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

gospodarskich 

Dz. U. 2016r. poz.792 z późn. zm. 
(stan prawny na 01.04.2017r.) 

Opracowano w Biurze Ubezpieczeń Rolnych 
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W 2017r. nie ma już żadnych progów stawek taryfowych, 

powyżej których nie przysłu-giwałaby żadna dopłata do 

składki  

z budżetu państwa! 
(a jakie to były progi?) 

Zatem, producent rolny będzie mógł skorzystać z dopłaty do 

składki z budżetu państwa (w pełnym zakresie 65%) bez względu na 

zastosowaną ostateczną stawkę taryfową za dane ubezpie-czenie.  



Na 2017 rok MRiRW zawarło umowy ws. dopłat             
z pięcioma zakładami ubezpieczeń: 

 

 TUW „TUW” 

 PZU S.A. 

 Concordia Polska TUW 

 Pocztowe TUW 

 InterRisk  S.A. 

 



Na 2017r. limit dopłat dla TUW „TUW”, określony 
w umowie z MRiRW, wynosi 25.000.000 PLN 
(dużo to, czy mało?) 

 
 

W 2017r. wysokość dopłat do składek, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów,  wynosi 65% 

(ale czy zawsze 65%?) 

 

 



Dopłaty z budżetu państwa wynoszą (po zmianie ustawy z 

marca 2017r.) 65% składki, jeśli określone przez z.u. stawki 

taryfowe za osiem ryzyk (bez suszy i ujemnych skutków 

przezimowania) nie przekroczą: 

  9% sumy ubezpieczenia – dla upraw na glebach klas I – 

IVb; 

 12% s.u. – dla upraw na V klasie gleby;  

 15% s.u. – dla upraw na VI klasie gleby, 

(z tym że zasada „ośmiu ryzyk” nie dotyczy ubezpieczeń upraw  

                drzew i krzewów owocowych oraz truskawek) 

 



Jeżeli jednak określone przez z.u. stawki taryfowe od ośmiu ryzyk 
przekroczą odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, 
procentową wysokość dopłat zmniejsza się do wysokości stanowiącej 
iloraz liczby 65 pomnożonej przez odpowiednio 9, 12, 15 i 
podzielonej przez sumę ustalonych przez  z.u. stawek za 8 ryzyk. 

np. gdy stawka taryfowa za 8 ryzyk w ubezpieczeniu upraw na klasie 
gleby IVa będzie wynosić 10%, to wysokość dopłaty w takim 
przykładowym ubezpieczeniu wyniesie:   

65% x 9% / 10% = 58,5%  (a w 2016r. dopłata ta wynosiła zawsze 65%, . 

  (z tym że zasada „ośmiu ryzyk” nie dotyczy ubezpieczeń upraw 

                drzew i krzewów owocowych oraz truskawek) 

 



W 2017 r., zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie Taryfą 

stawek, dopłata do składek wynosi z reguły maksymalne 

65% składki ubezpieczeniowej, z tym że: 

1) z niższymi dopłatami mamy do czynienia jedynie w 

ubezpieczeniach upraw tytoniu oraz warzyw psianko-

watych, dyniowatych, kukurydzy cukrowej i fasoli, 

uprawianych na klasach gleby I – IVb (maksymalna dopłata w 

ubezpieczeniach tych upraw wynosi 58,5 % s.u.). 

 



 
(maksymalne dopłaty c.d.) 

 

2) w przypadku natomiast ubezpieczeń drzew i krzewów owocowych oraz ubezpieczeń 

truskawek, wysokość dopłat wynosi: 

 

 Klasa 
gleby Maksymalna dopłata 

I - IVb 

65%, ale nie więcej niż 65% ze stawki  9% s.u.   
(czyli maks. 5,85% s.u.) 

V 

65%, ale nie więcej niż 65% ze stawki 12% s.u.   
(czyli maks. 7,80% s.u.) 

VI 

65%, ale nie więcej niż 65% ze stawki 15% s.u.   
(czyli maks. 9,75% s.u.) 



Ważna informacja – z uwagi na fakt, iż dla różnych klas gleb 
ustawodawca przewidział różne progi maksymalnych dopłat, to 
podanie klasy gleby, na której uprawiana jest ubezpieczana 
uprawa, jest obligatoryjne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia 
(AS wymaga)!  

 

 W przypadku, gdy uprawa rolna jest prowadzona na działce 
ewidencyjnej, na której występują użytki rolne różnych klas, przy 
ustalaniu progów dopłatowych stawek taryfowych, z.u. uwzględniają 
klasę tych użytków rolnych, których powierzchnia jest największa na 
danej działce, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez producenta 
rolnego w tym zakresie. 

