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Zarządzanie ryzykiem jest jedną ze składowych zarządzania gospodarstwem rolnym. W zarzą-
dzaniu gospodarstwem rolnym możemy wyróżnić:

• zarządzanie jakością, 
• zarządzanie zasobami, 
• zarządzanie środowiskiem, 
• zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
• zarządzanie ryzykiem.

Rodzaje ryzyka w gospodarstwie rolny:
99 ryzyko9przyrodnicze – brak możliwości przewidzenia wielkości produkcji, jej kosztów i strat, 

zmienne warunki klimatyczne i biologiczne, warunki glebowe, choroby roślin i zwierząt, 
szkodniki, zagrożenie wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza, nad-
mierne opady itp.), sezonowość produkcji, rozmieszczenie przestrzenne itp.,

99 ryzyko9 technologiczne – postęp biologiczny (wprowadzanie nowych odmian roślin, typów 
zwierząt), wprowadzanie nowych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także sposo-
bu żywienia zwierząt i rodzaju stosowanych pasz, postęp techniczny (techniczne wyposaże-
nie gospodarstwa),

99 ryzyko9ekonomiczne – ryzyko rynkowe (utrata rynków zbytu, otwarcie nowych rynków zby-
tu, zmienność cen na środki produkcji, niestabilność polityki rolnej), ryzyko kontrpartnera 
(niebezpieczeństwo odmowy lub braku możliwości wykonania kontraktu), ryzyko cenowe 
(nieprzewidywalność przyszłych ruchów cenowych, a w szczególności niekorzystnej zmiany 
ceny towaru na rynku),

99 ryzyko9organizacyjne – wiąże się z planowaniem, kontrolowaniem i organizowaniem pro-
dukcji rolniczej, zmianami organizacji, zarządu i kierownictwa, organizacji czasu pracy oraz 
powiązań z otoczeniem.

Instrumenty zarządzania ryzykiem:
1. Organizacja gospodarstwa – ograniczenie ryzyka działalności może się odbywać m. in. po-

przez dywersyfikację struktury produkcji, dobór odpowiednich odmian, zabiegi uprawowe, 
nawadnianie, profilaktykę w chowie zwierząt.

2. Dywersyfikacja dochodów – świadczenie usług przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa, 
np.: agroturystyka, praca poza gospodarstwem.

3. Interwencja polityki rolnej – płatności bezpośrednie, interwencja rynkowa (cła, kwoty produk-
cyjne), system podatkowy.

4. Dzielenie się ryzykiem z rynkiem – redukcja ryzyka poprzez: integrację w grupach produ-
cenckich, kontraktacje, wykorzystanie kontraktów terminowych w celu zabezpieczania przy-
szłych cen sprzedaży płodów rolnych.

5. Przenoszenie ryzyka – ubezpieczenia komercyjne i wzajemne.

Wstęp
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Rozdział I Ubezpieczenia obowiązkowe w rolnictwie

Ubezpieczenia obowiązkowe w rolnictwie ustanawia się wówczas, jeżeli wymaga tego szeroko 
rozumiany interes społeczny i ekonomiczny wynikający z potrzeby zapewnienia ochrony osobom 
poszkodowanym.

Istotną cechą ubezpieczenia obowiązkowego jest nakaz prawny jego zawarcia w myśl ogólnych 
warunków ubezpieczenia określonych rozporządzeniem ministra finansów. Wysokość stawek ubezpie-
czeniowych ustala zakład ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń nie może ustalać stawek ubezpieczenio-
wych poniżej kosztów świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w celu eliminacji konkurencji.

Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego nie 
może odmówić zawarcia umowy tego ubezpieczenia. Z tytułu niewypełnienia obowiązku zawarcia 
ubezpieczenia obowiązkowego osoby obowiązane obciążane są obowiązkową opłatą, której wyso-
kość określa rokrocznie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w obwieszczeniu ministra finansów. 

Ubezpieczenia obowiązkowe to:
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rol-

nego,
2. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych 

zdarzeń losowych,
3. Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych,
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Obowiązkowymi ubezpieczeniami pozostają również ubezpieczenia wynikające z przepisów od-
rębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakłada-
jących na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków i OC nałożyła na rolników Ustawa z dnia 
22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późn. zmia-
nami).

