
projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia ………………................. 2022 r.

w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich na 2023 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2023 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

1) 1 ha upraw rolnych wynoszą:

a) 26 300 zł – dla zbóż,

b) 13 600 zł – dla kukurydzy,

c) 13 400 zł – dla rzepaku i rzepiku,

d) 48 000 zł – dla chmielu,

e) 39 700 zł – dla tytoniu,

f) 188 200 zł – dla warzyw gruntowych,

g) 130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych,

h) 79 600 zł – dla truskawek,

i) 39 100 zł – dla ziemniaków,

j) 12 200 zł – dla buraków cukrowych,

k) 16 500 zł – dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

a) 14 200 zł – dla bydła,

b) 14 400 zł – dla koni,

c) 1 100 zł – dla owiec,

d) 700 zł – dla kóz,

e) 1 800 zł – dla świń,

f) 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,

g) 65 zł – dla kaczek,

h) 250 zł – dla gęsi,

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
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i) 210 zł – dla indyków,

j) 1 100 zł – dla strusi.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum 

ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477). 

Wymieniony przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw rolnictwa do określania 

corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalnych sum 

ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, 

mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej 

producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa. 

Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują 

producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez producenta 

rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład 

ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku 

upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie 

mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia 

tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują 

producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady 

ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie 

przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

W projekcie rozporządzenia określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla 

poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie 

odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

wymienionych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy oraz możliwości budżetu państwa. Maksymalne sumy 

ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd 

Statystyczny za rok 2021 i pierwsze półrocze 2022 r. oraz danych przekazanych przez Instytut 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy za rok 

2021 i prognoz na lata 2022-2023. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub 

gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub 

gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie 

upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia. Ponadto maksymalne sumy 

ubezpieczenia przyjęte w projekcie rozporządzenia zostały zaokrąglone, co do zasady w górę, 
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do pełnych dziesiątek,  w przypadku sum wyższych niż 100 zł i niższych niż 1 tys. zł oraz do 

pełnych setek, w przypadku sum wyższych niż 1 tys. zł.

Do upraw zbóż, oprócz podstawowych gatunków zbóż, zaliczono również proso i grykę. 

Natomiast w przypadku określania maksymalnej sumy ubezpieczenia dla drobiu, ze względu 

na duże różnice pomiędzy średnimi cenami rynkowymi poszczególnych gatunków drobiu, 

zaproponowano określenie maksymalnych sum ubezpieczenia odrębnie dla kaczek, gęsi, 

indyków i strusi.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, przy zawieraniu umów ubezpieczenia 

upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy 

i każdego zwierzęcia gospodarskiego ustala producent rolny indywidualnie z zakładem 

ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum 

ubezpieczenia określonych w niniejszym projekcie rozporządzenia. Zatem wysokość sum 

ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy 

producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń. Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia 

ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej 

przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy 

rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia zostały 

wyliczone w następujący sposób:

1) uprawy rolne:

Wyszczególnienie Maksymalny 

plon z 1ha (t)

Maksymalna 

cena (zł)

Maksymalna 

suma 

ubezpieczenia 

1 ha upraw (zł)

Maksymalna 

suma 

ubezpieczenia 

1 ha upraw 

przyjęta w 

projekcie 

rozporządzenia 

(zł)

zboża        8,00 3 276,90 26 215,20   26 300    

kukurydza        9,36 1 450,00 13 572,00   13 600
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rzepak i rzepik        3,33 4 007,10 13 343,64   13 400

chmiel        2,95        16 271,20 48 000,04   48 000

tytoń        3,30        12 025,80 39 685,14   39 700

warzywa gruntowe              31,00          6 071,00        188 201,00          188 200

drzewa i krzewy 

owocowe

      5,17        17 859,50 92 333,62

       nasadzenia

         38 500,00

         130 900

truskawki              15,00 5 303,80 79 557,00   79 600

ziemniaki              45,00    867,30 39 028,50   39 100

buraki cukrowe              61,00    200,00 12 200,00   12 200

rośliny strączkowe                2,73 6 023,90 16 445,25   16 500

2) zwierzęta gospodarskie:

