Informacja o dop atach do sk adek z tytu u ubezpiecze upraw rolnych i zwierz t
gospodarskich

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz t
gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z pó n. zm.) od pocz tku 2006 roku jest wdra any w
Polsce system ubezpiecze w rolnictwie z dop atami z bud etu pa stwa do sk adek producentów
rolnych, z tytu u zawarcia przez nich umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich
od wyst pienia nast puj cych zdarze losowych:
dla produkcji ro linnej (tj. upraw - zbó , kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, warzyw
gruntowych, drzew
i krzewów owocowych, ziemniaków lub buraków cukrowych - od zasiewu lub wysadzenia
do ich zbioru): huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsuni cia si
ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
dla produkcji zwierz cej (tj. byd a, koni, owiec, kóz, drobiu lub wi ): huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsuni cia si ziemi, lawiny oraz uboju z
konieczno ci.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawar z czterema zak adami ubezpiecze umowy w sprawie
dop at ze rodków bud etu pa stwa do sk adek z tytu u zawarcia w 2007 roku przez te zak ady
umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wyst pienia skutków ww. zdarze
losowych w rolnictwie, tj. z:

Powszechnym Zak adem Ubezpiecze S.A. w Warszawie,
Towarzystwem Ubezpiecze Allianz Polska S.A. w Warszawie,
Towarzystwem Ubezpiecze Wzajemnych „TUW” w Warszawie,
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych w Poznaniu.
Od 1 lipca 2008r. producenci rolni zobowi zani s do ubezpieczenia co najmniej 50%
powierzchni upraw od ryzyka wyst pienia szkód spowodowanych przez powód , grad,
susz , ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Obowi zek ten dotyczy
rolników, którzy uzyskuj p atno ci bezpo rednie do gruntów rolnych w rozumieniu
przepisów o p atno ciach do gruntów rolnych i oddzielnej p atno ci cukrowej.

Rolnik, który nie spe ni obowi zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi zkowego, tj.
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowi zany b dzie do wniesienia op aty za
nieubezpieczenie tych upraw. Wysoko
stanowi b dzie równowarto

op aty obowi zuj cej w ka dym roku kalendarzowym,

w z otych 2 Euro od 1 ha, ustalon przy zastosowaniu kursu

redniego og aszanego przez Narodowy Bank Polski wed ug tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.
Op ata za niespe nienie obowi zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi zkowego b dzie
wnoszona na rzecz gminy w
Powy sze sankcje nie b

ciwej ze wzgl du na miejsce zamieszkania albo siedzib rolnika.
jednak stosowane wobec rolników w przypadku:

1) niezawarcia przez ministra w

ciwego do spraw rolnictwa umów w sprawie dop at do

ubezpiecze upraw rolnych i zwierz t gospodarskich,
2) gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowi zkowego z powodu pisemnej odmowy przez
co najmniej dwa zak ady ubezpiecze , które zawar y z ministrem w

ciwym do spraw rolnictwa

umowy w sprawie dop at, w szczególno ci z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach
taryfowych przekraczaj cych 6% sumy ubezpieczenia.

Nale y podkre li , i niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierz t
gospodarskich nie b dzie mia o wp ywu na ubieganie si przez nich o p atno ci bezpo rednie.
Wprowadzenie obowi zku ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w zwi zku z unijnym
obowi zkiem posiadania polis ubezpieczenia 50% upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 r.
ubiega si o inne formy wsparcia z bud etu krajowego w przypadku wyst pienia kl sk.
ród o: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi

