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11) Sląskich Zakładów

przemysłu drobiarskie{lo . W zakresłe' mię.a
drobiowego na zaopatrżenie kartkowe, '
83) przemysłu piwowarskiego.
84} przedsiębiorstw budowlano -montażowych na
te re nie
miejsko-przemysłowej
aglomerac ii
warszawskiej w zakresie budownictwa mieszkaniowegowraz 2. infrastrukturq sJlołecZIUl
i technicznq, łącznie z telekomunlkacj"
85) jednostek gospodarczych kółek l organizacji
rolniczych, z wyłączeniem usług produkcyjnych dla rolnictwa i produkcji rolniczej.
86) spółek wodnych,
87) ognisk
artystycznych,
tj.
pozaszkolnych
ośr od ków wychowania artystycznego,
88)- działalności gospodarCZej organizacji spo-łecznych i związków zawodowych,
89) ośrodków informacji usługowej.-

Mechaniczno-Optycznych
"Opta" w Katowicach,

72)

przedsiębiorstw

przemysłu

Iprzętu

82)

medycz-

nego i weterynaryjnego.
13) przedsiębiorstw

produkujących

samod.ody

osobowe,
" ,

74) . stoczni remontowych morskich

75)

rzecznych, __

przemysłu
wlókień
chemicznych
(tylko
wytwórni chemicznych włókien celulozowych) oraz Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex AnJlana" w Łodzi,

76) Warszawskich

"Organika -

Zakładów

Fotochemicznych

Foton".

77)

przedsiębiorstw przem.ysłu tartacznego
nie z nasycalniami drewna),
-,

78)

wytwórni

stolarki

79) przedsiębiorstw

budowlanej

prz e mysłu

(ląc'.!:-

otworowej.

meblarskiego

f

l

wyrobów sto larskich,
80)

przędzalni

w

8l}

przemysłu

garbarskiego,

2. Rozporządzenie wchodzi w życie

szenia. l

prz emyś le

-_.._- ----

ma

pierwsze~o

włókiEmnic zym,

zastosowanie -do
kwartału 1985 r.

rozliczeń

z dniem. ogło
począwszy

od

Prezel Rady Ministrów; w z. Z! Messnet.

51

, -

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 marca 1985
w 'sprawie taryfy' składek

za

ubezpieczenie ustawowe budynków oraz I1łlenla w gOlpodarstwaQb rolnycb I za
ube:tpleczenle ustawowe . odpowiedzialności cywilnej rolników.

Na podstaw ie art. 8 I w związku z art. 6 ust. l
pkt 1--5 ustawy z dnia '20 września 1984 r. o ubezpieczeniach maj ątko wych i osobowych (Dz. U. Nr 45poz. 242) za rządza się, co następuje:
§ l. 1. Ustala się taryfę składek za ubezpieczenie
ustaw owe bud y nków oraz mienia w _gospodarstwach roInyc~ i za ubezpieczenie usrawowe odpowiedzialności cywilnej rolników (OC) oraz zasady opłacania tych składek.

2. Skład k ę wymierza _się i pobiera za roczne okresy
ubezpieczenia od dnia l stycznia do dnia - 31_ grudnia
każdego .roku,
3.
jeżeli

~ie

pobiera

się

odpowIedzialność

f.

oraz nie zw raca pobranej
Państw owe go

składki,

Zakładu

Ubezpieczen, /zwdnego dalej "PZU", rozpoczyna się, ulega zmianie
lub .kol1czy sięJ ciągu roku kalendarzowego; nie pobiela
si ę takze oraz nie zwraca pobranej składki za ubezpieczenie kom . i bydła w razie zmian w stan ie pogłow i a
tycł1 zwierzą t, powstałych po wymIerzeniu skład ki.
§ 2. 1. Skladkę za ubezpieczenie budynku osoby
fizycznej oraz budynku zespołu roln ikó w indywidu a lny c h.
zwanego dalej .,zespołem' · , ustala się c d warto ś ci budynku przyjętej do ubezpieczenia, bez uwzględnIenia stopnia
~użycia. Składkę za ubezpieczenie budynku objętego ewidencją PZU przed dniem l stycznia 1975 l. ustala się
od jego wart osc i pomniejszonej o stopień zulycia przyjęty do wymiilru składki za 19'14 r.
'

