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Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie. 
Ewolucja i kierunki zmian

I. Wstęp

Rozwój ubezpieczeń majątkowych ma już wielowiekową historię1, a początek rozwoju 
ubezpieczeń to ubezpieczenia morskie. Warto tu przypomnieć treść utartej formuły, że 
ubezpieczenie narodziło się na morzu i – poczynając od końca XVII wieku – coraz bardziej 
rozszerza sferę działania, „wychodząc z morza na ląd”2. W ramach ubezpieczeń lądo-
wych najwcześniej rozwijają się ubezpieczenia od ognia, a katastrofalny pożar Londynu 
w 1666 roku, który strawił 85% wszystkich budynków, przyczynił się do przyspieszenia 
tego procesu3. Rozwój przemysłu zapoczątkowany rewolucją przemysłową w Anglii 
w połowie XVIII wieku rozpoczął nie tylko ważne przemiany społeczno-gospodarcze, 
ale spowodował również powstanie nowych ryzyk, jakim były wypadki w zmechanizo-
wanych zakładach pracy czy też w środkach transportu. To z kolei spowodowało rozwój 
nowych rodzajów ubezpieczeń obejmujących swym zakresem ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców, 
a także miało istotny wpływ na rozwój ubezpieczeń społecznych. 

Nie jest sprawą przypadku, że ubezpieczenia w rolnictwie pojawiły się dopiero w dal-
szej kolejności. Jako przyczyny tego stanu rzeczy wskazywano, że w feudalnych sto-
sunkach wiejskich utrzymywała się możliwość pokrywania strat losowych właścicieli 
ziemskich przez zwiększanie eksploatacji chłopów. W późniejszym okresie, z uwagi na 
dość niską dochodowość produkcji rolnej, instytucje ubezpieczeniowe nie upatrywały 
w tym sektorze źródła swojej rentowności. Pierwsze ubezpieczenia w rolnictwie doty-
czyły upraw rolnych, a ryzykiem objętym ochroną było gradobicie oraz ubezpieczenia 
określonych rodzajów zwierząt od padnięcia. Jest rzeczą bezsporną, że rolnictwo to 
sektor gospodarki, w którym ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych różnorodnymi 

1 J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, adaptacja i redakcja naukowa W. Mogilski, s. 27 i n., 
współczesna adaptacja pracy wydanej po raz pierwszy w 1934 roku.

2 W. Warkałło, W. Marek, W. Mogilski, Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1983, s. 20.
3 Tamże, s. 20, 21.
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zjawiskami przyrodniczymi, atmosferycznymi, losowymi, jest szczególnie duże. Nasilanie 
się tych zjawisk między innymi w związku ze zmianami klimatycznymi, które następują, 
powoduje, że problematyka ubezpieczeniowo-ekonomiczna ubezpieczeń w rolnictwie 
staje się co jakiś czas przedmiotem dyskusji. Każde ubezpieczenie bowiem jest nie tylko 
instytucją prawną, lecz także kategorią ekonomiczną. 

Celem niniejszego artykułu są przede wszystkim względy poznawcze, a więc przedsta-
wienie, jak kształtowały się i rozwijały w Polsce ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie, 
z punktu widzenia ubezpieczenia jako instytucji prawnej. Przedmiotem rozważań będą 
przede wszystkim najistotniejsze elementy, takie jak: krąg podmiotów objętych ubezpie-
czeniem, zakres ochrony ubezpieczeniowej, sposób powstania danego ubezpieczenia. 
Równocześnie należy mieć na uwadze, że instytucja ubezpieczeń majątkowych w rolnic-
twie jako instytucja prawna stanowi tylko fragment systemu ubezpieczeń majątkowych 
jaki obowiązywał i obowiązuje w Polsce. Stąd też o kształcie rozwiązań prawnych do-
tyczących ubezpieczeń w rolnictwie, a w szczególności jaki jest ich charakter prawny, 
sposób powstania, decydują rozwiązania wynikające z ogólnego systemu ubezpieczeń. 
To rozwiązania ogólnego systemu ubezpieczeń decydują, czy i jakie rodzaje ubezpieczeń 
rolniczych uzyskują na przestrzeni lat status ubezpieczeń przymusowych, państwowych, 
ustawowych, obowiązkowych. 

II. Ubezpieczenia przymusowe w rolnictwie

Aktem prawnym, który wprowadzał po raz pierwszy do porządku prawnego ubezpieczenia 
przymusowe w sektorze rolnym, była ustawa z dnia 23 czerwca 1921 roku o przymusie 
ubezpieczenia od ognia i o Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych4. Ustawa ta 
wprowadzała przymus ubezpieczenia budowli od ognia. Ubezpieczeniu temu podlegały 
wszelkie budowle z wyjątkiem budowli stanowiących własność państwa, o wyjątkowym 
stopniu niebezpieczeństwa ogniowego, o charakterze tymczasowym lub przeznaczonych 
do rozebrania5. 