Wyszczególnienie

Maksymalna 

waga 

zwierzęcia 

dorosłego        

(kg)

Maksymalna 

cena za 1 kg (zł)

Maksymalna 

suma 

ubezpieczenia 1 

szt. zwierzęcia 

(zł)

Maksymalna 

suma 

ubezpieczenia 

1 szt. 

zwierzęcia 

przyjęta 

w projekcie 

rozporządzenia 

(zł)

bydło      1 400      10,14 14 196,00   14 200

konie      1 200      11,93 14 316,00   14 400

owce         100      10,41   1 041,00     1 100

kozy*     -    -      700,00        700

świnie         300       5,97   1 791,00     1 800
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drób:     

kury, perlice 

i przepiórki*
    -     -        53,00          53

kaczki*     -     -       65,00          65

gęsi*     -     -     250,00        250

indyki          23        8,75     201,25        210

strusie          95      11,00  1 045,00     1 100

* - ze względu na duże rozbieżności pomiędzy wartością żywca a wartością materiału 

reprodukcyjnego przyjęto jako maksymalną sumę ubezpieczenia 1 sztuki wartość materiału 

reprodukcyjnego.

Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu do obowiązujących 

w 2022 roku, wynikają ze zmian w wysokości plonów i  cen rynkowych poszczególnych upraw 

rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych również od 

wartości nasadzeń – np. przy wyliczaniu maksymalnej sumy ubezpieczenia nasadzeń przyjęto 

ceny i obsadę dla borówki wysokiej (cena sadzonki borówki wysokiej 11 zł/szt., obsada 

3 500 szt./ha wg K. Zmarlicki). 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.)  

i w związku z tym projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) projekt 

rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi pod numerem 432.



Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w MRiRW

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Aleksandra Szelągowska,  Zastępca Dyrektora Departamentu 

Budżetu, tel. 22 623 17 64, 

aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl.

Data sporządzenia

12.10.2022 r.

Źródło: 

Art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477).

Nr w wykazie prac: 432

                                                      OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 

rok 2023.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477). Wymieniony przepis 

zobowiązuje ministra właściwego do spraw rolnictwa do określania corocznie, 

w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalnych sum ubezpieczenia dla 

poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie 

odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.

Cel projektu nie może zostać osiągnięty w inny sposób niż przez wydanie rozporządzenia.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Zakłady Projektowane przepisy w praktyce Komisja Nadzoru Zakłady ubezpieczeń, które 
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ubezpieczeń 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 upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich (w 2022 r. w 

systemie uczestniczyło 8 zakładów 

ubezpieczeń).

Finansowego zawrą umowy 

ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt 

gospodarskich.

Producenci 

rolni

1.317 tys. gospodarstw rolnych o pow. 

powyżej 1 ha użytków rolnych.

Powszechny spis 

rolny 2020 r. – raport 

z wyników (GUS 

2021)

Producenci rolni, którzy 

zawrą umowy 

ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt 

gospodarskich.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji publicznych z 14 - dniowym terminem na zgłoszenie 

uwag. 

Projekt został przesłany do następujących organizacji:

1. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”,

2. Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA”,

3. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

4. Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA",

5. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”,

6. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników,

7. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP,

8. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,

9. Krajowej Rady Spółdzielczej,

10. Krajowej Rady Izb Rolniczych,

11. Polskiej Izby Ubezpieczeń,

12. Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,

13. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,

http://www.zzpr.org.pl/
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14. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,

15. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”,

16. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

17. Forum Związków Zawodowych,

18. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,

19. Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność '80,

20. Krajowej Federacji Producentów Zbóż,

21. PROM - Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,

22. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,

23. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,

24. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,

25. Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,

26. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych,

27. Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,

28. Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu,

29. Związku Sadowników Polskich,

30. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 

31. Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie,

32. Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków,

33. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,

34. Business Centre Club,

35. Konfederacji Lewiatan,

36. Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,

37. Związku Banków Polskich,

38. Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego,

39. Związku Polskich Przetwórców Mleka,

40.Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy,

41. Polskiej Izby Mleka,

42. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, 

43. Polskiej Izby Handlu,

44. Federacji Gospodarki Żywnościowej RP,

45. Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,

46. Związku Rzemiosła Polskiego, 



– 10 –

47. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,

48. Łukowsko-Obszańskiego Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu,

49. Porozumienia Związków Zawodowych Rolników Warmii i Mazur,

50. Polskiej Federacji Ziemniaka,

51. Ogólnopolskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu,

52. Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Augustowie,

53 Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,

54. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej,

55. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,

56. Federacji Przedsiębiorców Polskich 

57. Związek Młodzieży Wiejskiej

oraz został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny.

Szczegółowe omówienie zgłoszonych uwag zostanie zawarte w raporcie z konsultacji. 

 6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z 2022 r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła finansowania 

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł, w tym kwota 

920 504 tys. zł w ramach części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw rolnictwa oraz 200.000 tys. zł w ramach rezerwy celowej 

w części 83, dziale 758, rozdziale 75818, poz. 30 - Ubezpieczenie upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich.

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie powoduje wydatków z budżetu państwa 

oraz nie wpływa na zwiększenie wydatków dla pozostałych jednostek sektora finansów 

publicznych. Ponadto rozporządzenie nie wpłynie na zmniejszenie dochodów jednostek 

sektora finansów publicznych, w tym dochodów budżetu państwa.

W związku z powyższym nie zakłada się wzrostu wydatków budżetowych na 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich poza kwoty określone w 

projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.

Wejście w życie projektu rozporządzenia będzie miało wpływ na efektywne 

wykorzystanie środków publicznych, poprzez uniknięcie zawyżania przez zakłady 

ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (tj. sumy ubezpieczenia uprawy 

rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżania składek z tytułu 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, do których są stosowane 

dopłaty. 

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

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10)

duże 

przedsiębiorstwa

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł)

ceny stałe z 

sektor mikro-, 

małych i średnich 
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przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe, osoby 

starsze i 

niepełnosprawne 

zakłady 

ubezpieczeń – 

przychody z tytułu 

składek 

ubezpieczeń (wraz 

z dopłatą z budżetu 

państwa)

2022 r.

gospodarstwa rolne 

i działy specjalne 

produkcji rolnej – 

koszty składek 

ubezpieczeń upraw 

rolnych i zwierząt 

gospodarskich

zakłady 

ubezpieczeń, które 

zawarły umowy z 

Ministrem 

Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi o 

dopłaty do składek 

ubezpieczeniowych

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na politykę 

sprzedażową zakładów ubezpieczeń, bezpośrednio przełoży się na 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń i Taryfy Składek poszczególnych 

ubezpieczycieli.

duże 

przedsiębiorstwa

Brak wpływu.

W ujęciu 

niepieniężnym

producenci rolni Projektowane rozporządzenie przełoży się na zakres ochrony 

ubezpieczeniowej poszczególnych upraw rolnych i ryzyk 
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ubezpieczeniowych w gospodarstwach rolnych.

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Brak wpływu.

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe, osoby 

starsze i 

niepełnosprawne 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób 

starszych.

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 

i funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Ustalenie maksymalnych sum ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

wpłynie na usprawnienie procesu zawierania umów ubezpieczenia z producentami 

rolnymi.

 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

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy.
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10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko 

naturalne

  sytuacja i 

rozwój 

regionalny

 sądy 

powszechne, 

administracyjne 

lub wojskowe

 demografia

 mienie państwowe

 inne      

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu Brak wpływu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Z uwagi na przedmiotowy zakres regulacji projektu rozporządzenia jego ewaluacja jest niezasadna.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Nie dotyczy.
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