Warszawa, dnia 22 marca 2017 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

RM-10-36-17
Pan Marek KUCHCIŃSKI
Marszałek

Sejinu

Szanowny Panie Marszałku

Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawimn
Sejmowi
projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Uprzejmie

informuję

Pana

Marszałka,

że

ww. projekt

został zgłoszony

do

notyfikacji Komisji Europejskiej w dniu 21 n1arca 2017 r. pod nun1erein
SA.47824.
W

załączeniu

przedstawiam

także opinię dotyczącą zgodności

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie

uprzejmie

informuję, że

do prezentowania stanowiska

sprawie w toku prac parlamentarnych
i Rozwoju Wsi.

został upoważniony

Rządu

w tej

Minister Rolnictwa

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792 i 2181) w art. 5:
1)

w ust. 5:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz
truskawek, od ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka, o których
mowa w tym przepisie, dopłaty przysługują w wysokości stanowiącej iloraz:
a)

iloczynu wysokości dopłat określonej w przepisach wydanych na
podstawie ust. 10 i odpowiednio liczby 9, 12 lub 15 oraz

b)

sumy ustalonych

przez zakład ubezpieczeń stawek taryfowych

ubezpieczenia od rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem ryzyka suszy i ujemnych
skutków przezimowania
– nie większej jednak niż określona w ust. 2 pkt 1;”,
b)

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw drzew i krzewów
owocowych oraz truskawek, od ubezpieczenia tych upraw od wszystkich
rodzajów ryzyka, o których mowa art. 3 ust. 1 pkt 1, dopłaty przysługują
w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1;”;

2)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 6, dopłaty
przysługują w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1, lub zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli określone
przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka
lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka nie przekroczą stawek taryfowych
ubezpieczenia określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b.”;

–2–

3)

po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. Jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia
z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem
upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, przekroczą stawki taryfowe
ubezpieczenia określone w ust. 2 pkt 1, dopłaty przysługują w wysokości stanowiącej
iloraz:
1)

iloczynu wysokości dopłat określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 10
i odpowiednio liczby 9, 12 lub 15 oraz

2)

sumy ustalonych przez zakład ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od
rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,
z wyłączeniem ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania

– nie większej jednak niż określona w ust. 2 pkt 1.
7b. Jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia
upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek przekroczą stawki taryfowe
ubezpieczenia określone w ust. 2 pkt 1, dopłaty przysługują w wysokości określonej
w ust. 2 pkt 1.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 2181) uchyla się art. 2.
Art. 3. Do umów ubezpieczenia zawartych w 2017 r. stosuje się przepisy ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Wprowadzenie zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich umożliwi ubezpieczenie upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od
pełnego pakietu ryzyk lub od jednego lub kilku wybranych przez producenta rolnego
rodzajów

ryzyka,

przy

zachowaniu

możliwości

skorzystania

przez

niego

z dofinansowania z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia.
Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zmian wprowadzonych ustawą z dnia
15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich (Dz. U. poz. 2181), w tym przepisu przejściowego dotyczącego
zawierania umów ubezpieczenia w 2017 r., spowodowało obawy producentów rolnych,
że w ubezpieczeniach upraw rolnych od jednego ryzyka lub od kilku wybranych
rodzajów ryzyka zawieranych na wiosnę 2017 r. nie uzyskają oni dopłaty do składki
ubezpieczenia na poziomie 65%, jak to miało miejsce w roku ubiegłym, tylko na
znacznie

niższym

poziomie.

