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      RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     
 

                  VI kadencja 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  ROLNICTWA  I  ROZWOJU WSI 
 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich (druk nr 646). 
 
 

 Marszałek Sejmu, zgodnie z  art. 73 ust. 2 regulaminu Sejmu –   skierował w dniu 20 
czerwca 2008 r. powyższy  projekt ustawy  do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  do 
pierwszego czytania. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  po  przeprowadzeniu  pierwszego  czytania  oraz 
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2008 r.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m   u c h w a l i ć   raczy  załączony  projekt ustawy. 
 
 
 
        Komisja –  zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu –  przedstawia na żądanie 
wnioskodawców następujące wnioski mniejszości: 
 

1) w zmianie 3 dotyczącej art. 6 w ust. 2 w pkt 2 wyraz „25%” zastąpić wyrazem „20%”; 
 
2) w zmianie 5 dotyczącej art. 10a w ust. 2 wyraz „60%” zastąpić wyrazem „75%”. 
 
Uwaga: wnioski mniejszości należy rozpatrywać łącznie. 

 
 
 
Warszawa, dnia 24 czerwca 2008 r. 

 
 
   Sprawozdawca                               Przewodniczący Komisji 

     
     ( - )  Henryk Kowalczyk                        ( - )  Leszek Korzeniowski  
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia    2008 r. 

 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospo-

darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. 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 1 czerwca do 
dnia 20 października, w terminie do 20. dnia miesiąca, wskaźniki klima-
tycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych 
i gleb za poprzedni sześciodekadowy okres, z podziałem na województwa, 
na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.”; 

2) w art. 5: 

a) w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „50% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe 
ubezpieczenia nie przekraczają:”, 

b) uchyla się ust. 2a; 

3) w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W ubezpieczeniu upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, zakład ubez-
pieczeń 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%. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 

1119 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328. 
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3. Odszkodowanie za szkody, o których mowa w ust. 2, może być pomniejszo-
ne o nie więcej niż 10% wartości tych szkód.”; 

4) w art. 8 w ust. 4: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych;”, 

b) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

„6) przedstawiciel związków zawodowych rolników indywidualnych; 

7) przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników.”; 

5) w art. 10a: 

a) w ust. 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie: 

„ – przysługuje dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wy-
płaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez 
suszę, zwana dalej „dotacją”.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dotacja przysługuje 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 skła-
dek wypłaconymi zakładowi ubezpieczeń w danym roku kalendarzo-
wym.”; 

6) w art. 10b: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Wniosek o przyznanie dotacji zakład ubezpieczeń składa w terminach:  

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

2) do ostatniego dnia sierpnia, września, października, listopada i 
grudnia danego roku kalendarzowego – za poprzedni miesiąc da-
nego roku; 

3) do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego – za grudzień 
poprzedniego roku. 

3. Wniosek o przyznanie dotacji zawiera: 

1) nazwę, siedzibę i adres zakładu ubezpieczeń; 

2) określenie wysokości odszkodowań wypłaconych producentom 
rolnym od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do końca 
okresu objętego wnioskiem; 

3) określenie wysokości odszkodowań wypłaconych producentom 
rolnym w okresie, za który jest składany wniosek; 
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4) wskazanie liczby producentów rolnych, którym zostały wypłaco-
ne odszkodowania w okresie, za który jest składany wniosek; 

5) wskazanie powierzchni upraw, na których wystąpiły szkody spo-
wodowane przez suszę; 

6) określenie wysokości składek uiszczonych od dnia 1 stycznia da-
nego roku kalendarzowego do końca okresu objętego wnioskiem, 
łącznie z dopłatami do tych składek wypłaconymi zakładowi u-
bezpieczeń; 

7) określenie wysokości dotacji obliczonej zgodnie z art. 10a ust. 2 
za okres od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do koń-
ca okresu objętego wnioskiem; 

8) wskazanie kwoty dotacji otrzymanej w danym roku kalendarzo-
wym do dnia złożenia wniosku; 

9) określenie wysokości dotacji, o jaką występuje zakład ubezpie-
czeń; 

10) nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który powinny 
zostać przekazane środki z tytułu dotacji.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Załatwienie sprawy dotyczącej przyznania dotacji następuje w termi-
nie 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. 

3b. W przypadku gdy wartość dotacji otrzymanej za poprzednie okresy da-
nego roku kalendarzowego, o których mowa w ust. 2, przewyższa wy-
sokość dotacji za okres od początku danego roku kalendarzowego do 
końca okresu objętego wnioskiem o przyznanie dotacji, obliczonej 
zgodnie z art. 10a ust. 2, zakład ubezpieczeń zwraca różnicę między 
kwotą otrzymanej dotacji a kwotą dotacji należnej, w terminie 7 dni od 
dnia upływu terminu określonego dla złożenia tego wniosku.”; 

7) w art. 10c: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Rolnik w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady 
dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki 
rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz 
zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, 
(WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 
1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 
2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 
269, z późn. zm.), zwany dalej „rolnikiem”, który uzyskał płatności 
bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach syste-
mu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubez-
pieczenia 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. 
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2. Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za speł-
niony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik 
uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubez-
pieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od co najmniej jednego z ryzyk wymienio-
nych w ust. 1. 

b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. Dane indywidualne zawarte w krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności, niezbędne do przeprowadzenia kontroli spełnie-
nia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, udo-
stępnia się organom przeprowadzającym tę kontrolę.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.2)) w art. 5 uchyla się ust. 3a. 

 

Art. 3. 

W 2008 r. dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producen-
tom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę przysługuje zakładom ubez-
pieczeń, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, za okres od 
dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia tego roku, na zasadach określonych w art. 10a i 10b 
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Wniosek o 
przyznanie dotacji za ten okres zakład ubezpieczeń składa w terminie do dnia 30 
września. 

 

Art. 4. 

W okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. obowiązek ubezpiecze-
nia, o którym mowa w art. 10c ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, uważa się za 
spełniony, jeżeli w tym okresie zostanie zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie 
której ochroną ubezpieczeniową, od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2009 
r., zostanie objętych co najmniej 50% powierzchni upraw, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, od co najmniej jednego z ryzyk wymienio-
nych w art. 10c ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 
pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.  

  

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 

1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. 
Nr 98, poz. 634. 
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