Nadto na zasadach dobrowolnego przystąpienia Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wza-
jemnych prowadziła takie działy, jak: ubezpieczenia od ognia budowli fabrycznych i ru-
chomości wszelkiego rodzaju, ubezpieczenie plonów od gradobicia, ubezpieczenia oparte 
na życiu ludzkim, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśli-
wych wypadków, ubezpieczenia inwentarza od pomoru. Następnie ustawa wprowadzała 
szczególną konstrukcję prawną polegającą na tym, że w zakresie ubezpieczeń rucho-
mości rolnych od ognia, plonów od gradobicia oraz żywego inwentarza od pomoru, po-
szczególnym sejmikom powiatowym lub radom powiatowym służyło prawo uchwalenia 
przymusu6. Ustawa wprowadziła rozwiązania prawne, na podstawie których wskazane 
rodzaje ubezpieczeń w sektorze rolnym mogły uzyskać status ubezpieczeń przymuso-

4 Dz. U. Nr 64, poz. 395.
5 Art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 roku o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej Dyrekcji 

Ubezpieczeń Wzajemnych.
6 Art. 4 ustawy powołanej w przypisie 5.
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wych, równocześnie nie regulowała żadnych kwestii szczegółowych związanych z tym 
rodzajem ubezpieczenia.

Konstrukcja ubezpieczeń przymusowych w rolnictwie była kontynuowana na pod-
stawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1929 roku, wydanym w po-
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Rolnictwa w sprawie 
przymusu ubezpieczenia od ognia ruchomości w gospodarstwach rolnych, przymusu 
ubezpieczenia żywego inwentarza od wypadków śmierci oraz przymusu ubezpieczenia 
plonów od gradobicia7. Rozporządzenie to w sposób szczegółowy określało przedmiot 
przymusu ubezpieczenia, jak i obowiązki właścicieli mienia podlegającego przymusowi 
ubezpieczenia, obowiązki urzędów gminy, a także tryb podejmowania i wykonywania 
uchwały o przymusie ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia od ognia mienia rucho-
mego w gospodarstwach rolnych oraz ubezpieczenia żywego inwentarza od wypadków 
śmierci, przymus ubezpieczenia mógł być wprowadzony na podstawie uchwał sejmików 
powiatowych (rady powiatowej) i obejmował obszar całego powiatu8. W przypadku 
ubezpieczenia plonów od gradobicia, właściwymi do podjęcia uchwały o wprowadzeniu 
przymusu były sejmiki wojewódzkie, a przymus obejmował obszar całego województwa9. 
We wszystkich trzech przypadkach właściwa uchwała wprowadzająca przymus ubezpie-
czenia mogła określić, czy przymusem są objęte wszystkie gospodarstwa rolne na danym 
terenie czy też wszystkie gospodarstwa, ale tylko o ograniczonym rozmiarze obszaru. 
Przepisy rozporządzenia regulowały szczegółowo, jakie zagadnienia winna zawierać treść 
uchwały w sprawie przymusu ubezpieczenia. Uchwała taka zawierała między innymi 
upoważnienie dla organu wykonawczego sejmiku (rady powiatowej) do zawarcia umowy 
ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń w celu wykonania przymusu ubezpieczenia, termin 
i sposób rejestracji mienia podlegającego przymusowi ubezpieczenia, sposób ustalania 
sum ubezpieczenia, termin uiszczania opłat za ubezpieczenie. Zatem na podstawie uchwały 
o wprowadzeniu przymusu ubezpieczenia organ wykonawczy sejmiku (rady powiatowej) 
zawierał z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia mienia, poddanego przymusowi. 
Zakład ubezpieczeń wystawiał zbiorowy dowód ubezpieczenia, do którego na żądanie 
drugiej strony zamieszczał zestawienie właścicieli ubezpieczonego mienia. Wraz z pod-
jęciem uchwały o wprowadzeniu przymusu ubezpieczenia, na urzędy gminne zostało 
nałożone wiele obowiązków dotyczących między innymi rejestracji mienia podlegającego 
przymusowi ubezpieczenia, przyjmowania od właścicieli tego mienia zgłoszenia mienia 
do ubezpieczenia, pobierania od właścicieli mienia opłat za ubezpieczenie, zawiadamiania 
zakładu ubezpieczeń o wypadkach szkody. 

Opłaty za ubezpieczenie uiszczane w urzędach gminy miały charakter opłat publiczno-
prawnych, od zaległych należności były pobierane odsetki za zwłokę w takiej wysokości 
jak w wypadku zaległości w podatku gruntowym oraz koszty egzekucyjne na zasadach 
obowiązujących przy poborze podatków państwowych10. Natomiast właściciel ubez-
pieczonego mienia otrzymywał odszkodowanie bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, 

7 Dz. U. Nr 13, poz. 112. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 73 i 74 rozporządzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 roku o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym 
Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych, Dz. U. Nr 46, poz. 410. 

8 § 1 ust.1, § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1929 roku.
9 § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1929 roku.

10 § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1929 roku.
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po ewentualnym potrąceniu zaległej opłaty za ubezpieczenie; również był uprawniony 
dochodzić swojego roszczenia o odszkodowanie bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. 

Obowiązująca wówczas konstrukcja ubezpieczeń przymusowych w rolnictwie wska-
zuje, że była to instytucja o charakterze publicznoprawnym z pewnymi tylko elementami 
prywatnoprawnymi.

III. Ubezpieczenia obowiązkowe w rolnictwie 
powstające z mocy prawa

Wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 28 marca 1952 roku o ubezpieczeniach państwowych11, 
w polskim porządku prawnym pojawia się podział na: ubezpieczenia obowiązkowe po-
wstające z mocy prawa i ubezpieczenia dobrowolne powstające na podstawie umowy 
ubezpieczenia.

Na całym obszarze państwa obowiązkowi ubezpieczenia podlegają między innymi: 
mienie ruchome w gospodarstwach rolnych – od ognia i innych określonych zdarzeń lo-
sowych, ziemiopłody – od gradobicia i powodzi, zwierzęta gospodarcze – od padnięcia12. 
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia mogła rozszerzyć obowiązek ubezpieczenia 
na inne rodzaje mienia, grupy osób, zdarzenia losowe, jak również w szczególnie uza-
sadnionych wypadkach mogła zawiesić obowiązek niektórych ubezpieczeń na części lub 
całości obszaru państwa. Składki z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń były traktowane 
na równi z opłatami publicznymi, do których stosowano odpowiednio przepisy o zobo-
wiązaniach podatkowych. 

