
ZARZĄDZENIE  Nr /11/2005 
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 17 marca 2005 roku 
 
w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
OC rolników i budynków rolniczych oraz opłaty za niespełnienie tego obowiązku. 
 
Na podstawie art.84 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych / Dz. U. Nr 124,poz.1152 z póŜn. zm. / zarządzam , co następuje : 
 

§ 1 
 
Do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC 
rolników i budynków rolniczych upowaŜniam Panią Irenę Jahn -  inspektora ds. rolnictwa w 
Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi. 
 

§  2 
 
Kontroli w poszczególnych sołectwach dokona pracownik wymieniony w & 1 według 
sporządzanego corocznie harmonogramu . 
 

§  3 
 
1. Kontrola zostanie dokonana w oparciu o aktualne listy rolników w poszczególnych  

wsiach sporządzone przez Referat Finansowy. 
2. Pracownik kontrolujący  zawiadamia Ubezpieczeniowy  Fundusz Gwarancyjny o 

osobach, które nie spełniły ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników i obowiązku 
ubezpieczenia budynków rolniczych. 

3. Pracownik, o którym mowa w § 1 przedkłada Wójtowi Gminy: 
1. sprawozdanie z wyników kontroli planowanej w terminie 30 dni od dnia zakończenia  

kontroli – wzór sprawozdania wraz z załącznikiem nr 1i 2  stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, 

§  4 
 
W uzasadnionych przypadkach moŜna przeprowadzić kontrolę wyrywkową ubezpieczeń. 
 

§  5 
 
Ostateczny termin zakończenia kontroli to dzień 15 listopada kaŜdego roku. 
 

§ 6 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr/ 11/2005 
                                                                Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 17.03.2005r.                           
                                                     
 

S P R AW O Z D A N I E 
 
z zakresu kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
OC rolników i budynków rolniczych w miejscowości     ......................................................                         
 
Imię i nazwisko osoby kontrolującej : ........................................................................................ 
 
Kontroli dokonano w dniach : ..................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 
Lp. Rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego Ubezpieczenie OC 

rolników 
 

Ubezpieczenie 
budynków rolniczych 

1. Liczba osób objętych kontrolą 
 

  

2. Liczba osób, które spełniły obowiązek 
zawarcia umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia /wpisane numery polis na 
wykazie rolników/ 

  

3. Liczba osób, które nie spełniły 
obowiązku zawarcia umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia 
   / wg zał. nr 1 i 2 / 

  

 
 
Uwagi : 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
                                                                                          ............................................................. 
                                                                                                   podpis kontrolującego 
 
 
 
                           
 



                                                                  załącznik nr 1 do sprawozdania kontrolującego 
                                                                   w zakresie spełnienie obowiązku zawarcia umowy 
                                                                   ubezpieczenia OC rolników                                                               
 
 
OŚWIADCZENIE KONTROLUJ ĄCEGO – w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników. 
 
WYKAZ   dla miejscowości      ................................................................................................. 
 
Oświadczam, Ŝe dokonałam kontroli obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników podczas 
której ujawniono, Ŝe obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC 
rolników nie spełniły następujące osoby 
 
Lp. Imię i nazwisko miejscowość ulica nr domu 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Uwagi  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
                          
                                                                                                  ..................................................... 
                                                                                                       podpis osoby kontrolującej 



                                                                    załącznik nr 2 do sprawozdania kontrolującego 
                                                                    w zakresie spełnienie obowiązku zawarcia umowy 
                                                                    ubezpieczenia OC budynków rolniczych                                                              
 
 
OŚWIADCZENIE KONTROLUJ ĄCEGO – w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC  budynków rolniczych 
 
WYKAZ   dla miejscowości      ................................................................................................. 
 
Oświadczam, Ŝe dokonałam kontroli obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników podczas 
której ujawniono, Ŝe obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC  
budynków rolniczych nie spełniły następujące osoby 
 
Lp. Imię i nazwisko miejscowość ulica nr domu 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Uwagi  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
                          
                                                                                                  ..................................................... 
                                                                                                       podpis osoby kontrolującej 



W Y T Y C Z N E 
 
 

do przeprowadzenia kontroli OC rolników indywidualnych z tytułu posiadania gospodarstwa 
rolnego oraz ubezpieczenia budynków rolniczych  wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego. 
1. Wyznaczony pracownik na podstawie wykazów  sporządzonych przez Referat Finansowy 

dokona kontroli spełnienia przez rolników indywidualnych obowiązku  OC, odrębnie z 
tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz  ubezpieczenia budynków rolniczych /art.4 
ust  2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych /Dz. U. Nr 124, poz. 1152/ w terminie do dnia 15 listopada kaŜdego 
roku. 

