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WstĊp
Produkcja rolna jest z natury nieprzewidywalna, co przy braku specjalnych
programów ograniczających ryzyko towarzyszące dziaáalnoĞci prowadzi do jej
spadku. Dzisiaj, bardziej niĪ w jakimkolwiek innym okresie w historii, sektor rolny funkcjonuje w warunkach wysokiej konkurencyjnoĞci, co przyczynia siĊ do
zmian strukturalnych stojących przed rolnictwem na caáym Ğwiecie. W Polsce jest
wiele gospodarstw, które nie pomnaĪają swojego kapitaáu, a ich moce produkcyjne oraz kapitaáocháonnoĞü są zbyt sáabe, aby funkcjonowaü na rynku konkurencyjnym. Co wiĊcej gospodarstwa generują coraz niĪsze dochody, które w ogromnej czĊĞci zasilane są dotacjami z zewnątrz. Sytuacja ta rodzi pewne obawy co do
ich przyszáoĞci. Pojawiają siĊ równieĪ wątpliwoĞci, czy moĪliwoĞci produkcyjne
gospodarstw rolnych są wystarczające, aby utrzymaü przemysá.
W takiej sytuacji do rolnictwa kierowane są równieĪ specjalne rozwiązania
podatkowe i parapodatkowe, zastosowanie bowiem ogólnie obowiązujących przepisów do sektora rolnego mogáoby spowodowaü dodatkowe trudnoĞci. NaleĪy
jednak zauwaĪyü, Īe na przestrzeni ostatnich lat polski sektor rolniczy przeszedá
szereg korzystnych zmian strukturalnych. W kontekĞcie tych przemian konieczna
wydaje siĊ rewizja systemu podatkowego i ubezpieczeniowego w rolnictwie pod
kątem odzwierciedlenia i dopasowania siĊ do obecnych warunków prowadzenia
dziaáalnoĞci rolniczej. WaĪnym problemem jest wybór wáaĞciwej formy opodatkowania dziaáalnoĞci rolniczej, gdyĪ polskie gospodarstwa rolne, jako jedyna grupa podmiotów gospodarczych, wyáączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja ta prowadzi do wielu napiĊü spoáecznych, ze
wzglĊdu na to, Īe obecne rozwiązania naruszają zasadĊ sprawiedliwoĞci i powszechnoĞci opodatkowania. W poszukiwaniu nowych rozwiązaĔ przydatne mogą
byü te, które juĪ istnieją, poniewaĪ ich poznanie pozwala na wykorzystanie sprawdzonych juĪ konstrukcji przy budowie nowego systemu opodatkowania rolnictwa.
Z przeglądu literatury odnoszącej siĊ do opodatkowania rolnictwa w krajach Unii
Europejskiej wynika, Īe w siedmiu krajach rolnictwo podlega specjalnym, preferencyjnym rozwiązaniom podatkowym, zazwyczaj nie wymagającym obliczania
wysokoĞci dochodów, ale opartym na uproszczonej ksiĊgowoĞci. W niektórych
krajach te przywileje dotyczą tylko uboĪszych rolników. Ocena istniejących rozwiązaĔ podatkowych wskazuje, Īe nie ma konkretnych przesáanek do stwierdzenia, czy naleĪy rolników objąü podatkiem dochodowym, czy teĪ nie. Istnieje
natomiast wiele powodów wskazujących, Īe naleĪy tĊ grupĊ potraktowaü szczególnie (m.in. ze wzglĊdu na: zmiennoĞü dochodów w rolnictwie, wpáyw warunków przyrodniczo-klimatycznych, niską stopĊ zwrotu).
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Niezwykle waĪnym zagadnieniem z punktu widzenia bezpieczeĔstwa gospodarstw są instrumenty zarzadzania ryzykiem. Coraz wiĊksze zmiany dokonujące siĊ w obszarze rolnictwa Unii Europejskiej, m.in. zapowiedĨ redukcji dopáat,
zmniejszenie interwencji rynkowych oraz rosnąca skala zagroĪeĔ klimatycznych
i epidemiologicznych, wymagaü bĊdą w niedalekiej przyszáoĞci dobrze rozwiniĊtej oferty instrumentów zarządzania ryzkiem. Stąd Komisja Europejska planuje
wprowadziü narzĊdzia uzupeániające istniejący system páatnoĞci oraz instrumenty
zarządzania rynkiem, a wĞród nich kompleksowe ubezpieczenia od klĊsk Īywioáowych, fundusze wzajemnego inwestowania, instrumenty stabilizacji dochodów
oraz dalszy zintegrowany z innymi narzĊdziami rozwój ubezpieczeĔ dotowanych.
Caáa istota prezentowanego przez nas zagadnienia sprowadza siĊ wiĊc do
potrzeby wprowadzenia zmian w rolniczym systemie podatkowym i ubezpieczeniowym w Polsce. Pojawia siĊ pytanie, czy proponowane przez róĪne oĞrodki (w tym równieĪ rządowe) propozycje ustawowe odnoszące siĊ do zmian
w systemie podatkowo-ubezpieczeniowym powinny byü kontynuowane i jakie
bĊdą skutki ich wprowadzenia dla budĪetu paĔstwa, sektora i samych rolników.
Opracowanie ma na celu ocenĊ obowiązujących i postulowanych rozwiązaĔ podatkowo-ubezpieczeniowych w polskim rolnictwie poprzez wskazanie
konsekwencji przyjĊtych konstrukcji dla realizacji podstawowych funkcji tych
instrumentów. W pracy ograniczono siĊ do oceny makroekonomicznej funkcji
efektywnoĞci fiskalnej oraz spoáecznej, w tym postulatu sprawiedliwoĞci opodatkowania. Zamierzeniem autorów niniejszego opracowania byáa równieĪ ocena
uproszczonych form rachunkowoĞci wykorzystywanych na potrzeby rozliczeĔ
podatkowo-ubezpieczeniowych w wybranych paĔstwach Unii Europejskiej. Dokonano równieĪ oceny systemu zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie, pod
kątem moĪliwoĞci wprowadzenia zmian poĪądanych dla rozwoju i stabilnoĞci
finansowej gospodarstw.
Rozprawa zostaáa podzielona na piĊü rozdziaáów. W rozdziale pierwszym rozwaĪania koncentrują siĊ na historycznych uwarunkowaniach opodatkowania rolnictwa w Polsce. Autorzy poszukują argumentów przemawiających
za koniecznoĞcią funkcjonowania podatków w rolnictwie, ich roli oraz znaczenia fiskalnego, stymulacyjnego i redystrybucyjnego. Szczegóáowe rozwaĪania
skoncentrowane są na analizie i krytycznej ocenie aktualnie obowiązujących
rozwiązaĔ podatkowych w rolnictwie.
W rozdziale drugim dokonano merytorycznej oceny korzyĞci páynących
z zastosowania uproszczonych metod obliczania dochodów. Przeanalizowano
uproszczone zasady opodatkowania rolnictwa we Francji oraz w Niemczech,
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zwracając szczególną uwagĊ na charakter, rodzaj oraz efektywnoĞü zastosowanych uproszczeĔ.
W rozdziale trzecim zostaáa przeprowadzona ocena aktualnych propozycji
zmian opodatkowania dochodu w rolnictwie. Dokonując oceny proponowanych
rozwiązaĔ, zwrócono szczególną uwagĊ na propozycjĊ Ministerstwa Finansów,
której zaáoĪenia przeanalizowano pod kątem sprawiedliwoĞci wewnĊtrznej i zewnĊtrznej, efektywnoĞci ekonomicznej, konkurencyjnoĞci gospodarstw rolnych
i zrównowaĪenia sektora.
Rozdziaá czwarty odnosi siĊ do oceny aktualnie obowiązującego systemu
ubezpieczeniowego w rolnictwie. W rozdziale tym skoncentrowano siĊ na analizie norm optymalnego systemu ubezpieczeniowego w rolnictwie oraz wpáywu
przyjĊtych rozwiązaĔ na rozwój tego sektora. RozwaĪania w tym rozdziale
obejmują ocenĊ aktualnie obowiązujących i proponowanych regulacji w Ğwietle
stabilnoĞci finansowej paĔstwa, konkurencyjnoĞci sektora oraz efektywnoĞci
ekonomicznej gospodarstw.
Rozdziaá piąty stanowi studium rozwaĪaĔ na temat koniecznoĞci zabezpieczania siĊ gospodarstw przed róĪnymi rodzajami ryzyka (w szczególnoĞci ryzyka
pogodowego). Dokonano przeglądu obowiązujących i proponowanych zapisów
ustawowych odnoĞnie ubezpieczeĔ gospodarczych w rolnictwie. Szczególną
uwagĊ zwrócono na ocenĊ wpáywu istniejących i proponowanych rozwiązaĔ na
zrównowaĪony rozwój rolnictwa, w tym áad spoáeczny, gospodarczy, Ğrodowiskowy i instytucjonalno-polityczny.
KsiąĪka prezentuje stan prawny na dzieĔ 31.12.2015 r.
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1.

Opodatkowanie rolnictwa w Polsce

1.1.

Historyczne uwarunkowania systemu opodatkowania rolnictwa
Od zawsze rolnictwo byáo i jest traktowane jako waĪny sektor gospodarki,
stanowiący gwarancjĊ samowystarczalnoĞci i bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
danego kraju. To równieĪ baza dla rozwoju przemysáu rolno-spoĪywczego,
a w ostatnich latach dostawca surowców energetycznych i energii. Biorąc pod
uwagĊ znaczenie rolnictwa dla gospodarki, od zawsze zastanawiano siĊ w jaki
sposób przejąü nadwyĪkĊ wytwarzaną w gospodarkach rolnych, co miaáo swój
wyraz w specyficznych konstrukcjach podatkowych.
W X-XIII wieku dochody paĔstwa polskiego miaáy swoje oparcie w tzw.
prawie ksiąĪĊcym, na podstawie którego wszelkie Ğwiadczenia miaáy formĊ danin w naturze, a dopiero póĨniej przemieniáy siĊ w formĊ ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych
i osobistych. W tym czasie moĪna wyodrĊbniü kilka rodzajów podatków, które
obejmowaáy róĪne grupy spoáeczne i posiadany przez nie majątek. W rolnictwie
obowiązywaá podatek w formie danin z gospodarstwa cháopskiego1.
W XI i na początku XII wieku gospodarstwa cháopskie byáy obciąĪone
daninami powszechnie nazywanymi podymnym, póĨniej poradlnym (na Mazowszu i Kujawach – podwornym), gdyĪ uiszczano je proporcjonalnie do liczby
uĪywanych w gospodarstwie zaprzĊgów. Danina ta byáa uiszczana w nierogaciĨnie, nastĊpnie w bydle rogatym oraz w owcach, a na samym koĔcu w zboĪu.
Prymitywną formą kwitu skarbowego, Ğwiadczącego o uiszczeniu naleĪnej daniny byá tzw. narzac2. Niektóre gospodarstwa byáy zobowiązane do zapáaty tzw.
daĔ, czyli danin w postaci baryáek miodu. Od czasów Kazimierza Wielkiego
podatki zaczĊto páaciü w formie pieniĊĪnej.
W XIV i XV wieku z racji ustanowienia wielu przywilejów (m.in. zwolnienie od páacenia podatków) dla stanu szlacheckiego i duchownego gáównymi podatnikami byli cháopi ze wsi królewskich, szlacheckich i duchownych. Páacili oni
tzw. podatek áanowy (poradlny), którego wysokoĞü byáa uzaleĪniona od potrzeb
paĔstwa oraz rodzaju podatnika. NaleĪy zauwaĪyü, Īe system podatkowy istniejący w Polsce w XIV-XVII wieku nie obciąĪaá wszystkich stanów w jednakowym
stopniu, a co za tym idzie nie realizowaá idei powszechnoĞci i sprawiedliwoĞci
opodatkowania. Grupą, która niezaleĪnie od uwarunkowaĔ prawnych nie byáa
uprzywilejowana podatkowo byli gáównie wáaĞciciele gospodarstw cháopskich czy
teĪ posiadáoĞci ziemskich.
1

Historia podatków w Polsce, www.wikipedia.org (data dostĊpu: 10.10.2015).
Narzac – naciĊcie znajdujące siĊ na dwu przystających do siebie kijach, bĊdące dowodem
zapáaty podatku, z których jeden pozostawaá u poborcy, a drugi u podatnika.
2

10

W poáowie XVII wieku podatek áanowy na skutek kryzysu finansowego
paĔstwa zostaá zastąpiony podatkiem podymnym, który nastĊpnie ustąpiá miejsca tzw. podatkowi pogáównemu, od gáowy. Podatki te obejmowaáy juĪ wiĊkszoĞü grup spoáecznych. NaleĪy zauwaĪyü, Īe podatki te miaáy charakter podatków majątkowych i w Īaden sposób nie nawiązywaáy do dochodu podatnika3.
Pierwowzorem podatków dochodowych (bezpoĞrednich) byáa natomiast
tzw. ofiara wieczysta (nawiązująca do dochodu jako podstawy opodatkowania),
która zostaáa wprowadzona w 1789 roku i objĊáa szlachtĊ i duchowieĔstwo. Natomiast w procesie unifikacji podatków bezpoĞrednich podstawowe znaczenie
miaáa Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o paĔstwowym podatku dochodowym.
Ustawa ta nie objĊáa m.in. gospodarstw rolnych o powierzchni poniĪej 15 ha
UR, co byáo wynikiem uwzglĊdniania w jej konstrukcji tzw. minimum egzystencji uprawniającego do zwolnieĔ podatkowych. Dodaü naleĪy, Īe zwolniona
z tego podatku zostaáa praktycznie wiĊkszoĞü indywidualnych gospodarstw rolnych. W latach 1919-1938 Ğrednia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego
utworzonego w ramach parcelacji wynosiáa 9,32 ha4. Gospodarstwa rolne nie
podlegaáy równieĪ tzw. paĔstwowemu podatkowi przemysáowemu, który zostaá
wprowadzony ustawą z dnia 15 lipca 1925 r. Taka sytuacja funkcjonowaáa do
początku 1945 roku, do którego to podstawową formą danin fiskalnych obciąĪających gospodarstwa rolne byáy Ğwiadczenia rzeczowe.
Nowe przepisy regulujące i unifikujące zasady opodatkowania podatkiem
gruntowym na terenie caáego kraju zostaáy wprowadzone w dniu 13 kwietnia
1945 roku na podstawie Dekretu o reformie samorządowego systemu podatkowego5. Przedmiotem jego opodatkowania byáy wszelkie grunty rolnicze (poza
wyáączeniami), a wpáywy z tego tytuáu przekazano jednostkom samorządu terytorialnego. O wysokoĞci indywidualnych obciąĪeĔ decydowaáa przede wszystkim powierzchnia gospodarstwa rolnego okreĞlona w hektarach, w mniejszym
stopniu inne czynnik, takie jak: rodzaj upraw, urodzajnoĞü gruntów, stan ich zagospodarowania oraz stopieĔ zniszczeĔ wojennych. Stawki podatku miaáy charakter kwotowy (50 zá od 1 ha gruntów ornych, áąk, ogrodów i sadów oraz 5 zá
3

Typowym podatkiem majątkowym byá natomiast podatek od nieruchomoĞci, który zostaá
wprowadzony dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 roku. Na wsiach
obciąĪeniu tym podatkiem podlegaáy jedynie budynki nie związane z gospodarką rolną, ogrodniczą lub leĞną, w pozostaáych przypadkach rolnicy zostali zwolnieni z tego tytuáu. Taka sytuacja ma równieĪ miejsce w obecnie funkcjonującym lokalnym podatku od nieruchomoĞci.
4
F. Kapusta, Geneza i rola gospodarstw rodzinnych w rolnictwie polskim, Ekonomia Economics
2(23), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu, Wrocáaw 2013, s. 154.
5
Dekret o reformie samorządowego systemu podatkowego, Dz.U. z 1945 r. nr 13, poz. 73.
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od pozostaáych gruntów) i zwiĊkszaáy siĊ w miarĊ wzrostu liczby hektarów gospodarstwa (o 10, 25 i 50%). Obowiązujące stawki byáy relatywnie niskie i nie
realizowaáy przypisanych im ustawowo funkcji, a mianowicie ograniczania liczby gospodarstw o duĪej powierzchni oraz zwiĊkszania przychodów paĔstwa. Co
wiĊcej konstrukcja tego podatku nawiązywaáa nadal do majątku podatnika i nie
miaáa związku ze zdolnoĞcią páatniczą gospodarstwa, czy teĪ jego rentownoĞcią.
Ustawa ta nie byáa wiĊc aktywnie wykorzystywana w przebudowie struktury
agrarnej i paĔstwa i juĪ w roku 1946 przeszáa gruntowną przebudowĊ.
W literaturze przedmiotu podkreĞla siĊ, iĪ wytworzony w gospodarstwach
rolnych produkt dodatkowy moĪe byü przejmowany przez paĔstwo w róĪny sposób6, bądĨ przez podatki i inne obciąĪenia finansowe, bądĨ teĪ poĞrednio przez
zaniĪanie cen skupu produktów rolnych. NajczĊĞciej w czasach gospodarki nakazowo-rozdzielczej wybierano tĊ drugą drogĊ7, która prowadziáa jednak do zaniĪania rentownoĞci produkcji i narastania problemu niskiej dochodowoĞci gospodarstw. W ten sposób nadwyĪka, która mogáaby byü wytwarzana w rolnictwie
byáa realizowana w innych dziaáach gospodarki narodowej i tam zostaáa przejĊta
w postaci podatków. Sytuacja ta sprzyjaáa konstruowaniu takich systemów podatkowych, które w niewielkim stopniu obciąĪaáy gospodarstwa rolne i nie miaáy
związku z ich dochodowoĞcią. Stąd teĪ od 1946 roku do roku 1985 funkcjonowaáy w rolnictwie róĪne formy opodatkowania tego sektora8 takie, jak: komunalny
podatek gruntowy (1946-1950) oraz podatek gruntowy (1950-1984), których
wymiar uzaleĪniano od przychodowoĞci szacunkowej z 1 ha gruntów rolnych.
PodstawĊ opodatkowania komunalnego podatku gruntowego stanowiá
przychód szacunkowy wyraĪony w kwintalach Īyta, który obejmowaá ogóá poĪytków z gospodarstwa rolnego z roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka
podatkowa dla gospodarstw indywidualnych byáa zróĪnicowana w latach 1946-1949 – wynosiáa od 2 do 18% i wzrastaáa wraz ze wzrostem przychodowoĞci.
Równolegle z tym podatkiem pobierane byáy tzw. Ğwiadczenia rzeczowe, stąd
caákowite obciąĪenie, zwáaszcza gospodarstw duĪych, byáo wysokie, co znacznie ograniczaáo ich rozwój. Tak silna progresja podatkowa byáa wynikiem zamierzeĔ ustawodawcy, którego celem byáa eliminacja Ğrednich i duĪych gospodarstw rolnych. Jak podaje R.I. Dziemianowicz w latach 1947-1949 w stosunku
do lat wczeĞniejszych nastąpiá wyraĨny wzrost opodatkowania rolnictwa, co
6

R. Wierzba, Finanse przedsiĊbiorstw rolnych, PWE, Warszawa 1988, s. 114.
A. WoĞ, Ekonomiczne narzĊdzia sterowania rolnictwem, PWN, Warszawa 1985, s. 139.
8
Szerzej to zagadnienie opisuje R.I. Dziemianowicz, EfektywnoĞü opodatkowania rolnictwa,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaáymstoku, Warszawa 2007, s. 277-297.
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byáo wynikiem zbliĪenia norm szacunkowych do rzeczywistych dochodów.
W wyniku tych dziaáaĔ udziaá wymiaru podatku gruntowego w produkcji czystej
rolnictwa wzrósá z 4% w 1947 roku do 10,2% w 1949 roku9.
W podatku gruntowym wprowadzonym ustawą z 1950 roku10 podstawĊ
opodatkowania stanowiá wyraĪony w záotych ogóá poĪytków gospodarstw rolnych, zarówno z produkcji roĞlinnej i zwierzĊcej (w tym równieĪ z dziaáów produkcji specjalnej). Podatek ten wymierzano wedáug staáej i ruchomej stawki podatkowej, przy czym stawka ruchoma, której górna granica stanowiáa 25%,
obejmowaáa indywidualne gospodarstwa rolne, gospodarstwa paĔstwowe korzystaáy ze stawki staáej w wysokoĞci 10%. Obowiązywaáy równieĪ ulgi na dzieci.
Podobnie jak w poprzednim okresie podatek ten miaá charakter progresywny
i obciąĪaá gáównie gospodarstwa duĪe, co praktycznie ograniczaáo ich moĪliwoĞci rozwojowe11. Podatek gruntowy funkcjonujący w latach 1950-1956 realizowaá zamierzenia poprzedniego okresu mające na celu przebudowĊ ustroju
rolnego w Polsce i doprowadziá do upadku ekonomicznego duĪych, wysokoprodukcyjnych gospodarstw rolnych.
W kolejnych latach (1957-1971) podatek ten byá wielokrotnie zmieniany,
co byáo wynikiem ostrej krytyki kolektywnych form gospodarowania oraz koniecznoĞci zwiĊkszania produkcji rolnej. Gáówne kierunki zmian obejmowaáy
m.in. záagodzenie progresji (obniĪenie najwyĪszych stawek podatku gruntowego), wprowadzenie instrumentów pobudzających wzrost produkcji rolnej (ulgi
i zwolnienia kierowane do gospodarstw posiadających ziemiĊ niĪszej jakoĞci)
i inwestycji rolniczych (ulgi inwestycyjne).
NajwiĊksze zmiany zaszáy w 1972 roku i dotyczyáy podstawy opodatkowania, którą po zmianach stanowiá dochód szacunkowy z gospodarstwa oraz
powierzchnia uĪytków rolnych wyraĪona w hektarach i w hektarach przeliczeniowych. Stawki podatku dla podstawy opodatkowania obliczonej wedáug dochodów miaáy charakter procentowy, a dla obliczonej wedáug powierzchni –
kwotowy. Takie rozwiązanie sprzyjaáo drobnym gospodarstwom rolnym, które
páaciáy podatek naliczany wedáug najniĪszej stawki podatkowej i nie páaciáy jednej z dwóch czĊĞci tego podatku tzw. czĊĞci kwotowej. Celem wprowadzenia
nowych rozwiązaĔ byáo záagodzenie wystĊpujących róĪnic w opodatkowaniu
dochodów gospodarstw rolnych, zwáaszcza pomiĊdzy gospodarstwami duĪymi
9

R.I. Dziemianowicz, EfektywnoĞü systemu…, s. 283.
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A. Hanusz, Polityka podatkowa w zakresie róĪnicowania obciąĪeĔ dochodów rolniczych
w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skáodowskiej, Lublin 1996, s. 90.
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i maáymi. Nowa konstrukcja podatku wyraĨnie pogáĊbiaáa dysproporcje pomiĊdzy wysokoĞcią odprowadzanych podatków a wysokoĞcią faktycznych dochodów, co w konsekwencji doprowadziáo do systematycznego zmniejszania udziaáu
podatku gruntowego w produkcji czystej.
Dotychczasowe rozwaĪania wskazują , Īe omawiane podatki nie realizowaáy jednak swoich podstawowych funkcji. PodkreĞlaáa to E. ChyrĪa, która zauwaĪyáa, Īe podatek rolny sprzed 1985 roku z powodu relatywnie niskiego wymiaru i wadliwej konstrukcji, nie peániá zadaĔ wáaĞciwych temu instrumentowi,
zwáaszcza jego funkcji stymulacyjnej i regulacyjnej12. PodkreĞlaá to równieĪ
R. Wierzba, który zauwaĪyá brak oddziaáywania stymulacyjnego tych podatków
i wskazywaá, Īe aby podatki mogáy peániü funkcjĊ bodĨcową znacznie korzystniejsza jest sytuacja, gdy ceny skupu produktów rolnych są wysokie i jednoczeĞnie podatki duĪe13. Prowadzone przez niego analizy dowiodáy, Īe niskie ceny
produktów rolnych prowadzą do niskiej rentownoĞci produkcji rolniczej, co rodzi szereg problemów takich, jak:
x ograniczone moĪliwoĞci przejmowania z rolnictwa czĊĞci akumulacji finansowej,
x brak moĪliwoĞci przejmowania przez podatek rolny renty gruntowej I i II14.
Taka sytuacja ograniczaáa moĪliwoĞci opodatkowania dochodów rolniczych i prowadziáa do powstawania zarówno negatywnych (dotowanie rolnictwa
poprzez przerzucenie podatków na inne grupy spoáeczne i brak partycypacji tego
sektora w spoáecznych kosztach gospodarczych), jak i pozytywnych efektów
zewnĊtrznych (brak podatków stanowiá rekompensatĊ za dostarczanie korzyĞci
spoáeczeĔstwu w postaci niĪszych cen rynkowych).
W wyniku narastających problemów w latach 1983-1984 pojawiáa siĊ
nowa koncepcja podatku rolnego, która wiązaáa siĊ z nadaniem temu instrumentowi funkcji ekonomicznej, co wiązaáo siĊ z wyraĨnym w stosunku do poprzedniego okresu wzrostem obciąĪeĔ z tego tytuáu. Celem ustawodawcy byáo bowiem skáonienie producentów rolnych do maksymalnego wykorzystania gruntów, stymulowanie procesów modernizacji gospodarstw, oddziaáywanie na
wzrost produkcji rolnej, zmniejszenie dysproporcji w dochodach ludnoĞci rolniczej oraz ujednolicenie obciąĪeĔ podatkowych wszystkich sektorów rolnictwa15.
12

E. ChyrĪa, Regulacyjne i stymulacyjne rozwiązania w konstrukcji podatku rolnego, Annales
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Instytut Finansów, Warszawa 1989, s. 5; J.St. Zegar (red. nauk.), System podatku rolnego
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Podatek ten zastąpiá funkcjonujące w przeszáoĞci liczne obciąĪenia, które byáy
zróĪnicowane pod wzglĊdem konstrukcji i w niewielkim stopniu realizowaáy
przypisane im w teorii funkcje.
Podatek rolny zostaá wprowadzony ustawą z 1985 roku16 i skáadaá siĊ
z dwóch odrĊbnych obciąĪeĔ: podatku rolnego od gruntów oraz podatku rolnego
od dochodów z dziaáów produkcji specjalnej, przy czym obowiązywaáa zasada
jednokrotnego opodatkowania. Konstrukcja podatku rolnego od gruntów miaáa
liniowy charakter, co oznaczaáo jednakowe obciąĪenie kaĪdego hektara ziemi
znajdującego siĊ w danym okrĊgu podatkowym. PodstawĊ opodatkowania gruntów stanowiáa liczba hektarów przeliczeniowych ustalanych na podstawie powierzchni, rodzajów, klas uĪytków rolnych oraz przynaleĪnoĞci do jednego
z czterech okrĊgów podatkowych. Do ustawowej stawki podatku rolnego w wysokoĞci 2,5 q Īyta z 1 ha przeliczeniowego (wprowadzonej w 1990 roku) dochodzono stopniowo, od stawki 1,5 q Īyta w roku 1995 poprzez 2 q Īyta w roku
1986. Skutkiem przyjĊtego sposobu opodatkowania byáo relatywne zmniejszenie
obciąĪeĔ gospodarstw o wysokiej produkcji towarowej i zwiĊkszenie obciąĪeĔ
drobnych gospodarstw rolniczych. Takie rozwiązanie byáo zamierzone przez
ustawodawcĊ i miaáo promowaü zarówno wzrost produkcji z 1 ha, jak teĪ poprawĊ struktury obszarowej17. Drugą czĊĞcią podatku rolnego byá podatek od
dochodów z dziaáów specjalnych. PodstawĊ jego opodatkowania stanowiá dochód obliczany na podstawie norm szacunkowych z okreĞlonej powierzchni
upraw lub jednostek produkcji zwierzĊcej. PrzyjĊcie metody szacunkowej do
ustalania wielkoĞci dochodu miaáo na celu stworzenie bodĨców ekonomicznych
zachĊcających producentów rolnych do obniĪki kosztów produkcji i zwiĊkszania
wolumenu produkcji z jednostki powierzchni. Gospodarstwa miaáy równieĪ wybór metody ustalania dochodu pomiĊdzy metodą szacunkową a metodą rachunkową prowadzącą do obliczania dochodu rzeczywistego na podstawie zapisów
ksiĊgowych. W 1992 roku dochody z dziaáów specjalnych zostaáy wyáączne
spod Ustawy o podatku rolnym i objĊte Ustawą o podatku dochodowym.
Reasumując powyĪsze rozwaĪania naleĪy zauwaĪyü, Īe gospodarstwa
rolne przeszáy szereg zmian w zakresie opodatkowania ich dziaáalnoĞci, poczynając od ĞwiadczeĔ o charakterze rzeczowym (przed 1945 rokiem), poprzez podatki majątkowe (gruntowe) (w latach 1945-1946), nastĊpnie róĪne konstrukcje
przychodowo-dochodowe (szacunkowe) (w latach 1947-1972) oraz przychodowo-majątkowe (od 1972 roku do dnia dzisiejszego). Istotne dla dalszej analizy
16
17

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268.
E. ChyrĪa, Regulacyjne i stymulacyjne rozwiązania…, op. cit., s. 142.
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jest jednak to, Īe w Īadnej z tych konstrukcji nie uwzglĊdniano rzeczywistych
dochodów rolniczych gospodarstwa, czy teĪ rzeczywistych przychodów. Jedną
z gáównych przyczyn przyjmowania takich rozwiązaĔ byá brak w gospodarstwach rolnych zapisów ksiĊgowych, umoĪliwiających obliczenia podatku na
podstawie danych rzeczywistych. Taki stan utrzymuje siĊ do dnia dzisiejszego.
Co wiĊcej podatki rolne w niewielkim stopniu obciąĪaáy gospodarstwa rolne.
Biorąc pod uwagĊ ciĊĪar obciąĪeĔ podatkowych w literaturze przedmiotu, wyróĪnia siĊ kilka okresów ewolucji systemu opodatkowania rolnictwa18, które
moĪna podzieliü na: okresy relatywnie niskich obciąĪeĔ podatkowych (lata
1945-1949; 1957-1962; 1963-1983; 1984-1989); okres nadmiernych podatków
dla grupy duĪych gospodarstw (1950-1956) oraz okres wysokich podatków
z dziaáów specjalnych rolnictwa (lata 1984-1989). WątpliwoĞci budzą równieĪ
ograniczone moĪliwoĞci realizacji celów ekonomicznych i spoáecznych za pomocą omawianych konstrukcji podatkowych. Przegląd literatury wskazuje bowiem, Īe podatki sáuĪyáy gáównie zmianom struktury obszarowej gospodarstw
oraz przebudowie ustroju polskiego rolnictwa, w niewielkim stopniu realizowaáy natomiast cele fiskalne, czy teĪ redystrybucyjne.
PowyĪsze rozwaĪania wskazują, iĪ brak rozwiązaĔ podatkowych bazujących na dochodach indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce ma swoje
historyczne uwarunkowania, które są pochodną roli rolnictwa w gospodarce,
polityki paĔstwa kierowanej do tego sektora oraz realizacji podstawowych funkcji paĔstwa za pomocą podatków.
1.2.

Przegląd obowiązujących przepisów w zakresie opodatkowania
dochodów w rolnictwie – podatek rolny oraz podatek od dziaáów
specjalnych produkcji rolnej
1.2.1. Podatek rolny
Podatek rolny jest najwaĪniejszym obciąĪeniem fiskalnym polskich gospodarstw rolnych, który przetrwaá transformacjĊ ustrojową i od 1985 roku
funkcjonuje, w praktycznie niezmienionej postaci, do dnia dzisiejszego. Jego
konstrukcja, pomimo licznych nowelizacji ustawy, zostaáa zmodyfikowana tylko
w niewielkim stopniu, co zostanie szerzej omówione w niniejszej czĊĞci opracowania. Wszelkie zmiany podatku rolnego miaáy na celu peániejsze wykorzystanie
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tego instrumentu w realizacji jego podstawowych funkcji oraz optymalizacjĊ obciąĪeĔ podatkowych.
Podatek rolny zostaá wprowadzony ustawą z dnia 15 listopada 1994 roku19.
KonstrukcjĊ tego podatku oparto na kryterium naturalnym jakim jest powierzchnia gospodarstwa, a w zasadzie jego umowna jednostka hektar przeliczeniowy,
który zdaniem M. Podstawki20 odzwierciedla wartoĞü uĪytkową ziemi rolniczej.
Znaczące zmiany w konstrukcji tego podatku zostaáy przyjĊte w 2003 roku
i dotyczyáy przedmiotu opodatkowania. Do roku 2003 przedmiotem opodatkowania byáy grunty gospodarstwa rolnego21, natomiast grunty klasyfikowane jako
rolne, ale nie stanowiące w rozumieniu ustawy gospodarstwa rolnego, podlegaáy
podatkowi od nieruchomoĞci. Przepisy ustawy z 2003 roku wprowadziáy koniecznoĞü opodatkowania podatkiem rolnym wszystkich uĪytków rolnych,
bez wzglĊdu na ich powierzchniĊ, dochodowoĞü i poáoĪenie. Zapis ten byá korzystny dla wáaĞcicieli gospodarstw rolnych niespeániających kryterium normy
obszarowej, którzy dotychczas zobligowani byli páaciü wysokie podatki od nieruchomoĞci. PodstawĊ opodatkowania stanowiáa natomiast liczba hektarów przeliczeniowych, z zaáoĪenia odzwierciedlająca potencjalne moĪliwoĞci osiągania dochodu z gospodarstwa rolnego, o których decydują takie elementy konstrukcyjne
jak powierzchnia, rodzaj i klasa uĪytków oraz okrĊg podatkowy. Takie zaáoĪenie
krytykowaá jednak R. Mastalski, który uwaĪaá, Īe na podstawie tych czynników
nie moĪna stwierdziü na ile przychód szacunkowy odzwierciedla przychód rzeczywisty gospodarstwa22. Natomiast M. Podstawka dodawaá, Īe hektar przeliczeniowy pomimo, Īe umoĪliwia ustalenie wartoĞci uĪytkowej ziemi rolniczej, to
jednak jest maáo precyzyjny, zawiera tylko jeden dochodotwórczy element wyposaĪenia gospodarstwa i niezbyt dokáadnie charakteryzuje dochodowe moĪliwoĞci
gospodarstwa rolnego23. Stąd teĪ podatek rolny zaliczany jest przez niektórych
19

Ustawa z dnia 15 listopada 1994 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431,
z póĨn. zm.).
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M. Podstawka, Ocena ekonomicznych zasad wymiaru podatku rolnego w Polsce, WieĞ
i Rolnictwo nr 2/1994, Warszawa 1994, s. 43.
21
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pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego o áącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni uĪytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących wáasnoĞü lub znajdujących siĊ w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowoĞci prawnej.
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ekonomistów do podatków związanych bezpoĞrednio z nieruchomoĞciami24.
UwaĪają oni, Īe Ğwiadczy o tym sposób jego naliczania, a mianowicie przyjĊcie
za podstawĊ jego poboru powierzchni gruntów rolnych oraz zastosowania gáównie stawek kwotowych, w wysokoĞci 2,5 q Īyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów
gospodarstw rolnych, a w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa
rolnego równowartoĞü 5 q Īyta za 1 ha fizyczny obliczony wedáug Ğredniej ceny
skupu Īyta za pierwsze trzy kwartaáy poprzedzające dany rok podatkowy.
Co wiĊcej przyjĊcie za podstawĊ wyliczenia dochodowoĞci ceny Īyta
z 3 ostatnich kwartaáów poprzedzających rok podatkowy jest rozwiązaniem, które obecnie nie pozwala powiązaü bezpoĞrednio dochodowoĞci gospodarstwa
z wysokoĞcią podatku. Na dzieĔ dzisiejszy Īyto naleĪaáoby uznaü za historyczny
miernik, gdyĪ w strukturze upraw zbóĪ stanowi ok. 13%25 i z roku na rok jego
udziaá maleje, co potwierdza, Īe nie jest ono wymiernym wyznacznikiem dochodowoĞci gospodarstw rolnych, a co za tym idzie nie pozwala na dostosowanie wysokoĞci podatku do zdolnoĞci páatniczej podatnika. Taka konstrukcja
wskazuje na brak związku tego podatku z rzeczywistym dochodem gospodarstwa i oparcie go na kryteriach iloĞciowych, a nie wartoĞciowych. NaleĪy jednak
zauwaĪyü, Īe ustawodawca przyjmując za podstawĊ obliczania podatku cenĊ
Īyta zakáadaá, Īe taka konstrukcja (bardziej odczuwalna przez gospodarstwa sáabe, charakteryzujące siĊ niską produktywnoĞcią i osiągające dochód) przyczyni
siĊ do zmiany struktury obszarowej gospodarstw, co na ówczesne czasy byáo
rozwiązaniem poĪądanym. Z punktu widzenia fiskalnego przyjĊcie cen Īyta jako
podstawy obliczania podatku byáo niekorzystne, nie gwarantowaáo bowiem stabilnych wpáywów budĪetowych. Obecnie rozwiązanie to wymaga gruntownej
przebudowy, tym bardziej Īe cena Īyta dla podatku rolnego moĪe byü kaĪdego
roku zmniejszana przez Rady Gmin.
Sytuacja ta rodzi szereg kolejnych problemów, wĞród nich moĪna wymieniü m.in.: wysokoĞü wsparcia udzielonego gospodarstwom rolnym w postaci
obniĪenia górnych stawek podatków, ulg i zwolnieĔ podatkowych itp. Zastosowanie tych instrumentów powoduje znaczną utratĊ dochodów z tytuáu podatku
rolnego, co prezentuje tabela 1.
W latach 2008-2009 obniĪenie przychodów z podatku rolnego wynikające
ze zmniejszenia górnych stawek tego podatku wynosiáo ok. 430-500 mln zá.
W latach 2010-2011 wsparcie to ulegáo znacznemu zmniejszeniu do poziomu 40
24
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mln zá w roku 2010 i niecaáych 80 mln zá w roku 2011. W kolejnych latach gminy z tego tytuáu utraciáy od ok. 460 mln zá w roku 2014 do ponad 650 mln zá
w latach 2012 i 2013. Taka sytuacja przekáada siĊ na niestabilnoĞü wpáywów
z tytuáu podatku rolnego do budĪetów gmin, co w konsekwencji moĪe przyczyniü siĊ do ograniczenia Ğrodków finansowych na rozwój infrastruktury i spoáecznoĞci lokalnej.
Warto równieĪ podkreĞliü, Īe wysokoĞü udzielonej pomocy dla rolnictwa
w postaci mniejszych niĪ maksymalne stawek podatkowych stanowiáa ok. 63%
udzielonego wsparcia ogóáem w roku 2010, a w latach 2012-2014 ok. 96%.
NajwiĊksze straty dochodów z tytuáu zastosowanych obniĪek w roku 2013 odnotowano w gminach wiejskich (ok. 451 mln zá, co stanowiáo ok. 70% utraconych dochodów ogóáem z podatku rolnego) oraz miejsko-wiejskich (ok. 192 mln
zá). Gminy miejskie na obniĪce stawek podatku rolnego utraciáy ok. 7,9 mln zá,
co stanowiáo zaledwie 1,2% utraconych wpáywów ogóáem z podatku rolnego.
Tabela 1
WysokoĞü udzielonego wsparcia gospodarstw w postaci ulg i zwolnieĔ, obniĪenia górnych
stawek podatków, umorzenia, rozáoĪenia na raty i odroczenia w latach 2008-2014
Wyszczególnienie/Rok
WysokoĞü udzielonej
pomocy (w %)
WartoĞü udzielonej pomocy
(w tys. zá)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

44,1

37,7

6,4

8,9

42,4

40,3

29,3

531 109

458 340

62 526

93 524

714 578

670 072

483 660

496 421

432 216

39 377

77 540

689 780

651 631

465 561

ObniĪenia górnych stawek
podatków
(w tys. zá)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie sprawozdaĔ rocznych z wykonania budĪetów gmin w latach 2008-2014.

Tak wysokie zróĪnicowanie wysokoĞci udzielanego wsparcia wynika
m.in. z duĪych wahaĔ cen Īyta, które bezpoĞrednio przekáadają siĊ na wysokoĞü
stawki podatku rolnego. Istotne róĪnice w wysokoĞci stawek daáo siĊ zauwaĪyü
pomiĊdzy rokiem 2010 a 2013, gdzie stawka w ujĊciu nominalnym wzrosáa
przeszáo dwukrotnie (z poziomu ok. 85 zá w roku 2010 do ok. 185 zá w roku
2012 i ok. 190 zá w roku 2013). Stabilizacja stawki podatku rolnego odbywa siĊ
przy pomocy obniĪek cen Īyta. Gminy jednak w niewielkim stopniu stabilizują
stawkĊ tego podatku. Z analizy danych Ministerstwa Finansów26 wynika bowiem,
Īe przy relatywnie niskiej Ğredniej cenie Īyta ustalonej przez GUS, obniĪki gmin
26

Preferencje podatkowe w Polsce, nr 5, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014.
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są równieĪ niewielkie. Przykáadowo w 2010 roku gminy obniĪyáy stawkĊ zaledwie o 2,7%, a w 2012, gdy cena skupu Īyta gwaátownie wzrosáa w porównaniu do
poprzedniego roku, gminy obniĪyáy przeciĊtnie stawkĊ o 26,4%.
Z przywileju obniĪania stawek podatków w roku 2011 korzystaáo ok. 40%
polskich gmin, a w roku 2013 ok. 77% gmin. Sytuacja ta z jednej strony powoduje wygáadzenie stawki przeciĊtnej, z drugiej zaĞ przekáada siĊ na zmniejszenie
wpáywów budĪetowych. Szczególnie byáo to widoczne w latach 2008, 2009 oraz
2012 i 2013, w których stawka przeciĊtna stanowiáa ok. 70% stawki maksymalnej (rysunek 1).
Rysunek 1
Maksymalna i przeciĊtna stawka podatku rolnego w latach 2008-2013 (w zá)
200
150
100
50
0
2008

2009
2010
stawka przeciħtna

2011
2012
stawka maksymalna

2013

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych MF 2012 i 2013.

Korzystnie na zmniejszenie wahaĔ wysokoĞci wpáywów z podatku rolnego mogą oddziaáywaü zmiany, które weszáy w Īycie 1 paĨdziernika 2013 roku
i obowiązują od roku 201427, a dotyczą zasad okreĞlania wysokoĞci podatku rolnego. Do koĔca roku 2013 równowartoĞü 2,5 q Īyta liczono wedáug Ğredniej
z 3 kwartaáów poprzedzających rok podatkowy, obecnie w myĞl nowych zapisów
do obliczeĔ przyjmuje siĊ Ğrednią z 11 kwartaáów poprzedzających rok podatkowy. Wprowadzana zmiana ograniczy duĪe wahania wysokoĞci stawki podatku,
chodĨ nie usunie niskiej korelacji ceny Īyta z dochodowoĞcią rolnictwa28. Táumaczy to R. Dowgier, który uwaĪa, Īe mankamentem obecnego systemu jest
uzaleĪnianie dochodowoĞci gospodarstwa rolnego od produkcyjnoĞci jednego
produktu29. Niemniej jednak wahania cen skupu Īyta na przestrzeni ostatnich
kilku lata (szczególnie miĊdzy rokiem 2010 a latami nastĊpnymi) pokazują, Īe
27

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 660).
L. Goraj, J. Naneman, M. Zagórski, Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa 2014, s. 13.
29
R. Dowgier et al., Reforma podatków majątkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
2004, s. 146.
28
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nowa regulacja prawna moĪe znacząco i odczuwalnie wpáynąü na obniĪenie
stawki podatku rolnego.
WĞród wielu zagadnieĔ poruszanych w temacie podatku rolnego nie moĪe
zabraknąü miejsca dla kwestii uczestnictwa wsi i rolnictwa w systemie finansów
publicznych. Z zaprezentowanych na rysunku 2 danych wynika, Īe w badanym
okresie zmniejszyáo siĊ znaczenie podatku rolnego w systemie zasilania finansowego samorządów gminnych. Co prawda od roku 2008 do 2009 oraz w latach
2012-2014 moĪna zauwaĪyü poprawĊ analizowanych relacji, to jednak pozostaáy one na poziomie odbiegającym od tego z lat 2003-2004. Spadek znaczenia
tego podatku moĪe byü jednym z symptomów ograniczania samodzielnoĞci
finansowej gmin. Pogorszenie siĊ potencjaáu dochodowego gmin, wynikające
z procesu zmniejszającej siĊ wydajnoĞci fiskalnej lokalnych Ĩródeá dochodów
podatkowych, moĪe stanowiü powaĪne zagroĪenie dla realizowania zadaĔ
i celów spoáeczno-gospodarczych w systemie gospodarki lokalnej. Co wiĊcej
obecna forma podatku rolnego nie tylko nie realizuje swojej roli gromadzenia
dochodów publicznych, ale przede wszystkim nie realizuje funkcji redystrybucyjnej. Prowadzone przez nasz zespóá badania wyraĨnie wskazują, Īe relatywnie
najwiĊksze obciąĪenia z tytuáu podatku rolnego wystĊpują w gospodarstwach
maáych i Ğrednich, a ich udziaá w dochodach zmniejsza siĊ wraz ze wzrostem
powierzchni (rysunek 2). Potwierdzają to równieĪ badania przeprowadzone
przez innych badaczy tego zagadnienia30. Taka sytuacja prowadzi do tego, Īe
podatek rolny zamiast áagodziü nierównoĞci spoáeczne uprzywilejowuje gospodarstwa najwiĊksze, efektywniejsze, które uzyskują dodatkowe korzyĞci finansowe z tytuáu nieopodatkowania dochodu.

30

R. Przygodzka, Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania,
mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaáymstoku, Biaáystok 2006, s. 234.
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Rysunek 2
Znaczenie podatku rolnego w gminach w latach 2003-2014 (w %)
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie SprawozdaĔ z wykonania budĪetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2014.