 



Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2017r: 

Zboża                – 14.000 zł  

Kukurydza         – 10.300 zł 

Rzepak i rzepik – 10.550 zł 

Chmiel               – 58.350 zł  

Tytoń                  - 31.350 zł 

Warzywa gruntowe – 192.000 zł 

Drzewa i krzewy owocowe – 113.250 zł 

Truskawki          – 78.000 zł 

Ziemniaki           – 50.000zł 

Buraki cukrowe – 11.430 zł 

Rośliny strączkowe – 20.130 zł. 

 



Umowy ubezpieczenia upraw są zawierane na okres do 12 miesięcy (z 
tym że, w naszym Towarzystwie, nie dłużej niż do końca okresu wegetacji – 
wyjątkiem są nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek). 

 

Okres odpowiedzialności: 

 w przypadku ujemnych skutków przezimowania – od 1 grudnia do 30 
kwietnia; 

 

 w przypadku przymrozków wiosennych – od 15 kwietnia do 30 
czerwca; 

 

 w przypadku suszy – od 21 marca do 30 września. 

 



Rolnik, który uzyskał płatności, w rozumieniu przepisów o płatnościach 
w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest zobowiązany 
zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych, 
wymienionych w ustawie, od skutków wystąpienia szkód 
spowodowanych przez co najmniej jedno z niżej wymienionych 
ryzyk: 

 

1) powódź,  
2) suszę,  
3) grad,  
4) ujemne skutki przezimowania, 
5) przymrozki wiosenne. 

 



Ubezpieczeniem musi być objęte co najmniej 50% powierzchni upraw 

rolnych wymienionych w usta-wie (poniżej), znajdujących się aktualnie 

„na polu”,     a sankcją karną za niespełnienie tego obowiązku jest 

opłata w wysokości 2 euro od 1 ha. 

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy upraw: 

  1) zbóż;                7) drzew i krzewów owocowych; 

  2) kukurydzy;    8) truskawek; 

  3) rzepaku lub rzepiku;      9) ziemniaków; 

  4) chmielu;             10) buraków cukrowych; 

   5) tytoniu;             11) roślin strączkowych. 

                   6) warzyw gruntowych;  

 



KARENCJA: 
 

powódź,  

susza,  

grad 

przymrozki wiosenne 

 – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy; 

(analogiczny okres karencji, zgodnie z OWU 01, w ryzykach 

dobrowolnych – czyli tzw. „Plus”) 
  

ujemne skutki przezimowania – od dnia zawarcia umowy, z tym że 

powinna być ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia. 

 



Producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna albo 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest 

gospodarstwo rolne, prowadzącą działalność rolniczą. 

 Tylko producent rolny może otrzymać dopłaty (należy 

pamiętać, że aktualnie i duży przedsiębiorca może uzyskać 

dopłaty do składki, po uprzedniej jednak zgodzie MRiRW – 

dwuetapowe zawieranie umowy ubezpieczenia, po 

uzyskaniu zgody BUR) 

 



 

 

 

A jakie będą zmiany w ofercie Towarzystwa 

na jesień 2017r.? 



                        O co chodziło z tą tabelką  

                               na jesieni 2016r.? 

Województwo U18% U GUW(U18%) GUW 

dolnośląskie Tak Tak Tak Tak 

kujawsko-pomorskie Tak NIE NIE NIE 

lubelskie Tak Tak Tak NIE 

lubuskie Tak Tak Tak Tak 

łódzkie Tak NIE NIE NIE 

małopolskie Tak Tak Tak Tak 

mazowieckie Tak NIE NIE NIE 

opolskie Tak Tak Tak Tak 

podkarpackie Tak Tak Tak Tak 

podlaskie Tak Tak Tak Tak 

pomorskie Tak Tak Tak NIE 

śląskie Tak Tak Tak Tak 

świętokrzyskie Tak Tak Tak Tak 

warmińsko-mazurskie Tak NIE NIE NIE 

wielkopolskie Tak NIE NIE NIE 

zachodnio-pomorskie Tak Tak Tak Tak 



 

W 2017r. nie ma już żadnych progów stawek taryfowych, 

powyżej których nie przysłu-giwałaby żadna dopłata do 

składki  

z budżetu państwa! 
(a jakie to były progi?) 

Zatem, producent rolny będzie mógł skorzystać z dopłaty do 

składki z budżetu państwa (w pełnym zakresie 65%) bez względu na 

zastosowaną ostateczną stawkę taryfową za dane ubezpie-czenie.  



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  
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