2, Skład kę za ubezpieczenie bud ynku różnicuje się
w zależnosci od konstrukEji budynku
jego pokryCia
oraz miejsca położenia
zwi ązdl iia z gQspodarstwem
rolnym.
'

f 3. 1. Dla wymiaru · składki za ubezpieczenie bu.
clynku

uważa się:

budynek nie związany z g05podarstwem rolnym polożony w granicach miasta,
2) za budynek wiejski - każdy budynek położony n.
wsi oraz budynek położony w granicach miasta, związany z gospodarstwem rolnym, .
.
3) za budynek murowany budynek, - którego ściany,
' zewnętrzne są z materiałów niezapalnych, w szczególności z cegły, pustaków, kamienia albo Z muru pru"
skiego, a także budynek o murowanych ścianach 
szczy towych albo murowanych słupach pionowych
1) za. budynek miejski -

zr~bu,

,budynek, którego ściany
z _drewna lub innych zapalnych ma.-

-4) za budynek drewniany zewn ę trzne

są

teriałów,

5) za budynek pokryty twardo -

budynek, którego po-krycie jest z materiału ognioodpornego, w szczególnosci z blachy, dachówki. eternitu. lupka, papy,
6) za budynek pokryty miękko - budynek, którego pokryci e jest z materiału łatwo zapalnego, w szczeg61~
ności z gontów t desek,
1) za bud ynek pokryty słomą - taki,e budynek pokryty trzciną.
2. Przy uZlldwaniu budynków ' za murowane lub Zll
drewniane nie uwzględnia - się rod za ju materiałów budowlanych, z ji:1kich wykonane zostały szczyty budynku.
ściany działow ę , ścianki kolankowe (tremple), poddasu.
balkony oraz ścia n y budynku przylega iącego.
Jeżeli pokrycie budynku jest z różnych materiaprzyjmuje się. Że jest ono z najbardzIej łatwo zapal.
nego z tych ffićitertalów.

3,

łów,

J -

-.--...._..
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I 4. 1. Składkę za ubezpiecz.eni-e budynku osoby fIzycznej oraz budynku zespołu ustala się mnożąc wa rtoŚĆ
budynku przez odpowiednią stopę składki, wyrażoną w
promilach, wynlkającll z następującej tabeli :

Konstrukcja budynku

Pokrycie
budynku

tward~
łMadynek

murowany

miękkie

lłom/\

twarde
budynek drewniany

miękkie
słomą

Obszar użytków
rolnych w ha
,n.liczeniowych

Składka

w

zł

Budynek
miejski ; wiejski
stopa

w %0

składki

0,50
1.00
2,50

0.80
1.60
2,50

'1,00
1.80
3,20

2,40

l.bO

3,20

Obszar użytków
rolnych w ba
przeliczeniowych

Poz.

-

2. Z zastrze:!enlem ust. 3, składkę za ubezpieczenia
budynków mieszkalnych, nie związanych z gospodarst wem
rolllym, których wartość nie przekracza~oo tys. zł, obuł
ta się o 500/0.
Składkę

za ubezpieczenie domów letniskowych,
od miejsca ich położenia, ustala się jak dla
budynków wiejskich, z tym że jej wysokośĆ podwyższa

3.

niezależnie

aię o ' 500/..

"

.

