
                         

      

    

  

 

       
     Warszawa, dnia 2 lipca 2021 r. 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

                Pan Grzegorz Puda 

 

Interpelacja w sprawie niewystarczającej kwoty przeznaczonej na dofinasowanie obowiązkowych, dotowanych 

ubezpieczeń rolnych 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z wieloma sygnałami docierającymi do mojego biura poselskiego w sprawie niemożności skorzystania  

z dotacji do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych, chciałbym zaapelować o zwiększenie środków na takie ubezpieczenia.  

Polskie rolnictwo to podstawa naszej gospodarki i jednym z najważniejszych zadań Państwa Polskiego jest wspieranie 

rolników w ich pracy. Coraz gorsze warunki atmosferyczne i rok rocznie zwiększające się z tego powodu straty  

w uprawach obligują rząd do wprowadzenia takich rozwiązań, które z jednej strony pozwolą na bardziej efektywne 

prowadzenia gospodarstwa a z drugiej ułatwią dostęp do wyrównania strat w przypadku niekorzystnych warunków 

pogodowych. Dodatkowo nie bez znaczenia jest to, że na rolników nakłada się obowiązek ubezpieczenia przynajmniej 

50% swoich upraw jeżeli pobiera on dopłaty bezpośrednie. 

Rolnicy, którzy chcieli w tym roku spełnić obowiązek ubezpieczenia połowy swoich upraw są pozbawieni tej możliwości 

jedynie przez niezabezpieczenie przez podległe Panu Ministerstwo wystarczającego limitu środków. Już  

w styczniu organizacje rolnicze apelowały do Ministerstwa o zwiększenie puli środków na ubezpieczenia, co do tej pory 

pozostało bez odpowiedzi. Ubezpieczyciele bardzo szybko wyczerpały przyznane przez Ministerstwo limity  

i praktycznie w 15 minut od rozpoczęcia akcji ubezpieczania upraw zakończyły możliwość wystawiania polis. Taka 

sytuacja powtarza się już od kilku lat i powinna być sygnałem dla Ministerstwa do gruntownego przebudowania systemu 

ubezpieczeń rolnych pozwalających na skorzystanie z dotacji na ubezpieczenie dużej powierzchni upraw. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania: 

1. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększy pulę środków przeznaczoną na dotację do obowiązkowych 

ubezpieczeń rolnych? 

2. Czy podległe Panu Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniem systemowym problemu ubezpieczeń upraw, jeżeli tak 

to na jakim są one etapie? 

3. Czy w sezonie jesiennym rolnicy również mają spodziewać się niewystarczającej dotacji do obowiązkowego 

ubezpieczenia upraw? 

Z wyrazami szacunku,    

Poseł na Sejm RP 

 

  

               

Magdalena Łośko  


