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Dotyczy: uwag zgłoszonych w trakcie prekonsultacji publicznych projektu rozporządzenia 
Rady Ministrów  w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na uwagi zgłoszone pismem z dnia 24 listopada br. znak: 

KRIR/MR/1273/2022 w ramach prekonsultacji publicznych projektu rozporządzenia 

Rady Ministrów  w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r. – uprzejmie informuję Pana Prezesa, 

że obecnie w Ministerstwie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w zakresie rozszerzenia katalogu upraw, 

do których stosowane będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych 

o słonecznik, facelię, len i konopie włókniste oraz doprecyzowania uprawy gryki jako 

zboża mieszczącego się w katalogu upraw. Projekt ww. ustawy zostanie  w najbliższym 

czasie przesłany do Państwa w ramach konsultacji publicznych.

Ponadto po ogłoszeniu  Wytycznych  Komisji Europejskiej  w sprawie pomocy  państwa  

w sektorze rolnym na lata 2023-2027 prowadzone będą prace nad wprowadzeniem 

możliwości ubezpieczenia ryzyka  zbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt, 

do których ww. usługi  nie są dotowane ze środków budżetu państwa.

Ponadto uprzejmie informuje, że na podstawie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie 

Ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 



poz. 785) producenci drobiu, bydła i świń mogą otrzymać refundację 70 % kosztów 

zakupu ubezpieczeń od ryzyka strat spowodowanych salmonellozą. Wnioski o pomoc 

należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 

terminach ogłoszonego naboru. Do wniosków o pomoc dołącza się  kopię umowy 

ubezpieczenia, z której musi wynikać, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie przy 

szkodach w wysokości przekraczającej 20 % średniej rocznej produkcji ubezpieczonych 

zwierząt z trzech poprzednich lat lub z trzech lat z okresu pięcioletniego po odjęciu roku 

z najwyższymi i najniższymi wartościami.

W ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 planowane jest uruchomienie 

interwencji w zakresie wspierania tworzenia i funkcjonowania Funduszy 

Wzajemnościowych oraz stosowania dopłat do składek ubezpieczenia od ryzyka strat 

spowodowanych chorobami zwierząt..

Celem interwencji jest dofinansowanie utworzenia funduszy wzajemnościowych przez 

wsparcie 70 % kapitału założycielskiego oraz  przez pierwsze trzy lata refundację 70 % 

wypłaconych odszkodowań z tytułu szkód w produkcji spowodowanych wystąpieniem 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób zwierząt lub roślin, inwazji szkodników lub 

skutku incydentu środowiskowego. Ochroną ubezpieczeniową będą objęte straty, które 

przekroczą 20 % średniej rocznej produkcji z poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 

lat opartej na okresie pięciu wcześniejszych lat, 

Natomiast interwencja w zakresie stosowania dopłat do składek ubezpieczenia zwierząt 

gospodarskich będzie polegała na refundacji 70% kosztów ubezpieczenia zwierząt 

gospodarskich od ryzyka wystąpienia chorób.

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym 

producentom rolnym zawarcie umowy ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa 

z wybranym zakładem ubezpieczeń, który oferuje najkorzystniejszy zakres ubezpieczeń, 

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

gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł.



Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych 
osobowych dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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