Aleksandra Wicka
Ewa Wojciechowska-Lipka
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Celem opracowania jest przedstawienie ewolucji ubezpieczeĔ w rolnictwie w Polsce oraz
omówienie aktualnego systemu ubezpieczeĔ obowiązkowych ze szczególnym uwzglĊdnieniem
obowiązkowych ubezpieczeĔ upraw.
W artykule przedstawiono podstawy prawne, najwaĪniejsze uwarunkowania budĪetowe
oraz zakres korzystania z ubezpieczeĔ upraw.
Zwrócono takĪe uwagĊ, iĪ na popyt na ubezpieczenia produkcji roĞlinnej wpáyną przede
wszystkim zmiany w przepisach wspólnotowych i krajowych a w maáym stopniu wzrost
ĞwiadomoĞci ubezpieczeniowej rolników. Wprowadzenie nowych uregulowaĔ moĪe takĪe
przesunąü wydatki budĪetu z wypáat odszkodowaĔ związanych z klĊskami na wypáaty dotacji do
polis ubezpieczeĔ.

WstĊp
DziaáalnoĞü rolnicza jest silnie naraĪona na trudne do przewidzenia, zmiany
czynników przyrodniczych wywierających wpáyw na wielkoĞü produkcji, a jednoczeĞnie
poddawana jest silnym wahaniom cen wynikającym z sytuacji na rynku krajowym oraz
na rynku europejskim i Ğwiatowym.
Anomalia pogodowe obserwowane w ostatnich latach pokazują jak duĪy wpáyw
na produkcje i sytuacjĊ ekonomiczną gospodarstw mają susze, gradobicia, ulewne
deszcze, czy powódĨ.
Jak wskazują zaprezentowane w dalszej czĊĞci opracowania dane dotyczące
korzystania z ochrony ubezpieczeniowej rolnicy korzystają prawie wyáącznie
z ubezpieczeĔ obowiązkowych (budynki i odpowiedzialnoĞü cywilna rolnika), zaĞ
w bardzo maáym stopniu wykorzystują ubezpieczenia, które byáy do tej pory
dobrowolne, dotyczące produkcji, a wiĊc podstawy bieĪących dochodów.
Czy wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia wpáynie na zwiĊkszenie zainteresowania rolników tego typu ubezpieczeniami?
Wydaje siĊ, Īe czynnikiem zwiĊkszającym zainteresowanie ubezpieczeniami
mogą okazaü siĊ zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej dotyczące pomocy paĔstwa w
razie zajĞcia niekorzystnych zdarzeĔ, a szczególnoĞci treĞü art.11 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do pomocy paĔstwa dla maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw
prowadzących dziaáalnoĞü związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz
zmieniające siĊ rozporządzenie (WE) nr 70/2001: „od dnia 1 stycznia 2010 oferowane
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odszkodowanie musi byü zmniejszone o 50% chyba, Īe przyznaje siĊ je rolnikom, którzy
dokonali ubezpieczenia pokrywającego co najmniej 50% Ğredniej rocznej produkcji lub
dochodu związanego z produkcją i obejmującego zagroĪenia związane z niekorzystnymi
zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczĊĞciej wystĊpującymi w danym paĔstwie
czáonkowski lub regionie”.
Cel i metoda
Celem opracowania jest przedstawienie historii ubezpieczeĔ w rolnictwie
w Polsce oraz omówienie aktualnego systemu ubezpieczeĔ obowiązkowych
ze szczególnym uwzglĊdnieniem obowiązkowych ubezpieczeĔ upraw.
W artykule przedstawiono podstawy prawne, najwaĪniejsze uwarunkowania
budĪetowe oraz zakres korzystania z ubezpieczeĔ upraw. W analizach wykorzystano
dane dotyczące zakresu korzystania z ubezpieczeĔ przez rolników publikowane przez
KNF, GUS, PIU, Ministerstwo Rolnictwa, a takĪe dostĊpne opracowania z literatury
przedmiotu. Dokonano analizy aktów prawnych związanych z opisywaną tematyką,
wskazując na uwarunkowania związane z czáonkostwem Polski w Unii Europejskiej.
Wyniki analiz przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej. Krótki okres
obowiązywania poszczególnych rozwiązaĔ prawnych nie pozwala na przedstawienie
bardziej záoĪonych analiz.
Rys historyczny ubezpieczeĔ rolniczych
Ubezpieczenia rolne w Polsce mają ponad 200 lat i są związane z losami kraju.
Praktycznie moĪna wyróĪniü piĊü istotnych okresów w ich rozwoju: okres zaborów i I
wojny Ğwiatowej, okres miĊdzywojenny, II wojny Ğwiatowej, Polski Ludowej oraz
obecny III Rzeczpospolitej i czáonkowstwa Polski w Unii Europejskiej.
JuĪ w XVIII wieku naleĪaáo obowiązkowo ubezpieczaü budynki od ognia,
a uprawy rolne od gradobicia. RóĪnice w poziomie ubezpieczeĔ na terenie kraju
wynikaáy z polityki zaborców.1 Najlepiej ubezpieczone byáy wsie pod zaborem pruskim,
a najsáabiej w austriackim. W niektórych okresach i miejscach wprowadzono
ubezpieczenia obowiązkowe budynków oraz bydáa. TakĪe warunki ekonomiczne
zmuszaáy wáaĞcicieli gospodarstw rolnych do wykupu ubezpieczenia. Banki i inne
instytucje udzielające kredytów wymagaáy by mienie byáo ubezpieczone co najmniej do
wysokoĞci przyznanej poĪyczki.2
Pierwszym polskim teoretykiem ubezpieczeĔ i autorem koncepcji scaleniowej byá
Wacáaw àuszczewski.3 Zakáadaáa ona skupienie caáej dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w
jednej instytucji oraz poáączenie wszystkich ubezpieczeĔ dotyczących danej gaáĊzi
gospodarki np. rolnictwa (ubezpieczenia budynków i ruchomoĞci od ognia, bydáa od
padniĊcia, ubezpieczenie ziemiopáodów od gradobicia itp.) w jedno ubezpieczenie oparte
na wspólnej skáadce. Projekty te byáy i są aktualnie z powodzeniem realizowane jako
ubezpieczenia pakietowe. Okres Polski niepodlegáej sáuĪyá rozwojowi ubezpieczeĔ
i w roku 1939 dziaáaáo w kraju 67 zakáadów ubezpieczeniowych. 23 czerwca 1921 r.
Sejm Rzeczypospolitej uchwaliá ustawĊ pozwalającą na rozwój powszechnych,
1

Zob. BanasiĔski A. Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext,Warszawa 1996. str. 45-52
Jest to pierwszy przykáad powiązania dziaáalnoĞci finansowej i kredytowej. Zob. BanasiĔski 1996, op. cit.
3
Ibidem s. 47
2
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obowiązkowych ubezpieczeĔ w rolnictwie, natomiast na mocy rozporządzenia
prezydenta Rzeczypospolitej z 1927 r. ubezpieczenie budynków byáo obowiązkowe,
a organy samorządowe (sejmiki powiatowe i wojewódzkie) miaáy prawo do uchwalenia
obowiązku ubezpieczenia mienia ruchomego gospodarstw rolnych i upraw na swoim
terenie. Ponadto w 1928 roku zostaá powoáany PaĔstwowy Urząd Kontroli UbezpieczeĔ
oraz firmy fakultatywnie zajmujące siĊ ubezpieczeniem wsi, budynków i upraw od
okreĞlonych ryzyk4. W czasie wojny na terenie Generalnej Guberni dziaáaáy pod Ğcisáym,
niemieckim nadzorem tylko dwa towarzystwa Warta i Powszechny Zakáad UbezpieczeĔ
Wzajemnych – PZUW. Firmy te po wojnie zostaáy upaĔstwowione i funkcjonowaáy
w tej formie prawnej do 1991 roku. Po wojnie dekretem z 1947 r. przywrócono
obowiązek ubezpieczania budynków od ognia oraz nadano prawo uchwalania
obowiązku ubezpieczania inwentarza Īywego i obowiązku ubezpieczania upraw od
gradobicia na swoim terenie powiatowym i wojewódzkim radom narodowym. WpáynĊáo
to na dynamiczny rozwój ubezpieczeĔ upraw, zwierząt oraz mienia gospodarstw
rolnych. Ustawa z 1952 r. upowaĪniáa RadĊ Ministrów do wydania rozporządzeĔ
normujących zakres i warunki ubezpieczeĔ obowiązkowych, rozszerzając zakres
obowiązkowych ubezpieczeĔ o mienie ruchome i uprawy.
Do 1990 r. caáe mienie naleĪące do gospodarstw rolnych (budynki mieszkalne
i gospodarcze; mienie ruchome – maszyny, narzĊdzia i sprzĊt rolniczy, nawozy, Ğrodki
ochrony roĞlin, ruchomoĞci domowe, wybrane gatunki zwierząt; uprawy – zboĪa i ich
mieszanki, gryka, kukurydza, roĞliny pastewne, ziemniaki i buraki cukrowe oraz trawy
áąk i pastwisk) byáy ustawowo, obowiązkowo ubezpieczone w PaĔstwowym Zakáadzie
UbezpieczeĔ. RównieĪ rolnicy byli zobowiązani wykupiü polisĊ ubezpieczenia
odpowiedzialnoĞci cywilnej rolników z tytuáu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Ustawa o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej z 28.07.1990 r.5 utrzymaáa obowiązek
ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej rolników z tytuáu prowadzenia gospodarstwa
rolnego oraz obowiązek ubezpieczenia budynków wchodzących w skáad gospodarstwa
rolnego od ognia i innych zdarzeĔ losowych. Natomiast ubezpieczenie mienia
ruchomego, upraw, zwierząt gospodarskich oraz budynków poáoĪonych poza
gospodarstwami rolnymi staáo siĊ dobrowolne.
Do 1990r. polski rynek ubezpieczeniowy byá zmonopolizowany przez jednego
ubezpieczyciela jakim byá powoáany w 1952 roku PaĔstwowy Zakáad UbezpieczeĔ.
WpáynĊáo to na rozbudowanie systemu ubezpieczeĔ obowiązkowych tak w odniesieniu
do posiadaczy pojazdów (OC w ruchu pojazdów mechanicznych i nastĊpstw
nieszczĊĞliwych wypadków), jak i rolników. W 1963 roku rolnicy zostali zobowiązani
do ubezpieczania ziemiopáodów od gradobicia i powodzi, a w 1975 roku objĊto ich takĪe
obowiązkiem ubezpieczenia nastĊpstw nieszczĊĞliwych wypadków i odpowiedzialnoĞci
cywilnej. Ubezpieczenia dobrowolne funkcjonowaáy w ograniczonym zakresie. Rozwój
rynku ubezpieczeniowego Polsce zapoczątkowaáa ustawa z 1984 roku. Zezwalaáa ona na
powstawanie towarzystw ubezpieczeniowych w formie spóádzielni oraz spóáek
kapitaáowych, w których jednak co najmniej 51 procent udziaáu zachowywaá Skarb
PaĔstwa. Prawdziwy przeáom nastąpiá dopiero po rozpoczĊciu reform wolnorynkowych
4