Przekroczenie

bowiem

stawek

taryfowych

w ubezpieczeniach upraw rolnych od wszystkich rodzajów ryzyka ponad odpowiednio
9%, 12% i 15% będzie powodowało w 2017 r. proporcjonalne obniżenie dopłaty
w stosunku do wzrostu stawek ponad ww. 9%, 12% i 15%.
Obawy te potwierdzone zostały również przez zakłady ubezpieczeń, które zawarły
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat
do składek ubezpieczenia.
Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich umożliwi ubezpieczanie upraw rolnych od jednego lub kilku
wybranych rodzajów ryzyka, przy zachowaniu możliwości skorzystania z dopłaty do
składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. w 2017 r. w wysokości 65%,
w najbardziej powszechnych uprawach rolnych (zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza,
rośliny strączkowe, buraki cukrowe).
W projekcie zmiany ustawy proponuje się nadanie nowego brzmienia pkt 1 w art. 5
ust. 5 oraz dodanie przepisu pkt 1a. Zgodnie z nowym brzmieniem pkt 1, proponuje się,
aby w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych
ubezpieczenia przekraczających odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia
upraw, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, od pełnego
pakietu ryzyk (10 rodzajów ryzyka) dopłaty do tych stawek będą pomniejszane

proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia, bez uwzględniania stawek taryfowych
dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania.
Natomiast w proponowanym pkt 1a w art. 5 ust. 5 ustawy określono zasady stosowania
dopłat do składek ubezpieczenia, w przypadku zawarcia umów ubezpieczenia upraw
drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. Mając powyższe na uwadze, w celu
umożliwienia producentom rolnym zajmującym się uprawą drzew i krzewów
owocowych oraz truskawek uzyskanie dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów
ubezpieczenia, w przypadku wybrania pełnego pakietu ryzyk, proponuje się, aby
w przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz
truskawek, z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12%
i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych były stosowane do
tych wysokości sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.
Wprowadzenie

powyższego

przepisu

ma

na

celu

zwiększenie

ochrony

ubezpieczeniowej tych upraw rolnych, w tym przez zwiększenie liczby zawartych
z producentami rolnymi umów ubezpieczenia.
Ponadto w projekcie ustawy proponuje się nadanie nowego brzmienia ust. 7 w art. 5
ustawy. Zgodnie z proponowanym brzmieniem tego przepisu dopłaty do składek
ubezpieczenia, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej swoim
zakresem jeden rodzaj ryzyka albo kilka wybranych przez producenta rolnego rodzajów
ryzyka, dopłaty do składek ubezpieczenia będą przysługiwały w wysokości do
65% składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia
od jednego lub łącznie kilku rodzajów ryzyka nie przekroczą stawek taryfowych
w wysokości odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Jeżeli oferowane przez
zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą wysokości odpowiednio 9%, 12%
i 15% sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz
truskawek, dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia,
przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla
ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. Natomiast w przypadku umów
ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, po przekroczeniu
tych stawek taryfowych, dopłata do składki będzie przysługiwała do 65% składki do
stawek taryfowych odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Pozostałą część
składki w całości zapłaci rolnik.
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Zatem, biorąc pod uwagę maksymalne prognozowane przez zakłady ubezpieczeń
stawki taryfowe, przekroczenie stawki taryfowej (9%, 12% i 15%) dla sumy ośmiu
ryzyk, skutkujące obniżeniem dopłaty z budżetu państwa do składki ubezpieczenia
(w 2017 r. w wysokości 65% składki), będzie miało charakter incydentalny. Natomiast
w przypadku ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek dopłaty
w wysokości do 65% będą stosowane odpowiednio do stawki taryfowej odpowiednio
9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. W stosunku do ubezpieczeń w 2016 r. oznacza to
poprawę procentowej stawki taryfowej ubezpieczenia dla składki ubezpieczenia
z dopłatami z 3,5% lub 5% do 9%, 12% i 15%. W związku z zaproponowanymi
powyżej zmianami w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich, w art. 2 projektowanej ustawy proponuje się uchylenie art. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich (Dz. U. poz. 2181).
Mając na uwadze zbliżający się termin zawierania przez zakłady ubezpieczeń umów
ubezpieczenia upraw rolnych w sezonie wiosennym, proponuje się wejście w życie
zaproponowanych w projekcie ustawy zmian z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
co umożliwi producentom rolnym zawieranie w sezonie wiosennym umów
ubezpieczenia już na nowych zasadach, które dla nich będą korzystniejsze.
Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana ustawa nie rodzi skutków finansowych dla budżetu państwa oraz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane zmiany nie zwiększą
skutków finansowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych
Nie dotyczy.
Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
Przedkładany projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych 16.03.2017 r.
i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy
Źródło:
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Inicjatywa własna
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Nr w wykazie prac: UD227
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.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt ustawy ma na celu zmianę algorytmu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia, aby zapewnić
jak największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych z maksymalną 65% wysokością
dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz
ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwi ubezpieczanie upraw
rolnych od pakietu jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka, przy zachowaniu możliwości skorzystania
z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. w 2017 r. w wysokości 65%, w najbardziej
powszechnych uprawach rolnych (zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest obowiązkowe ubezpieczenie od określonych rodzajów ryzyka.
Obowiązek może dotyczyć wszystkich gospodarstw rolnych, np. w Grecji w zakresie ubezpieczenia upraw i na
Cyprze lub tylko tych, które chcą korzystać z innych form pomocy państwa, np. z kredytów preferencyjnych (w USA,
Indiach, Urugwaju, Izraelu czy Nigerii). Dotacje ze środków publicznych do stawek ubezpieczenia upraw i zwierząt
stosowane są poza Polską w kilku państwach europejskich: w Portugalii, Austrii, Luksemburgu, we Włoszech, w
Hiszpanii, Francji i Szwecji.
Na rynku pojawiają się również ubezpieczenia indeksowane (index insurances), stosowane także w ubezpieczeniach
przychodów, które za podstawę mają odpowiedni wskaźnik dla danego terytorium (np. gminy) – np. w Austrii.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Zakłady
ubezpieczeń

