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WYKAZ SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ 

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

DF Departament Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GOSPOSTRATEG 
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy 
rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG 

Holistyczne 
podejście  

Podejście całościowe – w zarządzaniu to postrzeganie problemu jako całości 

IERiGŻ Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 

IUNG_PIB Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 

KBW 

Klimatyczny bilans wodny – jest wskaźnikiem umożliwiającym określenie stanu 
uwilgotnienia środowiska (oceny aktualnych zasobów wodnych) przy wykorzystaniu 
danych meteorologicznych. KBW jest określany jako różnica pomiędzy przychodami wody 
(w postaci opadów) a stratami w procesie parowania.  

Wartości KBW mogą posłużyć do szacowania potrzeb nawodnieniowych roślin Źródło: 
Instytut Ogrodnictwa – Słownik terminów serwisu nawodnieniowego 
(http://www.nawadnianie.inhort.pl/slownik/S%C5%82ownik–1/K/Klimatyczny–bilans – wodny–5/)  

KRiR Krajowa Rada Izb Rolniczych 

KOWR/Krajowy 
Ośrodek 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

Minister RiRW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

OR ARiMR Odział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

OSR 
Ocena Skutków Regulacji – załącznik do projektu aktu normatywnego, opisujący 
przewidywane skutki proponowanych regulacji oraz zawierający analizy kosztów 
i przewidywanych korzyści 

OWU Ogólne Warunki Ubezpieczeń 

Producent rolny 

W rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której posiadaniu lub 
współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, prowadzącą działalność rolniczą, o której mowa 
w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) 
nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608) 

Rozporządzenie 
nr 1305/2013 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, ze zm.) 

SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

UE w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

ufp Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) 

ustawa o KOWR 
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1154) 

ustawa o NIK Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm.) 

Ustawa 
o ubezpieczeniach 

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. z 2019 r. poz.477) 

ZU zakład ubezpieczeń 
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1. WPROWADZENIE 

Specyfika produkcji rolniczej – w większości narażonej na oddziaływanie 
czynników pogodowych – sprawia, że istotne jest stosowanie mechanizmów 
zapewniających ochronę i możliwość odnowienia produkcji w przypadku 
wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych.  

Obecnie rolnicy narażeni są także na rosnące ryzyko gospodarcze 
i środowiskowe wskutek zmian klimatu i większej zmienności cen. Nie bez 
znaczenia są również obszary obarczone ryzykiem spekulacyjnym, zmiennością 
stosowanego prawa, uwarunkowaniami politycznymi, wpływającymi na 
przychody rolników i decyzje o zawarciu ubezpieczeń.  

W tym kontekście coraz większe znaczenie ma efektywne zarządzanie 
ryzykiem jak również efektywny system ubezpieczeń. Działania w tym zakresie 
zostały uregulowane w prawie europejskim, tj. w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1698/2005. 

Historia ubezpieczeń rolniczych w Polsce sięga ponad 200 lat. Już w XVIII wieku 
należało obowiązkowo ubezpieczać budynki od ognia, a uprawy rolne od gradobicia. 
W niektórych okresach i miejscach wprowadzono ubezpieczenia obowiązkowe 
budynków oraz bydła. Po II wojnie światowej dekretem z 1947 r. przywrócono 
obowiązek ubezpieczania budynków od ognia oraz nadano prawo uchwalania 
obowiązku ubezpieczania inwentarza żywego i obowiązku ubezpieczania upraw od 
gradobicia na swoim terenie powiatowym i wojewódzkim radom narodowym1. 

Od 1952 r. do 1990 r. w Polsce, w różnym zakresie, wprowadzony był 
obowiązek ubezpieczenia upraw i zwierząt. W 1990 r. obowiązek ten został 
zniesiony natomiast utrzymano obowiązek ubezpieczenia OC i budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa. 

Infografika nr 1.  

Zmiany w ustawach o ubezpieczeniach rolniczych w Polsce 

 
Źródło:  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy 

Instytut Badawczy 
 

                                                           
1  Aleksandra Wicka, Ewa Wojciechowska–Lipka – Wspólna Polityka Rolna 

a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie polskim. 

Cel główny kontroli 

Czy obowiązujący system 
ubezpieczeń upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich 
wspieranych środkami 
publicznymi sprzyja 
stabilizacji produkcji 
rolniczej? 

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli 

Czy Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi rzetelnie 
realizował zadania 
określone w ustawie 
o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt 
gospodarskich? 

Czy wsparcie państwa 
udzielane rolnikom poza 
systemem ubezpieczeń 
upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich sprzyjało 
rozwojowi ubezpieczeń? 

Czy zakłady ubezpieczeń 
prawidłowo realizowały 
umowy z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi? 

Jednostki kontrolowane  

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, 

Centrala Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń SA. 
W Warszawie,  

Centrala Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” w Warszawie,  

Centrala Pocztowego 
Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych w Warszawie, 

Centrala Concordia Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych w Poznaniu, 

Centrala InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. Vienna Insurance 
Group w Warszawie 

Jednostki, w których 
zasięgnięto informacji 
w trybie art. 29 ust. 1  
pkt 2 lit. f ustawy o NIK 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Centrum Doradztwa 
Rolniczego 

Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa  

16 urzędów gmin 

Okres objęty kontrolą 

Od 1 stycznia 2017 r.  
do 30 czerwca 2019 r.  
z uwzględnieniem dowodów 
sporządzonych przed tym 
okresem, mających istotny 
wpływ na działalność 
objętą kontrolą, a także 
zdarzeń występujących do 
dnia zakończenia czynności 
kontrolnych.  
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Obecnie producenci rolni mają obowiązek ubezpieczenia: 

− budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia 
i innych zdarzeń losowych takich, jak np. huragan, powódź, podtopienia, 
grad, opady śniegu, deszcz nawalny itp. 

− odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC rolników) z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, 

− 50% powierzchni upraw rolnych z dopłatami państwa w przypadku 
uzyskania płatności bezpośrednich. 

W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich stworzono możliwość stosowania dopłat do ubezpieczeń 
rolniczych. Przepisy tej ustawy regulują rodzaje ryzyk upoważniających do 
zastosowania dopłat dla zakładów ubezpieczeniowych oraz poziom i warunki 
dofinansowania składek ubezpieczeniowych. 

Według IERiGZ–PIB2 spośród ryzyk kształtujących warunki pracy w sektorze rolnym 
najdotkliwsze wydaje się ryzyko pogodowe (ze względu na niemożność jego uniknięcia),  
co wymusza poszukiwanie skutecznych narzędzi jego ograniczania. Szacuje się, że brak 
działań zmniejszających negatywny wpływ pogody na inwestycje i biznes będą kosztować 
europejską gospodarkę w perspektywie do 2020 roku 100 mld euro rocznie, a do 2050 roku 
kwota ta może wzrosnąć do 250 mld euro rocznie. Z raportu EEA (European Environment 
Agency) wynika, że od 1980 roku 90% klęsk żywiołowych było bezpośrednio lub pośrednio 
spowodowanych przez pogodę i klimat. Straty wywołane zdarzeniami pogodowymi 
(głównie powodziami) w Polsce tylko w roku 2010 wyniosły ok. 12 mld zł. Ograniczenia 
skutków klimatycznych wymaga specjalnych rozwiązań, kierowanych do sektorów 
szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu, jakim jestm.in. rolnictwo. 

Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich3 zmieniono 
procentowe stawki taryfowe ubezpieczeń dla składek ubezpieczenia 
z dopłatami z 3,5% lub 5% na 9%, 12% i 15%.  

Jak podano w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzone zmiany miały na 
celu „zmianę algorytmu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia, 
aby zapewnić jak największej grupie producentów rolnych dostęp do 
ubezpieczeń upraw rolnych z maksymalną 65% wysokością dopłat z budżetu 
państwa do składek ubezpieczenia”.  

W dniach 2–6 lipca 2018 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) 
przeprowadził kontrolę pt. „Kontrola wykonania zadań dotycząca zarzadzania 
ryzykiem i środków nadzwyczajnych w ramach WPR”. Z raportu wynika, że 
w PROW 2014–2020 nie wdrożono przepisów bezpośrednio dedykowanych 
zarządzaniu ryzkiem w rolnictwie. W odpowiedzi z dnia 28 listopada 2018 r. 
na wstępne ustalenia kontroli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podał, że 
„zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w Polsce opiera się na ubezpieczeniach” 
i „nie istnieją instrumenty ubezpieczenia dochodów z działalności rolniczej, ani 
narzędzia stabilizujące dochody rolników”, a jedną z przyczyn, które utrudniają 
wprowadzenie takich mechanizmów jest brak informacji księgowych 
w obszarze rolnictwa. Dodał także, iż „mając na uwadze przewidziany dla 
Polski limit środków na realizację PROW 2014–2020 oraz listę zadań 
priorytetowych do sfinansowania w ramach tych środków program pomocy 
w formie dopłat do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich realizowany jest wyłącznie z budżetu krajowego”. 

Kontrola podjęta z inicjatywy własnej NIK w związku z sugestiami instytucji 
zewnętrznych. Temat kontroli stanu ubezpieczeń rolniczych w Polsce został 
pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję ds. Kontroli Państwowej do 
planu pracy NIK na 2019 r. 

                                                           
2  Publikacja IERiGŻ–PIB – Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt 

gospodarskich – Warszawa 2017 r. 
3  Dz. U. poz. 706. 
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2. OCENA OGÓLNA 

System ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wspierany 
środkami publicznymi nie spełnił oczekiwań zarówno ubezpieczających, 
jak i ubezpieczycieli. Okazał się mało efektywny i nie sprzyjał  
w wystarczającym stopniu stabilizacji produkcji rolniczej. Stosowane 
dopłaty z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej upraw rolnych 
nie spowodowały wzrostu obszaru użytków rolnych objętych 
ubezpieczeniem.  

Pomimo wzrostu corocznie wydatkowanych środków budżetowych 
i wielokrotnych zmian przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, nie 
osiągnięto planowanych założeń odnośnie do areału objętego 
ubezpieczeniem, przyjętych w projekcie ustawy z dnia 23 marca 2017 r.  
o zmianie ustawy o  ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich. Powierzchnia upraw rolnych objętych ubezpieczeniem 
wyniosła 3 272,5 tys. ha w 2017 r. (przy planowanych 4 mln ha),  
a 3 255,7 tys. ha w 2018 r. (przy planowanych 5 mln ha). Stanowiło to 
odpowiednio 22,4% i 22,3% całkowitej powierzchni użytków rolnych 
(14 620 tys. ha). Wyższy od zakładanego był poziom ubezpieczenia 
zwierząt gospodarskich, przede wszystkim z powodu ubezpieczenia 
produkcji drobiarskiej. W 2017 r. ubezpieczeniem objęto 20 554 tys. szt. 
zwierząt (w tym drobiu 20 494 tys. szt.), a w 2018 r. ubezpieczono 
17 593,3 tys. szt. zwierząt (w tym 17 530,3 tys. szt. drobiu),  
tj. odpowiednio o 47,1% i o 25,7% więcej niż przyjęto w założeniach  
(14 mln szt.). Odsetek zwierząt ubezpieczonych w 2017 r. wyniósł 
jedynie 9,4% i 8,1% w 2018 r. z 218 505,7 tys. szt. pogłowia zwierząt 
ogółem (drobiu, świń i bydła). 

Podwyższenie od 2017 r. wysokości stawek taryfowych ubezpieczenia 
i zmodyfikowanie zasad wyliczania wysokości dopłat do składek 
ubezpieczenia ze środków publicznych nie spowodowało wzrostu 
ubezpieczenia upraw rolnych. Skutkowało natomiast zasadniczym 
wzrostem wysokości dopłat z budżetu państwa przewyższających 
wysokość wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń odszkodowań od 
około 30% w 2017 r., 66% w 2018 r. i jedynie 9% w 2019 r. Miało to 
związek ze wzrostem wypłaconych odszkodowań. Na niewielką skalę 
składki z budżetu przewyższały wielkość odszkodowań także w 2013 r. 
i 2015 r., odpowiednio o 8% i o 1%. 

W ocenie NIK na znaczne ograniczenie aktywności producentów rolnych 
do zawierania umów ubezpieczenia miało wpływ udzielanie 
bezpośredniej pomocy finansowej niezależnej od systemu ubezpieczenia, 
w tym także stosowanie ulg w postaci obniżania czynszu dzierżawnego 
lub przesunięcia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pomoc ta, będąca wynikiem 
szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
(głównie suszą), w latach 2017–2019 była łącznie wyższa o 1 511 486,5 
tys. zł, tj. o 53,6% niż łączna wysokość, w tym samym okresie, dopłat do 
składek w ramach systemu ubezpieczenia w rolnictwie w kwocie 
1 309 673,0 tys. zł.  

Finansowanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  
w większości poza systemem ubezpieczenia, wobec braku 
powszechności ubezpieczenia oraz przyznawaniem pomocy, pomimo 
niewywiązywania się z obowiązku ubezpieczania upraw rolnych, 
spowodowało, że producenci rolni nie byli wystarczająco zainteresowani 
zawieraniem umów ubezpieczenia. Tym samym funkcjonujący system 
ubezpieczenia nie pełnił w wystarczający sposób roli ochronnej przed 
skutkami ryzyka w produkcji rolniczej. 

Obowiązujący system 
ubezpieczenia upraw 
rolnych i zwierząt 
gospodarskich 
wspieranych środkami 
publicznymi nie sprzyja 
w wystarczającym 
stopniu stabilizacji 
produkcji rolniczej 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rzetelnie realizował większość zadań 

określonych w ustawie o ubezpieczeniach, w tym dotyczących 

zawierania i realizacji umów w sprawie dopłat z zakładami ubezpieczeń. 

Umowy te zawierane były terminowo, a należne kwoty dopłat 

przekazywane były zgodnie ze złożonymi wnioskami, oraz prawidłowo 

rozliczone. W ramach tych zadań Minister sprawował kontrole realizacji 

umów w sprawie dopłat i umów ubezpieczenia m.in. przez analizę 

sprawozdań rzeczowych i finansowych, a także na podstawie rozliczeń 

końcowych dotacji przekazanych na dopłaty do składek z tytułu umów 

ubezpieczenia. Nie przeprowadzał natomiast od 2012 r. kontroli 

realizacji tych umów u ubezpieczycieli w trybie art. 10 ustawy  

o ubezpieczeniach. Kontrole takie zaplanowano na 2020 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania w celu dokonania 

zmian w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

na rzecz zwiększenia efektywności i racjonalności wydatkowania 

środków budżetowych. W ramach tych działań zidentyfikowano czynniki 

wpływające na funkcjonowanie systemu ubezpieczeń m.in.:, poziom 

wsparcia środkami budżetowymi składek ubezpieczeniowych, wysoki 

koszt pojedynczej polisy, a także zmienność przepisów prawa oraz 

niewielki odsetek ubezpieczonych upraw. Czynniki te wskazują na 

konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonującym systemie 

ubezpieczeń rolniczych i przeciwdziałania skutkom coraz częściej 

występujących niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zwiększających 

ekonomiczne ryzyko prowadzenia działalności rolniczej. 

Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w realizacji przez zakłady 

ubezpieczeń umów na dopłaty do składek ubezpieczenia zawartych  

z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W skontrolowanych umowach 

ubezpieczenia zawartych z producentami rolnymi stawki taryfowe 

ubezpieczeń i wielkość dopłat były zgodne z warunkami umów 

zawartych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zasadami określonymi 

w ustawie o ubezpieczeniach.  

Zakłady ubezpieczeń terminowo składały wnioski o dopłaty do składek 

z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z producentami rolnymi. Łączna 

wysokość dopłat w latach objętych kontrolą nie przekroczyła limitów 

wskazanych w umowach z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Nie stwierdzono również nieprawidłowości w rozpatrywaniu przez 
zakłady ubezpieczeń złożonych skarg dotyczących realizacji zawartych 
umów ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich. 
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3. SYNTEZA  

W latach 2017–2019 pięć zakładów ubezpieczeń złożyło oferty z warunkami 

ubezpieczenia, w celu zawarcia umów w sprawie dopłat do składek z tytułu 

zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.  

Oferty były składane przez: Powszechny Zakładu Ubezpieczeń SA w Warszawie, 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie, Pocztowe 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie, InterRisk Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie oraz Concordia Polska 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.   [str. 16] 

Oferty ubezpieczeń rolniczych były zgodne z przepisami ustawy z dnia  

7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich4. 

Zostały złożone w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, na 

który mają być zawarte umowy. Zakłady ubezpieczeń zawarły w ofertach 

informacje określone w art. 9 ust. 4. ww. ustawy, w tym m.in proponowane 

wysokości stawek taryfowych.  