Wskazane w ustawie rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń w sektorze rolnym zo-
stały szczegółowo określone w stosownych rozporządzeniach Rady Ministrów13. Warto 
podkreślić, że zarówno pojęcie gospodarstwa rolnego, jak i krąg podmiotów objętych 
obowiązkowym ubezpieczeniem został różnie określony. Z uwagi, że były to ubezpie-
czenia powstające z mocy prawa, dla rozpoczęcia ubezpieczenia istotne było zgłoszenie 
ubezpieczenia do stosownych rejestrów14.

Kolejna ustawa z dnia 2 grudnia 1958 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobo-
wych15 kontynuuje dotychczasowy model, to jest dzieli ubezpieczenia na obowiązkowe, 
powstające z mocy prawa, i ubezpieczenia dobrowolne, powstające na podstawie umowy. 

11 Dz. U. Nr 20, poz. 130.
12 Art. 5 ustawy z dnia 28 marca 1952 roku o ubezpieczeniach państwowych.
13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 roku w sprawie obowiązkowego ubez-

pieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi. Dz. U. Nr 57, poz. 262; rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 28 stycznia 1958 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach 
rolnych, Dz. U. Nr 14, poz. 59.

14 W orzeczeniu z dnia 25 lutego 1958 roku, II CR 258/57, Sąd Najwyższy wyraził pogląd: „Chociaż 
w myśl art. 4 ustawy z dnia 28 marca 1952 roku o ubezpieczeniach państwowych, ubezpieczenia obowiąz-
kowe powstają z mocy prawa, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń musi poprzedzać dopełnienie for-
malności ubezpieczeniowej bądź przez właściciela mienia podlegającego obowiązkowi ubezpieczenia przez 
zgłoszenie tego mienia do ubezpieczenia, bądź przez zarejestrowanie z urzędu przez właściwy organ zakładu 
lub za pośrednictwem gromadzkiej rady narodowej”.

15 Dz. U. Nr 72, poz. 357.
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Natomiast do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych zaliczono: ubezpieczenie mienia ru-
chomego w gospodarstwach rolnych od ognia, powodzi, huraganu i innych określonych 
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi. Nadto 
w ustawie znajduje się rozwiązanie nawiązujące do konstrukcji ubezpieczeń przymu-
sowych, uregulowanych w okresie międzywojennym. Mianowicie, powiatowe rady na-
rodowe lub miejskie rady narodowe mogą w drodze uchwał wprowadzić obowiązkowe 
ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od padnięcia, mogą zawieszać te obowiązkowe 
ubezpieczenia w całości lub w części. Uchwała rady o wprowadzeniu lub zawieszeniu 
obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt od padnięcia powinna obejmować obszar całego 
powiatu lub miasta16. Ustawa zawierała również delegację dla Rady Ministrów, na pod-
stawie której w drodze rozporządzenia mogła rozszerzyć obowiązkowe ubezpieczenia na 
inne rodzaje mienia grupy osób zdarzenia. Nadto Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 
określała zakres obowiązkowych ubezpieczeń oraz zasady i tryb zwalniania niektórych 
kategorii mienia od obowiązkowego ubezpieczenia. To uprawnienie Rady Ministrów 
dotyczyło również obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych od padnięcia, 
tym samym rady narodowe podejmując stosowne uchwały, decydowały o wprowadzeniu 
danego rodzaju ubezpieczenia bądź o jego zawieszeniu, natomiast zakres tego ubezpie-
czenia wynikał z rozporządzenia Rady Ministrów.

W okresie obowiązywania ustawy z dnia 2 grudnia 1958 roku o ubezpieczeniach 
majątkowych i osobowych, katalog ubezpieczeń, którym nadano przymiot ubezpieczeń 
obowiązkowych powstających z mocy prawa, a wśród nich ubezpieczeń rolnych, nie 
uległ zmianie. Z uwagi jednak na szeroko zakreśloną treść delegacji ustawowej dla Ra-
dy Ministrów, zakres i rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych rolnych ulegają zmianom, 
a następuje to w stosownych rozporządzeniach Rady Ministrów. 

Od dnia 1 stycznia 1976 roku zaczął obowiązywać w Polsce nowy rodzaj obowiąz-
kowego ubezpieczenia rolniczego, to jest obowiązkowe ubezpieczenie rolników od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej17. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej rolników nie ma tym samym w polskim systemie prawnym 
długiej historii, początkowo jego obowiązkowy charakter nie wynikał wprost z usta-
wy, ale rozporządzeń Rady Ministrów. Zmiana nastąpiła dopiero w ustawie z dnia 20 
września 1984 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych18. Za wprowadzeniem 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przemawiały dwo-
jakiego rodzaju względy. Z jednej strony ochrona rolnika jako osoby odpowiedzialnej 
za wyrządzoną szkodę przed świadczeniami, które mogłyby przekraczać jej możliwości 
fi nansowe, z drugiej strony zagwarantowanie poszkodowanym możliwości zaspokojenia 
ich roszczeń. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ulegał na przestrzeni lat zmianom19, ale 
w tym miejscu najistotniejsze jest zaznaczenie, że w polskim porządku prawnym pojawił 
się nowy rodzaj obowiązkowego ubezpieczenia, które obowiązkowy charakter zachowało 

