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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1 )

z dnia ………………................. 2020 r.

w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich na 2021 r. 

      Na podstawie art. 5 ust. 9 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. maksymalne sumy ubezpieczenia:

1) 1 ha upraw rolnych wynoszą: 

a) 15 377 zł – dla zbóż, 

b) 8 137 zł – dla kukurydzy, 

c) 10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku,

d) 54 682 zł – dla chmielu, 

e) 33 058 zł – dla tytoniu,

f) 210 159 zł – dla warzyw gruntowych,

g) 107 200 zł – dla drzew i krzewów owocowych,

h) 42 245 zł – dla truskawek,

i) 43 500 zł – dla ziemniaków,

j) 10 098 zł – dla  buraków cukrowych,

k) 12 639 zł – dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

a) 8 932 zł – dla bydła,

b) 11 160 zł – dla koni,

c) 705 zł – dla owiec,

d) 700 zł – dla kóz,

e) 1 791 zł – dla świń,

f) 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,

g) 65 zł – dla kaczek,

h) 250 zł – dla gęsi,

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
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i) 145 zł – dla indyków,

j) 1 045 zł – dla strusi.

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

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
Dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/



Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum 

ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r. stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477). 

Wymieniony przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw rolnictwa do określania 

corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalnych sum 

ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, 

mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej 

producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa. 

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 określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla 

poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie 

odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

wymienionych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy oraz możliwości budżetu państwa. Maksymalne sumy 

ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd 

Statystyczny za rok 2019 i pierwsze półrocze 2020 r. oraz danych przekazanych przez Instytut 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Sumy 

ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn 

maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego 

osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości 

rynkowej zwierzęcia. 
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Do upraw zbóż, oprócz podstawowych gatunków zbóż, zaliczono również proso i grykę. 

Natomiast w przypadku określania maksymalnej sumy ubezpieczenia dla drobiu, ze względu 

na duże różnice pomiędzy średnimi cenami rynkowymi poszczególnych gatunków drobiu, 

zaproponowano określenie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych gatunków 

drobiu. 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, przy zawieraniu umów ubezpieczenia 

upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy 

i każdego zwierzęcia gospodarskiego ustala producent rolny indywidualnie z zakładem 

ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum 

ubezpieczenia określonych w niniejszym projekcie rozporządzenia. Zatem wysokość sum 

ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy 

producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń. Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia 

ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej 

przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu 

(uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia zostały 

wyliczone w następujący sposób:

1) uprawy rolne:

Wyszczególnienie Maksymalny 
plon z 1ha (t)

Maksymalna 
cena (zł)

Maksymalna 
suma 

ubezpieczenia 
1 ha upraw (zł)

Maksymalna 
suma 

ubezpieczenia 
1 ha upraw 
przyjęta w 
projekcie 

rozporządzenia 
(zł)

zboża 10,00 1 537,70 15 377,00 15 377

kukurydza 7,35 1 107,00 8 136,45 8 137

rzepak i rzepik 6,00 1 699,90 10 199,40 10 200

chmiel 2,95 18 536,00 54 681,20 54 682

tytoń 3,30 10 017,50 33 057,75 33 058

warzywa gruntowe 48,00 4 378,30 210 158,40 210 159

drzewa i krzewy 40,00 2 044,00 81 760,00
nasadzenia 

107 200



– 5 –

owocowe 25 440,00

truskawki 13,00 3 249,60 42 244,80 42 245

ziemniaki 50,00 870,00 43 500,00 43 500

buraki cukrowe 90,00 112,20 10 098,00 10 098

rośliny strączkowe 4,00 3 159,60 12 638,40 12 639

2) zwierzęta gospodarskie:

Wyszczególnienie Maksymalna 
waga 

zwierzęcia 
dorosłego        

(kg)

Maksymalna 
cena za 1 kg 

(zł)

Maksymalna 
suma 

ubezpieczenia 
1 szt. 

zwierzęcia (zł)

Maksymalna 
suma 

ubezpieczenia 
1 szt. 

zwierzęcia 
przyjęta w 
projekcie 

rozporządzenia 
(zł)

bydło 1 400 6,38 8 932,00 8 932

konie 1 200 9,30 11 160,00 11 160

owce 100 7,05 705,00 705

kozy - - 700,00 700

świnie 300 5,97 1 791,00 1 791

drób:

kury, perlice i 

przepiórki*

- - 53,00 53

kaczki* - - 65,00 65

gęsi* - - 250,00 250

indyki 25 5,79 144,75 145

strusie 95 11,00 1 045,00 1 045

* - ze względu na duże rozbieżności pomiędzy wartością żywca a wartością materiału 

reprodukcyjnego przyjęto jako maksymalną sumę ubezpieczenia 1 sztuki wartość materiału 

reprodukcyjnego.

Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu do obowiązujących 

w 2020 roku, wynikają ze zmian cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt 

gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych od wartości nasadzeń – np. przy 
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wyliczaniu maksymalnej sumy ubezpieczenia nasadzeń przyjęto ceny i obsadę dla gruszy (cena 

gruszy 15,90 zł/szt., obsada 1 600 szt./ha wg. K. Zmarlicki oraz cen owoców gruszy).  

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 projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji.

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 jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.  
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