Wielkość
Według stanu na dzień
25 września 2015 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
o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich,
391 podmiotów krajowych
i zagranicznych. Jednakże
projektowane przepisy w praktyce
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

Źródło danych
Komisja Nadzoru
Finansowego

Oddziaływanie
Zakłady ubezpieczeń, które
zawrą umowy ubezpieczenia
upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich, będą
wypłacały odszkodowania
w przypadku wystąpienia
strat w uprawach rolnych lub
zwierzętach gospodarskich.

Producenci rolni

upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich (w 2015 r.
w systemie uczestniczą 3 zakłady
ubezpieczeń).
1 563 tys. gospodarstw rolnych
o pow. powyżej 1 ha użytków
rolnych

Powszechny Spis Rolny
z 2010 r.

Projektowana ustawa
powinna przyczynić się do
poprawy konkurencyjności
gospodarstw rolnych przez
ograniczenie ryzyka utraty
przez producentów rolnych
przychodów na skutek
wystąpienia niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy był przedmiotem konsultacji roboczych z przedstawicielami producentów rolnych i zakładów
ubezpieczeń.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny bieżące)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
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0

budżet państwa

0

0

0
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JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
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0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Wejście w życie ustawy nie powoduje skutków dla budżetu państwa. Skutki dopłat do
ubezpieczeń zostają na poziomie wykazanym przy zmianie ustawy o ubezpieczeniu upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich procedowanej w ubiegłym roku, która weszła w życie w
dniu 1 stycznia 2017 r.

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
W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł)
sektor mikro-,
ceny stałe
małych i średnich
z 2015 r.
przedsiębiorstw

0

1

2

2

3

5

10

Łącznie (0–10)