Według ustawowej definicji gospodarstwo rolne to obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami 
oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie po-
wierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także 
obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim 
produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Rolnik natomiast to osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest 
gospodarstwo rolne.
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I.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników 
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC)

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolników dotyczy tylko osób fizycznych. Osoby prawne 
z takiego obowiązku są zwolnione. Mogą one swoją odpowiedzialność cywilną ubezpieczać na za-
sadach OC ogólnego. Składkę ubezpieczeniową wylicza się na podstawie wielkości gospodarstwa 
rolnego w odniesieniu do hektara fizycznego gruntów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma na celu zapewnienie wypłaty odszkodowania 
przez zakład ubezpieczeń w przypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego innym osobom, 
za którą ponosi on odpowiedzialność (na zasadzie winy lub ryzyka). Ubezpieczenie to gwarantuje 
poszkodowanemu zaspokojenie swoich roszczeń odszkodowawczych i chroni go skutecznie przed 
ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody zobowiązanego do jej naprawienia. 

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy 
i zapłaceniu składki (lub pierwszej raty). Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy 
grunty tracą charakter gospodarstwa rolnego.

Pojęcie szkód związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego jest względnie szerokie, bo 
dotyczy zarówno szkód związanych bezpośrednio z pracami polowymi (opryski chemiczne, ruch ma-
szyn itp.), jak również szkód, których wyrządzenie pozostaje w związku z ruchem na drodze publicz-
nej (ruch pojazdów zaprzęgowych, pędzenie zwierząt itp.).

Umowę ubezpieczenia obowiązkowego należy zawrzeć z wybranym zakładem ubezpieczeń, wy-
konującym działalność ubezpieczeniową w zakresie tego ubezpieczenia. Umowa określa sumę gwa-
rancyjną lub sumę ubezpieczenia stanowiącą górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 

Taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład 
ubezpieczeń. Umowy zawierane są na okres dwunastu miesięcy.

Do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC rolników zobowiązany 
jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a uprawnionym do takiej kontroli jest starosta właściwy ze 
względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika oraz Ubezpieczenio-
wy Fundusz Gwarancyjny. Rolnik zobowiązany jest okazywać na żądanie organu kontrolnego doku-
ment zawarcia (kontynuacji) tego ubezpieczenia.

I.2. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
od ognia i innych zdarzeń losowych

W przypadku umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego pod-
miotami zobowiązanymi do jej zawarcia są osoby fizyczne posiadające gospodarstwo rolne, w skład 
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którego wchodzą takie budynki. Obowiązkiem ubezpieczenia budynków objęte są także działy spe-
cjalne produkcji rolnej.

Istotą obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych jest zagwarantowanie posiadaczo-
wi gospodarstwa rolnego środków finansowych na odtworzenie lub naprawianie w tych budynkach 
szkód, powstałych wskutek ognia i innych zdarzeń losowych trudno przewidywalnych np.: powodzi, 
huraganu lub piorunu. 

Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje w momencie pokrycia go dachem. Polisa obejmuje 
fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy, schody, balkony, dachy, instala-
cje oraz stałe elementy wykończeniowe każdego z ubezpieczonych budynków.

Ubezpieczeniem objęte są budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego a więc zarówno 
budynki mieszkalne jak i zabudowania gospodarcze.

W razie zaistnienia szkody zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia wypła-
ca odszkodowanie odpowiadające wartości zaistniałej szkody w ramach sumy ubezpieczenia budynku. 
Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Przeprowadzaniem kontroli spełnienia 
obowiązku ubezpieczenia budynków obowiązany jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a upraw-
nionym do takiej kontroli jest starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub 
miejsce zamieszkania rolnika.

I.3. Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich (Dz.U. z 2017r., poz. 2047, z późn. zm.) od 2006 roku wdrażany jest w Polsce system 
ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do skła-
dek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia Celem wprowadzenia tej ustawy 
jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności rolniczej, a co za tym idzie popularności 
ubezpieczeń rolnych i ich rozpowszechnianie.

Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpie-
czenia dla produkcji obejmującej: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, 
drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe. Ubezpie-
czenie obejmowało szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, 
obsunięcia się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Umowa ubezpieczenia może obejmować wszystkie lub wybrane przez producenta rolnego rodzaje 
ryzyka. Dopłaty wynoszą 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni 
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upraw. Składka ta dla upraw wynosi nie więcej niż 9 proc. sumy ubezpieczenia upraw. W przypadku 
upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać 
określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy 
w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie. Są to nastę-
pujące zakłady ubezpieczeń:

• Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie,
• Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
• Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
• Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
• InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, będzie zmu-
szony do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty będzie stanowiła równo-
wartość 2 euro od 1 ha, a opłata ta będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania, albo siedzibę rolnika. Sankcje te nie będą stosowane w dwóch przypadkach:

• niezawarcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umów w sprawie dopłat do ubez-
pieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

• gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy 
przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z Ministerstwem Rolnictwa i Roz-
woju Wsi umowy w sprawie dopłat.

W szczególności o ubezpieczeniu powinny pamiętać osoby korzystające z wybranych działań PROW 
2014-2020. W przypadku braku umowy ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód spowodowanych nieko-
rzystnym zjawiskiem atmosferycznym, obejmującej ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych 
lub zwierząt gospodarskich, wszelka pomoc udzielana poszkodowanym producentom rolnym będzie 
pomniejszona. Natomiast niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt 
gospodarskich nie ma wpływu na ubieganie się przez nich o dotacje z tytułu płatności bezpośrednich.

Odszkodowania będą wypłacane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku, gdy szkody w plo-
nie głównym w wyniku suszy wyniosą co najmniej 25 proc., natomiast w wypadku innych zdarzeń 
losowych co najmniej 10 proc. plonu głównego. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od 
ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

• powódź i suszę – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
• grad i przymrozki wiosenne – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego,
• ujemne skutki przezimowania – od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego 

z tym, że powinna ona być zawarta w terminie do dnia 1 grudnia.
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I.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce obowiązany jest do zawarcia umowy ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chro-
ni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych 
osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz 
poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej na-
tomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych, którzy rejestrują 
w Polsce pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze i przyczepy, oraz z posia-
daczami pojazdów wolnobieżnych.

Rodzaj uprawy Maksymalna suma ubezpieczenia 1 ha uprawy

Zboża 13 200 zł

Kukurydza 8 470 zł

Rzepak i rzepik 10 200 zł

Chmiel 61 650 zł

Tytoń 28 710 zł

Warzywa gruntowe 171 650 zł

Drzewa i krzewy owocowe 119 620 zł

Truskawki 62 050 zł

Ziemniaki 20 000 zł

Buraki cukrowe 9 000 zł

Rośliny strączkowe 14 000 zł

Rozdział II Ubezpieczenia dobrowolne w rolnictwie

Zawierane są w związku z tym że zmienne warunki przyrodnicze i ekonomiczne prowadzą często 
do dużego wahania dochodów rolników i ograniczają możliwości rozwoju gospodarstwa. W związku 
z tym wymaga ono szczególnej i pełnej ochrony ubezpieczeniowej. Oferta ubezpieczeń dowolnych 
w rolnictwie obejmuje:

II.1. Ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Obejmuje ruchomości domowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, inwentarz martwy związany 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zwierzęta gospodarskie i przechowywane ziemiopłody. Jest 
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Gatunek Maksymalna suma ubezpieczenia jednej sztuki zwierzęcia

Bydło 9 800 zł

Konie 11 280 zł

Owce 700 zł

Kozy 700 zł

Świnie 1 560 zł

Kury, perlice, przepiórki 53 zł

Kaczki 65 zł

Gęsi 250 zł

Indyki 129 zł

Strusie 1 330 zł

ono uzupełnieniem obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego. Ubezpieczy-
ciel wypłaca odszkodowanie za straty spowodowane przez zdarzenie losowe takie jak ogień, hu-
ragan, grad, lawina, powódź, deszcz nawalny, zapadanie i osuwanie się ziemi, uderzenie pioruna, 
eksplozja, upadek pojazdu powietrznego oraz podczas akcji ratunkowej prowadzonej w związku ze 
zdarzeniem, a także szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku lub wydostania się 
wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

II.2. Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

Ubezpieczeniem można objąć zwierzęta hodowlane i użytkowe, bydło, trzodę chlewną, drób, 
konie lub inne zwierzęta gospodarskie. Ubezpieczeniem objęte są choroby oraz wypadki, których 
następstwem jest ubój z konieczności lub śmierć zwierzęcia. Ubezpieczyciele często proponują do-
datkowe ubezpieczenia obejmujące: czas transportu oraz okres przebywania w bazie i na wystawie, 
utratę przydatności do reprodukcji, utratę płodu, oraz operację i okres pooperacyjny.

