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Ubezpieczenia obowiązkowe 

 

 

W myśl przepisów prawa każda osoba fizyczna zajmująca się 

działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający 

łącznie 1ha i opłacająca w części  lub całości podatek rolny, ma obowiązek 

zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych. 

Uregulowania prawne:  

 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392  z późn.  zm.),  

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

gospodarskich (Dz. U z 2016 r., poz.792 z późn. zm.). 

 



Ubezpieczenia obowiązkowe 

 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy, Dz. U. z 2013 r., poz. 392, Art. 4.,  Ubezpieczeniami 

obowiązkowymi są:  

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej 

„ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”;  

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania 

gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;  

3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia  

i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”;  

4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających 

na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia..  



Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

1. Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów  

o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest 

obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw,      

od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, 

grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. 

 

2. 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, od co najmniej jednego z 

wymienionych ryzyk. 



Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

 

 



Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

Zgodnie z zapisami  ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) ze 

środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia 

umów ubezpieczenia: 

1) 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, 

od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, 

deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne 

skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne lub 

2) 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.   



Umowa ubezpieczenia uprawy obejmuje uprawy roślin, uprawianych w 

plonie głównym, przy czym za plon główny uznaje się w przypadku:  

1) buraków cukrowych – korzenie buraka;  

2) kukurydzy przeznaczonej na paszę – kolby i nadziemne części rośliny;  

3) zbóż, rzepaku i rzepiku, kukurydzy przeznaczonej na ziarno – ziarna lub nasiona;  

4) ziemniaków – bulwy;  

5) warzyw gruntowych – części warzyw gruntowych przeznaczone do konsumpcji;  

6) drzew i krzewów owocowych oraz truskawek – owoce lub całe nasadzenia;  

7) chmielu – szyszki;  

8) tytoniu – liście;  

9) roślin strączkowych – nasiona.  

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 



Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 



Dopłaty wynoszą (Dz. U 2016 poz.2181 zm. Ustawy ), w przypadku ubezpieczenia 

upraw albo zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka,  

1) do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, jeżeli określone przez zakłady 

ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od ubezpieczenia upraw od 

wszystkich rodzajów ryzyka, 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, jeżeli określone przez zakłady 

ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od ubezpieczenia zwierząt od 

wszystkich rodzajów ryzyka, nie przekraczają 0,5% sumy ubezpieczenia.    

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 



Zgodnie zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.11.2016 r. 

(Dz. U. 2016 poz. 1937) w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.  

dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia dla: 

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. 

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 



Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego 

zwierzęcia gospodarskiego, producent rolny ustala z zakładem 

ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one 

przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określanych corocznie, 

w terminie do dnia 30 listopada, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w drodze rozporządzenia na kolejny rok.  

 

Producent rolny może zawrzeć umowę ubezpieczenia obejmującą 

jeden rodzaj ryzyka albo kilka wybranych ryzyk.  



1) 1 ha upraw rolnych wynoszą: 

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; 

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą: 

a) 17 100 zł – dla bydła, 

b)   9 100 zł – dla koni, 

c)      870 zł – dla owiec, 

d)      870 zł – dla kóz, 

e)   1 850 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)     1 330 zł – dla strusi. 

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2016 r. 

( Dz. U 2016 poz. 1936) określone zostały maksymalne sumy ubezpieczenia 

dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017r. 



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zawarł z pięcioma zakładami 

ubezpieczeń umowy w  sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze środków 

budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw  rolnych lub zwierząt 

gospodarskich, tj. z: 

 Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 

 Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, 

 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w 

Poznaniu, 

 Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, 

 InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna  Insurance  Group z 

siedzibą  w Warszawie. 

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 



Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy  ubezpieczenia 

obowiązkowego, obowiązany jest  do wniesienia opłaty za niespełnienie 

tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym 

roku  kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 € od 1 ha, 

ustaloną przy zastosowaniu kursu  średniego ogłaszanego przez NBP 

według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.  

Opłata  za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy 

właściwej ze  względu  na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.  

Sankcji nie stosuje się wobec  rolnika, który nie zawarł umowy 

ubezpieczenia obowiązkowego z powodu  pisemnej odmowy przez        

co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem 

właściwym  do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.  

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 