16 Art. 5 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
17 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1975 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, Dz. U. Nr 28, poz. 145.
18 Dz. U. Nr 45, poz. 242.
19 E. Kremer, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa 

rolnego – zakres ochrony ubezpieczeniowej, [w:] Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, red. S. Pru-
tis, Białystok 1998, s. 139 i n.
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do dzisiaj. Wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rolników wprowadzono 
jeszcze jeden nowy rodzaj obowiązkowego ubezpieczenia, to jest ubezpieczenie rolników 
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to rodzaj obowiązkowego ubezpieczenia 
rolniczego, które miało najkrótszą historię pośród innych ubezpieczeń obowiązkowych, 
albowiem obowiązywało w okresie od 1 stycznia 1976 roku do 1 stycznia 1978 roku20. 
Jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje się, że od 1 stycznia 1978 roku rolnicy indy-
widualni zostali objęci systemem ubezpieczeń społecznych, tym samym nie było powo-
dów utrzymywania tego rodzaju ubezpieczenia jako obowiązkowego. W tym wypadku 
przez nadanie obowiązkowego charakteru ubezpieczeniu rolników od nieszczęśliwych 
wypadków, czyli nadanie obowiązkowego charakteru ubezpieczeniu osobowemu, pró-
bowano złagodzić negatywne skutki wynikające z braku stosownych regulacji z zakresu 
ubezpieczeń społecznych w stosunku do rolników indywidualnych. 

Z kolei ustawa z dnia 20 września 1984 roku o ubezpieczeniach majątkowych i oso-
bowych21 dzieli ubezpieczenia na powstające z mocy ustawy (ubezpieczenia ustawowe) 
i powstające na podstawie umowy (ubezpieczenia umowne). W tej ustawie ustawodawca 
nie posługuje się terminem „ubezpieczenia obowiązkowe” i „dobrowolne”, ale słusznie 
wskazuje, że ubezpieczenia ustawowe miały w rzeczywistości obowiązkowy charakter. 
Można by zatem stwierdzić, że pojęcie „ubezpieczenie obowiązkowe” i pojęcie „ubezpie-
czenie ustawowe” miały co do istoty tożsamy charakter. Dzisiaj, patrząc z perspektywy 
czasu na te dwa pojęcia, można by jednak wskazać pewną różnicę. Mianowicie pojęcie 
ubezpieczenia ustawowe niewątpliwie oznacza, że są to ubezpieczenia obowiązkowe, ale 
równocześnie wskazuje, że przymiot obowiązkowy mogą posiadać wyłącznie ubezpie-
czenia powstające z ustawy, a nie z aktu wykonawczego. Wspominane wcześniej ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników swój obowiązkowy charakter wywodziło 
z rozporządzenia Rady Ministrów, a nie z obowiązującej wówczas ustawy z dnia 2 grudnia 
1958 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Patrząc w ten sposób na pojęcia 
„ubezpieczenie obowiązkowe” i „ubezpieczenie ustawowe”, można jednak stwierdzić, 
że nie były one do końca tożsame.

Ustawa z dnia 20 września 1984 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 
określa w art. 6 katalog ubezpieczeń, które mają charakter ubezpieczeń ustawowych. 
W ramach tego katalogu znajduje się między innymi ubezpieczenie budynków od ognia 
i innych zdarzeń losowych, jak również typowe ubezpieczenia rolne, takie jak: ubezpie-
czenie mienia ruchomego związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz mienia 
ruchomego posiadaczy budynków na działkach o powierzchni do 0,5 hektara – od ognia, 
huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie upraw wskazanych roślin – 
od gradobicia, ognia, powodzi i zalania wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, 
ubezpieczenie wskazanych zwierząt – od padnięcia (wojewódzkie rady narodowe mogły 
rozszerzyć ten rodzaj ubezpieczenia na inne zwierzęta, jak również mogły rozszerzyć 
zakres zdarzeń objętych ubezpieczeniem), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

20 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1978 roku w sprawie obowiązkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej rolników zostało uchylone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 
1975 roku w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzial-
ności cywilnej. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 1978 roku, Dz. U. 
Nr 5, poz. 13.

21 Dz. U. Nr 45, poz. 242.
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rolników za szkody powstałe w związku z prowadzeniem indywidualnego gospodarstwa 
rolnego oraz za szkody wyrządzone w życiu prywatnym.

Ten katalog ustawowych ubezpieczeń rolnych nawiązuje w pewien sposób do kata-
logu obowiązkowych ubezpieczeń rolnych określonego w ustawie z dnia 2 grudnia 1958 
roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych z wyjątkiem ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej. Cechą ówczesnych ustawowych ubezpieczeń rolnych było między 
innymi określenie kręgu podmiotów podlegających tym ubezpieczeniom w sposób bardzo 
zróżnicowany, również defi nicje gospodarstw rolnych dla potrzeb tych ubezpieczeń nie 
były tożsame.

Dla potrzeb ustawowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach 
rolnych przyjęto, że ubezpieczenie dotyczy: gospodarstw rolnych, gdy powierzchnia 
użytków rolnych przekracza 1 hektar i znajduje się we władaniu osoby fi zycznej wyka-
zanej w ewidencji gruntów lub zespołów rolników indywidualnych, państwowych przed-
siębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych, spółdzielni produkcji 
rolnej i spółdzielni kółek rolniczych kółka rolniczego22.