Jedynie w ofertach jednego z zakładów ubezpieczeń nie wskazano niektórych 

wysokości stawek taryfowych. W ponad tysiącu pozycji w „Taryfach składek” 

(stanowiących załączniki do składanych ofert ubezpieczeń upraw rolnych, 

w tym wszystkich upraw objętych ryzykiem wystąpienia suszy i powodzi) 

zamieszczono zapis „ustala Centrala”. Dokument ten załączono do zawartych 

z MRiRW, w kolejnych latach, umów o dopłaty do składek z tytułu zawarcia 

umów ubezpieczenia upraw rolnych.  [str. 16] 

Oferty zakładów ubezpieczeń opiniowane były przez Komisję do Spraw Oceny 

Ofert działającą w MRiRW w 2016, 2017 i 2018 roku. Członkowie Komisji, 

powoływani byli przez Ministra RiRW, a w ich skład wchodzili przedstawiciele 

instytucji wymienionych w art. 8 ust. 4 ww. ustawy. Komisja stwierdziła, że 

składane w kolejnych latach oferty spełniły wymagania określone w art. 9 ustawy 

o ubezpieczeniach. Nie wniosła także uwag w przypadku niepodania w ofercie 

jednego z zakładów niektórych wysokości stawek taryfowych. [str. 17] 

Minister RiRW w terminie określonym w art. 9 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach 

– tj. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który umowy w sprawie 

dopłat mają być zawarte – zawarł 17 umów z zakładami ubezpieczeń na lata 

2017–2019. Umowy spełniały ustawowe wymagania i zawierały m.in. warunki 

ubezpieczenia upraw i zwierząt, wysokość stawek taryfowych, wysokość limitu 

dopłat oraz powierzchnię upraw i liczbę zwierząt przewidzianych do objęcia 

ubezpieczeniem. [str. 17] 

W latach 2017– 2019 łączna kwota dopłat przewidziana w umowach na 

dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia z producentami 

rolnymi wyniosła 1 540 300 tys. zł, natomiast po aneksowaniu zawartych 

umów wyniosła 1 462 817 tys. zł, z tego:  

− w 2017 r. – kwota umów w wysokości 350 000 tys. zł i została zwiększona  

(na podstawie aneksów do umów) do 471 000 tys. zł, tj. o ponad 34%, 

− w 2018 r. – kwotę 560 100 tys. zł zmniejszono do 467 100 tys. zł, tj. o ponad 16%,  

− w 2019 r. – kwota 630 200 tys. zł została zmniejszona do 524 717 tys. zł, tj. o 17%. 

                                                           
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 477.  

Oferty zawarcia umów 
ubezpieczenia 

Oferty w większości były 
zgodne z ustawą 
o ubezpieczeniach 

Zawarcie umów 
z zakładami ubezpieczeń  
na dopłaty do składek 

Wielkość środków 
budżetowych 
przeznaczonych 
i wydatkowanych na 
dopłaty do ubezpieczeń 
rolniczych w latach 
objętych kontrolą 
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Określone w umowach limity dopłat do składek wynikały z możliwości budżetu 

państwa oraz zainteresowania producentów rolnych tą formą pomocy 

publicznej.  

W okresie 2017–2019 (I półrocze) na dopłaty do składek Minister RiRW 

przekazał zakładom ubezpieczeń środki finansowe w łącznej wysokości 

1 057 023,2 tys. zł, z tego 99,84% (1 055 303,6 tys. zł) przekazano na dopłaty 

do składek upraw rolnych, a 0,16% (1719,6 tys. zł) na dopłaty do składek 

z tytułu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. W 2017 r. na dopłaty do 

składek wydatkowano 397 181,5 tys. zł (tj. ponad 84% łącznej kwoty limitów 

określonych w umowach), 452 876,9 tys. zł (tj. 97%) w 2018 r., a około 40% 

(tj. 206 964,8 tys. zł)5 w 2019 r. (I półrocze). 

W latach 2017–2019 łączne wydatki do składek wyniosły 1 309 673,9 tys. zł. 

Dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia wypłacone były 

przez MRiRW na podstawie wniosków, terminowo złożonych przez zakłady 

ubezpieczeń.   [str. 18] 

Powierzchnia upraw rolnych objętych ubezpieczeniem wyniosła 3 272,5 tys. ha 

w 2017 r., a 3 255,7 tys. ha w 2018 r. W założeniach zawartych w OSR 

uzasadnienia projektu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich6 

przyjęto, że powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych w 2017 r. miała 

wynieść 4 mln ha, 5 mln ha w 2018 r., a 6 mln ha w 2019 r. Zakładano także 

objęcie ubezpieczeniem 14 mln szt. zwierząt, w tym głównie drobiu.  [str. 20] 

Według danych GUS za 2017 r. całkowita powierzchnia użytków rolnych 

w Polsce wyniosła 14 620 tys. ha. W latach 2017–2018 ochroną 

ubezpieczeniową objęto zatem niewiele ponad 22% całkowitej powierzchni 

upraw rolnych. W 2017 r. ubezpieczenia upraw dotyczyły głównie: zbóż – 

1653,9 tys. ha (50,5% całości ubezpieczonych upraw), rzepaku i rzepiku – 

1104,1 tys. ha (33,7%), kukurydzy – 294,1 tys. ha (9%), buraków cukrowych – 

70,6 tys. ha (2,2%) i roślin strączkowych – 52,8 tys. ha (1,6%). W 2018 r. 

struktura ta nie uległa znaczącej zmianie.  [str. 20] 

W latach 2017–2018 ubezpieczeniem objęta została większa liczba zwierząt niż 

podano w OSR (14 mln sztuk w każdym roku, w tym głównie drobiu). Należy 

jednak zauważyć, że w porównaniu do pogłowia utrzymywanych zwierząt 

liczba zwierząt ubezpieczonych była niewielka i wyniosła w przypadku drobiu 

(najliczniej ubezpieczanego) zaledwie około 9%. W przypadku świń odsetek 

ubezpieczonych zwierząt wynosił około 0,5%, a w przypadku bydła 0,2%.  

W 2017 r. ubezpieczono 20 554 tys. szt. zwierząt, w tym drobiu  20 494,3 tys. 

szt. (99,7% wszystkich zwierząt) oraz świń 46,8 tys. szt. (0,2%). W 2018 r. 

ubezpieczono 17 593,3 tys. szt., przy czym, podobnie jak w 2017 r. 99,6% 

stanowił drób (17 530,3 tys. szt.). Ubezpieczeniami objęto również  

52,2 tys. szt. świń (0,2%). [str. 20] 

                                                           
5  Według rocznego sprawozdania budżetowego Rb–28 za 2019 r. wydatki na dopłaty 

do składek wyniosły 459 615,5 tys. zł. 
6  Dz. U. poz. 706. 

Nie osiągnięto poziomu 
ubezpieczenia upraw 
rolnych zakładanego 
w projekcie ustawy 
o ubezpieczeniach  

Ubezpieczeniami objęto 
zaledwie około 22% 
powierzchni upraw 
rolnych. Struktura 
ubezpieczeń upraw 
rolnych pozostała 
praktycznie niezmieniona  

Liczba ubezpieczonych 
zwierząt była wyższa od 
zakładanego poziomu 
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Wbrew obowiązkowi określonemu w art. 10 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach – 

zgodnie z którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawuje kontrolę realizacji 

umów w sprawie dopłat i umów ubezpieczenia w zakresie jej zgodności 

z przepisami ustawy i przepisami o finansach publicznych – kontrole realizacji 

umów zawartych z zakładami ubezpieczeń nie były przeprowadzane od 2012 r. 

Przyczynami nieprzeprowadzenia przez Ministra RiRW kontroli były 

niestwierdzanie nieprawidłowości w corocznych sprawozdaniach rzeczowych 

i finansowych oraz rozliczeniach końcowych dotacji przekazanych na dopłaty do 

składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z producentami rolnym, a także 

niestwierdzenie nieprawidłowości podczas kontroli realizacji umów w zakładach 

ubezpieczeń przeprowadzonych w latach 2009–2011. Kontrole takie 

zaplanowano na 2020 r., tj. po trzyletnim okresie stosowania nowych zasad 

realizacji dopłat do tych ubezpieczeń wprowadzonych w 2017 r.  [str. 6], [str. 22] 

 

W okresie objętym kontrolą do MRiRW nie złożono skarg dotyczących umów 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składek 

z tytułu zawarcia takich umów.  [str. 22] 

W badanym okresie Minister RiRW zawarł z IUNG–PIB trzy umowy na 

realizację zadania pn. „System monitoringu suszy w Polsce” na łączną kwotę 
4.860 tys. zł, z tego koszty wynagrodzeń stanowiły kwotę 3.128 tys. zł, tj. 64,4% 

kosztów umowy. Środki przewidziane umowami w 2017 r. i 2018 r. zostały 
wykorzystane w całości, a w I półroczu wydatkowano 572,6 tys. zł, tj. 36% 

wartości umowy. W oparciu o dane uzyskane w ramach monitorowania 
obliczane były dla każdego okresu sześciodekadowego aktualne wartości KBW 

dla każdej gminy w Polsce w okresie wegetacyjnym i porównywane 
z wartościami krytycznymi KBW.   [str. 22] 

 

W latach 2017–2019 wsparcie w związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych udzielone poza systemem ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich wyniosło łącznie 2 821 142,4 tys. zł. Wsparcie to 

polegało zarówno na udzielaniu bezpośredniej pomocy finansowej, ale także na 
stosowaniu ulg w postaci obniżania czynszu dzierżawnego, oraz na 

przesunięciu terminu płatności lub rozłożeniu na raty należności KOWR. 
W ramach ww. kwoty pomoc realizowana przez ARiMR wyniosła w latach 2017–

2019 łącznie 2 567 713,5 tys. zł, a pomoc udzielona przez KOWR na obniżenie 
czynszu dzierżawnego 69 663,6 tys. zł oraz poprzez odroczenie terminu 

płatności należności KOWR lub rozłożenie należności na raty 183 765,3 tys. zł.   

 [str. 24] 

Nie realizowany był przez większość rolników (którzy uzyskali płatności 
bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu 

wsparcia bezpośredniego) obowiązek zawierania umów ubezpieczenia upraw 
rolnych, a w przypadku braku takiego ubezpieczenia wniesienia na rzecz gminy 

opłaty w wysokości 2 euro za 1 ha. Jednostki samorządu terytorialnego, 
uprawnione do kontroli spełnienia tego obowiązku ubezpieczenia nie były 

obowiązane do przekazywania takich informacji do MRiRW. 
W żadnej z 16 urzędów gmin, w której zasięgano informacji o wpłatach z tytułu 

braku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych opłaty takie w okresie 
objętym kontrolą nie zostały wniesione. Z porównania liczby zawartych 

ubezpieczeń z liczbą udzielonych płatności bezpośrednich wynika, że 

Brak było kontroli 
realizacji umów zawartych 
z zakładami ubezpieczeń 

Nie złożono skarg 
dotyczących zawarcia 
umów z zakładami 
ubezpieczeń  

System monitorowania 
suszy  

Wsparcie państwa 
z tytułu szkód 
spowodowanych 
niekorzystnymi 
zjawiskami 
klimatycznymi 
udzielone poza 
systemem 
ubezpieczenia było 
o 53,6% wyższe niż 
wsparcie udzielone 
w ramach tego systemu  

Rolnicy nie realizowali 
obowiązku 
ubezpieczania 50% 
upraw rolnych  
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obowiązek ubezpieczeń co najmniej 50% upraw realizowało w 2017 r. 

zaledwie 15,2% producentów rolnych, a 17,6% w 2018 r.. Należy jednak 
zauważyć, że w niektórych gminach obowiązek ubezpieczenia 50% upraw 

realizowało nawet około 80% rolników. Minister RiRW informował 
o wysokości pomocy przyznawanej w związku z wystąpieniem szkody w wyniku 

niekorzystnych zjawisk pogodowych, jak również o tym, że stawki pomocy 
będą pomniejszana o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia 

co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk 
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.  [str. 25 - 26] 

 

W lutym 2017 r. w Minister RiRW powołał zespół do spraw ubezpieczeń 

w rolnictwie, będący organem pomocniczym Ministra. Zadaniem zespołu było 
przeprowadzenie przeglądu funkcjonowania systemu ubezpieczeń upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich i przedstawienie opinii dotyczącej 
funkcjonowania tego systemu oraz opracowanie propozycji rozwiązań 

mających na celu ewentualnych rozwiązań stanowiących podstawę do zmian 
istniejących regulacji prawnych.   [str. 27] 

Jednym z warunków stworzenia nowoczesnego produktu ubezpieczeniowego 
jest prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych, a istniejące na 

świecie rozwiązania w zakresie ubezpieczeń w rolnictwie bazują na takich 
systemach. Brak takich danych – poza niektórymi grupami gospodarstw 

prowadzących wyspecjalizowaną produkcję – praktycznie uniemożliwia 
w Polsce wprowadzenie racjonalnego rozwiązania, którego podstawa byłaby 

dochodowość gospodarstw.   [str. 28] 

W opinii zespołu skierowanej do Ministra RiRW czynnikami decydującymi 

o małej popularności ubezpieczeń były:  

− niska opłacalność produkcji w rolnictwie,  

− brak powszechności ubezpieczeń,  
− funkcjonowanie dofinansowania szkód poza systemem ubezpieczeń, 

− selektywny zakres ubezpieczenia na danym terenie i nieubezpieczanie 
upraw o wysokim ryzyku powstania szkód np. położonych w terenie 

zalewowym, narażonych na wystąpienie suszy oraz przymrozków 
wiosennych,  

− brak obowiązku egzekwowania ubezpieczeń,  
− skomplikowana procedura likwidacji szkód.   [str. 29] 

Z uwagi na szeroki zakres problemów na posiedzeniu zespołu w dniu 
4 kwietnia 2017 r. zaproponowano przedstawienie Ministrowi RiRW 

propozycji zlecenia podmiotowi zewnętrznemu przygotowanie nowego modelu 
ubezpieczeń rolniczych. Prace zespołu zostały zawieszone do czasu 

opracowania projektu realizowanego w ramach programu GOSPOSTRATEG 
i otrzymania rekomendacji wynikających z tego projektu. [str. 29] 

W marcu 2019 r Minister RiRW zawarł z NCBiR umowę na realizację projektu 
pt.: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem 

w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji 
i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” ― w ramach 

strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny 
i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” 

GOSPOSTRATEG.   [str. 30] 
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w rolnictwie 
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ubezpieczenia  
w rolnictwie 
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W pierwszym etapie projektu (faza badawcza) założono identyfikację przemian 
i problemów ubezpieczeń rolniczych (tj. konkretyzację holistycznego 
zarządzania ryzykiem, syntezę dotychczasowego dorobku teoretycznego, 
przegląd regulacji i przemian w sektorze ubezpieczeń rolniczych w świecie). 
W drugim etapie (faza przygotowania do zastosowania wyników) zaplanowano 
wykonanie – w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. – analiz 
popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych, a od 1 lipca 2021 r.  
do 31 marca 2022 r. praktyczną weryfikację proponowanych produktów 
ubezpieczeniowych i skonstruowanie systemu holistycznego zarządzania 
ryzykiem oraz przygotowaniu propozycji nowelizacji ustawy 
o ubezpieczeniach, a także innych propozycji legislacyjnych w tym obszarze. 
Łączna wartość projektu wyniesie 1 661 325 zł, w tym 80,5 tys. zł stanowi 
wkład własny MRiRW. [str. 30] 

Liczba zawieranych umów ubezpieczenia – w kolejnych latach objętych 
kontrolą – była zbliżona. W ramach realizowanych umów, zakłady ubezpieczeń 
zawarły łącznie 469 292 umów ubezpieczenia z dopłatami do składek, z tego: 
162 969 umów w 2017 r., 165 728 umów w 2018 r., a 140 595 umów w 2019 r. 
(półrocze) –. W skontrolowanych umowach ubezpieczenia zawartych 
z producentami rolnymi zastosowane stawki taryfowe ubezpieczeń i wielkość 
dopłat były w większości zgodne z warunkami umów zawartych z Ministrem 
RiRW i zasadami określonymi w ustawie o ubezpieczeniach. W jednym 
przypadku w około 20% skontrolowanych umów stwierdzono w 2018 r. 
odstępstwa w wysokości stawek taryfowych stosowanych przez ZU od stawek 
określonych w umowach zawartych na lata 2017–2019. W około 10% 
badanych przypadków stawki stosowane ZU były niższe od określonych 
w umowach z Ministrem RiRW, a w jednym przypadku stawka była wyższa. [str. 32] 

Umowy ubezpieczenia niemal w 80% obejmowały kilka ryzyk (tzw. umowy 

pakietowe). Około 20% umów ubezpieczenia dotyczyło jedynie pojedynczego 
ryzyka. Najczęściej ubezpieczano uprawy od ryzyka wystąpienia gradu 

(odpowiednio w: 2017 r. – 201,3 tys., 2018 r. – 149,0 tys. i w I półroczu 2019 r. - 
137,9 tys. umów) oraz ryzyka wystąpienia przymrozków wiosennych 

(odpowiednio w 2017 r. – 88,4 tys., w 2018 r. – 77,8 tys. i w 2019 r. (I półrocze) 
– 40,0 tys. umów). Najrzadziej natomiast zawierano umowy uwzględniające 

ryzyko wystąpienia powodzi oraz suszy, głównie ze względu na ocenę ryzyka 
jej wystąpienia, jako zjawiska o wysokim prawdopodobieństwie (graniczącym 

w ostatnich latach niemal z pewnością) jej wystąpienia.  
Odnotowano także istotne różnice stawek taryfowych w ofertach zakładów 

ubezpieczeń. W skrajnych przypadkach (np. stawek z tytułu ubezpieczenia 
rzepaku) różnice sięgały niemal 90%.  [str. 33], [str. 34] 

W latach 2017–2019 (I półrocze) zakłady ubezpieczeń zawarły 467,2 tys. umów  
ubezpieczenia upraw rolnych na łączną kwotę 48 884 466,5 tys. zł. Ponadto 

zawarły 2 045 umów ubezpieczenia zwierząt na łączną kwotę 915 995,3 tys. zł. 
Z tytułu powstałych szkód w uprawach rolnych zakłady ubezpieczeń wypłaciły 

odszkodowania w łącznej kwocie 704 497,9 tys. zł z tego: 298 086,7 tys. zł  
w 2017 r, 273 346,4 tys. zł w 2018 r., a 133 064,8 tys. zł w 2019 r. 