Cechą charakterystyczną podatku rolnego jest jego silne powiązanie
z jednostkami samorządu terytorialnego poprzez zasilanie ich budĪetów. W latach
2008-2014 udziaá tego podatku w dochodach wszystkich gmin stanowiá Ğrednio
ok. 2%. Z globalnej jego kwoty ok. 64% wpáywów trafiaáo do gmin wiejskich,
33% do gmin miejsko-wiejskich, a zaledwie 3% do gmin miejskich. Dane
te wskazują, Īe podatek rolny nie stanowi istotnego skáadnika dochodów budĪetów gminnych. Pomimo tego, Īe znaczna czĊĞü podatku rolnego trafiaáa do gmin
wiejskich, to jego udziaá w dochodach tych gmin byá niewielki i wynosiá
w badanym okresie od 5,6% do 7,5%. Niewielki udziaá tego podatku wskazuje
na jego znikome znaczenie w decyzjach inwestycyjnych gmin. Co wiĊcej duĪa
zmiennoĞü wpáywów z jego tytuáu, niespotykana w Īadnym innym podatku,
moĪe ten problem pogáĊbiaü. Obecnie brakuje jednak ustawowych rozwiązaĔ,
które eliminowaáyby te problemy.
Kwestia duĪych wahaĔ cen Īyta i przekáadających siĊ na to zmian wysokoĞci górnych stawek podatkowych nasila problem braku związku pomiĊdzy
wysokoĞcią páaconego podatku rolnego a dochodowoĞcią gospodarstw.
Z danych FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) wynika, Īe udziaá podatku rolnego w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego byá niewielki
i w analizowanych latach wyniósá Ğrednio ok. 5%. Tymczasem, aby podatek rolny mógá realizowaü swoje podstawowe funkcje powinien stanowiü ok. 8-10%
dochodów rolników, tylko wówczas bowiem osiąga siĊ jego wáaĞciwą odczuwalnoĞü. Kolejnym problemem (o czym wspomniano wyĪej) jest brak związku
wysokoĞci podatku rolnego z wielkoĞcią ekonomiczną gospodarstw. Okazuje
siĊ, Īe obciąĪenia gospodarstw maáych są znacznie wyĪsze aniĪeli gospodarstw
Ğrednich i duĪych, co Ğwiadczy o regresywnoĞci tego podatku. Przykáadowo
w roku 2012 relatywnie najwiĊksze obciąĪenia wystĊpowaáy w gospodarstwach
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o najsáabszej sile ekonomicznej (ok. 6%), najmniejsze zaĞ w gospodarstwach
bardzo duĪych (ok. 0,5%) (rysunek 3). Co wiĊcej obciąĪenia gospodarstw rolnych nie są staáe i zmieniają siĊ w czasie. Udziaá podatku rolnego w dochodach
z rodzinnego gospodarstwa rolnego w roku 2009 byá dwukrotnie wyĪszy niĪ
w roku 2010 i 2011, podczas gdy dochody w gospodarstwach rolnych w roku
2010 i 2011 byáy dwukrotnie niĪsze niĪ w roku 2009. Ten brak związku podatku
rolnego z dochodami wskazuje na potrzebĊ przeprowadzenia gruntownych zmian
w systemie opodatkowania rolnictwa.
Rysunek 3
Udziaá podatku rolnego w dochodach z rodzinnego gospodarstwa rolnego wedáug klas
wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w latach 2008-2012 (%)
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN 2008-2012.

W obecnym systemie opodatkowania rolnictwa wątpliwoĞci budzą takĪe
funkcjonujące mechanizmy ulg inwestycyjnych. Nie peánią one swojej naleĪytej
roli, ze wzglĊdu na fakt, iĪ kwoty wydatkowane na dziaáania inwestycyjne są
znacznie wyĪsze od páaconego obecnie podatku rolnego. Oznacza to, Īe przeciĊtny rolnik podejmujący inwestycje nie ma obecnie moĪliwoĞci odliczenia
25% wydatków inwestycyjnych w ciągu ustawowych 15 lat. Brak moĪliwoĞci
zastosowania tego zapisu w praktyce sprawia, Īe ulga ta nie peáni swojej naleĪytej funkcji, a zapis ten wymaga zmian.
Wielokryterialna ocena obecnej konstrukcji podatku rolnego nie jest jednak jednoznaczna (tabela 2). WĞród wielu elementów konstrukcyjnych mających
negatywny wpáyw na realizacjĊ okreĞlonych celów, moĪna znaleĨü równieĪ rozwiązania, które sprzyjają wzrostowi konkurencyjnoĞci gospodarstw poprzez
moĪliwoĞci wzrostu dochodów, czy teĪ zrównowaĪonemu rozwojowi sektora
rolnego. NaleĪy jednak wyraĨnie podkreĞliü, Īe obecne rozwiązania nie sprzy-
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jają poprawie stanu finansów publicznych, ograniczają przemiany strukturalne,
podejmowanie dziaáaĔ inwestycyjnych – innowacyjnych, a co za tym idzie
rozwój gospodarstw, ograniczają podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych i tym samym wyhamowują tempo wzrostu gospodarczego.
Tabela 2
Wielokryterialna ocena podatku rolnego
Kryterium

Ocena*

Generowanie wpáywów
do budĪetu centralnego

Negatywna

Generowanie kosztów
administracyjnych
i operacyjnych

Pozytywna

Przemiany strukturalne

Negatywna

ZwiĊkszenie udziaáu
rolnictwa w PKB

Negatywna

Tworzenie przewagi
konkurencyjnej sektora
rolnego

Pozytywna

Uwagi
Poziom makro
EfektywnoĞü fiskalna podatku rolnego jest relatywnie niska. Problem pogáĊbia niestabilnoĞü stawek podatkowych, stosowanie ulg,
obniĪek i zwolnieĔ.
Niezaprzeczalną zaletą obecnej konstrukcji podatku rolnego jest
jego prostota naliczania, a co z tym związane brak wpáywu jego
elementów na zwiĊkszanie kosztów wymiaru i poboru. Konstrukcja ta nie ogranicza zatem moĪliwoĞci wzrostu dochodów.
Poziom sektorowy
Niewielka iloĞü ulg w systemie oraz brak moĪliwoĞci ich wykorzystania (ulga inwestycyjna). Brak związku zastosowanych ulg,
zwolnieĔ i zmniejszeĔ podatku z przemianami strukturalnymi.
Brak ulg w podatku rolnym ogranicza podejmowanie dziaáaĔ innowacyjnych, wzrost inwestycji czy zwiĊkszanie wydajnoĞci produkcji.
Dla niektórych obszarów dziaáalnoĞci rolniczej osiągane są korzyĞci podatkowe bĊdące formą tax expenditures.

Poziom mikro
Prosty i dogodny sposób naliczania i poboru podatku.
Brak moĪliwoĞci unikniĊcia zapáaty podatku w przypadku
niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, spadku dochodowoĞci gospodarstwa.
x Brak obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.
RacjonalnoĞü decyzji
Negatywna
Brak moĪliwoĞci podejmowania racjonalnych decyzji z uwagi na
ekonomicznych
brak obowiązku ewidencji zdarzeĔ gospodarczych. Brak moĪliwoĞci zarządzania podatkami.
EfektywnoĞü
Negatywna
Brak związku podejmowanych decyzji z wynikami ekonomicznyekonomiczno-finansowa
mi gospodarstwa co jest wynikiem braku ewidencji zdarzeĔ gospodarczych.
Podatek páacony niezaleĪnie od osiąganych wyników finansowych
(nawet wtedy gdy rolnik ponosi stratĊ).
EfektywnoĞü
Negatywna
Brak ulg, zwolnieĔ o charakterze Ğrodowiskowym.
Ğrodowiskowa
Niski wymiar podatku moĪe skáaniaü do intensyfikacji i wzrostu
wydajnoĞci produkcji.
Znieksztaácenie relacji
Pozytywna
Podatek rolny nie prowadzi do zmian zachowaĔ podmiotów, ani
ekonomicznych
teĪ realokacji zasobów, czy teĪ negatywnego wpáywu na efekt
(na poziomie mikro)
dochodowy.
Powiązanie z systemem
Negatywna
Brak powiązaĔ z systemem KRUS. Nie ma moĪliwoĞci odliczania
ubezpieczeĔ spoáecznych
od dochodu/podatku skáadek na ubezpieczenie spoáeczne, w tym
i zdrowotnych
zdrowotne.
ObjaĞnienie: *skala ocen: pozytywna, neutralna, negatywna, trudno okreĞliü.
ħródáo: opracowanie wáasne
DogodnoĞü podatkowa

Pozytywna

x
x
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Zaprezentowany przegląd (tabela 2) wskazuje, Īe podatek rolny w Polsce
jest podatkiem historycznym, który nie zostaá do tej pory (poza niewielkimi
zmianami) poddany gruntownej reformie. Stąd teĪ za jej potrzebą opowiada siĊ
wielu przedstawicieli nauki, praktyków oraz przedsiĊbiorców. MiĊdzy innymi
K. Wójtowicz wskazuje, Īe konstrukcja tego typu podatków nie odpowiada
wspóáczesnym wymogom gospodarki rynkowej31. P. Felis dodaje, Īe przestarzaáa i nieelastyczna formuáa naliczania podatków majątkowych, m.in. podatku rolnego, uniemoĪliwia realizacjĊ celów fiskalnych i pozafiskalnych32. M. Forfa zauwaĪa równieĪ, Īe podatek rolny utrudnia przepáyw pracowników do innych
dziaáów gospodarki, opóĨnia proces powiĊkszania gospodarstw rolnych, niedoskonale oddziaáuje na wyrównywanie ekonomiczno-przyrodniczych warunków
gospodarowania, czy teĪ nie wykazuje związku z wynikami ekonomicznymi
gospodarstwa33. Zdaniem Goraja oraz wspóáautorów taka silna odmiennoĞü zasad podatkowych moĪe byü (i z reguáy jest) traktowana jako przywilej34. ZauwaĪa to równieĪ M. Grabowski35, który podkreĞla, Īe wyáączenie dochodów
z dziaáalnoĞci rolniczej, z uwagi na fakt, iĪ nie są opodatkowane innym podatkiem dochodowym, nie stanowi elementu standardu podatkowego i naleĪaáoby
takie rozwiązanie traktowaü jako przywilej. Powszechna krytyka podatku rolnego oraz fakt braku realizacji za jego pomocą podstawowych funkcji powinna
byü podstawą dla konstruowania innych, odpowiadających wspóáczesnym realiom, rozwiązaĔ podatkowych w rolnictwie.
1.2.2. Podatek dochodowy od dziaáów specjalnych produkcji rolnej
Podatek dochodowy od dziaáów specjalnych produkcji rolnej stanowi specyficzną formĊ w ramach systemu opodatkowania dochodów w Polsce. ħródeá tej
formy opodatkowania naleĪy szukaü, analizując genezĊ obciąĪeĔ podatkowych
dochodów osób fizycznych. Opodatkowanie wyników aktywnoĞci gospodarczej
osób fizycznych, okreĞlenie wysokoĞci i zakresu opodatkowania, stanowiáo istot31

K. Wójtowicz, Analiza potencjalnych skutków reformy systemu opodatkowania nieruchomoĞci w Polsce, [w:] Finanse publiczne (red. nauk. A. Pomorska), Uniwersytet Marii Curie-Skáodowskiej, Lublin 2006, s. 260.
32
P. Felis, Konsekwencje reformy systemu podatków od nieruchomoĞci w Polsce, [w:] Konsekwencje zmiany obciąĪeĔ podatkowych w Polsce (red. nauk. J. Gáuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila), Dyfin, Warszawa 2013, s. 150.
33
M. Forfa, Podatek rolny a rozwój gospodarstw rolnych, Zeszyty Naukowe SGGW nr 89,
Warszawa 2011.
34
L. Goraj, J. Naneman, M. Zagórski, Uwarunkowania i konsekwencje…, s. 15.
35
M. Grabowski, Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa
2010, s. 14.
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ne wyzwanie (wáaĞciwie juĪ od czasów staroĪytnych) dla systemów skarbowych36. Choü pierwsze próby wprowadzenia w Polsce podatków dochodowych
zarysowane zostaáy pod koniec XVI w. przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
to konkretyzacja tych postulatów nastąpiáa dopiero w 1920 r., kiedy to wprowadzono zarówno podatek dochodowy, jak i podatek majątkowy (o czym juĪ
wspomniano). Warto odnotowaü, Īe ówczesnym podatkiem dochodowym objĊte
byáy równieĪ gospodarstwa rolne (podstawą ustalania dochodu byáa wielkoĞü
gospodarstwa, a takĪe miejsce poáoĪenia gospodarstwa, skorelowane z warunkami przyrodniczymi decydującymi o dochodowoĞci gospodarstwa)37. Jak
stwierdza G. Szczodrowski38, w obrĊbie systemu podatkowego istniejącego
w Polsce w gospodarce nakazowo-rozdzielczej (do 1989 r.) wyodrĊbniono cztery
róĪne podsystemy, kierowane do: gospodarki uspoáecznionej, pozarolniczej gospodarki nieuspoáecznionej, rolniczej gospodarki nieuspoáecznionej.
Pewien pierwowzór dla podatku dochodowego od dziaáów specjalnych
mogáy stanowiü obciąĪenia, którymi objĊte byáy przedsiĊbiorstwa uzyskujące
niewielkie przychody i dochody podatkowe. Podmioty te, jako páatnicy, jak zauwaĪa G. Szczodrowski, zobligowane byáy do áącznego uiszczania podatku obrotowego i dochodowego. Podstawą do szacunku wielkoĞci obrotów i dochodów
byáy tzw. „znamiona zewnĊtrzne” (przykáadowo, liczba pracowników, lokalizacja zakáadu czy rodzaj dziaáalnoĞci)39.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), wprowadzony w 1992 r.,
przeszedá znaczną ewolucjĊ, dotyczącą nie tylko wysokoĞci stawek czy progów,
ale równieĪ zakresu podmiotowego (w tym bardzo istotna definicja podatnika), jak
i przedmiotowego40. Choü podatek rolny zostaá wprowadzony w 1982 r., to dopiero reforma podatkowa na początku lat 90. stworzyáa moĪliwoĞci objĊcia podatkiem dochodowym pewnego tylko obszaru dziaáalnoĞci rolniczej, o charakterze
36

Pewne formy przypominające pogáówne byáy stosowane juĪ w czasach staroĪytnych, np.
w Grecji czy Rzymie, jednak jak analizuje J. Kulicki podatek dochodowy od osób fizycznych,
w formie zbliĪonej do wspóáczesnej, pojawiá siĊ u schyáku XVIII w. w Anglii. OkolicznoĞci
wprowadzania danin zbliĪonych przynajmniej konstrukcją do obecnego PIT (np. we Francji
czy w Stanach Zjednoczonych) zwykle wiąĪą siĊ z koniecznoĞcią finansowania wydatków
wojennych z budĪetu centralnego paĔstwa. J. Kulicki, Rozwój podatku dochodowego w Polsce, Analizy Biura Analiz Sejmowych, nr 6(50), 5 kwietnia 2011, s. 1-20.
37
J. Kulicki szczegóáowo prezentuje – w ujĊciu chronologicznym – ewolucjĊ opodatkowania
dochodów zarówno pod wzglĊdem zmian dotyczących formy i zakresu podmiotowego oraz
przedmiotowego: poczynając od znanego w Polsce podatku pogáównego aĪ do klasycznej
formy podatku PIT, wprowadzonej juĪ po przeksztaáceniach ustrojowych. Ibidem, s. 1-20.
38
G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007, s. 59.
39
Ibidem, s. 62.
40
J. Ickiewicz, ObciąĪenia fiskalne…, op. cit., s. 92.
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specjalistycznym, o nieznacznym powiązaniu z ziemią jako czynnikiem produkcji (czego przykáadem mogą byü uprawy szklarniowe in vitro). Zmianom
przyĞwiecaáa potrzeba konstrukcji systemu o charakterze globalnym (unitarnym), tzn. opodatkowującym dochody bez wyróĪniania ich kategorii na Ĩródáa
pochodzenia. Ogólny schemat obliczania naleĪnego podatku dochodowego od
osób fizycznych prezentuje tabela 3. Przychody z dziaáów specjalnych produkcji rolnej mogą stanowiü jedno ze Ĩródeá przychodów podatkowych. A. Milewska41 doprecyzowuje jednak, Īe „(…) w odniesieniu do wyboru norm dochodu
szacunkowego jako wariantu ustalania dochodu do opodatkowania podatek jest
obliczany wedáug progresywnej skali podatkowej i nie jest związany z rzeczywistym dochodem osiąganym z tej dziaáalnoĞci”.
Tabela 3
Schemat ustalania podatku dochodowego od osób fizycznych
Oznaczenie
(1)

(2)
(3) = (1)–(2)
(4)

(5) = (3)–(4)
(6) = (5) x stawka
podatkowa
(7)

Kategoria podatkowa
ħródáa przychodów:
(a) ze sáuĪbowego stosunku pracy, spóádzielczego stosunku pracy, z pracy nakáadczej,
(b) z pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej,
(c) z dziaáalnoĞci wykonywanej osobiĞcie,
(d) z pozostaáych Ĩródeá (w tym: z dziaáów specjalnych produkcji rolnej).
Koszty uzyskania przychodów
Dochód przed odliczeniami
Odliczenia od dochodu z tytuáu:
(a) skáadek ubezpieczeniowych,
(b) darowizn, rent,
(c) wydatków rehabilitacyjnych,
(d) wydatków inwestycyjnych.
Dochody do opodatkowania wedáug progresywnej skali podatkowej
Podatek naliczony

ObniĪki podatku z tytuáu:
(a) nabytych praw do ulgi mieszkaniowej i remontowej,
(b) ulgi na dzieci.
(8) = (6)–(7)
Ustawowa kwota obniĪki podatku
(9) = (6)–(7)–(8)
Podatek naleĪny
ħródáo: J. Kulawik, P-Y. Lelong, J. Pawáowska-Tyszko (red.), M. Soliwoda, Systemy podatkowe w krajach Unii
Europejskiej, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2013, s. 74 (adaptacja schematu: J. Ickiewicz, ObciąĪenia fiskalne przedsiĊbiorstw, PWE Warszawa, 2010, s. 95).

41

A. Milewska, Podatek dochodowy z dziaáów specjalnych w Ğwietle obowiązujących przepisów prawnych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki ĩywnoĞciowej, 2011, nr 94, s. 111.
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Polskie prawo podatkowe42 posáuguje siĊ skonstruowaną do celów fiskalnych definicją „dziaáalnoĞci rolniczej”43. Zgodnie z art. 2 ust. 2 UoPDoOF
jest to „dziaáalnoĞü polegająca na wytwarzaniu produktów roĞlinnych lub
zwierzĊcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wáasnych upraw albo
hodowli lub chowu, w tym równieĪ produkcja materiaáu siewnego, szkóákarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roĞlin ozdobnych, grzybów uprawnych
i sadownicza, hodowla i produkcja materiaáu zarodowego zwierząt, ptactwa
i owadów uĪytkowych, produkcja zwierzĊca typu przemysáowo-fermowego
oraz hodowla ryb, a takĪe dziaáalnoĞü, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roĞlin, w trakcie których nastĊpuje ich biologiczny wzrost (…)”. Dziaáami specjalnymi są przede wszystkim specjalistyczne, z reguáy wysoko intensywne, formy generowania przychodów.
W art. 2 ust. 3 prawodawcy zawĊzili zakres definicji do „uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni,
uprawy roĞlin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeĨnego i nieĞnego,
wylĊgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
hodowla dĪdĪownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym”. Kolejny zapis (ust. 3a) stanowi, Īe okreĞlony rodzaj produkcji moĪe
byü traktowany jako dziaá specjalny pod warunkiem, Īe zostanie przekroczona
(podana w zaáączniku do UoPDoOF) wielkoĞü progowa. R. Dziemianowicz
uwaĪa, Īe podatek dochodowy od dziaáów specjalnych wynika z pewnej specyfiki niektórych typów produkcyjnych, a dokáadnie braku powiązania miĊdzy
uzyskiwanymi wynikami produkcyjnymi a warunkami naturalnymi (gáównie
glebowymi i klimatycznymi)44. Z poglądem tym naleĪy siĊ zasadniczo zgodziü, gdyĪ przesáanką skáaniającą ustawodawcĊ do wprowadzenia uproszczenia (zbliĪonego do pewnych rozwiązaĔ kierowanych do sektora rolnego
w niektórych paĔstwach Europy) byáa prawdopodobnie marginalna rola ziemi
jako czynnika produkcji dla niektórych form produkcji roĞlinnej czy zwierzĊcej. Z kolei J. Bieluk wyraĪa stanowisko, Īe „sama konstrukcja pojĊcia dziaáów specjalnych ulegáa znacznemu zawĊĪeniu (…) choü przyĞwiecaáy jej,
42

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr
80 poz. 350 z póĨn. zm.), dalej: UoPDoOF.
43
W polskim prawodawstwie nie ma jednolitej definicji „dziaáalnoĞci rolniczej”, co byáoby ze
wszech miar przydatne (np. z punktu widzenia prawa ubezpieczeniowego czy ogólnie, ustawodawstwa dotyczącego ksztaátowania ustroju rolnego).
44
R.I. Dziemianowicz, EfektywnoĞü systemu opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaáymstoku, Biaáystok 2007, s. 301.
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nastĊpujące kryteria: dochodowoĞci, duĪego nakáadu pracy i Ğrodków oraz
niewielkiego związku z gruntem i zbliĪenia pewnych rodzajów dziaáalnoĞci do
dziaáalnoĞci pozarolniczej”45.
Tabela 4 przedstawia wybrane zmiany dotyczące przeobraĪeĔ podatku
dochodowego od dziaáów specjalnych w Polsce.
Tabela 4
Zmiany uregulowaĔ dotyczących podatku dochodowego od dziaáów specjalnych
Rok *

Zmiana

Uwagi

1991

Wprowadzenie Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

Uproszczenie dotychczas skomplikowanego systemu opodatkowania
osób fizycznych.

2000

Przeniesienie wykazu dziaáów specjalnych do UoPDoOF.

WiĊksza czytelnoĞü aktów dotyczących prawa podatkowego.

2002

Kwalifikowanie drogą rozporządzenia (Ministra Finansów z Ministrem Rolnictwem) okreĞlonych form upraw,
chowu i hodowli jako „dziaáów specjalnych” ze wzglĊdu
na skalĊ produkcji (rozmiary).

W 2002 r. przeniesienie wykazu
dziaáów specjalnych z rozporządzenia do UoPDoOF.

2015

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy przychodach co najmniej o równowartoĞci 1,2 mln euro dla
podatników prowadzących dziaáy specjalne produkcji
rolnej (zmiana art. 15 ust. 2 UoPDoOF – wejĞcie w Īycie
Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 699).

BĊdzie obowiązywaü od
1.01.2016 (zapis budzi jednak
wątpliwoĞci dotyczące praktycznej implementacji).

ObjaĞnienie: * odniesienia do aktów prawnych zawiera pozycja Ĩródáowa (poniĪej).
ħródáo: opracowanie na podstawie aktów prawnych, J. Bieluk, Dziaáy specjalne produkcji rolnej. Problemy
prawne, Wyd. Temida 2, Biaáystok 2013.

Warto podkreĞliü, jak zauwaĪają przede wszystkim Ğrodowiska prawnicze
np. J. Bieluk, Īe sama definicja „dziaáów specjalnych”, choü logicznie powinna
byü zawarta w definicji „dziaáalnoĞci rolniczej”, budzi znaczne niejasnoĞci
i wątpliwoĞci nawet organów administracji skarbowej. NiezbĊdne zatem wydaje
siĊ zdiagnozowanie i naprawienie trudnoĞci, wynikających z nieprecyzyjnego
aparatu definicyjnego oraz ograniczenie „przypadkowoĞci” i nadmiernego zawĊĪenia przy zaliczaniu niektórych form aktywnoĞci do dziaáów specjalnych.
Przykáadem jest tu chociaĪby bardzo wąski katalog ptaków (brakuje w nim np.
strusi czy przepiórek) ograniczony do popularnych gatunków drobiu.
Tabela 5 wyróĪnia najbardziej istotne, wybrane normy szacunkowe dochodu z dziaáów specjalnych produkcji rolnej, biorąc pod uwagĊ znaczenie gospodarcze poszczególnych form w polskim sektorze rolnym. Kwoty przypisane
45

J. Bieluk, Dziaáy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Wyd. Temida 2, Biaáystok
2013, s. 150.
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poszczególnym normom szacunkowym dochodu rocznego dla wyodrĊbnionych
w katalogu rozporządzenia MF upraw i produkcji są corocznie waloryzowane na
podstawie „wskaĨnika wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej” ogáaszanego
przez Prezesa Gáównego UrzĊdu Statystycznego. Zasadniczo, nie ulegáa zmianie
norma szacunkowa dla 1 szt. kurcząt (wylĊgarnie drobiu), jednak obciąĪenia obliczane na podstawie norm szacunkowych dla wiĊkszoĞü upraw i produkcji wzrosáy o co najmniej 25% w ciągu zaledwie czterech lat podatkowych. Skáaniaü to
moĪe niektórych rolników do korzystania z bardziej pogáĊbionej ewidencji podatkowej, bĊdącej podstawą do decyzji w zakresie optymalizacji podatkowej.
Tabela 5
Przykáadowe normy szacunkowe dochodu z dziaáów specjalnych produkcji rolnej
Lp.*

1

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni
upraw lub rodzajów
produkcji

Norma szacunkowa
dochodu rocznego
2010

2014

Zmiana
2014/2010
(2010=100,0)

9,65

12,19

126,3

2

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyĪej 25 m :
a) roĞliny ozdobne

1 m2

2

Uprawy w szklarniach
1 m2
2,21
2,79
nieogrzewanych powyĪej 25 m2
2
3
Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyĪej 50 m :
a) roĞliny ozdobne
1 m2
7,19
9,08
4
Uprawy grzybów i ich grzybni
– powyĪej 25 m2 powierzchni
1 m2
4,15
5,23
uprawowej
5
Drób rzeĨny - powyĪej 100 szt.:
a) kurczĊta
1 sztuka
0,12
0,16
6
Drób nieĞny powyĪej 80 szt.:
a) kury nieĞne (w stadzie
1 sztuka
2,74
3,46
reprodukcyjnym)
b) kury miĊsne (w stadzie
1 sztuka
2,30
2,90
reprodukcyjnym)
f) kury (produkcja jaj
1 sztuka
2,01
2,54
konsumpcyjnych)
7
WylĊgarnie drobiu:
a) kurczĊta
1 sztuka
0,01
0,01
11
Pasieki powyĪej 80 rodzin
1 rodzina
3,35
3,48
12
Uprawy roĞlin in vitro –
1 m2
165,69
209,14
powierzchnia póáek
15
Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym np.:
a) krowy powyĪej 5 sztuk
1 sztuka
276,12
348,52
b) cielĊta powyĪej 10 sztuk
1 sztuka
57,99
73,21
c) bydáo rzeĨne powyĪej 10
1 sztuka
30,36
38,31
sztuk (z wyjątkiem opasów)
d) tuczniki powyĪej 50 sztuk
1 sztuka
34,52
43,58
ObjaĞnienie: * kolejnoĞü i numeracja wedáug Ĩródáowych aktów prawnych.
ħródáo: opracowanie na podstawie danych zawartych w rozporządzeniach MF do UoPDoOF.
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126,2
126,3
126,0

133,3
126,3
126,1
126,4

100,0
103,9
126,2
126,2
126,2
126,2
126,2

Tabela 6 przedstawia zestawienie dotyczące poboru podatku dochodowego od dziaáów specjalnych produkcji rolnej. Dane MF dotyczą jednak áącznej
liczby podatników, których „dochody opodatkowane byáy stawką 19%: z pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej lub dziaáów specjalnych produkcji rolnej”.
Tabela 6
Podatek dochodowy od dziaáów specjalnych – charakterystyka dotycząca poboru
Wyszczególnienie

2010

2014

395 039
473 954
Liczba podatników, których dochody opodatkowane byáy stawką 19%:
z pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej lub dziaáów specjalnych produkcji rolnej
Liczba podatników opodatkowujących dochody przy zastosowaniu skali podatkowej
24 907 974 24 764 126
Podatnicy prowadzący dziaáy specjalne produkcji rolnej - stawka 19%
Przychód [tys. zá]
1 391 409
942 719
Koszty uzyskania przychodów [tys. zá]
1 317 679
883 997
Dochód [tys. zá]
80 765
66 316
Strata [tys. zá]
7 035
7 594
Dochody z dziaáów specjalnych produkcji rolnej (po odliczeniu skáadek na
305 323
383 145
ubezpieczenia spoáeczne) – przy zastosowaniu skali podatkowej [tys. zá]
Udziaá dochodów z dziaáów specjalnych w ogólnej kwocie dochodów – przy za0,05
0,06
stosowaniu skali podatkowej [%]
ħródáo: opracowanie na podstawie danych Ministerstwa Finansów: Informacja dotycząca rozliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (raporty za 2010 i 2014 r.).

Z danych zaprezentowanych w tabeli 6 wynika, Īe dochody pochodzące
z dziaáów specjalnych produkcji rolnej (po odliczeniu skáadek na ubezpieczenie
spoáeczne) stanowiáy niespeána 0,06% dochodów podatkowych (dotyczy to tylko
podatników stosujących skalĊ podatkową). Z kolei dochód podatkowy uzyskany
od rolników prowadzących dziaáy specjalne i stosujących stawkĊ 19% wyniósá
w 2014 r. ponad 66 tys. i byá o ponad 14 tys. niĪszy niĪ w 2010 r. Przedstawione
dane wskazują na marginalny udziaá wpáywów z tzw. dziaáów specjalnych we
wpáywach z podatku PIT ogóáem.
Tabela 7 przedstawia uszczegóáowioną wielokryterialną ocenĊ podatku
dochodowego od dziaáów specjalnych. Z punktu widzenia oceny (z uwzglĊdnieniem kryteriów na poziomie makro) warto przywoáaü pogląd R.I. Dziemianowicz, zdaniem której zastosowanie norm szacunkowych do obliczania dochodu
podatkowego moĪna potraktowaü jako typową preferencjĊ podatkową typu tax
expenditures, pozwalającą na osiągniĊcie korzyĞci podatkowych wybranej (ale
relatywnie wąskiej) grupie producentów rolnych niewątpliwie kosztem niĪszych
dochodów budĪetowych46.
46

R.I. Dziemianowicz, Preferencyjne opodatkowanie dochodów rolników na przykáadzie
dziaáów specjalnych produkcji rolnej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, t. 14, z. 1, s. 124.
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Tabela 7
Ocena wielokryterialna dotychczasowego systemu opodatkowania rolnictwa
w Polsce: podatek dochodowy od dziaáów specjalnych
Kryterium

Ocena*

Generowanie wpáywów do
budĪetu centralnego

Negatywna

Generowanie kosztów
administracyjnych
i operacyjnych

Neutralna

Przyspieszenie tempa
przemian strukturalnych**

Neutralna

ZwiĊkszenie udziaáu
rolnictwa w PKB

Neutralna

Tworzenie przewagi konkurencyjnej sektora rolnego

Pozytywna

DogodnoĞü podatkowa

Pozytywna

RacjonalnoĞü decyzji
ekonomicznych

Pozytywna/
Neutralna
(zaleĪy od
formy ewidencji podatkowej)
Pozytywna/
Neutralna
(zaleĪy od
formy ewidencji podatkowej)

EfektywnoĞü
ekonomiczno-finansowa

EfektywnoĞü
Ğrodowiskowa
SkáonnoĞü do ryzyka (zachowanie hazardu moralnego i selekcji negatywnej)

Neutralna
Negatywna

Uwagi
Poziom makro
Opodatkowanie dochodów na podstawie norm szacunkowych
moĪna potraktowaü jako tax expenditures, ponadto efektywnoĞü
podatkowa páatnika podatku z dziaáów specjalnych jest relatywnie niska (por. Dziemianowicz, 2012).
KoniecznoĞü corocznej aktualizacji norm i publikacji rozporządzenia MF.
Poziom sektorowy
Przy zastosowaniu tylko norm szacunkowych (a nie „peánej”
rachunkowoĞci), brak ulg (w tym ulgi inwestycyjnej), zwolnieĔ,
zawieszeĔ (Bieluk, 2013).
Dziaáy specjalne produkcji rolnej obejmują takie formy aktywnoĞci
produkcyjnej, które bazują na innowacjach i relatywnie wysokiej
kapitaáocháonnoĞci w porównaniu do typów produkcyjnych,
powiązanych z ziemią jako gáównym czynnikiem produkcji.
Dla niektórych obszarów dziaáalnoĞci rolniczej osiągane są korzyĞci podatkowe, bĊdące formą tax expenditures.
Poziom mikro
x MoĪliwoĞü wyboru formy opodatkowania (dogodnoĞü dla
podatnika): rozliczenie wedáug rzeczywistych wyników finansowych z wykorzystaniem podatkowej ksiĊgi przychodów
i rozchodów (PKPiR) lub ksiąg rachunkowych (w praktyce,
jest to rozwiązanie bardzo rzadko wybierane – jak podaje
J. Bieluk na podstawie danych MF w 2008 r. zaledwie 0,5%
rolników opodatkowujących dochody z dziaáów specjalnych);
lub teĪ okreĞlenie dochodów w sposób uproszczony za pomocą norm szacunkowych (Bieluk, 2013; Bieluk, 2015).
x Brak moĪliwoĞci dokonania zmiany deklaracji przychodów
podatkowych w przypadku niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej (por. Wáodarz, 2009).
x Przy wykorzystaniu norm szacunkowych niezbyt uciąĪliwe
obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych skáania do racjonalizacji ekonomicznej i przemyĞlanego podejmowania decyzji dotyczących
inwestycji.

Uwaga jw. pogáĊbiona ewidencja finansowa (wynikająca z przepisów podatkowych) pogáĊbia moĪliwoĞü stosowania planowania
finansowego i inwestycyjnego, a w konsekwencji moĪe oddziaáywaü w dáugim okresie na efektywnoĞü ekonomiczno-finansową
gospodarstw.
Stosowanie norm szacunkowych obowiązuje nawet wtedy, gdy
podmiot ponosi stratĊ (np. przy niekorzystnych relacjach cenowo-kosztowych).
W przypadku zastosowania tylko norm szacunkowych brak ulg,
zwolnieĔ, wyáączeĔ.
MoĪe skáaniaü rolników do korzystania z niezbyt precyzyjnego
aparatu definicyjnego lub teĪ zachĊcaü do pozornego podziaáu
dziaáalnoĞci na duĪą skalĊ na mniejsze jednostki.
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tab. 7 cd.
Funkcja bodĨcowa: tworzenie stymulant do podejmowania dziaáalnoĞci
inwestycyjnej
Znieksztaácenie relacji
ekonomicznych
(na poziomie mikro)

Neutralna/
Pozytywna

ZaleĪy od przyjĊtej formy ewidencji (najbardziej dogáĊbna optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu ksiąg rachunkowych).

Neutralna

Dotyczy to zastosowania norm szacunkowych, które mają charakter zbliĪony do podatku ryczaátowego (lump-sum tax): zasadniczo
nie znieksztaácają relacji ekonomicznych (non distortionary).
Oznacza to, Īe naáoĪenie tego obciąĪenia publicznego nie prowadzi do zmian zachowaĔ podmiotów (np. osób fizycznych), ani teĪ
realokacji zasobów, poza efektem dochodowym wynikającym ze
zmniejszenia wysokoĞci dochodu (po potrąceniu obciąĪenia podatkowego) (Stiglitz i Rosengard, 2015).
Powiązanie z systemem
Pozytywna
Korzystne jest zastosowanie ubezpieczenia spoáecznego w ramach
ubezpieczeĔ spoáecznych i
KRUS, szczególnie w przypadku rolników osiągających niewielką
zdrowotnych
skalĊ produkcji. W przypadku niewielkich podatników (podatek
dochodowy od dziaáów specjalnych) stawka na ubezpieczenia zdrowotne ma raczej charakter sztywnego wydatku (Wáodarz, 2009).
ObjaĞnienie: * skala ocen: pozytywna, neutralna, negatywna, trudno okreĞliü.
ħródáo: opracowanie wáasne (z wykorzystaniem przywoáywanych pozycji bibliograficznych).

NaleĪy podkreĞliü, Īe przy wiĊkszej skali produkcji i wyĪszych wynikach
ekonomiczno-finansowych (np. dochód z rodzinnego gospodarstwa narodowego)
realizacja obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych nie jest uciąĪliwa dla
gospodarstwa, szczególnie, gdy wiąĪe siĊ to z wykorzystaniem wspomnianej juĪ
PKPiR. R. RosiĔski47 uwaĪa, Īe zaletą podatku dochodowego od dziaáów specjalnych jest brak skomplikowanych obowiązków prowadzenia ewidencji podatkowej
(bez wzglĊdu na „rozmiar i dochodowoĞü prowadzonej dziaáalnoĞci”). W konsekwencji, prowadzi to do braku poczucia sprawiedliwoĞci podatkowej (rolnicy
z dziaáów specjalnych versus inni przedsiĊbiorcy prowadzący pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą). R. RosiĔski postuluje objĊcie obowiązkiem ewidencji przychodów podatkowych wszystkich rolników prowadzących dziaáy specjalne. Warto
zwróciü uwagĊ na pewną harmonizacjĊ dotyczącą uregulowaĔ w zakresie prawa
podatkowego i ubezpieczeĔ spoáecznych i zdrowotnych. R. RosiĔski przeanalizowaá i porównaá poziom obciąĪeĔ skáadkami ubezpieczeĔ spoáecznych (zarówno
w systemie KRUS, jak i ZUS) osoby fizycznej prowadzącej dziaáy specjalne produkcji rolnej. Stwierdziá, Īe wystĊpujące doĞü znaczne róĪnice są „pozbawione
uzasadnienia”. Dodatkowo sformuáowaá on dosyü radykalny wniosek, dotyczący
inkluzji tej formy opodatkowania do ogólnego systemu ubezpieczeniowego. Wiązaáoby siĊ to nawet z koniecznoĞcią „urealnienia skáadki i w konsekwencji wiĊkszego Ğwiadczenia ubezpieczeniowego”. Zdaniem autorów niniejszej publikacji,
47

R. RosiĔski, Opodatkowanie dziaáów specjalnych produkcji rolnej w Polsce, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, nr 108, s. 376-383.
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wymaga to bardziej pogáĊbionych analiz nie tylko o charakterze prostych symulacji obliczeniowych. Badaniami powinny byü objĊte równieĪ inne czynniki, takie
jak np. skáonnoĞci samych podatników do akceptacji nowych uregulowaĔ
(tzw. badania empiryczne z uwzglĊdnieniem zmiennej willingness to accept).
Podatek dochodowy od dziaáów specjalnych produkcji rolnej moĪe byü
punktem wyjĞcia do stopniowego wprowadzania obciąĪeĔ dochodów rolników
(w oparciu o modelowe rozwiązania związane z normami dla typów produkcji)
o znacznej skali produkcji, a przede wszystkim znacznym udziale produkcji towarowej. J. Bieluk traktuje opodatkowanie dochodów o charakterze ryczaátowym
(na podstawie norm szacunkowych) jako niemalĪe „rozwiązanie modelowe”,
przyjazne dla gospodarstw niskotowarowych, niekorzystających w peáni z zalet
integracji pionowej i poziomej z rynkiem48.

2.

Opodatkowanie dochodu w rolnictwie – przegląd i ocena
rozwiązaĔ

2.1.

Systemy uproszczonej ewidencji i sprawozdawczoĞci na potrzeby
rachunkowoĞci finansowej i podatkowej – ujĊcie wieloaspektowe
W ujĊciu wiodącego nurtu ekonomii, a w Ğlad za nim równieĪ finansów,
przedsiĊbiorstwo stanowi szczególny obiekt analizy mikroekonomicznej. Jak zauwaĪa J. Borowski49, podejĞcie klasyczno-neoklasyczne skupiáo siĊ na eksploracji
relacji przedsiĊbiorstwa z otoczeniem, tj. „problematyki alokacji zasobów przy
pomocy mechanizmu cenowego i na wyjĞciu alokacją gotowych produktów na
rynku, równieĪ przy pomocy mechanizmu cenowego”50. Procesy decyzyjne
(równieĪ te o charakterze finansowym) są traktowane jako pewne zaáoĪenia podstawowe51, niezbĊdne do funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Bardzo istotne byáo rozpoznanie celu dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa, zarówno w krótkim, jak
i dáugim okresie. Reprezentanci szkoáy neoklasycznej (w tym Walras czy Marshall), m.in. na gruncie teorii produkcyjnoĞci kraĔcowej, rozwaĪali warunki, przy

48

J. Bieluk, ObciąĪenia podatkowe gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Europie. Propozycje rozwiązaĔ na przykáadzie jednostek prowadzących dziaáalnoĞü w zakresie dziaáów specjalnych produkcji rolnej, [w:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych paĔstwach Unii Europejskiej, pr. zbior. pod red. P. Litwiniuka, Wyd.
FAPA, Warszawa 2015, s. 337-351.
49
J. Borowski, Teoria przedsiĊbiorstwa w Ğwietle teorii ekonomii i zarządzania, „Optimum.
Studia Ekonomiczne”, nr 3(63) 2013, s. 78-91.
50
Ibidem, s. 79.
51
Procesy decyzyjne staáy siĊ obiektem zainteresowaĔ nauki o zarządzaniu, której rozkwit
rozpocząá siĊ pod koniec XIX w.
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jakich firma maksymalizuje zysk52. W zaleĪnoĞci, m.in. od struktury rynkowej
(w jakim stopniu zbliĪona jest do konkurencji doskonaáej), horyzontu czasowego
dla podaĪy firmy (w krótkim czy w dáugim okresie) warunki maksymalizacji zysku przedsiĊbiorstwa róĪnią siĊ znacząco53. Ramy analizy procesów decyzyjnych
zostaáy znacznie poszerzone w wyniku rozwoju teorii przedsiĊbiorstwa w XX w.
WpáynĊáy na to nastĊpujące teorie, z zaáoĪenia kwestionujące paradygmat racjonalnoĞci ekonomicznej, a takĪe z reguáy zakáadające wystĊpowanie asymetrii informacji54: teoria kosztów transakcyjnych, teoria agencji, teoria gier. Z powyĪszego wynika, Īe brak spójnej, holistycznej teorii przedsiĊbiorstwa doprowadziá
do trudnoĞci w analizie procesów decyzyjnych dotyczących zasobów finansowych przedsiĊbiorstwa.
Pierwotny zakres znaczeniowy finansów wiązaá siĊ ze zjawiskami badanymi obecnie przez finanse publiczne. S. Owsiak55 podaje tu przykáad financia
pecuniara – naleĪnoĞü o charakterze pieniĊĪnym, która miaáa byü regulowana na
rzecz paĔstwa (a wáaĞciwie panującego wáadcy), czy teĪ osoby prywatnej. Wraz
z rozwojem stosunków spoáeczno-gospodarczych na Ğwiecie, do gáĊbszego opisu páaszczyzny ekonomicznej dotyczącej zjawisk finansowych56, niezbĊdne staáo siĊ opracowanie „jĊzyka” sáuĪącego do raportowania zjawisk gospodarczych.
Jak stwierdzają sáusznie J. Czekaj i Z. Dresler, analiza osiągniĊtych wyników
ekonomicznych i finansowych57 stanowi warunek efektywnego dziaáania firmy.
„Bazą” nakáadów dla systemów analitycznych są dane (poddane przetworzeniu,
agregacji w ramach sprawozdawczoĞci finansowej i kontroli) pochodzące z systemu ewidencji zdarzeĔ gospodarczych. System rachunkowoĞci, juĪ od czasów
staroĪytnych58, znajduje zastosowanie jako jĊzyk ewidencji zdarzeĔ gospodar52

Jak zauwaĪa M. Blaug, Īe przykáadowo Walras „w punkcie wyjĞcia przyjąá koncepcjĊ wedáug której zysk przedsiĊbiorcy to coĞ, co zwykle musi zniknąü w równowadze dáugookresowej”. M. Blaug, Teoria ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 600.
53
Por. E. Czarny, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006, s. 122-124.
54
Por. J. Borowski, Teoria…, op. cit.
55
S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 17.
56
S. Flejterski definiuje je jako „(…) zjawiska pieniĊĪne polegające na gromadzeniu i rozdzielaniu zasobów pieniĊĪnych w procesach podziaáu i wymiany”. S. Flejterski, Metodologia
finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 55.
57
J. Czekaj, Z. Dresler, Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1995, s. 203.
58
Wskazują na to m.in. naciĊcia na koĞciach zwierząt sprzed ponad 5300 lat, znalezionych
w egipskich grobowcach, zapisy na tabliczkach glinianych wykorzystywanych w staroĪytnej Mezopotamii. Jako początek wspóáczesnej rachunkowoĞci (równieĪ na páaszczyĨnie teoretycznej)
przyjmuje siĊ opracowanie zasady podwójnego zapisu, przypisywane Luce Pacioliemu (Wenecja,
1494 r.). C. Wiley, The History of Accounting, 2013; http://www.accountingedu.org/history-ofaccounting.html (data dostĊpu: 10.11.2015); A. Heeffer, On the curious historical coincidence of
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czych. Ma on zastosowanie do podmiotów o róĪnej formie prawno-organizacyjnej,
czy teĪ wielkoĞci59. System rachunkowoĞci – jako komponent systemu holistycznego zarządzania organizacją gospodarczą – jest ukierunkowany na realizacjĊ wielu zadaĔ60, w tym dokumentacyjnych (sprawozdawczych), planistycznych, a takĪe
kontrolnych. Nieco szerszy zakres funkcjonalny rachunkowoĞci podaje A. JastrzĊbowski61, wymieniając nastĊpujące funkcje: informacyjna, sprawozdawcza, kontrolna, dowodowa, analityczna. Warto zwróciü uwagĊ na funkcjĊ dowodową, najsilniej powiązaną z potrzebami rachunkowoĞci podatkowej. Funkcja ta wiąĪe siĊ
z generowaniem dokumentów, a takĪe ich archiwizacją, zabezpieczaniem62 na potrzeby róĪnego rodzaju interesariuszy – podmiotów zewnĊtrznych – o charakterze
kontrolnym (np. sądy, organy administracji skarbowej) czy komórek wewnĊtrznych (np. komórki controlingu). I. Olchowicz wymieniając zestaw funkcji speánianych obecnie przez system rachunkowoĞci, uwzglĊdniáa, oprócz tych wskazanych
przez A. JastrzĊbowskiego, funkcjĊ statystyczną i funkcjĊ sprawozdawczą. W tabeli 8 zestawiono kluczowe cechy, które powinny byü speániane przez informacje
generowane w systemie rachunkowoĞci.
Tabela 8
Cechy informacji generowanych przez system rachunkowoĞci
Cecha
ZrozumiaáoĞü
IstotnoĞü
UĪytecznoĞü
WiarygodnoĞü
NeutralnoĞü
TerminowoĞü
KompletnoĞü
PorównywalnoĞü