Powyższa regulacja wskazuje, że ustawowym ubezpieczeniem budynków oraz mienia 
w gospodarstwach rolnych został objęty szeroki krąg podmiotów. Obowiązek ten dotyczył 
zarówno osób fi zycznych, jak i podmiotów mających różne formy prawne, ale wszystkie 
funkcjonowały w ramach uspołecznionego sektora rolnego. Inne podmioty, osoby prawne 
władające gospodarstwem rolnym, ale nieprzynależne do sektora uspołecznionego, nie 
były objęte przedmiotowym ubezpieczeniem.

Z kolei warto zwrócić uwagę na rozwiązania dotyczące ustawowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej rolników. Ubezpieczeniu temu podlegały osoby fi zyczne 
prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne, a także wymienione osoby bliskie rol-
nikowi pracujące w gospodarstwie rolnika oraz inne osoby pracujące w gospodarstwie 
rolnym. Zakreślony w ten sposób krąg podmiotów podległych ubezpieczeniu będzie miał 
istotne znaczenie przy określaniu zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Dla 
potrzeb tej problematyki gospodarstwo rolne to obszar użytków rolnych przekraczających 
0,5 hektara, stanowiących zorganizowaną całość i znajdujących się we władaniu osoby 
fi zycznej będącej właścicielem lub władającym, wykazanym w ewidencji gruntów. Za 
gospodarstwo rolne uważano również dzierżawione przez osobę fi zyczną użytki rolne 
Państwowego Funduszu Ziemi, przedsiębiorstwa albo spółdzielni, jeżeli ich obszar prze-
kraczał powierzchnię 0,5 hektara. Tym samym gospodarstwo rolne zorganizowane przez 
osobę fi zyczną na gruntach dzierżawionych od innych podmiotów, na przykład innej osoby 
fi zycznej, nie było objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Jednak największe zaskoczenie wywoływał zakres ochrony ubezpieczeniowej. Miano-
wicie, zakład ponosił odpowiedzialność, jeżeli w związku z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnik, osoba bliska rolnikowi albo inne osoby pracujące w gospodarstwie prowadzonym 
przez rolnika były zobowiązane na podstawie obowiązującego prawa do odszkodowania za 
spowodowanie: śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju albo utraty zdrowia, zniszczenia lub 

22 § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1989 roku w sprawie ubezpieczenia obowiązko-
wego budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach niewchodzących w skład gospodarstw 
rolnych, Dz. U. Nr 68, poz. 412, w poprzedzającym je rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1985 
roku w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych, Dz. U. Nr 10, 
poz. 38.
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uszkodzenia rzeczy. Jednak ubezpieczeniem tym były również objęte szkody wyrządzone 
w życiu prywatnym przez rolnika lub osobę bliską rolnikowi. Objęcie zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
szkód wyrządzonych przez rolnika lub jego osobę bliską, które nie pozostają w związku 
przyczynowym z prowadzonym gospodarstwem rolnym, jest niewątpliwie zbyt daleko 
idącym rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności, niespotykanym w innych przypadkach 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

IV. Ubezpieczenia obowiązkowe w rolnictwie, 
powstające na podstawie umowy

1. Zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu rynku ubezpieczeniowego w Polsce zostały 
wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej23. Ustawa 
ta zerwała z dotychczasowym monopolem państwa w dziedzinie ubezpieczeń i stworzyła 
podstawy prawne funkcjonowania niepaństwowych zakładów ubezpieczeń. Nadto usta-
wa zachowała podział na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, zmienił się jednak 
charakter prawny ubezpieczeń obowiązkowych. W miejsce ubezpieczeń obowiązko-
wych powstających z mocy ustawy zostały wprowadzone ubezpieczenia obowiązkowe 
powstające na podstawie umowy. Charakter ubezpieczeń obowiązkowych przejawia się 
w obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia i dotyczy zarówno ubezpieczającego, jak 
i zakładu ubezpieczeń. Zgodnie z ówczesnym stanem prawnym treść zawieranej obowiąz-
kowej umowy w formie ogólnych warunków ubezpieczeń określał Minister Finansów 
w drodze rozporządzenia24. Z ubezpieczeń rolnych charakter obowiązkowy miały dwa 
rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu pro-
wadzenia gospodarstwa rolnego25 oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych26. 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników obejmowało osoby 
fi zyczne, które władały gospodarstwem rolnym jako posiadacze samoistni, a jeżeli posia-
dacz samoistny oddał gospodarstwo rolne w posiadanie zależne, to ochroną ubezpiecze-
niową był objęty posiadacz zależny. Dla potrzeb tej problematyki przyjęto nową defi nicję 
gospodarstwa rolnego, w której odwołano się nie tylko do kryterium obszarowego, to 
jest łączna powierzchnia ma przekraczać 1 hektara, jeżeli nadto podlega w całości lub 
w części opodatkowaniu podatkiem rolnym. To sięgnięcie do kryterium podatku rolnego 
miało ułatwić poczynienie ustaleń, czy w konkretnym wypadku mamy do czynienia 
z gospodarstwem rolnym i obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia.

23 Tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.
24 Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej.
25 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 roku w sprawie ogólnych warunków obo-

wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolne-
go, Dz. U. Nr 134, poz. 653 z późn. zm. 

26 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1997 roku w sprawie ogólnych warunków obo-
wiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zda-
rzeń losowych, Dz. U. Nr 36, poz. 220.
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Jeśli zaś chodzi o zakres ochrony ubezpieczeniowej, to obejmował on odpowiedzial-
ność rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie ochrony 
ubezpieczeniowej, wyrządziła czynem niedozwolonym szkodę w związku z prowadze-
niem tego gospodarstwa27.