(I półrocze).Za szkody dotyczące ubezpieczenia zwierząt wypłacono łącznie 
60,1 tys. zł.  [str. 35] 

Przewidywane 
zakończenie prac nad 
nowym systemem 
ubezpieczenia nastąpi 
w 2022 r. 

Liczba zawieranych 
umów ubezpieczenia nie 
zwiększała się w sposób 
istotny  

W większości umowy 
ubezpieczenia obejmowały 
kilka ryzyk 

Wielkość wypłaconych 
odszkodowań 
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Największe odszkodowania w uprawach rolnych wypłacono z tytułu szkody 

spowodowanej przez: grad, huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie ziemi 

i lawinę, 430 192,6 tys. zł, co stanowiło to 61% wartości odszkodowań 

w uprawach rolnych. Za szkody w wyniku wystąpienia przymrozków 

wiosennych wypłacono 146 422,8 tys. zł (20,9%), za skutki niewłaściwego 

przezimowania 125 741,2 tys. zł (17,8%). Od ryzyka wystąpienia  

suszy wypłacono 778,2 tys. zł (0,1%), a od wystąpienia ryzyka powodzi 1363,1 

tys. zł (0,2%). [str. 35] 

W okresie od 2011 r. do 2019 r. trzykrotnie, tj. w 2011 r., 2012 r. i 2016 r. 

wysokość wypłaconych odszkodowań była wyższa od wysokości należnych 

składek. W pozostałych latach wysokość wypłaconych odszkodowań była 

niższa niż wysokość składek otrzymanych przez zakłady ubezpieczeń. W latach 

2017–2018 wysokość dopłat do składek ubezpieczenia przewyższała wysokość 

wypłaconych odszkodowań odpowiednio o 31%, o 66%, natomiast w 2019 r. 

o 9% w związku ze wzrostem kwoty odszkodowań o 65% w porównaniu do 

2018 r. Na niewielką skalę składki z budżetu przewyższały wielkość 

odszkodowań także w 2013 r. i 2015 r., odpowiednio o 8% i o 1%. 

[str. 35] 

W okresie objętym kontrolą zakłady ubezpieczeń łącznie dokonały zmiany 

3200 umów ubezpieczenia objętych dopłatami do składek. Powodem zmian 

w umowach ubezpieczenia upraw były najczęściej zniszczenie upraw, 

omyłkowe ubezpieczenie tych samych upraw oraz zmniejszenie wydajności 

plonu. Zmiany umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich również 

spowodowane były np. zmianą właściciela gospodarstwa rolnego oraz 

wstrzymanie chowu drobiu na skutek decyzji powiatowego lekarza 

weterynarii. 

W październiku 2018 r. jeden z zakładów ubezpieczeń dokonał metodą 

teledetekcji weryfikacji upraw rzepaku w dwóch województwach od ryzyka 

wystąpienia ujemnych skutków przezimowania. Weryfikacja stanu upraw 

została dokonana w związku z wystąpieniem suszy, która spowodowała słabe 

i nierównomierne wschody rzepaku. W związku z wystąpieniem suszy 

i stwierdzonego zmniejszenia zagęszczenia roślin na 2041,5 ha ZU dokonał 

redukcji sumy ubezpieczenia u 599 klientów w obu województwach. Redukcje 

sum ubezpieczenia wyniosły od 20%, do ponad 80%.  [str. 36] 

W badanym okresie do zakładów ubezpieczeń złożono 6120 skarg dotyczących 

ubezpieczenia upraw rolnych, z tego producenci rolni skierowali na drogę 

postępowania sądowego 124 sprawy. Łączna wartość tych umów wyniosła 

75 415,5 tys. zł. Skargi rozpatrywano terminowo, zgodnie z OWU, 

z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi likwidacji szkód oraz 

z procedurami dotyczącymi rozpatrywania skarg i reklamacji. 

Najczęstszymi przyczynami składania skarg były odmowa przez zakład 

ubezpieczeń wypłaty całości lub części odszkodowania (świadczenia) oraz 

niska zdaniem ubezpieczonych, przyznana kwota odszkodowania.  [str. 37] 

 

Struktura odszkodowań  
za szkody rolnicze 

Korzystne dla zakładów 
ubezpieczeń rozwiązania 
umożliwiały pokrycie 
odszkodowań wyłącznie ze 
środków budżetowych 

Zmiany zawartych umów 
ubezpieczenia 

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości 
w rozpatrywaniu skarg 
przez zakłady ubezpieczeń 
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4. WNIOSKI 

W związku z wynikami kontroli, Najwyższa Izba Kontroli uważa za niezbędne: 

1) skuteczne doprowadzenie do utworzenia stabilnego systemu 

ubezpieczenia w rolnictwie i zwiększenia efektywności jego funkcjonowania,  

2) monitorowanie realizacji umów w sprawie dopłat i umów ubezpieczenia 

w zakresie zgodności z przepisami ustawy o ubezpieczeniach i przepisami 

ustawy o finansach publicznych, w tym także przez kontrolę realizacji tych 

umów w trybie art. 10 ustawy o ubezpieczeniach.  

 

 

 

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

5.1. PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UBEZPIECZENIACH 

UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

W okresie objętym kontrolą pięć zakładów ubezpieczeń zainteresowanych 
zawarciem umów w sprawie dopłat do składek z tytułu zawarcia umów 
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przedstawiło 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oferty z warunkami ubezpieczenia na lata 
2017–2019.  

Oferty były składane przez: Powszechny Zakładu Ubezpieczeń SA w Warszawie 
(dalej: PZU SA), Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie, 
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie, InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie oraz Concordia 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu. 

5.1.1.  SKŁADANIE I WERYFIKACJA OFERT UBEZPIECZEŃ 

Oferty zostały złożone w terminie określonym w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich7,  

tj. w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, na który mają być 

zawarte umowy. W złożonych ofertach zakłady ubezpieczeń zawarły 

informacje określone w art. 9 ust. 4. ww. ustawy, w tym m.in proponowane 

wysokości stawek taryfowych.  

W jednym z kontrolowanych zakładów ubezpieczeniowych w ofertach nie 

wskazano wszystkich wysokości stawek taryfowych. Stawek tych nie 

określono dla ponad tysiąca pozycji (tj. od 46,7% do 54,7% pozycji) 

wymienionych w „Taryfach składek”, stanowiących załączniki do składanych 

ofert ubezpieczeń upraw rolnych, w tym wszystkich upraw objętych ryzykiem 

wystąpienia suszy i powodzi. W pozycjach tych zamieszczono jedynie zapis 

„ustala Centrala”. Taryfy składek załączono do zawartych z MRiRW, 

w kolejnych latach, umów o dopłaty do składek z tytułu zawarcia z rolnikami 

umów ubezpieczenia upraw rolnych. Brak wskazania wysokości stawek 

taryfowych w ofertach był niezgodny z wymogami określonymi w art. 9 ust. 4 

pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach. 

W związku z niepodaniem w ofercie wysokości składek Zarząd Spółki wyjaśnił, 

że w odniesieniu do ryzyk suszy oraz powodzi taryfikacja składki ma charakter 

indywidualny i wymaga wiedzy, praktyki oraz umiejętności, które posiadają 

pracownicy zatrudnieni w Centrali Spółki. Stąd w odniesieniu do niektórych 

ryzyk taryfa składek nie zawiera z góry określonych wartości, lecz przewiduje 

możliwość przeprowadzenia indywidualnej oceny.  

Zarząd Spółki podkreślił również, że „w odniesieniu do niektórych innych ryzyk 

i pakietów ryzyk takich jak np. ujemne skutki przezimowania i grad, ujemne skutki 

przezimowania i przymrozek wiosenny, nie określono stawek taryfowych dla upraw 

np. buraka cukrowego, kukurydzy, łubinu i innych roślin, gdyż są to uprawy 

wiosenne, a przedmiotowe pakiety są sprzedawane w sezonie jesiennym dla upraw 

ozimych, jak np. rzepak ozimy i zboże ozime”.  

                                                           
7  Dz. U. z 2019 r. poz. 477.  

 Ubezpieczenia rolnicze 
stosowało pięć zakładów 
ubezpieczeń 

Oferty ubezpieczenia 
w  rolnictwie były zgodne 
z przepisami ustawy 
ubezpieczeniowej 
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Należy zauważyć, iż w siedmiu przypadkach Spółka odmówiła składającym 

wnioski zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych od wystąpienia szkód 

spowodowanych przez suszę z dopłatą z budżetu państwa, uzasadniając 

decyzję brakiem w ofercie ubezpieczenia określonej uprawy od tego ryzyka. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Spółka poinformowała, że 

„...przyjęła nową regulację w taryfach składek do ubezpieczenia upraw rolnych 

poprzez zastąpienie stwierdzenia „ustala Centrala”, na rzecz określenia 

wysokości stawek w przedziale od... do.... . ” 

Oferty opiniowane były przez Komisję do Spraw Oceny Ofert działającą 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w: 2016 r., 2017 r. i 2018 r. 

Członkowie Komisji, powoływani byli przez Ministra RiRW, a w ich skład 

wchodzili przedstawiciele instytucji wymienionych w art. 8 ust. 4 ww. ustawy. 

Komisja nie wniosła uwag odnośnie do niepodania w ofercie jednego 

z zakładów niektórych wysokości stawek taryfowych. 

W skład ośmioosobowej Komisji powołano po jednym przedstawicielu: ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej 

Izby Ubezpieczeń, Krajowej Rady Izb Rolniczych, związków zawodowych rolników 

indywidualnych, społeczno–zawodowych organizacji rolników, a także dwóch 

przedstawicieli ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

Skład Komisji, w badanym okresie dwukrotnie uległ zmianie, tj. w 2017 r. 

i 2018 r., z powodu zmiany osób reprezentujących związki zawodowe rolników 

indywidualnych oraz społeczno–zawodową organizację rolników. Obsługę 

organizacyjno–techniczną Komisji8 zapewniał Departament Finansów 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja uznała, że składane w kolejnych 

latach oferty spełniły wymagania określone w art. 9 ustawy o ubezpieczeniach.  

W złożonych ofertach w 2017 r. planowano ubezpieczeniami objąć 3 910 tys. ha 

upraw rolnych oraz 17 552 tys. sztuk zwierząt gospodarskich, w 2018 r. ― 5 800 tys. ha 

upraw i 19 650 tys. sztuk zwierząt. Oferty na 2019 rok zakładały, że ochroną 

ubezpieczeniową objęte zostaną uprawy rolne o powierzchni 4 950 tys. ha oraz  

20 600 tys. zł sztuk zwierząt gospodarskich. 

5.1.2.  ZAWARCIE PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI UMÓW 

Z ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ  

W terminie określonym w art. 9 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach – tj. do dnia 

31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który mają być zawarte – Minister 

RiRW, zawarł z zakładami ubezpieczeń 17 umów w sprawie dopłat, z których 

11 (zawartych na lata 2017–2018) zostało rozliczonych, a sześć zawartych na 

2019 r., było w trakcie realizacji. Umowy spełniały wymagania określone w art. 9 

ust. 6 tej ustawy i zawierały m.in. warunki ubezpieczenia upraw i zwierząt, 

wysokość stawek taryfowych, wysokość limitu dopłat oraz powierzchnię upraw 

i liczbę zwierząt przewidzianych do objęcia ubezpieczeniem9. 

                                                           
8  Komisja działa na podstawie uchwalonego regulaminu zatwierdzonego przez Ministra 

RiRW, który stanowił załącznik do uchwały: nr 1/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r., 
nr 1/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. oraz nr 1/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. 

9  Ponadto w umowach określono: warunki likwidacji szkód, w tym zasady i tryb 
ustalania wysokości szkód, sposób i terminy przekazywania i rozliczania środków na 
dopłaty, sposób przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji umów w sprawie 

Działalność Komisji  
ds. Oceny Ofert 

Zawarcie umów 
z zakładami ubezpieczeń 
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Odnośnie do zawarcia umów z jednym z zakładów ubezpieczeń pomimo nie 

określenia wysokości stawek taryfowych Minister RiRW podał, że zastosowanie 

w ofercie ubezpieczeniowej zapisu o ustalaniu stawki przez centralę zakładu 

nie stanowiło o braku możliwości zawarcia umowy, bowiem zgodnie 

z przepisami prawa taryfy wysokości składek ubezpieczenia ustala zakład 

ubezpieczeń po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W myśl tych 

przepisów wymagane wskazanie wysokości stawek taryfowych w niektórych 

przypadkach nie może być zrealizowane poprzez podanie konkretnej liczby 

określającej procentową wysokość takiej stawki. W odniesieniu do niektórych 

upraw lub ryzyk, ze względu na specyfikę danej uprawy oraz bardzo wysokie 

prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, każdorazowa taryfikacja wymaga 

wcześniejszej indywidualnej oceny ryzyka. W związku z powyższym w tabeli 

zakładu ubezpieczeniowego podawany był sposób ustalenia skonkretyzowanej 

stawki taryfowej. W tym przypadku ocena jest dokonywana w centrali zakładu 

ubezpieczeń. 

W zawartych umowach łączna kwota dotacji przewidziana na dopłaty do 

składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia z producentami rolnymi 

wyniosła: 

− na 2017 r. – 350 000 tys. zł i została zwiększona (na podstawie aneksów do 

umów) do 471 000 tys. zł, tj. o ponad 34%, 

− na 2018 r. – 560 100 tys. zł i poprzez zmiany w umowach została 

zmniejszona do 467 100 tys. zł, tj. o ponad 16%,  

− na 2019 r. – 630 200 tys. zł została zmniejszona do 524 717 tys. zł, tj. o 17%. 

Z wyjaśnień Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW wynika, że określone 

w umowach limity dopłat do składek były dostosowane do możliwości budżetu 

państwa i zainteresowania producentów rolnych tą formą pomocy publicznej.  

W okresie 2017–2019 (I półrocze) na dopłaty do składek z tytułu zawarcia 

umów ubezpieczenia z producentami rolnymi upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich Minister RiRW przekazał zakładom ubezpieczeń środki 

finansowe w łącznej wysokości 1 057 023,2 tys. zł. Z tej kwoty 99,84% – 

1 055 303,6 tys. zł przekazano na dopłaty do składek upraw rolnych, a 0,16% – 

1719,6 tys. zł na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń zwierząt 

gospodarskich. 

W 2017 r. na dopłaty do składek wpłaconych przez producentów rolnych 

z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

od wystąpienia skutków zdarzeń losowych wydatkowano – 397 181,5 tys. zł 

(tj. ponad 84% łącznej kwoty limitów określonych w umowach), w 2018 r. – 

452 876,9 tys. zł (tj. 97%), a w 2019 r. (I półrocze) około 40%  

(tj. 206 964,8 tys. zł)10.  

W latach 2017–2019 łączne wydatki do składek wyniosły 1 309 673,9 tys. zł. 

 

 

                                                                                                                                        
dopłat i umów ubezpieczenia,  warunki zwrotu dopłat w przypadku ich wykorzystania 
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

10  Według rocznego sprawozdania budżetowego Rb–28 za 2019 r. wydatki na dopłaty 
do składek wyniosły 459 615,5 tys. zł. 

Wielkość środków 
budżetowych 
przeznaczonych na dopłaty 
do ubezpieczenia w latach 
objętych kontrolą 

Na przestrzeni 
dziesięciolecia wielkość 
środków budżetowych 
przeznaczonych na dopłaty 
do ubezpieczenia 
systematycznie wzrastała 
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Infografika nr 2.  
Dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 
przestrzeni dziesięciolecia (w tys. zł) 
 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli 

W przypadku pięciu umów realizowanych w 2017 r. kwoty przekazane przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiły od 65% do 95% wysokości 

limitu dopłat określonych w umowach. Limit dopłat określony w pięciu 

umowach na 2018 r. został wykonany na poziomie od 89% do 99%,  

a w przypadku jednej umowy – 53%.  

W sprawozdaniach z realizacji umów, jako przyczyny niepełnego wykorzystania 

wysokości limitu dopłat zakłady ubezpieczeń wskazywały m.in. na: brak 

doświadczenia w sprzedaży tego typu ubezpieczeń oraz niewielkie zainteresowanie 

producentów rolnych ubezpieczeniami rolnymi. 

Dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia wypłacone były 

przez MRiRW na podstawie wniosków złożonych przez zakłady ubezpieczeń. 

Wnioski te zawierały informacje określone w art. 7 ust. 3 ustawy 

o ubezpieczeniach.  

Badanie terminowości i wielkości wypłat przyznanych na podstawie ośmiu 

wniosków wykazało, że środki przekazano w kwotach wskazanych 

w przedmiotowych wnioskach i w terminach zgodnych z ustawą 

o ubezpieczeniach. 

W badanym okresie do Ministerstwa złożono 11 sprawozdań rzeczowych 

i finansowych z realizacji umów, z tego pięć dotyczyło umów zrealizowanych 

w 2017 r., a sześć w 2018 r. Sprawozdania zostały złożone terminowo i zgodnie 

ze wzorami określonymi w umowach oraz prawidłowo rozliczone. 

W ramach realizacji umów w okresie objętym kontrolą zakłady ubezpieczeń 

terminowo zwróciły do MRiRW środki w łącznej wysokości 5971,1 tys. zł. 