Zob. szerzej Michalak J.: Organizacje i stan ochrony ubezpieczeniowej w Polsce w latach 1918-1030.
Struktury ubezpieczeniowe. 1979, t. IV str. 188 i nastĊpne
5
Ustawa o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej z 28.07.1990 r.5 (Dz. U. nr 11 z 1996 r. poz. 62
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w gospodarce. Ustawa o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej z 1991 roku stworzyáa
podwaliny nowoczesnego rynku ubezpieczeĔ. UmoĪliwiáa dziaáalnoĞü towarzystw
ubezpieczeĔ wzajemnych oraz komercyjnych firm prywatnych, pod warunkiem, Īe bĊdą
zorganizowane w formie spóáek akcyjnych z okreĞlonym wymogami kapitaáem. Ponadto
wprowadziáa rozdziaá ubezpieczeĔ na Īycie i pozostaáych ubezpieczeĔ osobowych oraz
majątkowych, a takĪe ograniczyáa dziaáalnoĞü gospodarczą zakáadu tylko do dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej6. Tym samym PaĔstwowy Zakáad UbezpieczeĔ zostaá przeksztaácony
w Powszechny Zakáad UbezpieczeĔ Spóáka Akcyjna – PZU SA, oferując ubezpieczenia
"nieĪyciowe" oraz spóákĊ zaleĪną – Powszechny Zakáad UbezpieczeĔ ĩycie SA,
zajmującą siĊ ubezpieczeniami na Īycie. Rynek ubezpieczeniowy rozwijaá siĊ w tym
okresie bardzo dynamicznie. Nie wszystkie uregulowania sprawdziáy siĊ w praktyce
i dopiero ustawa z 1996 roku przyniosáa wiele rozwiązaĔ, które porządkowaáy polski
rynek ubezpieczeniowy.7 W 2002 roku w Polsce dziaáaáy 74 firmy ubezpieczeniowe.
W roku 2003 w związku z przygotowaniami do wstąpienia do Unii Europejskiej
znowelizowano ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej8 o ubezpieczeniach
obowiązkowych, o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych9, a takĪe ustawĊ o poĞrednictwie ubezpieczeniowym.
Byá to znaczący krok w przystosowywaniu polskiego rynku ubezpieczeniowego do
warunków Unii Europejskiej. Ustawy te weszáy w Īycie 1 stycznia 2004 roku otwierając
nowy etap dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej. Utrzymane zostaáy ubezpieczenia
obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów, ubezpieczenia OC rolnika i budynków
w gospodarstwie rolnym oraz OC z tytuáu wykonywania niektórych zawodów.
Wprowadzenie ubezpieczeĔ dobrowolnych oraz zróĪnicowana pod wzglĊdem warunków
i skáadki oferta ubezpieczenia páodów, zwierząt, upraw i nastĊpstw nieszczĊĞliwych
wypadków, wpáynĊáy ujemnie na wykup tych ubezpieczeĔ. Rolnicy nie zostali
przygotowani do sytuacji, w której nagle sami muszą zatroszczyü siĊ o ochronĊ
ubezpieczeniową swojego mienia i produkcji. Skutki takiego stanu rzeczy mogliĞmy
obserwowaü podczas powodzi powtarzających siĊ od wrzeĞnia 1995 r., a zwáaszcza tej,
która nawiedziáa poáudniową PolskĊ latem 1997 r. Pojawiające siĊ w mediach sugestie
i wypowiedzi poszkodowanych wskazywaáy jednoznacznie, Īe oczekują rekompensaty
strat od paĔstwa. Nie pomaga nakáadanie na rolników dodatkowych opáat z tytuáu braku
obowiązkowej polisy OC rolnika (kara wynosi 30 euro i jest ona wnoszona na rzecz
UFG) lub budynków w gospodarstwie (kara w wysokoĞci 100 Euro, wpáacana na rzecz
wáasnej gminy).
Ocenia siĊ, Īe ponad 30% rolników nie wywiązuje siĊ z obowiązku
ubezpieczeniowego. JeĪeli chodzi o ubezpieczenie mienia, to ubezpiecza je dobrowolnie
okoáo 10% rolników, a uprawy 2-4% i to w bardzo ograniczonym zakresie. Gáównym
argumentem rolników na zarzut nie wykupywania polis, jest ich zbyt wysoka cena i brak
Ğrodków finansowych na ten cel. Ponadto rolnicy nie orientują siĊ w zapisach ogólnych
warunków ubezpieczeĔ oraz boją siĊ, Īe w przypadku szkody nie otrzymają
6