II.3. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa

Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubez-
pieczenia: bydła, koni., owiec, kóz, drobiu i świń. Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody spo-
wodowane prze huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz 
w wyniku oboju z konieczności. Umowa ubezpieczenia może obejmować wszystkie lub wybrane 
przez producenta rolnego rodzaje ryzyka. Dopłaty wynoszą 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia 
zwierząt. Składka ta dla będzie wynosiła nie więcej niż 0,5 proc. sumy ubezpieczenia zwierząt w go-
spodarstwie.
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II.4. Ubezpieczenie upraw

Obejmuje rośliny lub ich plony, uprawy wieloletnie tylko w latach ich plonowania oraz drzewka 
i krzewy owocowe w szkółkach. Ubezpieczenie chroni przed skutkami gradobicia, powodzi, przy-
mrozków wiosennych, ujemnymi skutkami przezimowania, huraganu, ognia oraz innych zdarzeń 
losowych. Ubezpieczone mogą być także nakłady poniesione na uprawę roślin. Ubezpieczenie to 
stanowi uzupełnienie dotowanych obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych.

II.5. Ubezpieczenie pasiek
Ubezpieczenie to mogą zawrzeć zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Ubezpieczenie obejmuje 

zatrucie pszczół środkami ochrony roślin, zniszczenie pasiek przez osoby trzecie, zwierzęta, ogień, 
powódź, huragan, uderzenie pioruna, zniszczenie pni pszczelich spowodowane niezawinionym przez 
ubezpieczającego wypadkiem w czasie ich transportu na pożytki. Dodatkowo można rozszerzyć 
ubezpieczenie o kradzież pni pszczelich lub rodzin pszczelich z uli z plastrami czerwia albo miodu.

II.6. Ubezpieczenie drobiu

Obejmuje kury, kaczki, gęsi i indyki niezależnie czy są one przeznaczone na tucz, chów na nio-
ski, czy też produkcję jaj. Zakres ubezpieczenia chroni przed szkodami w hodowli związanymi z: 
ogniem, huraganem, powodzią, podtopieniem, deszczem, śniegiem, piorunem, eksplozją, gradem, 
upadkiem statku powietrznego, lawiną, zapadaniem i usuwaniem się ziemi oraz wydostaniem się 
wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, a także szkodami spowodowanymi chorobami, wypadkami 
oraz kanibalizmem. Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o ryzyko wypadku niezawinionych 
przez ubezpieczającego przerw w dopływie prądu do fermy.

II.7. Ubezpieczenie chowu i hodowli stawu rybnego

Objęte nim mogą być karpie i pstrągi tęczowe w poszczególnych stadiach ich chowu lub hodowli. 
Odszkodowanie można uzyskać w przypadku zatrucia lub uduszenia się ryb, ich ucieczki lub niedo-
boru wody. Ubezpieczenie zawiera się na okres jednego stadium hodowli ryb.

II.8. Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności

Obejmuje lisy, norki i nutrie hodowane na fermach zgodnie z wymogami hodowli zwierząt futer-
kowych. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku padnięcia lub koniecznego 
uboju zwierząt z powodu choroby, wypadku, ognia, powodzi lub huraganu.

