
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady stosowania dop∏at
ze Êrodków bud˝etu paƒstwa do sk∏adek z tytu∏u za-
warcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystàpienia
skutków zdarzeƒ losowych w rolnictwie.

2. Dop∏aty do sk∏adek z tytu∏u zawarcia umów
ubezpieczenia, zwane dalej „dop∏atami”, sà realizo-
wane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa ustalonych w usta-
wie bud˝etowej, z cz´Êci, której dysponentem jest mi-
nister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa. 

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) gospodarstwo rolne — obszar gruntów sklasyfiko-
wanych w ewidencji gruntów i budynków jako
u˝ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrze-
wione na u˝ytkach rolnych, o ∏àcznej powierzchni
przekraczajàcej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wy-
jàtkiem gruntów zaj´tych na prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej innej ni˝ dzia∏alnoÊç rolnicza,
a tak˝e obszar takich gruntów, niezale˝nie od po-
wierzchni, je˝eli jest prowadzona na nim produk-
cja rolna stanowiàca dzia∏ specjalny produkcji rol-
nej w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz przepisów o podat-
ku dochodowym od osób prawnych;

2) producent rolny — osob´ fizycznà, osob´ prawnà
albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà oso-
bowoÊci prawnej, w której posiadaniu lub wspó∏-
posiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Art. 3. 1. Ze Êrodków bud˝etu paƒstwa sà udziela-
ne dop∏aty do sk∏adek z tytu∏u zawarcia umów ubez-
pieczenia:

1) upraw zbó˝, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemnia-
ków lub buraków cukrowych, od zasiewu lub wy-
sadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystàpienia
szkód spowodowanych przez ogieƒ, huragan, po-
wódê, deszcz nawalny, grad, piorun, eksplozj´, ob-
suni´cie si´ ziemi, lawin´, susz´ oraz ujemne skut-
ki przezimowania lub przymrozków wiosennych
lub

2) byd∏a, koni, owiec, kóz lub Êwiƒ od ryzyka wystà-
pienia szkód spowodowanych przez ogieƒ, hura-
gan, powódê, deszcz nawalny, grad, piorun, eks-
plozj´, obsuni´cie si´ ziemi, lawin´ oraz w wyniku
uboju z koniecznoÊci

— zwanych dalej „umowami ubezpieczenia”.

2. Szkody spowodowane przez:

1) ogieƒ — oznaczajà szkody powsta∏e w wyniku
dzia∏ania ognia, który przedosta∏ si´ poza paleni-

sko lub powsta∏ bez paleniska i rozszerzy∏ si´
o w∏asnej sile;

2) huragan — oznaczajà szkody powsta∏e w wyniku
dzia∏ania wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝
24 m/s, którego dzia∏anie wyrzàdza masowe szko-
dy; pojedyncze szkody uwa˝a si´ za spowodowa-
ne przez huragan, je˝eli stwierdzono dzia∏anie hu-
raganu na obszarze co najmniej dwóch gospo-
darstw rolnych;

3) powódê — oznaczajà szkody powsta∏e wskutek:

a) zalania terenów w nast´pstwie podniesienia si´
poziomu wód p∏ynàcych lub stojàcych,

b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,

c) sp∏ywu wód po zboczach lub stokach na tere-
nach górskich i podgórskich;

4) deszcz nawalny — oznaczajà szkody powsta∏e
wskutek deszczu o wspó∏czynniku wydajnoÊci
o wartoÊci co najmniej 4; w przypadku braku mo˝-
liwoÊci ustalenia tego wspó∏czynnika bierze si´
pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miej-
scu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia∏a-
niach deszczu nawalnego; 

5) grad — oznaczajà szkody powsta∏e wskutek opadu
atmosferycznego sk∏adajàcego si´ z bry∏ek lodu;

6) piorun — oznaczajà szkody b´dàce nast´pstwem
wy∏adowania atmosferycznego; 

7) eksplozj´ — oznaczajà szkody powsta∏e w wyniku
gwa∏townej zmiany stanu równowagi uk∏adu
z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów
lub pary, wywo∏ane ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrze-
niania si´; w odniesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych
i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem
uznania szkody za spowodowanà eksplozjà jest,
aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg∏y rozdar-
ciu w takich rozmiarach, ˝e wskutek ujÊcia gazów,
py∏ów, pary lub cieczy nastàpi∏o nag∏e wyrówna-
nie ciÊnieƒ; za spowodowane eksplozjà uwa˝a si´
równie˝ szkody powsta∏e wskutek implozji, pole-
gajàce na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró˝-
niowego ciÊnieniem zewn´trznym;

