
Odszkodowanie − głos w Twojej sprawie

Rolnictwo w Polsce w ostatnim dziesięcio-
leciu uległo diametralnej zmianie. Jest to 
szczególnie zauważalne wśród osób, które 
z pracy na roli uczyniły rodzinne lub sa-
modzielnie prowadzone przedsiębiorstwa. 
Wspomniana zmiana dotyczy postrzega-
nia produkcji rolnej i odejścia od trady-
cyjnych upraw, zmiany pokoleniowej oraz 
stopnia wykorzystania nowoczesnych me-
tod uprawy i hodowli. 

Pomimo ogromu pozytywnych sygnałów 
płynących z rynku rolniczego, niezmienna 
pozostaje również ilość problemów i skala 
wyzwań, które utrudniają funkcjonowanie 
polskiego rolnictwa. 

Analizując dane prezentowane przez 
Główny Urząd Statystyczny, możemy za-
uważyć, że w rolnictwie, obok górnictwa 
i budownictwa, dochodzi do największej 
liczby wypadków. W ostatnich latach jest 
to kilkadziesiąt tysięcy zgłoszonych oraz 
niezgłoszonych zdarzeń. Czy jest to liczba 
przerażająca? Zdecydowanie TAK! Skala 
zjawiska wynika przede wszystkim z ba-
gatelizowania problemu, a także z obawy 
o ewentualne konsekwencje. Tym samym 
niezgłaszane są wypadki, w których po-
szkodowane zostały osoby niezwiązane 
z rolnictwem. Jest to ewidentny błąd. 
Zarówno rolnicy, sąsiedzi pomagający 
w ramach przysłowiowej przysługi, jak 
i rodzina odwiedzająca wujka na wsi, ma 
możliwość ubiegania się o odszkodowa-
nie, jeżeli doszło do wypadku.

Sytuacja wygląda bardzo podobnie w od-
niesieniu do szkód na mieniu tj. wszelkich 
zdarzeń związanych ze stratami w upra-
wach, inwentarzu, konsekwencjami eks-
tremalnych zjawisk atmosferycznych, 
uszkodzonymi budynkami czy maszyna-
mi rolniczymi. Również w tym przypad-
ku rolnik bardzo rzadko dochodzi swoich 
praw lub zadowala się wypłaconym od-
szkodowaniem, które w wielu przypad-
kach jest zaniżone. Działalność profesjo-
nalnych kancelarii odszkodowawczych 
wspiera poszkodowanych rolników. Stają 
one po ich stronie w sporach z zakładami 
ubezpieczeniowymi, jak również edukują 
w zakresie ich praw i obowiązków. 

Stały rozwój oraz profesjonalizacja rolnic-
twa mogą w najbliższych latach zmusić 
rolników do głębszego zastanowienia się 
nad przyszłością i podjęcia odpowiednich 
działań, aby zabezpieczyć swoje gospodar-
stwa. Również w tym zakresie powstały 
rozwiązania na rynku, którymi zajmują się 
profesjonalne podmioty. Jednym z takich 
rozwiązań jest dedykowana usługo bro-
kerska nastawiona na kupującego ubezpie-
czenie. Broker jest pierwszym ogniwem, 
które wspiera rolnika w trudnej sytuacji. 

Wspomniane zabezpieczenie dotyczy 
również przygotowania gospodarstwa rol-
nego do rywalizacji na rynku rolniczym. 
Rozwiązaniem, które spotyka się z dużym 
zainteresowaniem ze strony rolników jest 
przygotowanie profesjonalnego planu 

przekształcenia gospodarstwa w przed-
siębiorstwo np. w spółkę z o.o. Kolejnym 
elementem może być przygotowanie zor-
ganizowanego planu sukcesji – przekaza-
nia gospodarstwa następnemu pokoleniu.

