
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha 

na 23. posiedzeniu Senatu 
w dniu 13 grudnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Rolą ubezpieczeń jest pokrywanie strat poniesionych przez osoby nimi objęte. Jako instytucja gospodar-

cza ubezpieczenie jest swoistą asekuracją, zapewniającą pokrycie potrzeb majątkowych mogących powstać 
w przyszłości u poszczególnych osób wskutek występujących z określoną statystyczną prawidłowością zda-
rzeń losowych. Ciężar pokrycia tych strat jest rozkładany za pomocą statystycznie wyliczanych składek 
ubezpieczeniowych na wiele osób, którym zagrażają takie same zdarzenia losowe. W razie wystąpienia zda-
rzenia objętego tak zwanym ryzykiem ubezpieczeniowym ubezpieczyciel rekompensuje finansowo powstałe 
straty - w całości lub w części. Ta krótka definicja dotyczy zarówno ubezpieczeń majątkowych, jak i osobo-
wych. 

W dniu 27 listopada 2012 roku na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP przedstawio-
ne zostały: 

1. informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rol-
nych i zwierząt gospodarskich; 

2. stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich, przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

3. trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2006-2012. 
Informacje i dane zawarte w wystąpieniach uczestników posiedzenia komisji oraz gruntowna analiza ma-

teriału związanego z przedmiotem ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich prowadzą do wnio-
sku, że obecne uregulowania kwestii ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie tylko nie 
sprzyjają rozwojowi tych ubezpieczeń, ale wręcz zachęcają do nieubezpieczania upraw rolnych czy zwierząt 
gospodarskich. 

Taki wniosek wypływa z analizy danych zaprezentowanych podczas posiedzenia komisji w dniu 
27 listopada (retransmisja posiedzenia jest dostępna na stronie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 
Z informacji przedstawionych uczestnikom wynika, że w ubiegłym roku na świadczenia dla osób poszkodo-
wanych i nieposiadających ubezpieczenia budżet państwa wydał 122 miliony złotych. Jest to kwota bardzo 
istotna i niemal równa kwocie 130 milionów złotych, która - jak wskazywano podczas posiedzenia komisji - 
stanowić będzie koszt proponowanych w ustawie zmian, zmierzających do istotnego rozszerzenia pokrycia 
ryzyk związanych z ubezpieczeniami upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, głównie z tytułu proponowa-
nego zwiększenia dopłat do ubezpieczeń. Podczas obrad komisji zaznaczono również, że wypłaty z tytułu 
świadczeń dla nieubezpieczonych w niektórych latach są wyższe niż wypłaty odszkodowań dla rolników 
ubezpieczonych w zakładach ubezpieczeń. 

Sytuacja, w której doraźne wypłaty ze środków budżetowych dla osób poszkodowanych, które nie ponio-
sły kosztu składki ubezpieczeniowej, są równe bądź wyższe niż wypłaty odszkodowań dla osób ubezpieczo-
nych, które koszt takiej składki poniosły, demotywuje do zawierania umów ubezpieczenia lub do przedłuża-
nia istniejących umów przez osoby do tej pory ubezpieczające uprawy rolne czy zwierzęta gospodarskie. 
Oczywiste jest, że powinna istnieć możliwość udzielenia doraźnej pomocy osobom, które zostały dotknięte 
przez niespotykane wcześniej klęski katastroficzne, a które nie posiadały ubezpieczenia. Należy jednak pod-
kreślić, że rozwiązania takie powinny stanowić wyjątek, a nie regułę, i nie mogą być stałym elementem sys-
temowego zabezpieczenia sektora rolnego przed skutkami klęsk żywiołowych. 

Rozwiązanie systemowe zabezpieczające sektor rolny musi opierać się na mechanizmie ubezpieczeń 
obejmującym swym zasięgiem jak największą liczbę osób i gospodarstw. Dlatego należy promować takie 
rozwiązania i wspierać takie zachowania wśród rolników, które spowodują solidarną współodpowiedzialność 
osób zainteresowanych w formule ubezpieczeniowej. Wsparcie takie może odbywać się przez propagowanie 
idei ubezpieczeń, akcję edukacyjną czy też zwiększenie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych czy zwierząt 
gospodarskich. Taki schemat, polegający na przesunięciu środków z pomocy doraźnej na wspieranie rozwią-
zań ubezpieczeniowych, winien być wspierany przez rząd, a w szczególności przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów, gdyż prowadzi do stworzenia systemowego rozwiązania w za-



kresie bezpieczeństwa upraw rolnych czy zwierząt gospodarskich, pozwala zachować przewidywalną wyso-
kość wydatków na te cele (w odróżnieniu od niemożliwej do przewidzenia wysokości doraźnego wsparcia 
budżetowego) oraz, nie zwiększając budżetu państwa, motywuje do ubezpieczania się całą grupę ludności 
prowadzącą produkcję rolną. Wątpliwości budzi również sposób wypłacania kwot z tytułu świadczeń dla 
nieubezpieczonych rolników, gdyż w obecnym stanie prawnym udzielenie takiego wsparcia osobie poszko-
dowanej a nieubezpieczonej odbywa się na zasadzie pomocy de minimis, która pozwala państwu udzielić 
takiej pomocy danemu podmiotowi raz na 3 lata. W ten sposób znaczna część kwoty przeznaczonej i zagwa-
rantowanej na pomoc poszkodowanym faktycznie podlega zwrotowi do budżetu państwa, zamiast służyć 
realnej pomocy ludziom poszkodowanym przez katastrofalne zdarzenia pogodowe. 

Jak wynika z powyższego, nie istnieje konsekwentna i zorganizowana polityka rządu w zakresie wspiera-
nia rozwoju ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ochrony sektora rolnego przed skut-
kami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

W związku z tym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 
1. Jakie działania zamierza podjąć MRiRW, ażeby zachęcić rolników do ubezpieczania swoich upraw czy 

też zwierząt gospodarskich? 
2. Czy Pan Minister bierze pod uwagę zwiększenie dopłat do ubezpieczenia? 
3. Czy MRiRW posiada kompletne wyliczenia kosztów związanych z obecnym sposobem wypłaty świad-

czeń osobom nieubezpieczonym, to jest na jaką pomoc mogą liczyć osoby nieobjęte ubezpieczeniem w przy-
padku wystąpienia na danym terenie klęski co najmniej dwukrotnie w przeciągu 3 lat? 

4. Czy MRiRW pracuje nad kwestią długofalowej polityki ubezpieczeniowej w tym obszarze? Jeśli tak, to 
jakie są jej założenia i czy w przyszłości przewidziane są uregulowania preferujące osoby ubezpieczające się? 

5. Jak MRiRW ocenia efektywność i celowość wydawania wielomilionowych kwot (122 miliony złotych 
w 2012 roku) na odszkodowania dla osób nieubezpieczonych wobec możliwości wydatkowania tych środków 
na wspieranie systemowych rozwiązań zabezpieczających sektor przed skutkami zdarzeń losowych? Czy nie 
będzie bardziej efektywne przeznaczenie tych kwot na sfinansowanie skutków proponowanych zmian w u-
stawie, które zachęcą rolników do ubezpieczania się? 

6. Jaka część środków przyznanych na dopłaty do składek ubezpieczeniowych nie zostaje wykorzystana 
i jest corocznie zwracana do budżetu państwa? 

Z poważaniem 
Grzegorz Bierecki 
Henryk Cioch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


