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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 20 listopada 2017 r. 

w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich w 2018 r. 

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

rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W 2018 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia: 

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

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

strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy; 

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

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

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

BEATA SZYDŁO 



UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 10 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2047). Zgodnie z wymienionym przepisem Rada Ministrów określa, do 

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

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

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

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

rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład 

ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku 

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

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

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

pomniejszana. 

W projekcie rozporządzenia przewiduje się udzielanie dopłat ze środków budżetu państwa do 

składek z tytułu zawarcia przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń umów 

ubezpieczenia: 

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

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

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

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

lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne – w wysokości 

65% składki do 1 ha uprawy; 

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

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

ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności – w wysokości 65% składki do 1 sztuki. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

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

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

związku z tym nie podlega obowiązkowi notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia został uwzględniony w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów 

na 2017 r. pod numerem RD282. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
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Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Stosowanie dopłat do składek 

z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wpłynie na wzrost 

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

stosowania z budżetu państwa dopłat do składek ubezpieczenia producenci rolni zapłacą  

niższe składki ubezpieczenia. Zatem przedsiębiorstwa te będą miały możliwość 

zaangażowania zaoszczędzonych w ten sposób środków w rozwój swoich gospodarstw 

rolnych oraz umożliwi im to wykupienie lepszej ochrony prowadzonej produkcji rolnej od 

ryzyka wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do 

składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych  

i zwierząt gospodarskich w 2018 r.  
 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 
 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Aleksandra Szelągowska – Dyrektor Departamentu Finansów, 

tel. 22 623-17-64, 22 623-20-21, 

aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl. 

Data sporządzenia 

09.10.2017 r. 

 

Źródło:  

Ustawa z dnia 7 lipca 2005r.  

o ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich 

 

Nr w wykazie prac: RD282 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Określenie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047) na rok 2018.  

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na 

obszarach wiejskich w latach 2014–2020 intensywność pomocy nie może przekroczyć 65% kosztów składek 

ubezpieczeniowych. Mając na uwadze powyższe, w rozporządzeniu zaproponowano wysokość dopłat do 

składek ubezpieczenia w wysokości 65% składki zarówno w przypadku upraw rolnych, jak i zwierząt 

gospodarskich. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z wymienionym przepisem Rada 

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

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

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Zakłady 

ubezpieczeń 

Według stanu na dzień 21 

września 2016 r. na terytorium RP 

działa lub może prowadzić 

działalność w zakresie ubezpieczeń 

grup 8 lub 9, tj. w grupach, które 

pozwalają na ubezpieczenie ryzyk 

wymienionych w ustawie z dnia 7 

lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich 527 podmioty 

krajowe i zagraniczne. Jednakże 

projektowane przepisy w praktyce 

Komisja Nadzoru 

Finansowego  

Zakłady ubezpieczeń, które 

zawierają umowy 

ubezpieczenia upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich. 
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będą oddziaływały na zakłady 

ubezpieczeń, które zawrą z 

ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa umowy w sprawie 

stosowania dopłat do składek  

z tytułu zawarcia z producentami 

rolnymi umów ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (w 2016 r. w 

systemie uczestniczą 3 zakłady 

ubezpieczeń) 

Producenci 

rolni 

1 387,9 tys. gospodarstw rolnych o 

pow. powyżej 1 ha użytków 

rolnych 

Dane GUS za 2016 r. Rozporządzenie określa 

wysokość dopłat do składek 

płaconych przez producentów 

rolnych z tytułu zawarcia 

umów ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt 

gospodarskich określonych w 

ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o 

ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt 

gospodarskich. Stosowanie 

dopłat będzie miało wpływ na 

wzrost konkurencyjności 

polskich gospodarstw z uwagi 

na obniżenie kosztów 

ubezpieczeń majątkowych w 

rolnictwie oraz zapewnienie 

środków na wznowienie 

produkcji w gospodarstwach 

rolnych poszkodowanych w 

wyniku klęsk żywiołowych, a 

także na zwiększenie liczby 

zawartych przez zakłady 

ubezpieczeń umów 

ubezpieczenia upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji publicznych z: Federacją Branżowych Związków 

Producentów Rolnych, Federacją Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Forum 

Związków Zawodowych, Krajową Federacją Producentów Zbóż, Krajową Radą Izb Rolniczych, Krajową Radą 