E. Wojciechowska-Lipka, Ubezpieczenia rolne. [w:] Podstawy ubezpieczeĔ. T. II. (red. J. Monkiewicz),
Poltext, Warszawa 2000.
7
DzU. 1996, nr 11 poz.62 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogáoszenia
jednolitego tekstu ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej.
8
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151
9
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152
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odszkodowania, albo bĊdzie ono symboliczne, tym bardziej, Īe w okresie wzmoĪonego
rozwoju firm ubezpieczeniowych czĊĞü z nich niestety dosyü szybko bankrutowaáa,
a polisy poza obowiązkowymi OC pojazdów i rolnika, obsáugiwanymi w takiej sytuacji
przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tracą swoją waĪnoĞü. Niestety aura jest
w ostatnich latach bezlitosna i co roku niszczy budynki i uprawy: zasiewy, sady czy
plantacje, pozbawiając rolników dochodów. Jedynym ratunkiem wówczas jest pomoc
paĔstwa i ta páynąca pomoc ze strony organizacji charytatywnych czy osób prywatnych.
JednakĪe Ğrodki te nie pokrywają peánej wartoĞci poniesionych strat.
Zakres ubezpieczeĔ w rolnictwie i ich wykorzystanie
Od 2006 roku polscy rolnicy otrzymali moĪliwoĞü wykupywania polis
ubezpieczeniowych chroniących ich produkcjĊ z 50% dopáatą do skáadki z budĪetu
paĔstwa. Byáo to moĪliwe dziĊki wprowadzeniu ustawy z lipca 2005r. o (Dz. U. Nr 150
poz. 1249, z poĨn. zm.). Na jej mocy ubezpieczeniami z dopáatami z budĪetu paĔstwa
objĊte byáy uprawy: zbóĪ, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw
gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków
cukrowych lub roĞlin strączkowych. Ubezpieczenia te pozostawaáy ochroną
o charakterze dobrowolnym. Obowiązkowo rolnik musiaá ubezpieczaü jedynie budynki
wchodzące w skáad gospodarstwa rolnego i wykupywaü polisy chroniące go od
odpowiedzialnoĞci cywilnej wynikającej z tytuáu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Oczekiwano, Īe zachĊta w formie dopáaty do skáadki spowoduje, iĪ
rolnicy chĊtniej zaczną korzystaü z ubezpieczeĔ mających na celu ochronĊ produkcji,
czyli poĞrednio przychodów.
Pierwszy rok (2006) obowiązywania nowych regulacji nie potwierdziá
pokáadanych w nich nadziei na objĊcie znacznej czĊĞci rolników ochroną
ubezpieczeniową. W tabeli 1 przedstawiono zakres korzystania z ubezpieczeĔ
obowiązkowych i dobrowolnych w latach 2003-2007.
TABELA 1. KORZYSTANIE Z UBEZPIECZEē ROLNICZYCH W LATACH 2003-2007
L.p.
Rodzaj ubezpieczenia
Lata
2003
2004
2005
2006

2007

1

Liczba gospodarstw rolnych (w mln.)