8) obsuni´cie si´ ziemi — oznaczajà szkody spowo-
dowane przez zapadanie si´ ziemi oraz usuwanie
si´ ziemi, z tym ˝e za szkody spowodowane przez:

a) zapadanie si´ ziemi — uwa˝a si´ szkody po-
wsta∏e wskutek obni˝enia si´ terenu z powodu
zawalenia si´ podziemnych wolnych przestrzeni
w gruncie,

b) usuwanie si´ ziemi — uwa˝a si´ szkody powsta-
∏e wskutek ruchów ziemi na stokach;
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9) lawin´ — oznaczajà szkody powsta∏e wskutek
gwa∏townego zsuwania si´ lub staczania ze zboczy
górskich lub podgórskich mas Êniegu, lodu, ska∏,
kamieni, ziemi lub b∏ota;

10) susz´ — oznaczajà szkody powsta∏e wskutek utrzy-
mywania si´ przez okres co najmniej 2 kolejnych
miesi´cy niedoboru opadów w stosunku do sum
Êrednich wieloletnich, stanowiàcego mniej ni˝
50 % normy ustalonej przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej;

11) ujemne skutki przezimowania lub przymrozków
wiosennych — oznaczajà szkody spowodowane
wymarzni´ciem, wymokni´ciem, wyprzeniem lub
wygniciem roÊlin w okresie zimowym lub szkody
spowodowane ujemnymi temperaturami w okre-
sie wiosennym, polegajàce na ca∏kowitym lub cz´-
Êciowym zniszczeniu roÊlin lub ca∏kowitej utracie
plonu lub jego cz´Êci;

12) ubój z koniecznoÊci — oznaczajà szkody spowodo-
wane w wyniku uboju zarzàdzonego przez lekarza
weterynarii, dokonanego w nast´pstwie zdarzeƒ
losowych okreÊlonych w pkt 1—9. 

Art. 4. 1. Wnioski o zawarcie umów ubezpieczenia
sà sk∏adane przez producentów rolnych w zak∏adach
ubezpieczeƒ, które zawar∏y z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rolnictwa umowy w sprawie dop∏at, o których
mowa w art. 9 ust. 1.

2. Zak∏ady ubezpieczeƒ zawierajà umowy ubezpie-
czenia z producentami rolnymi do wyczerpania w da-
nym roku limitu dop∏at, których wysokoÊç dla danego
zak∏adu ubezpieczeƒ okreÊla si´ w umowach w spra-
wie dop∏at, o których mowa w art. 9 ust. 1.

3. Umowy ubezpieczenia sà zawierane na 12 mie-
si´cy.

4. Je˝eli po zawarciu przez producenta rolnego
umowy ubezpieczenia posiadanie gospodarstwa rol-
nego przesz∏o na innego producenta rolnego, prawa
i obowiàzki producenta wynikajàce z umowy ubezpie-
czenia przechodzà na tego producenta. Umowa ubez-
pieczenia ulega rozwiàzaniu z up∏ywem okresu, na
który zosta∏a zawarta, chyba ˝e producent rolny obej-
mujàcy gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie jà
przed up∏ywem 30 dni od dnia obj´cia gospodarstwa
rolnego w posiadanie. W przypadku wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia rozwiàzuje si´ ona z up∏ywem
30 dni nast´pujàcych po dniu obj´cia gospodarstwa
rolnego w posiadanie.

Art. 5. 1. Dop∏aty sà wyp∏acane przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw rolnictwa.

2. Dop∏aty wynoszà do:

1) 40 % ale nie mniej ni˝ 30 % sk∏adki z tytu∏u ubez-
pieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1;

2) 50 % ale nie mniej ni˝ 40 % sk∏adki z tytu∏u ubez-
pieczenia zwierzàt, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2.

3. Dop∏aty sà stosowane, je˝eli stawki taryfowe
ubezpieczenia:

1) upraw — nie przekraczajà 3,5 % sumy ubezpie-
czenia;

2) zwierzàt — nie przekraczajà 0,5 % sumy ubezpie-
czenia.

4. Rada Ministrów okreÊla corocznie, w terminie
do dnia 30 listopada, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç dop∏at na rok nast´pny, majàc na wzgl´dzie po-
wierzchni´ upraw i liczb´ zwierzàt przewidzianà do
obj´cia ubezpieczeniem przez zak∏ady ubezpieczeƒ
w nast´pnym roku, a tak˝e za∏o˝enia do ustawy bu-
d˝etowej.

Art. 6. Dop∏aty sà udzielane pod warunkiem za-
pewnienia przez zak∏ad ubezpieczeƒ ochrony finanso-
wej na poziomie nie ni˝szym ni˝ 80 % sumy ubezpie-
czenia.