Opis
CzytelnoĞü w odbiorze przez przygotowanych uĪytkowników
MoĪliwoĞü podejmowania na podstawie informacji decyzji, „poprzez uáatwienie im oceny przeszáych, teraĨniejszych lub przyszáych zdarzeĔ”
MoĪliwoĞü wykorzystania informacji wedáug róĪnych przekrojów klasyfikacyjnych
Wierne odzwierciedlenie rzeczywistoĞci, brak zasadniczych báĊdów
Brak stronniczoĞci, obiektywizm
Informacja przygotowana na czas (wystĊpuje pewien okres przygotowania informacji)
Informacja o charakterze peánym, istotne informacje nie są pomijane
MoĪliwoĞü dokonywania porównaĔ w kolejnych okresach sprawozdawczych, a takĪe wedáug okreĞlonych form pozyskiwania

ħródáo: adaptacja rozwaĪaĔ I. Olchowicz, RachunkowoĞü podatkowa, Difin, Warszawa 2011, s. 17-18.

algebra and double-entry bookkeeping, Foundations of the Formal Sciences. Ghent University,
listopad 2009, s. 11.
59
I. Olchowicz definiuje prawo bilansowe jako pewien obszar prawa handlowego, regulującego „stosunki prywatno-prywatne, powstające na podáoĪu obrotu gospodarczego danego
kraju”. Olchowicz uwaĪa, Īe rolnictwo, podobnie jak dziaáalnoĞü wolnych zawodów, zostaáa
wyáączona spod dziaáania tego prawa. I. Olchowicz, RachunkowoĞü podatkowa, Difin, Warszawa 2011, s. 15.
60
R. Doluschitz, C. Morath, J. Pape, Agrarmanagement, UTB, Sttutgart (Hohenheim) 2011,
s. 226-227.
61
A. JastrzĊbowski, Teoria legitymizacji a funkcje rachunkowoĞci, Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, t. 2, nr 4 (265).
62
A. JastrzĊbowski, Wpáyw ryzyka gospodarczego na rozwój rachunkowoĞci, [w:] Funkcje
wspóáczesnej rachunkowoĞci, pr. zbior. pod red. J. Samelaka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, PoznaĔ 2012.
36

Jak zauwaĪa E. WaliĔska63, jedynie rachunkowoĞü jako „system informacyjny”, a w rezultacie „dostarczyciel informacji dla szerokiego grona uĪytkowników”, ma swego rodzaju monopol na dokonywanie pomiaru rzeczywistoĞci
gospodarczej podmiotu. Związek systemu rachunkowoĞci z systemem finansowym podmiotu gospodarczego jest na tyle silny, Īe rachunkowoĞü „jest pierwotnym Ĩródáem informacji finansowych, zarówno informacji retrospektywnych, jak
i prospektywnych”64. Co wiĊcej, E.A. Helfert traktuje „rachunkowoĞü” jako
skáadową kategoriĊ analizy ekonomiczno-finansowej (oprócz „oceny atrakcyjnoĞci inwestycyjnej”, jak i „oceny sprawnoĞci zarządzania”). Do zadaĔ rachunkowoĞci Helfert zalicza: „kalkulacjĊ zysku”, „kalkulacjĊ wartoĞci”, „kalkulacjĊ
podatku”. Z punktu widzenia dalszych rozwaĪaĔ, istotne bĊdzie rozpoznanie
funkcji „subsystemu” rachunkowoĞci podatkowej, która generalnie sprowadza
siĊ do obliczenia wysokoĞci obciąĪeĔ podatkowych. W tabeli 9 przedstawiono
obszary powiązaĔ rachunkowoĞci i finansów – jako dziaáów praktyki towarzyszącej dziaáalnoĞci gospodarczej.
Tabela 9
RachunkowoĞü i finanse jako wspóádziaáające ze sobą dyscypliny nauk ekonomicznych
Rola
Pomiar rzeczywistoĞci
gospodarczej
podmiotu
i komunikowa
nie informacji
poprzez sprawozdanie
finansowe
Ujawnianie
informacji

RachunkowoĞü
Brak wáasnych zasad ustalania wartoĞci godziwej
Metoda bilansowa

Powiązanie
Pomiar rzeczywistoĞci gospodarczej
przez rachunkowoĞü
Metoda bilansowa

Finanse
Techniki wyceny, zasady ustalania
wartoĞci bieĪącej technika dyskontowania
Prognozy danych finansowych, ujĊcie w bilansie „zarządczym” pozycji
wycenianych w wartoĞci (bieĪącej,
godziwej, rynkowej)

Informacje objaĞniające do Wykorzystanie mier- Pomiar ryzyka, ustalanie wartoĞci
sprawozdania finansoweników stosowanych
przyszáych, zdyskontowanych itp.
go, np. poszczególnych
w finansach
pozycji bilansowych
ħródáo: adaptacja rysunku: E. WaliĔska, RachunkowoĞü jako nauka – jej wspóádziaáanie z dyscypliną finanse,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego nr 803, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Szczecin 2014, s. 520(12).
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E. WaliĔska, RachunkowoĞü jako nauka – jej wspóádziaáanie z dyscypliną finanse, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego nr 803, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”
nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Szczecin 2014, s. 509-523.
64
Ibidem, s. 510-511 (2-3).
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Jak zauwaĪa N. van der Wijst, systemy rachunkowoĞci w nieco odmienny
sposób niĪ system finansowy wykorzystują i generują informacje: przykáadem
jest przypisywanie wyniku finansowego do okresu sprawozdawczego, co wiĊcej
dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, a takĪe prymat zasady memoriaáowej
w rachunkowoĞci65.
J. Zuchewicz66, na podstawie przeglądu literatury zagranicznej, dokonaáa
klasyfikacji modeli systemów rachunkowoĞci, funkcjonujących na Ğwiecie. Doszáa do konkluzji, Īe „na zasady i reguáy rachunkowoĞci w danym kraju ma
wpáyw system ekonomiczny, spoáeczny, system prawny i edukacyjny uksztaátowany przez lata rozwoju”. Swój wniosek poparáa analizą ujĊü klasyfikacyjnych zaproponowanych przez teoretyków rachunkowoĞci w latach 90. XX w.
(rysunek 4). Warto podkreĞliü, Īe ekonomistka ta wyraĨnie oddziela czynniki
oddziaáujące na rozwój systemu rachunkowoĞci w danym kraju od determinant
rozwoju modeli rachunkowoĞci na Ğwiecie, do których, jak wskazuje klasyfikacja Gray’a z 1998 r., zaliczyü naleĪy „czynniki ekologiczne”, „geograficzne”,
„demograficzne”. Ma to swoje konsekwencje związane z wyodrĊbnieniem kilku
modeli rachunkowoĞci na Ğwiecie: anglosaskiej (brytyjsko-amerykaĔskiej)
i kontynentalnej67.
Rysunek 4
Czynniki oddziaáujące na model rachunkowoĞci w danym kraju
UjĊcie Nobes i Parker (1995)

UjĊcie Lawrence (1996)
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i motywacje, interpersonalne relacje,
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ksiĊgowego
polityczne (stopieĔ ingerencji w sprawy gospodarcze i spoáeczne, poziom
zagranicznej interwencji w danym kraju)
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pozycja profesji rachunkowoĞci oraz

ħródáo: adaptacja rozwaĪaĔ J. Zuchewicz, Perspektywy rozwoju modeli rachunkowoĞci na Ğwiecie, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego, nr 668 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 41 2011, s. 344.
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N. van der Wijst, Finance: A quantitative introduction, Cambridge University Press, Cambridge 2013, s. 24.
66
J. Zuchewicz, Perspektywy rozwoju modeli rachunkowoĞci na Ğwiecie, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu SzczeciĔskiego, nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41/2011,
s. 341-350.
67
Por. S. Surdykowska, RachunkowoĞü miĊdzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
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Podobnie jak w przypadku obowiązujących modeli rachunkowoĞci,
ksztaát systemów podatkowych wynika z reguáy ewolucyjnie zachodzących
zmian uwarunkowaĔ gospodarczych, spoáecznych i historycznych68. J. Ickiewicz rozwaĪa, czy kompleksowoĞü systemu podatkowego implikuje koniecznoĞü zsynchronizowania poszczególnych elementów nie tylko wewnĊtrznie, ale
takĪe z innymi przepisami (np. uregulowaniami dotyczącymi rachunkowoĞci
w ramach prawa bilansowego)69. Praktyka pokazuje, Īe elementy skáadowe systemów podatkowych są czasami niespójne i nie zawsze zharmonizowane
z otoczeniem prawnym. M. StĊpieĔ70 wyraĪa przekonanie, Īe poĪądany byáby
pewien stopieĔ swoistej konwergencji miĊdzy prawem bilansowym a prawem
podatkowym. Ekonomista ten twierdzi, Īe „prawo bilansowe (…) winno byü
skorelowane ze stabilnym i opartym na trwaáych zasadach systemem podatkowym, co winno siĊ przyczyniü do unifikacji zasad tworzenia jednej z podstawowych zmiennych ekonomicznych”.
Kierujący gospodarstwem rolniczym, podobnie jak maáy/Ğredni przedsiĊbiorca, musi uwzglĊdniü coraz bardziej záoĪone uwarunkowania ekonomiczne
(na róĪnym poziomie, wáączając nawet trendy o charakterze globalnym, spoáecznym, prawnym i kulturowym)71. Ksztaát systemu podatkowego (m.in. rodzaj
danin publicznych, podatków, wysokoĞü stawek podatkowych, a takĪe system
zwolnieĔ i preferencji), a w konsekwencji rozwiązania w zakresie ewidencji
zdarzeĔ gospodarczych, wraz ze sprawozdawczoĞcią, stanowią wypadkową róĪnych determinant, wáączając czynniki historyczne72. Jak wskazują M. Matejun
i E. Kaczmarek, „formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, charakterystyczne dla maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw, w znacznym stopniu determinują ich funkcjonowanie i rozwój”. Konkluzja ta odnosi siĊ
teĪ czĊĞciowo do podmiotów sektora rolnego, objĊtych podatkiem dochodowym
od dziaáów specjalnych73.
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J. Ickiewicz, ObciąĪenia fiskalne przedsiĊbiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 21.
Ibidem, s. 22.
70
M. StĊpieĔ, Zarządzanie polityką rachunkowoĞci w aspekcie prawa podatkowego, Studia
Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, nr 201, „Polityka rachunkowoĞci a ksztaátowanie wyniku finansowego”, s. 327-336.
71
M. Matejun, E. Kaczmarek, Wpáyw form opodatkowania podatkiem dochodowym na funkcjonowanie maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw, [w:] Wyzwania i perspektywy zarządzania
w maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstwach, pr. zbior. pod red. M. Matejuna, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 224.
72
W efekcie w krajach anglosaskich dominują systemy cedularne, w których, w przeciwieĔstwie do systemu globalnego obowiązującego w krajach „Europy kontynentalnej”, kaĪdy rodzaj dochodów jest opodatkowany w odrĊbny sposób.
73
Ibidem, s. 224.
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D. WĊdzki74, na podstawie przeglądu literatury angloamerykaĔskiej, do
czynników ksztaátujących wartoĞü dla wáaĞcicieli podmiotów gospodarczych,
zaliczyá75: czynniki dotyczące sprzedaĪy (związane z udziaáem w rynku, a takĪe
stopą zysku ze sprzedaĪy), czynniki dotyczące rzeczowych aktywów trwaáych,
czynniki związane z kapitaáem obrotowym, czynniki odnoszące siĊ do kosztu
kapitaáu, czynniki „efektywnej stopy podatkowej”. Na uwagĊ zasáuguje wyodrĊbnienie przez niego ostatniej grupy czynników, do których zalicza m.in. prawo
podatkowe ksztaátujące stopy opodatkowania, ceny transferowe przy strukturze
miĊdzynarodowej, wysokoĞü osáony podatkowej, przez którą naleĪy rozumieü
zmniejszenie podstawy opodatkowania.
Reasumując, regulacje podatkowe, które wpáywają na politykĊ finansową
podmiotu gospodarczego, oddziaáują istotnie na zakres i formĊ sprawozdawczoĞci finansowej generowanej przez organizacjĊ gospodarczą. Biorąc pod
uwagĊ dopasowanie systemu ksiĊgowoĞci i sprawozdawczoĞci finansowej
do coraz bardziej wzrastających potrzeb informacyjnych podmiotów sektora
MĝP, T. Kondraszuk przedstawiá zaáoĪenia koncepcji polityki rachunkowoĞci,
okreĞlanej akronimem CZARA76. Na rysunku 5 przedstawiono schemat ideowy
dotyczący budowy systemu rachunkowoĞci (powiązania polityki z praktyką),
natomiast w tabeli 10 opisano zakres poszczególnych etapów. Zdaniem
T. Kondraszuka, polityka rachunkowoĞci w sektorze MĝP wiąĪe siĊ z przyjĊciem pewnego rodzaju cyklu powiązanych ze sobą i logicznie spójnych dziaáaĔ.
Na uwagĊ zasáuguje powiązanie polityki rachunkowoĞci z obszarem zarządzania strategicznego.
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Por. D. WĊdzki, Analiza wskaĨnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wydawnicza
Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 26.
75
Chodzi tu przede wszystkim o „wartoĞü przedsiĊbiorstwa” (obejmującą „wartoĞü rynkową”
i „wartoĞü dochodową”), a nie „wartoĞü firmy” (o której traktuje polskie prawo bilansowe).
Warto podkreĞliü, Īe „wartoĞü dochodowa”, definiowana jako zdolnoĞü do generowania dochodu/zysku zaleĪy od wielu czynników, w tym o charakterze finansowym. Por. A. Sokóá,
WartoĞü przedsiĊbiorstwa, [w:] Ekonomika przedsiĊbiorstwa, pr. zbior. pod red. J. Engelhardta, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 177-179.
76
Akronim sáów pochodzący od (C)ele, (Z)asady, (A)kceptacja, (R)ealizacja, (A)naliza.
T. Kondraszuk, Uproszczona ewidencja czy uproszczona sprawozdawczoĞü w sektorze mikroprzedsiĊbiorstw?, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu, PrzyszáoĞü rachunkowoĞci i sprawozdawczoĞci – zaáoĪenia, zasady, definicje. Kierunki zmian
prawa bilansowego w Polsce (red. Z. Luty, A. àakomiak, A. Mazur), Wyd. UE we Wrocáawiu, Wrocáaw 2013, s. 74-83.
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Rysunek 5
Koncepcja budowy polityki rachunkowoĞci

ħródáo: modyfikacja rysunku T. Kondraszuk, Uproszczona ewidencja czy uproszczona sprawozdawczoĞü w sektorze mikroprzedsiĊbiorstw?, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu, PrzyszáoĞü
rachunkowoĞci i sprawozdawczoĞci – zaáoĪenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce
(red. Z. Luty, A. àakomiak, A. Mazur), Wydawnictwo UE we Wrocáawiu, Wrocáaw 2013, s. 74-83.

Tabela 10
Etapy w ramach koncepcji polityki rachunkowoĞci
Etap
Etap 1

Zakres
Ustalenie „oczekiwaĔ jednostki i jej kierownictwa co do celów i wymagaĔ stawianych przed systemem rachunkowoĞci” – zidentyfikowanie celów i zadaĔ dla systemu rachunkowoĞci.
Etap 2
Rozpoznanie „wariantów realizacji wyznaczonych celów dla systemu rachunkowoĞci przy zastosowaniu obowiązujących zasad i przepisów” (dotyczy to gáównie przepisów prawa podatkowego
i bilansowego).
Etap 3
PrzyjĊcie opcji (wariantu) polityki rachunkowoĞci, przy uwzglĊdnieniu róĪnych uwarunkowaĔ
(m.in. ekologicznych, kulturowych) decydujących o rozwoju jednostki.
Etap 4
Realizacja obowiązującej polityki rachunkowoĞci, a w Ğlad za tym sporządzanie sprawozdaĔ finansowych.
Etap 5
Analiza uzyskanych sprawozdaĔ „pod kątem ich zgodnoĞci z obowiązującą polityką rachunkowoĞci i standardami sprawozdawczoĞci finansowej, a takĪe ocena uĪytecznoĞci przyjĊtych rozwiązaĔ”.
Etap 6
Ocena odchyleĔ wynikających z realizacji polityki rachunkowoĞci.
Etap 7
Weryfikacja celów stawianych przed systemem ewidencji i sprawozdawczoĞci finansowej.
Etap 8
Podejmowanie dziaáaĔ korygujących i dostosowawczych, m.in. wynikających z analiz pod kątem
nowej polityki rachunkowoĞci.
ħródáo: adaptacja rozwaĪaĔ T. Kondraszuk, Uproszczona ewidencja czy uproszczona sprawozdawczoĞü w sektorze mikroprzedsiĊbiorstw?, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu, PrzyszáoĞü rachunkowoĞci i sprawozdawczoĞci – zaáoĪenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce
(red. Z. Luty, A. àakomiak, A. Mazur), Wyd. UE we Wrocáawiu, Wrocáaw 2013, s. 74-83.
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Wybitni amerykaĔscy teoretycy finansów, Z. Bodie i R.C. Merton, podkreĞlają wagĊ standaryzacji informacji finansowych, które są dostarczane przez
systemy rachunkowe (okreĞlanych jako „najwaĪniejsza czĊĞü systemu finansowego” przedsiĊbiorstw)77. Z punktu widzenia przedsiĊbiorcy sektora MĝP
(w pewnym sensie – rodzinne gospodarstwo rolne speánia kryteria MĝP) problemem utrudniającym podejmowanie decyzji zarządczych jest tzw. „luka informacyjna” dotycząca szczególnie obszaru decyzji finansowych. Luka informacyjna, wywodząca siĊ z ekonomiki informacji, wiąĪe siĊ z brakiem stanu
równowagi miĊdzy popytem a podaĪą na informacje finansowe (swego rodzaju
rozbieĪnoĞü miĊdzy zasobem posiadanych informacji a zasobem niezbĊdnym do
np. procesu decyzyjnego78).
Jak sáusznie twierdzą J. Gad i E. WaliĔska, istnieje potrzeba wyodrĊbnienia „systemu ekonomiczno-finansowego”, przedsiĊbiorstwa, na wzór definicji
w ujĊciu makro79. J. Gad i E. WaliĔska okreĞlają ten system jako „zbiór okreĞlonych wewnĊtrznymi regulacjami instrumentów, zasad i rozwiązaĔ regulujących dziaáalnoĞü przedsiĊbiorstwa”80. Rysunek 6 przedstawia zmodyfikowany,
w porównaniu do wersji oryginalnej, schemat konceptualny, ilustrujący powiązanie miĊdzy „systemem ekonomiczno-finansowym” a polityką przedsiĊbiorstwa. Z powyĪszego schematu wynika, Īe „polityka przedsiĊbiorstwa”, na którą
bez wątpienia wpáyw mają uregulowania dotyczące prawa podatkowego i bilansowego, determinuje ksztaát systemu ekonomiczno-finansowego przedsiĊbiorstwa. Przywoáani wyĪej autorzy uszczegóáawiają opis systemu ekonomicznofinansowego, zwracając uwagĊ na poszczególne komponenty (podsystemy
dziedzinowe), w tym „system podatkowy, obejmujący przede wszystkim na
páaszczyĨnie operacyjnej, róĪnego rodzaju dokumenty generowane na potrzeby
organów administracji skarbowej.
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Z. Bodie, R.C. Merton, Finanse, PWE, Warszawa 2003, s. 93.
Por. R. Borowiecki, M. KwieciĔski, Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzĊdzia zarządzania wobec wyzwaĔ i zagroĪeĔ, Difin, Warszawa 2006, s. 139.
79
J. Gad, E. WaliĔska, System ekonomiczno-finansowy a system rachunkowoĞci w zarządzaniu jednostką – teoria a praktyka, Prace Naukowe AE we Wrocáawiu, nr 1196, Finanse, BankowoĞü, RachunkowoĞü 6, 2008, s. 34-46.
80
Ibidem, s. 36.
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Rysunek 6
Podstawowe systemy stanowiące rozwiniĊcie systemu ekonomiczno-finansowego
przedsiĊbiorstwa i ich dokumentacja
Cele dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa i jego organizacja
I poziom regulacji
wewnĊtrznych

System ekonomiczno-finansowy przedsiĊbiorstwa

System
podatkowy

System rachunkowoĞci
i sprawozdawczoĞci finansowej

System rachunkowoĞci
zarządczej

Dokumentacja
systemu
podatkowego

Dokumentacja systemu
rachunkowoĞci
i sprawozdawczoĞci finansowej

Dokumentacja systemu
rachunkowoĞci zarządczej

II poziom regulacji
wewnĊtrznych

Instrukcje, zasady, zaáączniki

III poziom regulacji
wewnĊtrznych

ħródáo: adaptacja rysunku: J. Gad, E. WaliĔska, System ekonomiczno-finansowy a system rachunkowoĞci
w zarządzaniu jednostką – teoria a praktyka, Prace Naukowe AE we Wrocáawiu, nr 1196, Finanse, BankowoĞü,
RachunkowoĞü 6, 2008, s. 39. (na podstawie opracowania: E. WaliĔska, E. ĝnieĪek, Dokumentacja systemu
rachunkowoĞci i sprawozdawczoĞci finansowej jednostki – wybrane aspekty praktyczne w zakresie przepáywów
pieniĊĪnych, Katedra RachunkowoĞci, Wydziaá Zarządzania, Uà).

NaleĪy zauwaĪyü, Īe z reguáy uproszczone rozwiązania w zakresie ewidencji ksiĊgowej i sprawozdawczoĞci finansowej ukierunkowane są na potrzeby
rachunkowoĞci podatkowej, która koncentruje siĊ na ewidencji dla celów podatkowych81. Jak wskazuje I. Olchowicz, konkretne rozwiązania w zakresie rachunkowoĞci podatkowej nie muszą byü odrĊbne, czy nawet sprzeczne z systemem rachunkowoĞci finansowej82. W przeciwieĔstwie do zasad rachunkowoĞci,
zasady prawa podatkowego mają „charakter zmienny, doraĨny, nieobiektywny
ekonomicznie, uzaleĪniony od aktualnej polityki podatkowej”83. W zakresie
szczegóáowych rozwiązaĔ ewidencyjnych formy uproszone opierają siĊ gáównie
na zasadzie kasowej, co w konsekwencji prowadzi do generowania sprawozdawczoĞci o ograniczonej pojemnoĞci informacyjnej (np. z ksiąĪki przychodów
i rozchodów). Uproszczenia dotyczące poboru podatku dochodowego84 od pod81

Por. I. Olchowicz, RachunkowoĞü podatkowa, op. cit., s. 11.
Ibidem, s. 51-53.
83
Ibidem, s. 53.
84
W przypadku podatku od towarów i usáug wyodrĊbniono kategoriĊ tzw. maáego podatnika,
mającego moĪliwoĞü zastosowania kasowej metody rozliczania VAT, a takĪe odprowadzania
82
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miotów gospodarczych (przede wszystkim MĝP) mają zwykle charakter: karty
podatkowej, ryczaátu od przychodów ewidencjonowanych, moĪliwoĞci wykorzystania podatkowej ksiąĪki przychodów i rozchodów (PKPiR).
Zdaniem Ministerstwa Finansów85, choü zdefiniowanie „preferencji podatkowych” jest dosyü káopotliwe, co wynika z wielu niejednoznacznych ujĊü
terminologicznych, to przyjĊta za OECD definicja podkreĞla skutek preferencji
na poziomie mikro – zmniejszenie wysokoĞci obciąĪeĔ podatkowych z perspektywy podmiotu zobowiązanego do uiszczenie daniny publicznej86. Pociąga to za
sobą skutki o charakterze makroekonomicznym, tj. zmniejszenie wpáywów budĪetowych. Co wiĊcej tzw. uproszczone formy opodatkowania stanowią element
standardu podatkowego. Wynika to z faktu, iĪ stosowanie tych form opodatkowania funkcjonuje przede wszystkim z powodu ich prostoty i niskich kosztów
obsáugi, co nie jest równoznaczne ze zmniejszeniem obciąĪeĔ podatkowych87.
Tabela 11 prezentuje uproszczenia w rachunkowoĞci podatkowej kierowane zasadniczo do sektora MĝP. UwzglĊdniono równieĪ wykorzystanie podatkowej
ksiąĪki przychodów i rozchodów, która stanowi popularny w sektorze MĝP instrument ewidencji i sprawozdawczoĞci podatkowej. Zwrócono uwagĊ na wady
i zalety wynikające ze stosowania wyodrĊbnionych uproszczeĔ. Podstawowym
ograniczeniem jest bardzo wąski zakres optymalizacji podatkowej, a takĪe zdecydowanie niĪsza pojemnoĞü informacyjna danych finansowych wygenerowanych z podatkowej ksiąĪki przychodów i rozchodów.

zaliczek kwartalnych. Por. art. 2 pkt 25 lit. a-b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usáug (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z póĨn. zm.).
85
Ministerstwo Finansów, Preferencje podatkowe (nr 5), http://www.finanse.mf.gov.pl/ documents/766655/4245146/20150506_preferencje+podatkowe+w+Polsce.pdf (data dostĊpu:
8.11.2015).
86
Pewną niedogodnoĞcią, wrĊcz wadą wynikającą ze stosowania „uproszczonej rachunkowoĞci”, wskazywaną w badaniach empirycznych przez J. Jaworskiego i K. Sokoáowską, jest
„utrudniony dostĊp maáych firm do wiarygodnych i odpowiednio przygotowanych informacji
o wáasnej kondycji finansowej”. J. Jaworski, K. Sokoáowska, Informacja finansowa w zarządzaniu maáym przedsiĊbiorstwem. Analiza czynników ksztaátujących potrzeby informacyjne
menedĪerów z wykorzystaniem modeli logitowych, „Master of Business Administration”,
5/2011 (162), 2011, s. 3-24.
87
Ibidem, s. 11.
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Tabela 11
Wybrane uproszczenia w rachunkowoĞci podatkowej – opodatkowanie podmiotów MĝP
Rodzaj uproszczonej
formy
Karta podatkowa

Podatnicy uprawnieni do
stosowania
Jedynie osoby fizyczne prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą
i spóáki cywilne osób fizycznych.
Warunki: limit dotyczący liczby
pracowników najemnych, zleceniobiorców, nieprowadzenie
pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej, uprawnione są tylko
okreĞlone rodzaje dziaáalnoĞci
gospodarczej.

Ryczaát od przychodów
ewidencjonowanych

Osoby fizyczne prowadzące
pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą:
x Rozpoczynające dziaáalnoĞü
gospodarczą lub przychody
z dziaáalnoĞci pozarolniczej
< równowartoĞü 150 tys. euro
(w roku poprzedzającym).
x Rezygnacja ze stosowania
karty podatkowej.
x Wyáączenie niektórych dziaáalnoĞci z tej formy opodatkowania
(np. wybrane wolne zawody).
ZbliĪoną formą opodatkowania
są objĊte osoby duchowne.
Uprawnione do stosowania
PKPiR są:
x osoby fizyczne, osiągające
przychód z pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej, które
dodatkowo jako formĊ opodatkowania przychodu wybraáy
zasady ogólne lub podatek liniowy;
x spóáki jawne osób fizycznych,
spóáki cywilne osób fizycznych,
spóáki partnerskie, których
przychody netto < równowartoĞü 1,2 mln euro (w poprzednim roku obrotowym).

Podatkowa ksiąĪka
przychodów i rozchodów
(PKPiR)*

Wady

Zalety

x Bardzo ograniczony
zakres optymalizacji podatkowej.
x Dosyü restrykcyjne limity
dotyczące liczby pracowników najemnych, a takĪe
rodzaju prowadzonej
dziaáalnoĞci.
x Sztywnie ustalane stawki,
a dodatkowo koniecznoĞü
regulowania naleĪnoĞci
podatkowych w przypadku wystąpienia straty.

x Brak obowiązku ustalania podstawy wymiaru podatku (naleĪnoĞü
páacona miesiĊcznie na
rachunek urzĊdu skarbowego).
x Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg
podatkowych, skáadania zeznaĔ i páacenia
zaliczki (pozostaje jedynie ewidencja zatrudnienia).
x ElastycznoĞü: moĪliwoĞü przejĞcia na ryczaát od przychodów
ewidencjonowanych
lub podatek dochodowych na zasadach
ogólnych.
x ElastycznoĞü: moĪliwoĞü przejĞcia na podatek dochodowych na
zasadach ogólnych (ale
nie w trakcie roku).
x Niekiedy korzyĞci
fiskalne z opodatkowania obrotów.

x Ograniczony zakres optymalizacji podatkowej
(np. brak kategorii kosztów uzyskania przychodów).
x Obowiązki ewidencyjne
(ewidencja przychodów,
Ğrodków trwaáych za dany
rok podatkowych, przechowywanie dowodów
zakupu), samoobliczanie
naleĪnoĞci podatkowych,
skáadanie zeznania rocznego.
Ograniczony zakres sprawozdawczoĞci finansowej.
Ewidencja ograniczona do:
x rejestracji przychodów ze
sprzedaĪy, a takĪe pozostaáych przychodów;
x rejestracji „zakupu towarów handlowych i materiaáów podstawowych oraz
koszty uboczne związane
z tymi zakupami;
x wydatków: wynagrodzenia, inne wydatki związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej.

x MoĪliwoĞü zwolnieĔ
podmiotowych (np. ze
wzglĊdu na wiek, stan
zdrowia, rodzaj prowadzonej dziaáalnoĞci).
x Opcja stosowania
PKPiR w formie elektronicznej.
x MoĪliwoĞü ujĊcia kosztów dotyczących pozostaáych wydatków –
wedáug zasady memoriaáowej lub kasowej.

ObjaĞnienie: * opracowano na podstawie: KsiĊga przychodów i rozchodów, http://poradnik.wfirma.pl/-ksiegaprzychodow-i-rozchodow (data dostĊpu: 9.11.2015).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie obowiązujących aktów prawnych (stan na 30.11.2015).
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W tabeli 12 zestawiono limity w dziaáalnoĞci gospodarczej, których przekroczenie wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią rezygnacji ze stosowania uproszczeĔ. Na
uwagĊ zasáuguje koniecznoĞü posáugiwania siĊ równowartoĞcią kwoty limitu
(wyraĪonej w prawie bilansowym w euro) w záotych.
Tabela 12
Limity (obowiązujące w roku podatkowym 2015) w dziaáalnoĞci gospodarczej,
związane z moĪliwoĞcią wykorzystania uproszczonych form
Rodzaj limitu w dziaáalnoĞci gospodarczej
Górny limit przychodów za rok 2014 uprawniający do opodatkowania ryczaátem
ewidencjonowanym w 2015 r.
Górny limit przychodów za rok 2014 pozwalający na kwartalne rozliczenie
ryczaátu ewidencjonowanego w 2015 r.
Dolny limit przychodów za rok 2014 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg
rachunkowych w 2015 r.
ħródáo: opracowanie na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Kwota
[euro]
150 000

Kwota
[zá]
626 880

25 000

104 480

1 200 000 5 010 600

Reasumując, od jakoĞci danych wyjĞciowych generowanych przez system
rachunkowoĞci, a zasilających system analizy finansowej, zaleĪy rozwój podmiotu gospodarczego. W przypadku podmiotów sektora MĝP coraz wiĊkszą rolĊ
bĊdzie odgrywaü integracja systemu rachunkowoĞci finansowej z celami systemu podatkowego. Biorąc pod uwagĊ specyfikĊ ekonomiczno-organizacyjną
rodzinnych gospodarstw rolniczych w Polsce, objĊtych co prawda podatkiem
rolnym lub dochodowym od dziaáów specjalnych, dotychczasowe przepisy nie
obligują kierujących do uszczegóáowionej ewidencji na potrzeby rachunkowoĞci
podatkowej. MoĪna jednak oczekiwaü potrzeby budowy systemu uproszczonej
ewidencji finansowej (najpierw w ujĊciu modelowym), której pewnym zaląĪkiem są rozwiązania funkcjonujące dla niektórych dziaáaĔ Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, PROW 2014-2020 (np. „Restrukturyzacja maáych gospodarstw” czy „Modernizacja gospodarstw rolnych”, gdzie beneficjenci są zobligowani do prowadzenia w formie tabelarycznej tzw. ewidencji przychodów
i rozchodów w gospodarstwie).
2.2.

Uproszczenia w systemach opodatkowania dochodów rolniczych
w Europie na przykáadzie Niemiec i Francji
ZróĪnicowanie systemów podatkowych, w tym ich skáadowych, dopasowanych do uwarunkowaĔ spoáeczno-gospodarczych poszczególnych paĔstw,
wiąĪe siĊ z wyodrĊbnieniem uproszczeĔ w zakresie ewidencji i sprawozdawczoĞci na potrzeby rozliczeĔ podatkowych (ogólnie rzecz biorąc, systemów rachunkowoĞci podatkowej). Sektor rolny podlega procesom ciągáej transformacji ekonomicznej i organizacyjnej. Dotyczy to ogóáu paĔstw Europy, a wynika z róĪnego
tempa zachodzących przemian strukturalnych. Trendem, szczególnie widocznym
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w krajach Europy ĝrodkowej i Wschodniej staáa siĊ postĊpująca serwicyzacja
gospodarki88, która wiąĪe siĊ m.in. ze zwiĊkszeniem udziaáu zatrudnionych
w sektorze usáug, a spadkiem w pozostaáych dziaáach, tj. przemyĞle i rolnictwie.
Choü udziaá sektora rolnego w tworzeniu PKB, czy wartoĞci dodanej brutto
w gospodarce stopniowo zmniejsza siĊ (co dotyczy ogóáu paĔstw Europy)89, to
wciąĪ rolnicy odpowiadają za zapewnienie podaĪy pewnych dóbr publicznych (np.
krajobrazu), a takĪe są „depozytariuszami” ziemi. Stanowi to istotną przesáankĊ
kreowania i kierowania do sektora rolnego pakietu instrumentów interwencjonizmu finansowego (np. w ramach systemu subsydiów WPR). Specyficzną funkcjĊ
peánią systemy podatkowe, ksztaátowane przez ustawodawców na poziomie krajowym90. Biorąc pod uwagĊ sposób potraktowania sektora rolnego przez systemy
podatkowe poszczególnych paĔstw, wyróĪniü naleĪy91: kraje nie dysponujące
preferencjami podatkowymi dla rolnictwa (gospodarstwa rolne mogą korzystaü
z podobnych instrumentów preferencyjnych, jak podmioty sektora MĝP) oraz
kraje posiadające preferencje podatkowe dla rolnictwa, jednak ich zakres i stopieĔ
znacznie róĪni siĊ nawet pomiĊdzy paĔstwami o zbliĪonym stopniu rozwoju
spoáeczno-gospodarczego (czego przykáadem są Polska i Czechy).
NaleĪy zauwaĪyü, Īe preferencje dotyczące opodatkowania dochodów
rolniczych mogą mieü charakter92:
x uproszczeĔ dotyczących pomiaru dochodu podatkowego, w tym moĪliwoĞci
ustalania dochodu w sposób szacunkowy, jak np. w Belgii, Francji, Niemczech,
Polsce (jako podatek dochodowy od dziaáów specjalnych produkcji rolnej);
x instrumentów oddziaáujących bezpoĞrednio na obniĪenie kwoty podatku
naleĪnego (ulgi podatkowe, zwolnienia podmiotowe, przedmiotowe, wyáączenia) – dotyczą teĪ paĔstw, w których dziaáalnoĞü rolnicza traktowana jest jako

88

Por. E. SzymaĔska, Serwicyzacja gospodarki jako Ĩródáo jej transformacji, „Optimum.
Studia Ekonomiczne”, nr 1(73), 2015, s. 97-109; S.M. Szukalski, Serwicyzacja gospodarki
i industrializacja usáug, „Handel WewnĊtrzny”, nr 4-5, 2004, s. 47-53.
89
Por. A. MrówczyĔska-KamiĔska, Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce,
analiza makroekonomiczna i regionalna, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy
Rolnictwa ĝwiatowego, t. 50(20), 2008, s. 96-108.
90
Trudno jest raczej mówiü o znacznym zakresie harmonizacji czy standaryzacji podatkowej
(poza nielicznymi obszarami, np. dotyczącymi podwójnego opodatkowania) w UE.
91
Problematyka ta zostaáa bardziej szczegóáowo przedstawiona w opracowaniach: J. Kulawik,
P-Y. Lelong, J. Pawáowska-Tyszko (red. nauk.), M. Soliwoda, Systemy podatkowe w krajach
Unii Europejskiej, PW nr 83, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2013; J. Pawáowska-Tyszko (red. nauk.), M. Soliwoda, Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjnoĞü systemu podatkowego i ubezpieczeniowego, PW nr 121, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2014.
92
J. Pawáowska-Tyszko (red. nauk.), M. Soliwoda, Dochody gospodarstw rolniczych..., op. cit.
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aktywnoĞü gospodarcza, podobnie jak podmiotów z sektora MĝP (np. Dania,
Finlandia, Wielka Brytania);
x uproszczeĔ w zakresie sposobu traktowania gospodarstw rolniczych przez
organy administracji skarbowej (np. w Niemczech, gdzie ma to raczej charakter sankcji administracyjnej).
W praktyce systemy podatkowe, obejmujące równieĪ zróĪnicowane konstrukcje opodatkowania dochodów rolniczych, uwzglĊdniają stosowanie pakietu
wyĪej wspomnianych form preferencji. Dosyü interesującym zagadnieniem
moĪe byü analiza zaleĪnoĞci (tabela 13) miĊdzy udziaáem sektora rolnego
w tworzeniu PKB, efektywnoĞcią ekonomiczną sektora rolnego93 a stopniem
i zakresem oferowanych preferencji (jako „uprzywilejowanie” podatkowe, oceniane na podstawie analizy uregulowaĔ prawa podatkowego). Zaproponowana
w tabeli 13 klasyfikacja paĔstw opiera siĊ na znacznych uproszczeniach i moĪe
stanowiü dalszy przyczynek do pogáĊbionych badaĔ empirycznych.
Tabela 13
Matryca zaleĪnoĞci: znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej
– efektywnoĞü sektorowa a uprzywilejowanie podatkowe
Wyszczególnienie

Znaczenie rolnictwa
EfektywnoĞü sekto- „Uprzywilejowanie” Przykáady
w gospodarce narorowa
podatkowe
dowej
I
Niskie
Niska
Niskie
II
Niskie
Niska
Wysokie
III
Niskie
Wysoka
Niskie
IV
Niskie
Wysoka
Wysokie
Niemcy
V
Wysokie
Niska
Niskie
VI
Wysokie
Niska
Wysokie
Polska
VII
Wysokie
Wysoka
Niskie
Holandia
VIII
Wysokie
Wysoka
Wysokie
ObjaĞnienie: w przypadku dwóch pierwszych zmiennych („Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej”
i „EfektywnoĞü sektorowa”) moĪna posáuĪyü siĊ medianą do wyodrĊbnienia grup obiektów reprezentujących
niski bądĨ wysoki poziom danej cechy, a dla ostatniej zmiennej klasyfikacja opiera siĊ na ocenie subiektywnej
ustawodawstwa podatkowego.
ħródáo: opracowanie wáasne.

93

Do jednowymiarowego pomiaru efektywnoĞci ekonomicznej moĪna wykorzystaü zmienną
total output/total input (SE132), por. European Commission, Farm Accountancy Data Network, FADN Public Database, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm
(data dostĊpu: 10.11.2015). Interesująca jest propozycja wykorzystania metody rangowania
wedáug syntetycznych wskaĨników efektywnoĞci za pomocą metody Development przedstawiona w pracy T. Kuszewskiego i A. Sielskiej. Por. T. Kuszewski, A. Sielska, EfektywnoĞü
sektora rolnego w województwach przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 3(247), 2012, s. 19-42.
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Niemieckie i francuskie rozwiązania podatkowe dotyczące opodatkowania dochodów rolniczych wynikają gáównie z uwarunkowaĔ historycznych94,
a takĪe spoáecznych95. Uproszczenia w systemie opodatkowania dochodów rolniczych w Niemczech i Francji sprowadzają siĊ do:
(1) moĪliwoĞci szacunkowego ustalania dochodu podatkowego, osiągniĊtego
z dziaáalnoĞci rolniczej – tĊ formĊ wybiera ok. 25% gospodarstw rolniczych
w Niemczech; we Francji 60% gospodarstw korzysta z dochodu szacunkowego, a 40% gospodarstw z uproszczonych form rachunkowoĞci rolniczej; formy
uproszczone (z wyjątkiem dochodu szacunkowego we Francji) wymagają
prowadzenia ewidencji zdarzeĔ gospodarczych (w ograniczonym zakresie, np.
rejestr wpáywów i wydatków w Niemczech, przychody i koszty we Francji),
(2) przywiązania duĪej wagi do wyceny wartoĞci podatkowej w Niemczech,
która jest derywatem kategorii dochodowych (odpowiada 18-krotnoĞci dochodu czystego uzyskiwanego w gospodarstwie bez dáugów, ale z najemną
siáą roboczą, w normalnych warunkach i dáugim okresie96); w nowych krajach związkowych wykorzystuje siĊ wartoĞü odtworzeniową,
(3) dostosowania roku podatkowego do specyfiki produkcji rolniczej (tj. od
1 lipca do 30 czerwca danego roku)97.
Pewne udogodnienie dla niemieckich i francuskich rolników stanowiü
moĪe wysoki rozwój usáug w zakresie doradztwa rolniczego, a takĪe podatkowego, co uáatwia kierującym moĪliwoĞü stosowania róĪnych narzĊdzi optymalizacji
podatkowej. Szczególnie dotyczy to tych podmiotów, których wynik podatkowy
ustalany jest na podstawie wyniku ksiĊgowego98. Przy mniejszej skali dziaáalnoĞci w Niemczech (biorąc pod uwagĊ kryterium zysku z dziaáalnoĞci gospodarczej,
obrotów lub wartoĞci podatkowej/ekonomicznej uĪytków rolnych) moĪna stosowaü uproszczenie, traktując dochód podatkowy jako róĪnicĊ miĊdzy przychodami
podatkowymi a kosztami ich uzyskania (ewidencja oparta na metodzie kasowej
94

Por. R. Doluschitz, C. Morath, J. Pape, Agrarmanagement, op. cit., s. 225-241; R. Wesche,
E-M. Paas, Besteuerung der Landwirtschaft und Forstwirtschaft, Aid Infodienst, Bonn 2009,
s. 39-59.
95
W niektórych landach wciąĪ duĪą rolĊ odgrywają gospodarstwa rodzinne, w tym równieĪ
takie podmioty, w których dziaáalnoĞü rolnicza jest traktowana jako dziaáalnoĞü dodatkowa.
96
R. Wesche, E-M. Paas, Besteuerung der Landwirtschaft…, op. cit., s. 34.
97
Por. R. Wesche, E-M. Paas, Besteuerung…, op. cit., 39-59; J. Kulawik, P-Y. Lelong,
J. Pawáowska-Tyszko (red. nauk.), M. Soliwoda, Systemy podatkowe…, op. cit., s. 34-39.
98
European Federation of Agricultural Consultancy, Influence of Tax Regimes for Agricultural Businesses on Production Structures: A Comparative Analysis of Five European
Countries: Germany, Belgium, Denmark, France and Netherlands, December 2012,
http://www.efac.net/wp-content/uploads/2014/02/Influence-of-Tax-Regimes-for-AgriculturalBusinesses.pdf (data dostĊpu: 15.11.2015).
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i sprawozdawczoĞü zbliĪona do Cash Flow). Podstawa opodatkowania podatkiem
ryczaátowym we Francji ustalana jest w oparciu o corocznie okreĞlany przychód
szacunkowy podawany przez Ministerstwo Finansów. Do ustalenia przychodu
szacunkowego wykorzystuje siĊ: zbiorową opáatĊ referencyjną wáaĞciwą dla
danego departamentu (z uwzglĊdnieniem rodzajów produkcji i struktury gospodarstw) m.in. staáa Ğrednia jednostka oraz indywidualne wáaĞciwoĞci gospodarstwa rolnego (iloĞü gruntów, liczba zwierząt, iloĞü hektolitrów itp.).
Z badaĔ ankietowych przeprowadzonych przez R. Kisiela i K. IdĨkowską99
wynika, Īe sami rolnicy – podatnicy podatku dochodowego w Niemczech100,
wyrazili najmniej przychylny stosunek do „stabilnoĞci” (co moĪe dziwiü) oraz
„przejrzystoĞci” przepisów podatkowych – jako kryteriów oceny systemów opodatkowania. Z kolei dostatecznie zostaáa oceniona dziaáalnoĞü doradztwa, a takĪe
system ulg i zwolnieĔ podatkowych. Kryterium „dáugoĞü terminów podatkowych”
otrzymaáo najwyĪsze noty, co moĪe byü równieĪ pewną formą uproszczenia.
Konkludując, niemiecki i francuski system podatkowy jest ukáadem o záoĪonej strukturze. Aby uproĞciü obliczanie wysokoĞci obciąĪeĔ podatkowych,
rolnikom zaoferowano pewien pakiet uproszczeĔ, których dostĊpnoĞü zaleĪy od
kryteriów powiązanych z wielkoĞcią (a w konsekwencji, zwykle z wynikami
produkcyjnymi, ekonomicznymi i finansowymi gospodarstw). NaleĪy jednak
podkreĞliü, Īe rozwiązania te, zdaniem wielu ekonomistów, wymagają zmian.
PodkreĞla siĊ, Īe czĊsto dochód obliczony w systemie rachunkowoĞci uproszczonej moĪe byü niĪszy lub wyĪszy niĪ obliczony w systemie rachunkowoĞci
peánej. Wpáyw na to ma typ i wielkoĞü gospodarstwa. Z badaĔ prowadzonych
przez OECD wynika, Īe we Francji dochód ryczaátowy jest niĪszy niĪ dochód
obliczony w ramach systemu rachunkowoĞci. Dla rolników zarabiających
20 000 EUR, dochody deklarowane do opodatkowania stanowią ok. 7% dochodów obliczanych w ramach rachunkowoĞci rolnej. Te znacznie niĪsze dochody do
opodatkowania w systemie ryczaátowym, jak równieĪ niskie koszty administracyjne są gáównym powodem wyboru tego systemu. Bardzo czĊsto w systemie
ryczaátowym pojawia siĊ niedoszacowanie dochodu podatkowego, gdyĪ dotacje
unijne wliczane są do dochodów rzeczywistych i nie mają wpáywu na wysokoĞü
dochodów szacunkowych.
99

R. Kisiel, K. IdĨkowska, System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing, nr 12(61), 2014, s. 64-78.
100
CzĊĞü badaĔ obejmowaáa swoim zasiĊgiem 4 paĔstwa UE: ankiety skierowano do rolników w Niemczech, Grecji, Francji oraz Szwecji. Ze 100 przesáanych ankiet uzyskano odpowiedzi od 32 gospodarstw niemieckich. Ibidem.
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3.