4. Składkę za ubezpieczenie budynków, w którycb
lokale są- zajmowane na podstawie decyzjiadministrll·
cyjnej, na wniosek właściciela obniża się o 50%.
§ 5. 1. Dla osób fizycznyćh władających gospodarstwami rolnymi oraz zespołów składkę za ubezpiecz,enie
mienia ruchomego I upraw oraz za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników ustala się w zależnośd
od obszaru użytków rolnych t klasy gleby. Składka ta
wynpsi:

Obszar użytków
rolnych w ha
przeliczeniowych

Składka

w

zł

•

-

Składka

w

zł

-

poniżaj

0,51

590

6,01- 6,50

.c 110

19.01 - 20,00

11070

0.51 -

0,15

690

6.5J -

7.00

" 400

10,01- 21,00

11500

0.76- 1,00

86Q

1,Ql- 1.50

21.01 - 22.00

12120

1,25

1020

7,51- 8,00

.c 680 .
.c 960

22,01 - 23,00

12620

1,26- 1,50

1 110

8,Ql- 8,50 .

5240

23,01 -24,00

13140

1,51-

1,1~

1350

8,SI -

9,00

5510

24,Ql - 25.00

13640

1,16- 2,00

1530

9,01- 9,50

5710

25,Ql - 26.00

14150

2.01- 2,25

1690

9,51 -10.00

8010

26,01 - 27,00

14670

2.26- 2.50

1850

to.ot -

lÓ,50

6350

27,01- 28.00

15180

2,51- 2,15

2000

10,51 - 11.00

6610

28.01 - 29,00

15690

2,76- 3.00

2160

11,01 - 11,50

6860

29,01 - 30,00

16200

3.01- 3,25

2330

11,51 -

12,00

1110

30.01- 3·2,00

16970

3,26'-

-

3.50

2460

12,01 - 12.50

., 310

32.01 - 34.00

11910

3,51- 3,75

2620

12,51 - 13.00

7600

34,01 - 36.00

Hi 970

3.76- 4.00

2760

13•.01 - 13,50

1830

36.01 - 38,00

19970

4.01- 4,25

2900

13,51 - 14,00

8090

38,01.- 40,00

21000

•• 26- 4,50

3040

14.01 - 15.00

8520

40.,01 - 42.00

21 '990

4,51- .,75

3190

15,01 - 16,00

ilO30

42.01 -44,00

22990

4.16- 5.00

3330'

16.01 - 17,00

9540

4:4,01-;«;.00

5.01- 5,50

3540

11,01 - t8.00

10050

1,01 -

5,5.1-

e.oo

-

.

3830

18.61 - i9,oo.

~1

10500 '

I

l-

23900

4C,Ol - 48,00

14990

48.01 - 50,00

is990

/

"

'"

,

l-
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~~~~~~~--------------------~------------------~--------2. Przeliczenia obszaru użytków · rolnych z hektarów
. ftzycznych na przeliczeniowe dokonuje się z zastosowaalem · następujących współczynników:
ł

l) dla gruntów ómych

-

klasa gleby '

,

współczynnik

i

I

2) przeciętną wydajność uprawy z 1 'ha z okresu ostat-

nich 3 lat,

l I I II IlIla 1mb i IVa II\rb I v"l VI
1,6\ Qst1.Ui 1.03! 0,951 o,al 0,5
1,8

użytków .

I.
klasa gleby
.

współczynnik

zielonych:

I

I

11,8

pieczeni~.

sadów:

i
2) dla

l) obszar upraw objętych ubezpieczeniem ustawowym
na dzień 30 czerwca roku pOPI:..ze<;izające9o rok ubez..