Kwota zwrotów obejmowała środki niewykorzystane na dopłaty w okresie 

objętym kontrolą, jak również środki zwrócone przez zakłady ubezpieczeń 

w związku z rozwiązaniem umów przed końcem okresu ochrony 

ubezpieczeniowej. 
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5.1.3. UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

W założeniach zawartych w Ocenie Skutków Regulacji uzasadnienia projektu 

ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich11 przyjęto, że w powierzchnia 

ubezpieczonych upraw rolnych w 2017 r. miała wynieść – 4 mln ha,  

w 2018 r. – 5 mln ha, a w 2019 r. 6 mln ha. Zakładano także objęcie 

ubezpieczeniem 14 mln szt. zwierząt, w tym głównie drobiu. 

Według danych GUS za 2017 r. całkowita powierzchnia użytków rolnych 

w Polsce wyniosła 14 620 tys. ha. Powierzchnia upraw rolnych objętych 

ubezpieczeniem wyniosła w 2017 r. 3272,5 tys. ha, a w 2018 r. 3255,7 tys. ha. 

Była więc niższa od zakładanej w OSR.  

Infografika nr 3.  

Powierzchnia upraw rolnych (w tym zbóż i rzepaku) objęta ubezpieczeniem na 
przestrzeni dziesięciolecia (w tys. ha) 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli 

W latach tych ochroną ubezpieczeniową objęto zatem niewiele ponad 22% 
całkowitej powierzchni upraw rolnych. W 2017 r. ubezpieczenia upraw dotyczyły 
głównie: zbóż – 1653,9 tys. ha (50,5% całości ubezpieczonych upraw), rzepaku 
i rzepiku – 1104,1 tys. ha (33,7%), kukurydzy – 294,1 tys. ha (9%), buraków 
cukrowych – 70,6 tys. ha (2,2%) i roślin strączkowych – 52,8 tys. ha (1,6%).  

W 2018 r. struktura ta nie uległa znaczącej zmianie, ponieważ ubezpieczeniem 
objęto głównie zboża – 1834,5 tys. ha (56,3% całości upraw), rzepak i rzepik – 
787,1 tys. ha (24,2%), kukurydzę – 393,8 tys. ha (12%), buraki cukrowe –  
78,0 tys. ha (2,4%) i rośliny strączkowe – 58,1 tys. ha (1,9%). 

W latach 2017–2018 ubezpieczeniem objęta została większa liczba zwierząt niż 

podano w OSR (14 mln sztuk w każdym roku (w tym głównie drobiu). Według 

GUS w grudniu 2018 r. pogłowie bydła ogółem w Polsce wyniosło 6183,3 tys. szt., 

świń ogółem 11 027,7 tys. szt., a drobiu ogółem 201 294,7 tys. szt.12 

W 2017 r. ubezpieczono 20 554 tys. szt. zwierząt i dotyczyło to: drobiu – 

20 494,3 tys. szt. (99,7% wszystkich zwierząt) oraz świń – 46,8 tys. szt. (0,2%), 

a także: bydła (12,1 tys. szt.), 624 sztuki owiec, 150 koni i 22 kóz.  

                                                           
11  Dz. U. poz. 706. 
12 Dane GUS – Rolnictwo w 2018 r.  

Nie osiągnięto zakładanego 
poziomu ubezpieczenia 
upraw rolnych 

Liczba ubezpieczonych 
zwierząt była wyższa 
od zakładanego poziomu 
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Infografika nr 4.  

Liczba zwierząt gospodarskich objętych ubezpieczeniem w 2017 r. i 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i danych GUS 

W 2018 r. ubezpieczono o 14% mniejszą liczbę zwierząt (17 593,3 tys. szt.), 

przy czym 99,6% stanowił drób (17 530,3 tys. szt.). Ubezpieczeniami objęto 

również 52,2 tys. szt. świń (0,2%) i 10,5 tys. szt. bydła, 135 owiec, 94 koni i 27 kóz.  

W porównaniu do pogłowia utrzymywanych zwierząt liczba zwierząt 

ubezpieczonych była niewielka i wyniosła w przypadku drobiu (najliczniej 

ubezpieczanego) zaledwie około 9%. W przypadku świń odsetek 

ubezpieczonych zwierząt wyniósł około 0,5%, a w przypadku bydła 0,2%. 

Infografika nr 5.  

Odsetek pogłowia zwierząt gospodarskich objętego ubezpieczeniem w 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i danych GUS 

Poza ubezpieczeniami 
drobiu ubezpieczenia 
zwierząt pozostałych 
gatunków były niewielkie 
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Porównując skalę zawartych umów ubezpieczenia z realizacją założeń 

określonych w OSR Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnił, że „niska 

efektywność systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

związana była z niewielkim zainteresowaniem producentów rolnych 

zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na oferowane przez zakłady 

ubezpieczeń wysokości stawek taryfowych”. 

5.1.4. KONTROLE REALIZACJI UMÓW UBEZPIECZENIA 

Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach Minister właściwy do spraw 
rolnictwa sprawuje kontrolę realizacji umów w sprawie dopłat i umów 

ubezpieczenia w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy i przepisami 
o finansach publicznych.  

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że pomimo obowiązku określonego w art. 10 
ust 1 ustawy o ubezpieczeniach kontrole realizacji umów w sprawie dopłat 

i umów ubezpieczenia, nie były prowadzane przez MRiRW od 2012 roku. Kontrole 
z tego zakresu w trzech zakładach ubezpieczeń w przeprowadzane były 

w latach 2009–2011, a ich przedmiotem była realizacja umów ubezpieczenia 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia skutków 

zdarzeń losowych w rolnictwie, zawartych z producentami rolnymi, 
w odniesieniu do których realizowane były dopłaty do składek ze środków 

z budżetu państwa.  

Odnosząc się do nieprzeprowadzania kontroli w zakładach ubezpieczeń po 

2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podał, że „mając na uwadze, że 
powyższe kontrole nie wykazały zawarcia umów niezgodnie z przepisami 

ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i przepisami 
ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach dokonywana była kontrola 

realizacji zawartych umów z zakładami ubezpieczeń na podstawie 
przedkładanych przez nie sprawozdań rzeczowych i finansowych z realizacji 

umów oraz rozliczeń końcowych dotacji przekazanych na dopłaty do składek 
z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z producentami rolnymi”. Ponadto, jak 

wyjaśniła Dyrektor Departamentu Finansowego w MRiRW kontrole efektów 
wprowadzonych w 2017 roku zmian w zakresie warunków dostępu do 

dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zostały zaplanowane na rok 2020, 
tj. po trzyletnim okresie stosowania nowych zasad realizacji dopłat do tych 

ubezpieczeń. 

W okresie objętym kontrolą do MRiRW nie złożono skarg dotyczących umów 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składek 
z tytułu zawarcia takich umów.  

5.1.5.  SYSTEM MONITORINGU SUSZY W POLSCE 

W okresie objętym kontrolą Minister RiRW zawarł z Instytutem Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa–Państwowym Instytutem Badawczym (IUNG–PIB) 
w Puławach trzy umowy na realizację zadania pn. „System monitoringu suszy 

w Polsce”13 na łączną kwotę 4.860 tys. zł, z tego koszty wynagrodzeń stanowiły 
kwotę 3.128 tys. zł, tj. 64,4% kosztów umowy. Środki przewidziane umowami 

w 2017 r. i 2018 r. zostały wykorzystane w całości, a w I półroczu 
wydatkowano 572,6 tys. zł, tj. 36% wartości umowy. 

                                                           
13  Umowy zostały zawarte: 12 kwietnia 2017 r. na kwotę 1.680 tys. zł, 24 maja 2018 r. 

na kwotę  1.580 tys. zł  i 17 kwietnia 2019 r. na kwotę 1.600 tys. zł.  

Pomimo ustawowego 
obowiązku Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
nie kontrolował realizacji 
umów zawartych 
z zakładami ubezpieczeń 

Monitorowanie 
występowania suszy 
w Polsce 



Ważniejsze wyniki kontroli 

23 

IUNG–PIB jako zleceniobiorca został zobowiązany do sporządzenia informacji 
o wykonaniu miernika realizacji umowy, tj. stopnia wykorzystania przyznanych 
środków (wartości planowanej i wykonanej oraz wartości przewidywanej na 
koniec roku) według stanu na dzień 30 czerwca roku obowiązywania umowy, 
jak również przedstawienia rozliczenia półrocznego i końcowego wykonania 
zadania. 

System monitoringu suszy składa się z bazy danych pogodowych, bazy danych 

glebowych, modeli prognostycznych strat plonów w wyniku suszy, aplokacji GIS14 do 

przetwarzania i integracji danych przestrzennych oraz internetowego systemu 

prezentacji wyników. W oparciu o zintegrowane dane przestrzenne obliczana jest dla 

każdego okresu sześciodekadowego aktualna wartość klimatycznego bilansu 

wodnego (KBW) dla każdej gminy w Polsce w okresie wegetacyjnym i porównywana 

z wartościami krytycznymi KBW. 

W ramach zadania objętego umowami IUNG–PIB m.in. obowiązany był do: 

− kontroli jakości danych meteorologicznych ze stacji synoptycznych, 
posterunków opadowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowego Instytutu Badawczego, Centralnego Ośrodka Badań Odmian 
Roślin Uprawnych oraz z własnych stacji meteorologicznych 
wykorzystywanych do monitoringu suszy,  

− opracowania bieżącej oceny zagrożenia suszą rolniczą dla 14 okresów 
sześciodekadowych w wersji mapowej i tabelarycznej z uwzględnieniem 
gmin, 14 grup i gatunków roślin oraz czterech kategorii glebowych,  

− prowadzenie internetowego systemu prezentacji wyników monitoringu 
suszy dla kolejnych okresów dekadowych w sezonie wegetacyjnym, 

− prowadzenia systemu monitoringu wilgotności gleby w reprezentatywnych 
gospodarstwach w kraju dla potrzeb oceny rzeczywistego wpływu suszy na 
plonowanie roślin. 

Prezentacja wyników monitoringu suszy była prowadzona na stronie 
internetowej IUNG–PIB: http://www.susza.iung.pulawy.pl/.  

Łączne wydatki na realizację zadania przewidzianego umowami wyniosły 
w okresie od 2017 r. do końca I półrocza 2019 r. 3 832,6 tys. zł. 

                                                           
14  System informacji geograficznej (ang. geographic information system). 
15  Rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2019 r. (Dz. U poz. 739), Rozporządzenie z dnia 

22 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 732 – uchylone z dniem 1 maja 2019 r.), 
Rozporządzenie z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. U. poz. 663 – uchylone z dniem 
22 kwietnia 2017 r.). 

W okresie objętym kontrolą, w oparciu o dane IUNG–PIB Minister RiRW określił 

w drodze rozporządzenia wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych 

gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, mając na uwadze 

warunki agrometeorologiczne i glebowe w poszczególnych województwach. Minister 

RiRW w okresie objętym kontrolą określił wartości KBW dla poszczególnych gatunków 

roślin uprawnych i gleb w rozporządzeniach w 2019 r., 2017 r. i w 2016 r.15 

Stosownie do art. 3 ust 4 ustawy o ubezpieczeniach Minister RiRW ogłosił, w drodze 

obwieszczenia, w dzienniku urzędowym Ministra RiRW oraz na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej MRiRW, wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla 

poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa. 
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Rozliczenia z wykonania wszystkich umów (w zakresie rzeczowym 

i finansowym) zostały przedstawione terminowo. Każdorazowo 

w rozliczeniach prezentowano stopień realizacji planowanych zadań oraz 

szczegółowe zestawienie kosztów i dokumentujących je dowodów księgowych.  

Dyrektor DF w MRiRW podała, że kontrola prawidłowości wykonania 

przewidzianego umowami zadania i wydatkowania przekazanej dotacji 

odbywała się poprzez analizę i ocenę przedstawionych rozliczeń.  

5.2. REALIZACJA WSPARCIA PAŃSTWA UDZIELANEGO ROLNIKOM POZA SYSTEMEM 

UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

W latach 2017–201916 producenci rolni otrzymali wsparcie w związku ze 

skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poza systemem 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w łącznej wysokości 

2 821.142,4 tys. zł. Wsparcie to polegało zarówno na udzielaniu bezpośredniej 

pomocy finansowej, ale także na stosowaniu ulg w postaci obniżania czynszu 

dzierżawnego, czy odroczeń terminu płatności lub rozłożenia należności 

na raty KOWR. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizację Rolnictwa realizowała pomoc 

finansową na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa17. Łączna wysokość wsparcia z tego 

tytułu w latach 2017 – 2019 wyniosła 2 567 713,5 tys. zł, z tego:  

― w 2017 r. – 452 785,3 tys. zł, z tego: 138 650,8 tys. zł z tytułu szkód 

spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 

przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, 

obsunięcie się ziemi lub lawinę (§ 13 ust 1 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia) oraz 314 134,5 tys. zł z tytułu szkód w uprawach rolnych, 

lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, 

spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu 

nawalnego lub gradu (§ 13m powyższego rozporządzenia); 

― w 2018 r. – 1 404 381,5 tys. zł, z tego: 1 395 251,4 tys. zł z tytułu 

szkód spowodowanych wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi  

(§ 13r rozporządzenia) oraz 11 130,1 tys. zł – podatnikom podatku 

rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb 

słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, 

w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź (§ 13s rozporządzenia);  

― w 2019 r. udzielono pomocy finansowej w kwocie 710 546,7 tys. zł18 

z tytułu szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem 

w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków 

wiosennych lub powodzi (§ 13v rozporządzenia). 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa okresie od 1 stycznia 2017 r. do 
31 grudnia 2019 r. w związku ze szkodami powstałymi w wyniku 
niekorzystnych zjawisk pogodowych udzielił ulg rolnikom i producentom19 

                                                           
16  Uwzględniono wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. 
17  Dz. U. poz. 187, ze zm.  
18  Dane na podstawie wyników kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r.  
19  Obniżenia czynszu dzierżawnego w kolejnych latach dokonano na postawie:  

Źródła wsparcia z tytułu 
szkód spowodowanych 
niekorzystnymi 
zjawiskami 
klimatycznymi 
udzielone poza 
systemem 
ubezpieczenia  
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rolnym poprzez obniżenie czynszu dzierżawnego – w łącznej kwocie 69 663,6 tys. zł 
oraz poprzez odroczenie terminu płatności należności KOWR lub rozłożenie 
należności na raty– o łącznej wartości 183 765,3 tys. zł. 

W porównaniu do wydatków budżetowych poniesionych na dopłaty do 

ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wsparcie poza systemem 
ubezpieczenia było wyższe o 53,6%. 
 

Infografika nr 6.  

Proporcje pomiędzy źródłami wsparcia ze środków publicznych skutków 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w latach 2017–2019 (dane w tys. zł). 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli  

5.2.1. OBOWIĄZEK UBEZPIECZANIA 50% UPRAW ROLNYCH 

Nierealizowany był przez większość rolników (którzy uzyskali płatności 

bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu 
wsparcia bezpośredniego) obowiązek zawierania umów ubezpieczenia upraw 

rolnych, a w przypadku braku takiego ubezpieczenia wniesienia na rzecz gminy 
opłaty w wysokości 2 euro za 1 ha.  

                                                                                                                                        
− Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2017 r. 

w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozkładania na raty i umorzenia 
należności KOWR oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. poz. 2116). 

− Art. 700 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.). 
− uchwały nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie 

ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy 
ponieśli straty w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji 
rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu, lub 
deszczu nawalnego.  

− Uchwały nr 107/2018 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie 
ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy 
ponieśli straty w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich 
spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi. 

− Uchwały 86/2019 Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustanowienia 
programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody 
w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 roku suszy, 
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. 

Wsparcie państwa 
z tytułu szkód 
spowodowanych 
niekorzystnymi 
zjawiskami 
klimatycznymi 
udzielone poza 
systemem 
ubezpieczenia było 
wyższe niż wsparcie 
udzielone w ramach 
tego systemu  

Obowiązek 
ubezpieczania 50% 
upraw rolnych był 
w niewielkim stopniu 
realizowany przez 
rolników 

Zgodnie z art. 10c ust 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązek ubezpieczenia uważa się 

za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał 
płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co 

najmniej 50 % powierzchni upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od co najmniej 
jednego z ryzyk wymienionych w ust. 1, tj. suszy, gradu, ujemnych skutków 

przezimowania lub przymrozków wiosennych. 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podał, że jednostki samorządu 
terytorialnego, uprawnione do kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia co 
najmniej 50% powierzchni upraw oraz dochodzenia opłat za niespełnienie tego 
obowiązku, nie są obowiązane do przekazywania takich informacji do 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

W żadnej z 16 urzędów gmin20, w której zasięgano informacji o wpłatach 
z tytułu braku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych opłaty takie 
w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły. Jednocześnie większość z tych 
urzędów (15) zadeklarowała przeprowadzenie stosownych kontroli realizacji 
obowiązkowego ubezpieczania upraw rolnych. 

Łączna liczba zawartych umów ubezpieczeń w 2017 r. wyniosła w 2017 r. – 
203,4 tys., a w 2018 r. 232,0 tys. umów. Z informacji ARiMR wynika natomiast, 
że liczba producentów, którzy uzyskali płatności bezpośrednie wynosiła 
w 2017 r. 1 339,9 tys., a w 2018 r. 1 319,9 tys. Oznacza to, że obowiązek 
ubezpieczenia na co najmniej 50% upraw realizowało w 2017 r. zaledwie 
15,2% producentów rolnych, a w 2018 r. – 17,6%. 

Infografika nr 7.  