II.9. Ubezpieczenie maszyn rolniczych (Agrocasco)

Ubezpieczenie to obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje maszyn i pojazdów rolniczych. Ubez-
pieczyć je można od klęsk żywiołowych oraz rabunku i kradzieży.
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Rozdział III Inne instrumenty pomocne w zarządzaniu ryzykiem

III.1. Pomoc z budżetu krajowego dla rolników i posiadaczy stawów poszkodowanych 
w 2018 r. w wyniku suszy

Klęska suszy, która w 2018 roku nawiedziła Polskę, nie ominęła również producentów rolnych 
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski o oszacowanie strat na terenie nasze-
go województwa złożyło około 14 tys. rolników ze 107 gmin. Najwyższe straty ponieśli rolnicy ze 
wschodnich powiatów: gołdapskiego, giżyckiego, węgorzewskiego, ełckiego, oleckiego i piskiego. 
Największe starty wystąpiły w zbożach jarych i ozimych, rzepaku a także trwałych użytkach zielo-
nych i roślinach strączkowych.

W związku z wielkimi stratami jakie ponieśli rolnicy Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie 
ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spo-
wodowane wystąpieniem w 2018r. suszy lub powodzi. W ramach programu rolnicy mogli skorzystać 
z szeregu działań które pozwoliły im na złagodzenie skutków wystąpienia suszy.

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można było składać wnioski o udzielenie 
pomocy obejmujące szkody powstałe w konkretnej uprawie w wysokości co najmniej 70 proc. danej 
uprawy. Wnioski można było składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta 
rolnego od 14.09.2018 r. do 16.11.2018 r. Stawka pomocy wynosiła 1 000 zł na 1 ha powierzchni 
uprawy. Kwota pomocy była pomniejszona o 50 proc. w przypadku rolników, którzy w dniu wystą-
pienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw 
w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Natomiast w przypadku rolników w których gospodarstwach wystąpiły szkody na powierzch-
ni uprawy w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy nabór wniosków 
o udzielenie pomocy trwał od 26.09.2018 r. do 16.11.2018 r. Stawka pomocy wynosiła 500 zł na 1 
ha powierzchni uprawy. Również w tym przypadku wnioski można było składać do kierownika biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a kwota pomocy była pomniejszona 
o 50 proc. w przypadku rolników, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli 
ubezpieczonych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem 
łąk i pastwisk.

Rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem 
suszy objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku z tymi 
szkodami, aby uzyskać pomoc umożliwiające udzielenie również pomocy w związku ze szkodami 
w uprawach rolnych, powstałymi na powierzchni uprawy, obejmującymi co najmniej 30 proc. i mniej 
niż 70 proc. danej uprawy, nie musieli ponownie składać wniosków o udzielenie pomocy. 
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Pomoc ta była udzielana:
• jako pomoc publiczna, w przypadku gdy szkody spowodowane suszą, wynosiły powyżej 30 

proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji 
roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo

• w ramach formuły de minimis, w przypadku gdy powyższe szkody wynosiły nie więcej niż 30 
proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Również od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili 
chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których 
wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, mogli składać wnioski o udzielenie pomocy.

Stawka pomocy wynosiła 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wnio-
ski o udzielenie pomocy należało złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika 
podatku rolnego.

Pomoc ta była udzielana w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
i nie mogła być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Poza ww. rodzajami pomocy rolnicy którzy zostali poszkodowani przez suszę, mogli ubiegać się 
także o inne rodzaje pomocy w formie:

1. kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej tzw. kredytu klęskowego. Kredyt taki 
może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej takich jak: kwali-
fikowany materiał siewny, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, paliwo na cele rolnicze, 
inwentarz żywy. Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50 proc. poniesionych wy-
datków. W 2018 roku kredyty były udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta 
rolnego w wysokości do 0,5 proc. w skali roku;

2. poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w go-
spodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obsza-
rach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;

3. udzielania przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny 
wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i roz-
łożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

4. zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia 
i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości oraz ulg 
w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na 
indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie powstały szkody;

5. spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, w których 
producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą 
Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata – w przypadku zawie-
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szenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów w takim samym okresie;
6. udzielania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indy-

widualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku z tytułu huraganu, 
deszczu nawalnego lub gradu

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub dzia-
łach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem 
w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu mogli składać wnioski o pomoc.

Wniosek należało złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomoc była skierowana do producenta rolnego w którego gospodarstwie rolnym lub dziale spe-
cjalnym produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. 
huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Z możliwości uzyskania pomocy wyłączeni byli producenci rolni, którzy uzyskali pomoc która 
była udzielana w 2017 r. na szkody spowodowane w sierpniu 2017 r. przez huragan, deszcz nawalny 
lub grad.