Propozycje opodatkowania dochodu w polskim rolnictwie
i ich ocena

Wszelkie zmiany dokonujące siĊ w zakresie opodatkowania polskiego rolnictwa dotyczą podatku rolnego i niewielkich korekt w zakresie opodatkowania
dziaáów specjalnych produkcji rolnej. Mają one na celu zbliĪenie polskich zasad
opodatkowania sektora rolnego do rozwiązaĔ stosowanych w krajach UE. Patrząc
przez pryzmat rachunkowoĞci uproszczonej moĪna wnioskowaü, iĪ podatek rolny
oraz szacunkowy dochód w dziaáach specjalnych produkcji rolnej stanowią odpowiednik tego rodzaju rozwiązaĔ. Przemawiają za tym nastĊpujące czynniki:
przyjĊcie szacunkowych norm i przeliczników Ğwiadczących o wysokoĞci osiągniĊtego dochodu, proste i jasne zasady obliczania dochodu, áatwoĞü poboru podatku, ograniczone moĪliwoĞci dokonywania optymalizacji podatkowej. Do
wáaĞciwego oszacowania dochodu (zwáaszcza dla wyliczenia podatku rolnego)
brakuje rzeczywistych danych rachunkowych (wpáywy, wydatki, przychody,
koszty), które mogáyby stanowiü podstawĊ szacowania dochodu. NaleĪy zauwaĪyü,
Īe w rozwiązaniach uproszczonych w Niemczech i we Francji do wyliczenia dochodu szacunkowego niezbĊdne są informacje pochodzące z prostych zapisów
ksiĊgowych prowadzonych w gospodarstwach (wpáywy, wydatki, przychody,
koszty), nie wymagające skomplikowanych obliczeĔ dochodów, a wykorzystywane do dokonywania szacunku dochodu. W ten sposób uwidacznia siĊ wspóázaleĪnoĞü miĊdzy wysokoĞcią osiąganego dochodu a wielkoĞciami rzeczywistymi,
a co za tym idzie miĊdzy dochodowoĞcią a wielkoĞcią odprowadzanego podatku.
Tymczasem wysokoĞü obciąĪeĔ z tytuáu podatku rolnego nie ma związku
z dochodowoĞcią gospodarstw rolnych. Pomimo niezaprzeczalnych zalet tego
podatku (niskie koszty transakcyjne, prostata naliczania, niewielkie obciąĪenie
dochodów rolników) jego konstrukcja jest przestarzaáa i nie wykazuje związku
z dochodem gospodarstwa. I. Cholewa i G. Nachtman podkreĞlają równieĪ, Īe
wobec rolników zwolnionych z páacenia podatku dochodowego coraz powszechniej wyraĪana jest dezaprobata spoáeczna, uznaje siĊ ich za grupĊ spoáeczną
uprzywilejowaną zarówno pod wzglĊdem obciąĪeĔ fiskalnych, jak i korzyĞci
czerpanych ze Ğrodków publicznych, przy czym najwiĊkszymi beneficjentami
tego systemu są gospodarstwa duĪe, silne ekonomicznie. Stąd teĪ od lat poszukuje
siĊ sposobów, które zbliĪyáyby zasady opodatkowania rolnictwa do powszechnych rozwiązaĔ mających związek z dochodem rolniczym. WĞród nich na uwagĊ
zasáugują opisane szczegóáowo przez L. Goraja, J. Nenemana i M. Zagórskiego
nastĊpujące warianty, stanowiące propozycjĊ wskazanych autorów:
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Wariant I – obejmujący podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT (skala
lub liniowy, z wszelkimi ulgami na identycznych zasadach jak w przypadku
pozostaáych podatników) uzupeániony o podatek majątkowy od ziemi na wyjĞciowym poziomie 50 zá/ha przeliczeniowy. W wariancie tym przewiduje siĊ
opcjĊ wáączania do przychodów podatkowych dopáat bezpoĞrednich.
x Wariant II – konstrukcja tej propozycji bazuje na wariancie I, z tą tylko róĪnicą, iĪ w rozwiązaniu tym przewiduje siĊ moĪliwoĞü odliczania od podatku
dochodowego podatku majątkowego od ziemi.
x Wariant III – wariant nawiązujący do opodatkowania podatkiem dochodowym – PIT jak w wariancie I (z wáączeniem do przychodów dopáat bezpoĞrednich) lub wprowadzenia zryczaátowanego podatku dochodowego (od
przychodów ewidencjonowanych) w wysokoĞci 3%.
x Wariant IV – zwolnienie gospodarstw do 6 ha z jakiegokolwiek podatku,
pozostaáe gospodarstwa páaciáyby podatek liniowy na zasadach ogólnych
wedáug stawki 19%.
Cytowani autorzy zwracają równieĪ uwagĊ na propozycjĊ Ministerstwa
Finansów. Propozycja ta stanowi najnowsze zaáoĪenia do projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dziaáalnoĞci rolniczej i zmianie innych
ustaw z dnia 4 czerwca 2013 roku. Jest to realizacja zapowiedzi Donalda Tuska
wynikająca z expose wygáoszonego dnia 18 listopada 2011 roku. Z zaáoĪeĔ do
projektu ustawy wynika, Īe zamierzeniem ustawodawcy jest wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie, a co za tym idzie objĊcie systemem podatku
dochodowego dochodów z dziaáalnoĞci rolniczej. Efektem wprowadzonych zmian
ma byü zróĪnicowanie obciąĪeĔ podatkiem w zaleĪnoĞci od osiąganego dochodu.
WĞród kluczowych zapisów pojawiających siĊ w propozycjach ustawowych znalazáy siĊ m.in.:
x opracowanie nowej, odrĊbnej ustawy dotyczącej opodatkowania dochodów
(przychodów) uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące dziaáalnoĞü
rolniczą (nie przewiduje siĊ odrĊbnej ustawy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących dziaáalnoĞü rolniczą);
x zniesienie podatku rolnego i podatku od dziaáów specjalnych produkcji rolnej;
x wprowadzenie podatku od nieruchomoĞci rolnych obejmującego tylko takich
dotychczasowych podatników podatku rolnego, którzy:
o bĊdą prowadziü dziaáalnoĞü rolniczą i zostaną zwolnieni z podatku dochodowego,
o bĊdą objĊci podatkiem dochodowym od dziaáalnoĞci rolniczej w zakresie
gruntów niezajĊtych na dziaáalnoĞü rolniczą,
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o nie bĊdą prowadziü dziaáalnoĞci rolniczej na gruntach rolnych,
x zwolnienie z opodatkowania dopáat bezpoĞrednich;
x obowiązkowe prowadzenie ewidencji zdarzeĔ gospodarczych, co oznacza, iĪ
podstawą naliczania podatku dochodowego bĊdzie przede wszystkim prowadzona rachunkowoĞü;
x podatek dochodowy z dziaáalnoĞci rolniczej bĊdzie dochodem gmin.
Ustawodawca przy projektowaniu ustawy przyjąá szereg szczegóáowych
zaáoĪeĔ, które wykazują wiele podobieĔstw do rozwiązaĔ obowiązujących
w prowadzeniu pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej. Podmiotem podatku
bĊdzie osoba fizyczna uzyskująca przychody z dziaáalnoĞci rolniczej, w tym
równieĪ prowadzonej na gruntach niebĊdących wáasnoĞcią podatnika. Przy prowadzeniu dziaáalnoĞci wspólnie, obowiązek podatkowy bĊdzie ciąĪyá na
wszystkich osobach prowadzących dziaáalnoĞü rolniczą, które bĊdą rozliczaáy
siĊ proporcjonalnie do udziaáu we wáasnoĞci gospodarstwa, przy czym bĊdzie
moĪliwoĞü wskazania osoby, która bĊdzie realizowaáa prawa i obowiązki podatkowe. Okresem rozliczeniowym bĊdzie rok kalendarzowy, traktowany jako rok
podatkowy. Przy czym rok gospodarczy, poprzedzający dany rok podatkowy,
bĊdzie stanowiá okres rozliczania przychodów. Ewidencja ksiĊgowa bĊdzie stanowiáa podstawĊ do okreĞlenia wysokoĞci przychodów oraz wyboru formy opodatkowania. Planowany jest obowiązek prowadzenia zapisów ksiĊgowych przez
wszystkich podatników podatku dochodowego niezaleĪnie od wysokoĞci osiąganych przychodów. Obowiązek podatkowy bĊdzie uzaleĪniony od wysokoĞci
przychodów uzyskanych w roku gospodarczym poprzedzającym rok podatkowy.
Przewiduje siĊ nastĊpujące limity przychodów:
x w okresie przejĞciowym (pierwsze dwa lata obowiązywania ustawy) – I rok –
200 tys. zá, II rok – 150 tys. zá,
x po okresie przejĞciowym –100 tys. zá.
PodstawĊ ustalenia limitu przychodów w pierwszym roku obwiązywania
ustawy bĊdą stanowiáy faktury VAT i faktury VAT RR. W kolejnych latach –
ewidencja przychodów w odpowiednich urządzeniach ksiĊgowych. Przedmiotem
opodatkowania bĊdą przychody z dziaáalnoĞci rolniczej (produkcji roĞlinnej,
zwierzĊcej, chowu, hodowli, usáug agroturystycznych – do 5 pokoi, maáego przetwórstwa – do wartoĞci 5 tys. zá, dzierĪawy) oraz usáug Ğwiadczonych majątkiem
pochodzącym z gospodarstwa. Przychodów do opodatkowania nie bĊdą stanowiáy
dopáaty, produkty zuĪyte na potrzeby rodziny lub gospodarstwa, tzw. zuĪycie
wewnĊtrzne, oraz páatne zbycie nieruchomoĞci i innych skáadników wykorzystywanych na cele gospodarstwa.
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W Polsce podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą korzystaü z opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub stawka
jednolita) lub ze zryczaátowanych form opodatkowania, co zaprezentowano na
rysunku 7. Rolnicy natomiast bĊdą mogli skorzystaü z:
x opodatkowania na zasadach ogólnych, tj.: jednolita stawka podatkowa 19% –
dochód ustalany bĊdzie na – podstawie podatkowej ksiĊgi przychodów i rozchodów (gdy limit przychodów przekroczy 150 tys. euro i nie bĊdzie wyĪszy
niĪ 1200 tys. euro) lub ksiąg rachunkowych (obowiązkowo dla limitu powyĪej
1200 tys. euro lub z wyboru przy przychodach niĪszych);
x ryczaátu od przychodów ewidencjonowanych, który bĊdzie ustalany na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów w gospodarstwie rolnym. WysokoĞü ryczaátu ustalono na poziomie 4% uzyskanych przychodów. Z tej formy
bĊdą mogli skorzystaü podatnicy, osiągający przychody w poprzednim roku
podatkowym w wysokoĞci nie wyĪszej niĪ 150 tys. euro (rysunek 7).
Rysunek 7
Formy opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – stan obecny
w dziaáalnoĞci gospodarczej i propozycje ustawowe dla rolnictwa

Legenda: Formy opodatkowania zaproponowane dla rolnictwa zaznaczono w owalu kolorem czerwonym.
ħródáo: opracowanie wáasne.

Rolnicy, którzy nie osiągną w danym roku podatkowym przychodu powyĪej
100 tys. zá, bĊdą odprowadzaü podatek od nieruchomoĞci. Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomoĞci dla gospodarstw rolnych prowadzących
dziaáalnoĞü rolniczą bĊdzie ich powierzchnia uĪytków rolnych wyraĪona
w hektarach przeliczeniowych. Stawka podatku ma wynosiü 185 zá od ha przeliczeniowego i bĊdzie podlegaü rewaloryzacji. W przypadku gruntów, na których
nie jest prowadzona dziaáalnoĞü rolnicza, bĊdzie obowiązywaáa wyĪsza stawka
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tego podatku. PodstawĊ opodatkowania bĊdzie stanowiá dochód lub przychód
z dziaáalnoĞci gospodarczej w zaleĪnoĞci od wybranej formy opodatkowania.
W przypadku ryczaátu od przychodów ewidencjonowanych podstawĊ opodatkowania bĊdzie stanowiá przychód bez moĪliwoĞci pomniejszania go o poniesione
koszty uzyskania przychodu. W przypadku prowadzenia podatkowej ksiĊgi
przychodów i rozchodów opodatkowany bĊdzie dochód, bĊdący róĪnicą pomiĊdzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Inaczej niĪ w pozostaáych dziaáach gospodarki w gospodarstwach prowadzących zapisy w PKPiR nie
przewiduje siĊ wyznaczania dochodu róĪnicą remanentów. W przypadku ksiąg
rachunkowych dochód do opodatkowania bĊdzie ustalany na podstawie prawidáowo prowadzonych ksiąg i zmniejszony o kwoty wolne od podatku. Koszty
uzyskania przychodów z dziaáalnoĞci rolniczej bĊdą stanowiáy koszty poniesione
w celu osiągniĊcia przychodów. Poza standardowymi kosztami obejmującymi
wartoĞü materiaáów bezpoĞrednio zuĪytych w produkcji, do kosztów tych zalicza siĊ równieĪ wydatki na obsáugĊ prawną, ksiĊgową, wynagrodzenia pracowników oraz wartoĞü rocznej amortyzacji. W kosztach nie zostanie uwzglĊdniona
wartoĞü zapasów, które bĊdą rejestrowane tylko iloĞciowo. W ustawie przewiduje siĊ zastosowanie do przychodów z dziaáalnoĞci rolniczej okreĞlonego zestawu
ulg i odliczeĔ. Zarówno w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, jak
i ryczaátu, od dochodów odliczana bĊdzie skáadka na ubezpieczenia spoáeczne
rolników, strata z dziaáalnoĞci gospodarczej, darowizny, ulga na Internet oraz
ulga rehabilitacyjna. Rolnicy bĊdą mogli równieĪ odliczyü skáadkĊ na ubezpieczenie zdrowotne od naleĪnego podatku. Opodatkowanie na zasadach ogólnych
upowaĪniaü bĊdzie równieĪ do wspólnego rozliczania siĊ z maáĪonkiem oraz
skorzystania z ulgi na dzieci.
3.1.

Ocena proponowanych rozwiązaĔ – wybrane problemy praktycznego
wdraĪania
Dokonując oceny proponowanych rozwiązaĔ, zwrócono szczególną uwagĊ
na propozycjĊ Ministerstwa Finansów i analizowano ją pod kątem sprawiedliwoĞci wewnĊtrznej i zewnĊtrznej, efektywnoĞci ekonomicznej, konkurencyjnoĞci
gospodarstw rolnych i zrównowaĪenia sektora. Do oceny skutków proponowanych rozwiązaĔ posáuĪono siĊ danymi FADN. Obliczenia wykonano tylko dla
roku 2013. Rachunki dotyczą tylko gospodarstw rolnych, páacących obecnie podatek rolny, czyli potencjalnych beneficjentów proponowanej reformy. Do obliczeĔ posáuĪono siĊ nastĊpującymi danymi: przychód z gospodarstwa (sprzedaĪ
bez uwzglĊdniania stanu zapasów), koszty uzyskania przychodu (wydzielone
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zgodnie z zasadami przyjĊtymi w propozycjach ustawowych), liczbĊ hektarów
przeliczeniowych uĪytków rolnych. Z kosztów uzyskania przychodu (wydatków
stanowiących koszt) wyáączono zapáacone podatki (w tym podatek rolny i podatek od dziaáów specjalnych produkcji rolnej). Do odliczeĔ od dochodu przyjĊto
zapáacone skáadki na ubezpieczenia spoáeczne rolników. Poziom podatków wyliczono zgodnie z proponowanym projektem, tj. przyjmując ryczaát od przychodów ewidencjonowanych (4% od wartoĞci przychodu), podatek liniowy (19%
od wyliczonego dochodu) oraz podatek od nieruchomoĞci. Podobne symulacje
przeprowadziáa G. Nachtman oraz I. Cholewa101.
Z przeprowadzonej analizy danych wynika, Īe skutki wprowadzenia zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów reformy podatkowej byáyby szczególnie dotkliwe dla gospodarstw o wysokich przychodach, w których koszty
uzyskania są wysokie. Dotyczy to szczególnie gospodarstw ogrodniczych,
w których podatek dochodowy byáby ponad 26-30-krotnie wyĪszy od obecnego
podatku rolnego) oraz trzodowych i drobiarskich (podatek dochodowy byáby
prawie 15-krotnie wyĪszy od dotychczasowego podatku rolnego) (tabela 14).
Jak wskazują G. Nachtman i I. Cholewa102, tak wysokie róĪnice pomiĊdzy
podatkiem dochodowym naliczonym wedáug nowych propozycji a obecnym
podatkiem rolnym mogą byü jednak nieco zawyĪone, zwaĪywszy, Īe w podatku
rolnym stosowanych jest wiele ulg, zwolnieĔ i obniĪek, a prezentowane dane
w systemie FADN są wartoĞciami uĞrednionymi. Co wiĊcej gospodarstwa reprezentujące te typy nie miaáyby moĪliwoĞci skorzystania z podatku ryczaátowego,
ze wzglĊdu na przekroczony limit uprawniający do korzystania z tej formy opodatkowania. Oznacza to, Īe proponowane zasady opodatkowania znacznie
zwiĊkszyáyby obciąĪenia takich gospodarstw w stosunku do obecnie obowiązujących. Wzrosáy by równieĪ obciąĪenia w gospodarstwach innych specjalizacji,
przy czym wzrost ten nie byáby tak wysoki jak w omawianych juĪ gospodarstwach, co prezentuje tabela 14. PrzyjĊcie za kryterium grupowania kierunku
produkcji oraz uĞrednienie wyników dla poszczególnych typów nie pozwoliáo
wyodrĊbniü grup gospodarstw, które osiągnĊáyby przychód niĪszy niĪ 100 tys. zá
i byáyby zobligowane do zapáacenia podatku od nieruchomoĞci.
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G. Nachtman, I. Cholewa, Analiza przewidywanych skutków wprowadzenia reformy podatkowej w polskim rolnictwie na tle rozwiązaĔ niemieckich, ZER, IERiGĩ, Warszawa 2014.
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G. Nachtman, I. Cholewa, Analiza przewidywanych skutków wprowadzenia reformy podatkowej w polskim rolnictwie…, op. cit.
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Tabela 14
Wpáyw zastąpienia podatku rolnego podatkiem dochodowym na kondycjĊ ekonomiczną
gospodarstw wedáug dominującego kierunku produkcji (2013 rok)
Kierunek produkcji
(ha UR)

Podatek ryczaátowy
(krotnoĞü, w tys. zá)

Podatek liniowy
(krotnoĞü, w tys. zá)

Przychody (w tys. zá)

2,1 (9,9)

1,7 (7,7)

252,3

26,2 (14,6)

29,7 (16,6)

366,5

Uprawy trwaáe

5,5 (7,8)

6,8 (9,7)

196,1

Bydáo mleczne

7,5 (10,5)

9,2 (12,8)

262,7

(brak moĪliwoĞci
skorzystania – limit 150
tys. euro)

15,2 (23,4)

690,9

3,6 (7,7)

2,2 (4,7)

194,4

Uprawy polowe
Uprawy ogrodnicze

Trzoda chlewna i drób
Wielostronne

Legenda: Kwota podatku dochodowego w tys. zá w nawiasie; zmniejszenie dochodów po opodatkowaniu (krotnoĞü podatku rolnego).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

Grupowanie gospodarstw wedáug klas wielkoĞci obszarowej pozwoliáo
zauwaĪyü, Īe gospodarstwa uĪytkujące powierzchniĊ do 20 ha UR, ze wzglĊdu
na wysokoĞü osiąganych przychodów nie zapáaciáyby podatku dochodowego
(liniowego lub ryczaátowego), a wyáącznie podatek od nieruchomoĞci. Potwierdzają to równieĪ badania prowadzone przez G. Nachtman i I. CholewĊ, z których
wynika, Īe obliczony dla tych grup gospodarstw podatek byáby 2-3-krotnie
wyĪszy od zapáaconego podatku rolnego. Okazuje siĊ, Īe potencjalni páatnicy
podatku od nieruchomoĞci stanowiliby okoáo 33-34% populacji gospodarstw
indywidualnych.
Biorąc pod uwagĊ specyfikĊ ekonomiczno-organizacyjną rodzinnych
gospodarstw rolniczych w Polsce, dotychczasowe przepisy nie obligują kierujących do uszczegóáowionej ewidencji na potrzeby rachunkowoĞci podatkowej.
MoĪna jednak oczekiwaü potrzeby budowy systemu uproszczonej ewidencji
finansowej (najpierw w ujĊciu modelowym), której pewnym zaląĪkiem są rozwiązania funkcjonujące dla niektórych dziaáaĔ Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, PROW 2014-2020 (np. „Restrukturyzacja maáych gospodarstw” czy
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, gdzie beneficjenci są zobligowani do
prowadzenia w formie tabelarycznej tzw. ewidencji przychodów i rozchodów
w gospodarstwie).
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Tabela 15
Wpáyw zastąpienia podatku rolnego podatkiem dochodowym na kondycjĊ ekonomiczną
gospodarstw wedáug wielkoĞci obszarowej gospodarstwa (2013 rok)
Grupy obszarowe
gospodarstw
(ha UR)

Podatek ryczaátowy

Podatek liniowy

Przychód
(w tys. zá)

Bardzo maáe (<= 5 ha)

(brak obowiązku podatkowego
– limit 100 tys. zá)

(brak obowiązku podatkowego
– limit 100 tys. zá)

46,4

Maáe (5-10 ha)

(brak obowiązku podatkowego
– limit 100 tys. zá)

(brak obowiązku podatkowego
– limit 100 tys. zá)

87,9

ĝrednio maáe (10-20 ha)

(brak obowiązku podatkowego
– limit 100 tys. zá)

(brak obowiązku podatkowego
– limit 100 tys. zá)

95,2

ĝrednio duĪe (20-30 ha)

5,7 (7,4)

5,2 (6,7)

186,0

DuĪe (30-50 ha)

6,0 (11,4)

5,5 (10,3)

286,2

Bardzo duĪe (> 50 ha)

4,4 (22,9)

3,8 (19,4)

579,5

Legenda: Kwota podatku dochodowego w tys. zá w nawiasie; zmniejszenie dochodów po opodatkowaniu (krotnoĞü podatku rolnego).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

W zaproponowanej konstrukcji podatku dochodowego brakuje rozwiązaĔ
prorozwojowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, które mogáyby polegaü
na wprowadzeniu dodatkowych ulg i zwolnieĔ, czy teĪ preferencji podatkowych,
np. dla gospodarstw realizujących okreĞlone inwestycje, tworzących dodatnie
efekty zewnĊtrzne. Dotychczas przedstawione rozwiązania, nie peánią swojej naleĪytej funkcji. Tymczasem takie rozwiązania mogáyby przynieĞü wiele korzyĞci.
Podatek dochodowy mógáby byü bowiem wykorzystywany jako instrument
aktywizacji i modernizacji gospodarstw rolnych, zwiĊkszaáby on chĊü rolników
do podejmowania dziaáaĔ inwestycyjnych, modernizacyjnych i prorozwojowych. Brak tych rozwiązaĔ moĪe niekorzystnie wpáynąü na konkurencyjnoĞü
i zrównowaĪenie sektora rolnego.
Dokonując oceny zaproponowanych rozwiązaĔ pod kątem sprawiedliwoĞci
spoáecznej naleĪy podkreĞliü, Īe zaproponowany sposób opodatkowania dochodów nie do koĔca eliminuje ten problem. Okazuje siĊ bowiem, Īe gospodarstwa
mniejsze, osiągające niĪsze dochody mogą zapáaciü wyĪsze podatki (podatek od
nieruchomoĞci) niĪ gospodarstwa osiągające wyĪsze dochody, co wpáynie na niesprawiedliwoĞü wewnątrz samego sektora. Taka sytuacja doprowadzi równieĪ do
naduĪyü podatkowych. Problematyczny pozostaje próg obowiązkowego przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym (100 tys. zá). Taki zapis bĊdzie
powodowaá wyáączenie rolników spod podatku dochodowego i páacenie przez
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nich podatku od nieruchomoĞci. W przypadku wdroĪenia takiego rozwiązania
moĪe dochodziü do naduĪyü, gdyĪ gospodarstwa Ğrednie bĊdą dąĪyáy do niezwiĊkszania rozmiarów gospodarstwa lub ukrywania czĊĞci obrotów, aby uniknąü
migracji do grupy obciąĪonej wyĪszym podatkiem. Taka sytuacja bĊdzie sprzyjaü
utrwalaniu dotychczasowej struktury agrarnej, jak równieĪ ograniczaniu poszukiwania dodatkowych dochodów zarówno w rolnictwie, jak i poza nim.
Resumując powyĪsze rozwiązania naleĪy podkreĞliü, iĪ zastąpienie podatku
rolnego podatkiem dochodowym pogarsza zasadniczo sytuacjĊ ekonomiczną
rolników. Wybór formy opodatkowania bĊdzie miaá istotny wpáyw na wysokoĞü
odprowadzanych podatków, a tym samym na kondycjĊ ekonomiczną gospodarstw. Brak podatku progresywnego znacznie ograniczy moĪliwoĞü podejmowania decyzji w zakresie optymalizacji podatkowej. Postulowany podatek liniowy
charakteryzuje siĊ bowiem tym, Īe w mniejszym stopniu reaguje na zmianĊ sytuacji ekonomicznej gospodarstw niĪ opodatkowanie progresywne, natomiast podatek
ryczaátowy nie wykazuje Ğcisáego związku z sytuacją ekonomiczną gospodarstw
i musi byü zapáacony w przypadku pojawienia siĊ starty. Zaproponowana 4%
stawka ryczaátu od przychodów ewidencjonowanych wydaje siĊ byü zbyt wysoka
i jest maáo konkurencyjna w stosunku do opodatkowania podatkiem liniowym
19%. Wedáug przeprowadzonych szacunków z ryczaátowej formy opodatkowania
dochodów w roku 2013 nie mogáoby skorzystaü zaledwie ok. 8% gospodarstw,
musiaáyby one rozliczaü siĊ na zasadach ogólnych stawką 19% (limit dla ryczaátu
150 tys. euro). Oznacza to, Īe prawie wszyscy potencjalni podatnicy mogliby siĊ
staü rolnikami ryczaátowymi. W analizowanym roku z obowiązku podatku dochodowego zwolnionych byáoby ok. 33-34% gospodarstw (przy zaáoĪeniu, Īe limit
przychodów bĊdzie wynosiá 100 tys. zá), dla limitu 200 tys. zá – ok. 61%, a dla limitu 150 tys. zá – ok. 50% gospodarstw. Wskazani podatnicy zostaliby objĊci podatkiem od nieruchomoĞci rolnych, którego wysokoĞü przy proponowanych stawkach byáaby porównywalna z obecnie páaconym podatkiem rolnym.

4.

Ubezpieczenia spoáeczne w rolnictwie

4.1.

Wprowadzenie teoretyczne: przegląd literatury
Kluczową rolĊ w realizacji prawa do zabezpieczenia spoáecznego dla ogóáu
obywateli, w redukowaniu ubóstwa i nierównoĞci spoáecznych oraz we wspieraniu rozwoju sprzyjającego wáączeniu spoáecznemu, peáni polityka bezpieczeĔstwa
socjalnego103. Wedáug M. KsiĊĪopolskiego104 bezpieczeĔstwo socjalne rozumiane
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Jak wskazuje B. Jagusiak, polityka bezpieczeĔstwa socjalnego jest szczególnie waĪna
w przypadku moĪliwoĞci zmniejszania siĊ dochodów wáasną pracą lub caákowitej utraty do59

jest jako „stan wolnoĞci od niedostatku materialnych Ğrodków utrzymania
i istnienie realnych gwarancji peánego rozwoju jednostki”. ĝrodki te mogą mieü
charakter pieniĊĪny, rzeczowy, jak równieĪ wystĊpowaü w formie opieki. BezpieczeĔstwo socjalne analizowane jest zatem w kategoriach osiągania poĪądanych
stanów, gáównie w wymiarze socjalno-ekonomicznym, a zapewnienie tego bezpieczeĔstwa jest podstawowym celem zabezpieczenia spoáecznego, które rozumiane jest w związku z tym jako system ĞwiadczeĔ nakierowanych na zagwarantowanie odpowiedniego poziomu Īycia czáonków spoáeczeĔstwa105. RównieĪ
T. Szumlicz za system zabezpieczenia spoáecznego uznaje „ogóá urządzeĔ spoáecznych (wystĊpujących w formach instytucjonalnych; tworzonych z inicjatywy
paĔstwa), sáuĪących zapewnieniu okreĞlonym podmiotom ustalonego standardu
bezpieczeĔstwa socjalnego”106.
ChociaĪ potrzeba zabezpieczenia spoáecznego jest powszechnie dostrzegana, z danych MiĊdzynarodowej Organizacji Pracy wynika, Īe wiĊkszoĞü
ludnoĞci Ğwiata nie korzysta z niego w peánym zakresie. Tylko 27% populacji
Ğwiata ma dostĊp do kompleksowego systemu zabezpieczenia spoáecznego,
podczas gdy 73% jest nim objĊta tylko czĊĞciowo lub wcale107. Zapewnienie
wáaĞciwej ochrony socjalnej108, w tym dostĊpu do ĞwiadczeĔ zabezpieczenia
tychczasowego Ĩródáa utrzymania na skutek takich sytuacji, jak m.in. choroba, niepeánosprawnoĞü, niedoáĊĪnoĞü, brak pracy, Ğmierü Īywiciela rodziny, osiągniĊcie wieku emerytalnego.
B. Jagusiak, BezpieczeĔstwo socjalne wspóáczesnego paĔstwa, Difin, Warszawa 2015, s. 8.
104
M. KsiĊĪopolski, Systemy zabezpieczenia spoáecznego w krajach nordyckich, Warszawa 1988.
105
I. Sierpowska, Pomoc spoáeczna jako administracja Ğwiadcząca. Studium administracyjnoprawne, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012. RównieĪ B. Szatur-Jaworska
system ĞwiadczeĔ spoáecznych (pieniĊĪnych, w naturze albo w formie usáug), których celem
jest zapewnienie jednostkom i rodzinom bezpieczeĔstwa socjalnego, bĊdącego jedną z kluczowych kategorii polityki spoáecznej, okreĞla zbiorczym pojĊciem zabezpieczenia spoáecznego. B. Szatur-Jaworska, BezpieczeĔstwo socjalne – wybrane pieniĊĪne Ğwiadczenia spoáeczne, [w:] P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska (red.), Aktywne starzenie siĊ – przeciwdziaáanie
barierom, Wydawnictwo Uniwersytetu àódzkiego, àódĨ 2014, s. 44.
106
T. Szumlicz (red. nauk.), Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia spoáecznego,
[w:] Spoáeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, T. Szumlicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
107
W wiĊkszoĞci uprzemysáowionych krajów Ğwiata zabezpieczeniem spoáecznym objĊtych
jest niemal 100% ogóáu obywateli, w krajach o Ğrednim poziomie rozwoju wskaĨnik ten waha
siĊ od 20% do 60%, natomiast w regionie Afryki subsaharyjskiej i poáudniowej Azji jest to
ok. 5%-10% ludnoĞci pracującej. ILO, Facts on Social Security, www.ilo.org (23.11.2015).
108
ILO, World Social Protection Report 2014/15. Building economic recovery, inclusive development and social justice, Geneva 2014, Xxi. Programy ochrony socjalnej (poprzez realizacjĊ m.in. takich haseá, jak godna praca, dostĊp do edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeĔstwo ĪywnoĞci i dochodów) wychodzą naprzeciw róĪnym wymiarom biedy i niedostatku.
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spoáecznego109 i korzystania z nich, od dawna dotyczy i jest w centrum zainteresowania przede wszystkim zamoĪnych krajów, które wypracowaáy zaawansowane
rozwiązania instytucjonalne w celu ochrony swych obywateli przed róĪnymi
rodzajami ryzyka spoáecznego110 i stworzyáy odpowiednie mechanizmy wsparcia najuboĪszych obywateli. Z drugiej strony w wiĊkszoĞci mniej rozwiniĊtych
krajów Ğwiata, ochrona ta jest pomijana, lekcewaĪona lub realizowana z wykorzystaniem niewáaĞciwych rozwiązaĔ prawnych i instytucjonalnych111.
W ujĊciu MiĊdzynarodowej Organizacji Pracy zabezpieczenie spoáeczne
jest jedną z czterech form ochrony socjalnej. Poza nim są powszechne Ğwiadczenia socjalne (tj. zaopatrzenie spoáeczne), pomoc spoáeczna oraz systemy
ĞwiadczeĔ w sferze prywatnej związane z zatrudnieniem lub zapewniane indywidualnie przez jednostkĊ. MOP wskazuje jednak, Īe pierwsza z osáon, tj. zabezpieczenie spoáeczne, w tradycyjnej europejskiej oraz polskiej terminologii
odpowiada ubezpieczeniu spoáecznemu112.

W razie braku takiej ochrony wiĊksza czĊĞü spoáeczeĔstwa byáaby naraĪona na ryzyko Īycia
poniĪej granicy ubóstwa lub/i funkcjonowania w takim stanie przez kolejne pokolenia. Social
protection: A development priority in the post 2015-UN development agenda, UN System
Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda, UN, New York, maj 2012, s. 3.
109
J. Auleytner wskazuje, Īe zabezpieczenie spoáeczne stanowi jedną z funkcji socjalnych
paĔstwa (do innych funkcji naleĪą m.in. zdrowie, bezpieczeĔstwo, zatrudnienie, edukacja),
realizowanych za pomocą instrumentów organizacyjnych, finansowych i prawnych.
J. Auleytner, Polityka spoáeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, WyĪsza Szkoáa Pedagogiczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2002, s. 36.
110
Katalog rodzajów ryzyka spoáecznego pojawiá siĊ po raz pierwszy w Zaleceniu MiĊdzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącym zabezpieczenia dochodów uchwalonym w 1944 r.
w Filadelfii. ZáoĪyáy siĊ na niego nastĊpujące ryzyka: choroby, macierzyĔstwa, inwalidztwa,
Ğmierci Īywiciela, wypadku przy pracy, bezrobocia, staroĞci, nagáych wydatków. Income Security Recommendation, 1944 (No. 67), Recommendation Concerning Income Security, International Labour Organisation. Konwencja MOP z 1952 r. o minimalnych normach zabezpieczenia
spoáecznego w zakresie ryzyka choroby i ryzyka macierzyĔstwa uwzglĊdniáa wydatki na Ğwiadczenia zdrowotne, jak równieĪ ryzyko niedostatku, wyróĪniając Ğwiadczenia rodzinne. Jak
wskazuje T. Szumlicz, katalog rodzajów ryzyka pozostaje wciąĪ aktualny i moĪna byáoby
w nim wyodrĊbniü ryzyko niedoáĊstwa starczego. T. Szumlicz, Ubezpieczenie w polityce spoáecznej. Teksty i komentarze, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Spoáecznym, Warszawa
2015, s. 184.
111
A. Norton, C. Conway, M. Foster, Social protection concepts and approaches: implications for policy and practice in international development, Centre for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute, London 2001, Working Paper 143.
112
W. Muszalski, Ubezpieczenie spoáeczne. PodrĊcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004.
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T. Szumlicz ubezpieczenie spoáeczne definiuje jako metodĊ finansowania
ryzyka spoáecznego, zapewniającą ochronĊ ubezpieczeniową gospodarstwa domowego113. Wskazuje, Īe spoĞród innych zasad zabezpieczenia spoáecznego
(zaopatrzeniowej i filantropijnej), wyróĪniają ją przede wszystkim: finansowanie ze skáadek i powstających z nich funduszy ubezpieczeniowych, uprawnienie
do ĞwiadczeĔ wynikające z bycia czáonkiem ubezpieczeniowej wspólnoty ryzyka oraz wystĊpowanie redystrybucji kontraktowej, w której kwota uiszczanych
skáadek zaleĪy od ryzyka „wnoszonego” do danej wspólnoty ryzyka, a straty
ponoszone tylko przez niektórych jej czáonków kompensowane są proporcjonalnie z wczeĞniej utworzonego funduszu114.
UwzglĊdniając doniosáoĞü spoáeczno-ekonomiczną i polityczną systemu ubezpieczeĔ spoáecznych, moĪna wyróĪniü równolegle dwa jego piony:
pracowniczy i ubezpieczeĔ spoáecznych rolników115. Nie tylko w Polsce, ale
i w innych krajach stanowiących podstawĊ rolnictwa Unii Europejskiej, rolnicy
mają odrĊbne systemy ubezpieczenia spoáecznego116, róĪniące siĊ uwarunkowaniami prawnymi, organizacyjnymi i spoáecznymi, wypracowanymi na gruncie
historycznym i ekonomicznym poszczególnych paĔstw117, choü ich wprowadzanie nastĊpowaáo znacznie póĨniej niĪ to miaáo miejsce w przypadku innych grup
spoáeczno-zawodowych118. Autonomiczne systemy ubezpieczenia spoáecznego
dla rolników istnieją w siedmiu krajach Europy, tj. poza Polską, w Austrii,
Finlandii, Francji, Grecji, Luksemburgu oraz w Niemczech, gdzie kaĪde
z paĔstw uznaje je za integralną czĊĞü prowadzonej przez siebie polityki rolnej
113

T. Szumlicz, Ubezpieczenie spoáeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz-Warszawa 2006; M. KawiĔski, Ubezpieczenie spoáeczne, a finanse osobiste,
[w:] Doubezpieczenie spoáeczne. Idea i kontynuacja, M. KawiĔski (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoáa Gáówna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
114
T. Szumlicz, Ubezpieczenie w polityce spoáecznej. Teksty i komentarze, Fundacja Instytut
Zarządzania Ryzykiem Spoáecznym, Warszawa 2015.
115
D. Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia spoáecznego rolników w Polsce, TNOiK, ToruĔ 2011a; K. KolasiĔski, Modele i funkcje ubezpieczeĔ spoáecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika, ToruĔ 2009; H. Páawucka, Systemy
ubezpieczenia spoáecznego, [w:] Problemy prawa ubezpieczeĔ spoáecznych, B. Wagner (red.),
Wydawnictwo Uniwersytet JagielloĔski, Kraków 1996.
116
B. Tryfan, Ubezpieczenie spoáeczne rolników polskich na tle doĞwiadczeĔ wybranych krajów Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1999, zeszyt 1.
117
E. Koch, Aspekte der Agrarsozialversicherungssysteme in Europa, Soziale Sicherheit in
der Landwirtschaft, 2/2011.
118
J. Pawáowska-Tyszko (red.), M. Podstawka, P-Y. Lelong, S. Filipek-Kazimierczak, Zmiany systemu ubezpieczeĔ spoáecznych rolników a finanse paĔstwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej – PaĔstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011.
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w zakresie dbaáoĞci o dobrostan Ğrodowiska i rozwój obszarów wiejskich119,120.
Kraje te zrzeszone są w branĪowej sieci ENASP (European Network of Agricultural Social Protection). W niektórych paĔstwach, takich jak Holandia, Wielka
Brytania, Cypr, Czechy, Dania, Sáowacja, WĊgry rolnicy naleĪą do jednolitego,
powszechnego systemu ubezpieczeĔ spoáecznych121.
Przesáanką powstania sieci ENASP byáa potrzeba zapewnienia lepszej
ochrony interesów ludnoĞci rolniczej i jej wzajemnej wspóápracy na szczeblu
europejskim, jak równieĪ stworzenie unijnej reprezentacji rolników122. WĞród
krajów ENASP Polska charakteryzuje siĊ najwyĪszym wskaĨnikiem dotacji budĪetowej przy najwyĪszym odsetku ludnoĞci zatrudnionej w rolnictwie123. System postrzegany jest jako kosztowny, niesprawiedliwy i ze wzglĊdu na niskie
skáadki – preferencyjny, co powoduje, Īe od lat widoczna jest silna presja na
jego reformowanie. Wskazuje siĊ, Īe utrzymywanie obecnego systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników przez jego subsydiowanie stanowi obciąĪenie
osób pracujących poza rolnictwem, a tym samym przyczynia siĊ do ich niĪszego
poziomu zatrudnienia oraz utrudnia realokacjĊ siáy roboczej z nieefektywnego
rolnictwa do bardziej efektywnych pozarolniczych gaáĊzi gospodarki124. Rolnicy, obok górników, tzw. sáuĪb mundurowych, sĊdziów, prokuratorów znajdują
siĊ w tzw. grupie podmiotów uprzywilejowanych. Uprzywilejowanie rolników,
które wprowadzone zostaáo w 1990 r. jako element pomocy dla rolników, wynikającej z trudnoĞci związanych z transformacją gospodarczą w Polsce125, polega
119

D. Musiaá, ZróĪnicowanie ubezpieczeĔ spoáecznych rolników w wybranych krajach Europy, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoáy WyĪszej w Bydgoszczy, nr 7, Bydgoszcz 2014.
120
Zapewnienie ĞwiadczeĔ producentom ĪywnoĞci stanowi ekonomiczną i moralną koniecznoĞü wynikającą z zasad solidarnoĞci caáego spoáeczeĔstwa w zakresie ochrony socjalnej.
M. DziubiĔska-Michalewicz, System zabezpieczenia spoáecznego ludnoĞci rolniczej w Polsce,
Informacja nr 595, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1998.
121
D. Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania..., op. cit.
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Z. Giersz, Systemy ubezpieczenia i zabezpieczenia spoáecznego rolników w krajach OEC,
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SAERP, FAPA, Warszawa 2013.
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S. Fronczak, Reforma KRUS po raz kolejny w Rekomendacjach UE dla Polski, Komunikat
nr 57 z 19 sierpnia 2014, FOR.
124
M. Góra, J. LitwiĔski, U. Sztanderska, Rekomendacje, [w:] Dezaktywizacja osób w wieku
okoáoemerytalnym. Raport z badaĔ, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej, Warszawa 2008.
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Utworzenie KRUS i stworzenie kompleksowego systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników stanowiáo dla nich pewnego rodzaju dobrodziejstwo, które rekompensowaáo dyskryminacyjny sposób ich traktowania w socjalizmie. J. Wilkin, KRUS posiadaczy ziemskich, Gazeta
Wyborcza, 06.03.2010.
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na moĪliwoĞci opáacania zdecydowanie niĪszych skáadek niĪ te, które uiszczają
w systemie powszechnym ubezpieczeni pracownicy lub przedsiĊbiorcy.
Choü z jednej strony zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym jest postrzegane jako potrzeba ekonomiczna i moralna wynikająca
z zasady solidarnoĞci spoáecznej, to z drugiej strony spoáeczeĔstwo nie zgadza
siĊ z obecnymi zasadami funkcjonowania systemu ubezpieczenia spoáecznego
rolników. Niezadowolenie wynika z jego Ğcisáej zaleĪnoĞci od budĪetu paĔstwa,
co powoduje, Īe system jest sztywny i ogranicza swobodĊ podejmowania decyzji w sektorze finansów publicznych126.
Z zaáoĪenia system rolniczy miaá byü systemem o niskich skáadkach
i niewielkich Ğwiadczeniach, jednak sytuacja polskiego rolnictwa zmieniáa siĊ
znacząco w stosunku do sytuacji z początku lat 90. XX w. Zmiany jakie są wprowadzane w systemie rolniczego ubezpieczenia spoáecznego, nie nadąĪają jednak
za potrzebami i nie chodzi tylko o utrzymujące siĊ wysokie dotacje do systemu,
ale równieĪ o sáabe oddziaáywanie solidaryzmu wewnątrzgrupowego127.
Zgodnie z rysunkiem 8 solidaryzm powinien mieü oparcie w myĞleniu
o wspólnocie, a nie tylko o samym sobie, choü naleĪy podkreĞliü, Īe indywidualizm nie sprzeciwia siĊ solidaryzmowi i nie powinien zastĊpowaü samodzielnoĞci jednostki128. W związku z tym naleĪaáoby system ubezpieczenia spoáecznego
rolników oceniü negatywnie. Od ponad 20 lat corocznie z budĪetu dopáacane
jest do systemu zabezpieczenia spoáecznego rolników ponad 15 mld zá, niemniej
jednak nikt ze Ğrodowiska wiejskiego (lub z partii reprezentujących to Ğrodowisko w polskim parlamencie) nigdy nie przedstawiá tego problemu od strony definicyjnego podejĞcia do zagadnienia solidaryzmu. PrzecieĪ o solidaryzmie
moĪna mówiü wyáącznie, jeĪeli jest motywowany wszystkimi wskazanymi
czynnikami, jeĪeli natomiast zachowania te nie są przestrzegane, wówczas system emerytalny moĪna nazwaü opartym na interesie grupowym lub po prostu
rentą polityczną, a nie opartym na solidaryzmie129.
126

J. Pawáowska-Tyszko (red.), M. Podstawka, P-Y. Lelong, S. Filipek-Kazimierczak, The
Social Insurance System for Farmers and its impact on public finances. Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warsaw 2013.
127
D. PuĞlecki, Nowe zasady przyznawania emerytur rolniczych, Przegląd Prawa Rolnego,
nr 2(13), 2013.
128
T. Szumlicz, Ubezpieczenie w polityce..., op. cit.
129
D. Walczak, S. PieĔkowska-Kamieniecka, Solidarity on the example of farmers’ pension
insurance in Poland, Agrarian Perspectives XXIV. Global Agribusiness and the Rural Economy, Proceedings of the 24th International Scientific Conference, 16-18 wrzeĞnia 2015, Prague, Czech Republic.
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Rysunek 8
Miejsce solidaryzmu spoáecznego w systemie emerytalnym rolników w Polsce na tle
idealnego poáoĪenia solidaryzmu spoáecznego
Polityczne zobowiązanie
(wymagalne)

Interes wáasny
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wspólnoty
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Idealne (najwáaĞciwsze) poáoĪenie solidaryzmu
spoáecznego
Solidaryzm spoáeczny w systemie emerytalnym
rolników w Polsce

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie [Walczak i PieĔkowska-Kamieniecka 2015] oraz [Nicolaïdis
i Viehoff 2012].

Nadmiernie rozbudowany solidaryzm, który wpáywa na budĪet paĔstwa,
bardzo silnie oddziaáuje na przyszáe pokolenia, które bĊdą zobowiązane
do spáaty zobowiązaĔ finansowych z tytuáu wypáat obecnych emerytur i rent.
Brak jakichkolwiek reform w zakresie zmniejszenia partycypacji paĔstwa
w tym systemie dodatkowo zwiĊksza obciąĪenia przyszáych pokoleĔ. Im dáuĪej
zmiany nie są wprowadzane, tym wiĊksze prawdopodobieĔstwo, Īe dojdzie
do konfliktu, w tym przypadku pomiĊdzy róĪnymi pokoleniami, jak i pomiĊdzy
róĪnymi grupami, które są zobligowane do finansowania wspomnianych
systemów uprzywilejowaĔ w ubezpieczeniu spoáecznym130.