I

II

III

I

1,6

1.2

I Iv -I V I

VI ,

1~.o I I~,5
0,8

3. W gospodarstwach rolnych o obszarze użytków
rolnych powyżej 50 hektarów przeliqeniowych kwotę
• kładki zwiększa się o 520 'lł za każdy następny hektar
przeliczeniowy.
4. JeżeIiwładający gospodarstwem rolnym nie ma:
budynków. składkę. o' której mowa w ust. 1, na jego
wniosek obniża się o '200/0:'

5. Jeżeli w gospodarstwie rolnym występują uprawy nie objęte ubezpieczeniem ustawowym na ob szarz.
co najmniej 0.25 ha. na wniosek w\aściciela, udokumentowany:

wykazan'ł

w bilansie,

3) cenę jednostkowli plonu, stosowaną do ustalenia

szkodowania na

dzień

ustalenia

ad-,

składki.

§8. 1. Składkę za ubezpieczenie mienia ruchomego
na· działkach o powierzchni d,o 0;5 ha ustala sięmnożąCł
wartość mienia przez · stopę składki za ubezpieczenie bu
dynku znajdującego się na tej działce. ' Jeżeli na działc.
znajdują się budynki o różnej konstrukcji f pokryciu.
przyjmuje się przeciętnli stopą ' składki za ubezpieczeni.
tych budynków.
2. Do wymiaru składki. o której · mowa w ust. t,
przyjmuje się wartość mienia. ruchomego w wysokości
1/, wartości budynków znajdujących się na działce. okretlonej na podstawie ł 2 ust. 1, nie mniejszlI jednak nł.
równowartość pieniężna 120 q żyta, a gdy na działc •
znajduje się tylko . budynek gospodarczy -- · 20 q tyt..
Wartość tę zaokrągla się do 10 tys. zł.

~. Ustalonli' zgodnie a ust. 1 ł 2 składkę obniża ,_ l.
jeżeli właściciel mienia ruchomego korzysta a
obniżki składlći za ubezpieczenie budynku, o którym
mowa w § 4 ust. 2.
5fJł/.,

o

4. Ustaloną zgodni. z ust. 1 I 2 składkę podwyższa
o 5fJ8/o, jeżeli właścicielowi mienia ruchomego podwyższona została zgodni. w § " ust. 3 składka za ube.pieczenie budynku.

się

kontraktacyjną
lul' pollsą ubezpieczenia
umownego ćłlbo oświadczeniem właściciela ' po~wler
5. JeżeU właściciel budynku, w którym lokale ujmo- :
dzon ym przez sołtysa. jeżeli uprawa z ·uzasadnionych wan. Sil na podstawie decyzji administracyjnej, mieszka
p izyczyn nie jest objęta kontraktllcjll.
I w tym budynku, składkę za ubezpieczeilie mienia rucho2)w odniesieniu do sadów -zaświadczeniem tereno- mego ustala się od równowartości pieniężnej 120 q ' tyt..
weyo organu administracji państ~oweJ o właścłwoścl
f 9. 1. Składkę ZII ubezpieczenie koni I bydła od..
szczególnej do spraw rolriictwa stopnia podstawopadnięcia f uboju z konlecznoścł ustala się mnożąc warwego.
tość zwierzęcia określon, w ust. 2 przez stopę składki
połowę kwoty składki ustalonej zgodnie z ust. 1 obnlia
wyrllŻon'ł w pfGCentach. wynikającą z nąstępujllceJ tasię w takim stosunku, w jakim obszar upraw nie obję
beli: .
tych ustawowym ubezpieczeniem pozostaj. do obszaru
\Iżytłl;ów rolnych danego gospodarstwa.
Stopa składki w 0/.

l) , u'mowlI

< .

ł 6. ~kładkę za ubezpieczenie budyn~ów oraz mienia
ruchomego państwowego przedsiębiorstwa gospodarki
rolnej i państwowego gospodarstwa rolnego, zwanych
~.lej
.. przedsiębiorstwem", oraz spółdzielni produkcji
rolnej; spółdzielni kółek rolniczych i kółek rolnlciych
prowadzących produkcję rolną, zwanych dalej "spółdziel
niami". ustala się mnożąc ewidencyjną wartość początko
:wą (brutto) środków trwałych wykazanli w bilansie . roku
-poprzedzającego rok u~żpieczenia, z wyłączeniem war. tości szklarni oraz namiotów i tuneli foliowych, przez
Itopę składki w· wysokości 1.2%0; w odniesieniu d~
bowo powstałych przedsiębiorstw ł' spółdzielni przyjmu j«"
lię wartość początkową środków trwałych, wykazaną na

«bień rozpoczęcia dzi?łalności.

