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 Jednym z działów rolnictwa jest produkcja roślinna. Narażona jest ona na 

działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak wiosenne przymrozki, 

grad, deszcz nawalny, wiatr, susza itp. Aby zminimalizować straty, rolnicy chronią 

swoje plantacje poprzez zakładanie siatek przeciwgradowych chroniących przed 

gradem, montowanie minizraszaczy nadkoronowych chroniących przed wiosennymi 

przymrozkami, przykrywanie plantacji agrowłókniną itp. Jednakże wszystkie te 

zabiegi często bywają mało skuteczne i wymagają dużych nakładów finansowych.  

 Najlepszym sposobem, aby zminimalizować szkody wywołane przez 

niekorzystne zjawiska meteorologiczne jest skuteczny, dostępny dla większości 

rolników system ubezpieczeń upraw polowych. W chwili obecnej na terenie 

Rzeczypospolitej takiego systemu jest brak. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

obiecywał stworzenie takiego systemu i dotację do ubezpieczeń w wysokości  

900 000 000 zł. Niestety na obietnicach się skończyło, gdyż rolnicy, którzy chcieli 

ubezpieczyć swoje uprawy od przymrozków do dnia 14.04.2017 roku, nie mogli tego 

zrobić. Zakłady ubezpieczeń nie chciały zawierać takich umów, tłumacząc się brakiem 

wytycznych i zasad na jakich mogliby je podpisać. W dniu 17.04.2017 r. (rankiem) na 

dużym obszarze Polski wystąpiły spadki temperatury sięgające nawet -7 -9°C. 

Następstwem tego jest zniszczenie – zmarznięcie kwiatostanów roślin. Największe 

straty są wśród upraw czereśni, wiśni, śliw, brzoskwiń, moreli, grusz, porzeczek  
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oraz jabłoni. W zależności od gatunku roślin i rejonu kraju, wahają się one  

w granicach 40-90%. Rolnicy ponieśli już część kosztów związanych z cięciem, 

nawożeniem i ochroną, a plonu nie będzie. Ubezpieczyć plantacji nie mogli ze 

względu na odmowę ze strony podmiotów ubezpieczających. Winę za zaistniałą 

sytuację ponosi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 Dlatego też zwracamy się do Ministra Krzysztofa Jurgiela o informacje, w jaki 

sposób zamierza pomóc rolnikom, których plantacje dotknęły wiosenne przymrozki. 

W chwili obecnej, niemożliwe jest również zawarcie umowy na wypadek gradobicia. 

Zakłady ubezpieczeniowe informują, że będą zwierać takie umowy dopiero po 

oszacowaniu szkód wywołanych przez przymrozki, dodając do tego 14-dniowy okres 

karencji, w  wielu przypadkach może być to za późno. Dlatego też zwracamy się do 

Pana Ministra o informacje w tej sprawie. 
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