1.850

1.852

1.782

1.806

1.804

2

Ubezpieczenia obowiązkowe
budynków(w mln)

1.507

1.517

1.492

1.443

1.584

3

Ubezpieczenia OC Rolnika (w mln)

1.512

1.485

1.504

1.444

1.408

4

Ubezpieczenia dobrowolne upraw
(polisy w tys.)

45

39

36

49

90

ħródáo: Roczniki Statystyczne GUS

Ubezpieczenia dobrowolne upraw w analizowanych latach byáy realizowane na
poziomie od 36 tys. polis w roku 2005 do 90 tys. w roku 2007 nie zauwaĪono wiĊc
szczególnego zainteresowania tego typu ochroną mimo wprowadzonych dopáat (49 tys.
polis w roku 2006, w stosunku do 45 tys. w roku 2003 kiedy nie byáo dopáat).
NastĊpstwem maáego zainteresowania dobrowolnymi ubezpieczeniami upraw z dopáatą
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z budĪetu paĔstwa byáo niewykorzystanie 55 mln zarezerwowanych w budĪecie paĔstwa
na ten cel Ğrodków. Ostatecznie pieniądze te wykorzystano jako pomoc rolnikom
poszkodowanym w czasie suszy.
W kolejnych latach podwyĪszono kwotĊ rezerwy budĪetowej przewidując wzrost
zainteresowania ze strony rolników i tak w 2007 roku zaplanowano na ten cel 220 mln
zá, a w 2008 roku 545 mln zá. PodwyĪszenie kwoty Ğrodków przeznaczonych na dopáaty
w 2008 r. do poziomu 545 mln zá miaáo m.in. związek z planowaną zmianą charakteru
ubezpieczeĔ upraw z dobrowolnych na obowiązkowe. Od lipca 2008 wprowadzony
zostaá obowiązek ubezpieczenia 50% upraw w gospodarstwie dla rolników uzyskujących
páatnoĞci bezpoĞrednie do gruntów rolnych.
W tabeli przedstawiono stopieĔ wykorzystania kwot przeznaczonych budĪetu
paĔstwa na dopáaty do skáadek w analizowanych latach.
TABELA 2. WYKORZYSTANIE ĝRODKÓW BUDĩETOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA DOPàATY DO UBEZPIECZEē ROLNICZYCH I LICZBA WYKUPIONYCH POLIS W
LATACH 2006-2008
Kwota z
budĪetu na
Liczba zawartych
Firmy obsáugujące
Rok
Wykorzystanie (zá)
%
dopáaty
umów
ubezpieczenia z dopáatami
(mln zá)
TU Allianz Polska S.A., PZU
11 059
9 861 000,00
w tym 318 ubezSA, TUW TUW, Concordia
w tym 51 000 ubez- 17,81
2006
55
pieczenie zwierząt Polska TUW
pieczenie zwierząt
TU Allianz Polska S.A., PZU
31537 500,00
28 828
w tym
w tym 416 ubezSA, TUW TUW, Concordia
2007
210
15,00
39 800 ubezpieczenie.
pieczenie zwierząt Polska TUW
zwierząt
MTU S.A., PZU SA, TUW
10 544 900,00
17 381
w tym
w tym 114 ubezTUW, Concordia Polska
do
2008
545
40 000 ubezpieczenie 30.06.08 pieczenie. zwierząt TUW
zwierząt
ħródáo: Opracowanie wáasne10