Odsetek producentów rolnych realizujących obowiązek ubezpieczenia 50% 
upraw w 16 wybranych gminach (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli  

W przedłożonym na zlecenie MRiRW raporcie IERiGŻ odnośnie do oceny 
funkcjonowania ustawy o ubezpieczeniach podano, że kara 2 euro za ha za brak 
polisy ubezpieczeniowej nie jest wysoka, natomiast tym, co skłania do 
zawierania umowy ubezpieczeniowej jest „ograniczenie wysokości pomocy 
„ad hoc” do połowy stawki w przypadku braku posiadania ubezpieczenia 
w chwili wystąpienia szkody”. 

W okresie objętym kontrolą, w ogłoszeniach wydanych na podstawie § 13 ust. 8 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 
stosownie do przepisów art. 25 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 702/201421 ― Minister RiRW informował o wysokości pomocy 
przyznawanej w związku z wystąpieniem szkody w wyniku niekorzystnych 
zjawisk pogodowych, jak również o tym, że stawki pomocy będą zmniejszane 
o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% 
powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk w gospodarstwie 
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 

                                                           
20  Wybrano w sposób losowy jedną gminę w każdym z 16 województw. 
21  Rozporządzenie Komisji UE Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach 
wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 193 z 1.07.2014, str. 1, ze zm.). 

Możliwość nałożenia 
kary za brak 
obowiązkowego 
ubezpieczenia nie 
determinowało wzrostu 
liczby ubezpieczeń 
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5.2.2. DZIAŁANIA NA RZECZ ZMIAN W SYSTEMIE UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE 

W dniu 9 lutego 2017 r. w Minister RiRW powołał Zespół do spraw ubezpieczeń 

w rolnictwie, będący organem pomocniczym Ministra22.  

                                                           
22  Zarządzenie nr 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie 

powołania Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie. 

Stawki pomocy podane w ogłoszeniach Ministra RiRW wyniosły: 

W 2017 r.:  

− 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których 
wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki 
wiosenne, 

− 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych 
i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% 
spowodowane przez przymrozki wiosenne. 

W 2018 r.: 

− 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane 
wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi i objęły co najmniej 70% danej uprawy, 

− 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której wystąpiły szkody spowodowane 
wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej 
niż 70% danej uprawy, 

− 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybieniowymi położonych na 
obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

W 2019 r.: 

− 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane 
wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% danej 
uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka nie dotyczyła 
wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, 
owce, kozy lub konie wynosiła poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej 
na 1 ha tych użytków,  

− 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane 
wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 
70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka nie dotyczyła 
wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, 
owce, kozy lub konie wynosiła poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej 
na 1 ha tych użytków, 

− 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały 
szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu 
nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% 
wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, 
owce, kozy lub konie wynosiła poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej 
na 1 ha tych użytków, 

− 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały 
szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu 
nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej co 
najmniej 30% i mniej niż 70% 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której 
obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosiła poniżej  
0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków. 

Powołanie i działalność 
Zespołu do spraw 
ubezpieczeń 
w rolnictwie 

Przewodniczym Zespołu był Sekretarz Stanu w Ministerstwie RiRW, zastępcą 
przewodniczącego Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW. Zespół działał na 
posiedzeniach, a za udział w pracach Zespołu nie przysługiwało wynagrodzenie. 

W skład Zespołu wchodzili: przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, zakładów 
ubezpieczeń, nauki, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 
Państwowy Instytut Badawczy (zwany IERiGŻ–PIB) oraz przedstawiciel: Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 
Instytut Badawczy, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 



Ważniejsze wyniki kontroli 

28 

Do zadań Zespołu należało:  

− przeprowadzenie przeglądu funkcjonowania systemu ubezpieczeń upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich oraz przedstawienie opinii dotyczącej 
funkcjonowania tego systemu, 

− opracowanie propozycji rozwiązań mających na celu ewentualnych rozwiązań 
stanowiących podstawę do zmian istniejących regulacji prawnych.  

W okresie od 10 lutego do 23 października 2017 r. odbyło się pięć posiedzeń 
Zespołu, których głównym tematem była dyskusja nad: słabymi i mocnymi 
stronami funkcjonującego systemu ubezpieczeń rolnych, propozycjami zmian 
w ustawie o ubezpieczeniach oraz nowymi rozwiązaniami w sektorze 
ubezpieczeń rolnych. Na pierwszym spotkaniu Zespołu Sekretarz Stanu MRiRW 
poinformował m.in., że celem prac Zespołu będzie wypracowanie takich zmian, 
aby system ubezpieczeń stał się powszechny i akceptowalny przez rolników. 
Podniesiono również, że obecnie określone stawki taryfowe na poziomie 9%, 
12% i 15% są „zaporowe” dl rolników i należy się zastanowić, czy po odrębnym 
traktowaniu ryzyk wystąpienia zjawisk pogodowych o charakterze 
katastroficznym zakłady ubezpieczeń mogłyby obniżyć stawki taryfowe 
dla pozostałych ryzyk. Wiceprzewodnicząca Zespołu poinformowała,  
że w przypadku opracowania satysfakcjonującego systemu ubezpieczeń przestaną 
być stosowane inne formy pomocy za szkody powstałe w wyniku klęsk. 

Przedstawiane na spotkaniach Zespołu propozycje zakładów ubezpieczenia 
(prezentowane przez PIU) określały m.in. konieczne do podjęcia zadania 
w dłuższej perspektywie czasowej, w tym: 

− opracowanie modelu ubezpieczenia suszy, 
− zróżnicowanie algorytmów obliczania stawek dotacji do składek dla 

poszczególnych upraw, 
− zbudowanie efektywnego modelu reasekuracji dla ryzyk katastroficznych, 
− zbudowanie systemu danych uwzględniającego różne aspekty produkcji 

rolniczej (np. plonowanie roślin, straty w wyniku zdarzeń, stosowane 
odmiany, dane meteorologiczne). 

Podkreślano także, że istniejące na świecie rozwiązania w zakresie ubezpieczenia 
w rolnictwie bazują na prowadzonej rachunkowości. Brak takich danych – poza 
niektórymi grupami gospodarstw prowadzących wyspecjalizowaną produkcję 
– praktycznie uniemożliwia stworzenie nowoczesnego produktu, którego 
podstawa byłaby dochodowość gospodarstw. Dodatkowe środki spoza systemu 
ubezpieczenia powinny być uruchamiane jedynie w sytuacji wystąpienia 
katastrof. Istotnym jest również – jak wynikało z dyskusji – określenie jakie 
gospodarstwa będą beneficjentami systemu ubezpieczenia oraz jakie będą 
zasady, na podstawie których będą się ubezpieczać. 

Społecznego. Zarządzeniami Ministra RiRW zmieniającymi zarządzenie w sprawie 
powołania Zespołu ds. spraw ubezpieczeń rolnych: nr 14 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,  
nr 25 z dnia 23 sierpnia i nr 34 z dnia 26 października 2018 r. rozszerzono lub 
dokonano zmian w jego składzie. 

Propozycje zakładów 
ubezpieczeń dotyczące 
zmian w systemie 
ubezpieczenia 
w  rolnictwie 

Zakłady ubezpieczeń podkreślały, że nie przedstawiały bezpośrednio MRiRW 
propozycji zmian w systemie ubezpieczeń. Propozycje zmian i modyfikacji 
funkcjonujących rozwiązań, co do zasady, formułowane były na poziomie Polskiej Izby 
Ubezpieczeń i były przedmiotem wymiany poglądów z MRiRW. Zarządy Spółek 
wskazały m.in. na potrzebę wprowadzenia wspólnego dla ubezpieczycieli i MRiRW 
systemu mierzenia postępów w projekcie oraz pogłębiania współpracy w zakresie 
zarządzania ryzykiem oraz rozumienia działalności ubezpieczeniowej przez klientów. 
Działania te stanowią priorytety rynku i mają służyć zwiększeniu skali ochrony przy 
jednoznacznym uzyskaniu warunków do stabilnego i długoterminowego, 
prawidłowego wyniku finansowego w zakresie ubezpieczeń upraw. 
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Zespół zaakcentował, że towarzystwa ubezpieczeniowe to przedsiębiorstwa, 
które relatywnie oceniają wielkość ponoszonego ryzyka, a od właściwej oceny 

zależy ich obecność na rynku ubezpieczeń. Źle ocenione ryzyko skutkuje 
zawsze poniesieniem konsekwencji przy wypłacie wysokiego odszkodowania, 

które prawie zawsze jest wyższe niż koszt samego ubezpieczenia, co oznacza, 
że firmy ubezpieczeniowe nie mają obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia, 

jeśli znajdą odpowiednie przyczyny takiej odmowy, lub mogą zastosować 
wysokie stawki (zaporowe), które wzrastają wraz ze wzrostem ryzyka. 

Na posiedzeniu Zespołu w dniu 4 kwietnia 2017 r. zaproponowano 

przedstawienie Ministrowi RiRW propozycji zlecenia podmiotowi 
zewnętrznemu przygotowanie nowego modelu ubezpieczeń rolniczych. Na taką 

konieczność zwrócił również uwagę Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
który 10 kwietnia 2017 r. poinformował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że 

dyskusje podczas posiedzeń Zespołu oraz podejmowane ad hoc działania 
koncentrują się wyłącznie na „ulepszeniu warunków funkcjonowania samych 

ubezpieczeń i ewentualnym spopularyzowaniu tych produktów, które rolnicy 
już wykorzystują i to nie do końca na zadowalającym poziomie. Prezes KRiR 

wnioskował jednocześnie o zlecenie zewnętrzne opracowania szczegółowych 
założeń dotyczącego nowego podejścia do ubezpieczeń rolniczych w Polsce. 

W trakcie kontroli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że prace 
Zespołu zostały zawieszone do czasu zakończenia projektu realizowanego 

w ramach programu GOSPOSTRATEG, tym samym do czasu rekomendacji 
wynikających z tego projektu nie są planowane zmiany ustawy 

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.    

W opinii skierowanej do Ministra RiRW Zespół przedstawił problemy, które miały na 

fakt, że rolnicy nie ubezpieczają upraw od zdarzeń losowych. Według Zespołu istotne 

głównie jest to, że : 

― niska jest opłacalność produkcji w rolnictwie, 

― brak jest powszechności ubezpieczeń,  

― funkcjonuje dofinansowanie szkód poza systemem ubezpieczeń, 

― zakłady ubezpieczeń wybierają zakres ubezpieczenia na danym terenie nie 

ubezpieczając upraw o wysokim ryzyku powstania szkód np. położonych w terenie 

zalewowym, narażonych na wystąpienie suszy oraz przymrozków wiosennych, 

― nie jest egzekwowany obowiązek ubezpieczeń, 

― procedura likwidacji szkód jest skomplikowana. 

Wnioski dotyczące poprawy przedstawione zostały także opracowaniu IERiGŻ–PIB 

dotyczącego ewaluacji istniejącego systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich. W raporcie IERiGŻ–PIB z 2017 r. pt. „Ocena funkcjonowania ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich” za czynniki 

zniechęcające rolników do zawierania dotowanych ubezpieczeń rolniczych uznano 

m.in.: niskie dopłaty do składek ubezpieczeniowych; wysoki koszt pojedynczej polisy, 

wysokie ryzyko w działalności rolniczej, a także zmienność przepisów prawa. 

Zauważono również, że czynnikiem mającym wpływ na zawarcie umowy 

ubezpieczenia jest wysokość dochodów oraz skala produkcji rolnej, jak również 

możliwość ograniczenia o 50% wysokości pomocy nie wynikającej z systemu 

ubezpieczeń (tzw. pomocy ad hoc) w przypadku nieposiadania ubezpieczenia przez 

rolnika w momencie wystąpienia klęski żywiołowej. 

Zespół nie opracował 
propozycji zmian 
w systemie 
ubezpieczenia 
w rolnictwie 

Zawieszenie prac 
Zespołu i zmian 
w ustawie 
o ubezpieczeniach 
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5.2.3. UMOWA Z NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

W dniu 13 marca 2019 r Minister RiRW zawarł z Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju umowę na realizację projektu pt.: „Ubezpieczenia gospodarcze 
w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na 
zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie 
zmianom klimatu” ― w ramach strategicznego programu badań naukowych 
i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.  

Zgodnie z umową za cel projektu ― realizowanego przez pięć instytucji 
tworzących konsorcjum ― uznano opracowanie rozwiązań służących poprawie 
efektywności i racjonalności wydatkowania środków budżetowych na produkty 
ubezpieczeniowe, które po etapie pilotażu będą mogły stanowić podstawę do 
dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno–administracyjnych oraz 
wdrożenia nowych rozwiązań.  

Zawarty w umowie harmonogram przewidywał realizację projektu w dwóch 
etapach. Zgodnie z założeniami realizacja pierwszego etapu nastąpi do 
30 września 2020 r., a wykonanie drugiego etapu i zakończenie całego projektu 
do 31 marca 2022 r. Łączna wartość projektu wyniesie 1 661 325 zł, w tym 
80,5 tys. zł stanowi wkład własny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

Infografika nr 8.  

Ramy czasowe realizacji projektu: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym 
zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie ...”  

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli  

W pierwszym etapie (faza badawcza) założono identyfikację przemian 
i problemów ubezpieczeń rolniczych (tj. konkretyzację holistycznego 
zarządzania ryzykiem, syntezę dotychczasowego dorobku teoretycznego, 
przegląd regulacji i przemian w sektorze ubezpieczeń rolniczych w świecie).  

W drugim etapie (faza przygotowania do zastosowania wyników) zaplanowano 
wykonanie – w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. – analiz 
popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych, a od 1 lipca 2021 r.  
do 31 marca 2022 r. praktyczną weryfikację proponowanych produktów 
ubezpieczeniowych i skonstruowanie systemu holistycznego zarządzania 
ryzykiem oraz przygotowaniu propozycji nowelizacji ustawy 
o ubezpieczeniach, a także innych propozycji legislacyjnych w tym obszarze. 

Działania na rzecz 
opracowania nowych 
rozwiązań w zakresie 
ubezpieczenia 
w rolnictwie 

W skład konsorcjum weszło pięć instytucji, tj. Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
a także MRiRW jako lider konsorcjum. 
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W okresie objętym kontrolą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał od 
organizacji rolniczych uwagi do sposobu likwidacji i szacowania szkód przez 
zakłady ubezpieczeń wraz z propozycjami rozwiązań w tym zakresie. W piśmie 
z dnia 29 czerwca 2018 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła o utworzenie 
instytucji rozpatrującej odwołania rolników od decyzji zakładów ubezpieczeń, 
a w piśmie z dnia 13 sierpnia 2018 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych postulowało o opracowanie 
powszechnie obowiązujących norm szacowania oraz ustalania wysokości szkód 
w uprawach rolnych wywołanych niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. W odpowiedzi Minister RiRW poinformował (odpowiednio 
pismami z dnia 19 lipca i 9 października 2018 r.), że zgodnie „z przepisami 
prawa Minister RiRW nie będąc stroną umowy ubezpieczenia nie ma 
możliwości wpływu na proces szacowania strat oraz że zakłady ubezpieczeń 
prowadzą własną politykę finansową i są instytucjami niezależnymi od 
Ministra RiRW”.  

5.3. PRAWIDŁOWOŚĆ ZAWARCIA I ROZLICZENIA UMÓW Z MINISTREM ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI W SPRAWIE DOPŁAT DO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH 

I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

Zakłady ubezpieczeń terminowo i zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia  
7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
składały oferty z warunkami ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich na lata 2017–2019 w celu zawarcia z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi umów w sprawie dopłat. Oferty zostały złożone w terminie 
określonym w art. 9 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach oraz zawierały informacje 
wskazane w art. 9 ust. 4 pkt 1–4 i pkt 6–10 tej ustawy. 

W ramach realizacji zadań w Projekcie do obowiązków poszczególnych członków 
konsorcjum należy m.in.: 
IERiGŻ–PIB: 

− Konkretyzacja koncepcji holistycznego zarządzania ryzykiem w rolnictwie 
we współpracy z UE w Poznaniu, 

− Przeprowadzenie badań ankietowych na próbie gospodarstw wielkotowarowych 
w zakresie preferencji ryzyka, 

− Przegląd międzynarodowych procesów i tendencji oraz przemian w sektorze 
ubezpieczeń rolniczych, z uwzględnieniem krajów o rozdrobnionej strukturze 
gospodarstw we współpracy z UE w Poznaniu, 

− Weryfikacja praktyczna możliwości wdrożenia zaproponowanego zestawu 
zaktualizowanych i nowych produktów ubezpieczeniowych na drodze wywiadów 
z rolnikami, firmami, agentami i brokerami ubezpieczeniowymi, a także 
sformułowanie rekomendacji dla legislacji i regulacji krajowych ubezpieczeń 
rolniczych oraz scenariusza pełnego wdrożenia do praktyki proponowanej oferty 
produktowej we współpracy z UE w Poznaniu. 

UE w Poznaniu: 

− Współpraca z IERiGŻ–PIB (w zakresie zadań opisanych powyżej) 

− Określenie czynników wpływających na podaż ubezpieczeń, 

IUNG–PIB – przygotowanie uproszczonych metod wyznaczania obszarów upraw 
rolnych dotkniętych klęskami lub niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, 

SGGW: 

− Konstrukcja kwestionariusza ankiety do badań w zakresie percepcji ryzyka przez 
rolników oraz przekazanie IERiGŻ–PIB oraz UE w Poznaniu utworzonej bazy 
uzyskanych danych, 

− Badania (we współpracy z IERiGŻ–PIB) dotyczące identyfikacji reguł 
podejmowania decyzji ubezpieczeniowych przez rolników oraz ocena 
opłacalności zakupu polis. 