Art. 7. 1. Dop∏aty stanowià cz´Êç nale˝nych zak∏a-
dom ubezpieczeƒ sk∏adek z tytu∏u zawartych umów
ubezpieczenia.

2. Dop∏aty sà wyp∏acane zak∏adowi ubezpieczeƒ za
dany kwarta∏, w terminie do 30. dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po tym kwartale, na podstawie wniosku z∏o˝o-
nego przez zak∏ad ubezpieczeƒ, w terminie do 10. dnia
tego miesiàca.

3. Wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ zawiera informa-
cje o:

1) wysokoÊci sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia, z podzia-
∏em na sk∏adki z tytu∏u ubezpieczenia upraw
i sk∏adki z tytu∏u ubezpieczenia zwierzàt:

a) nale˝nych zak∏adowi ubezpieczeƒ,

b) wp∏aconych przez producentów rolnych;

2) wysokoÊci dop∏at, z podzia∏em na dop∏aty do sk∏a-
dek z tytu∏u zawarcia umów ubezpieczenia upraw
i na dop∏aty do sk∏adek z tytu∏u zawarcia umów
ubezpieczenia zwierzàt;

3) liczbie zawartych umów ubezpieczenia;

4) wartoÊci ubezpieczenia upraw oraz wartoÊci ubez-
pieczenia zwierzàt.

4. Za ostatni kwarta∏ roku dop∏aty sà wyp∏acane
zak∏adowi ubezpieczeƒ w terminie do dnia 31 grudnia,
na podstawie wniosku z∏o˝onego przez zak∏ad ubez-
pieczeƒ w terminie do dnia 15 grudnia.

Art. 8. 1. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw rol-
nictwa dzia∏a Komisja do Spraw Oceny Ofert, zwana
dalej „Komisjà”. 

2. Cz∏onków Komisji powo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa.

3. Komisja dzia∏a na podstawie uchwalonego
przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
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4. W sk∏ad Komisji wchodzà:

1) 2 przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa;

2) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw in-
stytucji finansowych;

3) przedstawiciel Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych;

4) przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpieczeƒ;

5) przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych.

5. Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà Komisji za-
pewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa.

Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa za-
wiera z zak∏adami ubezpieczeƒ, które przedstawià
ofert´ z warunkami ubezpieczenia upraw i zwierzàt,
umowy w sprawie dop∏at.

2. Zak∏ady ubezpieczeƒ wykonujàce dzia∏alnoÊç
w zakresie ubezpieczeƒ majàtkowych zainteresowane
zawarciem umów w sprawie dop∏at przedstawiajà
ofert´ w terminie do dnia 31 paêdziernika roku poprze-
dzajàcego rok, na który majà byç zawarte umowy.

3. Umowy w sprawie dop∏at sà zawierane na rok
kalendarzowy w terminie do dnia 31 grudnia roku po-
przedzajàcego rok, na który majà byç zawarte. 

4. Oferta zak∏adu ubezpieczeƒ powinna zawieraç:

1) nazw´, siedzib´ i adres zak∏adu ubezpieczeƒ; 

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
albo dokument potwierdzajàcy notyfikacj´ prowa-
dzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏al-
noÊci — w przypadku podmiotów zagranicznych;

3) opini´ Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych o sytuacji finansowej zak∏adu ubez-
pieczeƒ;

4) warunki ubezpieczenia upraw i zwierzàt;

5) proponowane wysokoÊci stawek taryfowych;

6) proponowane sumy ubezpieczenia upraw i zwie-
rzàt;

7) wskazanie powierzchni upraw i liczby zwierzàt
przewidzianych do obj´cia ubezpieczeniem;

8) okreÊlenie obszaru obj´tego zakresem dzia∏ania
zak∏adu ubezpieczeƒ; 

9) informacj´ o dotychczasowej dzia∏alnoÊci na ryn-
ku ubezpieczeƒ w rolnictwie;

10) warunki likwidacji szkód. 

5. Komisja sprawdza, czy oferta spe∏nia warunki,
o których mowa w ust. 4, a w szczególnoÊci, czy opi-
nia, o której mowa w ust. 4 pkt 3, potwierdza, ˝e sytu-
acja finansowa zak∏adu ubezpieczeƒ gwarantuje wy-
wiàzanie si´ z oferty. 