Rolnik przez lata uczył się samodzielno-
ści – radzenia sobie bez pomocy instytucji 
i podmiotów, które w jego odczuciu nasta-
wione są na „utrudnianie życia”. Na szczę-
ście działalność profesjonalnych podmio-
tów, świadczących dedykowane usługi dla 
rolników, wprowadziła na rynek usyste-
matyzowaną stałą obsługę prawną, która 
angażuje się po stronie rolnika w sporach 
przedsądowych, sądowych, podczas przy-
gotowywania kontraktów oraz tworzenia 
nowych rozwiązań biznesowych. 

Wszystkie wspomniane rozwiązania zo-
stały opracowane przez dedykowany 
zespół specjalistów VOTUM S.A. wraz 
z zespołem prawników z Kancelarii Adwo-
katów i Radców Prawnych Łebek i Wspól-
nicy sp. k. oraz Protecta Finance sp. z o.o.
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HURAGANU,

za który uważa się wiatr o prędko-
ści nie mniejszej niż 24 m/s, którego 
działanie wyrządza masowe szkody. 
W przypadku pojedynczych szkód, ich 
wystąpienie może zostać uznane jako 
spowodowane przez huragan, jeżeli 
w najbliższym sąsiedztwie stwierdzo-
no działanie huraganu. 

Szkody powstałe w budynkach na 
skutek zdarzeń losowych

Rolnictwo: wyzwania 2015-2020 roku

Z godnie z art. 67 ustawy z dnia 22 
maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczenio-

wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
rolnikowi z tytułu obowiązkowego ubez-
pieczenia budynków rolniczych przysłu-
guje odszkodowanie za szkody powstałe 

w budynkach na skutek zdarzeń losowych 
w postaci: ognia, huraganu, powodzi, pod-
topienia, deszczu nawalnego, gradu, opa-
dów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, 
obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub 
upadku statku powietrznego.

Analizując szkody powstałe na skutek 
występujących w ostatnim czasie silnych 
wiatrów, w pierwszej kolejności należy 
zwrócić uwagę na definicję tego zjawiska. 
Ustawodawca przywołuje definicję 

Z powodu wystąpienia huraganu doszło 
do zniszczenia pokrycia dachowego obory 
należącej do pana Andrzeja. W pobliżu tej 
obory znajdowała się również wiata, w któ-
rej poszkodowany rolnik przechowywał 
siano i słomę. Szkodę poniósł także sąsiad, 
w którego gospodarstwie zniszczony został 
budynek gospodarczy. W związku z tym, 
że rolnicy ubezpieczyli swoje mienie otrzy-
mali odszkodowanie od swojego zakładu 
ubezpieczeń. Po upływie kilku miesięcy 
w tej samej miejscowości występowały 
lokalne burze, którym towarzyszył okre-
sowy porywisty wiatr. Na skutek tych wia-
trów doszło do całkowitego zawalenia się 
wiaty należącej do pana Andrzeja. Rolnik 
ponownie zgłosił powstałą szkodę (war-
tość ok. 100 000 zł) do ubezpieczyciela, 
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Zwierzęta łowne a szkody 
w uprawach rolniczych

jednak otrzymał decyzję odmawiającą wy-
płaty odszkodowania. Zakład ubezpieczeń 
utrzymywał, że do zawalenia doprowa-
dziły wcześniejsze uszkodzenia budynku. 
Dodatkowym argumentem dla niego był 
fakt, że w danej miejscowości nie wystąpi-
ły w tym okresie inne, podobne szkody na 
skutek huraganu czy deszczu nawalnego.

Decyzja ubezpieczyciela była zaskakująca 
dla rolnika i wymagała ostatecznego roz-
strzygnięcia na drodze sądowej. W toku 
prowadzonego postępowania konieczne 
okazało się uzyskanie ekspertyzy Insty-
tutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
odnośnie zjawisk atmosferycznych, ja-
kie występowały w tym okresie i miej-
scu. Zasięgnięto również opinii biegłego 
z zakresu budownictwa. Prowadzony spór 
zakończył się sukcesem i uzyskaniem od-
szkodowania na rzecz rolnika. 