Główne obowiązki członków 
Konsorcjum 
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Umowy z Ministrem RiRW zostały zawarte w terminie określonym w art. 9 ust. 3 
ustawy o ubezpieczeniach oraz spełniały wymagania wskazane w art. 9 ust. 6 
tej ustawy23. 

W ramach realizowanych umów, zakłady ubezpieczeń zawarły z producentami 
rolnymi łącznie 469 292 umów ubezpieczenia z dopłatami do składek, z tego: 
w 2017 r. – 162 969 umów, w 2018 r. – 165 728 umów, a w 2019 r. (półrocze) – 
140 595 umów. 

W skontrolowanych umowach ubezpieczenia zawartych z producentami 
rolnymi 24 zastosowane stawki taryfowe ubezpieczenia i wielkość dopłat były 
zgodne z warunkami umów zawartych z MRiRW i zasadami określonymi 
w ustawie o ubezpieczeniach.  
We wszystkich badanych przypadkach dokumenty ubezpieczenia zawierały 
wskazanie stawki taryfowej i stawki procentowej dopłaty oraz informacje 
wymagane w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 
2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń 
i zakładów reasekuracji25. W przypadku jednego z zakładów ubezpieczeń 
w skontrolowanych umowach zawartych z producentami rolnymi stawki 
taryfowe zostały określone, pomimo nieokreślenia takich stawek w umowach 
w sprawie dopłat zawartych z Ministrem RiRW, co szczegółowo opisano 
w rozdziale 5.1.1. 

W przypadku jednego ZU w badanych umowach kwota dopłaty obliczona przez 
kontrolerów NIK różniła się od kwoty określonej w umowie.  
W 23 przypadkach różnica wyniosła od 0,51 zł do 20 zł, a w siedmiu 
przypadkach powyżej 20 zł. Największa z nich wyniosła 119,56 zł. 

Zarząd Spółki (ZU) wyjaśnił m.in., że rozbieżności wynikły z przyjętej 
w systemie informatycznym metodologii zaokrągleń. W następstwie 
stosowania zwyżek i zniżek pierwotnych stawek taryfowych, rzeczywiste 
stawki są często ujmowane w systemie z dokładnością do więcej niż dwóch 
miejsc po przecinku. W konsekwencji występuje różnica pomiędzy faktycznie 
zastosowaną stawką, a stawką podawaną na polisie, która jest zaokrąglana do 
dwóch miejsc po przecinku. Kwota dopłaty jest wyliczana od faktycznie 
zastosowanej stawki taryfowej. 
W innym ZU w około 20% skontrolowanych polis stwierdzono w 2018 r. 
odstępstwa w wysokości stawek taryfowych stosowanych przez ZU od stawek 
określonych w umowach zawartych na lata 2017–2019 z Ministrem RiRW. 
W około 10% badanych przypadków stawki stosowane ZU były niższe od 
ustalonych w umowach z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w jednym 
przypadku stawka była wyższa. Jak wyjaśniono zastosowanie stawek niższych 
wynikało z indywidualnej oceny ryzyka w omawianych przypadkach natomiast 
w przypadku zastosowania stawki wyższej niż w umowie Spółka nie wysłała 
informacji do MRiRW o zmianie stawek do umowy. Wartość tej stawki była 
jednakże zgodna ze stawkami z oferty składanej na dany rok. Ponadto – jak 
podano – „(..) Na przyszłość, w aneksach dotyczących stawek taryfowych, 
Spółka będzie zastrzegać sobie prawo stosowania w indywidualnych 
przypadkach stawek odbiegających od wskazanych w umowie.(…)”.   

                                                           
23  Zawarcie z Ministrem RiRW umów o dopłaty oraz ich rozliczenie przedstawiono 

w rozdziale 5.1 Informacji. 
24  W trakcie kontroli NIK sprawdzono łącznie około 250 zawartych umów 

ubezpieczenia. 
25  Dz. U. z 2016 r., poz. 562. 

Liczba zawieranych 
umów ubezpieczenia – 
w kolejnych latach 
objętych kontrolą –  
nie zwiększała się 
w sposób istotny  

W zawieranych umowach wskazywano: 
− strony i przedmiot umowy ubezpieczenia,  
− zakres umowy (w tym m.in.: rodzaj uprawy lub gatunek zwierząt, lokalizacji, 

powierzchnię uprawy), okres umowy i sumę ubezpieczenia,  
− wysokość składki ubezpieczeniowej z podziałem na składkę dotowaną przez 

MRiRW i składkę opłacaną przez producenta rolnego. 

Odstępstwa od stawek 
taryfowych  
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5.3.1. RODZAJE RYZYK OBJĘTE UMOWAMI UBEZPIECZENIA  

W okresie objętym kontrolą zawierane umowy ubezpieczenia w niemal w 80% 
obejmowały kilka ryzyk (tzw. umowy pakietowe). Około 20% umów 
ubezpieczenia dotyczyła jedynie pojedynczego ryzyka. Proporcja ta pomiędzy 
poszczególnymi zakładami ubezpieczeń była rozbieżna, bowiem liczba umów 
pakietowych zawierała się w przedziale od 46% do 90%, natomiast liczba 
umów obejmujących wyłącznie jedno ryzyko od 10% do 54%. 

Najczęściej w zawieranych umowach ubezpieczano uprawy od ryzyka wystąpienia 
gradu (odpowiednio w: 2017 r. – 201,3 tys., 2018 r. – 149,0 tys.  
i I półroczu 2019 r. 137,9 tys. umów) oraz ryzyka wystąpienia przymrozków 
wiosennych (odpowiednio w 2017 r. – 88,4 tys., w 2018 r. – 77,8 tys. i w 2019 r. 
(I półrocze) – 40,0 tys. umów). Najrzadziej natomiast zawierano umowy 
uwzględniające ryzyko wystąpienia powodzi oraz suszy. W 2017 r. od ryzyka 
wystąpienia powodzi zawarto 406 umów, w 2018 r. – 486 i 2019 r. (I półrocze) – 
514 umów, a od ryzyka wystąpienia suszy zawarto umowy ubezpieczenia 
odpowiednio w: 2017 r. – 456 umów, 2018 r. – 355 i 2019 r. (I półrocze) – 
1169 umów. 

Infografika nr 9.  

Liczba ryzyk w ramach poszczególnych rodzajów dotyczących upraw rolnych 
objętych umowami ubezpieczenia (w tys. szt.) 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli  

W okresie objętym kontrolą jedynie dwa zakłady ubezpieczenia realizowały 
ubezpieczenia przeciw skutkom suszy.  

Oferta ubezpieczenia tego rodzaju miała charakter ograniczony. Jeden z ZA 
podał, że „ubezpieczeniem mogły być objęte jedynie zboża ozime klientów, 
którzy ubezpieczyli swoje uprawy jesienią 2018 r. od innych ryzyk, a ich działki 
miały powyżej 5 ha. Wymogi te podyktowane były testowaniem narzędzi, które 
mogą docelowo być wsparciem w likwidacji szkód z ryzyka suszy. Celem 
pilotażu była weryfikacja opracowanej metodyki szacowania szkód 
spowodowanych suszą i weryfikacja możliwości oferowania ubezpieczenia 

W większości umowy 
ubezpieczeń obejmowały 
kilka ryzyk 
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ryzyka suszy na szerszą skalę w związku z jej katastroficznym charakterem.” 
Ten rodzaj ubezpieczenia zaoferowano po nowelizacji ustawy 
o ubezpieczeniach. Umożliwił on pod koniec 2018 r. pomniejszenie o 20%, 25% 
albo 30% sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie, ponieważ część ryzyka 
pozostaje po stronie ubezpieczonego i miał na celu mobilizowanie 
producentów rolnych do podjęcia wszelkich działań w celu minimalizowania 
skutków suszy.  

Jak wynika z wyjaśnień zainteresowanie wśród rolników ubezpieczeniem od 
ryzyka suszy wzrosło w znacznym stopniu, gdy wystąpienie tego ryzyka było 
prawie pewne, zwłaszcza w uprawach roślin jarych. W powyższej sytuacji ZU 
odmawiały zawarcia takiego ubezpieczenia ze względu na ocenę ryzyka, 
bowiem ubezpieczeniu „podlegają tylko zdarzenie niepewne, a zdarzenie 
pewne nie jest ubezpieczalne”. 

Stawki taryfowe określane przez zakłady ubezpieczeń w ofertach 
przedkładanych Ministrowi RiRW różniły się między sobą.  
Podczas ich wyliczania zakłady brały pod uwagę „Rekomendacje dla zakładów 
ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem” Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz wewnętrzne procedury tworzenia taryf ubezpieczeniowych, 
jak również dostępne informacje o ryzyku ubezpieczeniowym, w szczególności: 
dane historyczne dotyczące szkodowości w analogicznych lub porównywalnych 
produktach, przewidywane koszty działalności ubezpieczeniowej, dane 
statystyczne publikowane przez GUS, wiedzę ekspercką, zapisy OWU 
i przewidywaną skalę sprzedaży. 
Wariantowość oferowanych produktów ubezpieczeniowych sprawia, że 
utrudnione jest bezpośrednie porównanie wielkości stawek taryfowych. 

Poniżej przedstawiono porównanie minimalnych i maksymalnych stawek 
taryfowych oferowanych w pakietach ubezpieczeń jesiennych (od ryzyka 
wystąpienia: gradu, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków) – dla 
zbóż i rzepaku i w pakietach wiosennych (od ryzyka wystąpienia: gradu 
i przymrozków) – dla kukurydzy oraz drzew i krzewów owocowych. 

Infografika nr 10.  

Porównanie stawek taryfowych trzech ubezpieczycieli w 2018 r. dla upraw 
ubezpieczanych w okresie jesiennym i wiosennym (w %) 

 

 Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli  

 

W skrajnych przypadkach (np. stawek ubezpieczeń rzepaku) różnica sięgała 
niemal 90%. 

Stawki taryfowe 
w ofertach zakładów 
ubezpieczenia były 
istotnie zróżnicowane 
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5.3.2.  WIELKOŚĆ WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ 

W latach 2017–2019 (I półrocze) zakłady ubezpieczeń zawarły 467,2 tys. umów 
dotyczące ubezpieczenia upraw rolnych na łączną kwotę 48 884 466,5 tys. zł. 
Ponadto zawarły 2 045 umów dotyczących ubezpieczenia zwierząt na łączną 
kwotę 915 995,3 tys. zł. 
Z tytułu powstałych szkód w uprawach rolnych zakłady ubezpieczeń wypłaciły 
odszkodowania w łącznej kwocie 704 497,9 tys. zł z tego: w 2017 r. – 298 086,7 tys. zł, 
w 2018 r. – 273 346,4 tys. zł, a w 2019 r. (I półrocze) – 133 064,8 tys. zł.  

Za szkody dotyczące ubezpieczeń zwierząt wypłacono łącznie 60,1 tys. zł. 

Największą wartość odszkodowań w uprawach rolnych wypłacono z tytułu 
szkody spowodowanej przez: grad, huragan, deszcz nawalny, piorun, 
obsunięcie ziemi i lawinę – 430 192,6 tys. zł i stanowiło to 61% wartości 
odszkodowań w uprawach rolnych, przymrozki wiosenne – 146 422,8 tys. zł 
(20,9%) i ujemnie skutki przezimowania – 125 741,2 tys. zł (17,8%). Od ryzyka 
wystąpienia suszy wypłacono 778,2 tys. zł (0,1%), a od wystąpienia ryzyka 
powodzi – 1363,1 tys. zł (0,2%).  

W okresie od 2011 r. do 2019 r. trzykrotnie, tj. w 2011 r., 2012 r. i 2016 r. 
wysokość wypłaconych odszkodowań była wyższa od wysokości należnych 
składek. W latach tych odszkodowania wyniosły: w 2011 r. – 361 838,8 tys. zł, 
w 2012 r. – 718 705,90 tys. zł, w 2016 r. – 672 010,1 tys. zł, podczas gdy 
wysokość należnych składek (łącznie z dopłatami budżetowymi) wyniosła 
odpowiednio: 271 803,9 tys. zł, 354 932,1 tys. zł. oraz 370 277,5 tys. zł.  

W pozostałych latach wysokość wypłaconych odszkodowań była niższa niż 
wysokość składek otrzymanych przez zakłady ubezpieczeń. Zaznacza się to 
szczególnie od 2017 r. i wzrostu stawek taryfowych do ubezpieczeń, co 
spowodowało wzrost należnych składek i tym samym wzrost dopłat z budżetu 
państwa. W latach 2017–2018 wysokość dopłat do składek ubezpieczenia 
przewyższała wysokość wypłaconych odszkodowań odpowiednio o 31%, o 66%, 
natomiast w 2019 r. o 9% w związku ze wzrostem kwoty odszkodowań o 65% 
w porównaniu do 2018 r. Na niewielką skalę składki z budżetu przewyższały 
wielkość odszkodowań także w 2013 r. i 2015 r., odpowiednio o 8% i o 1%. 

 
Infografika nr 11.  

Wysokość wypłaconych odszkodowań dotyczących upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich w porównaniu do odpłatności ubezpieczonych i wielkości dopłat 
do składek z budżetu państwa (w tys. zł)  

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli  

Struktura odszkodowań 
za szkody rolnicze 

W ostatnim dziesięcioleciu 
trzykrotnie składki na 
ubezpieczenia były niższe 
niż wielkość odszkodowań 

Korzystne dla zakładów 
ubezpieczeń rozwiązania 
umożliwiały pokrycie 
odszkodowań wyłącznie ze 
środków budżetowych 
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W badanym okresie jeden zakład ubezpieczeń stosownie do art. 10b ust. 2 
ustawy o ubezpieczeniach, złożył wniosek o przyznanie dotacji celowej na 
pokrycie części odszkodowania wypłaconego producentowi rolnemu z tytułu 
szkód spowodowanych przez suszę. Wniosek na kwotę 8278,86 zł zawierał 
wymagany art. 10b ust. 3 ww. ustawy zakres informacji, a Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 8 lutego 2019 r. przyznał dotację w tej kwocie. 
Dotacja została wypłacona terminowo.  

5.3.3. ZMIANY UMÓW UBEZPIECZENIA Z DOPŁATAMI ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH  

W okresie objętym kontrolą zakłady ubezpieczeń dotyczyły zmian łącznie 3200 
umów ubezpieczenia objętych dopłatami do składek. 

Powodem zmian w umowach ubezpieczenia upraw były najczęściej zniszczenie 
upraw na skutek zdarzeń niewchodzących w zakres ubezpieczenia, omyłkowe 
ubezpieczenie tych samych upraw oraz zmniejszenie wydajności plonu. 
Powodem zmian umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich były np. zmiana 
właściciela gospodarstwa rolnego oraz wstrzymanie chowu drobiu na skutek 
decyzji powiatowego lekarza weterynarii.  
Innymi przyczynami dokonywanych zmian w umowach, które miały wpływ na 
wysokość składki i wysokość należnej dopłaty były np.: wygaśnięcie umowy – 
brak wpłaty składki, zmiana warunków ubezpieczenia (m.in. zmiana 
powierzchni ubezpieczonych upraw, przedmiotu ubezpieczenia, zakresu 
ubezpieczenia), odstąpienie – wypowiedzenie umowy przez ubezpieczonego. 
W przypadku zmiany umów ubezpieczenia w tym samym kwartale 
sprawozdawczym zmiany wysokości dopłat, były uwzględniane we wnioskach 
do MRiRW. W innych przypadkach, zakłady ubezpieczeń dokonywały zwrotu 
dopłat na rachunek bankowy MRiRW. 

W październiku 2018 r. jeden z zakładów ubezpieczeń dokonał metodą 
teledetekcji weryfikacji upraw rzepaku w województwach kujawsko–
pomorskim i wielkopolskim ubezpieczonych od ryzyka ujemnych skutków 
przezimowania. Weryfikacja stanu upraw została dokonana w związku 
z wystąpieniem suszy, która spowodowała słabe i nierównomierne wschody 
rzepaku. W wyniku stwierdzonego zmniejszenia zagęszczenia roślin na 2041,5 ha 
ZU dokonał redukcji sumy ubezpieczenia u 599 swoich klientów w obu 
województwach. Redukcje sum ubezpieczenia wyniosły od 20% w przypadku 
230 producentów do ponad 80% u 78 producentów.  
Minister RiRW w dniu 21 stycznia 2019 r. zwrócił się do Komisji Nadzoru 
Finansowego (KNF) o zbadanie prawidłowości stosowania przez ZU korekt lub 
rozwiązania polis ubezpieczeniowych dotyczących upraw rzepaku, zawartych 
z producentami rolnymi w 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego 
poinformowała, że „Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejmował 
czynności w związku z zawieranymi przez ZU w sezonie jesień 2018 r. 
umowami ubezpieczenia upraw rolnych rzepaku od wystąpienia ryzyka 
ujemnych skutków przezimowania, a następnie przeprowadzania przy 
wykorzystaniu teledetekcji, weryfikacji minimalnej obsady roślin rzepaku 
wymaganej dla objęcia takich upraw ochroną ubezpieczeniową”. W ich wyniku 
zidentyfikowano wystąpienie przypadków nieprawidłowości związanych 
z zawartymi umowami dotyczące m.in.:  

― przypadków obejmowania ubezpieczeniem powierzchni upraw rzepaku, 
które w dacie zawierania umowy nie spełniały wymogu minimalnej 
obsady roślin, która zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia 
umożliwia objęcie takich upraw ubezpieczeniem, 

Konieczność zmian 
zawartych umów 
ubezpieczenia upraw  
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― przypadków braku dokumentowania przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia stanu ubezpieczanych upraw rzepaku zgodnie 
z wewnętrznymi regulacjami ZU (np. brak sporządzenia przy zawieraniu 
umowy fotografii ubezpieczanych upraw lub wymaganej liczby fotografii 
ubezpieczanych upraw), 

― przypadków zmniejszania sum ubezpieczenia w oparciu o art. 824 § 2 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, również w przypadku 
umów ubezpieczenia zawartych dopiero po dniu wykonania fotografii 
lotniczych, na podstawie których ZU dokonywał weryfikacji stanu 
zagęszczenia upraw rzepaku.  

