2 miliony 
615 tysięcy zł. Jeśli chodzi o ubezpieczenie upraw rol-
nych, to kwota zgłoszona w tym roku to 2,5 miliona zł – 
jaka będzie w rzeczywistości, trudno jeszcze powiedzieć 
– oraz 28 tysięcy 875 zł z tytułu ubezpieczenia zwierząt 
gospodarskich. Ale to jest stan na początek roku, a w trak-
cie roku sytuacja dynamicznie się zmienia. W I kwartale 
2015 r. zawarto łącznie trzy tysiące osiemset pięćdzie-
siąt sześć umów, w tym tylko sześćdziesiąt dwie umowy 
dotyczące ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Żeby 
lepiej, bardziej całościowo zobrazować sytuację, posłużę 
się danymi z roku 2014, w którym miał miejsce pełen 
cykl ubezpieczenia. Otóż kwota wsparcia była taka sama, 
czyli 200 milionów 717 tysięcy zł, a dopłaty do składek 
faktycznie wypłacone to 161 milionów zł, czyli nie zostało 
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pakietu, ale do tej pory pakiet nie został przywrócony. 
Wiemy, że według pierwotnych założeń to miało koszto-
wać budżet państwa prawie 700 tysięcy… przepraszam, 
700 milionów zł, a teraz się okazuje, że idzie na to niecałe 
200 milionów zł. Czyli widać wyraźnie, że rząd oszczędza 
na ubezpieczeniach, zdejmując pakiet, w którym było 
rozłożonych wiele ryzyk, a teraz próbuje wprowadzić 
zapis, który de facto zlikwiduje to czterdziestoprocen-
towe minimum. Ja nie zgadzam się na to. Klub Prawa 
i Sprawiedliwości w Sejmie wyraził swoje zdanie w tej 
sprawie. Jeśli na dzisiejszym posiedzeniu komisji ta po-
prawka nie przejdzie, będziemy ją prezentować Wysokiej 
Izbie podczas posiedzenia plenarnego.

Kolega chciałby zabrać głos.

Senator Marek Konopka:

Dziękuję serdecznie, Panie Przewodniczący.
Ja bym chciał się odnieść do tej poprawki. Moim zda-

niem ona jest warta rozważenia, przemyślenia, ale ta za-
proponowana dzisiaj zmiana po prostu nas zaskoczyła. Na 
dzień dzisiejszy nasz klub będzie głosował przeciw tej pro-
pozycji, ale to nie znaczy, że my nie chcemy jej rozpatrzyć. 
Będzie posiedzenie plenarne, rozpatrzymy, zorientujemy 
się, jakie ona mogłaby spowodować skutki finansowe, i być 
może poprzemy ją w głosowaniu.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Nie ma innych wniosków legislacyjnych?
Możemy przystąpić do głosowania.
Kto jest za przyjęciem zgłoszonych przeze mnie popra-

wek do art. 1 ust. 2? Nie będę już ich czytał.
Kto jest za? (4)
Kto jest przeciw? (4)
Nikt się nie wstrzymał od głosu.
Poprawka nie przeszła, nie uzyskała większości.
W związku z tym chciałbym zapytać: czy ktoś chce 

poprzeć wniosek mniejszości?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A więc zgłaszamy wniosek mniejszości komisji.
W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek ob-

rad…
(Głosy z sali: Nie.)
A, przepraszam.
(Głos z sali: Całość, całość.)
Przepraszam, przepraszam, za bardzo się pospieszyłem. 

Szybko chciałbym skończyć.
Kto jest za przyjęciem ustawy? (4)
(Głos z sali: Ale przedstawionego…)
Ustawy…
(Głos z sali: Poprawka nie została przyjęta.)
Kto jest za przyjęciem ustawy…
(Głos z sali: Bez poprawek?)
…bez poprawek? (4)
Kto jest przeciw? (0)

że dostaną dopłaty w wysokości 50% kosztów, a nie 20% 
– jak może się zdarzyć w przypadku braku możliwości 
finansowych czy pieniędzy w budżecie państwa – bo tak 
też może być. Z tego, co pamiętam, poprzednio była dosyć 
długa batalia przy zmianie tych przepisów i Sejm jednak 
zdecydował się na to zabezpieczenie czterdziestoprocen-
towe, i ten przepis obowiązuje.

Wnoszę o przyjęcie tej poprawki. To jest mój wniosek 
legislacyjny.

Czy pani minister chciałaby się do niego odnieść?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:

Ujmę to w ten sposób: strona rządowa jest przeciwna 
takiemu zapisowi. Zgodnie z zaproponowanym rozwią-
zaniem pułap procentowy ubezpieczenia będzie określany 
corocznie. To jest ustawa na wiele lat, a konkretnie na 
obecną perspektywę finansową. Kwota środków przezna-
czanych z budżetu państwa na ten cel jest stała. I w związ-
ku z tym, że zainteresowanie ubezpieczeniami i zgłasza-
ny potencjał do ubezpieczenia w przyszłych latach jest 
niewiadomą, trudno po prostu przewidzieć, czy środków 
finansowych będzie na tyle dużo, aby można było każde-
go roku zapewnić minimum pięćdziesięcioprocentowe 
dopłaty. Racjonalne rozwiązanie byłoby więc takie, żeby 
Rada Ministrów co roku na podstawie analizy faktycznej 
sytuacji w tym obszarze ustalała maksymalną wartość 
tego wsparcia.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Ja jednak podtrzymuję swój wniosek i chcę powie-

dzieć…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk: Dodam jeszcze – bo muszę 
to dodać – że będziemy oczywiście dążyć do 65%.)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Ja bym nie chciał, żeby to były gruszki na wierzbie. 
Chciałbym, żeby były konkretne zapisy. Dotychczas obo-
wiązuje czterdziestoprocentowe minimum, więc powinno 
zostać przynajmniej 40%, a tak nie jest…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, w ustawie jest zapis o 40%. Ale skoro tę górną 

granicę podnosimy z 50% do 65%, to wnoszę o to, żeby 
na tej samej zasadzie podnieść ten dolny próg na 50%. 
Jeśli mówimy o powszechności ubezpieczeń – a wszyst-
kie organizacje powtarzają, że ubezpieczenia muszą być 
powszechne – i jeśli one rzeczywiście będą powszechne, 
to dzięki temu będą tańsze. Miały być wprowadzone… 
Prawie cztery lata temu minister mówił naszej komi-
sji w swoim exposé, że będzie dążył do przywrócenia 
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Bardzo dziękuję Wysokiej Komisji za przyjęcie tej usta-

wy. Te poprawki zostaną rozważone, ale cała ustawa jest 
rozwiązaniem – kolejnym rozwiązaniem – umożliwiającym 
wsparcie finansowe polskich rolników. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo.
Porządek obrad został wyczerpany.
Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.

Kto się wstrzymał? (4)
(Głos z sali: Przeszła.)
Dziękuję. Ustawa została przyjęta.
Jest też wniosek mniejszości.
(Głos z sali: Sprawozdawca.)
Kto chciałby być sprawozdawcą?
(Głosy z sali: Pan przewodniczący.)
Przewodniczący? Ale może się zdarzyć, że nie będę 

mógł dotrzeć, bo mam pewien problem, a nie chciałbym, 
żeby tak się stało…

Może senator Pupa?
(Senator Zdzisław Pupa: Nie. Może pan Marek…)
(Senator Marek Konopka: Dobrze.)
Senator Marek Konopka będzie sprawozdawcą.
Proszę, Pani Minister.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 24)
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