130

A. Lowenstein, Solidarity-conflict and ambivalence: testing two conceptual frameworks
and their impact on quality of life for older family members, The Journals of Gerontology
Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 62(2), 2007.
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4.2.

Przegląd ustawodawstwa obowiązującego w latach 2004-2014
Ubezpieczenia spoáeczne rolników uregulowane są ustawą z dnia 20 grudnia
1990 r.131. Od tego czasu ustawa byáa kilkudziesiĊciokrotnie nowelizowana,
wpáywając na zmiany w liczbie ubezpieczonych i beneficjentów systemu. NajwiĊkszy wzrost liczby Ğwiadczeniobiorców odnotowano na początku okresu
transformacji, kiedy na wsi silnie odczuwano skutki przemian spoáeczno-gospodarczych w Polsce. Sytuacja ta powodowaáa odciąĪenie instytucji pomocy spoáecznej, ograniczając koszty jej funkcjonowania, za pomocą ĞwiadczeĔ
z systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników132 bowiem nastĊpowaáo czĊĞciowe przejmowanie zadaĔ do niej naleĪących133. W póĨniejszych latach liczba
Ğwiadczeniobiorców malaáa, zmniejszaáa siĊ równieĪ relacja liczby osób pobierających Ğwiadczenia do liczby osób ubezpieczonych. Na koniec 2014 r. ubezpieczonych w KRUS byáo 1,43 mln osób przy 1,20 mln Ğwiadczeniobiorców.
Jedną z najbardziej znaczących zmian w systemie ubezpieczenia spoáecznego rolników minionego dziesiĊciolecia wprowadziáa Ustawa z dnia 2 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spoáecznym rolników oraz o zmianie
niektórych innych ustaw134. Na jej mocy rolnicy-przedsiĊbiorcy, którzy chcieli
pozostaü w KRUS, zostali zobowiązani do opáacania podwójnej skáadki na
rolnicze ubezpieczenie spoáeczne w peánym zakresie135. W celu uszczelnienia
systemu wydáuĪono równieĪ z jednego roku do trzech lat okres podlegania
ubezpieczeniu spoáecznemu rolników do uzyskania uprawnienia do pozostania
w systemie rolniczym w przypadku rozpoczĊcia prowadzenia pozarolniczej
dziaáalnoĞci gospodarczej.

131

Ustawa o ubezpieczeniu spoáecznym rolników, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 704, z póĨn. zm.
W okresie transformacji Ğwiadczenia wypáacane przez KRUS byáy podstawowymi Ğwiadczeniami socjalnymi na wsi, podtrzymującymi egzystencjĊ nie tylko rolniczych emerytów
i rencistów, ale caáych rodzin cháopskich. Wilkin, op. cit.
133
D. Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania..., op. cit.
134
Dz.U. nr 91, poz. 873.
135
MoĪna zatem mówiü o naáoĪonym suplementarnym obowiązku ubezpieczenia spoáecznego
rolników-przedsiĊbiorców celem uszczelnienia systemu. D. PuĞlecki, Zakres ochrony rolników prowadzących pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą w ustawie o ubezpieczeniu spoáecznym rolników, Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(15) 2014, s. 100-101.
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Rysunek 9
Liczba Ğwiadczeniobiorców oraz ubezpieczonych w KRUS oraz relacja miĊdzy nimi (w %)
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych KRUS, www.krus.gov.pl (25.11.2015).

Uporządkowano ponadto zasady przyznawania ĞwiadczeĔ z tytuáu niezdolnoĞci do pracy rolniczej. Zobowiązano bowiem KRUS do kaĪdorazowej
zamiany renty inwalidzkiej na emeryturĊ, gdy rencista osiągnąá wiek emerytalny
i legitymowaá siĊ 20-letnim (kobieta) i 25-letnim (mĊĪczyzna) okresem ubezpieczenia136. Nowelizacja z 2004 r. wykluczyáa ponadto z KRUS rolników prowadzących pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, co spotkaáo siĊ nie tylko z niezadowoleniem w Ğrodowisku rolniczym, ale
równieĪ stanowiáo naruszenie swobody dziaáalnoĞci gospodarczej137. W związku
z powyĪszym, na mocy kolejnej nowelizacji z 2005 r.138 ubezpieczeniem mogli
byü ponownie objĊci rolnicy i domownicy, którzy zostali z niego wyáączeni

136

J. Pawáowska-Tyszko (red.), M. Podstawka, P-Y. Lelong, S. Filipek-Kazimierczak, Zmiany systemu ubezpieczeĔ spoáecznych..., op. cit.
137
M.in. w dniu 13 marca 2006 r. (sygn. akt P 8/05, Dz.U. 2006 nr 46, poz. 335) Trybunaá
Konstytucyjny orzeká, Īe o marginalnym charakterze dziaáalnoĞci gospodarczej (nawiązując
do kwestii przyjĊtej przez ustawodawcĊ, Īe pozarolnicza dziaáalnoĞü gospodarcza powinna
osiągaü niewielkie rozmiary i mieü jedynie charakter wspomagający ten dochód) Ğwiadczy nie
rodzaj opodatkowania, ale wysokoĞü uzyskiwanych dochodów. Zatem wyáączenie z ubezpieczenia spoáecznego rolników, którzy jednoczeĞnie prowadzili pozarolniczą dziaáalnoĞü opodatkowaną na zasadach ogólnych, w sytuacji gdy uzyskiwany dochód nie przekraczaá kwoty
granicznej, nosi znamiona dyskryminacji.
138
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 150, poz. 1248.
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z uwagi na formĊ opodatkowania dziaáalnoĞci gospodarczej139. NaleĪy podkreĞliü,
Īe wprowadzone równieĪ w 2004 r. uzaleĪnienie moĪliwoĞci pozostania
w systemie ubezpieczeĔ spoáecznych rolników od wysokoĞci opáaconego podatku140, powoduje, Īe z jednej strony z systemu moĪe byü wykluczony rolnik prowadzący dziaáalnoĞü gospodarczą na niewielką skalĊ, ponosząc przy tym niskie
koszty swej dziaáalnoĞci, natomiast z drugiej strony w systemie moĪe pozostawaü
rolnik prowadzący dziaáalnoĞü na wielką skalĊ, wykazujący wysokie koszty uzyskania przychodu, w związku z czym jego zobowiązanie podatkowe bĊdzie zerowe, a w skrajnym przypadku moĪe nawet ponosiü straty z tytuáu prowadzonej
dziaáalnoĞci141. Nowelizacja z 2004 r. spowodowaáa znaczący w porównaniu do
2003 r. i lat ubiegáych spadek liczby osób podlegających ubezpieczeniu spoáecznemu rolników prowadzących jednoczeĞnie pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą.
Z kolei nowelizacja z 2005 r. przyczyniáa siĊ, choü juĪ nie w takim jak poprzednio
zakresie, do zwiĊkszenia liczby rolników-przedsiĊbiorców (rysunek 10).
Rysunek 10
Podlegający ubezpieczeniu spoáecznemu rolników prowadzący jednoczeĞnie pozarolniczą
dziaáalnoĞü gospodarczą w latach 1997-2014 (wedáug stanu na IV kwartaá danego roku)
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych KRUS, www.krus.gov.pl (25.11.2015).
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D. PuĞleck, Zakres ochrony rolników prowadzących pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą
w ustawie o ubezpieczeniu spoáecznym rolników, Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(15) 2014.
140
JeĞli kwota naleĪnego podatku dochodowego za poprzedni rok przekroczyáa obowiązującą
wówczas kwotĊ 2 528 zá. Ta tzw. roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji
wskaĨnikiem cen towarów i usáug konsumpcyjnych ogóáem. W 2015 r. wynosi ona 3 204 zá.
141
D. Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania…, op. cit.
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Kolejne zmiany wprowadziáa Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitaáowych142, które objĊáy rolników urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
W ustawie uregulowano kwestiĊ áączenia okresów ubezpieczenia i sumowania skáadek z powszechnego i rolniczego systemu ubezpieczenia spoáecznego.
Unormowano, Īe jeĞli rolnik posiada odpowiednio dáugi staĪ ubezpieczenia
rolniczego (co najmniej 25 lat), a ponadto w okresie aktywnoĞci zawodowej podlegaá ubezpieczeniu w systemie powszechnym, po osiągniĊciu wieku emerytalnego nabĊdzie prawo do emerytury rolniczej oraz z systemu pozarolniczego
z FUS i z OFE (jeĪeli byá czáonkiem OFE i zgromadziá minimalny, okreĞlony
ustawowo kapitaá).
Istotne zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniu spoáecznemu rolników oraz ustalania podstawy wymiaru skáadek nastąpiáy w 2009 r. PrzyjĊte
w ustawie z 1990 r. rozwiązania w zakresie skáadki emerytalno-rentowej powodowaáy, Īe miaáa ona byü takim samym obciąĪeniem finansowym zarówno
dla gospodarstw o niskich dochodach, jak i dla tych, dla których uiszczanie
nawet wyĪszych skáadek nie stanowiáoby problemu143. Funkcjonowanie takiego sposobu finansowania systemu spotkaáo siĊ z powszechną krytyką i doprowadziáo do uchwalenia w dniu 24 kwietnia 2009 r. Ustawy o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu spoáecznym rolników144, na mocy której od 1 paĨdziernika
2009 r. wysokoĞü skáadki jest róĪnicowana w zaleĪnoĞci od obszaru uĪytków
rolnych prowadzonego gospodarstwa. Do opáacania wyĪszej skáadki zobowiązani zostali rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o obszarze uĪytków rolnych
przekraczającym 50 ha przeliczeniowych. Zmiany w tym zakresie nie odnosiáy
siĊ natomiast do ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i macierzyĔskiego.
Ponadto w miejsce powszechnie krytykowanego niepodzielnego, kwartalnego
wymiaru skáadek wprowadzono skáadkĊ miesiĊczną i podzielną. Wprowadzone
zmiany nie wpáynĊáy jednak istotnie na poprawĊ finansów publicznych ze
wzglĊdu na fakt, Īe wyĪszą skáadką objĊta zostaáa niewielka liczba ubezpieczonych (ok. 2% ogóáu), którzy do Funduszu Emerytalno-Rentowego wnieĞli
ok. 30 mln zá, co tylko nieznacznie przyczyniáo siĊ do zmniejszenia dotacji budĪetowej do FER145.
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Dz.U. 2008, nr 228, poz. 1507.
W. Roguszewska, Zmiany w ubezpieczeniu spoáecznym rolników, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiaáy i Studia, KRUS 2009, nr 35.
144
Dz.U. nr 79, poz. 667.
145
J. Pawáowska-Tyszko (red.), M. Podstawka, P-Y. Lelong, S. Filipek-Kazimierczak, Zmiany systemu ubezpieczeĔ spoáecznych..., op. cit.
143
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Zmiany w zakresie zabezpieczenia spoáecznego rolników dotyczyáy nie
tylko ubezpieczenia spoáecznego, ale i powszechnego systemu ochrony zdrowia.
Do lutego 2012 r. ubezpieczeni w KRUS-ie w ogóle nie odprowadzali skáadki
do NFZ. Stan ten zostaá zmieniony po wyroku Trybunaáu Konstytucyjnego z 26
paĨdziernika 2010 r.146, który uznaá, Īe art. 86 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych147, okreĞlający zobowiązanie budĪetu paĔstwa do finansowania skáadek na
ubezpieczenie zdrowotne rolników podlegających ubezpieczeniu spoáecznemu
bez wzglĊdu na wysokoĞü osiąganych przychodów, jest niezgodny z Konstytucją.
Od 1 lutego 2012 r. funkcjonują przepisy Ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r.
o skáadkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014148,
a ich kontynuacjĊ na lata 2015-2016 wprowadza Ustawa z dnia 5 grudnia
2014 r. o zmianie ustawy o skáadkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników
za lata 2012-2014149. Obecnie skáadkĊ na ubezpieczenie zdrowotne rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne o wielkoĞci co najmniej 6 ha przeliczeniowych
opáacają za siebie i za domowników pracujących w tych gospodarstwach w wysokoĞci 1 zá za 1 ha przeliczeniowy. Skáadki opáacają równieĪ rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne i dziaá specjalny produkcji rolnej, rolnicy prowadzący
dziaáy specjalne produkcji rolnej oraz domownicy pracujący w tych dziaáach,
jak równieĪ emeryci i renciĞci. Rolnicy prowadzący dziaáalnoĞü rolniczą na
gruntach rolnych poniĪej 6 ha przeliczeniowych oraz domownicy rolników pracujących w tychĪe gospodarstwach skáadek nie opáacają. W ich przypadku są
one finansowane z budĪetu paĔstwa w wysokoĞci 1 zá za kaĪdy ha przeliczeniowy za kaĪdego ubezpieczonego rolnika i domownika rolnika. Niewątpliwie system finansowania ochrony zdrowia w sektorze rolnym wymaga dalszych zmian,
których podstawą jest wypracowanie systemu podatkowego w rolnictwie. WysokoĞü skáadek przekazywanych do NFZ powinna byü bowiem docelowo związana z wysokoĞcią osiąganych dochodów.
W 2013 r. na mocy Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeĔ Spoáecznych oraz niektórych
innych ustaw150 dokonano kolejnych zmian w systemie ubezpieczenia spoáecznego (emerytalno-rentowego) rolników. Zmiany sprowadziáy siĊ do nastĊpujących
kwestii: stopniowego podwyĪszania i zrównania wieku emerytalnego kobiet
146

Sygn. akt K58/07.
Dz.U. nr 210, poz. 2135 z póĨn. zm.
148
Dz.U. z dnia 1 lutego 2012 r., poz. 123 z póĨn. zm.
149
Dz.U. z 2014 r., poz. 1935.
150
Dz.U. 2012, poz. 637.
147
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i mĊĪczyzn pracujących w rolnictwie, likwidacji tzw. wczeĞniejszych emerytur
rolniczych, wprowadzenia dwóch nowych ĞwiadczeĔ emerytalnych, tj. czĊĞciowej oraz okresowej emerytury rolniczej151 oraz zastosowania nowych rozwiązaĔ
w zakresie wypáaty emerytur i rent rolniczych. Choü w kontekĞcie potrzeby szerokiej reformy KRUS zmiany te moĪna uznaü za drobne, w literaturze podkreĞla
siĊ, Īe docelowy wiek emerytalny 67 lat dla ubezpieczonych rolników
i domowników (jednakowy dla kobiet i mĊĪczyzn) jest zbyt wysoki i nie przystaje do specyfiki pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie uwzglĊdnia stanu
zdrowotnoĞci ludnoĞci pracującej w rolnictwie152,153. Ponadto, poniewaĪ system
rolniczy nie jest systemem kapitaáowym, podwyĪszenie wieku emerytalnego nie
bĊdzie miaáo wpáywu na wyĪsze Ğwiadczenie emerytalne154.
Kolejna nowelizacja, dokonana Ustawą z dnia 23 paĨdziernika 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych oraz niektórych innych
ustaw155, która weszáa w Īycie 1 stycznia 2015 r. wprowadziáa moĪliwoĞü podjĊcia
przez rolnika ubezpieczonego w KRUS dodatkowej pracy na umowĊ zlecenie
czy teĪ zasiadania w radzie nadzorczej oraz pozostawania w KRUS pod warunkiem, Īe osiągany z tych tytuáów przychód nie przekroczy poáowy obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracĊ. Na wskazanej
podstawie umoĪliwiono równieĪ powrót do ubezpieczenia KRUS rolnikom
i domownikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zostali z niego wyáączeni
z powodu zawarcia umów o charakterze zlecenia. Przepisy ustawy nie dotyczą
jednak osób, których ubezpieczenie ustaáo na skutek zawarcia przez rolnika
umowy o pracĊ lub rozpoczĊcia dodatkowej dziaáalnoĞci gospodarczej.
PodjĊcie tej ostatniej przy jednoczesnym prowadzeniu gospodarstwa nie
rodzi konsekwencji wykluczenia z KRUS. Aby jednak rolnik mógá w takim
wypadku ubezpieczaü siĊ w KRUS, musi speániü pewne warunki, tj.: przed
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Na mocy nowelizacji wczeĞniejsze emerytury przysáugują tylko tym rolnikom, którzy do
31 grudnia 2017 r. ukoĔczą 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mĊĪczyzn
i bĊdą legitymowaü siĊ okresem co najmniej 30 lat podlegania wyáącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz zaprzestaną prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej.
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H. Szczewczyk, Prawo do emerytury rolniczej. Stan obecny i perspektywy zmian, [w:]
Wspóáczesne problemy prawa emerytalnego, T. BiĔczycka-Majewska, M. Wáodarczyk (red.),
LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
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Zob. równieĪ H. Szewczyk, Rolnicze choroby zawodowe i parazawodowe, WieĞ i Rolnictwo 2012, nr 3.
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W. Jagáa, Problemy ubezpieczenia spoáecznego rolników, Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki ĩywnoĞciowej – PaĔstwowy Instytut Badawczy, Program Wieloletni 2011-2014, Warszawa 2014.
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podjĊciem dodatkowej dziaáalnoĞci gospodarczej podlegaü ubezpieczeniu spoáecznemu rolników w peánym zakresie nieprzerwanie przez okres trzech lat;
w terminie 14 dni od dnia rozpoczĊcia wykonywania dodatkowej dziaáalnoĞci
zobowiązany jest do záoĪenia w Kasie oĞwiadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia spoáecznego rolników; nie moĪe pozostawaü w stosunku sáuĪbowym,
w stosunku pracy ani nie moĪe mieü ustalonego prawa do emerytury i renty oraz
musi przy tym speániaü kryterium podatkowe. Warunkiem jest nieprzekroczenie
w skali roku granicznej kwoty podatku naleĪnego od przychodów z tego tytuáu.
W 2014 r. kwota ta wynosi 3 166 zá, co oznacza, Īe aby rolnik prowadzący jednoczeĞnie oba rodzaje dziaáalnoĞci mógá pozostaü w systemie KRUS, to jego
roczne przychody nie powinny przekroczyü ok. 22 tys. zá.
4.3.

Przegląd propozycji ustawowych
Dyskusja o przyszáoĞci KRUS toczy siĊ w Polsce od lat, zwáaszcza,
Īe obecny system ubezpieczenia spoáecznego rolników nie ulegá istotnym zmianom od 1990 r. Mimo, Īe nie jest on dostosowany do nowych warunków ekonomicznych, gospodarczych czy agrarnych, to i tak problem jego reformy jest
wciąĪ aktualny i nierozwiązany, bĊdąc przede wszystkim elementem dyskusji
politycznych156. Spotykane są róĪne grupy stanowisk, które postulują kilka moĪliwych opcji, tj. od caákowitego rozwiązania KRUS po utrzymanie dotychczasowego systemu z modyfikacją jego elementów.
LikwidacjĊ KRUS157 jako instytucji i powierzenie jego zadaĔ oraz kompetencji ZUS zakáadaá poselski projekt ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spoáecznego, zmianie ustawy o ubezpieczeniu spoáecznym rolników oraz niektórych innych ustaw158, który wpáynąá do Sejmu w dniu 9 maja
2013 r. Wáączenie KRUS-u w struktury organizacyjne ZUS-u miaáoby nastąpiü
w sensie instytucjonalnym i ustrojowym poprzez integracjĊ obu struktur administracyjnych (wáączenie do ZUS-u zasobu kadrowego KRUS-u, jego substratu
majątkowego, naleĪnoĞci i zobowiązaĔ) oraz w zakresie kompetencji publiczno-prawnych (przeniesienie zadaĔ i obowiązków z KRUS i Prezesa KRUS na ZUS
i Prezesa ZUS). Takie dziaáanie oznaczaáoby likwidacjĊ KRUS-u jako instytucji
w polskim porządku prawnym, zachowując zdaniem projektodawców ustawy
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M. Podstawka, Mity i prawdy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiaáy i Studia, KRUS 2010, nr 37.
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Zniesienie KRUS obejmuje likwidacjĊ centrali, oddziaáów regionalnych, placówek terenowych i innych jednostek organizacyjnych.
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Druk Sejmowy nr 1536.
72

gáówne zaáoĪenia funkcjonowania dotychczasowego systemu ubezpieczenia
spoáecznego rolników w zakresie rodzajów ubezpieczeĔ spoáecznych rolników,
przesáanek nabycia prawa do ĞwiadczeĔ, istnienia samorządu rolniczego oraz
zasad funkcjonowania Funduszu Skáadkowego159.
Projekt ustawy o zniesieniu KRUS-u nakáada na Prezesa ZUS-u obowiązek
podjĊcia niezbĊdnych dziaáaĔ organizacyjno-prawnych związanych miĊdzy innymi
z dostosowaniem istniejącej struktury jednostek terenowych, systemów organizacyjnych, ewidencyjnych oraz informacyjnych Zakáadu do nowej sytuacji, dokonując racjonalizacji zatrudnienia, inwentaryzacji mienia KRUS-u, czy wnioskując
o zmianĊ bądĨ uchwalenie nowych przepisów prawnych. Projekt nadaje Prezesowi
ZUS-u kompetencje powoáania peánomocnika do wypeániania powyĪszych czynnoĞci. Prezes ZUS miaáby byü nadzorowany przez ministra wáaĞciwego do spraw
zabezpieczenia spoáecznego, a w razie stwierdzenia raĪących zaniedbaĔ w wypeánianiu obowiązków odwoáany przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z projektem
przepisy w sprawach juĪ wszczĊtych i niezakoĔczonych toczyáyby siĊ na podstawie
dotychczasowych przepisów, w mocy pozostaáyby równieĪ wszystkie powziĊte
dotychczas czynnoĞci, wydane akty i rozstrzygniĊcia, jak równieĪ orzeczenia lekarzy orzeczników KRUS-u. W kwestii zasobów majątkowych i kadrowych, wskazano, Īe mienie KRUS-u przechodziáoby na wáasnoĞü ZUS-u, a umowy na podstawie których KRUS miaá prawo uĪytkowaü nieruchomoĞci (jeĞli Prezes ZUS nie
wyraziáby w ciągu 2 miesiĊcy woli kontynuowania umowy) ulegáyby wygaĞniĊciu
po upáywie 3 miesiĊcy od dnia wejĞcia w Īycie ustawy. Pracownicy KRUS staliby
siĊ pracownikami ZUS (na mocy art. 231§4 Kodeksu pracy160 dotyczącego przejĞcia zakáadu pracy na innego pracodawcĊ), choü przewiduje siĊ, Īe w sytuacji, gdy
nie zostaną im przedstawione nowe warunki pracy i páacy lub gdy nie zostaną one
przez nich zaakceptowane, stosunki pracy wygasną z upáywem 3 miesiĊcy od dnia
wejĞcia w Īycie ustawy. Ponadto ZUS przejąáby bazy danych i archiwum KRUS.
Poza likwidacją KRUS i powierzeniem zadaĔ dotychczas przez niego realizowanych ZUS-owi, pojawiają siĊ równieĪ inne alternatywne propozycje
zmian, np.161 dotyczące likwidacji systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników
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Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego, zmianie ustawy o ubezpieczeniu spoáecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, op. cit.
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. nr 21, poz. 94 z póĨn. zm.
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Zapytanie ofertowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 paĨdziernika 2014 r.
w sprawie zamówienia dotyczącego przygotowania ekspertyzy pt. Ocena i skutki realizacji
Zalecenia Rady UE dla Polski odnoĞnie likwidacji systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników i wáączenia rolników do systemu powszechnego.
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z wáączeniem osób dotychczas ubezpieczonych w KRUS-ie do ubezpieczenia
w systemie powszechnym (ZUS) na zasadach w nim obowiązujących. Wówczas
rolnik zostaáby objĊty ubezpieczeniem jako przedsiĊbiorca, a domownik jako
osoba wspóápracująca przy prowadzeniu dziaáalnoĞci. RozwaĪana jest równieĪ
likwidacja systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników z zaáoĪeniem, Īe osoby
prowadzące towarową dziaáalnoĞü rolniczą ubezpieczone w KRUS zostaáyby
przeniesione do ZUS-u jako przedsiĊbiorcy, natomiast pozostali, tj. osoby prowadzące dziaáalnoĞü rolniczą wyáącznie na potrzeby wáasne, zostaáyby beneficjentami instytucji rynku pracy i pomocy spoáecznej162.
Najszerszej od lat dyskusji poddawana jest jednak opcja pozostawienia
odrĊbnego systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników realizowanego przez
KRUS z jego gruntowną reformą163.
4.4.

Ocena skutków regulacji w Ğwietle stabilnoĞci finansowej paĔstwa,
konkurencyjnoĞci sektora oraz efektywnoĞci ekonomicznej gospodarstw
NajczĊĞciej przytaczanym argumentem za likwidacją KRUS jest faworyzowanie rolnictwa na tle innych gaáĊzi gospodarki krajowej164. System oceniany jest
jako niesprawiedliwy spoáecznie ze wzglĊdu na fakt, Īe rolnicy jako grupa spoáeczno-zawodowa w zakresie prowadzonej dziaáalnoĞci przypominają objĊtych powszechnym ubezpieczeniem spoáecznym przedsiĊbiorców, jednak w porównaniu
do nich opáacają zdecydowanie niĪsze skáadki. Ponadto system postrzegany jest
jako niesprawiedliwy przez samych rolników, poniewaĪ uiszczane skáadki są jednakowe bez wzglĊdu na osiągany dochód. Dyskutowane wáączenie rolników do
powszechnego systemu ubezpieczenia spoáecznego na zasadach w nim obowiązujących, gdzie rolnik zostaáby objĊty ubezpieczeniem jak przedsiĊbiorca prowadzący pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą, a domownik jak osoba wspóápracująca
przy prowadzeniu dziaáalnoĞci, konsekwentnie powodowaáoby przede wszystkim
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Zdaniem M. Góry et al. rolniczy system emerytalny postrzegany jest jako narzĊdzie subsydiowania dobrze prosperujących przedsiĊbiorstw rolnych kosztem uczestników pozarolniczej czĊĞci gospodarki. Tworząc dodatkowe obciąĪenie ogranicza jej efektywnoĞü, co rzutuje
na efektywnoĞü caáej gospodarki i dobrobyt caáego spoáeczeĔstwa. Postulują oni zatem
o wáączenie osób pracujących w towarowej czĊĞci rolnictwa do powszechnego systemu ubezpieczeĔ spoáecznych. M. Góra, J. LitwiĔski, U. Sztanderska, Rekomendacje, [w:] Dezaktywizacja osób w wieku okoáoemerytalnym. Raport z badaĔ, Departament Analiz Ekonomicznych
i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej, Warszawa 2008, s. 134.
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zmiany w zakresie sposobu naliczania i finansowania skáadki na ubezpieczenie
spoáeczne i zdrowotne. Zmiany te skutkowaáyby ogromnym wzrostem obciąĪeĔ
skáadkowych rolników, co byáoby szczególnie dotkliwe dla maáych gospodarstw
rolnych. Wynika to z porównania wysokoĞci skáadek przekazywanych do KRUS
oraz do FUS (zwáaszcza w okresie po 2 latach od momentu rozpoczĊcia prowadzenia dziaáalnoĞci, jeĞli przedsiĊbiorca speániaá warunki do uiszczania skáadek na
ubezpieczenie spoáeczne na zasadach preferencyjnych) i do NFZ. Potraktowanie
gospodarstwa rolnego jako przedsiĊbiorstwa cechowaáoby siĊ silnym wzrostem
skáadki na ubezpieczenie spoáeczne, co nie pozostaáoby bez wpáywu na ksztaátowanie siĊ dochodów gospodarstw rolnych165.
Rysunek 11
Porównanie wysokoĞci minimalnych miesiĊcznych skáadek do FUS osób prowadzących
pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą166 i skáadek podstawowych rolników do KRUS
w IV kwartale 2015 r. (w zá)
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Skáadka do KRUS na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyĔskie

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ZUS i KRUS (28.11.2015).

Skáadka podstawowa na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników
prowadzących równieĪ pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą opáacana jest
w podwójnej wysokoĞci (tj. 20% emerytury podstawowej), za domowników
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M. Podstawka, P. Goáasa, Ubezpieczenia spoáeczne i opodatkowanie dziaáalnoĞci rolniczej,
stan obecny i perspektywy zmian, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiaáy i Studia, KRUS
2011, nr 40.
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W obliczeniach przyjĊto stopĊ skáadki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokoĞci 1,80%.
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natomiast rolnik opáaca skáadkĊ jak za siebie, tj. w podstawowej wysokoĞci.
Skáadka dodatkowa do Funduszu Emerytalno-Rentowego dla rolników jest
z kolei zróĪnicowana wedáug wielkoĞci gospodarstwa rolnego.
Tabela 16
WysokoĞü skáadki dodatkowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników prowadzących
gospodarstwo rolne oraz dla rolników prowadzących jednoczeĞnie pozarolniczą dziaáalnoĞü
gospodarczą i gospodarstwo rolne
WielkoĞü gospodarstwa rolnego
Wymiar skáadki dodatkowej
w ha przeliczeniowych
w relacji do emerytury podstawowej
do 50 ha
0%
pow. 50 ha do 100 ha
12%
pow. 100 ha do 150 ha
24%
pow. 150 ha do 300 ha
36%
pow. 300 ha
48%
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych KRUS (28.11.2015).

WysokoĞü skáadki dodatkowej
(w zá)
0
106
211
317
423

Z danych dotyczących gospodarstw rolnych znajdujących siĊ w polu obserwacji polskiego FADN wynika, Īe Ğrednie obciąĪenie gospodarstwa rolnego
skáadkami na ubezpieczenie spoáeczne w 2013 r. wyniosáo 2 803,11 zá. WielkoĞü
ta byáa zróĪnicowana i rosáa wraz ze wzrostem wielkoĞci ekonomicznej i zasobów
ziemi posiadanych przez rolników. MoĪna jednakĪe zwróciü uwagĊ na stosunkowo niewielkie, wzglĊdem wzrostu wielkoĞci gospodarstwa, róĪnice w páaconych
skáadkach (tabela 17).
Tabela 17
Skáadki na ubezpieczenie spoáeczne odprowadzane do KRUS wedáug wielkoĞci ekonomicznej,
powierzchni uĪytków rolnych i lokalizacji gospodarstwa rolnego* w 2013 r. (w zá)
Miara
ĝrednia
Mediana

2-8 tys.
euro
1 836,42
1 491,00

>500 tys.
euro
4 445,59
3 375,00

Wedáug powierzchni uĪytków rolnych

Miara
ĝrednia
Mediana

Wedáug wielkoĞci ekonomicznej
8-25 tys.
25-50 tys. 50-100 tys. 100-500 tys.
euro
euro
euro
euro
2 083,86
2 499,08
3 135,89
4 412,10
1 512,50
2 928,00
2 982,00
3 661,50

<5 ha
2 338,16
1 920,00

5-10 ha
10-20 ha
2 097,64
2 249,15
1 500,54
2 171,50

20-30 ha
2 521,66
2 928,00

30-50 ha
2 841,37
2 982,00

>50 ha
4 263,75
3 709,00

Wedáug regionów
Miara
ĝrednia
Mediana

Pomorze Wielkopolska Mazowsze Maáopolska
i Mazury
i ĝląsk
i Podlasie
i Pogórze
3 099,92
3 016,42
2 517,42
2 634,96
2 928,00
2 928,00
2 776,00
2 658,00

* Ze wzglĊdu na charakter danych faktyczny koszt ubezpieczenia spoáecznego w gospodarstwie na jedną osobĊ jest
trudny do ustalenia, ale biorąc pod uwagĊ specyfikĊ badaĔ istotne jest obciąĪenie caáego gospodarstwa rolnego.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z gospodarstw prowadzących rachunkowoĞü rolną FADN w 2013 r.
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Gospodarstwa rolne klasyfikowane jako bardzo duĪe wzglĊdem wielkoĞci ekonomicznej, tj. pow. 500 tys. euro wartoĞci SO, w 2013 r. odprowadziáy
do KRUS skáadki tylko 2,5 razy wyĪsze niĪ gospodarstwa klasyfikowane jako
bardzo maáe (2-8 tys. euro wartoĞci SO). Biorąc z kolei pod uwagĊ kryterium,
jakim jest powierzchnia uĪytków rolnych, róĪnica miĊdzy najwiĊkszymi
(pow. 50 ha), a najmniejszymi (poniĪej 5 ha) gospodarstwami rolnymi wyniosáa
tylko ok. 82%. ĝwiadczy to o potrzebie urealnienia (podwyĪszenia) wysokoĞci
skáadek na ubezpieczenie spoáeczne odprowadzanych zwáaszcza przez najwiĊksze
gospodarstwa rolne. Ponadto w gospodarstwach poniĪej 5 ha wysokoĞü skáadek na ubezpieczenie spoáeczne jest duĪa, wyĪsza nawet niĪ w gospodarstwach
10-20 ha, co moĪe Ğwiadczyü o tym, Īe niestety są to gospodarstwa nieefektywne (duĪo ubezpieczonych i maáa produkcja) lub są to czĊsto gospodarstwa
mające daü prawo do ubezpieczenia (korzystające z preferencyjnego oskáadkowania w KRUS-ie i zwolnienia ze skáadki na ubezpieczenie zdrowotne),
a nie gospodarstwa produkcyjne. Analizując rozkáad Ğrednich skáadek wzglĊdem regionów, najwyĪsze skáadki do KRUS-u odprowadziáy gospodarstwa
z Pomorza i Mazur, natomiast najniĪsze z Mazowsza i Podlasia.
Od lutego 2012 r. rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni
co najmniej 6 ha przeliczeniowych, rolnicy prowadzący dziaáy specjalne produkcji rolnej, domownicy pracujący w tych dziaáach oraz emeryci i renciĞci odprowadzają skáadkĊ na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ. àącznie w grudniu
2014 r. byáo to 1 750,5 tys. osób, a áączne skáadki na ubezpieczenie zdrowotne
za 2014 r. przekazane do NFZ wyniosáy 3 249,0 mln zá. Za rolników prowadzących dziaáalnoĞü rolniczą na gruntach rolnych poniĪej 6 ha przeliczeniowych
oraz za domowników rolników pracujących w tychĪe gospodarstwach skáadki
finansowane są z budĪetu paĔstwa w wysokoĞci 1 zá za kaĪdy ha przeliczeniowy
za kaĪdego ubezpieczonego rolnika i domownika rolnika. W 2014 r. koszt dla
budĪetu paĔstwa z tego tytuáu wyniósá 17 465 tys. zá. Dotyczyáo to áącznie 844,5
tys. osób, w tym 744,8 tys. rolników i 99,7 tys. domowników rolników.
Tabela 18
Skáadki na ubezpieczenie zdrowotne przekazane do NFZ za 2014 r.
Wyszczególnienie
Ogóáem, w tym:
-skáadka od emerytów i rencistów
-skáadka za rolników i domowników
-dziaáy specjalne

WysokoĞü skáadki (w tys. zá)
3 249 039,6
1 350 064,8
1 862 004,0
36 970,8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie www.danepubliczne.gov.pl (28.11.2015).
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Wáączenie ich do systemu powszechnego ubezpieczenia spoáecznego na
zasadach obowiązujących osoby prowadzące pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą, jeĞli te same zasady dotyczyáyby równieĪ skáadki na ubezpieczenie
zdrowotne oznaczaáoby, Īe osoby te zaczĊáyby opáacaü skáadkĊ w wysokoĞci
279,41 zá miesiĊcznie (wedáug stawki obowiązującej w miesiącach kwiecieĔ-grudzieĔ 2015 r.), co za wszystkich ubezpieczonych, za których skáadki finansuje budĪet paĔstwa, przyniosáoby dla NFZ z tego tytuáu przychody ze skáadek
na poziomie ok. 240 mln zá i odciąĪenie budĪetu paĔstwa wspomnianą kwotą
17 465 tys. zá. Musiaáaby ona byü jednak skorygowana ze wzglĊdu na fakt, Īe
7,75% podstawy wymiaru skáadki w przypadku osób prowadzących pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą podlega odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy. Wprowadzenie takiego sposobu naliczania skáadek na ubezpieczenie
zdrowotne nie jest jednak moĪliwe ze wzglĊdu na fakt, Īe rolnicy nie są opodatkowani podatkiem dochodowym (za wyjątkiem rolników prowadzących dziaáy
specjalne produkcji rolnej) i nie jest moĪliwe w związku z tym ustalenie ich faktycznych dochodów167. Ponadto z badaĔ FADN wynika, Īe wielu rolników nie
byáoby staü na opáacanie tak wysokiej skáadki. Wskazuje na to fakt, Īe 1,3 mln
z 2,0 mln gospodarstw rolnych w Polsce nie jest w stanie wytworzyü w ciągu
roku ĪywnoĞci o wartoĞci przekraczającej 4 tys. euro.
NaleĪy mieü zatem na wzglĊdzie dochody polskiego rolnictwa, które są
relatywnie niskie, a sytuacja finansowa rolników zróĪnicowana. CzĊĞci rolników
z pewnoĞcią nie byáoby staü na ponoszenie wysokich kosztów ubezpieczenia.
Opierając siĊ na badaniach GUS-u, moĪna zauwaĪyü, Īe w gospodarstwach domowych na wsi Ğredni dochód rozporządzalny na jedną osobĊ stanowi ok. 70%
dochodu uzyskiwanego w miastach, co powoduje, Īe rolnicy, obok rencistów
i osób utrzymujących siĊ ze Ĩródeá niezarobkowych, stanowią grupĊ w najwiĊkszym stopniu zagroĪoną ubóstwem. W 2012 r. odsetek rolników zagroĪonych
ubóstwem skrajnym byá 3-krotnie wyĪszy niĪ wĞród osób pracujących na wáasny rachunek168 (rysunek 12).

167

Z tego teĪ powodu nie jest moĪliwe oszacowanie ewentualnej wysokoĞci skáadek na ubezpieczenie zdrowotne páaconych przez rolników, domowników rolników pracujących w gospodarstwach pow. 6 ha, jak równieĪ rolników i prowadzących dziaáy produkcji specjalnej
i domowników pracujących w tych dziaáach.
168
GUS 2015, Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r., Warszawa 2015.
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Rysunek 12
Ubóstwo skrajne wedáug grup spoáeczno-ekonomicznych w 2014 r.
Utrzymujący siĊ ze Ĩródeá niezarobkowych
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie [GUS 2015].

Na preferencyjnoĞü systemu rolniczego zwraca uwagĊ równieĪ Komisja
Europejska, która od dawna postuluje wáączenie rolników w Polsce do powszechnego systemu ubezpieczenia spoáecznego, argumentując, Īe system rolniczy stanowi powaĪne obciąĪenie dla finansów publicznych i zwiĊksza bezrobocie ukryte (agrarne). Komisja wskazuje, Īe w 2014 r. w sektorze rolnym
w Polsce zatrudnionych byáo dwukrotnie wiĊcej osób (11,5% ogóáu siáy roboczej), niĪ wynosi Ğrednia dla Unii Europejskiej169 generując zaledwie ok. 4%
krajowej wartoĞci dodanej brutto170, co wskazuje na niską dochodowoĞü polskiego rolnictwa, niĪszą niĪ innych dziaáów gospodarki. Ponadto niskie skáadki
powodują, Īe system jest silnie dotowany przez paĔstwo i jest podatny na naduĪycia, bowiem korzystają z niego równieĪ osoby niebĊdące rolnikami.

169

Zalecenie Rady z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na
2015 r. oraz zawierające opiniĊ Rady na temat przedstawionego przez PolskĊ programu konwergencji na 2015 r., Dziennik UrzĊdowy.
170
The World Bank, The Little Data Book 2014, Washington 2014.
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Tabela 19
Dochody, deficyt i wydatki budĪetowe na KRUS w latach 2004-2015
Rok

Dochody budĪetu
Polski (w tys. zá)

Deficyt
budĪetowy
Polski (w tys. zá)

Wydatki budĪetu
paĔstwa
(w tys. zá)

2004

156 281 202

41 417 118

197 698 320

Wydatki
budĪetowe
na KRUS
(w tys. zá)
15 684 572

2005

179 772 217

28 360 727

208 132 944

15 362 087

2006

197 639 812

25 063 100

220 250 298

14 967 077

2007

236 367 532

15.956 400

249 654 809

15 844 175

2008

253 547 261

24 346 216

273 985 890

15 636 431

2009

274 183 500

23 844 979

298 028 478

16 441 845

2010

250 302 781

44 591 097

294 893 878

15 671 039

2011

277 557 221

25 124 388

302 681 609

16 841 818

2012

287 595 114

30 406 746

318 001 861

16 220 093

2013

279 151 205

42 194 081

321 345 286

16 484 784

2014

283 542 707

28 976 820

312 519 527

16 657 717

2015*

297 197 818

46 080 000

343 277 818

17 565 664
* Plan
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania budĪetu za lata 2004-2014 oraz
Ustawy budĪetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r., Dz.U. poz. 153.

Faktycznie finansowanie ĞwiadczeĔ z ubezpieczenia spoáecznego rolników od lat budzi wiele kontrowersji i prowadzi do licznych dyskusji. System
zasilany jest dwoma Ĩródáami: dotacjami z budĪetu paĔstwa oraz wpáywami ze
skáadek rolników na pokrycie ĞwiadczeĔ nie objĊtych gwarancjami paĔstwa171,172. Od kilkunastu lat nominalne caákowite wydatki paĔstwa na KRUS
wynoszą ok. 15-16 mld zá rocznie (z nieznaczną tendencją wzrostową). Wydatki
te mimo licznych zapowiedzi ich ograniczenia od wielu lat pozostają na niemal
niezmienionym poziomie, co w opinii publicznej stanowi kluczowy argument za
przeprowadzeniem gruntownych reform w zakresie zabezpieczenia spoáecznego
rolników. W powyĪszej tabeli przedstawiono wydatki paĔstwa na funkcjonowanie KRUS na tle wydatków caákowitych oraz deficytu budĪetowego Polski.
Z danych zawartych w tabeli 19 wynika, Īe choü nominalne wydatki na
KRUS nie maleją, a przeciwnie wzrastają, to udziaá wydatków na zadania finansowane przez KRUS w wydatkach budĪetu Polski w okresie minionych 15 lat
wyraĨnie malaá w tym zakresie. W latach 2000-2014 zmniejszyá siĊ on niemal
171

ĝwiadczenia z tytuáu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyĔskiego.
S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s. 544.
172
E. Bojanowska, E. Hrynkiewicz, Ubezpieczenie spoáeczne rolników. Zmiana czy kontynuacja?, [w:] Ubezpieczenie spoáeczne w Polsce. 10 lat reformowania, E. Hrynkiewicz (red.),
Instytut Nauk Stosowanych, UW, Warszawa 2011.
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o poáowĊ, tj. z poziomu 9,1% do 5,3%. W tym samym czasie udziaá wydatków
na ZUS w wydatkach paĔstwa wykazywaá siĊ wahaniami z tendencją wzrostową. Wedáug planu na 2015 r. szacuje siĊ, Īe bĊdą one wyĪsze o 0,2 pkt.proc.
w porównaniu do 2000 r. (rysunek 13).
Rysunek 13
Udziaá wydatków na KRUS i ZUS w wydatkach budĪetu paĔstwa w latach 2000-2015 (w %)
w%
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania budĪetu za lata 2004-2014 oraz
Ustawy budĪetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r., Dz.U. poz. 153.

Obserwowany na powyĪszym rysunku spadek udziaáu wydatków na
KRUS spowodowany byá gáównie zmianą stosunku liczby Ğwiadczeniobiorców
(i wydatków na Ğwiadczenia emerytalne i rentowe dla rolników) do liczby ubezpieczonych oraz wzrostem wydatków budĪetowych na inne cele.
NajwiĊkszy udziaá w wydatkach paĔstwa na KRUS stanowi dotacja do
Funduszu Emerytalno-Rentowego173 oraz wydatki na Ğwiadczenia finansowane
z budĪetu paĔstwa zlecone do wypáaty z KRUS. W 2014 r. wyniosáy one odpowiednio 16 095,7 mln zá (tj. 96,6% ogóáu wydatków) oraz 544,2 mln zá (tj. 3,3%
ogóáu wydatków). W 2014 r. skáadki ubezpieczonych stanowiáy jedynie 7,5%
(ok. 1,5 mld zá) przychodów FER174, natomiast dotacja budĪetowa byáa wciąĪ
wysoka i wyniosáa 82,4% (ok. 16,1 mld zá), choü niĪsza niĪ w poprzednich latach.

173

Dotacja budĪetowa do Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2014 r. wyniosáa 283 tys., co
stanowiáo 0,8% jego przychodów.
174
Z finansowego punktu widzenia peáni ona zatem jedynie rolĊ drugoplanową. J. Wantoch-Rekowski, System ubezpieczeĔ spoáecznych a budĪet paĔstwa. Studium prawnofinansowe,
LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
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Tabela 20
Przychody i dotacje do Funduszu Emerytalno-Rentowego w latach 2004-2014
Rok

Przychody
Funduszu E-R
(w tys. zá)

Dotacja do
Funduszu E-R
(w tys. zá)

Dotacja
budĪetowa
jako %
przychodów

2004

16 306 929

15 129 962

92,8

1 108 700

6,8

2005

15 886 679

14 710 000

92,6

1 077 715

6,8

2006

16 204 850

14 932 671

92,1

1 212 022

7,5

2007

15 942 124

14 680 697

92,1

1 189 485

7,5

2008

16 185 291

14 867 871

91,9

1 224 658

7,6

2009

17 063 951

15 705 402

92,0

1 224 658

7,2

Skáadki
(przypis)
(w tys. zá)

Skáadki jako
% przychodów

2010

16 347 749

14 935 764

91,4

1 356 396

8,3

2011

16 567 365

15 120 037

91,3

1 387 870

8,4

2012

17 102 737
17 446 206

15 555 738
15 853 053

91,0

1 487 610
1 530 075

8,7

2013

90,9

8,8

2014
19 527 722
16 095 771
82,4
1 464 037
7,5
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania budĪetu za lata 2004-2014 oraz
Ustawy budĪetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r., Dz.U. poz. 153.

