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Szanowna Pani Marszałek,

W związku z zapytaniem nr 3306 Pana Posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie 

ubezpieczeń od wiosennych przymrozków i gradu z dopłatą z budżetu państwa - uprzejmie informuję 

Panią Marszałek, że zgodnie z definicją przymrozków wiosennych określoną

w art. 3 ust. 1 pkt 11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), ochroną ubezpieczeniową od przymrozków wiosennych 

objęte są uprawy rolne w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca. Jednakże należy mieć na uwadze, że z 

ww. ustawy wynika również, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za to ryzyko następuje po 14 

dniach od zawarcia umowy ubezpieczenia. Natomiast umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia 

gradu można zawierać w zakładach ubezpieczeń przez cały rok.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w trybie roboczym od zakładów ubezpieczeń, zawieranie 

umów w bieżącym rok rozpoczęło się około 15 marca. W swojej ofercie zakłady oferują również 

ubezpieczenie upraw sadowniczych od ryzyka przymrozków wiosennych i gradu. Jednakże mając na 

względzie m.in. trudności w uzyskaniu przez zakłady ubezpieczeń reasekuracji na te ryzyka, oferta w 

tym roku jest ograniczona.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa umowa ubezpieczenia jest umową cywilno-prawną zawieraną dobrowolnie przez obie strony 

umowy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości 

wpływu na decyzje podejmowane przez zakłady ubezpieczeniowe, które są instytucjami samodzielnymi 

i niepodlegającymi organizacyjnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształtującymi swój portfel 

ubezpieczeniowy zgodnie z przyjętą przez siebie polityką finansową. Natomiast Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi stosuje jedynie dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych w przypadku zawarcia 

przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia obejmujących swoim zakresem ryzyka określone w 



ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych określane są indywidualnie przez każdy z 

zakładów ubezpieczeń i są dostępne dla rolników przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz na stronach 

internetowych poszczególnych zakładów ubezpieczeń. 

Jednocześnie informuję, że w ustawie budżetowej na rok 2021 na dopłaty do składek 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz na częściowe dofinansowanie odszkodowań 

z tytułu ryzyka suszy zaplanowano kwotę 400 mln zł.

W 2020 r. przeznaczono na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich oraz na częściowe dofinansowanie odszkodowań z tytułu ryzyka suszy 350 mln zł w 

ramach środków będących w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy faktycznym 

wykorzystaniu w kwocie ok. 349,87 mln zł. Ponadto Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zawarł 

umowy z zakładami ubezpieczeń na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich na kwotę 50 mln zł. 

Odnośnie danych dotyczących liczby zawartych umów ubezpieczenia obejmujących ryzyko 

wystąpienia gradu i przymrozków wiosennych w 2020 r., uprzejmie informuję, że wystąpiłem do 

Polskiej Izby Ubezpieczeń o przekazanie danych w ww. zakresie. Dane te przekażę Pani Marszałek 

niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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