Spółdzielczą, Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izbą Gospodarczą, Krajowym Związkiem 

Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowym Związkiem Rolników, Kółek  

i Organizacji Rolniczych, Krajowym Związkiem Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw, Niezależnym 

Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Ogólnopolskim 

Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Konfederacją Lewiatan, Polskim 

Związkiem Ogrodniczym, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Dialogu Społecznego w Rolnictwie, 

Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Związkiem Sadowników 

Rzeczpospolitej Polskiej, Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, Związkiem 

Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP Zarządem Głównym, Związkiem Zawodowym Rolnictwa  
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i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, Związkiem Zawodowym 

Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni”, Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, Business Centre Club, Ogólnopolskim Porozumieniem 

Związków Zawodowych oraz Polską Izbą Ubezpieczeń. 

W trakcie konsultacji uwagę do projektu rozporządzenia zgłosił Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej 

„Solidarni” dotyczącą różnicowania poziomu wysokości dopłaty do składek ubezpieczenia w zależności od 

powierzchni upraw w gospodarstwie. Ponadto Federacja Porozumienie  Zielonogórskie zgłosiła uwagę 

dotyczącą nie stosowania dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw tytoniu. Uwagi te nie 

zostały uwzględnione. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2017 

r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [tys. zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła 

finansowania  

W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 852 603 tys. zł, w tym kwota  

100 717 tys. zł w ramach części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw rolnictwa oraz 751 886 tys. zł w ramach rezerwy celowej  

w części 83, dziale 758, rozdziale 75818, poz. 35 – Ubezpieczenie upraw rolnych  

i zwierząt gospodarskich.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich  minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera z zakładami 

ubezpieczeń, które przedstawią ofertę z warunkami ubezpieczenia upraw rolnych  i 

zwierząt gospodarskich umowy w sprawie dopłat, określające limity dopłat do składek 

ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na dany rok w ramach dotacji 

przewidzianej na ten cel w ustawie budżetowej. Środki na dopłaty do składek ubezpieczeń 

zostaną przekazane do wysokości ustalonych w tych umowach, co oznacza, iż po 

wyczerpaniu limitu na dopłaty do składek, nie mogą być zawierane umowy 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z producentami rolnymi z dopłatami 

do składek. W przypadku zgłoszenia przez zakłady ubezpieczeń limitów dopłat 
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przekraczających limit wydatków na dany rok, zostaną wprowadzone mechanizmy 

korygujące polegające na ustaleniu limitów tych dopłat w umowach zawieranych z 

zakładami ubezpieczeń przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do wysokości 

wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na dany rok. 

W tabeli nie wskazano kwot, gdyż rozporządzenie nie generuje dodatkowych skutków dla 

budżetu państwa. Zatem rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa, ponad kwotę zaplanowaną w projekcie 

ustawy budżetowej na 2018 r. oraz nie spowoduje skutków finansowych dla budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem funkcjonowania 

ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zostały wykazane w 

Ocenie Skutków Regulacji do tej ustawy. Zgodnie z tym wydatki te były określone w 

łącznej kwocie 1 158 142 tys. zł i założeniu, że ubezpieczonych zostanie 5 mln ha upraw 

rolnych. Jednakże trudne jest do określenia faktyczne wykorzystanie w 2018 r. środków na 

ten cel, ze względu na brak możliwości określenia faktycznego zainteresowania 

producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w tys. zł) 

ceny stałe z 

2017 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

Zakłady ubezpieczeń 

– przychody z tytułu 

składek ubezpieczeń 

(wraz z dopłatą z 

budżetu państwa) 

0 0 0 0 0 0 0 

Gospodarstwa rolne i 

działy specjalne 

produkcji rolnej – 

koszty składek 

ubezpieczeń upraw 

rolnych i zwierząt 

gospodarskich 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Zakłady ubezpieczeń Stosowanie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich wpłynie na rozszerzenie zakresu działalności 

zakładów ubezpieczeń. Wartości w tabeli nie zostały wykazane, gdyż 
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były one wykazane w ustawie. W związku z powyższym według tych 

danych z tytułu zawarcia przez zakłady ubezpieczeń umów 

ubezpieczenia, zakłady mogą zebrać łączną składkę z tego tytułu na 

poziomie 1 781,8 mln zł.  