Informacje podane w tabeli 2 potwierdzają, iĪ niestety, poziom wykorzystania
dopáat przez rolników jest bardzo niski. Wynika to gáównie z braku dostĊpu do
informacji o ubezpieczeniach z dopáatami, ciągáych zmian ustawy, co powodowaáo
wstrzymywanie siĊ od sprzedaĪy tych ubezpieczeĔ przez ubezpieczycieli.
Czynnikami mającymi wpáyw na popyt na ubezpieczenia produkcji rolniczej są
takĪe czynniki ekonomiczne, takie jak zmiany cen, czy wysoki (ok. 60%) udziaá
w dochodach rolników dopáat bezpoĞrednich. Jak wskazują analizy, stabilizacji
dochodów rolników w przyszáoĞci nie naleĪy wiązaü ze wzrostem cen, gdyĪ ich duĪe
wahania nie pozwolą na osiąganie stabilizacji finansowej dziĊki ubezpieczeniom.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do podstawowych roĞlin
uprawnych przedstawiono w tabeli 3. W stosunku do struktury zasiewów w polskim
rolnictwie widoczny staje siĊ relatywnie duĪy zakres ubezpieczenia rzepaku. Pozostaáe
gatunki ubezpiecza siĊ duĪo rzadziej, wynika to z faktu, Īe rzepak jako jedyna roĞlina
jest naraĪony na powstawanie strat zimowych. Dla pozostaáych roĞlin ozimych,
10
ElĪbieta Wojciechowska-Lipka Ubezpieczenia rolne, Kupiü czy nie kupiü. MiesiĊcznik Ubezpieczeniowy,
Tom 5 nr 10, s.19-20, 2008
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w ostatnio obserwowanych warunkach pogodowych nie ma duĪego zagroĪenia, gáównie
ze wzglĊdu na brak silnych opadów Ğniegu i dáugotrwaáych mrozów.
TABELA 3. STRUKTURA UBEZPIECZONEGO AREAàU I UDZIAà POSZCZEGÓLNYCH
ROĝLIN W POWIERZCHNI ZASIEWÓW W POLSCE W 2006 R
Gatunek

Odsetek ubezpieczonego
areaáu (%)

Areaá obsiany w 2006
r. (ha)

Udziaá roĞliny w
powierzchni zasiewów (%)

Rzepak

59,9
550 000
4,91
Rzepik
0,14
ZboĪa
39,2
7 990 000
71,39
Kukurydza
0,47
339 000
3,03
Ziemniaki
0,22
588 000
5,25
Buraki cukrowe
0,06
286 000
2,56
Inne
1 439 200
12,86
Razem
100
11 192 200
100
ħródáo: Kaczaáa M., àyskawa K. Ubezpieczenia z dopáatami paĔstwa jako instrument ochrony gospodarstw
rolnych przed skutkami ryzyk przyrodniczych-analiza doĞwiadczeĔ, kierunki rozwoju. Niepublikowane
materiaáy z konferencji PIU „ Kierunki zmian ubezpieczeĔ w produkcji rolnej w Polsce” 4 lutego 2008r.

Charakterystyka zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich11 i jej powiązania ze Wspólną Polityką Rolną
Z inicjatywy kilku osób związanych z rolnictwem i ubezpieczeniami podjĊto
w 2003 roku w Ministerstwie Rolnictwa prace nad budową systemu ubezpieczeĔ rolnych
z udziaáem paĔstwa. W efekcie tych prac projekt ustawy trafiá w tryby prac
legislacyjnych i 5 lipca 2005 roku zostaáa uchwalona przez Sejm ustawa
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.12 Ustawa ta okreĞla
wysokoĞü dopáat przez paĔstwo do skáadki z tytuáu ubezpieczenia okreĞlonych gatunków
zwierząt i roĞlin od ustalonych ryzyk, Niestety z wzglĊdu na przyjĊcie do ubezpieczenia
z dopáatą do skáadki ryzyka poĪaru i wybuchów Komisja Europejska nie notyfikowaáa
tej formy pomocy krajowej. Dopiero kolejna poprawka Sejmu w tym zakresie pozwoliáa
na notyfikacjĊ i uruchomienie procedury wyáaniania firm ubezpieczeniowych, które
przez rok bĊdą obsáugiwaü rolników w zakresie dotowanych z budĪetu paĔstwa
ubezpieczeĔ upraw i zwierząt gospodarskich Kolejna nowelizacja wyĪej omawianej
ustawy z dnia 7.03.2007 r. o zmianie ustawy o dopáatach do ubezpieczeĔ do ubezpieczeĔ
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007
Nr 49, poz.328) ubezpieczenia upraw staáy siĊ od lipca 2008 obowiązkowymi.
Wspomniana regulacja okreĞla, iĪ jako producent rolny traktowana jest osoba fizyczna,
osoba prawna albo jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowoĞci prawnej,
w której posiadaniu lub wspóáposiadaniu jest gospodarstwo rolne, bĊdącą maáym lub
Ğrednim przedsiĊbiorcą w rozumieniu odrĊbnych przepisów.
Przedmiotem omawianej ochrony są uprawy: zbóĪ, kukurydzy, rzepaku, rzepiku,
chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek,