W 2014 r. niĪsza dotacja budĪetowa do Funduszu oraz niĪszy udziaá skáadek w przychodach FER w stosunku do 2013 r. związany byá z przychodami
z refundacji kosztów wypáaty ĞwiadczeĔ zbiegowych odnotowanymi na poziomie 1,9 mld zá. Analizując wpáyw zmiany z 2009 r. dotyczącej zróĪnicowania
wysokoĞci skáadek na ubezpieczenie spoáeczne rolników w zaleĪnoĞci od skali
prowadzonej dziaáalnoĞci, nie moĪna stwierdziü, aby przeáoĪyáa siĊ ona na
zmniejszenie dotacji do FER. Problemem systemu wciąĪ pozostaje zatem brak
związku wysokoĞci skáadek z dochodami rolników.
Mimo, Īe w wielu opracowaniach pojawia siĊ krytyka funkcjonowania
czĊĞci sektora finansów publicznych, jakim jest system ubezpieczenia spoáecznego
rolników i mimo wysokich wydatków paĔstwa związanych z jego funkcjonowaniem, powodujących, Īe w okresie kryzysu finansów publicznych stawiane są
pytania o ich celowoĞü oraz efektywnoĞü ich wykorzystania175, obecnie niemoĪliwa jest realizacja najbardziej radykalnych propozycji. Chodzi nie tylko
o wspomnianą likwidacjĊ rolniczego ubezpieczenia spoáecznego i wáączenie
rolników oraz ich domowników do powszechnego systemu ubezpieczenia spoáecznego, ale równieĪ o likwidacjĊ KRUS-u jako instytucji i powierzenie realizowanych przez nią zadaĔ ZUS-owi. Na przeszkodzie temu stoją wzglĊdy
finansowe, organizacyjne, spoáeczne.
175

P. Goáasa, Wydatki budĪetu paĔstwa na sektor rolny i KRUS w latach 2004-2008, Polityki
Europejskie, Finanse i Marketing, 6(55)2011.
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Likwidacja KRUS i systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników oraz
wprowadzenie ubezpieczenia rolników na zasadach ogólnych w systemie powszechnym, np. tak jak osób prowadzących pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą, obecnie jest niemoĪliwe ze wzglĊdu na nastĊpujące okolicznoĞci176:
x rolnicy nie są opodatkowani podatkiem dochodowym oraz nie prowadzą rachunkowoĞci rolnej (niemoĪliwe byáoby zatem ustalenie podstawy wymiaru
skáadek, od której byáyby naliczane),
x dochody polskiego rolnictwa są relatywnie niskie, a sytuacja finansowa zróĪnicowana (czĊĞü osób nie byáoby staü na opáacanie skáadek na nowych zasadach),
x KRUS jest bardzo dobrze oceniany przez rolników,
x odrĊbne systemy ubezpieczeniowe dla rolników funkcjonują w wielu innych
krajach Ğwiata.
W uzasadnieniu zaáoĪeĔ do przedstawionego powyĪej projektu ustawy dotyczącego zniesienia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego jako jednostki, wskazuje siĊ, Īe zniesienie KRUS ma spowodowaü przywrócenie sytuacji,
jaka miaáa miejsce przed 1991 r., doprowadzając przede wszystkim do racjonalizacji i ograniczenia wydatków publicznych związanych z obsáugą rolniczego systemu ubezpieczenia spoáecznego. Nie wskazano jednak skutków spoáecznych,
gospodarczych i finansowych takiego przedsiĊwziĊcia oraz moĪliwoĞci administracyjnych i organizacyjnych wáączenia KRUS do ZUS-u.
Tymczasem kwestia ta dotyczy 6,1 mln pracowników centrali i oddziaáów
regionalnych. ZUS i KRUS realizują róĪne funkcje, mają odmienne struktury
oraz róĪne procedury Ğwiadczenia usáug dla swoich klientów. WiĊksza liczba
klientów ZUS-u (w związku z przeniesieniem rolników do systemu powszechnego) bĊdzie wymagaáa wiĊkszego zaangaĪowania siáy roboczej do jego obsáugi,
posiadającej odpowiednie kwalifikacje i doĞwiadczenie. ZUS musiaáby albo zatrudniü nowych pracowników i ich przeszkoliü (przeznaczając na to dodatkowe
Ğrodki) albo zatrudniü dotychczasowych pracowników KRUS-u. Trudno jest
zatem mówiü o znacznych oszczĊdnoĞciach w obszarze redukcji kosztów wynagrodzeĔ i z nim związanych, zwáaszcza, Īe relacja liczby klientów systemu rolniczego i powszechnego do liczby pracowników zatrudnionych w instytucjach
je obsáugujących, pozostaje na podobnym poziomie. MoĪna zatem spodziewaü
siĊ, Īe na jednego klienta (ubezpieczonego i ĞwiadczeniobiorcĊ, tj. áącznie
ok. 25 mln osób) bĊdzie przypadaáa podobna, jak dotychczas, liczba pracowników (tabela 21).
176

D. Walczak, Pozafilarowe formy oszczĊdzania na emeryturĊ na przykáadzie rodzinnych
gospodarstw rolnych, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiaáy i Studia, nr 45/2012.
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Tabela 21
Zatrudnienie i wynagrodzenia w ZUS i KRUS w 2014 r.
Liczba
ubezpieczonych
i Ğwiadczeniobiorców
Wyszczególnienie
przypadających
na 1 pracownika
ZUS
46 233,15
2 099 928,27
3 785,03
483,77
KRUS
6 138,17
266 504
3 618,13
428,85
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Informacja o wynikach kontroli wykonania budĪetu paĔstwa w 2014 r.
w czĊĞci 73 – Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych oraz wykonanie planów finansowych: Funduszu UbezpieczeĔ Spoáecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej, i planu finansowego Zakáadu
UbezpieczeĔ Spoáecznych – paĔstwowej osoby prawnej, NIK, Warszawa 2015, s. 59; Informacja o wynikach kontroli wykonania budĪetu paĔstwa w 2014 r. w czĊĞci 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego oraz wykonania planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracji i Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji, NIK, Warszawa 2015, s. 24.
PrzeciĊtne
zatrudnienie
w przeliczeniu
na peáne etaty

Wynagrodzenia
osobowe
(w tys. zá)

PrzeciĊtne miesiĊczne
wynagrodzenie brutto
na 1 peánozatrudnionego
(w zá)

Zatrudnienie w KRUS-ie w przeliczeniu na jednego interesanta jest wyĪsze niĪ w ZUS-ie (jeden pracownik KRUS-u obsáuguje o ok. 11% mniej osób),
jednak nie moĪna tej kwestii táumaczyü bezpoĞrednio. Wiele bowiem zadaĔ
z zakresu ubezpieczeĔ spoáecznych ZUS zleca pracodawcom, którzy realizują je
za pomocą zatrudnionych przez siebie pracowników (np. wypáata zasiáków chorobowych w przypadku pracodawców zgáaszających do ubezpieczenia powyĪej
20 osób). Analizując koszty wynagrodzeĔ przypadające na jednego pracownika,
nie moĪna stwierdziü potencjalnych oszczĊdnoĞci w tym zakresie. PrzeciĊtne
wynagrodzenia brutto zatrudnionych w ZUS-ie i KRUS-ie ksztaátują siĊ na podobnym poziomie ok. 3,6-3,7 tys. zá miesiĊcznie.
Ponadto trudno jest okreĞliü skutek organizacyjny po przeniesieniu do
ZUS-u ok. 1,5 mln ubezpieczonych i podobnej liczby Ğwiadczeniobiorców,
zwáaszcza, Īe dokonanie wszelkich zmian administracyjnych, technicznych
i prawnych wydaje siĊ niewykonalne w zakáadanym trzymiesiĊcznym okresie od
dnia wejĞcia w Īycie projektowanej ustawy177. Obecnie ZUS i KRUS realizują
swoje zadania przy pomocy odrĊbnych systemów informatycznych, w związku
z czym istotna jest kwestia dostosowania tych systemów do nowej sytuacji178
(i poniesienia wysokich kosztów z tym związanych), co wymaga zdaniem

177

Artykuá 3 ust. 1 poselskiego projektu ustawy o zniesieniu KRUS stanowi, Īe „Prezes Zakáadu,
w terminie 3 miesiĊcy od dnia wejĞcia w Īycie ustawy, dostosowuje organizacjĊ Zakáadu do
zmian dokonanych ustawą”.
178
Pojawia siĊ kwestia, czy dostosowaü dotychczas funkcjonujący w ZUS-ie system informatyczny do potrzeb obsáugi systemu dla rolników, czy skorzystaü z dotychczasowego, który
obsáuguje KRUS. D. Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania…, s. 232.
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czáonków Zarządu ZUS co najmniej rocznego vactio legis179. W opinii Rady
Ubezpieczenia Spoáecznego Rolników, w okresie reorganizacji obu instytucji
nastąpiáyby ponadto olbrzymie zakáócenia w ich funkcjonowaniu. Sama zamiana
terminów „Prezes KRUS” na „Prezes ZUS” oraz „KRUS” na „ZUS”, nie wprowadzających w gruncie rzeczy Īadnych zmian w systemie ubezpieczenia spoáecznego rolników przynosi nieporozumienie, poniewaĪ uprawnienia z Prezesa
KRUS cedowane są na Prezesa ZUS, który nie ma porównywalnego z Prezesem
KRUS statusu prawnego180. Wskazywane przez róĪne instytucje niedostosowanie zasad organizacyjnych i administracyjnych funkcjonowania KRUS i ZUS
dotyczy ponadto takich kwestii, jak m.in.181:
x moĪliwoĞü opáacania skáadek na ubezpieczenie spoáeczne rolników w gotówce, podczas gdy w ZUS pobór skáadek odbywa siĊ wyáącznie za poĞrednictwem instytucji obsáugujących wpáaty (ZUS w swoich jednostkach kas
nie posiada);
x brak przewidzianej opáaty prolongacyjnej w przypadku udzielenia ulgi
w spáacie naleĪnoĞci z tytuáu skáadek na ubezpieczenie spoáeczne rolników,
podczas gdy taka moĪliwoĞü przewidziana jest na mocy przepisów Ustawy
o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych182;
x koniecznoĞü ujednolicenia zasad wydawania legitymacji dla emerytów
i rencistów z obu systemów;
x koniecznoĞü ujednolicenia kwestii, kto bĊdzie wydawaá decyzje w sprawie
ĞwiadczeĔ, które w odniesieniu do ĞwiadczeĔ emerytalno-rentowych z systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników wedáug projektowanej ustawy
wydaje Prezes ZUS lub upowaĪnieni przez niego pracownicy ZUS, natomiast
w przypadku emerytur i rent z powszechnego systemu ubezpieczenia spoáecznego wydają je organy rentowe;

179

Zob. opiniĊ czáonka zarządu ZUS Dariusza ĝpiewaka z dn. 4 lipca 2013 r. do poselskiego
projektu ustawy o zniesieniu KRUS.
180
Zob. opiniĊ Rady Ubezpieczenia Spoáecznego Rolników z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie
poselskiego projektu ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego,
zmianie ustawy o ubezpieczeniu spoáecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.
181
Ibidem.
182
Gdy na mocy art. 29 Ustawy o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych ZUS odracza termin
páatnoĞci lub naleĪnoĞci z tytuáu skáadek rozkáada na raty, ustala jednoczeĞnie na podstawie
art. 57 ordynacji podatkowej tzw. opáatĊ prolongacyjną, która wynosi 50% ogáaszanej stawki
odsetek za zwáokĊ. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.
Dz.U. 2015, poz. 613).
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x nadanie rozdziaáowi 5 projektowanej ustawy brzmienia „Organizacja i zakres
dziaáania Zakáadu oraz Rady Rolników”, podczas gdy szczegóáowe zasady
organizacji i funkcjonowania ZUS-u reguluje juĪ w rozdziale 7 Ustawa
o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych;
x brak jednolitych unormowaĔ w zakresie zasad i trybu kierowania na rehabilitacjĊ leczniczą, bowiem w myĞl w art. 64 ust. 1 projektowanej ustawy ZUS
podejmowaáby dziaáania na rzecz pomocy ubezpieczonym i uprawnionym do
ĞwiadczeĔ z ubezpieczenia, którzy wykazują caákowitą niezdolnoĞü do pracy
w gospodarstwie rolnym, ale rokują jej odzyskanie w wyniku leczenia lub
rehabilitacji, czy teĪ zagroĪonym caákowitą niezdolnoĞcią do pracy w gospodarstwie rolnym, podczas gdy w obecnym stanie prawnym ZUS kieruje
na rehabilitacjĊ leczniczą ubezpieczonych zagroĪonych caákowitą lub czĊĞciową niezdolnoĞcią do pracy osoby uprawnione do zasiáku chorobowego
lub Ğwiadczenia rehabilitacyjnego, a takĪe osoby pobierające rentĊ z tytuáu
niezdolnoĞci do pracy, przy czym osoba kierowana na rehabilitacjĊ musi rokowaü odzyskanie zdolnoĞci do pracy;
x prawdopodobnie zastosowany automatyzm w zastĊpowaniu pewnych sáów
i terminów bez wzglĊdu na specyfikĊ funkcjonowania ZUS183, co spowodowaáo m.in. wprowadzenie w miejsce „lekarza rzeczoznawcy Kasy” (bez podstaw prawnych184) „lekarza rzeczoznawcy Zakáadu”, podczas, gdy w ZUS-ie
orzekają „lekarze orzecznicy ZUS” 185;

183

OdpowiedĨ Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 18 lipca 2013 r. na pismo znak GMS-WP173-181/M w sprawie poselskiego projektu ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego, zmianie ustawy o ubezpieczeniu spoáecznym oraz niektórych innych ustaw.
184
Zob. opiniĊ Rady Ubezpieczenia Spoáecznego Rolników z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie
poselskiego projektu ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego,
zmianie ustawy o ubezpieczeniu spoáecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.
185
Pozostawienie zarówno lekarzy rzeczoznawców, jak i lekarzy orzeczników Zakáadu, budziáoby pewne zastrzeĪenia z punktu widzenia zakáadanych oszczĊdnoĞci wynikających
z poáączenia obu instytucji zwáaszcza, Īe ZUS od lat, mimo znacznie wyĪszych wynagrodzeĔ
tej grupy pracowników (8 270,03 zá w 2014 r.) w stosunku do przeciĊtnych wynagrodzeĔ
w Zakáadzie (3 785,03 zá w 2014 r.), odnotowuje niedobór lekarzy orzeczników. W lipcu
2013 r. zatrudnionych byáo ok. 700 lekarzy orzeczników na 591 etatach, a niedobór lekarzy
orzeczników wyniósá ok. 100 osób. Zob. opiniĊ czáonka zarządu ZUS Dariusza ĝpiewaka
z dnia 4 lipca 2013 r. do poselskiego projektu ustawy o zniesieniu KRUS.
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x wydawanie, jak dotychczas, rozporządzeĔ w zakresie dotyczącym rolników
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas gdy ZUS podlega Ministrowi Pracy i Polityki Spoáecznej186.
Zasadniczo wskazuje siĊ, Īe poáączenie KRUS i ZUS powodowaáoby
ogólne zakáócenia w prawidáowym i terminowym wykonywaniu zadaĔ nie tylko
z zakresu ubezpieczenia spoáecznego, ale równieĪ np. prewencji i rehabilitacji,
powodując w gruncie rzeczy trudne dziĞ do oszacowania skutki spoáeczne oraz
gospodarcze takiej reorganizacji i to nie tylko dla systemu ubezpieczeĔ spoáecznych, ale dla caáego sektora rolnego jako strategicznego dziaáu gospodarki187.
Z pewnoĞcią w dáuĪszej perspektywie nie jest moĪliwe utrzymanie systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników na dotychczasowych zasadach. System
ten wymaga dostosowania do obecnej sytuacji gospodarczej. Zmieniają siĊ
bowiem rozmiary dziaáalnoĞci rolniczej, dochody rolników, pojawiáy siĊ nowe
Ĩródáa dopáywu Ğrodków do rolnictwa w związku z wejĞciem Polski do Unii
Europejskiej (choü rolnicy nadal pozostają grupą stosunkowo ubogą188), a mimo
wszystko system ubezpieczenia spoáecznego rolników wciąĪ pozostaje poza
oddziaáywaniem i dostosowywaniem do tych zmian. Są one zatem konieczne,
zrozumiaáe i akceptowane przez samych rolników189. Fakt, Īe system wymaga
elastycznego dostosowywania siĊ do zmieniającej siĊ sytuacji spoáecznoekonomicznej rolnictwa, ale nie radykalnej likwidacji KRUS ma potwierdzenie
w ustaleniach zawartych w raporcie Banku ĝwiatowego z 2005 r., w którym
sformuáowano, Īe radykalne dziaáania, jak rozwiązanie KRUS i systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników lub jego poáączenie z ZUS są niekorzystne
i nierealistyczne. Ustalono takĪe, Īe KRUS ma wiĊcej silnych190 niĪ sáabych

186

OdpowiedĨ Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 18 lipca 2013 r. na pismo znak GMS-WP173-181/M w sprawie poselskiego projektu ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego, zmianie ustawy o ubezpieczeniu spoáecznym oraz niektórych innych ustaw.
187
Zob. opiniĊ Rady Ubezpieczenia Spoáecznego Rolników.
188
Zdecydowana wiĊkszoĞü gospodarstw rolnych znajduje siĊ w grupie gospodarstw bardzo
maáych ekonomicznie (do 4 tys. euro SO). W. Kobielski, Koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego rolników, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa 2015, s. 52.
189
W. Kobielski, Koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego rolników, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa 2015.
190
Atutami KRUS byáy odpowiedzialne zarządzanie finansami, peány monitoring ubezpieczonych i Ğwiadczeniobiorców, wysokie zaufanie rolników do KRUS, terminowa wypáata
ĞwiadczeĔ. SáaboĞcią KRUS z kolei okazaáy siĊ m.in. zbytnie rozproszenie funkcji decyzyjnych, brak zintegrowanego systemu informatycznego oraz brak narzĊdzi do raportowania
Centrali rozliczeĔ finansowych i bieĪących zadaĔ przez terenowe jednostki KRUS. Zob.
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stron, a jego rozwiązanie nie spowodowaáoby obniĪki kosztów budĪetowych, stanowiáaby natomiast zagroĪenie dla wysokiej ĞciągalnoĞci skáadek (pow. 100%).
Pozytywną opiniĊ o KRUS jako instytucji podzielają sami rolnicy i wójtowie.
Z badaĔ D. Walczaka wynika, Īe co drugi ankietowany rolnik pozytywnie ocenia dziaáalnoĞü KRUS i co czwarty darzy go zaufaniem (na poziomie zbliĪonym
do zaufania do banków spóádzielczych)191. Ponadto mimo, iĪ rolnicy dostrzegają
koniecznoĞü zmian w systemie rolniczego ubezpieczenia spoáecznego, zdecydowanie popierają jego utrzymanie192.
RównieĪ A. CzyĪewski i A. Matuszczak w swoich badaniach przeczą tezie
o potrzebie likwidacji KRUS. Wskazują jednakĪe, Īe chociaĪ w okresie minionych niemal 20 lat áączna suma wydatków KRUS w ogóle wydatków budĪetowych paĔstwa zmniejszyáa siĊ blisko o poáowĊ, to poziom wydatków zbliĪa siĊ
do krytycznego progu wydatków spoáecznie zdeterminowanych193.
Zachowanie odrĊbnoĞci rolniczego systemu ubezpieczenia spoáecznego
wymaga zatem gruntownych zmian nie tylko ze wzglĊdu na koniecznoĞü reformowania finansów publicznych, ale chodzi o szereg innych niedostosowaĔ. PoniewaĪ rolnicy powinni pozostaü w KRUS-ie z jednoczesnym zwiĊkszaniem
skáadek tym, którzy osiągają wyĪsze dochody, początkiem zmian wydaje siĊ byü
wprowadzenie rachunkowoĞci rolnej i podatku dochodowego w rolnictwie, jak
równieĪ obowiązek ewidencjonowania przez rolników wszelkich zdarzeĔ gospodarczych dla celów podatkowych. Obecnie brak jest mechanizmu okreĞlającego faktyczne dochody rolników, co uniemoĪliwia róĪnicowanie skáadek na
ubezpieczenie spoáeczne w zaleĪnoĞci od dochodu osób ubezpieczonych. NaleĪy
równieĪ zwróciü uwagĊ na inne ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania
zabezpieczenia spoáecznego rolników, jak m.in. niskie i w niewielkim zakresie
róĪnicowane nie tylko skáadki, ale i Ğwiadczenia194, duĪe rozdrobnienie gospoM. Lewandowska, Misja Banku ĝwiatowego w KRUS, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiaáy i Studia, KRUS, nr 2/3, Warszawa 2005.
191
Wedáug badaĔ D. Walczaka, co drugi ankietowany rolnik pozytywnie ocenia funkcjonowanie
KRUS i co czwarty darzy go zaufaniem. D. Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania…, s. 194.
192
R. Kisiel, D. DoáĊgowska, K. Majewska, Ocena dziaáalnoĞci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego w opinii ubezpieczonych z powiatu przasnyskiego, Journal of Agrobusiness and Rural Development, 2(36) 2015.
193
A. CzyĪewski, A. Matuszczak, KRUS w budĪecie rolnym polski. Fakty i mity, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiaáy i Studia, KRUS 2015, nr 53.
194
Z powodu niemoĪnoĞci ustalenia faktycznego dochodu z dziaáalnoĞci rolniczej, rolnicy
páacą jednakowe skáadki i w związku z tym otrzymują jednakowe Ğwiadczenia. JednoczeĞnie
bardzo niskie skáadki dla wszystkich uniemoĪliwiają róĪnicowanie (podwyĪszenie) ĞwiadczeĔ
do racjonalnej wysokoĞci. D. Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania…, s. 244.
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darstw rolnych195,196, brak dziaáaĔ zmierzających do istotnej zmiany struktury
agrarnej w Polsce, zakres wsparcia finansowego sektora rolnego z funduszy
europejskich, wzrastający deficyt budĪetu paĔstwa.
Reforma powinna dotyczyü takich obszarów funkcjonowania rolniczego
ubezpieczenia spoáecznego, które m.in. wpáyną na wiĊksze powiązanie wysokoĞci skáadki z wysokoĞcią Ğwiadczenia, wyeliminują naduĪycia i obniĪą koszty
jego funkcjonowania ograniczając tym samym transfer Ğrodków do systemu
z budĪetu paĔstwa, któremu zarzuca siĊ niesprawiedliwoĞü wewnĊtrzną i zewnĊtrzną. NiesprawiedliwoĞü wewnĊtrzna systemu wynika z faktu, Īe zróĪnicowanej skáadce nie towarzyszy zróĪnicowane Ğwiadczenie, natomiast niesprawiedliwoĞü zewnĊtrzna związana jest z korzystaniem z ubezpieczenia na zasadach preferencyjnych przez osoby, które poza posiadaniem ziemi z rolnictwem
de facto nie są związane197.
Z niedoskonaáoĞci systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników sprawĊ
zdają sobie równieĪ sami rolnicy, którzy skáonni są do akceptacji zmian, zwáaszcza tych, które przez róĪnicowanie skáadek mogáyby wpáynąü na zróĪnicowane,
wyĪsze Ğwiadczenia. Osoby ubezpieczone w KRUS-ie opáacają zdecydowanie
niĪsze skáadki niĪ osoby ubezpieczone w pozarolniczym systemie pracowniczym,
ale teĪ otrzymują niĪsze Ğwiadczenia emerytalne i rentowe, które w jednoosobowych gospodarstwach emeryckich są niĪsze od minimum socjalnego, a w przypadku gospodarstw dwuosobowych nieznacznie je przekraczają (tabela 22).

195

Zasadniczym problemem polskiego rolnictwa jest rozdrobnienie struktury agrarnej gospodarstw rolnych. W strukturze ok. 1,5 mln gospodarstw rolnych prowadzących dziaáalnoĞü
rolniczą dominują gospodarstwa o powierzchni do 5 ha (ponad 55%). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, s. 26.
196
A.M. Sikorska, Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych,
IERiGĩ, Warszawa 2013.
197
J. Neneman, M. Pilch, M. Zagórski, Koncepcja reformy systemu ubezpieczeĔ spoáecznych
rolników, Forum Inicjatyw Rozwojowych 2012, http://www.efrwp.pl/ (data dostĊpu:
20.10.2015).
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Tabela 22
PrzeciĊtne emerytury i renty z tytuáu niezdolnoĞci do pracy z FUS i rolniczego systemu
ubezpieczenia spoáecznego a minimum socjalne w 2014 r.

Wyszczególnienie

PrzeciĊtna
kwota
Ğwiadczenia
(w zá)
(1)

Minimum
socjalne
w 1-osobowym
gospodarstwie
emeryckim (MS1)
(w zá)

Minimum
socjalne
w 2-osobowym
gospodarstwie
emeryckim (MS2)
(w zá)

Relacja Ğwiadczenia
do minimum socjalnego
(w %)
1/MS1

1/(MS2/2)

Emerytura
1 027,31
95,95
115,53
rolnicza (KRUS)
Renta z tytuáu
983,60
91,87
110,62
niezdolnoĞci
do pracy (KRUS)
1 070,65
1 778,44
Emerytura z FUS
2 043,11
190,83
229,77
Renta z tytuáu
niezdolnoĞci
1 536,32
143,49
172,78
do pracy z FUS
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Kwartalna informacja statystyczna. IV kwartaá 2014 r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego, Warszawa 2015, s. 10; WaĪniejsze informacje z zakresu ubezpieczeĔ spoáecznych 2014 r., Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych, Warszawa 2015, s. 35; dane Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
www.ipiss.com.pl (30.11.2015).

Jak wskazuje M. Podstawka, dotychczasowa sytuacja braku korelacji
skáadek i ĞwiadczeĔ musi ulec zmianie, aby tak jak w powszechnym systemie
ubezpieczenia spoáecznego wysokoĞü ĞwiadczeĔ zaleĪaáa od sumy wpáaconych
skáadek198. Proponowane jest w związku z tym odejĞcie od funkcjonującego
obecnie systemu zdefiniowanego Ğwiadczenia w kierunku nominalnie zdefiniowanej skáadki, gdzie paĔstwo gwarantowaáoby wypáatĊ emerytur minimalnych
osobom, które nie wypracują wystarczającego kapitaáu pochodzącego ze skáadek
mimo pozostawania w ubezpieczeniu przez co najmniej 25 lat. Reforma systemu
emerytalno-rentowego oparta na zdefiniowanej skáadce wspomaganej dotacją
budĪetową, zdaniem W. Kobielskiego charakteryzowaáaby siĊ m.in. zasadami
solidaryzmu spoáecznego i zawodowego, prostymi i przejrzystymi zasadami
ustalania wysokoĞci Ğwiadczenia emerytalnego, uzaleĪnieniem rozmiarów
wsparcia dotacją budĪetową od wysokoĞci skáadek opáacanych przez rolnika
i jego dochodów z gospodarstwa rolnego oraz tendencją zmniejszania siĊ dotacji
budĪetowej do systemu w dáuĪszym okresie199.
W zakresie zmiany sposobu naliczania i wysokoĞci skáadek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników w ostatnim okresie zgáaszanych jest szereg
propozycji, jak: skáadka naliczana od dochodów, skáadka zryczaátowana liczona
198
199

M. Podstawka, Mity i prawdy o…, op. cit.
W. Kobielski, Koncepcja reformy..., op. cit.
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w oparciu o Ğrednie wynagrodzenie brutto w gospodarce kraju, skáadka liczona od
wielkoĞci ekonomicznej gospodarstwa rolnego, czy skáadka samofinansująca200.
J. Neneman et al. (2012) proponują pewnego rodzaju segmentacjĊ rolników
w zakresie objĊcia ich systemem ubezpieczenia spoáecznego i wskazują, Īe skáadki
powinny zaleĪeü od wysokoĞci osiąganych dochodów201, a nie wielkoĞci gospodarstwa. DziĊki temu moĪna byáoby okreĞliü, którzy rolnicy i na jakich zasadach
skáadkowych pozostaliby w systemie KRUS. Wskazują podziaá na trzy grupy
gospodarstw, tj. osiągających niskie dochody, które mogáyby byü ubezpieczone
na dotychczasowych zasadach (skáadka kwotowa); osiągających Ğrednie dochody,
które páaciáyby wyĪszą skáadkĊ otrzymując w zamian wyĪsze Ğwiadczenie
(tzw. model hybrydowy) (skáadka liniowa) i osiągających wysokie dochody, które
wáączone byáyby do powszechnego, pozarolniczego systemu ubezpieczenia spoáecznego. Páaciliby oni skáadki okreĞlone kwotowo na poziomie skáadek páaconych
przez osoby samozatrudnione. W przypadku powyĪszego modelu hybrydowego
skáadki byáyby nie niĪsze niĪ w obecnym systemie rolniczym i nie wyĪsze, niĪ
w systemie powszechnym pozarolniczym. W zaleĪnoĞci od ustalonego progu wejĞcia do systemu hybrydowego róĪne byáyby bieĪące wpáywy do KRUS-u (skáadka
byáaby zapisywana na indywidualnych kontach emerytalnych) (tabela 23).
Tabela 23
Szacunkowe konsekwencje zastosowania modelu hybrydowego

202

Spadek áącznej Dodatkowe bieĪące
Liczba ubezpieczonych
Stawka ubezpieczenia
Próg wejĞcia
przychody do
preferencji
w systemie hybrydowym
(jako procent
(przychód
KRUS (w mld zá)
(w mld zá)*
(w tys.)
przychodów)
miesiĊcznie)
1 000
4,41
914,7
334,6
2 367
1 500
4,62
846,3
33,4
2 235
2 000
4,85
775,9
32,1
2 089
2 500
5,11
703,1
30,7
1 939
* Odnoszący siĊ do ubezpieczeĔ emerytalnych.
ħródáo: J. Neneman, M. Pilch, M. Zagórski, Koncepcja reformy systemu ubezpieczeĔ spoáecznych rolników,
Forum Inicjatyw Rozwojowych 2012, http://www.efrwp.pl/, s. 32.
200

W. Jagáa, System ubezpieczenia spoáecznego rolników, jego sáabe i pozytywne cechy oraz
kierunki zmian, Prezentacja z 11 paĨdziernika 2013 r., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej – PaĔstwowy Instytut Badawczy, Program Wieloletni 2011-2014.
201
PoniewaĪ okreĞlenie dochodów moĪe byü problematyczne, zasadne mogáoby byü objĊcie
dziaáalnoĞci rolniczej ryczaátem od przychodów ewidencjonowanych, co rozwaĪa Ministerstwo Finansów.
202
W analizie zaáoĪono przejĞcie do ZUS-u ok. 160 tys. osób nieuprawnionych do systemu
preferencyjnego, jak równieĪ, Īe pracĊ rozpoczyna siĊ w wieku 25 lat, na emeryturĊ przechodzi w wieku 65 lat, a stopa zwrotu wynosi 2%. J. Neneman, M. Pilch, M. Zagórski, Koncepcja reformy systemu ubezpieczeĔ spoáecznych rolników, Forum Inicjatyw Rozwojowych 2012,
http://www.efrwp.pl/, s. 32.
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W literaturze wielokrotnie podkreĞla siĊ ponadto, Īe niezbĊdne jest zróĪnicowanie skáadki w szerszym zakresie niĪ ma to miejsce obecnie, gdzie dotyczy ono wyáącznie rolników posiadających pow. 50 ha. Taką zmianĊ moĪna
byáoby wprowadziü poprzez zwiĊkszenie skáadki np. o 1% czy 1,5% emerytury
podstawowej za kaĪdy hektar przekraczający 10 ha, tj. pierwsze 10 ha byáoby
zwolnione z wyĪszych skáadek. Mogáoby to przynieĞü rocznie dodatkowe przychody na poziomie ok. 500 mln zá (tabela 24).
Tabela 24
Propozycja zmian w zakresie wysokoĞci skáadek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
i symulowanych dodatkowych wpáywów
Powierzchnia
(w ha
przeliczeniowych)

Liczba
ubezpieczonych
w KRUS-ie

ĝrednia wielkoĞü
gospodarstwa
(w ha
przeliczeniowych)*
15
25
75
125
225
365

WielkoĞü przyjĊta
do obliczeĔ
(pierwsze ha
zwolnione)
5
15
65
115
215
365

10,01 - 20
203 394
20,01 – 50
91 179
50,01 – 100
15 009
100,01 – 150
3 025
150,01 – 300
1 986
pow. 300
1 080
Ogóáem
* PrzyjĊto Ğrodek przedziaáu.
ħródáo: www.obserwatorfinansowy.pl (30.11.2015); [Walczak 2011a].

Dodatkowe
przychody
miesiĊcznie
(w zá)
8 583 226
11 543 261
8 233 937
2 936 065
3 603 795
3 327 048
38 227 334

Dodatkowe
przychody
rocznie (zá)
102 998 721
138 519 136
98 807 248
35 232 780
43 245 547
39 924 576
458 728 010

W ostatnim okresie pojawiáa siĊ koncepcja M. Zagórskiego, który proponuje, aby wsparcie budĪetowe dotyczyáo wyáącznie najbiedniejszych rolników, natomiast pozostali mieliby páaciü skáadkĊ samofinansującą siĊ. Zgodnie z przyjĊtymi
zaáoĪeniami, najniĪsza skáadka zwiĊkszyáaby siĊ z obecnego poziomu 88 zá miesiĊcznie do 116 zá miesiĊcznie. Zakáada siĊ, Īe taką skáadkĊ mieliby páaciü tylko
ci rolnicy, których roczny przychód nie przekroczy 4 tys. euro. Osoby osiągające
przychody powyĪej tej kwoty musiaáyby páaciü nie tylko skáadkĊ osobową, ale
równieĪ dochodową na poziomie 459 zá, co pozwoliáoby na samofinansowanie
emerytury i zbliĪyáo system KRUS do obecnego systemu ZUS. Aby móc wdroĪyü
jednak takie rozwiązania, potrzebna jest kompleksowa reforma caáego systemu
finansowego w rolnictwie, chodzi tu przede wszystkim o system podatkowy.
Analizując stopieĔ zabezpieczenia rolników na staroĞü i niewątpliwą
koniecznoĞü zwiĊkszenia niewielkich emerytur rolniczych moĪna wskazaü,
Īe rolnicy poprzez inwestycje w gospodarstwa rolne wykazują jednak wiĊkszą,
niĪ sami mogliby sądziü w stosunku do pozarolniczych grup pracowniczych,
zapobiegliwoĞü emerytalną. Wskazują na to nakáady na inwestycje w gospodarstwach rolnych i obrót gruntami rolnymi.
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Przede wszystkim naleĪy mieü na uwadze, Īe wiĊkszoĞü gospodarstw rolnych w Polsce to indywidualne gospodarstwa prowadzone przez caáą rodzinĊ.
Są to gospodarstwa rodzinne wielopokoleniowe, poáączone wiĊzią ekonomiczną, gdzie wszyscy domownicy mają wspólny budĪet, zatem dochód kaĪdego
z czáonków rodziny stanowi dochód caáego gospodarstwa domowego (Walczak
2011a, Zegar 1996)203. W tym kontekĞcie naleĪaáoby rozwaĪyü, czy faktycznie
wszystkich rolników nie staü na zmiany w zakresie zabezpieczenia spoáecznego
rolników, czy poprzez wyĪsze skáadki nie staü ich na zwiĊkszone Ğwiadczenia.
OdpowiedĨ na to pytanie nie jest jednoznaczna i prosta. Rolnicy w Polsce nie
páacą podatków dochodowych oraz nie prowadzą jakiejkolwiek formy ksiĊgowoĞci, w związku z tym naleĪy posáuĪyü siĊ innymi, poĞrednimi informacjami.
Ze statystyk dotyczących inwestycji gospodarstw rolnych w nieruchomoĞci, jak budynki i budowle, maszyny i urządzenia techniczne oraz Ğrodki transportu204 wynika, Īe wartoĞü nakáadów inwestycyjnych w rolnictwie i áowiectwie
corocznie wzrasta. W 2013 r. wyniosáy one 4 897,4 mln zá (tj. wzrost o 31,8%
w stosunku do 2010 r.), w tym najwiĊksze nakáady poniesiono na budynki
i budowle. W latach 2010-2013 rolnicy zainwestowali w nie áącznie 6,4 mld
zá205. W ramach inwestycji szczególną rolĊ odgrywają oczywiĞcie Ğrodki unijne,
które umoĪliwiają dziaáania na wskazanym powyĪej poziomie oraz kredyty preferencyjne z dopáatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
do odsetek206. Wedáug stanu na koniec 2013 r. rolnicy tylko w jednym
z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Modernizacja Gospodarstw Rolnych záoĪyli wnioski na 13,99 mld zá, co przy koniecznoĞci 50% zaangaĪowania
wáasnych Ğrodków oznacza zainwestowanie z wáasnych Ğrodków okoáo 7 mld

203

Podczas gdy w miastach co drugie gospodarstwo domowe tworzą co najwyĪej dwie osoby,
to na wsi dominują gospodarstwa domowe piĊcioosobowe i wiĊksze (jest to niemal co czwarte
gospodarstwo). W jednym mieszkaniu w mieĞcie stale zamieszkują 2,54 osoby, natomiast na
wsi na jedno gospodarstwo domowe przypadają 3,40 osoby (z tendencją wzrostową w porównaniu do 3,33 osoby w 2002 r.). GUS, Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny LudnoĞci i MieszkaĔ 2011, Warszawa 2014.
204
D. Walczak, Inwestycje w rodzinnych gospodarstwach rolnych jako forma gromadzenia
kapitaáu emerytalnego, Polityka Spoáeczna. Numer Specjalny „Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na Ğwiecie”, czĊĞü II, 2011.
205
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, GUS, Warszawa 2014.
206
D. Walczak, Inwestycje w rodzinnych…, op. cit.
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záotych w prowadzone gospodarstwa207. Natomiast tylko w 2013 r. z tytuáu dopáat bezpoĞrednich okoáo 1,4 mln rolników otrzymaáo okoáo 14,6 mld zá208.
ZauwaĪalne jest przy tym stale rosnące zainteresowanie rolników ziemią
rolną, co przekáada siĊ na wyĪsze ceny ziemi uzyskiwane przez ANR. W latach
2004-2010 Agencja NieruchomoĞci Rolnych sprzedawaáa ok. 100 tys. hektarów
gruntów rolnych rocznie, natomiast w 2013 r. byáo to ok. 150 tys. ha. W 2013 r.
przeciĊtna cena 1 ha wyniosáa 24,2 tys. zá (rysunek 14).
Rysunek 14
ĝrednia cena gruntu za 1 ha (w zá) oraz powierzchnia sprzedana
(w tys. ha) przez AgencjĊ NieruchomoĞci Rolnych w latach 2004-2013
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Agencji NieruchomoĞci Rolnych, www.anr.gov.pl (30.11.2015).

Jak wynika z powyĪszych analiz, rolnicy dynamicznie inwestują w rozwój
swoich gospodarstw rolnych209, a tym samym w miejsca pracy swoich dzieci,
z którymi w przyszáoĞci bĊdą stanowiü gospodarstwo domowe i wspólnie ponosiü koszty jego utrzymania, odciąĪając w ten sposób swój budĪet. Inwestycje
w rodzinne gospodarstwa rolne mogą siĊ wiĊc okazaü jedną z najlepszych form
wsparcia przyszáych emerytów, a rolnicy jedną z najlepiej zabezpieczonych na
staroĞü grup spoáeczno-zawodowych.
OdrĊbną sprawą pozostaje równieĪ kwestia ubezpieczenia na wniosek
oraz ubezpieczenia domowników. Są to osoby nie zajmujące siĊ produkcją rolną
(grunty poniĪej 1 ha mają niewiele wspólnego z produkcją rolną) oraz niezwią207

PROWieĞci 2013, PROWieĞci – miesiĊcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, nr 5.
208
ARiMR, Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Warszawa 2014.
209
Korzystny wpáyw na sytuacjĊ w rolnictwie miaáo wejĞcie Polski do Unii Europejskiej
i objĊcie rolnictwa wspólną polityką rolną. Wzrosáy dochody rolników i udziaá dopáat w dochodach gospodarstw. Zob. W. Kobielski, op. cit., s. 52.
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zane z rolnictwem. NaleĪaáoby zatem rozwaĪyü uniemoĪliwienie ubezpieczenia
tym osobom, choü zlikwidowanie kategorii domownika jest niemoĪliwe z tego
wzglĊdu, Īe wiązaáoby siĊ z pobawieniem moĪliwoĞci ubezpieczenia np. dzieci
wspóápracujących w gospodarstwach rolnych. Z drugiej strony stosowane ograniczenie ubezpieczenia do czáonków rodziny nie pozwala ubezpieczaü np. partnerów wspóáprowadzących gospodarstwo rolne. Ubezpieczenie domowników
w KRUS-ie moĪna zresztą rozpatrywaü w kategoriach przywileju i naleĪaáoby
siĊ zastanowiü nad ich ubezpieczeniem na wniosek, a nie z mocy ustawy
w gospodarstwach pow. 1 ha.
Niewielkich zmian wymaga Fundusz Skáadkowy Ubezpieczenia Spoáecznego Rolników. Z analizy przychodów i wydatków wynika, Īe jest on samowystarczalny finansowo (tabela 25) i choü, jak wynika z badaĔ, wysokoĞü wypáacanych ĞwiadczeĔ satysfakcjonuje rolników, moĪna byáoby rozwaĪyü zwiĊkszenie
wysokoĞci niewielkich zasiáków chorobowych, np. podwyĪszenie skáadki o 10 zá
kwartalnie mogáoby zwiĊkszyü przychody o ok. 60 mln zá rocznie.
Tabela 25
Przychody i wydatki Funduszu Skáadkowego w latach 2012-2014 (w tys. zá)
2012
Lp.
I.

Wyszczególnienie

w tys. zá

2013
udziaá
(w %)
100,0

w tys. zá

2014
udziaá
(w %)
100,0

w tys. zá

udziaá
(w %)
100,0

Przychody (przypis), w tym:
750 095
733 050
722 957
Skáadka na ubezpieczenie
1.
wypadkowe, chorobowe
706 782
94,2
696 896
95,1
681 520
94,3
i macierzyĔskie
2.
Pozostaáe przychody
43 313
5,8
36 154
4,9
41 437
5,7
II. Wydatki, w tym:
687 762
100,0
700 617
100,0
698 076
100,0
Jednorazowe odszkodowania
69 831
10,2
74 453
10,6
78 673
11,3
1.
powypadkowe
2.
Zasiáki chorobowe
400 866
58,3
409 952
58,5
403 487
57,8
3.
Zasiáki macierzyĔskie
100 237
14,6
97 755
14,0
95 599
13,7
4.
Odpis na FA
59 278
8,6
58 750
8,4
59 259
8,5
5.
Odpis na FPiR
32 900
4,8
32 639
4,7
32 922
4,7
6.
Pozostaáe wydatki
24 650
3,6
27 068
3,9
28 136
4,0
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych uzyskanych od Biura Zarządu Funduszu Skáadkowego Ubezpieczenia Spoáecznego Rolników.

W celu zachowania przez KRUS swojej odrĊbnoĞci powinni w nim zostaü
przede wszystkim rolnicy, dla których prowadzona dziaáalnoĞü rolnicza jest
gáównym Ĩródáem dochodu. Zdaniem np. M. Zagórskiego dobra byáaby defini-

95

cja rolnika zakáadająca, Īe przynajmniej 50% jego przychodów pochodzi z dziaáalnoĞci rolniczej210.
Ponadto uwagĊ naleĪy zwróciü na system pomocy spoáecznej rolnikom,
który wymaga efektywniejszego nadzoru. Ze wzglĊdu na niemoĪnoĞü okreĞlenia
faktycznego dochodu rolników, pomoc bardzo czĊsto otrzymują osoby, które
takiego wsparcia de facto nie potrzebują, co negatywnie odbija siĊ na finansach
gmin (paĔstwa) i na stosunku obywateli do nieskutecznego prawa.

5.

BieĪące i postulowane zmiany w zakresie ubezpieczeĔ
gospodarczych w rolnictwie211

5.1.