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że przekazane reklamacje 
ubezpieczających wraz z odpowiedziami ZU wskazały, iż pozytywnie 
rozpatrzono reklamacje dotyczące takich przypadków i ostatecznie nie 
dokonywano zmniejszenia sum ubezpieczenia. 

5.3.4.  SKARGI DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH 

W badanym okresie do zakładów ubezpieczeń złożono 6120 skarg dotyczących 
ubezpieczenia upraw rolnych, z tego producenci rolni skierowali na drogę 
postępowania sądowego 124 sprawy – łączna wartość tych umów wyniosła 
75 415,5 tys. zł. Skargi rozpatrywano terminowo, zgodnie z OWU, 
z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi likwidacji szkód oraz procedurami 
dotyczącymi rozpatrywania skarg i reklamacji, a także zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym26 . 
Najczęstszymi przyczynami składania skarg były odmowa przez zakład 
ubezpieczeń wypłaty całości lub części odszkodowania (świadczenia) oraz 
niska zdaniem ubezpieczonych, przyznana kwota odszkodowania. 

Spośród zbadanych 51 skarg, które w kontrolowanym okresie zostały 
skierowane do zakładów ubezpieczeń w dziesięciu przypadkach uznane zostały 
roszczenia ubezpieczonych, 9 spraw zostało skierowanych na drogę 
postępowania sądowego, a w pozostałych sprawach zakłady ubezpieczeń nie 
uwzględniły roszczeń skarżących. 

                                                           
26  Dz. U. z 2019 r. poz. 2279. 

Przykłady wniesionych skarg i sposobu ich załatwienia: 

• Spośród 10 zbadanych skarg sześciu przypadkach powodem wniesienia skargi była 
odmowa wypłaty odszkodowania przez ZU, w trzech określenie niskiego procentu 
szkody, a w jednym przypadku żądanie zmniejszenia sumy ubezpieczenia  
i zmniejszenia składki przez ubezpieczonego. Po rozpatrzeniu skarg, ZU w dwóch 
przypadkach uznał roszczenia ubezpieczonych. W przypadku nieuwzględnienia 
roszczeń wynikających z reklamacji treść odpowiedzi, zawierała pouczenie zgodnie 
z art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

• W pięciu przypadkach powodem wniesienia skargi była odmowa wypłaty 
odszkodowania, a w pozostałych pięciu – nieprawidłowe, zdaniem ubezpieczonych 
obliczenie wysokości odszkodowania. Zakład Ubezpieczeń w dwóch przypadkach 
zawarł ugodę z ubezpieczonymi. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń 
wynikających z reklamacji, treść odpowiedzi ZU zawierała pouczenia wynikające 
z art. 10 pkt 3 i 4 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

• W badanym okresie do Zakładu Ubezpieczeń wpłynęło 11 skarg, które dotyczyły 

dziewięciu szkód spowodowanych wystąpieniem m.in. deszczu nawalnego, 

gradobicia oraz ujemnych skutków przezimowania. Ubezpieczyciel: 
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− w trzech przypadkach odmówił wypłaty odszkodowania, m.in. z uwagi na 

brak symptomów uszkodzeń w uprawie oraz brak możliwości oszacowania 

wartości szkody spowodowany niezgodnym z OWU działaniem skarżącego, 

− w trzech przypadkach uwzględnił skargę po dokonaniu ponownych oględzin 

i przyznał dopłatę do odszkodowania, 

− w trzech przypadkach nie zgodził się z argumentami skarżących i podtrzymał 

dotychczasowe stanowisko w zakresie wysokości przyznanego 

odszkodowania. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1.  METODYKA KONTROLI I INFORMACJE DODATKOWE 

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie:  

Czy obowiązujący system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

wspieranych środkami publicznymi sprzyja stabilizacji produkcji rolniczej? 

1. Czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rzetelnie realizował zadania 

określone w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich? 

2. Czy wsparcie państwa udzielane rolnikom poza systemem ubezpieczeń 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich sprzyjało rozwojowi ubezpieczeń? 

3. Czy zakłady ubezpieczeń prawidłowo realizowały umowy z Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi? 

Kontrolę przeprowadzono w:  

− Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

− Centrali Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. w Warszawie,  

− Centrali Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie,  

− Centrali Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie, 

− Centrali Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

w Poznaniu, 

− Centrali InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

w Warszawie. 

Kontrolę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzono na 

podstawie art. 2 ust. 1 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, 

oraz z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności, celowości 

i gospodarności określonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy. 

Kontrolę w zakładach ubezpieczeń przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 3 

ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli z uwzględnieniem 

kryteriów określnych w art. 5 ust. 3 ustawy o NIK, tj. pod względem legalności 

i gospodarności. 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. 

z uwzględnieniem zagadnień z okresu wcześniejszego, mających istotny wpływ 

na działalność objętą kontrolą, a także zdarzeń występujących do dnia 

zakończenia czynności kontrolnych. Czynności kontrolne przeprowadzono 

w okresie od dnia 16 września 2019 r. do dnia 19 grudnia 2019 r. 

Informacje w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK zasięgano w: 

− Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

− Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

− Centrum Doradztwa Rolniczego  

− 16 urzędach gmin 

Dane identyfikacyjne 
kontroli  
Cel główny kontroli 

Cele szczegółowe  

Zakres podmiotowy  

Kryteria kontroli 

Okres objęty kontrolą 

Działania na podstawie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK  
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Kontrola pt. Wspieranie środkami publicznymi systemu ubezpieczeń rolniczych 

nr P/19/047 została podjęta z inicjatywy własnej oraz w związku sugestiami 

instytucji zewnętrznych. Poprzedziła ją analiza przedkontrolna prowadzona dla 

zidentyfikowanych obszarów dotyczących ubezpieczeń upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich w tym również szeroka panelowa dyskusja z udziałem 

przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Izby 

Ubezpieczeń, branżowych organizacji rolniczych i samorządu rolniczego. 

Wyniki kontroli przedstawiono w sześciu wystąpieniach pokontrolnych. 

W pięciu wystąpieniach pokontrolnych w związku z niestwierdzeniem 

nieprawidłowości nie sformułowano, uwag ani wniosków. Wnioski 

pokontrolne sformułowano w jednym wystąpieniu i dotyczyły wskazywania 

proponowanych stawek taryfowych w ofertach składanych Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podjęcia działań w celu zapewniania 

umieszczania w odpowiedziach na skargi wszystkich pouczeń wymaganych 

przepisami prawa. W odpowiedzi przedstawiciele Zarządu Spółki 

poinformowali o realizacji wniosków pokontrolnych. 

L.p. 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej 

1. 
Departament 

Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 

Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi 

Jan Krzysztof Ardanowski, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi od 20 czerwca 2018 r. 
Poprzednio Krzysztof Jurgiel 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi od 16 listopada 2015 r. 
do 19 czerwca 2018 r. 

2. 
Departament 

Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 

Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń SA. 

w Warszawie 

Paweł Surówka 
Prezes Zarządu 

Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń SA. 

w Warszawie 

3. 
Departament 

Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW”  
w Warszawie 

Ewa Stachura Kruszewska 
Prezes Zarządu 

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” 

w Warszawie 

4. 
Departament 

Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 

Pocztowe 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 
w Warszawie 

Zbigniew Pusz 
Prezes Zarządu 

Pocztowe Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych  

w Warszawie 

5. 
Delegatura NIK 

w Poznaniu 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 
w Poznaniu 

Maciej Fedyna 
Prezes Zarządu  

Concordia Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych w Poznaniu 

6. 
Delegatura NIK 
w Warszawie 

InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance 

Group w Warszawie 

Piotr Narloch  
Prezes Zarządu 

InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Vienna 

Insurance Group 
w Warszawie 

 

 

Pozostałe informacje  

Stan realizacji 
wniosków 
pokontrolnych 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych 
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6.2. ANALIZA STANU PRAWNEGO I UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO–EKONOMICZNYCH 

W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz.477) w art. 1 ust. 1 ustalone zostały zasady: 

1) stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od 

ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie,  

2) zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw 

od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych 

w rolnictwie, 

3) udzielania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód 

spowodowanych przez suszę. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach dopłaty do składek z tytułu 

zawarcia umów ubezpieczenia oraz dotacja, są realizowane ze środków 

budżetu państwa ustalonych w ustawie budżetowej, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa. 

W art. 3 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach określono:  

1) katalog upraw objętych dopłatami do składek z tytułu zawarcia umów 

ubezpieczeń, tj.:  

 upraw 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,  

a także katalog ryzyk wystąpienia szkód spowodowanych przez:  

 huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, 

lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne 

2) gatunki zwierząt gospodarskich objętych dopłatami do składek z tytułu 

zawarcia umów ubezpieczeń, tj.:  

 bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń,  

oraz katalog ryzyk wystąpienia szkód spowodowanych przez: 

 huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, 

lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności. 

Wykaz szkód spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne i zdarzenia objęte 

ubezpieczeniami zawarto w art. 3 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach. 

Przepis art. 3 ust. 4 nałożył na Ministra RiRW obowiązek określenia w drodze 

rozporządzenia wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych 

gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, mając na 

uwadze warunki agrometeorologiczne i glebowe w poszczególnych 

województwach. Minister RiRW w okresie objętym kontrolą określił wartości 

KBW dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb 

w rozporządzeniach w 2019 r., 2017 r. i w 2016 r.27 

                                                           
27  Rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2019 r. (Dz. U poz. 739), Rozporządzenie z dnia 

22 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 732 – uchylone z dniem 1 maja 2019 r.), 
Rozporządzenie z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. U. poz. 663 – uchylone z dniem 
22 kwietnia 2017 r.). 

Zakres przepisów 
ustawy o 
ubezpieczeniach  

Przedmiot 
ubezpieczenia objętego 
dopłatami do składek 
oraz katalog ryzyk 
wystąpienia szkód  

Określanie wartości 
KBW 
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Stosownie do przepisu art. 3 ust 5 ustawy o ubezpieczeniach Minister właściwy 

do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym 

ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw rolnictwa, w okresie od dnia 21 maja do dnia 20 października, 

w terminie do 10 dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu, wskaźniki 

klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin 

uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, na podstawie danych 

przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – 

Państwowy Instytut Badawczy. 

Stosownie do tych terminów w okresie objętym kontrolą wskaźniki KBW 

Minister RiRW określił w dziennikach urzędowych MRiRW w 2017 r., 2018 r. 

i 2019 r. 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach wnioski o zawarcie umów 

ubezpieczenia są składane przez producentów rolnych w zakładach 

ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa 

umowy w sprawie dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 1. 

Zakłady ubezpieczeń zawierają umowy ubezpieczenia z producentami rolnymi 

do wyczerpania w danym roku limitu dopłat, których wysokość dla danego 

zakładu ubezpieczeń określa się w umowach w sprawie dopłat, o których 

mowa w art. 9 ust. 1. (art. 4 ust 2). 

Umowy ubezpieczenia są zawierane na okres do 12 miesięcy (art. 4 ust 3). 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 dopłaty są wypłacane przez ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

Zasady naliczania dopłat określone zostały w art. 5 ust. 2 – 7b: 

Dopłaty wynoszą, w przypadku ubezpieczenia upraw albo zwierząt od 

wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 1 

albo 2: 

1) do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe 

ubezpieczenia od ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka, 

o których mowa w tym przepisie, nie przekraczają 9% sumy 

ubezpieczenia, a w przypadku: 

a) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V – nie przekraczają 

12% sumy ubezpieczenia tych upraw, 

b) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI – nie przekraczają 

15% sumy ubezpieczenia tych upraw; 

2) do 65% składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 2, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe 

ubezpieczenia od ubezpieczenia zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka, 

o których mowa w tym przepisie, nie przekraczają 0,5% sumy 

ubezpieczenia. 

Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego zwierzęcia 

gospodarskiego, ustala producent rolny z zakładem ubezpieczeń w umowie 

ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum 

ubezpieczenia określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9. 

Zasady zawierania 
umów i naliczania 
dopłat ze środków 
budżetowych 
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W przypadku ubezpieczenia upraw albo zwierząt od wszystkich rodzajów 

ryzyka, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 2, zakłady 

ubezpieczeń mogą określić stawki taryfowe ubezpieczenia wyższe niż 

określone w ust. 2. 

Jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia 

przekroczą: 

1) odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych 

oraz truskawek, od ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka, 

o których mowa w tym przepisie, dopłaty przysługują w wysokości 

stanowiącej iloraz: 

a)  iloczynu wysokości dopłat określonej w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 10 i odpowiednio liczby 9, 12 lub 15 oraz 

b) sumy ustalonych przez zakład ubezpieczeń stawek taryfowych 

ubezpieczenia od rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem ryzyka suszy 

i ujemnych skutków przezimowania – nie większej jednak niż 

określona w ust. 2 pkt 1; 

1a) odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw drzew 

i krzewów owocowych oraz truskawek, od ubezpieczenia tych upraw od 

wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, dopłaty 

przysługują w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1; 

2) 0,5% sumy ubezpieczenia zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 

od ubezpieczenia zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka, o których 

mowa w tym przepisie, dopłaty nie przysługują. 

Zgodnie z art 5 ust. 6 producent rolny może zawrzeć umowę ubezpieczenia 

obejmującą jeden rodzaj ryzyka albo kilka wybranych rodzajów ryzyka z tych, 

o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 2. 

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 6, dopłaty 

przysługują w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, lub zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 2, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe 

ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych 

rodzajów ryzyka nie przekroczą stawek taryfowych ubezpieczenia określonych 

w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 7a i 7b (art. 5 ust. 7). 

Stosownie do art. 5 ust 7a. jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki 

taryfowe ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz 

truskawek, przekroczą stawki taryfowe ubezpieczenia określone w ust. 2 pkt 1, 

dopłaty przysługują w wysokości stanowiącej iloraz: 

1) iloczynu wysokości dopłat określonej w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 10 i odpowiednio liczby 9, 12 lub 15 oraz 

2) sumy ustalonych przez zakład ubezpieczeń stawek taryfowych 

ubezpieczenia od rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem ryzyka suszy i ujemnych 

skutków przezimowania – nie większej jednak niż określona w ust. 2 pkt 1. 
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Art 5 ust. 7b stanowi, że jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki 

taryfowe ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek 

przekroczą stawki taryfowe ubezpieczenia określone w ust. 2 pkt 1, dopłaty 

przysługują w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1. 

Stosownie do art. 5 ust. 9 Minister właściwy do spraw rolnictwa określa 

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

maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego 

poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych, a także 

uwzględniając możliwości budżetu państwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wydał rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla 

poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich odpowiednio na 2019 r., 

2018 r. i 2017 r.: z dnia 21 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2211),  

z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz. 2221), z dnia 30 listopada 2016 r.  

(Dz. U. poz. 1936). 

Stosownie do tych rozporządzeń: 

W 2019 r. maksymalne 
sumy ubezpieczenia: 
1) 1 ha upraw rolnych 

wynosiły: 
a) 13 200 zł – dla zbóż, 
b) 8470 zł – dla kukurydzy, 
c) 10 200 zł – dla rzepaku 

i rzepiku, 
d) 61 650 zł – dla chmielu, 
e) 28 710 zł – dla tytoniu, 
f) 171 650 zł– dla warzyw 

gruntowych, 
g) 119 620 zł – dla drzew i 

krzewów owocowych, 
h) 62 050 zł – dla 

truskawek, 
i) 20 000 zł – dla 

ziemniaków, 
j) 9000 zł – dla buraków 

cukrowych, 
k) 14 000 zł – dla roślin 
strączkowych; 
 
2) 1 sztuki zwierzęcia 

wynosiły: 
a) 9800 zł – dla bydła, 
b) 11 280 zł – dla koni, 
c) 700 zł – dla owiec, 
d) 700 zł – dla kóz, 
e) 1560 zł – dla świń, 
f) 53 zł – dla kur, perlic 

i przepiórek, 
g) 65 zł – dla kaczek, 
h) 250 zł – dla gęsi, 
i) 129 zł – dla indyków, 
j) 1330 zł – dla strusi 

W 2018 r. maksymalne 
sumy ubezpieczenia: 
1) 1 ha upraw rolnych 
wynosiły: 
a) 10 650 zł – dla zbóż, 
b) 8450 zł – dla 
kukurydzy, 
c) 9900 zł – dla rzepaku i 
rzepiku, 
d) 56 050 zł – dla chmielu, 
e) 31 350 zł – dla tytoniu, 
f) 129 600 zł – dla warzyw 
gruntowych, 
g) 131 500 zł – dla drzew i 

krzewów owocowych, 
h) 84 500 zł – dla 
truskawek, 
i) 25 000 zł – dla 
ziemniaków, 
j) 9900 zł – dla buraków 
cukrowych, 
k) 14 400 zł – dla roślin  
strączkowych; 
 
2) 1 sztuki zwierzęcia 
wynosiły: 
a) 14 000 zł – dla bydła, 
b) 10 200 zł – dla koni, 
c) 700 zł – dla owiec, 
d) 700 zł – dla kóz, 
e) 1740 zł – dla świń, 
f) 53 zł – dla kur, perlic 
i przepiórek, 
g) 65 zł – dla kaczek, 
h) 250 zł – dla gęsi, 
i) 133 zł – dla indyków, 
j) 1330 zł – dla strusi. 