11

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r.( Dz. U. nr 150
poz., 1249) wraz ze zmianami dokonanych ustawą z 7 marca 2007r.
12
(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póĨn. zm.)
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ziemniaków, buraków cukrowych lub roĞlin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia
do ich zbioru.
Aby obowiązek ubezpieczenia zostaá speániony rolnik musi wykupi polisĊ od
jednego z piĊciu wymienionych poniĪej ryzyk. A mianowicie są to:
x powódĨ,
x grad,
x ujemne skutki przezimowania,
x przymrozki wiosenne,
x susza.
UmoĪliwienie wyboru ryzyka, które moĪe zostaü ubezpieczone jest novum
w stosunku do obowiązującej wczeĞniej ustawy, która narzucaáa zakup caáego pakietu
ubezpieczeĔ (5 ryzyk).
MoĪna doszukiwaü siĊ pozytywnego wydĨwiĊku tego zapisu w stosunku do
poprzedniej wersji ustawy, gdyĪ umoĪliwiá on rolnikowi wybór ryzyka, które jego
zdaniem jest mu najbardziej zagraĪającym oraz obniĪenie ceny ubezpieczenia Pozwoliáo
to takĪe na efektywne zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiĊbiorstwie
rolniczym.
SpecjaliĞci z dziedziny ubezpieczeĔ rolnych13 podnoszą jednak problem
ĞwiadomoĞci ubezpieczeniowej rolników i etyki zawodowej agentów wyraĪają obawĊ,
Īe rolnik skorzysta nie z tych ubezpieczeĔ, które są mu niezbĊdne i które uwaĪa za
najbardziej mu zagraĪające, a z tych, które umiejĊtnie sprzeda mu dobrze wyszkolony
marketingowo, agent (ze wzglĊdu na prowizjĊ, którą otrzyma).
Kolejnym istotnym zapisem ustawowym, jest uregulowanie dotyczące sumy
ubezpieczenia. SumĊ tą (od jej wysokoĞci zaleĪy skáadka) w ubezpieczeniu upraw
rolnych ustala dla kaĪdej uprawy odrĊbnie ustala rolnik w porozumieniu z zakáadem
ubezpieczeĔ. Od tej sumy naliczana jest skáadka ubezpieczeniowa okreĞlona jako jej
procent. Ministerstwo Rolnictwa okreĞla corocznie do 30 listopada w formie
rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeĔ
dotowanych dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok
nastĊpny. Za speánienie obowiązku ubezpieczenia uwaĪa siĊ fakt objĊcia ochroną co
najmniej 50% powierzchni upraw danego gospodarstwa.
Za niedotrzymanie obowiązku ubezpieczenia rolnik zapáaci 2 euro kary za kaĪdy
nie ubezpieczony hektar w ramach 50% caáego areaáu. Zapáacenie kary nie zwalnia
rolnika z obowiązku opáacenia polisy.
Czy wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia wpáynie na zwiĊkszenie zainteresowania rolników tego typu ubezpieczeniami? Szacunkowy koszt tego ubezpieczenia oszacowany dla modelowego 50 ha gospodarstwa14 wyniósá 69,7 zá. na ha. Przy niskim
odczuwaniu zagroĪenia czynnikami objĊtymi ubezpieczeniem rolnik moĪe ryzykowaü
opáacenie relatywnie niskiej kary zamiast siĊ ubezpieczyü. CzĊstoĞü takich sytuacji
zaleĪeü bĊdzie od liczby i skutecznoĞci kontroli.