6. W umowach w sprawie dop∏at okreÊla si´:

1) warunki ubezpieczenia upraw i zwierzàt;

2) wysokoÊç stawek taryfowych;

3) wysokoÊç limitu dop∏at; 

4) wskazanie powierzchni upraw i liczby zwierzàt
przewidzianych do obj´cia ubezpieczeniem;

5) warunki likwidacji szkód;

6) sposób i terminy przekazywania i rozliczania Êrod-
ków na dop∏aty;

7) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie reali-
zacji umów w sprawie dop∏at i umów ubezpiecze-
nia;

8) warunki zwrotu dop∏at w przypadku ich wykorzy-
stania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nie-
nale˝nie lub w nadmiernej wysokoÊci.

Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
sprawuje kontrol´ realizacji umów w sprawie dop∏at
i umów ubezpieczenia w zakresie jej zgodnoÊci z prze-
pisami ustawy i przepisami o finansach publicznych. 

2. CzynnoÊci kontrolne sà wykonywane przez oso-
by posiadajàce imienne upowa˝nienie wydane przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

3. Upowa˝nienie zawiera wskazanie osoby upo-
wa˝nionej do wykonywania czynnoÊci kontrolnych,
miejsce i zakres oraz podstaw´ prawnà do ich wyko-
nywania.

4. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych
osoba upowa˝niona do ich wykonywania jest obowià-
zana okazaç upowa˝nienie.

5. CzynnoÊci kontrolne obejmujà sprawdzenie do-
kumentów w zak∏adzie ubezpieczeƒ lub u producen-
tów rolnych, w szczególnoÊci zawartych umów ubez-
pieczenia oraz sprawozdaƒ ze szkodowoÊci. 

6. Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne mo˝e:

1) ˝àdaç pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli;

2) sporzàdzaç kopie oraz wyciàgi z dokumentów
zwiàzanych z przedmiotem kontroli oraz zabezpie-
czaç te dokumenty.

7. Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne sporzà-
dza z przebiegu tych czynnoÊci protokó∏. 

8. Protokó∏ podpisuje osoba wykonujàca czynno-
Êci kontrolne oraz podmiot kontrolowany lub jego
przedstawiciel.

9. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez podmiot kontrolowany lub jego przedstawiciela,
protokó∏ podpisuje tylko osoba wykonujàca czynnoÊci
kontrolne, dokonujàc w protokole stosownej adnotacji
o odmowie podpisania protoko∏u przez podmiot kon-
trolowany lub jego przedstawiciela.

Art. 11. 1. Dop∏aty wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienale˝nie lub w nad-
miernej wysokoÊci podlegajà niezw∏ocznie zwrotowi
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do bud˝etu paƒstwa wraz z odsetkami w wysokoÊci
okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych.

2. Do nale˝noÊci wraz z odsetkami od zaleg∏oÊci
z tytu∏u dop∏at wykorzystanych niezgodnie z przezna-
czeniem, pobranych nienale˝nie lub w nadmiernej
wysokoÊci stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III
i IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199).

3. Uprawnienia organu podatkowego okreÊlone
w ustawie, o której mowa w ust. 2, przys∏ugujà mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.

4. Do spraw nieuregulowanych ustawà dotyczà-
cych rozliczenia Êrodków na dop∏aty stosuje si´ prze-
pisy o finansach publicznych dotyczàce dotacji.

5. Do egzekucji nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 2, stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 7 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach 2003—2006

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o re-
strukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach
2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) w art. 51
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udowodni∏ okres pracy górniczej wykonywanej
pod ziemià stale i w pe∏nym wymiarze czasu pra-
cy oraz pobiera∏ rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pra-
cy w zwiàzku z wypadkiem lub chorobà zawodowà
∏àcznie przez co najmniej 20 lat, w tym posiada∏
10 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemià
stale i w pe∏nym wymiarze czasu pracy, albo”.

Art. 2. Przepis art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienia-
nej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
stosuje si´ do wniosków o emerytury górnicze z∏o˝o-
nych do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 7 lipca 2005 r.

zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408)
w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby z wykszta∏ceniem Êrednim mogà ubiegaç
si´ o nadanie licencji zawodowej odpowiednio
w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomo-
Êciami lub zarzàdzania nieruchomoÊciami, pod
warunkiem ukoƒczenia kursu specjalistycznego,
którego program zosta∏ uzgodniony z ministrem
w∏aÊciwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej, oraz je˝eli z∏o˝à

wniosek o dopuszczenie do post´powania kwali-
fikacyjnego do dnia 31 grudnia 2006 r. W przy-
padku osób z wykszta∏ceniem wy˝szym ukoƒcze-
nie kursu, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
uznaje si´ za spe∏nienie warunku ukoƒczenia stu-
diów podyplomowych, o ile z∏o˝à wniosek o do-
puszczenie do post´powania kwalifikacyjnego do
dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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