
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W

z dnia ……………………………. 2020 r.

w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych

i zwierząt gospodarskich w 2021 r.

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2021 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 

drzew i  krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin 

strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy;

2)   bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Mariusz Gorzowski
Dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/



UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 

ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 477). Zgodnie z wymienionym przepisem Rada Ministrów określa, 

do dnia 30 listopada każdego roku, wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, na rok następny.

Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują 

producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez producenta 

rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład 

ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku 

upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie 

mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia 

tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują 

producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady 

ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie 

przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się udzielanie dopłat ze środków budżetu państwa 

do składek z tytułu zawarcia przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń umów 

ubezpieczenia:

1) upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 

drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin 

strączkowych  od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód 

spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się 

ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne 

 w wysokości 65% składki do 1 ha uprawy;

2) zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia 

szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie 

się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności  w wysokości 65% składki 

do 1 sztuki.
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Zgodnie z danymi dotyczącymi ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami z budżetu 

państwa, powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie ok. 3,9 mln ha, a zawieranych 

jest ok. 210 000 szt. umów ubezpieczenia upraw rolnych. Natomiast liczba ubezpieczonych 

zwierząt gospodarskich wynosi ok. 19 mln szt. rocznie (w tym głównie drób), a liczba 

zawartych umów wynosi ok. 890 szt. 

Zatem w celu zachęcenia producentów rolnych do zawierania umów ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich, a tym samym zabezpieczenia prowadzonej przez nich 

produkcji, przyjęto w projekcie rozporządzenia maksymalny poziom dopłat do składek 

ubezpieczenia określony w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich.

Przedkładany projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z 

notyfikacją do wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym 

i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 01.07.2014, 

str. 1, z późń. zm.) programy pomocowe współfinansowane ze środków EAFRD oraz 

zatwierdzone przez Komisję obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r. z zachowaniem zasady n+3 

przy ich finansowaniu.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1066, z późn. 

zm.) projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy proces legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) 

i w związku z tym nie podlega obowiązkowi notyfikacji.

Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Stosowanie dopłat do składek 

z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wpłynie na wzrost 

konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej. Ponadto z tytułu 

stosowania z budżetu państwa dopłat do składek ubezpieczenia producenci rolni zapłacą 

z tego tytułu niższe składki ubezpieczenia. Zatem przedsiębiorstwa te będą miały możliwość 

zaangażowania  zaoszczędzonych w ten sposób środków w rozwój swoich gospodarstw rolnych 
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oraz umożliwi im to wykupienie lepszej ochrony prowadzonej produkcji rolnej od ryzyka 

wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów. 
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