§ 1. t. Sk!adkęza ubezpieczenie upraw przedsię
biorstw I spółdzielni ustala się mnożąc wartość · upraw
określoną zgodnie z ust. 2 przez stopę składki w wysokości 1.2°/•.

2.

Warto'ŚC

upraw ustala

się, przyjmując

za

pod s{a w ę: .

Przedmiot
ube~pieczenia

,

koni.
konie osób fizycznych nie posiadaj,cycb gospodarstw
rolnych
bydło

w Odniesieniu,
do osób flzycznychi zespołów

w odniesieniu
do przedsiębiorstw i spółdzielni

4,ł

4,5

10,0
3,5

3.3

.....

~

2. Do w:ymiaru składki, o której . mowa w ust.
przyjmuje się:

11

1) w odniesiertiu do osób fizycznych 1 zespołów . - w.....
tość normową,

,/

2) w odniesieniu do przedsiębiorstw i Ispółdzielnl- 1f1ł/.
war toście wid ency jne j.

.

-

I

.

.

.bzi
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f 10. l. -Składkę za ubezpieczenie trzody chlewnej od
padułęcia I lIboju I: konieczności ustala sfę mnożllC , wart oU trzody chlewnej określoną w ust. 2 lub 3 przei stopę
Ild adkL wyreżoną w procentach, wynikającą z następu
Mcej tabeU:
Trzoda chlewna ,
mięsho-słonino

WłAŚciciel

bekonowa
o wadze

wa o Wadze

stopa

składki

w

przedsięblorltwo
i spółdzlehrla

1,9

%

1,1

1.8
1,4

1,8

1,6

1,3
1,2

1.6

gatunków zwierzllt -

2. Składkę za ub~zpieczenie trzody chlewnej osób
fb ycmych 1 zespołów ustala się od wartości sztuk. sprzedUlychjednostkom gospodarki uspołecznionej lub innym
Jecinostkom uprawnionym do skupu tych zwierząt albo od
wartości przyjętej do obliczenia odszkodowania; składkę
po tn,ca się z należności wypłacanych za trzodę "Chlewną
ut.upionlł przez te jednostki albo przy wypłacie odszkotło wania.
3. Składkę za ubezpieczenie reprodukcyjnej trzody
chI ewnej przedsiębiorstw i spółdzielni ustala się od warlok i. ewidencyjnej wykazanej w bilansie, a za ubezpienenie pozostałej trzody chlewnej - od wartości sztuk
Ipnedanych. zużytych na własne potrzeby oraz padłych
I u bitych I: konieczności. .

f 11.

Składka za ubezpieczenie koni •. bydła 1 trzody
osób' flHcznych i ze'społów obejmuje również
• bezpieczenłe kosztów leczenia 'w razie padnięcia lub,
.boju z konieczności tych zwierząt.

.błe wnej

f 12. l. Składkę za ubezpieczenie pełnych koszlów
lec zeniazw1erząt osób fizycżn ych i zespołów ustala się
IIlno tąc wartość określoną w ust. 2 przez wyrażoną w
proceiltacla stopę Ikładki. wynikającą z następującej tabeli
PrsedJiliot
ubezpieczenia
konie
bydlo
trsoda chlewna

składki

w ./.

bez kosztów
dojazdu

z kosztami
dojazdu

1.0
0.9

1."
. 1.3
1.6

1.1

osób

fizycznych

dek, składki dla tych podmiotów ulegają podwy.ższeniu -do
tllkiej wysokości. aby sumy wypłaconych odszkodowan
w stosunku rocznym nie przekraczały 80% sumywpły
wów ze składek.