Podczas procesu ustalono, że zakład ubez-
pieczeń niezasadnie odmówił wypłaty od-
szkodowania, gdyż do naruszenia wiaty do-
szło już podczas pierwszych huraganowych 
wiatrów, która nie zawaliła się jedynie dla-
tego, że była przepełniona słomą i sianem. 
W późniejszym okresie wiata była pusta 
i dlatego mimo mniejszej siły wiatru doszło 
do jej zawalenia. Ubezpieczyciel bezpod-
stawnie wskazywał, że budynek posiadał 

wady konstrukcyjne, ponieważ podczas 
zawierania umowy ubezpieczenia, pracow-
nik zakładu ubezpieczeń dokonał oględzin 
mienia i żadnych wad nie stwierdził. W toku 
prowadzonej sprawy wskazano również, iż 
silny wiatr mógł doprowadzić do zawalenia 
wiaty uszkadzając elementy konstrukcyj-
ne lub wykończeniowe. Na uwzględnienie 
zasługiwała także definicja ustawowa poje-
dynczych szkód powstałych z powodu hu-
raganu, zgodnie z którą mogą zostać uznane 
za takie w przypadku stwierdzenia działań 
huraganu w ich sąsiedztwie. Po huraganie 
doszło do zniszczenia dachu obory należącej 
do pana Andrzeja i jego sąsiada, ten sam hu-
ragan spowodował zawalenie wiaty, mimo iż 
rzeczywiście do zawalenia doszło w terminie 
późniejszym. Na rzecz pana Andrzeja zakład 
ubezpieczeń wypłacił blisko 100 000 zł, co 
stanowiło wartość zniszczonej wiaty.
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runkiem, że rolnik musi również przedsię-
wziąć pewne kroki, aby zminimalizować 
skutki szkody. Po pierwsze producenci 

rolni nie powinni lokalizować upraw w są-
siedztwie lasów, które są ostoją tych zwie-
rząt. Po drugie rolnicy powinni umożliwić 
stawianie przez łowczych ambon, które 
pozwalają obserwować zwierzęta. 

Rolnik po zauważeniu wyrządzonej szko-
dy na swoim polu, powinien w ciągu 
trzech dni od jej zaobserwowania zawia-
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R olnik często styka się z proble-
mem zniszczenia przez dziki 
upraw kukurydzy, ziemniaków 

czy zbóż. Zwykle dopiero po wjechaniu 
kombajnem na pole dostrzega zniszcze-
nia. Szkody te są trudne do zlokalizowania 
zwłaszcza w przypadku uprawy kukury-
dzy. W efekcie niejednokrotnie okazuje 
się, że zniszczenia obejmują przestrzeń kil-
kunastu arów. Co w takiej sytuacji może 
zrobić rolnik?

Zgodnie z obowiązującym prawem za szko-
dy spowodowane w uprawach przez zwie-
rzęta łowne, odpowiadają koła łowieckie. 
Jednak kwoty wypłacane przez nie zwykle 
nie rekompensują rzeczywistych strat. 

Aby przeciwdziałać żerowaniu zwierzyny 
łownej na uprawach rolniczych, koła ło-
wieckie zobowiązane są tworzyć tzw. pasy 
zaporowe. Po zaoraniu takiego pasu, gro-
madzi się na nim dużą ilość nasion kuku-
rydzy i przykrywa warstwą gleby. Ich zada-
niem jest dostarczenie zwierzynie na tyle 
atrakcyjnego pożywienia, by nie opusz-
czała kompleksu leśnego poszukując go na 
polach uprawnych – tłumaczył portalowi 
farmer.pl Piotr Jędral z Polskiego Związ-
ku Łowieckiego. Jeszcze inną metodę za-
pobiegawczą jest rozstawianie pastuchów 
elektrycznych i płoszenie zwierzyny. Jed-
nakże i to nieraz okazuje się nieskuteczne. 