W 2017 r. maksymalne 
sumy ubezpieczenia: 
1) 1 ha upraw rolnych 
wynosiły: 
a) 14 000 zł – dla zbóż, 
b) 10 300 zł – dla 

kukurydzy, 
c) 10 550 zł – dla rzepaku 

i rzepiku, 
d) 58 350 zł – dla chmielu, 
e) 31 350 zł – dla tytoniu, 
f) 192 000 zł – dla warzyw  
gruntowych, 
g) 113 250 zł – dla drzew i 

krzewów 
owocowych, 

h) 78 000 zł – dla 
truskawek, 

i) 50 000 zł – dla 
ziemniaków, 

j) 11 430 zł – dla buraków 
cukrowych, 

k) 20 130 zł – dla roślin  
strączkowych; 
 

2) 1 sztuki 

zwierzęcia wynosiły: 

a) 17 100 zł – dla bydła, 
b) 9100 zł – dla koni, 
c) 870 zł – dla owiec, 
d) 870 zł – dla kóz, 
e) 1850 zł – dla świń, 
f) 53 zł – dla kur, perlic i 

przepiórek, 
g) 65 zł – dla kaczek, 
h) 250 zł – dla gęsi, 
i) 126 zł – dla indyków, 
j) 1330 zł – dla strusi. 
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Zgodnie art. 5 ust. 10 ustawy o ubezpieczeniach Rada Ministrów natomiast 
określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, 
wysokość dopłat na rok następny, mając na względzie powierzchnię upraw 
i liczbę zwierząt przewidzianą do objęcia ubezpieczeniem przez zakłady 
ubezpieczeń w następnym roku, a także założenia do ustawy budżetowej. 

Zgodnie z art. 6 ust 2 w ubezpieczeniu upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 1, zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody spowodowane przez: 

1)  huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, 
lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, jeżeli 
szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10%; 

2)  suszę, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25%. 

Zgodnie z art. 6 ust 3 odszkodowanie za szkody, o których mowa w art. 6 ust. 2 
może zostać pomniejszone w przypadku szkód określonych:  

1)  w pkt 1 – o nie więcej niż 10% wartości tych szkód; 

2)  w pkt 2 – o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia w zależności od 
wysokości pomniejszenia wskazanej w umowie ubezpieczenia. 

Tryb i zasady zawierania umów z zakładami ubezpieczeń określa art. 9 ustawy 
o ubezpieczeniach. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera 
z zakładami ubezpieczeń, które przedstawią ofertę z warunkami ubezpieczenia 
upraw i zwierząt, umowy w sprawie dopłat. 

Zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych zainteresowane zawarciem umów w sprawie dopłat 
przedstawiają ofertę w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego 
rok, na który mają być zawarte umowy (art. 9 ust. 2). 

Umowy w sprawie dopłat są zawierane na rok kalendarzowy w terminie 
do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który mają być zawarte  
(art. 9 ust. 3). 

Zakres informacji w składanej ofercie zakładu ubezpieczeń określa art. 9 ust. 4.  

Działająca przy Ministrze właściwym do spraw rolnictwa Komisja do Spraw 
Oceny Ofert (art. 8 ust 1), zgodnie z art. 9 ust. 5 sprawdza, czy oferta spełnia 
warunki, o których mowa w ust. 4, a w szczególności, czy opinia, o której mowa 
w ust. 4 pkt 3, potwierdza, że sytuacja finansowa zakładu ubezpieczeń 
gwarantuje wywiązanie się z oferty. 

Stosownie do art. 9 ust 6 w zawartych umowach w sprawie dopłat określa się: 

1)  warunki ubezpieczenia upraw i zwierząt; 

2)  wysokość stawek taryfowych; 

3)  wysokość limitu dopłat; 

4)  wskazanie powierzchni upraw i liczby zwierząt przewidzianych do objęcia 
ubezpieczeniem; 

5)  warunki likwidacji szkód, w tym zasady i tryb ustalania wysokości szkód; 

6)  sposób i terminy przekazywania i rozliczania środków na dopłaty; 

7)  sposób przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji umów w sprawie 
dopłat i umów ubezpieczenia; 

8)  warunki zwrotu dopłat w przypadku ich wykorzystania niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.  

Stosownie do art. 10 ust 1 Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje 
kontrolę realizacji umów w sprawie dopłat i umów ubezpieczenia w zakresie jej 
zgodności z przepisami ustawy i przepisami o finansach publicznych. 

Odpowiedzialność 
ubezpieczyciela 

Zawieranie i kontrola 
umów z zakładami 
ubezpieczeń oraz 
zasady przyznawania i 
rozliczeń dotacji 
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Stosownie do art. 10a ust. 1 zakładom ubezpieczeń, które spełniły określone 
w nim wymagania, z tytułu szkód spowodowanych przez suszę przysługuje – 
zgodnie z art. 10a ust 2 dotacja w wysokości 60% różnicy pomiędzy łączną 
kwotą odszkodowań wypłaconych w danym roku kalendarzowym z tytułu 
szkód spowodowanych przez suszę, na podstawie umów ubezpieczenia upraw, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego 
tych upraw, a kwotą stanowiącą 90% sumy składek uiszczonych w danym roku 
kalendarzowym z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1, oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego tych upraw od 
ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, łącznie z dopłatami do 
tych składek wypłaconymi zakładowi ubezpieczeń w danym roku 
kalendarzowym. 

Zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach minister właściwy do spraw 
rolnictwa, na wniosek zakładu ubezpieczeń, przyznaje dotację i określa jej 
wysokość, w drodze decyzji. 

Termin składania przez zakład ubezpieczeń wniosków o przyznanie dotacji 
określa art. 10b ust. 2: 

1) do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego – za okres od dnia 
1 stycznia do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego; 

2) do dnia 30 września danego roku kalendarzowego – za okres od dnia 
1 czerwca do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego; 

3) do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego – za okres od dnia 
1 września do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 

Zakres informacji wymaganych we wniosku o przyznanie dotacji określony 
został w art. 10.b ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach.  

Załatwienie sprawy dotyczącej przyznania dotacji następuje w terminie 14 dni 
roboczych od dnia otrzymania wniosku zakładu ubezpieczeń o przyznanie 
dotacji. Dotacje są wypłacane zakładowi ubezpieczeń w terminie 10 dni 
roboczych od dnia doręczenia decyzji (art. 10b ust. 3a). 

W przypadku gdy wartość dotacji otrzymanej za poprzednie okresy, o których 
mowa w ust. 2, przewyższa wysokość dotacji za okres od dnia 1 stycznia 
w danym roku kalendarzowym do końca okresu objętego wnioskiem, ustalonej 
zgodnie z art. 10a ust. 2, zakład ubezpieczeń zwraca różnicę między kwotą 
otrzymanej dotacji a kwotą dotacji należnej, w terminie 14 dni od dnia upływu 
terminu określonego dla złożenia tego wniosku (art. 10b ust. 3b). 

Według art. 10b ust. 4 do postępowania w sprawie przyznania dotacji 
w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Zakład ubezpieczeń jest obowiązany rozliczyć otrzymaną dotację oraz złożyć 
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdanie rzeczowo–
finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym odszkodowań z tytułu 
szkód spowodowanych przez suszę (art. 10b ust. 4a). 

Stosownie do art. 10b ust. 5 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 
rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu rozliczania przez 
zakłady ubezpieczeń dotacji, wzoru dokumentu, na którym dokonuje się jej 
rozliczenia, oraz trybu składania i wzoru sprawozdania . W rozporządzeniu 
określono:  

− sposób rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji celowej na pokrycie 
części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód 
spowodowanych przez suszę, oraz wzór dokumentu, na którym dokonuje 
się jej rozliczenia; 

− tryb składania i wzór sprawozdania rzeczowo–finansowego z realizacji 
wypłat producentom rolnym odszkodowań z tytułu szkód 
spowodowanych przez suszę. 
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Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi 
właściwemu do spraw rolnictwa, w terminie do dnia 25 stycznia roku 
następującego po roku, w którym zakład otrzymał dotację rozliczenie dotacji 
oraz sprawozdanie rzeczowo–finansowe.  

Zwrotu dotacji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zakład ubezpieczeń 
dokonuje na rachunek bankowy: 

1)  wydatków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli zwrot nastąpi 
w roku, w którym dotacja została przekazana; 

2)  dochodów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli zwrot nastąpi 
w roku następującym po roku, w którym dotacja została przekazana. 

Zgodnie z art. 10c. ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach rolnik (w rozumieniu art. 4 
ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013) , który uzyskał płatności 
bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu 
wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia 
obowiązkowego upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od ryzyka 
wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki 
przezimowania lub przymrozki wiosenne. 

Obowiązek ubezpieczenia (art. 10c. ust. 2), o którym mowa w ust. 1, uważa się 
za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik 
uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną 
ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od co najmniej jednego z ryzyk wymienionych w ust. 1.  

Zgodnie z art. 10c. ust. 3. rolnik zawiera umowy ubezpieczenia obowiązkowego 
z wybranym zakładem ubezpieczeń: 

1)  który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę 
w sprawie dopłat, albo 

2)  innym niż określony w pkt 1, wykonującym działalność ubezpieczeniową 
w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

Zgodnie z art. 10c ust. 4 odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 
rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia 
szkód spowodowanych przez: 

powódź, suszę, grad i przymrozki wiosenne – po upływie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego; 

ujemne skutki przezimowania – od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia. 

Art. 10c. ust. 5 stanowi, że w przypadku, o którym mowa w art. 10c ust. 3 pkt 1, 
do umów ubezpieczenia obowiązkowego udziela się dopłat na zasadach 
określonych w ustawie dla dopłat do umów ubezpieczenia. 

Stosownie do art. 10c. ust. 6 rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego 
ubezpieczenia określonymi w ustawie i otrzymał płatności bezpośrednie  
(art. 10c ust. 1), jest obowiązany wnieść opłatę za niespełnienie tego obowiązku. 

Wysokość tej opłaty (art. 10c. ust. 7), obowiązującej w każdym roku 
kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustalaną przy 
zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. 

W myśl art. 10c. ust. 8. w przypadku niezawarcia przez ministra właściwego do 
spraw rolnictwa umów, o których mowa w art. 9, a także gdy rolnik nie zawarł 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia 
takiej umowy, w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia 
w stawkach taryfowych ubezpieczenia wyższych niż określone w art. 5 ust. 2 

Obowiązek zawarcia 
umów ubezpieczenia 
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co najmniej w dwóch zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem 
właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, przepisów ust. 6 i 7 
nie stosuje się. 

Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego jest wnoszona  

na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 
rolnika (art. 10c. ust.9). 

Stosownie do art. 10c. ust. 11 do kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia, 
o którym mowa w ust. 1, oraz dochodzenia opłat za niespełnienie tego 
obowiązku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473, ze zm.) 
w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. 

Zgodnie z art. 11 dopłaty i dotacja wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają niezwłocznie 
zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych. 

Do należności wraz z odsetkami od zaległości z tytułu dopłat i dotacji, 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości stosuje się odpowiednio przepisy działu III i IV ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.). 

Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, 
przysługują ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. 

Do spraw nieuregulowanych ustawą dotyczących rozliczenia środków na 
dopłaty i dotację stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące dotacji. 

Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej określa ustawa z dnia 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej . 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy przez działalność ubezpieczeniową rozumie 
się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem 
i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń 
losowych.  

Czynnościami ubezpieczeniowymi, stosownie do art. 4 ust. 7 m.in są: 

− zawieranie umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub 
zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym 
w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także wykonywanie 
tych umów; 

− zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom 
reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także 
wykonywanie tych umów, w zakresie cedowania ryzyka z umów 
ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych (reasekuracja 
bierna); 

− ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów, o których mowa 
w pkt 1 i 2; 

Zgodnie 4 ust. 8 i ust. 9 czynnościami ubezpieczeniowymi są również: 

− ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach 
majątkowych oraz w umowach gwarancji ubezpieczeniowych; 

− wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, 
o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2; 

− ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; 

Zasady zwrotu dotacji 
lub dopłaty 
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− ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych 
świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów 
gwarancji ubezpieczeniowych; 

− ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia; 

− zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych 
oraz finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. 

W myśl art. 36 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005, w ramach działania „zarządzanie ryzykiem” wsparcie finansowe 
obejmuje wkład finansowy na rzecz składek z tytułu ubezpieczenia upraw, 
zwierząt i roślin od ponoszonych przez rolników strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, chorobami 
zwierząt lub roślin, inwazją szkodników lub incydentem środowiskowym.  

Zgodnie z art. 37 ww. rozporządzenia wsparcia na mocy art. 36 ust. 1 lit. a) 
udziela się jedynie na umowy ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym lub chorobą zwierząt 
lub roślin, lub inwazją szkodników lub incydentem środowiskowym bądź straty 
spowodowane przez działanie podjęte zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w 
celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników, 
które niszczą więcej niż 20 % średniej rocznej produkcji rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu wcześniejszych lat, 
z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Do obliczania rocznej produkcji 
danego rolnika mogą być stosowane współczynniki. Stosowana metoda 
obliczania musi pozwalać na określenie rzeczywistych strat poniesionych przez 
indywidualnego rolnika w danym roku. 

Pomiar wielkości spowodowanych strat może być dostosowany do 
szczególnych cech charakterystycznych każdego rodzaju produktu przy użyciu: 

a) współczynników biologicznych (rozmiar utraty biomasy) lub 
równoważnych współczynników utraty plonów ustanawianych na 
poziomie gospodarstwa, lokalnym, regionalnym lub krajowym; lub 

b) współczynników pogodowych (w tym wielkość opadów deszczu 
i temperatura) ustanawianych na poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym. 

Według art. 37 ust. 2 wystąpienie niekorzystnego zjawiska klimatycznego lub 
choroby zwierząt lub roślin lub inwazji szkodników lub incydentu 
środowiskowego musi formalnie zostać uznane przez właściwy organ danego 
państwa członkowskiego. W stosownych przypadkach państwa członkowskie 
mogą z wyprzedzeniem ustanowić kryteria, na podstawie których uznaje się, że 
wystąpienie tych okoliczności zostało formalnie uznane. 

W odniesieniu do chorób zwierząt (art. 37 ust. 3) rekompensaty finansowej na 
podstawie art. 36 ust. 1 lit. a) można udzielić jedynie w odniesieniu do chorób 
wymienionych w wykazie chorób zwierząt ustanowionym przez Światową 
Organizację Zdrowia Zwierząt lub w załączniku do decyzji 2009/470/WE. 

Płatności z tytułu ubezpieczeń (art. 37 ust. 4) rekompensują nie więcej niż 
całkowity koszt pokrycia poniesionych strat, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. a), 
i nie określają rodzaju lub ilości przyszłej produkcji ani nie wprowadzają 
wymogów w tym zakresie. Państwa członkowskie mogą ograniczyć kwotę 
składki kwalifikującej się do wsparcia poprzez zastosowanie odpowiednich 
pułapów. 
Wsparcie ogranicza się do maksymalnego poziomu określonego w załączniku II 
(art. 37 ust. 5). Zgodnie z tym załącznikiem poziom ten wynosi 70% należnej 
składki z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin. 
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6.3.  WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

Akty prawa 
krajowego 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz.477). 

2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 381, ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 2210, ze zm.).  

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków 
roślin uprawnych i gleb (Dz. U. poz. 739).  

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. 
w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków 
roślin uprawnych i gleb (Dz. U. poz. 732) – uchylone z dniem 1 maja 2019 r.. 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości 
dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w 2019 r. (Dz. U. poz. 2303) – wygasło z dniem 31 grudnia 2019 r. 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości 
dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w 2018 r. (Dz. U. poz. 2214) – wygasło z dniem 31 grudnia 2018 r. 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości 
dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w 2017 r. (Dz. U. poz. 1937) – wygasło z dniem 31 grudnia 2017 r.. 

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2018 r. 
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich na 2019 r. (Dz. U. poz. 2211) – wygasło z dniem 31 grudnia 
2019 r. 

11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2017 r. 
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich na 2018 r. (Dz. U. poz. 2221) – wygasło z dniem  
31 grudnia 2018 r. 

12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2016 r. 
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich na 2017 r. (Dz. U. poz. 1936) – wygasło z dniem  
31 grudnia 2017 r. 

13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. 
w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji, wzoru 
dokumentu, na którym dokonuje się jej rozliczenia, oraz trybu składania i wzoru 
sprawozdania . (Dz. U. poz. 593). 

14. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie 
wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin 
uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 maja do dnia  
30 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. MRiRW poz. 11). w wersji elektronicznej. 

Akty prawne UE 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 487, ze zm.). 
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6.4. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

6. Rzecznik Praw Obywatelskich 

7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej  

9. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

10. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
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6.5.  STANOWISKO MINISTRA DO INFORMACJI O WYNIKACH KONTROLI 
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6.6.  OPINIA PREZESA NIK DO STANOWISKA MINISTRA 
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