Składki ustala się na podstawie danych o szkodoza okres co najmniej ostatnich 5 lat, a yv odniesieniu do ubezpieczenia trzody chlewnej - za okres co
najmniej 2 lat.

3.

wości

§ 14. 1. Pobór składki od osób fizycznych władaj,
eych gospodarstwami rolnymi oraz od zespołów za ube:&pieczenie budynków, mienia ruchomego, upraw, odpowi ..
dzialności cywilnej rolników oraz koni 1 bydła regu- ,
lują przepisy w sprawie łącznego zobowiązania pienięż
nego; przepisy te regulują także pobór składki od osób
fizycznych za ubezpieczenie budynków i mienia rucho'mego na działkach do 0,5 ha na terenach gmin.

2. Pobór składki od osób fizycznych oraz od zespoza ubezpieczenie trzody chlewnej regulują przepisy
w sprawie poboru składki za obowiązkowe ubezpieczenie
trzody chlewnej.
łów

3. Składkę od osób fizycznych za ubezpieczenie budynków.mienia ruchomego oraz koni ł bydła na dział
kach do 0.5 ' ha w miastach pobiera jednorazowo PZU w
Ityczniu każdego roku ubezpieczenia .
4.

Ustalonąlkładkę

2. Dą ~ymiaru składki przyjmuje się:
'I) w odniesieniu dolronii bydła. - . wartość normową.
2) w odDlesi.niu do trzody chlewnej - wartość określo
pny Iprzedll.Ży jednostkom. o których mowa w
ł 10 ut. 2. _albo wartość przyjętą do obliczenia odIzkoclowanią·
.

m,

pr:zeciętr.a

roczna suma wypłaco~ych odszkodowań lub kwot pełpych
kosztów leczenia z tytułu ubezpieczenia poszczególnych '

przedsiębiorstwa

przekilzują

na rachunek PZU w
mania wezwania płatniczego.

ciągu
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ł

Ipó\pzielnle
od otrzy-

dńi

§ 13. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
14 marca 1984 r. w sprawie poboru składki za obowiązko
we ube~pieczenie trzody chlewnej (Dz. U. Nr 20, poz. 93)
się następujące

l} w tytUle oraz

czenie"
wowe".

zmiany:

w § I w'yrazy .. obowiązkowe ubezpl ..

zastępuje

2) w § 2 dodaje

f 13. 1. W województwach, w których

dla

ł zespołów, przedsiębiorstw oraz spółdzielni' - jest w sto··
sunku rocznyrn wyższa od 80 Q/o sumy wpływów ze skła

wprowadza
Stopa

oddzielnie

~;

2. W województwach. w których przeciętna roczha
suma wypłaconych odszkodowań lub kwot pełnych kosztów leczenia z tytułu ubezpieczenia .p oszczególnych gatunków zwierząt - o"dzielnie dla osób fizycznych i zaapołów, przedsiębiorstw oraz spółdzielni jest wstosuJt.
ku rocznym niższa od 700/0 sumy wpływów ze składek,
składki dla tych podmiotów " ulegająobniżeniu do takiej
wysokości, aby wypłaty odszkodowań. l).ie przekraczały
8OG/o sumy wpływów ze · składek.
.

oa oba -fllyczna i
H spół

1'oz.

134

się

się

wyrazami "ubezpieczenie ust..

ust. 3 w brzmieniu:

.. 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowlednhlJ
do jednostek uprawnionych do skupu triod,
chlewnej. nie będących jednostkami - gospodarld
uspolecznfonej".
.

§ 16. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia
29grutlnia 1982 · r. w sprawie tilryfy ' składek za obowiązkowe ubf'zpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników
(Monitor Polski Nr 33. poz. 295).
§ 17.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

szenia.
Minister Finansów: S. Niecka,.

\