13

dr inĪ. ElĪbieta Wojciechowska-_Lipka Stanowisko zaprezentowane w czasie debaty o ubezpieczenia
rolniczych w trakcie forum „ Twoje Pieniądze” X Warszawa 2008 r.
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MoĪliwoĞü stosowania dopáat do skáadki wynika z Wytycznych Wspólnoty w
sprawie pomocy paĔstwa w sektorze rolnym i leĞnym na lata 2007–2013 pkt. V.B.5.2.
Komisja uznaje pomoc z tytuáu opáat skáadek ubezpieczeniowych za zgodną z art. 87 ust.
3 lit. c Traktatu, jeĪeli speánia ona wszystkie warunki ustanowione w art. 12
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., natomiast
Komisja nie zatwierdzi pomocy paĔstwa z tytuáu opáat skáadek ubezpieczeniowych dla
duĪych przedsiĊbiorstw. Zgodnie z wymienionymi przepisami unijnymi pomoc w formie
dopáat do skáadek ubezpieczeĔ moĪe byü stosowana pod warunkiem, Īe intensywnoĞü
pomocy brutto nie przekroczy 80% kosztów skáadek ubezpieczeniowych z tytuáu strat
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, które mogą byü porównane
do klĊsk Īywioáowych, lub 50% kosztów skáadek od innych strat spowodowanych
zjawiskami klimatycznymi.
W wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy paĔstwa w sektorze rolnym
i leĞnym na lata 2007-2013 niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak: mróz, grad,
lód, deszcz czy susza, nie mogą byü uznane za klĊskĊ Īywioáową, natomiast z uwagi na
szkody, jakie mogą wyrządziü w produkcji rolnej czy Ğrodkach do produkcji rolnej,
zdarzenia takie moĪna porównaü z klĊskami Īywioáowymi w przypadku, gdy poziom
szkód siĊga 30% normalnej produkcji.
Przedstawione stanowisko Komisji uwzglĊdnia przede wszystkim fakt, Īe
ubezpieczenie to najbardziej pomocne narzĊdzie dobrego zarządzania ryzykiem
i w sytuacjach kryzysowych. Mając to na uwadze oraz uwzglĊdniając ograniczone
moĪliwoĞci finansowe rolników Komisja zajmuje przychylne stanowisko wobec pomocy
paĔstwa z tytuáu ubezpieczeĔ w odniesieniu do podstawowej produkcji (rolników);
Wydaje siĊ, Īe czynnikiem zwiĊkszającym zainteresowanie ubezpieczeniami
mogą okazaü siĊ zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej dotyczące pomocy paĔstwa
w razie zajĞcia niekorzystnych zdarzeĔ, a szczególnoĞci treĞü art.11 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do pomocy paĔstwa dla maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw
prowadzących dziaáalnoĞü związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz
zmieniające siĊ rozporządzenie (WE) nr 70/2001: „od dnia 1 stycznia 2010 oferowane
odszkodowanie musi byü zmniejszone o 50% chyba, Īe przyznaje siĊ je rolnikom, którzy
dokonali ubezpieczenia pokrywającego co najmniej 50% Ğredniej rocznej produkcji lub
dochodu związanego z produkcją i obejmującego zagroĪenia związane z niekorzystnymi
zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczĊĞciej wystĊpującymi w danym paĔstwie
czáonkowski lub regionie”. Oznacza to, Īe brak ubezpieczenia nie pozwoli uzyskaü
caáoĞci ewentualnego odszkodowania za poniesione szkody. Warto zauwaĪyü, Īe przepis
ten dotyczy odszkodowaĔ, a wiĊc dotyczy on tylko rolników, którzy siĊ ubezpieczyli
tyle, Īe w zbyt maáym zakresie. Nie dotyczy on rolników, którzy nie ubezpieczyli
produkcji, gdyĪ ci nie mogą liczyü na Īadne odszkodowania, a co najwyĪej na pomoc
paĔstwa.
Z drugiej strony naleĪy wskazaü na ograniczanie odpowiedzialnoĞci
i ewentualnych kosztów ponoszonych przez podatników w przypadku wystąpienia klĊsk
Īywioáowych. Nie bĊdzie koniecznoĞci stosowani doraĨnej pomocy dla gospodarstw
poszkodowanych przez wystĊpujące klĊski.
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Podsumowanie
Obowiązkowe ubezpieczenia upraw są jednym z nowych instrumentów
ubezpieczeniowych. Mają one zabezpieczaü rolników przed negatywnymi skutkami
zdarzeĔ losowych, przede wszystkim o charakterze przyrodniczych.
Ubezpieczenia takie funkcjonujące na zasadzie dobrowolnoĞci nie spotkaáy siĊ
z zainteresowaniem rolników. Z drugiej jednak strony rolnicy otrzymywali pomoc ze
strony paĔstwa po wystąpieniu zdarzeĔ o charakterze klĊskowym.
Trudno obecnie przewidzieü skutki wprowadzenia nowego obowiązku
ubezpieczeniowego w rolnictwie, szczególnie pod wzglĊdem zakresu przedmiotowego
zawieranych umów oraz wielkoĞci wypáacanych odszkodowaĔ. Dopiero kilkuletni okres
obowiązywania nowych przepisów pozwoli na ocenĊ funkcjonowania nowego systemu z
punktu widzenia rolników jak i ubezpieczycieli.
Wydaje siĊ, Īe ubezpieczenia upraw są i bĊdą waĪne szczególnie dla duĪych
gospodarstw towarowych specjalizujących siĊ w produkcji roĞlinnej. Dla pozostaáych
typów szczególnie z produkcją zwierzĊcą bĊdą miaáy marginalny efekt dochodowy.
Podobnie dla gospodarstw drobnych z dodatkowym Ĩródáem dochodów kwota
odszkodowania moĪe mieü tylko marginalne znaczenie.
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Summary
The aim of paper is present the evolution of insurance system in Polish agriculture and
presentation the current state of obligatory insurances, especially obligatory crop insurance. In the
paper law regulations, state budget circumstances, an demand for crop insurance were presented.
Demand for crop insurance will depend on law regulation and rather will not depend on
better farmers’ risk management developments and strategies. New regulation implementation will
shift government subsidies from crop-loss disaster assistance to subsidizing the insurance
premium.
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