2. Wykazy rolników przekaŜe Referat Finansowy za pokwitowaniem.  
3. W celu realizacji pkt  1 niniejszych wytycznych pracownik przeprowadzający kontrolę 

uzgodni termin kontroli z sołtysami wsi a takŜe przygotuje i przekaŜe sołtysom 
zawiadomienia dla rolników o miejscu i terminie przeprowadzenia kontroli oraz o 
obowiązku przedłoŜenia „do wglądu” polis lub innych dokumentów potwierdzających 
spełnienie obowiązku ubezpieczenia /art.86 wyŜej cytowanej ustawy/ 

4. Kontrolujący spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o 
którym mowa w pkt. 1 Wytycznych, wpisuje do przygotowanych przez Referat 
Finansowy wykazów – nr i serię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego 
ubezpieczenie. 

5. Po przeprowadzeniu kontroli, pracownik o którym mowa w pkt 1 wykonuje następujące 
czynności : 
5.1. wzywa pisemnie rolników mieszkających poza terenem Gminy Polska Cerekiew i 

rolników, którzy nie przedłoŜyli do wglądu dokumentów potwierdzających zawarcie 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego – do ich przedłoŜenia w terminie 7 dni / wzór 
załącznik nr 1/ 

5.2. po upływie terminu określonego wyŜej sporządza sprawozdanie z przeprowadzenia  
kontroli według wzorów stanowiących  załączniki  do Zarządzenia Nr Or. 0151/11/05 
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia  17.03.2005 r. w sprawie kontroli spełnienia 
obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i 
budynków rolniczych oraz opłaty za niespełnienie tego obowiązku. 

5.3. Sposób postępowania z dokumentacją z kontroli określa  § 3 wyŜej cytowanego 
Zarządzenia Wójta. 

6. Kontrolujący nie przeprowadza kontroli w sołectwach gdzie liczba gospodarstw rolnych 
nie przekracza 5, lecz wzywa rolników do Urzędu. 

7. W przypadku stwierdzenia, Ŝe osoba posiadająca gospodarstwo rolne na terenie Gminy 
zamieszkuje poza granicami Gminy  wzywamy ja do Urzędu. 

 
Kontrolujący otrzymuje : 
1. wykaz  rolników 
2. upowaŜnienie do przeprowadzenia kontroli 
3. ustawę  z dnia 22 maja 2003 roku o  

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /Dz. U. Nr 124, poz. 1152/ 

4.   rozporządzenie Min. Fin.z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie 
   rodzaju i zakresu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezp. obowiązkowego 

5 wzór pisma w sprawie „wezwania rolnika do urzędu”. 
 



 
 

Polska Cerekiew .............................2005 r. 
 
 
 
............................. 
 
 
 

U P O W A ś N I E N I E 
 
 
Na podstawie art.84 ust.3 pkt 1 , ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /Dz. U. Nr 124, poz.1152 z późniejszymi 
zmianami/ i Zarządzenia nr Or.0151/11/2005 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 17    
marca 2005 roku w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz  opłaty za niespełnienie tego 
obowiązku 
 

u p o w a Ŝ n i a m 
 
 
Panią Irenę Jahn – inspektora w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi do przeprowadzenia w 
terminie do 15 listopada 2005 roku kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków  rolniczych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego w oparciu o listy rolników sporządzone dla kaŜdej jednostki 
pomocniczej Gminy przez Referat Finansowy. 
W trakcie przeprowadzania kontroli , kontrolujący jest zobowiązany wpisać do 
przygotowanych list rolników : nr polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 
ubezpieczenia, który zawiera informacje określone w § 2 ust.2 pkt 1-8 / OC z tytułu 
posiadania gospodarstwa rolnego/ i ust. 3 pkt 1-12/ ubezpieczenia budynków wchodzących w 
skład gospodarstwa rolnego/ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego /Dz. U. Nr 211, poz.2064 / 
Sposób postępowania z dokumentacją kontrolną określa cytowane wyŜej Zarządzenia Wójta 
Gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Polska Cerekiew , dnia .....................2005 r. 
 

 
 
........................................ 
 
                                                                                Pan/i 
 
                                                                               ........................................................................ 
 
                                                                               ........................................................................ 
 
 
Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych /Dz. U. Nr 124,poz.1152 z późn. zm, / wzywam Pana/ Panią do 
przedłoŜenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego 
w zakresie odpowiedzialności  cywilnej z tytułu posiadania  gospodarstwa rolnego /art.4 ust.2  
w/w ustawy/ oraz  budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego /art.4 ust. 3 w/w 
ustawy/ w ciągu 7 dni od dnia otrzymania  niniejszego  wezwania. 
Zgłosić się naleŜy osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi 
ul. Raciborska 4, w pokoju nr 3, parter, codziennie w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 
od 7.30 – 16.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 15.00. 
Niestawienie się na powyŜsze wezwanie spowoduje : 
1. w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu posiadania gospodarstwa rolnego  zgłoszenie do Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, który uprawniony jest do nałoŜenia opłaty w wysokości 30 euro / art.88 
ust.2 pkt 2 i art.90 ust.2 w/w ustawy/ 

2. w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego nałoŜenie przez  Wójta opłaty w wysokości 100 euro /art.88 ust.2 
pkt 3 i art.90 ust.2 w/w ustawy/ 

NałoŜenie opłaty nie zwalnia rolnika od obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego /art.93 w/w ustawy/ . 
 
 
 