Stawka pomocy wynosiła:
1. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem 

w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy 
lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70 proc. upraw w szklarniach lub tunelach 
foliowych;

2. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem 
w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły mniej niż 70% danej uprawy lub 
szkody powstały na powierzchni poniżej 70 proc. upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Pomoc będzie udzielana:
• w ramach formuły pomocy de minimis, – w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych spo-

wodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, oszacowane 
przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia 
szkód wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, albo

• w ramach pomocy publicznej – w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane 
wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, oszacowane przez komisję 
powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wynoszą 
powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjal-
nym produkcji rolnej.
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Kwota pomocy podlegała pomniejszeniu o 50 procent dla producentów rolnych, którzy w dniu 
wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50 proc. powierzchni 
upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pa-
stwisk. 

III.2. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

Kredyt może zostać udzielony w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez: suszę grad deszcz 
nawalny ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne powódź huragan piorun osunięcie się 
ziemi i lawinę.

Kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu osza-
cowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę, jeżeli:

• szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne wynoszą powyżej 30 proc. 
średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech 
lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem 
roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji – w przypadku szkód w uprawach rolnych 
i zwierzętach gospodarskich oraz w środkach trwałych,

• szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wystąpiły w danym roku 
kalendarzowym, co najmniej dwukrotnie, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym pro-
dukcji rolnej i wynoszą łącznie powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej, o której 
mowa w pkt 1,

• szkoda przekracza kwotę 3 350 zł – w przypadku szkód w środku trwałym innym niż uprawy 
rolne i zwierzęta gospodarskie,

• pomoc będzie udzielana w ramach formuły pomocy de minimis – w przypadku, gdy szkody 
w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich wyniosą nie więcej niż 30 proc. średniej 
rocznej produkcji rolnej.

Przez wznowienie produkcji należy rozumieć:
W przypadku linii inwestycyjnej K01 – ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na 

odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez:
• przywrócenie funkcji użytkowych: zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, 

magazynowo-składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produk-
cji, a także urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz 
i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, pomieszczeń socjalnych, zagrodowych 
oczyszczalni ścieków, placów w obrębie gospodarstw rolnych, dojazdów łączących punkty 
odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych, ogrodzeń, murów opo-
rowych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, pomiesz-
czeń socjalnych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych; 
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uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarządzania procesem 
produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych, elementów infrastruktury tech-
nicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,

• przywrócenie produkcyjności poprzez zakup: kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na 
odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuż-
szy niż 5 lat, z wyłączeniem roślin na cele energetyczne, stada podstawowego inwentarza 
żywego,

• zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, urządzeń i opro-
gramowania do zarządzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, do-
stawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach 
specjalnych produkcji rolnej, 

W przypadku linia obrotowej K02 – ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywró-
cenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:

• kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
• nawozów mineralnych,
• środków ochrony roślin,
• paliwa na cele rolnicze,
• inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków 

obrotowych,
• matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
• pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
• materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
• pasz objętościowych.

Kwota kredytu z linii K01 nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesio-
nych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oszacowanej przez Komisję 
powołaną przez wojewodę, oraz wynosić więcej niż:

• 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych, w tym w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę ryb słod-
kowodnych w stawach rybnych,

• 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji 
w działach specjalnych produkcji rolnej.

Kwota kredytu z linii K02 nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwie-
rzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może prze-
kroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawi-
ska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko 
atmosferyczne oraz wynosić więcej niż:

• 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych,
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• 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji 
w działach specjalnych produkcji rolnej.

Wysokość oprocentowania w przypadku gospodarstw które miały ubezpieczone co najmniej 50 
proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłącze-
niem łąk i pastwisk wynosiła 0,5 proc. w skali roku, natomiast w przypadku które nie miały ubez-
pieczonych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, wynosiła od 2,08 proc. do 2,855 proc. w skali roku.