Z kolei obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych obejmowało posiadaczy budynków będących 
osobami fi zycznymi lub osobami prawnymi, jeżeli budynek wchodził w skład gospodar-
stwa rolnego. Tym samym zakres podmiotowy ochrony ubezpieczeniowej w tym ubezpie-
czeniu był szerszy niż w wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.

2. Kolejną istotną i przełomową datą w zakresie rozwoju i funkcjonowania ubezpieczeń 
obowiązkowych, w tym rolniczych ubezpieczeń, jest 1 stycznia 2004 roku. W tym dniu 
weszły w życie nowe regulacje prawne w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku 
ubezpieczeniowego w Polsce. Jednym z nowych aktów jest ustawa z dnia 22 maja 2003 
roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych28. Zgodnie z tą ustawą obowiązkowy 
charakter, jeśli chodzi o ubezpieczenia rolnicze, zachowały dotychczasowe rodzaje ubez-
pieczenia, to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania 
gospodarstwa rolnego i ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Została również zachowana zasada, zgodnie 
z którą ubezpieczenia obowiązkowe powstają na podstawie zawartej umowy.

Natomiast okolicznością nową, wymagającą podkreślenia, jest fakt, że po raz pierwszy 
treść umowy ubezpieczenia, która ma obowiązkowy charakter, została uregulowana wprost 
w ustawie, a nie w akcie wykonawczym do ustawy, nie wspominając o wcześniejszym 
okresie, gdzie treść i zakres ochrony ubezpieczeniowej był kształtowany przez sam zakład 
ubezpieczeń w formie ogólnych warunków. 

Podkreślenia wymaga, że zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej rolnika w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych... 
został inaczej sformułowany niż w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 
1993 roku. W rozporządzeniu zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmował odpowie-
dzialność rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządziła czynem niedozwolonym szkodę w związku 
z prowadzeniem tego gospodarstwa. 

Z kolei ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych połączyła zarówno obowiązek za-
warcia umowy, jak i zakres ochrony ubezpieczeniowej z faktem posiadania gospodarstwa, 
a nie jego prowadzenia. Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej został ujęty szerzej i do-
tyczy nie tylko szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym. Dla ustalenia zakresu ochro-
ny ubezpieczeniowej wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej należy sięgnąć zarówno do ogólnych zasad dotyczących umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawartych w ustawie, jak i do przepisów szczególnych doty-
czących danego rodzaju ubezpieczenia29. Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 9 ust. 1 
ustawy, umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje 

27 Zob. uchwała SN z dnia 27 kwietnia 1994 roku, III CZP 57/94, OSN 1994, nr 11, poz. 217. 
28 Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
29 E. Kremer, Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, wyd. 4, Warszawa 2008, s. 483.
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odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody 
wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wy-
konania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego 
rodzaju stosunków. Natomiast w przepisach szczególnych ustawy art. 50 ust. 1 stanowi, 
że z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodo-
wanie, jeżeli rolnik, osoba pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym 
lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są zobowiązani do odszkodowania 
za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa szkodę, której 
następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie 
lub uszkodzenie mienia. Tym samym przepis szczególny, jakim jest art. 50 ustawy, nie 
ograniczył ochrony ubezpieczeniowej do szkód wyrządzonych przez rolników czynem 
niedozwolonym, co jest nowością w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed 
wejściem w życie przedmiotowej ustawy30. Ochroną ubezpieczeniową są więc objęte także 
szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy31. 
Przesłanką konieczną jest, aby szkoda powstała w związku z posiadaniem gospodarstwa 
rolnego, a rolnik lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym 
lub pracująca w gospodarstwie rolnym byli odpowiedzialni cywilnie za powstanie szkody. 

Dla ustalenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej istotne znaczenie mają klauzule 
wyłączające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń32. W wypadku obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników, klauzule te zawarte są w art. 53 ustawy. 
Spośród wymienionych klauzul szczególnej uwagi wymaga klauzula zawarta w pkt. 3, 
zgodnie z którą zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody „w mieniu spowodowane 
wadą dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem towarów albo wykonywaniem 
usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie po-
nosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych 
wadach”. Powyższa klauzula niewątpliwie ogranicza zakres ochrony ubezpieczeniowej 
między innymi przez eliminację niektórych szkód powstałych w następstwie nienależyte-
go wykonania umowy, to jest dostarczenia towaru z wadami albo wadliwego wykonania 
usług. Niemniej nadal zachowuje aktualność wcześniej sformułowana teza, że zakres 
ochrony ubezpieczeniowej jest szerszy i obejmuje szkody wyrządzone przez rolnika nie 
tylko czynem niedozwolonym.

Obowiązkowy charakter ma nadal ubezpieczenie budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego od ognia i zdarzeń losowych. Ustawa z dnia 22 maja 2003 ro-
ku o ubezpieczeniach obowiązkowych, regulując ten rodzaj ubezpieczenia, zachowała 
dotychczasowy zakres podmiotowy i zakres ochrony ubezpieczeniowej. Tym samym 
obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa 
rolnego nadal dotyczy rolników będących osobami fi zycznymi, w których posiadaniu lub 
współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Wydawałoby się zatem, że te dwa rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, to jest ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego 

30 Tamże, s. 483.
31 S. Rogowski, Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem, red. S. Rogowski, Warszawa 2004.
32 Szerzej na temat klauzul W. Uruszczak, Klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela 

w ubezpieczeniach mienia, [w:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996, s. 494 i n.
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i ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, będą nadal wy-
czerpywać katalog ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie. Jednak w ostatnim okresie 
nastąpiła w tym zakresie istotna zmiana stanu prawnego. Jest ona wynikiem zarówno 
doświadczeń wynikających ze zdarzeń losowych, jak i zmian prawnych uwarunkowań 
funkcjonowania rolnictwa w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej.