Wprowadzenie teoretyczne
Gospodarstwa rolne są szczególnie naraĪone na szereg rodzajów ryzyka,
w tym szczególnie na ryzyko pogodowe212. DziaáalnoĞü rolnika opiera siĊ
o produkcjĊ roĞlinną lub zwierzĊcą. Produkcja roĞlinna jest bezpoĞrednio uzaleĪniona od pogody, natomiast w przypadku produkcji zwierzĊcej pogoda
wpáywa na koszt wyprodukowania poĪywienia lub cenĊ jego zakupu. Sposobów
zarządzania ryzykiem moĪe byü wiele. WĞród nich moĪna wskazaü unikanie
ryzyka, redukcjĊ ryzyka (przed i po stracie), zatrzymanie ryzyka, czy teĪ transfer
ryzyka. W zaleĪnoĞci od rodzaju ryzyka transfer moĪe dotyczyü transferu dziaáalnoĞci kreującej ryzyko (np. poprzez subkontrakty) lub transferu odpowiedzialnoĞci za szkody, czyli ubezpieczeĔ213. Ze wzglĊdu na specyfikĊ dziaáalnoĞci
rolniczej unikanie ryzyka, zwáaszcza pogodowego jest trudne lub niemoĪliwe,
a wiec w związku z tym najwáaĞciwszą metodą zarządzania ryzykiem jest transfer ryzyka poza gospodarstwo rolne, np. poprzez wspomniane ubezpieczenia214.
Bez wzglĊdu na formĊ zabezpieczenia istotne jest, aby decyzja o sposobie
ograniczenia ryzyka byáa podjĊta Ğwiadomie i uwzglĊdniaáa specyfikĊ konkretnego
210

www.polskieradio.pl (30.11.2015)
Ze wzglĊdu na podjĊta tematykĊ badawczą w poniĪszym rozdziale zostaną przedstawione
wyáącznie ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie specyficzne dla tejĪe produkcji. W związku z tym nie zostaną zaprezentowane np. ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które są ubezpieczeniami istotnymi dla rolników, jednakĪe są
to ubezpieczenia powszechne, a nie specyficzne dla dziaáalnoĞci rolniczej.
212
R.D. Pope, Risk and Agriculture, [w:] Economics of Risk, pr. zbior. pod red. D.J. Meyera,
Kalamazoo 2003, MI: Upjohn Institute, s. 127-130.
213
I. JĊdrzejczyk, Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w gospodarce wiejskiej
w Ğwietle integracji europejskiej i globalizacji rynku, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze. WieĞ
i Rolnictwo, pr. zbior. pod red. M. Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, s. 24.
214
P. Kobus, Ryzyko wystĊpujące w produkcji roĞlinnej, metody jego pomiaru, [w:] Czynniki
i moĪliwoĞci ograniczania ryzyka w produkcji roĞlinnej poprzez ubezpieczenia, pr. zbior. pod
red. A. Wicka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 63.
211
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gospodarstwa215. Rolnik powinien zmierzaü do zabezpieczenia przed ryzykiem,
którego czĊstotliwoĞü lub dotkliwoĞü dla prowadzonej produkcji są najwiĊksze.
Dla indywidualnego rolnika, zarządzanie ryzykiem polega na znalezieniu korzystnej kombinacji dziaáaĔ wynikających z nieznajomoĞci przyszáoĞci
i oczekiwanego zysku216. W zakresie zarządzania ryzykiem przez poszczególne
gospodarstwa rolne waĪna jest nieprzewidywalnoĞü pogodowa, w poszczególnych sezonach217. W związku z tym równie waĪne jest dokáadne zbieranie danych
klimatycznych w Polsce oraz ich dostĊpnoĞü (a takĪe ĞwiadomoĞü rolników o ich
udostĊpnieniu)218. Ograniczając straty w rolnictwie nie moĪna zapominaü o tzw.
reasekuracji agrotechnicznej (np. zabezpieczenia przeciwpowodziowe, zakup
deszczowni, dofinansowanie straĪy poĪarnej czy melioracji), którą mogą lub
w zasadzie powinni stosowaü rolnicy219.
W tabeli 26 przedstawiono czynniki wpáywające na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego w Polsce. Ze wzglĊdu na coraz wiĊkszy majątek rolników,
który w zasadzie jest toĪsamy z majątkiem ich gospodarstw domowych odpowiednio dobrane programy ubezpieczeniowe są coraz istotniejsze dla rolników220.
Tabela 26
Wybrane czynniki w zakresie ryzyka charakterystyczne dla gospodarstwa rolnego w Polsce
Cel funkcjonowania gospodarstwa rolnego
Maksimum strat
ħródáo ryzyka
Mechanizmy unikania ryzyka

Maksymalizacja zysku
ZadáuĪenie i zaprzestanie produkcji rolniczej
Pogoda, rynek, decyzje polityczne
Ubezpieczenia, legislacja
DuĪy w gospodarstwach produkcyjnych i powiązany
Majątek gospodarstwa rolnego
z majątkiem gospodarstwa domowego
ĝwiatowe (w zasadzie uniezaleĪnione od cen na rynku
Ceny produktów rolnych
lokalnym)
* przestawiono wielkoĞci charakterystyczne dla krajów rozwiniĊtych
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: R. Gommes, Climate-related risk in agriculture, A note prepared for
the IPCC Expert Meeting on Risk Management Methods, Toronto, Canada, 29 kwietnia – 1 maja 1998, s. 11.

215

J. Harwood et al. 1999, Managing Risk in Farming: Concepts, Research and Analysis,
Technical Report, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, s. 14-58.
216
H. Aimin, Uncertainty, risk aversion and risk management in agriculture, Agriculture and
agricultural science procedia 2010, t. 1, s. 152.
217
R. Gommes, Climate-related risk in agriculture, A note prepared for the IPCC Expert
Meeting on Risk Management Methods, Toronto, Canada, 29 kwietnia – 1 maja 1998, s. 2, 10.
218
B. Ozkan, H. Akcaoz, Impacts of climate factors on yields for selected crops in the Southern
Turkey, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2002, t. 7, z. 4, s. 377.
219
Rolne ubezpieczenia dotowane upraw i zwierząt – co dalej?, „Gazeta Ubezpieczeniowa”
wtorek, 14 maja 2013, http://www.gu.com.pl (9.11.2015).
220
Ze wzglĊdu na obowiązujące w Polsce Ğwiatowe ceny na wiĊkszoĞü produktów rolnych
moĪliwoĞci zabezpieczania dochodów z dziaáalnoĞci rolniczej, np. poprzez zmianĊ odbiorcy
na innym rynku są ograniczone.
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Zaprezentowane w tabeli 27 wielkoĞci przedstawiają zróĪnicowanie okreĞlonych rodzajów ryzyka na terenie Polski221. ZróĪnicowanie to wynika miĊdzy
innymi ze zróĪnicowania warunków klimatycznych na obszarze kraju. Wystarczy wspomnieü, Īe np. w miesiącu kwietniu, Ğrednia temperatura w latach 1971-2000 wahaáa siĊ od 4,5°C w Zakopanem, przez 6,5°C w Chojnicach do 8,4°C
w Opolu, natomiast suma opadów w podobnym okresie wyniosáa od 28 mm
w Toruniu do 54 mm w Nowym Sączu222.
Dla rolnictwa zagroĪenie stanowi nie tylko suma opadów, ale ich zmiennoĞü, która wzrasta (wyraĪona wspóáczynnikiem zmiennoĞci bĊdącym stosunkiem odchylenia standardowego do wartoĞci Ğredniej), co jest dowodem postĊpującej niestabilnoĞci naszego klimatu223. Wzrasta równieĪ wartoĞü zniszczeĔ
zarówno ekonomicznych, jak i spoáecznych, które są wywoáane przez czynniki
klimatyczne224. Kwestią coraz bardziej istotną staje siĊ poprawa skutecznoĞci
zarządzania ryzykiem powodziowym i suszą225. Zgodnie z danymi Organizacji
ds. WyĪywienia i Rolnictwa (FAO) aĪ 84% zniszczeĔ i szkód powodowanych
przez suszĊ dotyczy sektora rolnego226. Jak wskazano na rysunku 15 pod wzglĊdem sum opadów PolskĊ moĪna podzieliü na 3 czĊĞci: na obszary o trendach
rosnących, trendach malejących i bez wyraĨnych trendów. W kaĪdej z tych czĊĞci prawdopodobieĔstwo suszy jest inne, a wiĊc i inne bĊdzie prawdopodobnie
zapotrzebowanie na ochronĊ ubezpieczeniową.

221

W pracy zostanie przedstawione kwestia opadów i temperatury, natomiast szerzej o innych
ryzykach charakterystycznych dla rolnictwa, np. [w:] ZagroĪenia Okresowe WystĊpujące
w Polsce, Rządowe Centrum BezpieczeĔstwa, Warszawa 2010.
222
NajuboĪszy w opady jest ciągnący siĊ równoleĪnikowo od Pojezierza Wielkopolskiego
i Niziny Wielkopolskiej poprzez NizinĊ Mazowiecką pas Ğrodkowej Polski. Klimat w Polsce
oraz analiza programów dziaáaĔ pod kątem zmian klimatu do 2015 r. Zaáącznik 4 do Programu wodno-Ğrodowiskowego kraju, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010.
223
Klimat w Polsce oraz analiza programów dziaáaĔ pod kątem zmian klimatu do 2015 r. Zaáącznik 4 do Programu wodno-Ğrodowiskowego kraju, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
Warszawa 2010.
224
FAO, The Impacts of Natural Hazards and Disasters on Agriculture and Food and Nutrition
Security: A Call for Action to Build Resilient Livelihoods, http://www.fao.org (27.11.2015).
225
Informatyczny System Osáony Kraju, http://www.isok.gov.pl/pl/ (2.11.2015).
226
FAO, The impact of disasters on agriculture and food security, http://www.fao.org
(27.11.2015).
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Rysunek 15
Trendy rocznych sum opadów atmosferycznych na obszarze Polski w okresie 1891-2000

ħródáo: Klimat w Polsce oraz analiza programów dziaáaĔ pod kątem zmian klimatu do 2015 r. Zaáącznik 4 do
Programu wodno-Ğrodowiskowego kraju, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010.

Omówione czynniki są tylko jednymi z wybranych, które mogą wpáywaü
na produkcjĊ rolną, ale wymieniü tu moĪna takĪe: uksztaátowanie terenu czy nasáonecznienie, po te mniej przewidywalne jak: huragan czy grad. Z tego powodu
nie moĪe dziwiü duĪe zróĪnicowanie ryzyka na poszczególne uprawy i dla poszczególnych grup ryzyka na terenie caáego kraju (tabela 27)227. Ze wzglĊdu na
specyficzne ryzyko dotyczące rolnictwa dotowane ubezpieczenia upraw rolnych
funkcjonują w wielu paĔstwach na Ğwiecie228. MiĊdzy innymi w ten sposób paĔstwo zachĊca rolników do kupowania takich ubezpieczeĔ, jest to bowiem opáacalne dla rolników, jak i spoáeczeĔstwa jako caáoĞci229.

227

Tabela nie uwzglĊdnia ryzyka poĪaru, gdyĪ to ryzyko, okreĞlone w pierwotnej ustawie
z 2005 roku jako ogieĔ („szkody wyrządzone przez ogieĔ oznaczają szkody powstaáe w wyniku
dziaáania ognia, który przedostaá siĊ poza palenisko lub powstaá bez paleniska i rozszerzyá siĊ
o wáasnej sile”), bĊdący ryzykiem komercyjnym, zostaáo z niej wykreĞlone nowelizacją
z 2006 roku. Uznano, iĪ Skarb PaĔstwa nie powinien subwencjonowaü skáadek do ubezpieczenia związanego z takim ryzykiem.
228
V. Vilhelm, The Role of Public Support of Risk Management in Agriculture, Agrarian Perspectives, Proceedings of the 20th International Scientific Conference, 13-14 wrzeĞnia 2011
Prague, Czech Republic, Czech University of Life Sciences Prague, Prague 2011, s. 179-185.
229
M.P.M. Meuwissen et al., Sharing risks in agriculture; principles and empirical results,
NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences 2001, t. 49, z. 4, s. 343-356.
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tytoĔ

chmiel

buraki cukrowe

ziemniaki

rzepik

rzepak ozimy

rzepak jary

kukurydza

zboĪa ozime

zboĪa jare

Wyszczególnienie

2,012,0

0,352,0
0,393,6

0,954,0

0,392,0
0,392,25
0,355,0

G

3,012,0
5,012,0

1,0-6,0

1,010,0

2,5-6,7

1,0-5,0

0,984,6

G, Pw

5,015,0

3,6213,0
2,513,0

1,8910,0

G,
Usp,
Pw

1,512,0

Po

3,610,0
4,010,0

1,8-8,0

Usp

1,0-3,0

1,0-5,0

1,0-4,8

1,0-3,0

0,5-3,6

Pw

Ryzyka/wysokoĞci stawek taryfowych
G,
G,
G, Usp,
G, H, Usp,
Pw,
Pw, Po,
Dn,
H,
H,
S
G, Usp
H, Dn,
Pi,
Dn,
Dn,
Pi,
OziL
Pi,
Pi,
OziL
OziL OziL
0,474,0
2,02,015,0
4,5
1,670,544,04,59,0
4,0
10,0
11,0
2,00,473,017,0
5,0
5,5
1,335,0
3,155,56,04,011,0
12,0
14,0
6,5
1,335,0
2,55,56,02,011,0
12,0
14,0
15,0
0,473,05,0
7,0
0,543,05,0
5,5
2,05,05,016,0
12,0
8,5
2,06,06,018,0
12,0
10,0
6,015,0

5,012,0

G,
Usp,
Pw,
Po

5,014,0
5,013,0
5,012,0
6,014,0

7,017,0

5,012,0
6,014,0
5,012,0
5,514,0

6,016,0
6,016,0

5,513,0

7,0-16,0

6,0-14,0

6,0-15,0

6,0-16,0

8,0-18,0

6,0-15,0

6,0-13,0

6,6-15,0

6,0-13,0

5

G, Usp,
G, Usp,
G, Usp,
Pw, Po, Po,
Pw, H,
Pw, Po,
S, H,
Pi,
Dn, Pi,
S
Dn, Pi, OziL
OziL
OziL

Tabela 27
Przykáadowe wysokoĞci stawek taryfowych ubezpieczenia poszczególnych upraw rolnych od pojedynczych rodzajów ryzyka oraz pakiety
ryzyka ujĊte w taryfach stawek stanowiących zaáączniki do umów zawartych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakáadami
ubezpieczeĔ na stosowanie dopáat do skáadek ubezpieczeĔ w 2014 r.



7,715,0

1,015,0
1,013,2
0,6412,0

5,012,0

0,512,0
1,012,0
0,586,0

1,512,0

1,512,0
1,512,0
1,512,0

1,515,0

5,410,0

1,0-3,6

2,0-9,0 1,0-7,2

1,0-5,0 0,5-2,0

6,0-9,0

1,0-5,0

1,517,0
2,017,0
2,015,0

2,017,0

2,018,0

1,015,0
3,015,0

8,015,0

6,015,0

2,015,0
2,512,0
0,775,0

5,515,0

3,012,0

3,06,0
5,013,0

9,014,0

7,012,0

2,04,5
3,011,0
3,06,0

9,015,0

3,09,0

5,018,0

4,5-7,0

10,016,0

10,015,0

3,08,0
4,017,0

10,016,0

10,014,0

4,510,0
5,016,0
5,013,0

11,017,0

6,017,0
12,019,0

6,6-18,0

tab. 27 cd.

5,018,0

6,15

6,0-17,0

4,5-9,0 5,0-11,0

11,017,0

11,016,0

G
Pw
Usp
Po
Pi
S
H
Dn

grad
przymrozki wiosenne
ujemne skutki przezimowania
powódĨ
piorun
susza
huragan
deszcz nawalny
obsuniĊcie siĊ ziemi
OziL
i lawiny
ħródáo: Uzasadnienie Projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk 3247), http://www.sejm.gov.pl (15.10.2015).

roĞliny strączkowe

truskawki

owoce drzew
i krzewów
owocowych
drzewa i krzewy
owocowe

warzywa gruntowe

1,012,0

5.2.

Przegląd regulacji prawnych
Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych – dokáadnie ubezpieczenie
ziemiopáodów od gradobicia i powodzi wprowadzono ustawą z 28 marca 1952
roku (w tej samej ustawie wprowadzono obowiązkowoĞü ubezpieczenia budynków od ognia i innych okreĞlonych zdarzeĔ losowych)230. Podobne zapisy
utrzymaáa nowa Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych231. W Ustawie z dnia 20 wrzeĞnia 1984 r. o ubezpieczeniach
majątkowych i osobowych ubezpieczeniami ustawowymi byáy objĊte, m.in.232:
1.
budynki – od ognia, huraganu i innych zdarzeĔ losowych,
2.
uprawy zbóĪ oraz roĞlin okopowych i pastewnych – od gradobicia, ognia,
powodzi i zalania wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych,
3.
konie i bydáo w wieku przydatnoĞci produkcyjnej oraz trzoda chlewna,
z wyjątkiem prosiąt – od padniĊcia i uboju z koniecznoĞci.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoĞci cywilnej wprowadzono
w 1975 roku233 i do 1990 roku funkcjonowaáo234 bez istotnych zmian. Jednak na
podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej235
ubezpieczenie to nie obejmuje juĪ odpowiedzialnoĞci za szkody wyrządzone
w Īyciu prywatnym.
Jeszcze w 1989 r. ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego oraz upraw
rolnych byáy tzw. ubezpieczeniami ustawowymi (realizacja ochrony po speánieniu
okolicznoĞci zdefiniowanych w ustawie, bez koniecznoĞci zawierania umowy
ubezpieczenia). Ustalenia wysokoĞci dokonywaá PaĔstwowy Zakáad UbezpieczeĔ
w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o jej otrzymaniu236.
Ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej rozwiązanie to ulegáo likwidacji (uchylono UstawĊ z dnia 20 wrzeĞnia 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych) i jako jedyne obowiązkowe ubezpieczenia
230

Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach paĔstwowych (Dz.U. 1952 nr 20 poz.
130); E. StroiĔski, Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie, Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa 2006, s. 134-151.
231
Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
(Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357).
232
Ustawa z dnia 20 wrzeĞnia 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
(Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242).
233
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1975 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeĔ rolników od nieszczĊĞliwych wypadków i odpowiedzialnoĞci cywilnej (Dz.U. 1975 nr
28 poz. 145).
234
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej (Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344).
235
Dz.U. nr 59, poz. 344 z póĨn. zm.
236
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1989 r. w sprawie ubezpieczenia
ustawowego budynków i mienia w gospodarstwie rolnym oraz na dziaákach nie wchodzących
w skáad gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 68, poz. 412).
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w dziaáalnoĞci rolniczej pozostaáy ubezpieczenie budynków wchodzących
w skáad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeĔ losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnoĞci cywilnej rolników z tytuáu prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej. Rozwiązanie to zostaáo podtrzymane w Ustawie z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. 2013
poz. 392). W myĞl tej ustawy rolnikiem jest osoba fizyczna, w której posiadaniu
jest gospodarstwo rolne, za które uwaĪa siĊ obszar uĪytków rolnych, gruntów
pod stawami oraz sklasyfikowanych jako uĪytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający áącznie powierzchniĊ 1,0 ha, jeĪeli podlega on w caáoĞci
lub czĊĞci opodatkowaniu podatkiem rolnym, a takĪe obszar takich uĪytków
i gruntów, niezaleĪnie od jego powierzchni, jeĪeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dziaá specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ze wzglĊdu na likwidacjĊ obowiązkowoĞci ubezpieczeĔ upraw rolnych
oraz zwierząt gospodarskich oraz pogorszenie sytuacji finansowej rolników
liczba ubezpieczeĔ upraw rolnych po 1989 roku radykalnie obniĪyáa siĊ. Celem
popularyzacji coraz bardziej istotnych, jednak niedocenianych przez rolników
ubezpieczeĔ upraw rolnych 7 lipca 2005 roku uchwalono UstawĊ o dopáatach do
ubezpieczeĔ upraw rolnych i zwierząt gospodarskich237. Od 1 lipca 2008 roku,
na podstawie nowelizacji z 7 marca 2007 roku, ubezpieczenia upraw rolnych,
w zakresie jaki zostanie wspominany w niniejszej pracy mają charakter obowiązkowy238. Na podstawie ustawy (art. 10c Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r. poz. 577) rolnik – jak wspomniano – zobowiązany jest do ubezpieczenia minimum 50% powierzchni upraw, do których uzyskaá páatnoĞci bezpoĞrednie
w roku poprzedzającym, minimum od jednego z nastĊpujących ryzyk: powódĨ,
susza, grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne. Jednak w tym
przypadku, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, za rolnika
naleĪy uznaü osobĊ fizyczną lub prawną bądĨ grupĊ osób fizycznych lub prawnych, bez wzglĊdu na status prawny takiej grupy i jej czáonków w Ğwietle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest poáoĪone na obszarze objĊtym
zakresem terytorialnym Traktatów, okreĞlonym w art. 52 TUE w związku z art.
349 i 355 TFUE, oraz które prowadzą dziaáalnoĞü rolniczą. Gospodarstwo rolne
(zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia) oznacza wszystkie jednostki
237

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopáatach do ubezpieczeĔ upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249).
238
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopáatach do ubezpieczeĔ upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 49 poz. 328).
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wykorzystywane do dziaáalnoĞci rolniczej i zarządzane przez rolnika, znajdujące
siĊ na terytorium tego samego paĔstwa czáonkowskiego. Natomiast za dziaáalnoĞü rolniczą uwaĪa siĊ (zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia):
1.
produkcjĊ, hodowlĊ lub uprawĊ produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlĊ zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
2.
utrzymywanie uĪytków rolnych w stanie, dziĊki któremu nadają siĊ one
do wypasu lub uprawy bez koniecznoĞci podejmowania dziaáaĔ przygotowawczych wykraczających poza zwykáe metody rolnicze i zwykáy sprzĊt rolniczy,
w oparciu o kryteria okreĞlone przez paĔstwa czáonkowskie na podstawie ram
ustanowionych przez KomisjĊ, lub
3.
prowadzenie dziaáaĔ minimalnych, okreĞlanych przez paĔstwa czáonkowskie, na uĪytkach rolnych utrzymujących siĊ naturalnie w stanie nadającym siĊ
do wypasu lub uprawy.
Ze wzglĊdu na zdefiniowanie rolnika nie tylko jako osoby fizycznej, czy teĪ
gospodarstwa rolnego, bez minimalnego progu wielkoĞciowego w tym przypadku
liczba potencjalnie zobowiązanych do posiadania ubezpieczenia jest szersza.
Celem zwiĊkszenia popularyzacji ubezpieczeĔ nowelizacją z 2015 roku239
zwiĊkszono dopáaty do skáadek (są one wypáacane przez ministra wáaĞciwego do
spraw rolnictwa), które obecnie wynoszą (art. 5 ust. 2):
1)
65% skáadki z tytuáu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1, jeĪeli okreĞlone przez zakáady ubezpieczeĔ stawki taryfowe ubezpieczenia
nie przekraczają:
a) przy ubezpieczeniu upraw zbóĪ, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku,
ziemniaków lub buraków cukrowych – 3,5% sumy ubezpieczenia upraw;
w przypadku rozdzielenia rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej
uprawy dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka,
b) przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu,
drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roĞlin strączkowych240 – 5%
sumy ubezpieczenia; w przypadku rozdzielenia rodzajów ryzyka suma
ubezpieczenia danej uprawy dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka;
2)
65% skáadki z tytuáu ubezpieczenia zwierząt, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 2, jeĪeli okreĞlone przez zakáady ubezpieczeĔ stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekraczają 0,5% sumy ubezpieczenia.

239

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2015 poz. 892).
240
ZwiĊkszenie m.in. granicznej stawki taryfowej w odniesieniu do warzyw gruntowych oraz
drzew i krzewów owocowych zapewne wpáynie na zwiĊkszenie powierzchni upraw rolnych
objĊtych ochroną ubezpieczeniową.
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NaleĪy równieĪ pokreĞliü, Īe zgodnie z ustawą (art. 5 ust. 2b) zakáady
ubezpieczeĔ mogą okreĞliü stawki taryfowe ubezpieczenia wyĪsze niĪ okreĞlone
powyĪej (3,5 i 5%). W przypadku gdy stawki taryfowe ubezpieczenia są wyĪsze
niĪ okreĞlone powyĪej, ale nie przekraczają 6% sumy ubezpieczenia, dopáaty do
skáadek przysáugują w niezmienionej wysokoĞci, czyli w wysokoĞci 65% skáadki.
W tym miejscu naleĪy podkreĞliü, Īe powyĪsze zapisy ulegają ciągáej modyfikacji. W pierwotnym ksztaácie ustawy uchwalonej w 2005 roku dopáaty
miaáy wynosiü do:
1)
40% ale nie mniej niĪ 30% skáadki z tytuáu ubezpieczenia upraw,
2)
50% ale nie mniej niĪ 40% skáadki z tytuáu ubezpieczenia zwierząt.
JednoczeĞnie dopáaty miaáy byü stosowane, jeĪeli stawki taryfowe
ubezpieczenia:
1)
upraw – nie przekraczają 3,5% sumy ubezpieczenia,
2)
zwierząt – nie przekraczają 0,5% sumy ubezpieczenia.
W przypadku ubezpieczeĔ upraw naleĪy podkreĞliü dwa kluczowe elementy waĪne dla rolników. Po pierwsze (art. 10c ust. 4 pkt 2-3) – odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw,
rozpoczyna siĊ w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia
szkód spowodowanych przez:
x powódĨ, suszĊ, grad i przymrozki wiosenne – po upáywie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;
x ujemne skutki przezimowania – od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, z tym, Īe powinna byü ona zawarta w terminie do dnia
1 grudnia.
A po drugie (art. 6 ust. 2) w ubezpieczeniu upraw zakáad ubezpieczeĔ odpowiada za szkody spowodowane przez:
1)
huragan, powódĨ, deszcz nawalny, grad, piorun, obsuniĊcie siĊ ziemi, lawinĊ, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, jeĪeli szkody
w plonie gáównym wyniosą co najmniej 10%;
2)
suszĊ, jeĪeli szkody w plonie gáównym wyniosą co najmniej 25%.
Jak wspomniano powyĪej, ustawĊ nowelizowano kilkukrotnie. Pierwszej
zmiany dokonano juĪ w 2006 roku241, kiedy to usuniĊto z przedmiotowej ustawy
2 ryzyka: ogieĔ i eksplozjĊ oraz poszerzono zakres upraw (chmiel, warzywa,
drzewa i krzewy owocowe, ziemniaki) i zwierząt (drób, ryby) objĊtych tym ubezpieczeniem. JednakĪe najistotniejsze zmiany nastąpiáy nowelizacją z 7 marca
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o dopáatach do ubezpieczeĔ upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2006 nr 120 poz. 825).
105

2007 roku242, kiedy to wprowadzono wspomnianą juĪ obowiązkowoĞü tych
ubezpieczeĔ oraz zmieniono nazwĊ ustawy z „o dopáatach do ubezpieczeĔ
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” na „o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich”. Poszerzono takĪe zakres roĞlin, które mogą zostaü
objĊte dotowanymi ubezpieczeniami, wprowadzono tytoĔ, truskawki oraz roĞliny strączkowe oraz wprowadzono moĪliwoĞü rozdzielenia poszczególnych
ryzyk w umowie ubezpieczenia i ubezpieczenie upraw od „okreĞlonego ryzyka”
(art. 3 ust. 1a), np. wystĊpującego najczĊĞciej na danym obszarze. Nowelizacja
ta wprowadziáa równieĪ wyĪsze dopáaty do skáadek – do 60%, ale nie mniej niĪ
50% skáadki z tytuáu ubezpieczenia upraw. Zmieniono równieĪ definicjĊ suszy
czy przymrozków wiosennych.
Kolejna nowelizacja z 25 lipca 2008 roku wprowadziáa zmianĊ w zakresie
definicji przymrozków wiosennych (w obowiązującej do dziĞ treĞci – mogą one
wystąpiü od 15 kwietnia, a nie od 1 maja), zmieniáa, obniĪyáa, dotacjĊ do skáadek (50% ale nie mniej niĪ 40% skáadki), czy teĪ doprecyzowywaáa kilka zapisów związanych z otrzymywaniem dotacji przez zakáady ubezpieczeĔ243. Na
mocy tej ustawy od 1 wrzeĞnia 2008 roku244 obowiązują zapisy dotyczące franszyzy integralnej oraz udziaáu wáasnego (art. 6 ust. 2 i 3).
Nowelizacja z 19 grudnia 2008 r.245 dotyczyáa wyáącznie zasad przeprowadzania kontroli przez ministra wáaĞciwego do spraw rolnictwa w zakáadach
ubezpieczeĔ w zakresie realizacji umów w sprawie dopáat i umów ubezpieczenia. Nowelizacja z 25 marca 2011 roku podobnie jak wczeĞniejsza nowelizacja
zmieniaáa zapisy w kwestii relacji minister wáaĞciwy do spraw rolnictwa – zakáad ubezpieczeĔ w zakresie wyboru zakáadów, które realizują ubezpieczenia
z dopáatą do skáadek246.

242

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopáatach do ubezpieczeĔ upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 49 poz. 328).
243
Rozdzielenie ryzyk w wiĊkszym zakresie pozwala na dostosowanie oferty ubezpieczeniowej do potrzeb rolników R. Stempel, Ubezpieczenia rolne w gospodarstwach rolników indywidualnych Polski póánocnej, WiadomoĞci Ubezpieczeniowe 2010, nr 2, s. 33.
244
Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie páatnoĞci (Dz.U. 2008 nr 145 poz. 918).
245
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97).
246
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli
i przedsiĊbiorców (Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622).
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Ostatnią nowelizacją byáa wspomniana wczeĞniej nowelizacja z 24 kwietnia 2015 roku247, która m.in.:
1.
podniosáa dopáaty do skáadki do 65% skáadki z tytuáu ubezpieczenia
upraw (art. 5 ust. 2 pkt 1);
2.
wprowadziáa moĪliwoĞü stosowania, w przypadku warzyw gruntowych
oraz drzew i krzewów owocowych, stawek taryfowych wyĪszych niĪ 6% sumy
ubezpieczenia (art. 5 ust. 2c);
3.
wprowadziáa moĪliwoĞü tworzenia „porozumienia koasekuracyjnynego”,
czyli umoĪliwiono zakáadom ubezpieczeĔ wspólnie udzielaü ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym i partycypowaü w ryzyku ubezpieczeniowym na
ustalonych przez siebie zasadach i w ustalonych proporcjach (art. 7 ust. 2a);
4.
skróciáa z 30 do 14 dni termin (karencjĊ), od którego(której) nastĊpuje
odpowiedzialnoĞü zakáadu ubezpieczeĔ po zawarciu umowy, w przypadku wystąpienia powodzi lub suszy (art. 10c ust. 4 pkt 2).
PowyĪsze zmiany pokazują ewolucjĊ zapisów prawnych, które miaáy doprowadziü do popularyzacji ubezpieczeĔ. MoĪliwoĞü zwiĊkszania skáadek przez
zakáady ubezpieczeĔ (w zaleĪnoĞci od sobie znanego ryzyka) oraz zwiĊkszenie
dotacji do skáadek niewątpliwie wpáywa na wzrost liczby zawieranych umów
lub/i na ubezpieczony areaá.
Wprowadzone od 1 lipca 2008 roku zmiany w zakresie obowiązkowoĞci
ubezpieczeĔ zakáadaáy ubezpieczenie 50% upraw, do których wypáacono dopáaty, a wiĊc okoáo 7 mln hektarów. Tymczasem liczby te ksztaátowaáy siĊ zupeánie
inaczej (chociaĪ obowiązkowoĞü wpáynĊáa na popularnoĞü ubezpieczeĔ), tj.
w roku: 2006 r. – 311 740 ha; 2007 r. – 575 029 ha; 2008 r. – 1 832 036 ha;
2009 r. – 2 808 104 ha; 2010 r. – 2 845 777 ha; 2011 r. – 3 032 634 ha; 2012 r. –
2 751 438 ha; 2013 r. – 3 398 811 ha.
Dokonując nowelizacji w 2015 roku zaáoĪono, Īe zmiany spowodują, Īe
powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych w poszczególnych latach 2015-2020 bĊdzie wynosiü248: 2015 r. – 3,8 mln ha, 2016 r. – 4,0 mln ha, 2017 r. –
4,2 mln ha, 2018 r. – 4,5 mln ha, 2019 r. – 4,5 mln ha, 2020 r. – 4,5 mln ha.
Natomiast w przypadku zwierząt gospodarskich zakáada siĊ objĊcie ubezpieczeniem 5 mln szt. zwierząt, w tym gáównie drobiu. W celu monitorowania realizacji zadania zastosowany zostaá miernik – powierzchnia ubezpieczonych upraw

247

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2015 poz. 892).
248
Uzasadnienie Projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk 3247), http://www.sejm.gov.pl (15.10.2015).
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w stosunku do powierzchni gruntów ornych (%)249, który zakáada siĊ, Īe bĊdzie
ksztaátowaá siĊ na nastĊpującym poziomie w poszczególnych latach: 2015 r. –
27,4%; 2016 r. – 28,8%; 2017 r. – 30,2%; 2018 r. – 32,4%; 2019 r. – 32,4%.
W 2013 r. wnioski o dopáaty bezpoĞrednie záoĪyáo – 1,35 mln250 producentów rolnych, wnioski obejmowaáy 14,1 mln ha, a wiĊc obowiązkowemu
ubezpieczeniu upraw rolnych podlegaáo, podobnie jak w 2008 roku, okoáo
7 mln hektarów251.
Wzrost popularnoĞci ubezpieczeĔ jest skorelowany z wielkoĞcią dopáat ze
strony paĔstwa do skáadek. W przeciągu 10 lat dopáaty te wzrosáy z okoáo 9,86
mln zá do 164,4 mln zá w 2013 roku, co wskazuje na znaczący wzrost popularnoĞci tych ubezpieczeĔ. W 2011 oraz 2012 roku suma wypáaconych ĞwiadczeĔ
z tytuáu ubezpieczenia upraw kilkukrotnie przewyĪszyáa kwotĊ dotacji do skáadek. Co niewątpliwie wpáynĊáo na zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa finansowego
rolnictwa, a przez to pozytywnie oddziaáuje równieĪ na caáą gospodarkĊ.
Tabela 28
Kwoty wydatkowane na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
w latach 2006-2013
Kwoty wydatkowane na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt
Kwota wypáaconych
gospodarskich, w tym:
odszkodowaĔ
Dopáaty do skáadek ubezpieczeĔ:
dofinansowanie
z ubezpieczenia
Lata
odszkodowaĔ z tytuáu
upraw
upraw
zwierząt
szkód spowodowanych
Razem
(tys. zá)
rolnych
gospodarskich
*
przez suszĊ
2006
9 861,3
9 810,2
51,1
–
–
2007
31 437,7
31 332,4
105,3
–
–
2008
97 637,6
10 728,3
54,3
86 855,0
193 390,59
2009
132 360,0
130 913,9**
59,1
1 387,0
120 803,86
2010
99 121,2
99 043,3
77,9
–
97 648,30
2011
124 711,0
124 166,7
89,7
454,6
361 838,83
2012
162 412,2
162 248,8
123,2
40,2
718 705,93
2013
164 407,1
164 245,5
161,6
–
151 435,31
* Wykazane w poszczególnych latach kwoty dofinansowania odszkodowaĔ obejmują równieĪ dofinansowanie
odszkodowaĔ wypáaconych przez zakáady ubezpieczeĔ w związku z suszą w grudniu roku poprzedniego.
** UwzglĊdniono kwotĊ 50 578,2 tys. zá dotyczącą umów zawartych w roku 2008, do których dopáaty do skáadek zostaáy przekazane ze Ğrodków roku 2009.
ħródáo: jak w tabeli 27.
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Powierzchnia gruntów rolnych w Polsce w 2013 r. wynosiáa okoáo 13,82 mln ha. Rocznik
Statystyczny Rolnictwa 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 84.
250
W 2004 roku 1,4 mln rolników záoĪyáo wnioski o dopáaty bezpoĞrednie, maksymalna liczba osób, które záoĪyáy takie wnioski wyniosáa w kolejnym 2005 roku – 1,48 mln. Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2014, Warszawa,
ARiMR 2015, s. 29.
251
Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2014,
op. cit., s. 42.
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W tabelach 29 i 30 przedstawiono wysokoĞü wypáaconych odszkodowaĔ
w poszczególnych latach, z uwzglĊdnieniem poszczególnych rodzajów ryzyka.
Jak przedstawiono w tabeli 29, i we wczeĞniej czĊĞci pracy, ryzyko pogodowe
jest zmienne, co moĪna podkreĞliü na podstawie ryzyka „ujemne skutki przezimowania”, z tytuáu którego w 2012 roku wypáacono ponad 587 mln zá, natomiast rok wczeĞniej 160 mln zá, a rok póĨniej 13 mln zá (tabela 29), przy podobnej liczbie zawartych umów ubezpieczenia (tabela 30).
Tabela 29
Kwoty wypáaconych odszkodowaĔ w latach 2008-2013 przez zakáady ubezpieczeĔ, które zawaráy
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie dopáat do skáadek ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich z tytuáu poszczególnych rodzajów ryzyka
WysokoĞü wypáaconych odszkodowaĔ w latach (w tys. zá)

Ryzyka
2008
157 832
304

susza
powódĨ
ujemne skutki
898
przezimowania
przymrozki
2 910
wiosenne
grad, huragan,
deszcz nawalny,
31 445
piorun, obsuniĊcie
siĊ ziemi, lawina
Razem
193 390
ħródáo: jak w tabeli 27.

2009
1 357
1 567

2010
604
4 362

2011
2 313
1 894

2012
116
1 081

2013
39
1 697

2 268

31 487

160 644

587 776

13 033

32 922

8 049

137 249

7 386

3 322

82 688

53 144

59 736

122 345

133 342

120 803

97 648

361 838

718 705

151 435

Tabela 30
Struktura ubezpieczeĔ upraw rolnych wedáug rodzajów ryzyka w latach 2008-2013
Liczba grup ryzyka – umowy, których zakres ubezpieczenia obejmuje dane ryzyko
Ryzyka

2008

susza
14 714
powódĨ
13 729
ujemne skutki
71 738
przezimowania
przymrozki
72 182
wiosenne
huragan
13 679
deszcz nawalny
13 679
grad
88 437
piorun*
13 613
obsuniĊcie siĊ
13 613
ziemi*
lawina*
13 613
Razem
328 997
* ryzyka uwzglĊdnione áącznie
ħródáo: jak w tabeli 27.

2009

2010

2011

2012

2013

9 001
1 863

1 494
2 064

648
610

274
348

117
427

44 646

50 770

54 204

63 030

65 620

67 834

73 631

69 896

77 672

75 063

1 369
1 352
174 465
1 340

4 623
4 623
188 008
4 597

4 970
4 970
171 835
4 882

6 468
6 468
169 950
4 851

11 328
11 328
181 256
5 492

1 340

4 597

4 882

4 851

5 492

1 340
304 550

4 597
339 004

4 871
321 768

4 728
338 640

5 492
361 615

Szczegóáowo przedstawiając kolejne ubezpieczenie naleĪy wspomnieü,
Īe w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej rolników, zgodnie
z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie109

czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakáad ubezpieczeĔ nie odpowiada za szkody:
1) w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie
rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo
osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub
pracującym w jego gospodarstwie rolnym;
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaĨnych niepochodzących od zwierząt;
3) w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobĊ objĊtą
ubezpieczeniem albo wykonywaniem usáug; jeĪeli wskutek tych wad nastąpiáa
szkoda na osobie, zakáad ubezpieczeĔ nie ponosi odpowiedzialnoĞci tylko wtedy, gdy osoba objĊta ubezpieczeniem wiedziaáa o tych wadach;
4) powstaáe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginiĊcia rzeczy wypoĪyczonych lub przyjĊtych przez osobĊ objĊtą ubezpieczeniem OC rolników
do uĪytkowania, przechowania lub naprawy;
5) polegające na utracie gotówki, biĪuterii, dzieá sztuki, papierów wartoĞciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
6) polegające na zanieczyszczeniu lub skaĪeniu Ğrodowiska;
7) wynikáe z kar pieniĊĪnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a takĪe
kar lub grzywien związanych z naleĪnoĞciami wobec budĪetu paĔstwa.
KaĪde z powyĪszych wyáączeĔ moĪe mieü skutki finansowe dla rolników
w przypadku spowodowania szkód. Warto zwróciü uwagĊ na wyáączenie związane z wykluczeniem szkód spowodowanych skaĪeniem lub zanieczyszczeniem
Ğrodowiska, co w odniesieniu do dziaáalnoĞci rolnika jest bardzo prawdopodobne, a wobec wzrastających kwot ĞwiadczeĔ moĪe byü dotkliwe finansowo dla
sprawcy (w tym przypadku rolnika)252. Ochroną ubezpieczeniową są objĊte
wyáącznie szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika tego
gospodarstwa rolnego253 (art. 50 ust. 1), a wiĊc np. zgodnie z Wyrokiem Sądu
NajwyĪszego z dnia 12 kwietnia 2013 roku wykorzystanie zwierzĊcia hodowanego w gospodarstwie rolnym, odáączonego od tego gospodarstwa w celu realizacji upodobaĔ hobbystycznych rolnika lub jego domownika, nie jest objĊta odpowiedzialnoĞcią gwarancyjną ubezpieczyciela254.
252

Podobne wyáączenie znajduje siĊ w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, co równieĪ moĪe w okreĞlonych sytuacjach dotyczyü rolnika, który pojazdów mechanicznych czĊsto (gáównie) uĪywa w bezpoĞrednim kontakcie z glebą, Ğrodowiskiem.
253
W Ustawie z dnia 20 wrzeĞnia 1984 roku o ubezpieczeniach osobowych i majątkowych
(Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242) ubezpieczanie ustawowe OC rolnika obejmowaáo równieĪ szkody wyrządzone w Īyciu prywatnym (art. 6 ust. 5).
254
Wyrok Sądu NajwyĪszego z dnia 12 kwietnia 2013 r. (Sygn. akt IV CSK 565/12).
110

PodkreĞlenia w przypadku ubezpieczenia OC rolników wymaga równieĪ zakres odpowiedzialnoĞci tego ubezpieczenia. Zgodnie z Wyrokiem Sądu OkrĊgowego w Sáupsku z dnia 26 lipca 2013 r. „jeĪeli szkoda wyrządzona przez rolnika
ma związek z „ruchem” gospodarstwa rolnego (...), a wiĊc z ruchem jakiegokolwiek urządzenia (maszyny) napĊdzanego siáami przyrody wtedy odpowiedzialnoĞü
rolnika oparta bĊdzie na zasadzie ryzyka, w przypadku wyrządzenia szkody przy
pracach bez wykorzystania maszyn i urządzeĔ poruszanych za pomocą siá przyrody
odpowiedzialnoĞü ta bĊdzie opieraü siĊ na zasadzie winy (którą trzeba udowodniü)
lub sáusznoĞci”255.
Tak jak liczbĊ zawartych umów ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia
upraw naleĪy analizowaü w kontekĞcie liczby producentów rolnych, którzy wnioskowali o dopáaty bezpoĞrednie, tak ubezpieczenia OC oraz budynków naleĪy
analizowaü w kontekĞcie liczby indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce.
Jak wskazują liczby przedstawione w tabeli 31 popularnoĞü tych ubezpieczeĔ jest
bardzo duĪa, a ze wzglĊdu na definicjĊ Gáównego UrzĊdu Statystycznego, która
odnosi siĊ do gospodarstw o powierzchni powyĪej 1 ha, które faktycznie prowadzą dziaáalnoĞü rolniczą, moĪna nawet sformuáowaü hipotezĊ, Īe liczba umów
ubezpieczenia w tym zakresie jest wiĊksza niĪ liczba faktycznie prowadzących
dziaáalnoĞü rolniczą gospodarstw rolnych.
Tabela 31
Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyĪej
1 ha oraz liczba zawartych obowiązkowych ubezpieczeĔ OC rolników oraz budynków
w gospodarstwach rolnych w latach 2008-2013 (w tys.)
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Indywidualne gospodarstwa
rolne o powierzchni
powyĪej 1 ha*
1806,5
1765,9
1480,2
1614,9
1452,9
1391,1

Liczba polis obowiązkowego ubezpieczenia OC
gospodarstw rolnych osób
fizycznych
1452,2
1439,4
1419,7
1509,4
1490,9
1463,5

Liczba polis obowiązkowego
ubezpieczenia budynków
rolnych osób fizycznych
1640,7
1627,9
1609,9
1688,4
1508,8
1929,2

* Od 2010 roku zmianie ulegáa definicja gospodarstwa rolnego. Zgodnie z obowiązującą definicją gospodarstwa
rolne nie obejmują posiadaczy uĪytków rolnych nieprowadzących dziaáalnoĞci rolniczej oraz posiadaczy uĪytków rolnych o powierzchni poniĪej 1 ha prowadzących dziaáalnoĞü rolniczą o maáej skali. Dodatkowo, ze
wzglĊdu na przedmiot badawczy, w tabeli wyáączono gospodarstwa o powierzchni poniĪej 1 ha.
ħródáo: D. Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia spoáecznego rolników w Polsce,
TNOiK, ToruĔ 2011; Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeĔ 2010, KNF, Warszawa 2011; Biuletyn Roczny. Rynek
ubezpieczeĔ 2011, KNF, Warszawa 2012; Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeĔ 2012, KNF, Warszawa 2013; Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeĔ 2013, KNF, Warszawa 2014; Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Warszawa,
GUS 2014, s. 113; Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, Warszawa, GUS 2013, s. 10.
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Wyrok Sądu OkrĊgowego w Sáupsku z dnia 26 lipca 2013 r. (Sygn. akt IV Ca 357/13);
J. Nawracaáa, Ubezpieczenia OC rolnika. OdpowiedzialnoĞü na zasadzie winy czy ryzyka,
Prawo Asekuracyjne 2009, nr 2, s. 98-105.
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Omówione ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie są obowiązkowe,
wiĊc za ich brak mogą byü naliczone pewne opáaty, w przypadku:
1.
ubezpieczenia budynków wchodzących w skáad gospodarstwa rolnego od
ognia i innych zdarzeĔ losowych kara wynosi równowartoĞü jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracĊ (art. 88 ust. 2 pkt 3 Ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych);
2.
ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej rolników z tytuáu prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej – równowartoĞü jednej dziesiątej minimalnego
wynagrodzenia za pracĊ (art. 88 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych);
3.
ubezpieczenia upraw – wysokoĞü opáaty stanowi równowartoĞü w záotych 2 euro od 1 ha, ustalaną przy zastosowaniu kursu Ğredniego ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski wedáug tabeli kursów nr 1 w roku
kontroli (art. 10c ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich).
W tabeli 32 przedstawiono podmioty zobowiązane oraz uprawnione
do kontroli rolników w zakresie posiadania ubezpieczeĔ obowiązkowych.
Artykuá 84 ust. 5 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
dodatkowo wskazuje, Īe organy obowiązane i uprawnione przeprowadzają
kontrolĊ na zasadach i w trybie okreĞlonym w przepisach regulujących dziaáalnoĞü tych organów. W przypadku ubezpieczenia upraw, nieposiadanie tego
ubezpieczenia w obowiązkowym zakresie moĪe skutkowaü równieĪ obniĪeniem pomocy publicznej przyznanej ze strony Skarbu PaĔstwa na podstawie
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leĞnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnĊtrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 25 ust. 9).
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Tabela 32
Przeprowadzania kontroli speánienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków
rolniczych, OC rolników oraz upraw rolnych
Podmiot kontrolujący
Wyszczególnienie
Ubezpieczenie
budynków

obowiązany

uprawniony

wójt (burmistrz, prezydent
miasta) wáaĞciwy ze wzglĊdu
na miejsce poáoĪenia gospodarstwa rolnego lub miejsca
zamieszkania rolnika

a) starosta wáaĞciwy ze
wzglĊdu na poáoĪenie gospodarstwa rolnego lub miejsce
zamieszkania rolnika
b) Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny

Ubezpieczenie
upraw
Ubezpieczenie OC
rolników

wójt (burmistrz, prezydent
miasta) wáaĞciwy ze wzglĊdu
na miejsce poáoĪenia gospodarstwa rolnego lub miejsce
zamieszkania rolnika

a) starosta wáaĞciwy ze
wzglĊdu na poáoĪenie gospodarstwa rolnego lub miejsce
zamieszkania rolnika,
b) Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny

Beneficjent opáaty za
niespeánienie obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego
na rzecz gminy wáaĞciwej ze
wzglĊdu na miejsce poáoĪenia
gospodarstwa rolnego

na rzecz gminy wáaĞciwej ze
wzglĊdu na miejsce zamieszkania
albo siedzibĊ rolnika
na rzecz Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 84 i 88) oraz Ustawy
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich art. 10c ust. 9,11.

