
UBEZPIECZENIA UPRAW 

ROLNYCH

PRZEPISY I MOŻLIWOŚCI FINANSOWE 
BUDŻETU KRAJOWEGO I UNIJNEGO W 
ZAKRESIE WSPIERANIA SYSTEMU 
UBEZPIECZEŃ W ROLNICTWIE

Aleksandra Szelągowska 

MRRW



Cel ubezpieczania upraw

� Ubezpieczenie to najbardziej pomocne 
narzędzie dobrego zarządzania 
ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych



Prawodawstwo krajowe

� Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z 
późn. zm.)

� Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn.zm.



Prawodawstwo wspólnotowe

� Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w 
sektorze rolnym i leśnym na lata 2007 – 2013 
(Dz.U.UE z 2006 r. C.319) - rozdział V

� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dn. 
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.. 87 i 
88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla 
małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących 
działalność związaną z wytwarzaniem produktów 
rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
70/2001 (Dz.U.UE z 2006 r. L. 358)  - art. 12



Prawodawstwo wspólnotowe 

� Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dn. 19 
stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w 
ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające 
określone systemy wsparcia dla rolników, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, 
(WE) r 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003  (Dz.U.UE L. 
30)   - art. 69 i 70



Dotacje do ubezpieczeń -

ograniczenia wspólnotowe

� Wyłączone z pomocy są przedsiębiorstwa 

duże  i przedsiębiorstwa zajmujące się

przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 

produktów rolnych

� Ubezpieczenia dotowane nie mogą być

dostępne tylko w jednym zakładzie 

ubezpieczeniowym lub grupie zakładów



Intensywność pomocy

� 80 % składki od ubezpieczenia szkód 

spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi porównywalnymi do klęsk 

żywiołowych

� 50 % składki od ubezpieczenia szkód 

spowodowanych przez:

� niekorzystne zjawiska atmosferyczne

� choroby zwierząt lub roślin albo epidemie 
szkodników



Definicja niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych porównywalnych do 
klęsk żywiołowych

Warunki pogodowe, takie jak: mróz, grad, 

lód, deszcz lub susza, które powodują straty 

ponad 30 % średniej rocznej produkcji 

rolnika z trzech poprzednich lat lub średniej 

z trzech lat określonych na podstawie  

danych z pięciu  poprzednich lat , z 

wyłączeniem wartości najwyższej i 

najniższej.



Dotacje z budżetu do 

ubezpieczeń upraw i zwierząt

150 000 0002009

300 000 0002010

149 570 181545 000 0002008

31 435 359210 000 0002007

9 853 17655 000 0002006

Wykorzystanie       
(zł)

Plan w ustawie 
budżetowej (zł)

rok



Polisy wykpione przez rolników z dotacją
budżetową

1 832 03622087 15087 3702008

4 000 000

plan wg 
umów z ZU

188

-na koniec 
września

96 575

-na koniec 
września

96 763

-na koniec 
września

2009

575 02941628 41228 8282007

311 74031810 73811 0562006

Powierzchnia 
ubezpieczonych 
upraw (ha)

Polisy 
ubezpieczenia 
zwierząt

Polisy 
ubezpieczenia 
upraw

Liczba polis  
-ogółem

Rok



Przepływy w rolnictwie z tytułu ubezpieczeń
majątkowych i osobowych w latach 2006 – 2008   

w mln zł wg  danych IERiGŻ

2093155242008

1673194862007

2641534172006

SaldoOdszkodowania 
z tytułu 
ubezpieczeń
majątkowych i 
osobowych

Składki z tytułu 
ubezpieczeń
majątkowych i 
osobowych

rok



KIERUNKI ZMIAN 

� Udział budżetu państwa w 
odszkodowaniach  poprzez system 
reasekuracji  obejmujący  poza suszą
pozostałe ryzyka określone w ustawie 
z 2005 r.

� Wykorzystanie budżetu 
wspólnotowego na zasadach, które 
będą obowiązywać po 2013 roku