Producenci rolni Stosowanie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich wpłynie na wzrost konkurencyjności polskich 

gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej. Ponadto, zgodnie z 

danymi zawartymi w ustawie, z tytułu stosowania z budżetu państwa 

dopłat do składek ubezpieczenia szacuje się, że producenci rolni 

zapłacą z tego tytułu niższe składki w wysokości 623,7 mln zł. 

Wartość ta została również wykazana w ustawie o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dlatego nie jest prezentowana 

w tabeli. 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń  

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy, jednakże stosowanie dopłat do 

składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zapewni uzyskanie odszkodowań 

umożliwiających kontynuowanie produkcji w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko 

naturalne 

 sytuacja i 

rozwój regionalny 

 inne: rolnictwo 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie 

wpływu 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na przedmiotowy zakres regulacji projektowanego rozporządzenia jego ewaluacja jest niezasadna. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 



Raport z konsultacji (§ 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów) 

1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji  publicznych  

i opiniowania: 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia skierowano do 

konsultacji z: Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, Federacją Związków 

Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Forum Związków Zawodowych, Krajową 

Federacją Producentów Zbóż, Krajową Radą Izb Rolniczych, Krajową Radą Spółdzielczą, 

Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izbą Gospodarczą, Krajowym 

Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowym Związkiem 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowym Związkiem Zrzeszeń Plantatorów 

Owoców i Warzyw, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników 

Indywidualnych „Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych 

Rolników i Organizacji Rolniczych, Konfederacją Lewiatan, Polskim Związkiem 

Ogrodniczym, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Dialogu Społecznego 

w Rolnictwie, Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, Związkiem Rzemiosła Polskiego, 

Związkiem Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Związkiem Zawodowym Centrum 

Narodowe Młodych Rolników, Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP 

Zarządem Głównym, Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 

„REGIONY”, Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, Związkiem Zawodowym 

Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni”, Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa 

„Solidarność Wiejska”, Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, Business Centre 

Club, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych oraz Polską Izbą Ubezpieczeń. 

Projekt został także zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

 

Informację zwrotna o niezgłaszaniu uwag otrzymano od: Krajowego Związku 

Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowej Rady Izb Rolniczych 

oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. 

 

Sugestie lub uwagi zostały nadesłane przez: Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej 

„Solidarni” oraz Federację Porozumienie Zielonogórskie. Uwaga pierwszego podmiotu 

dotyczyła różnicowania poziomu wysokości dopłaty do składek ubezpieczenia w zależności 

od powierzchni upraw w gospodarstwie. Uwaga ta nie została uwzględniona gdyż zgodnie 

z wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym 



oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 intensywność pomocy nie może przekroczyć 

65% kosztów składek ubezpieczeniowych. W projekcie rozporządzenia określono 

maksymalny poziom dopłat do składek ubezpieczenia. Natomiast uwaga drugiego podmiotu 

dotyczyła nie stosowania dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw tytoniu.  

Uwaga ta również nie mogła zostać uwzględniona, gdyż zgodnie z ustawą z dnia  

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2047) z budżetu państwa stosowane są dopłaty do składek 

ubezpieczenia upraw rolnych m.in. do upraw tytoniu. Ponadto na podstawie ww. ustawy 

dotowanymi ubezpieczeniami objęte zostały podstawowe uprawy rolne  

w Polsce oraz najważniejsze gatunki zwierząt. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował odpowiedź do ww. podmiotów. 

 

2. Przedstawienie   wyników   zasięgnięcia    opinii,    dokonania    konsultacji 

albo   uzgodnienia   projektu   z   właściwymi   organami   i   instytucjami   Unii 

Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym: 

Projekt   rozporządzenia    nie   podlegał   konsultacjom   z   właściwymi   organami 

i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym. 

 

3. Wskazanie   podmiotów,   które  zgłosiły  zainteresowanie   pracami   nad 

projektem   w   trybie   przepisów   o   działalności   Iobbingowej   w   procesie  

stanowienia   prawa,   wraz  ze  wskazaniem   kolejności   dokonania   zgłoszeń 

albo informację o ich braku: 

Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w celu zgłaszania w trakcie 

trwania prac legislacyjnych zainteresowania w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności Iobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, 

z późn. zm.). 

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem przedmiotowego 

rozporządzenia w trybie przepisów o działalności Iobbingowej w procesie stanowienia prawa. 
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