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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sprawa, w której chcielibyśmy przedstawić uwagi, dotyczy zasad przyznawania pomocy finan-

sowej rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych (w szczególności mają-
cych miejsce w latach 2010 i 2011).

W dniu 8 listopada 2011 r. przedłożył Pan Minister Radzie Ministrów swój projekt rozporządze-
nia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w
wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegaw-
czych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (zwanego w dalszej
części oświadczenia rozporządzeniem).

Zgodnie z uzasadnieniem przywołanego projektu zmianie ulega sposób ustalania maksymalnej
kwoty pomocy, którą można przyznać i wypłacić beneficjentowi (rolnikowi). Zgodnie z obecnym
brzmieniem rozporządzenia wysokość pomocy uzależniona jest od wysokości szkód w majątku
trwałym gospodarstwa (tj. w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do
produkcji rolnej). Pomoc przyznaje i wypłaca odpowiednia komisja do wysokości nieprzekraczają-
cej 130% wartości wyżej wymienionych szkód w granicach limitu (kwoty 300 tysięcy zł przypada-
jącej na jedno gospodarstwo). Projekt Pana Ministra rozszerza zakres pomocy, obejmując nie tylko
szkody w majątku trwałym gospodarstwa, ale także szkody w produkcji rolnej.

Wobec powyższych działań legislacyjnych kierujemy do Pana Ministra poniższe uwagi z
uprzejmą prośbą o odniesienie się do nich.

Wątpliwość budzi forma pomocy udzielanej beneficjentom w ramach rozporządzenia obejmują-
cego, zgodnie z projektem Pana Ministra, także nowy katalog szkód. W pierwszym rzędzie należy
podkreślić, że przedmiotowa pomoc dotyczy szkód spowodowanych przez co najmniej jedno ze
zdarzeń losowych wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich (huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, su-
sza, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne). Tym samym dochodzi do swoistego
„zdublowania” ryzyk ubezpieczeniowych, przy czym z jednej strony ryzyka te objęte są ubezpie-
czeniami od ryzyk wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, których zawieranie pań-
stwo ma wspierać w ramach powyższej ustawy, a z drugiej – te ryzyka są objęte bezzwrotną pomocą
na podstawie opisanego rozporządzenia.

Funkcjonowanie w systemie prawnym dwóch wykluczających się instrumentów mających na
celu zrekompensowanie szkód doznanych przez beneficjentów należy uznać za niewłaściwe. Pomoc
w ramach rozporządzenia powinna uzupełniać działalność zakładów ubezpieczeń, a nie dotyczyć
tych samych ryzyk zawartych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Taki stan rzeczy nie tylko godzi w pewność prawa wyrażającego się obejmowaniem określonych
zdarzeń prawnych spójnymi regulacjami, ale także prowadzi do powstawania negatywnych, wręcz
szkodliwych zjawisk skutkujących nieuzasadnionym obciążeniem budżetu państwa.

Krytyczne uwagi do projektu Pana Ministra sformułowała w dniu 6 grudnia 2011 r. także Polska
Izba Ubezpieczeń. W świetle powyższych uwag należałoby się zastanowić nad zinstytucjonalizowa-
niem sposobu rekompensowania rolnikom strat poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych, który to
sposób państwo polskie w akcie o randze wyższej od rangi przywołanego rozporządzenia ukierun-
kowuje na zawieranie stosownych umów ubezpieczenia przez rolników (ustawa o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich). Rozporządzenie burzy te rozwiązania.

Właściwym kierunkiem byłoby rozwinięcie ubezpieczeniowego modelu wsparcia, zamiast
utrzymywania mechanizmu doraźnego transferu środków pieniężnych z budżetu państwa. Zasadne



wydaje się tworzenie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (szczególnie tak zwanych małych TUW)
– zakładów ubezpieczeń, które ubezpieczają swoich członków (w tym przypadku rolników) na za-
sadzie wzajemności, względnie przystępowanie do tworzonych w ramach tych towarzystw związ-
ków wzajemności członkowskiej. Doświadczenia państw Unii Europejskiej mogą być pomocne w
projektowaniu proponowanych rozwiązań.

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz tworzone w nich związki wzajemności członkow-
skiej stanowią optymalną formę aktywizacji rolników w zakresie zabezpieczenia ewentualnych strat
w majątku trwałym gospodarstwa, a także w produkcji rolnej. Rolnicy tworzyliby nienastawione na
zysk zrzeszenie, które realizowałoby ich wspólny cel i interes, jakim jest świadczenie ochrony
ubezpieczeniowej w ramach towarzystwa i minimalizacja ryzyka poprzez współodpowiedzialność
członków za prowadzenie takiego zakładu ubezpieczeń. Pozwoliłoby to na budowanie trwałego po-
tencjału w istotnym dla rolnictwa aspekcie, który dotyczy szeroko rozumianej ochrony i wsparcia na
wypadek szkód w gospodarstwie oraz plonach.
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