Obowiązkiem koła łowieckiego jest za-
płacenie za szkody spowodowane przez 
dziki, jelenie, daniele czy sarny, z tym wa-

domić dzierżawcę lub zarządcę obwodu 
łowieckiego. Następnie zostaną przepro-
wadzone oględziny i oszacowanie szkód 

Jak rolnik może uzyskać pełną rekompen-
satę za stratę, jeśli to co zostało zapropo-
nowane przez koło łowieckie nie odpowia-
da rzeczywistej szkodzie?

Dobrym przykładem jest tutaj przypa-
dek rolnika ze Słupska, który dochodził 
dodatkowej części odszkodowania. Koło 
łowieckie oszacowało, że uprawy zostały 
zniszczone w 80%. Rolnik nie zgodził się 

z taką decyzją i zlecił oszacowanie szkody 
niezależnemu rzeczoznawcy, który okre-
ślił straty na kwotę wyższą niż ustalił to 
dzierżawca obwodu łowieckiego. Wów-
czas rolnik zaproponował ugodowe roz-
wiązanie sporu poprzez dopłatę różnicy. 
Niestety nie doszło do porozumienia na 
drodze przedsądowej. 

Art. 48 pkt 3 Prawa łowieckiego, mówi, że: 
Odszkodowanie nie przysługuje: (…) posia-
daczom uszkodzonych upraw lub plonów 
rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budo-
wę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu 
łowieckiego urządzeń, lub wykonywanie 
zabiegów zapobiegających szkodom.

Zdaniem koła łowieckiego rolnik nie pod-
jął odpowiednich kroków do zapobieżenia 
szkodzie, gdyż odmówił założenie ogro-
dzenia elektrycznego. Rolnik nie wyra-
ził zgody na jego założenie wokół znisz-
czonych upraw, gdyż uważał, że lepszym 
rozwiązaniem byłaby siatka. Na to jednak 
nie zgodziło się koło, wskazując że siatka 
uniemożliwi polowanie myśliwym. 

Sąd podkreślił jednak, że rolnik wyrażał 
wolę ogrodzenia terenu siatką zatem nie 
można mu postawić zarzutu niewłaściwe-
go zachowania. 

Ostatecznie Sąd ustalił wartość utraconego 
plonu na podstawie opinii biegłego. War-
tość szkody na obszarze 7,43 ha wyceniono 
na 3 709 zł. Koło łowieckie wniosło apelację 
od wyroku I instancji, jednak Sąd Okręgo-
wy nie uwzględnił jej, uznając stanowisko 
Sądu Rejonowego za w pełni uzasadnione.

Ewelina Cichanowicz
Doradca Odszkodowawczy

tel. 71 33 93 425
ewelina.cichanowicz@votum-sa.pl
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Już pojedyncze uszkodzenie owocu 
powoduje spadek jego wartości o 90%

Z darza się, że wypłacone przez 
zakład ubezpieczeń odszkodo-
wanie z polisy obowiązkowego 

ubezpieczenia budynków rolniczych, nie 
wystarcza na remont zniszczonego mienia. 
Brak możliwości odbudowania budynku 
z odszkodowania może świadczyć o tym, 
że wypłacone odszkodowanie jest zani-
żone. Jedną z praktyk stosowanych przez 
część ubezpieczycieli, jest uwzględnianie 
przy ustalaniu wysokości odszkodowania 
procentowego stopnia zużycia ubezpie-
czonych budynków.

W czerwcu zawarto umowę ubezpieczenia 
budynku wchodzącego w skład gospo-
darstwa rolnego. Wartość budynku a tym 
samym sumę ubezpieczenia budynku 
określono na kwotę 160 000 zł, zaś z uwa-
gi na wiek budynku, jego zużycie na 40%. 
W lipcu podczas nawałnicy doszło do po-
ważnego uszkodzenia budynku. Po prze-
prowadzeniu postępowania likwidacyjne-
go ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie 
w wysokości 60 000 zł. z uwzględnieniem 
zużycia technicznego. Oznacza to, że rze-
czywista wartość szkody to kwota 100 000 

zł, którą ubezpieczyciel pomniejszył o 40% 
zużycia technicznego, co skutkuje wypłatą 
odszkodowania mniejszą o 40 000 zł.