W związku z obowiązkowoĞcią OC rolników Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny (UFG) zaspokaja roszczenia z tytuáu szkód powstaáych na terytorium RP z tytuáu tego ubezpieczenia (podobnie – na okreĞlonych zasadach –
zaspokaja roszczenia z tytuáu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).
W przypadku OC rolników dotyczy to sytuacji, gdy rolnik, osoba pozostająca
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie domowym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną
w związku z posiadanym przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodĊ, bĊdącą nastĊpstwem Ğmierci, uszkodzenia ciaáa, rozstroju zdrowia bądĨ teĪ utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a rolnik nie byá ubezpieczony obowiązkowym OC rolników. Na podstawie danych udostĊpnionych przez UFG
w 2013 roku takich szkód byáo 77, a w 2014 r. – 81, a wypáaconych odpowiednio 59 i 79. Co Ğwiadczy o popularyzacji tych ubezpieczeĔ wĞród rolników256.
Potwierdza to liczba wystawionych wezwaĔ do uiszczenia opáaty za niespeánienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników. W 2013 roku
takich wezwaĔ byáo zaledwie 1470, natomiast w 2014 r. – 628.

256

Raport Roczny UFG, Warszawa 2015, s. 9-16.
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Tabela 33
Liczba szkód zgáoszonych i wypáaconych przez UFG z tytuáu braku posiadania przez rolnika
obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz liczba wystawionych wezwaĔ do uiszczenia opáaty
za niespeánienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników
Wyszczególnienie
Liczba szkód zgáoszonych OC rolników
Liczba szkód wypáaconych OC rolników
Liczba wystawionych wezwaĔ OC rolników

2013

2014

77

81

59

79

1470

628

* Ze wzglĊdu na inny niĪ UFG podmiot uprawniony do Ğciągania kar z tytuáu braku ubezpieczenia upraw rolnych oraz braku ubezpieczenia budynków rolnych sporządzenie podobnego opracowania dla tych ubezpieczeĔ
jest praktycznie niemoĪliwe.
ħródáo: Raport Roczny UFG, Warszawa 2015, s. 9-16.

5.3.

Przegląd propozycji na przyszáoĞü
W 2015 roku przeprowadzono reformĊ dotowanych ubezpieczeĔ upraw
i zwierząt gospodarskich. Jednak nie naleĪy zapominaü, Īe moĪliwa jest zupeána
zmiana w zakresie ubezpieczeĔ upraw rolnych, poprzez wprowadzenie ubezpieczeĔ indeksowych, których zadaniem jest áagodzenie skutków zagroĪenia obniĪenia plonu na skutek niekorzystnych warunków klimatycznych257. Indeks to pewien
z góry okreĞlony parametr258, którego poziom jest monitorowany przez zewnĊtrzną
niezaleĪną instytucjĊ. Wypáata Ğwiadczenia realizowana jest na podstawie okreĞlonego indeksu, kiedy jego poziom nie mieĞci siĊ w ustalonym przedziale. W związku z tym, wypáata nastĊpuje na podstawie realizacji ustalonego parametru, a nie na
podstawie rzeczywistych strat rolnika. Zaletą tej metody moĪe byü ograniczenie
zjawiska negatywnej selekcji, redukcja kosztów operacyjnych związanych z realizacją ubezpieczenia upraw, natomiast wyzwaniem jest obiektywne, poprzez parametryzacjĊ, okreĞlenie zaistnienia konkretnych zdarzeĔ. W tabeli 34 przedstawiono
potencjalne zalety, wady, szanse oraz zagroĪenia wynikające z wprowadzenia
ubezpieczeĔ indeksowych z punktu widzenia producenta rolnego. Tabela ta zawiera równieĪ odniesienia do innych podmiotów na rynku ubezpieczeniowym.
Ubezpieczenia indeksowe mogą oferowaü pokrycie skutków zdarzeĔ dotąd nieubezpieczanych lub zmniejszyü cenĊ tych ubezpieczeĔ. Niska cena ubezpieczenia
oraz rozszerzenie zakresu klientów bezpoĞrednio wpáynĊáoby na obniĪenie potencjalnych kosztów ponoszonych przez paĔstwo w przypadku klĊski Īywioáowej259.
257

A. Sarris, Weather index insurance for agricultural development: introduction and overview, Agricultural Economics 2012, t. 44, z. 4-5, s. 381.
258
Taki parametr powinien byü wyliczony na podstawie danych historycznych w zakresie
prawdopodobieĔstwa wystąpienia zjawiska i jego skutków.
259
M. Kaczaáa, K. àyskawa, Koncepcja polis indeksowych i moĪliwoĞü ich zastosowania
w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeĔ upraw w Polsce, Prezentacja, Konferencja PIU, Warszawa 5.11.2012; M. Kaczaáa, K. àyskawa, Stosunek do konceptu ubezpieczenia
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Tabela 34
Analiza wáaĞciwoĞci produktów indeksowych (analiza SWOT)
z punktu widzenia producenta rolnego
Zalety ubezpieczeĔ indeksowych
Niska cena wynikająca z niĪszych
kosztów Ğwiadczenia ochrony
MoĪliwoĞü zabezpieczenia siĊ przed
skutkami zdarzeĔ dotąd nieubezpieczanych
UniezaleĪnienie od pomocy paĔstwa
w przypadku klĊski Īywioáowej
Rozszerzenie zakresu potencjalnych
klientów
Prosta likwidacja, bez wizyty likwidatora
MoĪliwoĞü bieĪącej oceny przez
producenta rolnego, czy szkoda miaáa
miejsce
Zmniejszona liczba sporów
Produkt stosunkowo prosty
MoĪliwoĞü handlu na rynku wtórnym
Szanse w stosowaniu
ZaangaĪowanie producentów rolnych
w proces zbierania danych i udoskonalanie indeksu, takĪe poprzez naáoĪenie odgórnie obowiązku raportowania pewnych danych
Dotacja do skáadki
Uáatwienia w uzyskaniu innych form
wsparcia

Wady ubezpieczeĔ indeksowych
Niska wysokoĞü Ğwiadczenia
WysokoĞü Ğwiadczenia jest niezaleĪna od wielkoĞci szkody
WystĊpowanie ryzyka bazy, zwáaszcza w odniesieniu do indeksu opadów – moĪliwoĞü braku Ğwiadczenia pomimo faktycznej szkody, zwáaszcza u rolników
o ponadprzeciĊtnych wynikach
Wypáata dopiero po obliczeniu indeksu – de facto po zakoĔczeniu okresu ubezpieczenia
KoniecznoĞü zabezpieczenia przyrządów pomiarowych przed jakąkolwiek ingerencją
Wczesne stadium rozwoju takiego rozwiązania to: derywaty pogodowe, zapewne
zbyt maáo przekonujące dla rolników
TrudnoĞü w dostĊpie do produktu na terenie zróĪnicowanym klimatycznie, gdzie
dane historyczne są sáabej jakoĞci, dostĊpne szeregi czasowe krótkie, szkody
przyjmują rozmiary katastroficzne
MoĪliwoĞü spekulacji
ZagroĪenia w stosowaniu
Ugruntowane historyczne przyzwyczajenia producenta rolnego do peánego pokrycia szkody
Początkowy wzrost liczby sporów
Brak zaufania do instytucji monitorującej indeks
Brak zrozumienia i akceptacji korelacji miĊdzy zjawiskiem atmosferycznym
a szkodą
NaáoĪenie obowiązku ubezpieczenia
Utrudnienia w uzyskaniu pomocy z budĪetu paĔstwa w przypadku niektórych
zdarzeĔ katastroficznych bądĨ uzaleĪnienie udzielania pomocy w peánej wysokoĞci od ubezpieczenia odpowiedniej czĊĞci areaáu
Poziom Ğwiadczenia nie bĊdzie waloryzowany i nie wystarczy na przetrwanie
i odnowienie produkcji
KoniecznoĞü zaangaĪowania podmiotów trzecich w realizacjĊ pomiaru i kwestia
zaufania do nich
WątpliwoĞci prawne (nadmierne wzbogacenie) mogące skutkowaü odpowiedzialnoĞcią prawną producenta rolnego
Ewentualne naáoĪenie na producenta rolnego dodatkowych obowiązków w zakresie gromadzenia i udostĊpniania danych, w celu udoskonalenia indeksu
Wprowadzenie przymusu prawnego moĪe siĊ wiązaü z protestami producentów
rolnych

ħródáo: J. Handschke, M. Kaczaáa, K. àyskawa, Koncepcja polis indeksowych i moĪliwoĞü ich zastosowania
w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeĔ upraw rolnych, Polska Izba UbezpieczeĔ, Warszawa 2015, s. 71.

indeksowego suszy osób kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w Polsce,
WiadomoĞci Ubezpieczeniowe 2011, 4, s. 34-40.
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W zakresie wdraĪania jakichkolwiek przyszáych rozwiązaĔ naleĪy równieĪ
okreĞliü przyczyny niskiej popularnoĞci ubezpieczeĔ upraw rolnych. Powodem
braku ubezpieczeĔ wĞród wielu rolników moĪe byü traktowanie gospodarstwa
rolnego jako dodatkowego Ĩródáa dochodu, którego nie trzeba ubezpieczaü.
Jak wskazują badania, osoby, które deklarują gospodarstwo rolne jako podstawowe Ĩródáo dochodów, zdecydowanie czĊĞciej posiadają to ubezpieczenie260.
Tymczasem coraz wiĊcej rolników w Polsce zarabia poza rolnictwem. Jednym
z faktów, który na to wskazuje jest liczba ubezpieczonych rolników w Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego, na koniec 2014 roku wynosząca zaledwie 879 761 osób261. W zestawieniu z liczbą gospodarstw rolnych w Polsce lub
z liczbą wniosków dotyczących dopáat bezpoĞrednich wskazuje to, Īe znaczna
czĊĞü rolników nie jest ubezpieczona w KRUS z powodu podlegania pod system
powszechny262.
OczywiĞcie powodem nieposiadania ubezpieczeĔ upraw jest równieĪ zaufanie do towarzystw ubezpieczeĔ majątkowych w Polsce. Rolnicy zdecydowanie gorzej oceniają towarzystwa niĪ pracownicy czy teĪ pracujący na wáasny
rachunek. Przedstawione w tabeli 35 liczby warto zestawiü z zaufaniem np. do
bardzo dobrze ocenianych banków, które cieszą siĊ zaufaniem 44,8% pracujących na wáasny rachunek, 39,8% pracowników oraz 28,6% rolników (wskazanie
tak, duĪe i tak, umiarkowane). Banki oceniane są przez te podmioty lepiej niĪ
towarzystwa ubezpieczeniowe (tabela 35).
Tabela 35
Zaufanie do towarzystw ubezpieczeĔ majątkowych poszczególnych grup zawodowych
Wyszczególnienie

ħródáo utrzymania gospodarstwa

pracowników
rolników
pracujących na wáasny rachunek
emerytów
rencistów
utrz. siĊ z niezarobkowych Ĩródeá

Zaufanie do towarzystw ubezpieczeĔ majątkowych
Ogóáem
tak
nie mam
tak duĪe
nie
umiarkowane
zdania
1,2%
27,2%
34,2%
37,4% 100,0%
1,2%
22,4%
32,3%
44,1% 100,0%
1,2%

31,7%

36,8%

30,3% 100,0%

1,3%
1,8%

20,9%
17,4%

30,7%
29,0%

47,0% 100,0%
51,7% 100,0%

1,4%

17,1%

32,7%

48,7% 100,0%

Ogóáem
1,3%
24,4%
32,9%
41,4% 100,0%
ħródáo: Diagnoza spoáeczna: zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com (25.08.2015).

260

D. Walczak, Uwarunkowania…, op. cit., s. 207.
Kwartalna Informacja Statystyczna. IV kwartaá 2014 r., Warszawa 2015, s. 25.
262
Zapewne powody tej róĪnicy są równieĪ inne, np.: prowadzenie gospodarstwa rolnego
przez rencistĊ lub emeryta.
261

116

OczywiĞcie wystĊpują czynniki, które wpáywają wyáącznie na niską popularnoĞü ubezpieczeĔ upraw. Czynniki te dotyczą nie tylko rolników, czy firm
ubezpieczeniowych, ale takĪe sfery rządowej. Celem ograniczania tych trudnoĞci dokonywane są zmiany w funkcjonowaniu ubezpieczeĔ263.
PowaĪnym problemem równieĪ dotyczącym tych ubezpieczeĔ jest przejmowanie na siebie roli ubezpieczyciela przez paĔstwo. To wáadze paĔstwowe
swoimi wypowiedziami zbyt czĊsto stawiają siĊ w roli ubezpieczyciela, skutecznie zniechĊcając rolników do ubezpieczenia. Sformuáowania typu: rząd pomoĪe
poszkodowanym rolnikom, są bardzo czĊsto wypowiadane przez polityków,
zwáaszcza w okresie kampanii wyborczej264. W 2015 roku rząd postanowiá przeznaczyü na pomoc rolnikom poszkodowanym na skutek suszy 488 mln záotych.
OczywiĞcie pomoc objĊáa gospodarstwa ubezpieczone, pozostaáe – jak wspomniano – mogáy dostaü pomoc pomniejszoną o 50 procent.
ZwiĊkszenie popularnoĞci ubezpieczeĔ upraw z jednej strony jest w interesie wszystkich podmiotów funkcjonujących na tym rynku – czyli rolników,
zakáadów ubezpieczeĔ oraz sfery rządowej. Z drugiej strony, te same podmioty
odpowiadają za popularyzacjĊ tych ubezpieczeĔ. Zmiany prawne wprowadzane
przez rząd wpáywają na lepszy odbiór tych ubezpieczeĔ przez zakáady ubezpieczeĔ, np. poprzez zmiany w zakresie kalkulacji dopáat do ubezpieczeĔ.
Zmiany te wpáywają równieĪ na moĪliwoĞü zaoferowanie bardziej rynkowej
oferty, która zostanie pozytywnie odebrana przez rolników. Natomiast Zakáady
ubezpieczeĔ i rząd powinny w wiĊkszym zakresie dziaáaü w kierunku popularyzacji tych ubezpieczeĔ oraz w zakresie zwiĊkszania ĞwiadomoĞci ubezpieczeniowej rolników.

263

Nie wszystkie zmiany są korzystne, jak przedstawiono we wczeĞniejszej czĊĞci pracy, dotacja do skáadek zostaáa obniĪona w 2008 roku, co mogáo wpáynąü negatywnie na popularnoĞü
tych ubezpieczeĔ.
264
D. Walczak, Wybrane determinanty rozwoju rynku ubezpieczeĔ gospodarczych w Polsce, [w:]
Problematyka wspóáczesnych ubezpieczeĔ, pr. zbior. pod red. A. OrganiĞciak-Krzykowskiej,
J. Bak, Warszawa-Olsztyn 2013, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – Uniwersytet WarmiĔsko-Mazurski, s. 9-20.
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Tabela 36
TrudnoĞci postrzegane przez rolników, sferĊ rządową oraz przez Zakáady UbezpieczeĔ
dotyczące ubezpieczeĔ upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (stan na 2012 rok)
ROLNICY
Opinia klientów
Obowiązek ubezpieczenia
Wysoka cena za ubezpieczenie
NiedostĊpnoĞü dopáaty do skáadek dla
grup klientów
Brak moĪliwoĞci ubezpieczenia okreĞlonych ryzyk
Brak atrakcyjnych ubezpieczeĔ zwierząt
gospodarskich

Szczegóáy
Brak zasadnoĞci wprowadzenia obowiązku, nie posiadanie polisy przyczyną
braku kredytu klĊskowego, brak kontroli speániania obowiązku
Brak akceptacji ceny za ubezpieczenie wyĪszej niĪ 2,5% sumy ubezpieczenia páatnej przez rolnika*
Dotyczy podmiotów „duĪych”, producentów warzyw i owoców

Brak ochrony ubezpieczeniowej od szkód spowodowanych przez zwierzynĊ
áowną, ptactwo Ğródlądowe, choroby i szkodniki
Ograniczona oferta ubezpieczenia zwierząt od padniĊcia lub skierowania na
ubój z koniecznoĞci w wyniku choroby lub wypadku
SFERA RZĄDOWA
Niewielka liczba Zakáadów UbezpieczeĔ zaangaĪowana w ubezpieczenia z dopáatami budĪetu paĔstwa
Niepeáne wykorzystanie Ğrodków na dopáaty do skáadek
Oczekiwanie jeszcze wiĊkszego zaangaĪowania Ğrodowisk rolniczych w procesy legislacyjne związane z ubezpieczeniami
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Problemy z oceną skali zaangaĪowania finansowego w udziale budĪetu paĔstwa w odszkodowaniach
Ograniczona moĪliwoĞü pomocy rolnikom w przypadku wystĊpowania zjawisk o charakterze katastroficznym – dylemat
pomiĊdzy ubezpieczeniami a pomocą socjalną
ZAKàADY UBEZPIECZEē
Brak rentownoĞci ubezpieczenia upraw
Antyselekcja ryzyka
Obsáuga zawierania bardzo duĪej iloĞci umów ubezpieczenia w krótkim czasie (paĨdziernik – listopad)
Postrzeganie ubezpieczeĔ przez wielu klientów tylko przez pryzmat ceny
Rozliczenie dopáat do skáadek za IV kwartaá powinno nastąpiü do 15 grudnia kaĪdego roku
KoniecznoĞü szybkiego dostosowywania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do zmieniającego siĊ prawa (sezonowoĞü
zawierania umów ubezpieczenia)
Obsáuga zgáoszeĔ szkód w przypadku wystąpienia zdarzeĔ losowych o charakterze katastroficznym – kumulacja zgáoszeĔ
szkód w bardzo krótkim czasie
Ograniczenia w stosowaniu dopáat do skáadek*
Szczegóáowe problemy z ubezpieczeniem upraw od ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, suszy
oraz powodzi

* co zostaáo zmienione nowelizacją z 2015 r.
ħródáo: A. Janc, TrudnoĞci w funkcjonowaniu ubezpieczeĔ upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach
2006-2012, Prezentacja, Konferencja PIU, Warszawa 5.11.2012.

W zakresie dwóch pozostaáych ubezpieczeĔ, które w prawie niezmienionej formie funkcjonują juĪ od kilkudziesiĊciu lat, naleĪy odpowiedzieü na pytanie, czy oba te ubezpieczenia powinny byü nadal obowiązkowe. Niewątpliwie
ubezpieczenie OC rolnika ma za zadanie broniü interesu rolnika jak i poszkodowanego, jednak jak wspomniano, ubezpieczenie budynków jest wyáącznie
ubezpieczeniem majątkowym, które zostaáo wprowadzone w celu ochrony rolników. Stąd w perspektywie dáugoterminowej 3 opcje pozostają do rozwaĪenia
w tym zakresie, czy zlikwidowaü obowiązkowoĞü, choüby ubezpieczeĔ budynków, bĊdących są jednymi z niewielu ubezpieczeĔ obowiązkowych, w których

118

ubezpieczający jest równieĪ potencjalnym jedynym poszkodowanym265. OczywiĞcie moĪna pozostawiü istniejący status quo, czyli pozostawiü obowiązkowoĞü wszystkich 3 ubezpieczeĔ gospodarczych w rolnictwie. Za pozostawieniem tych ubezpieczeĔ przemawiają statystyki FADN, w latach 2007-2013,
wĞród rolników uczestniczących w tym badaniu najwiĊcej rolników uzyskaáo
Ğwiadczenia wynikające z ubezpieczenia budynków (389 rolników) o Ğredniej
wartoĞci 11 813,02 zá. NajwiĊksze kwoty natomiast rolnicy (99 rolników)
uzyskali z tytuáu ubezpieczeĔ okoáoprodukcyjnych (np. ubezpieczenia upraw
i zwierząt) – 12 348,02 zá266. MoĪna równieĪ rozpocząü – 3 opcja – teoretyczną
dyskusjĊ nad zwiĊkszeniem liczby ubezpieczeĔ obowiązkowych (choüby dla
niektórych rolników), np. o ubezpieczenia Ğrodowiskowe267.
5.4. Ocena skutków regulacji
Wskazane ubezpieczenia w pierwszej kolejnoĞci mają chroniü interes majątkowy rolnika. W związku z tym naleĪy przedstawiü, jak istotne jest sprawne
funkcjonowanie tych ubezpieczeĔ. W zakresie ubezpieczeĔ upraw rolnicy
otrzymują wiĊcej Ğrodków pieniĊĪnych niĪ Ğredniorocznie paĔstwo dopáaca do
tych ubezpieczeĔ. NajwyĪsza róĪnica miaáa miejsce we wspomnianym juĪ 2012
roku, kiedy to Skarb PaĔstwa dopáaciá 162 mln záotych, natomiast rolnicy
otrzymali ponad 700 mln z tytuáu odszkodowaĔ.
Tabela 37
ĝrednioroczna efektywnoĞü udzielonej dotacji do skáadek ubezpieczeĔ upraw rolnych
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ħródáo: jak w tabeli 27.

Kwota dotacji
(tys. zá)

Kwota wypáaconych
odszkodowaĔ (tys. zá)

EfektywnoĞü dotacji (%)

61 306,50
80 335,70
99 043,30
124 166,70
162 248,80
164 245,50

193 390,59
120 803,86
97 648,30
361 838,83
718 705,93
151 435,31

315,45
150,37
98,59
291,41
442,97
92,20
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J. Orlicka, M. Orlicki, Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych w Ğwietle
nowej regulacji – wybrane zagadnienia, Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiaáy i studia
2003, nr 4, s. 79-80.
266
Polski FADN (Farm Accountancy Data Network), Baza danych.
267
MoĪna równieĪ zastanowiü siĊ nad rozszerzeniem obowiązku ubezpieczenia budynków
na caáą populacjĊ. M. Orlicki, Zasady projektowanego obowiązkowego ubezpieczenia budynków
mieszkalnych od skutków ryzyka katastroficznego – kwestie prawne i techniczno-ubezpieczeniowe,
[w:] pr. zbior. pod red. E. Kowalewskiego, Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych.
Aspekty prawno-ekonomiczne, ToruĔ 2013, s. 261-272.
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W zakresie ubezpieczenia OC, jak i ubezpieczenia budynków przedstawienie kwot odszkodowaĔ wskazuje znaczenie tych ubezpieczeĔ. Ubezpieczenia
te, jak wskazano we wczeĞniejszej czĊĞci pracy, są bardzo popularne, w związku
z tym przypis skáadki jest w miarĊ stabilny. Z drugiej strony rolnicy (lub osoby
poszkodowane w przypadku OC) corocznie otrzymują kilkaset milionów záotych odszkodowaĔ z tytuáu zawartych umów ubezpieczenia w tym zakresie.
Niewątpliwie ubezpieczenia te wpáywają na stabilnoĞü sektora rolnego, który,
jako caáoĞü, dziĊki kwotom z ubezpieczenia, jest w stanie konkurowaü z rynkami zagranicznymi. Natomiast poszczególne gospodarstwa dziĊki otrzymanym
Ğwiadczeniom zachowują stabilnoĞü finansową, przez co nie oczekują one pomocy ze strony sektora paĔstwa (lub samorządu), a czĊsto, np. poprzez odbudowĊ
zniszczonych zabudowaĔ generują popyt (finansowany z otrzymanych Ğrodków)
na okreĞlone produkty i usáugi268.
Ubezpieczenie upraw i ubezpieczenie budynków zadanie zapewnienia bezpieczeĔstwa finansowego rolnika realizują wprost, natomiast ubezpieczenie
OC rolnika chroni go przed skutkami roszczeĔ odszkodowawczych osoby, wobec
której rolnik ponosi odpowiedzialnoĞü cywilną. W związku z tym rola ubezpieczeĔ, które mają bezpoĞrednio oddziaáywaü na sytuacjĊ finansową ponad
1,5 mln gospodarstw rolnych, czyli na ponad 2 mln osób, jest bardzo duĪa. JednoczeĞnie nie moĪna nie doceniaü roli ubezpieczeĔ OC rolnika, które chronią
równieĪ interes poszkodowanego, czyli kaĪdej osoby, która moĪe siĊ zetknąü
ze szkodami spowodowanymi przez rolnika prowadzącego dziaáalnoĞü rolniczą.
Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie jednak oddziaáują znacznie szerzej, na
rozwój zrównowaĪony caáego kraju.
Tabela 38
Odszkodowania i Ğwiadczenia wypáacone brutto z ubezpieczenia OC rolników oraz
budynków w gospodarstwach rolnych (w tys. zá)
Lata

2010
2011
2012
2013
2014

OC rolników
Skáadka
Odszkodowania
przypisana brutto
i Ğwiadczenia wypáacone
(w tys. zá)
brutto (w tys. zá)
50 803,34
25 151,59
54 057,02
27 543,18
53 199,31
31 015,91
58 030,62
29 480,15
57 028,10
38 911,10

Budynków w gospodarstwach rolnych
Skáadka
Odszkodowania i Ğwiadczenia
przy-pisana brutto
wypáacone brutto (w tys. zá)
(w tys. zá )
388 789,06
511 527,85
421 594,93
200 850,34
418 775,95
142 994,24
434 101,53
146 627,10
447 298,50
117 442,63

ħródáo: jak w tabeli 31; Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeĔ 2014, KNF, Warszawa 2015.
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Cel pracy jest inny, ale moĪna tutaj równieĪ wspomnieü o nadwyĪce skáadki z tytuáu ubezpieczenia OC, jak i ubezpieczenia budynków wchodzących w skáad gospodarstwa rolnego
nad wypáaconymi Ğwiadczeniami, czyli potencjalnym (uwzglĊdniając inne koszty związane
z tymi ubezpieczeniami – akwizycja, likwidacja szkód, koszty zarządu itd. – dochód nie bĊdzie juĪ tak znaczący) podatkiem dochodowym wynikającym z generowanego dochodu, który
dziĊki tym ubezpieczeniom zasila budĪet paĔstwa.
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Rozwój zrównowaĪony związany jest ze wspóáistnieniem áadu spoáecznego,
ekonomicznego, Ğrodowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego. IntegralnoĞü
tych áadów realizuje siĊ poprzez zrównowaĪoną ochronĊ kapitaáu przyrodniczego,
ludzkiego, spoáecznego oraz kapitaáu antropogenicznego (czyli kapitaáu wytworzonego przez czáowieka: kapitaáu ekonomicznego i kulturowego)269, na które
bezpoĞredni wpáyw mają ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie. ObowiązkowoĞü tych ubezpieczeĔ270, jak wspomniano, jest waĪna, nie tylko dla samych
rolników, ale równieĪ dla paĔstwa jako wspólnoty271. Istotne bowiem w zakresie
zrównowaĪonego rozwoju pozostają koszty spoáeczne, związane ze skutkami
zmian pogodowych. Katastrofy naturalne dotykają przecieĪ nie tylko rolników,
takie jak najwiĊksze powodzie w Polsce spowodowaáy liczne straty spoáeczne
i ekonomiczne, np. zniszczenie infrastruktury, Ğmierü zwierząt, czy teĪ zanieczyszczenie wody272. Zinstytucjonalizowana pomoc jednemu z poszkodowanych
podmiotów moĪe równieĪ wspomóc odbudowĊ w zakresie pozostaáych szkód.
Ubezpieczenia gospodarcze niewątpliwie są w stanie minimalizowaü
ryzyko w aspekcie finansowym, zarówno dla paĔstwa, jak i dla osób ubezpieczonych. Ubezpieczenie OC rolników moĪe wpáynąü na sfinansowanie kosztów
związanych ze zniszczeniem przez rolnika cudzego majątku. Ubezpieczenie budynków ma istotny wpáyw na wznowienie produkcji (miejsca pracy dla rolnika
i jego rodziny), miejsce zamieszkania itd. Natomiast ubezpieczenie upraw
wpáywa bezpoĞrednio na dochód gospodarstwa rolnego. Organizacja ds. WyĪywienia i Rolnictwa podkreĞla rolĊ ubezpieczeĔ w zapewnieniu bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego danego kraju oraz stabilnoĞci finansowej gospodarstw rolnych,
jak i innych osób utrzymujących siĊ z pracy na roli273. W tabeli 39 przedstawiono przykáadowy wpáyw ubezpieczeĔ gospodarczych w rolnictwie na rozwój
zrównowaĪony.

269

GUS, WskaĨniki zrównowaĪonego rozwoju Polski, Katowice 2011, s. 16.
O innych ubezpieczeniach obowiązkowych w Polsce, [w:] Stan prawny ubezpieczeĔ obowiązkowych w Polsce, pr. zbior. pod red. E. Kowalewskiego, Polska Izba UbezpieczeĔ,
Warszawa 2013.
271
RolĊ tĊ dostrzeĪono juĪ dawno, np. w Stanach Zjednoczonych pierwszy akt prawny związany
ze zorganizowaniem ubezpieczeĔ upraw rolników – Federal Crop Insurance Act – zostaá uchwalony juĪ w 1938 roku. National Crop Insurance Services, http://www.ag-risk.org/whatscropins.htm
(21.10.2015).
272
D. Michalak, Ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako istotny element zrównowaĪonego rozwoju, Ekonomia i ĝrodowisko 2015, nr 1 (52).
273
FAO, The impact of disasters…, op. cit.
270

121

Tabela 39
WskaĨniki zrównowaĪonego rozwoju, na które pozytywny wpáyw mogą mieü (mają)
ubezpieczenia gospodarcze rolników
Wyszczególnienie

WskaĨnik
ZagroĪenie ubóstwem lub
wykluczeniem spoáecznym

Charakter wpáywu
Zapewnienie dochodu rolnikom, jak i osobom z innych
gaáĊzi gospodarki wspóápracującej z rolnictwem
Tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich; tworzenie
warunków do rekreacji i wypoczynku

àad spoáeczny

NierównoĞü rozkáadu dochodów
ZadáuĪenie gospodarstw
domowych

Jak wyĪej

Stopa bezrobocia

Poprzez zapewnienie dochodu rolnikom, zapewnienie im
bezpoĞrednich Ğrodków do Īycia – bez koniecznoĞci
zmiany miejsca pracy; potencjalnie bez koniecznoĞci
zwalniania osób pracujących w gospodarstwie rolnym na
skutek utracenia dochodów

Wzrost produktu krajowego
brutto na 1 mieszkaĔca

Rolnik korzystając z ubezpieczeĔ generuje popyt na
usáugĊ finansową (wzrost PKB);
Utrzymanie produkcji rolnej

WydajnoĞü (produktywnoĞü)
zasobów
Emisja zanieczyszczeĔ

Utrzymanie produkcji rolnej

Poziom zaufania wobec
instytucji publicznych

Rolnik, który wykupi ubezpieczenie dziĊki pomocy
paĔstwa i otrzyma Ğwiadczenie w przypadku zdarzenia
losowego, bĊdzie w wiĊkszym stopniu ufaá instytucjom
publicznym

àad gospodarczy

àad
Ğrodowiskowy
àad
instytucjonalno-polityczny

Zapewnienie dochodów wáasnych (bez koniecznoĞci
zadáuĪania siĊ) rolnikom, poprzez zagwarantowanie
dochodu bez wzglĊdu na zdarzenia losowe

Zapewnienie stabilizacji funkcjonowania gospodarstwa
w dáugim okresie (czyli produkcja tlenu, ochrona wody,
ochrona bioróĪnorodnoĞci)

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie WskaĨniki zrównowaĪonego rozwoju Polski, Gáówny Urząd Statystyczny, Katowice 2011; M. Kaczaáa, K. àyskawa, Koncepcja polis indeksowych, op. cit.; D. Walczak, ĝrodki
z UE w gospodarstwach rolnych jako element strategii zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu 2013, nr 297, s. 328-331.

W Ğwietle przedstawionego w tabeli 39 potencjalnego wpáywu ubezpieczeĔ w rolnictwie na rozwój zrównowaĪony oraz raportu Organizacja ds. WyĪywienia i Rolnictwa, która to podkreĞla związek zdarzeĔ losowych w rolnictwie ze stratami caáego sektora rolnego oraz innych osób mieszkających na
wsi, naleĪy zastanowiü siĊ nad rozwiązaniem równieĪ tej kwestii274. Susza
w rolnictwie, nawet jeĪeli rolnik byá ubezpieczony, spowoduje m.in. spadek
sprzedaĪy Ğrodków do produkcji rolnej (nawozy, opryski itd.), na skutek
zmniejszonego plonu, mniej lub w ogóle nie zarobi równieĪ sprzedawca produktów rolnych, eksporter lub przewoĨnik. A pogorszenie sytuacji finansowej
tych osób wpáywa na funkcjonowanie sektora rolnego275, jak równieĪ na do274

FAO, The impact of disasters…, op. cit.
Poszczególne elementy áaĔcucha dostaw w rolnictwie oddziaáują na siebie bowiem bezpoĞrednio. D. Krupa, D. Walczak, Investing in the agribusiness value chain and changes in
275
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chody i wydatki budĪetu paĔstwa, czy teĪ na ogólny poziom konsumpcji.
W związku z tym równieĪ faktyczne ograniczanie rozmiarów szkód, czy
teĪ wprowadzenie szeroko rozumianych programów pomocowych (moĪe
ubezpieczeniowych) nie tylko dla rolników, ale dla caáego waĪnego w skali
kraju sektora rolnego jest istotne. Jednak potencjalne opracowanie tych rozwiązaĔ, które, z jednej strony, pomogą tym osobom, czyli finalnie równieĪ
caáej gospodarce, a z drugiej strony nie bĊdą zbyt kosztowne dla budĪetu zapewne nie jest áatwe.

GDP, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2014,
t. XVI, z. 3, s. 165-167.
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Podsumowanie
Brak rozwiązaĔ podatkowych bazujących na dochodach indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce ma swoje historyczne uwarunkowania, które są pochodną roli
rolnictwa w gospodarce, polityki paĔstwa kierowanej do tego sektora oraz realizacji
podstawowych funkcji paĔstwa za pomocą podatków. Studia literaturowe wskazaáy,
Īe gospodarstwa rolne przeszáy szereg zmian w zakresie opodatkowania ich dziaáalnoĞci, poczynając od ĞwiadczeĔ o charakterze rzeczowym, poprzez podatki majątkowe
(gruntowe), nastĊpnie róĪne konstrukcje przychodowo-dochodowe (szacunkowe) oraz
przychodowo-majątkowe. W Īadnej z tych konstrukcji nie uwzglĊdniano rzeczywistych
dochodów rolniczych gospodarstwa, czy teĪ rzeczywistych przychodów. Jedną z gáównych przyczyn przyjmowania takich rozwiązaĔ byá brak w gospodarstwach rolnych zapisów ksiĊgowych, umoĪliwiających obliczenia podatku na podstawie danych rzeczywistych. Ich konstrukcja sáuĪyáa gáownie zmianom struktury obszarowej gospodarstw oraz
przebudowie ustroju polskiego rolnictwa, w niewielkim stopniu za ich pomocą moĪna
byáo realizowaü cele fiskalne czy teĪ redystrybucyjne. Taki stan utrzymuje siĊ do dnia
dzisiejszego, albowiem podatek rolny w Polsce nie zostaá do tej pory (poza niewielkimi
zmianami) poddany gruntownej reformie.
Istnieje potrzeba przeprowadzenia gruntownej reformy podatku rolnego, która
poáączona byáaby systemowo z reformą ubezpieczeĔ spoáecznych. Wskazują na to
m.in. konstrukcja systemu podatkowego i ubezpieczeniowego, która nie odpowiada
wspóáczesnym wymogom gospodarki rynkowej. WĞród wad dotychczasowych rozwiązaĔ w zakresie opodatkowania dochodów rolników wymienia siĊ: przestarzaáą
i nieelastyczną formuáĊ naliczania podatku rolnego, która uniemoĪliwia realizacjĊ celów fiskalnych i pozafiskalnych, utrudnianie przepáywu pracowników do innych dziaáów gospodarki, opóĨniane procesu powiĊkszania gospodarstw rolnych, niedoskonaáe
oddziaáywanie na wyrównywanie ekonomiczno-przyrodniczych warunków gospodarowania czy teĪ brak związku z wynikami ekonomicznymi gospodarstwa. Takie rozwiązania traktowane są jako przywilej, poniewaĪ nie stanowią elementu standardu podatkowego. Argumenty te przemawiają za koniecznoĞcią dokonania zmian w systemie
i powinny byü podstawą dla konstruowania innych, odpowiadających wspóáczesnym
realiom, rozwiązaĔ podatkowych w rolnictwie.
Biorąc pod uwagĊ specyfikĊ ekonomiczno-organizacyjną rodzinnych gospodarstw rolniczych w Polsce, dotychczasowe przepisy nie obligują kierujących
do uszczegóáowionej ewidencji na potrzeby rachunkowoĞci podatkowej. MoĪna jednak oczekiwaü, Īe pojawi siĊ potrzeba budowy systemu uproszczonej ewidencji finansowej, której pewnym zaląĪkiem są rozwiązania funkcjonujące dla niektórych dziaáaĔ
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (np. „Restrukturyzacja maáych gospodarstw”
czy „Modernizacja gospodarstw rolnych”, gdzie beneficjenci są zobligowani do prowadzenia w formie tabelarycznej tzw. ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie). Stąd punktem wyjĞcia do stopniowego wprowadzania obciąĪeĔ dochodów
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rolników (o duĪej skali produkcji, a przede wszystkim znacznym udziale produkcji
towarowej) moĪe byü podatek dochodowy od dziaáów specjalnych produkcji rolnej.
Z kolei opodatkowanie dochodów o charakterze ryczaátowym (na podstawie norm
szacunkowych, uproszczona ewidencja ksiĊgowa) moĪe byü modelowym rozwiązaniem przyjaznym gospodarstwom niskotowarowym, niekorzystającym w peáni z zalet
integracji pionowej i poziomej z rynkiem. NaleĪy jednak mieü na uwadze fakt, Īe
uproszone formy ewidencji opierają siĊ gáównie na zasadzie kasowej, co w konsekwencji, prowadzi do generowania sprawozdawczoĞci o ograniczonej pojemnoĞci
informacyjnej. Niemniej jednak rozwiązania te nawiązują swoją istotą do dochodów
podmiotów gospodarczych, co byáoby waĪnym kierunkiem dokonania zmian w systemie podatkowym rolnictwa. Takie rozwiązanie umoĪliwiáoby równieĪ reformĊ systemu
ubezpieczeĔ spoáecznych, gdzie skáadki byáyby skorelowane z wysokoĞcią dochodów
rolników. Co wiĊcej gromadzenie danych rachunkowych (nawet w uproszczonej
formie) stanowi podwaliny do analizy finansowej, a to z kolei przekáada siĊ na rozwój
podmiotu gospodarczego.
Przedstawione propozycje ustawowe nie są wiąĪące i mogą stanowiü jedynie
zapowiedĨ do dalszych prac nad konstrukcją systemu opodatkowania dziaáalnoĞci rolniczej. Obecnie brak jeszcze kompleksowych rozwiązaĔ, które pozwoliáyby wprowadziü podatek dochodowy do rolnictwa. W proponowanych rozwiązaniach ustawowych
problematyczne jest pominiĊcie progresywnej formy opodatkowania dochodu,
jak równieĪ wysokoĞü stawki ryczaátu 4%. Z badaĔ IERiGĩ-PIB z 2012 roku wynika,
Īe z punktu widzenia neutralnoĞci podatkowej wystarczyáaby stawka 2-2,5%. Propozycją do rozwaĪenia jest natomiast zastąpienie obecnego podatku rolnego podatkiem
od ziemi (na wzór rozwiązaĔ niemieckich) i opodatkowanie dochodów gospodarstwa
rolnego na zasadach analogicznych do opodatkowania z dziaáalnoĞci gospodarczej
(m.in. opodatkowanie progresywne). Przeprowadzone rozwaĪania wskazują na potrzebĊ wprowadzenia zmian w opodatkowaniu rolnictwa bowiem obecne rozwiązania
(archaiczny podatek rolny, brak wymogu rejestrowania zdarzeĔ gospodarczych)
ogranicza moĪliwoĞci rzetelnej diagnozy stanu rolnictwa (zarówno w skali mikro,
jak i makro). To rzutuje na brak moĪliwoĞci kreowania innych instrumentów polityki
kierowanej do tego sektora.
Dotychczasowa ocena systemu ubezpieczeĔ spoáecznych prowadzona przez
liczne Ğrodowiska zainteresowane tą problematyką jest jednoznaczna i wskazuje,
Īe w dáuĪszej perspektywie nie jest moĪliwe utrzymanie systemu ubezpieczenia spoáecznego rolników na dotychczasowych zasadach. Zmieniają siĊ bowiem rozmiary
dziaáalnoĞci rolniczej, dochody rolników, pojawiáy siĊ nowe Ĩródáa dopáywu wsparcia
finansowego do rolnictwa w związku z wejĞciem Polski do Unii Europejskiej, a mimo
wszystko system ubezpieczenia spoáecznego rolników wciąĪ pozostaje poza oddziaáywaniem i dostosowywaniem siĊ do tych zmian. Są one zatem konieczne, zrozumiaáe
i akceptowane przez samych rolników. NaleĪy jednak wyraĨnie podkreĞliü (na co
wskazuje wiele autorytetów zajmujących siĊ tym zagadnieniem), Īe system wymaga
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elastycznego dostosowywania siĊ do zmieniającej siĊ sytuacji spoáeczno-ekonomicznej
rolnictwa, ale nie radykalnej likwidacji KRUS (na co mógáby wskazywaü poziom wydatków na KRUS, który zbliĪa siĊ do krytycznego progu wydatków spoáecznie zdeterminowanych).
Zachowanie odrĊbnoĞci rolniczego systemu ubezpieczenia spoáecznego wymaga zatem gruntownych zmian nie tylko ze wzglĊdu na koniecznoĞü reformowania
finansów publicznych, ale równieĪ ze wzglĊdu na szereg innych niedostosowaĔ.
Początkiem zmian winno byü (podobnie jak zmian w systemie podatkowym) wprowadzenie rachunkowoĞci rolnej i podatku dochodowego w rolnictwie, jak równieĪ obowiązek ewidencjonowania przez rolników wszelkich zdarzeĔ gospodarczych dla celów
podatkowych. Obecnie brak jest bowiem mechanizmu okreĞlającego faktyczne dochody rolników, co uniemoĪliwia róĪnicowanie skáadek na ubezpieczenie spoáeczne
w zaleĪnoĞci od dochodu osób ubezpieczonych. NaleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ na
inne ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania zabezpieczenia spoáecznego rolników, jak m.in. niskie i w niewielkim zakresie róĪnicowane nie tylko skáadki, ale
i Ğwiadczenia, duĪe rozdrobnienie gospodarstw rolnych, brak dziaáaĔ zmierzających
do istotnej zmiany struktury agrarnej w Polsce, zakres wsparcia finansowego sektora
rolnego z funduszy europejskich, wzrastający deficyt budĪetu paĔstwa.
W zakresie koniecznych do reformowania obszarów funkcjonowania rolniczego
ubezpieczenia spoáecznego wymienia siĊ te, które m.in. wpáyną na wiĊksze powiązanie wysokoĞci skáadki z wysokoĞcią Ğwiadczenia, wyeliminują naduĪycia i obniĪą
koszty jego funkcjonowania ograniczając tym samym transfer Ğrodków do systemu
z budĪetu paĔstwa.
OdrĊbnym problemem pozostaje system zarzadzania ryzykiem w rolnictwie,
który równieĪ wymaga dostosowaĔ do obecnych warunków gospodarowania. Instytucjonalne uwarunkowania zarządzania ryzykiem, a w konsekwencji podstawy systemu ubezpieczeĔ gospodarczych w rolnictwie powinny byü dopasowane do specyfiki
gospodarstw, m.in. wyraĪającej siĊ odrĊbnymi „potrzebami” poszczególnych typów
produkcyjnych. Nacisk naleĪy poáoĪyü na zwiĊkszenie dostĊpnoĞci informacji pogodowo-klimatycznych, a takĪe upowszechnienia tzw. reasekuracji agrotechnicznej. PopularnoĞü ubezpieczeĔ, przede wszystkim upraw i zwierząt gospodarskich, wzrosáa dziĊki
zwiĊkszeniu wielkoĞci dopáat do skáadek ze strony paĔstwa. Choü nie pozostaáo to bez
wpáywu na zrównowaĪenie finansów publicznych, to subsydiowanie skáadek do
wspomnianych rodzajów ubezpieczeĔ wpáywa stabilizująco na sytuacjĊ ekonomiczną
i finansową gospodarstw rolniczych.
Perspektywy rozwoju ubezpieczeĔ gospodarczych w rolnictwie wiąĪą siĊ
niewątpliwie z koniecznoĞcią holistycznej i systematycznej oceny oddziaáywania poszczególnych elementów na rozwój zrównowaĪony paĔstwa. Obecnie nacisk poáoĪyü
naleĪy na zwiĊkszeniu popularyzacji ubezpieczeĔ (gáównie upraw i zwierząt gospodarskich, ale takĪe OC budynków) w powiązaniu ze zwiĊkszeniem „ĞwiadomoĞci
ubezpieczeniowej” rolników. Warte rozwaĪenia – w dáuĪszej perspektywie – są pro126

pozycje ubezpieczeĔ indeksowych, których niewątpliwą zaletą jest znaczne zredukowanie zjawiska negatywnej selekcji i obniĪenie kosztów operacyjnych. Kwestią dosyü
trudną pozostanie jednak obiektywne ustalenie wartoĞci indeksów, a takĪe trudnoĞci
dotyczące uruchomienia kompleksowej infrastruktury.
WraĪliwym spoáecznie i ekonomicznie problemem pozostaje ustalenie, jaka ma
byü reakcja paĔstwa i sektora ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia zjawisk,
których cechy zbliĪone są do katastrof naturalnych. Takie zjawiska oddziaáywają na
znaczną liczbĊ rolników (czego przykáadem jest drastyczna susza latem 2015 r.).
W tym przypadku rozwiązaniem mogą siĊ okazaü przemyĞlane dziaáania stabilizujące
(np. wzorem programów pomocy klĊskowej ad hoc typu „disaster aid”), uwzglĊdniające równowagĊ miĊdzy sytuacją sektorową, „áadem instytucjonalno-prawnym”, ale takĪe hamujące niektóre niepoĪądane postawy rolników (np. hazard moralny). Korzystne
efekty naleĪy wiązaü z propozycjami w zakresie uruchomienia struktury sieci towarzystw ubezpieczeĔ wzajemnych (TUW).
WdroĪenie tych rozwiązaĔ rodzi jednak potrzebĊ kompleksowej reformy systemu
finansowego w rolnictwie, chodzi tu o powiązanie miĊdzy systemem podatkowym
a ubezpieczeniowym (chodzi zarówno o ubezpieczenia spoáeczne, jak i gospodarcze).
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