Okres kredytowania oraz okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia 
umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, określane były 
w umowie kredytu

III.3. Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Nabór wniosków przeprowadzony był w terminie od 5 listopada 2018 r. do 4 grudnia 2018 r. 
W ramach tego działania pomoc przyznawało się:

 9 rolnikowi, który był posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadził chów lub hodowlę nie mniej niż 
50 świń i planował realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
afrykańskiego pomoru świń poprzez:
• ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
• utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
• zakup urządzeń do dezynfekcji, lub
• przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym 

w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach;
 9 spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczących zaopatrze-

nia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw 
rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez 
powódź lub deszcz nawalny.

O kolejności przysługiwania pomocy decydowała suma uzyskanych punktów z dokładnością do 
trzech miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 9 w przypadku rolników:
• jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosiła:

 – od 50 do 800 świń – przyznawało się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów 
przyznawało się w przypadku, gdy liczba świń była równa 800, a dla pozostałych 
wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,
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 – od 800 do 1200 świń – przyznawało się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów 
przyznawało się w przypadku, gdy liczba świń była równa 800, a dla pozostałych 
wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,

 – powyżej 1200 świń – przyznawało się 2 punkty;
• jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej – przyznawało się 2 punkty.

 9 w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych:
• jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wod-

nej lub związku spółek wodnych wynosiła:
 – mniej niż 600 ha – przyznawało się 0 punktów;
 – od 600 do 3600 ha – przyznawało się od 0 do 15 punktów, przy czym 15 punktów 

przyznawało się w przypadku, gdy powierzchnia była równa 3600 ha, a dla pozo-
stałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do 0 punktów dla wartości 
powierzchni równej 600;

 – więcej niż 3600 ha – przyznawało się 15 punktów;
• jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działał na terenie gminy poszkodo-

wanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 
1997 r. – przyznawało się 2 punkty.

Pomoc była udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów 
kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż:

• 100 tys. zł – w przypadku rolnika, który był posiadaczem samoistnym lub zależnym 
nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadził chów lub 
hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie na nieruchomości położonej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

• 500 tys. zł – w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych, jeżeli więcej niż 
połowę członków spółki stanowili rolnicy posiadający grunty rolne, spółka została utwo-
rzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony 
gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu 
członków spółki wodnej.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

W terminie 7-29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywioło-
wymi, mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składni-
ków gospodarstwa. Wnioski o przyznanie pomocy można było składać w oddziałach regionalnych 
ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji. Wcześniejsze, nabory odbyły się w ter-
minach: 6-20 listopada, 5-18 października oraz 4-18 września 2017 r. Cykliczne ogłaszanie naborów 
umożliwiło ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w wy-
niku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
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O przyznanie takiego wsparcia mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez 
co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki 
wiosenne, ujemne skutki przezimowania, osunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pio-
runa. Przyznanie wsparcia uzależnione było od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych 
przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym był składany 
wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany był wniosek. 

O pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w upra-
wach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30 proc. średniej 
rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła 
szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, 
z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczyły 
składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymagało poniesienia kosztów kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określała 
komisja powołana przez wojewodę.

Pomoc mogła być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowa-
nie można było również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, 
które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych, a także na zakup stada podstawowego zwie-
rząt gospodarskich, w przypadku utraty zwierząt oraz odbudowę zniszczonych budynków (z wyłącze-
niem budynków, do których rolnik był obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego) 
lub budowli w miejsce tych, które zostały zniszczone.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką mógł otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosiła do 300 tys. zł, z tym że nie 
mogła przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie oszacowanej wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia 
dotyczy wniosek o przyznanie pomocy określana była wysokość wsparcia, jaką mógł otrzymać rol-
nik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Jeżeli 
zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do 
odtwarzanego składnika pomniejszało się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubez-
pieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a ubiegał się o pomoc na odtworzenie 
plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 
5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejszało się o 50 proc. 



Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r.20

Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o materiały zaczerpnięte od:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• „Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie” – Ireneusz Gradka, Bolesław Pieczyński, Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Radom 2013,
• „Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie – rozwiązania krajowe i międzynarodowe”, 

praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Joanny Pawłowskiej-Tyszko, Instytut Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016,

• Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA w Warszawie,
• Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie,
• Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu,
• Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
• InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,