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Zakłady
308,1
1 425,5 1 781,8 2 138,0 2 494,2 2 494,2 20 618,6
ubezpieczeń –
przychody z tytułu
składek
ubezpieczeń (wraz
z dopłatą z budżetu
państwa)
Gospodarstwa
-107,4
-498,9
-623,7
-748,3
-873,0
-873,0
-7 216,3
rolne i działy
specjalne produkcji
rolnej – koszty
składek
ubezpieczeń upraw
rolnych i zwierząt
gospodarskich
W ujęciu
duże
niepieniężnym przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne Gospodarstwa
Wejście w życie projektowanej ustawy powinno przyczynić się do poprawy
rolne i działy
konkurencyjności gospodarstw rolnych przez ograniczenie ryzyka utraty przez
specjalne produkcji producentów rolnych przychodów na skutek wystąpienia niekorzystnych
rolnej
zjawisk atmosferycznych.
Dodatkowe
Wyliczenia własne na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach zakładów
informacje, w tym
ubezpieczeń, przy uwzględnieniu wzrostu budżetu środków na ubezpieczenia upraw rolnych
wskazanie źródeł
i zwierząt gospodarskich, średnich sum ubezpieczenia na 1 ha uprawy i 1 szt. zwierzęcia
danych i przyjętych
oraz stawek taryfowych wynikających ze stawek stosowanych przez zakłady ubezpieczeń za
do obliczeń założeń
pakiety ryzyk.
Wykazane skutki dla zakładów ubezpieczeń i gospodarstw rolnych są wartościami łącznymi
wynikającymi z tytułu funkcjonowania obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem proponowanych
zmian.
Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany umożliwią szerszej grupie producentów rolnych
zawarcie umowy ubezpieczenia swojej produkcji z dopłatą z budżetu państwa do składki
ubezpieczenia. Ponadto, w związku z preferencyjnym traktowaniem umów ubezpieczenia
zawierających „pełny pakiet” ryzyk, producent rolny obejmie ochroną ubezpieczeniową
swoją produkcję w szerszym zakresie, niż to miało miejsce dotychczas. W związku z tym,
w przypadku wystąpienia strat w prowadzonej produkcji, uzyska on odszkodowanie
z zakładu ubezpieczeń, co umożliwi mu uzyskanie dochodu z gospodarstwa lub zapewni
środki finansowe na wznowienie produkcji, a w dalszej konsekwencji uzyskanie dochodu.
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
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanej ustawy umożliwi utrzymanie miejsc pracy w rolnictwie.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne: rolnictwo

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanej ustawy powinno wpłynąć na zwiększenie ochrony
ubezpieczeniowej upraw rolnych, a tym samym na zwiększenie dostępności do środków na
wznowienie produkcji rolnej w przypadku szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska
atmosferyczne.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zmiany zostaną włączone do oferty ubezpieczenia upraw. Do Komisji Europejskiej zostanie zgłoszona zmiana do
notyfikacji przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Zakłada się zwiększanie powierzchni ubezpieczonych upraw rolnych w poszczególnych latach 2017–2020:
1) 2017 r. – 4 mln ha,
2) 2018 r. – 5 mln ha,
3) 2019 r. – 6 mln ha,
4) 2020 r. – 7 mln ha.
Natomiast w przypadku zwierząt gospodarskich zakłada się objęcie ubezpieczeniem 14 mln szt. zwierząt,
w tym głównie drobiu.
Powyższe oparto na założeniu, że zaproponowane w niniejszym projekcie zmiany ustawy spowodują wzrost
zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia upraw rolnych. Wprowadzenie pakietów
ryzyk z dopłatą z budżetu państwa zachęci i zwiększy sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych, a tym samym nastąpi
wzrost ubezpieczonej powierzchni. Natomiast liczba zwierząt została określona na podstawie danych ze sprawozdań
zakładów ubezpieczeń, z których wynika, że ubezpieczanych jest ok. 13 mln szt. zwierząt i jest to głównie drób.
W celu monitorowania realizacji zadania zastosowany został miernik – „powierzchnia ubezpieczonych upraw
w stosunku do powierzchni gruntów ornych (%)”, który zakłada, że będzie kształtował się na następującym poziomie
w poszczególnych latach:
1) 2017 r. – 28,95%,
2) 2018 r. – 36,20%,
3) 2019 r. – 43,40%,
4) 2020 r. – 50,66%.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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