3. W wyniku reformy systemu ubezpieczeniowego w Polsce, przeprowadzonej w 1990 ro-
ku, ograniczono liczbę ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie, zakładając, że ochrona 
ubezpieczeniowa innych ryzyk będzie realizowana w formie ubezpieczeń dobrowolnych, 
a zniesienie monopolu państwa w sektorze ubezpieczeniowym spowoduje, że oferta ubez-
pieczeń dobrowolnych będzie szeroka i różnorodna. Doświadczenia płynące z minionych 
lat wskazują, że z ubezpieczeń dobrowolnych w sektorze rolnym korzysta niewielka liczba 
producentów33. Równocześnie nasilające się w ostatnich latach zjawiska atmosferyczne 
i przyrodnicze powodują wiele szkód w sektorze rolnym, zwłaszcza w zakresie upraw. 
W takich okolicznościach problematyka dotycząca ubezpieczeń w rolnictwie stała się 
na nowo przedmiotem dyskusji. Szczególnie że w związku z akcesją Polski do Unii 
Europejskiej polscy producenci rolni korzystają z różnych form wsparcia fi nansowego. 
W takich okolicznościach potrzeba zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej przed różnymi 
ryzykami powinna być tym bardziej zasadna. 

Rozwiązaniem, które ma zachęcać producentów rolnych do zawierania dobrowol-
nych umów ubezpieczenia, których przedmiotem jest ochrona konkretnych upraw, roślin 
oraz zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych wskazanymi zjawiskami 
atmosferycznymi, jest instytucja dopłaty do składek z tytułu zawartego ubezpieczenia, 
wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o dopłatach do ubezpieczeń 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich34. Dopłaty stanowią część należnych zakładom 
ubezpieczeń składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia i są pokrywane z budżetu 
państwa. Z dopłat do składek mogą skorzystać producenci rolni będący zarówno osobami 
fi zycznymi, osobami prawnymi, jak i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. 
Powyższe rozwiązanie nie zmienia dotychczasowego podziału na ubezpieczenia obo-
wiązkowe i dobrowolne w rolnictwie, stanowi natomiast pewien bodziec ekonomiczny, 
który ma skłaniać do korzystania w większym niż dotychczas zakresie z ubezpieczeń 
dobrowolnych. Ten stan prawny uległ jednak zmianie i począwszy od 1 lipca 2008 roku 
obowiązuje nowy rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego w rolnictwie. 

Mianowicie, ustawą z dnia 7 marca 2007 roku o zmianie ustawy o dopłatach do 
ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich35 wprowadzono i określono zasady 
zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od określonego 
ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie zwanych „umowami ubez-
pieczenia obowiązkowego”. Obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
upraw wymienionych w ustawie w art. 3 ust. 1 pkt 1, od ryzyka szkód spowodowanych 
przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki, dotyczy rolni-

33 E. Wojciechowska-Lipka, Przesłanki do budowy systemu ubezpieczenia polskiego rolnictwa na wypa-
dek klęsk żywiołowych, „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja” 1999, listopad, s. 62.

34 Dz. U. Nr 150, poz. 1249.
35 Dz. U. Nr 49, poz. 328.



502

Elżbieta Kremer

ków, którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów 
o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. 

Zakres podmiotowy tego obowiązkowego ubezpieczenia jest szeroki, albowiem pojęcie 
„rolnik” oznacza osobę fi zyczną lub prawną bądź grupę osób fi zycznych lub prawnych, 
bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków36. Natomiast obowiązek zawarcia 
umowy ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego 
po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, w okresie 12 
miesięcy ochroną ubezpieczeniową jest objęte co najmniej 50% powierzchni upraw. Tym 
nowym elementem w konstrukcji obowiązkowego ubezpieczenia upraw jest powiązanie 
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia z faktem uzyskania płatności bezpośrednich 
do gruntów rolnych. Stąd też zakres podmiotowy tego obowiązkowego ubezpieczenia jest 
ujęty analogicznie, jak zakres podmiotowy osób uprawnionych do otrzymania płatności 
bezpośrednich do gruntów rolnych.

Zastanawiając się nad ratio legis wprowadzenia nowego obowiązkowego ubezpiecze-
nia upraw, nie można pominąć związku tego ubezpieczenia z płatnościami bezpośredni-
mi. Można zatem sformułować wniosek, że celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie 
ochrony rolnikowi w przypadku szkody powstałej w uprawach w wyniku zajścia wska-
zanych ryzyk, szkody, która tym samym może również pochłonąć otrzymane płatności 
bezpośrednie, jeżeli zostały przeznaczone na realizację upraw, które następnie uległy 
zniszczeniu. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw ma tym samym nie tylko chronić rolnika 
w wypadku powstania szkody, ale może również sprzyjać i zachęcać do podjęcia kroków 
w celu usunięcia skutków powstałej szkody, a tym samym umożliwić dalsze korzystanie 
z płatności bezpośrednich w kolejnych latach. Realizując ten obowiązek, rolnik może 
zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia upraw zarówno z zakładem ubezpieczeń, 
który korzysta z dopłat do składek, jak i z każdym innym zakładem ubezpieczeń, który 
w zakresie swojej działalności ma ten rodzaj ubezpieczenia. 

Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, 
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie, jest obowiązany wnieść opłatę za niespeł-
nienie tego obowiązku na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę rolnika. Wysokość tej opłaty stanowi równowartość w złotych 2 euro od 
1 hektara. Jest rzeczą bezsporną, że tak określone skutki w wypadku niespełnienia obo-
wiązku zawarcia umowy ubezpieczenia nie stanowią żadnych bodźców, które skłaniałyby 
rolnika do zawarcia umowy. Tym samym wprowadzenie do porządku prawnego nowego 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw może się okazać rozwiązaniem martwym, niema-
jącym w praktyce większego znaczenia. Czy w takiej sytuacji zasadne było nadanie temu 
ubezpieczeniu obowiązkowego charakteru?

36 Ustawa odsyła do defi nicji rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 
z dnia 29 września 2003 roku ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ra-
mach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmienia-
jącego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, 
(WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) 
nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, s. 1 z późn. zm.).
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Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie. Ewolucja i kierunki zmian 

V. Wnioski końcowe

To krótkie przedstawienie rozwoju ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ubezpieczeń obowiązkowych, skłania do kilku refl eksji. 

Niewątpliwie zasadne jest utrzymanie obowiązkowego charakteru ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Podobnie 
jak w innych wypadkach obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jest 
to powodowane w dużej mierze potrzebą zapewnienia ochrony osobom poszkodowanym. 
Jednak w tym wypadku zapewnienie ochrony osobom poszkodowanym nie jest jedynym 
powodem nadania obowiązkowego charakteru temu ubezpieczeniu. Drugim powodem, nie 
mniej istotnym, jest zabezpieczenie sprawcy szkody przed skutkami fi nansowymi wyni-
kającymi z obowiązku naprawienia szkody, ale tylko sprawcy będącego osobą fi zyczną. 
O tym, że oba ze wskazanych powodów były brane pod uwagę, świadczy kompromisowe 
rozwiązanie zawarte w zakresie podmiotowym tego obowiązkowego ubezpieczenia, które 
jest ograniczone do rolników będących osobami fi zycznymi. Tym samym poszkodowany, 
któremu została wyrządzona szkoda w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, ale 
posiadaczem gospodarstwa jest inny podmiot niż osoba fi zyczna, nie jest objęty obowiąz-
kową ochroną ubezpieczeniową. 

Również obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodar-
stwa rolnego obejmuje tylko rolników, a więc osoby fi zyczne, w których posiadaniu lub 
współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

W wypadku sektora rolnego te dwa rodzaje ubezpieczenia wyczerpywały katalog 
ubezpieczeń obowiązkowych, począwszy od 1990 do 2008 roku. Pierwszą cechą wspól-
ną tych ubezpieczeń jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa fi nansowego posiada-
czom gospodarstw rolnych będących osobami fi zycznymi, czyli osobom, które nadal 
są postrzegane jako podmioty o słabszej kondycji fi nansowej, wymagające stosownego 
zabezpieczenia. Drugą cechą wspólną powyższych ubezpieczeń jest charakter ryzyka, 
które jest objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Mianowicie, ryzyka te nie dotyczą 
szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością wytwórczą w rolnictwie, nie 
obejmują zatem szkód powstałych, czy to w uprawach czy hodowli, a więc szkód typowo 
rolniczych, spowodowanych zjawiskami przyrodniczymi, atmosferycznymi. 

Pewną zmianę w dotychczasowym postrzeganiu roli i funkcji ubezpieczeń obowiąz-
kowych w rolnictwie stanowi wprowadzenie z dniem 1 lipca 2008 roku nowego rodzaju 
ubezpieczenia obowiązkowego, to jest obowiązkowego ubezpieczenia upraw. Wyrazem tej 
zmiany jest objęcie zakresem podmiotowym ubezpieczenia nie tylko osób fi zycznych, ale 
również osób prawnych czy też grupy takich osób. Inny jest również charakter ryzyka, które 
jest objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej, albowiem dotyczy szkód powstałych w upra-
wach prowadzonych w gospodarstwie rolnym, a spowodowanych wskazanymi zjawiskami 
przyrodniczymi, atmosferycznymi. Można zatem powiedzieć, że ten rodzaj ubezpieczenia 
obowiązkowego ma rzeczywiście bezpośredni związek z produkcją rolną. Tym samym takie 
rodzaje ubezpieczeń, jak: ubezpieczenie upraw, budynków wchodzących w skład gospodar-
stwa rolnego, które kiedyś zapoczątkowały rozwój ubezpieczeń i legitymują się najdłuższą 
historią, należą, wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rolników, które posiada 
najkrótszą historię, do aktualnie obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie.
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SUMMARY

Property insurance in agriculture. Evolution and direction of changes

The article presents the development of regulations by law concerning property insurance in the ag-
ricultural sector in Poland. The considerations focus mainly on these types of insurance which are or 
were of compulsory character.

Bearing in mind that the institution of property insurance in agriculture accounts for this part of the 
property insurance system which is, or was, compulsory in Poland, the shape of the legal solutions – in 
particular such as: the legal nature, or the way a given type of insurance was created – is always decisively 
infl uenced by the solutions resulting from the general insurance system. Hence the issue of obligatory 
property insurance in agriculture has been presented in the background of the general solutions applied 
within the insurance system.

The specifi c problems refer to the particular types of compulsory property insurance in agriculture; 
special attention being drawn to the scope of insurance coverage and to the circle of the individuals and 
entities that can be insured. 
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