Co prawda, w ustawie regulującej kwestię 
obowiązkowego ubezpieczenia budynków 
rolniczych jest mowa, że przy ustalaniu 
wysokości odszkodowania uwzględnia 
się również faktyczne zużycie budyn-
ku, jednak wskazano także, że to zużycie 
należy liczyć od dnia rozpoczęcia odpo-
wiedzialności zakładu ubezpieczeń (czy-
li w praktyce od dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia) do dnia powstania szkody. 
Ubezpieczyciele zaś biorą pod uwagę ogól-
ne zużycie budynku, tj. zużycie budynku 
liczone od dnia jego posadowienia.

Zauważył to między innymi Sąd Okrę-
gowy we Wrocławiu (wyrok z dnia 
06.10.2014 r., I C 360/13), w ocenie któ-
rego niezasadne było uwzględnienie przez 
ubezpieczyciela, przy ustalaniu wysokości 
odszkodowania, procentowego stopnia 
zużycia ubezpieczonych budynków. Jeżeli 
suma ubezpieczenia została ustalona we-
dług wartości rzeczywistej, uwzględnia 

się również faktyczne zużycie budynku 
od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń do dnia powstania 
szkody. W przepisie, w oparciu o który sąd 
rozstrzygał sprawę, nie ma mowy o tym, że 
wysokość szkody pomniejszana jest o pro-
cent zużycia, który strony ustaliły przy 
zawarciu umowy i który znalazł się w do-
kumencie ubezpieczenia. Przy ustalaniu 
wysokości szkody uwzględnia się faktycz-
ne zużycie budynku od dnia rozpoczęcia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
do dnia powstania szkody. Ma to zapo-
biec sytuacji, w której już w okresie ubez-
pieczenia stan przedmiotu ubezpieczenia 
ulega znacznemu pogorszeniu, a co się 
z tym łączy zmniejsza się jego wartość, co 
skutkować może bezpodstawnym wzbo-
gaceniem przy naprawieniu szkody. 

O ile wcześniej przytoczony przykład 
niesłusznego potrącenia wydaje się łatwy 
do ujawnienia, w praktyce nie jest to ta-
kie proste, bowiem najczęściej nie jest to 
wskazywane w decyzji płatniczej. Ujaw-
nienie, że zakład ubezpieczeń dokonał 
takiego potrącenia, wymaga skrupulatnej 
analizy całości dokumentacji szkodowej, 
która znajduje się w posiadaniu ubezpie-
czyciela. W szczególności istotne są wyko-
nane kosztorysy, których właściwe odczy-
tanie wymaga specjalistycznej wiedzy. 

W takiej sytuacji warto mieć oparcie 
w pełnomocniku, który posiada zaplecze 
specjalistów z różnych dziedzin, co umoż-
liwia weryfikację przeprowadzonego przez 
ubezpieczyciela postępowania zarówno od 
strony prawidłowego wyliczenia wysoko-
ści należnego odszkodowania, jak i właści-

wej interpretacji przepisów regulujących 
odpowiedzialność odszkodowawczą za-
kładu ubezpieczeń.
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P an Jan wraz z żoną Danutą od 1976 
roku prowadzą gospodarstwo rol-
ne. W jego skład wchodzi sad ja-

błoniowy, z którego sprzedawano jabłka do 
bezpośredniej konsumpcji. W trzech ostat-
nich latach średnia roczna wartość produk-
cji rolnej z dwóch działek gospodarstwa 
wynosiła około 500 000 złotych. 

Małżeństwo zawarło w kwietniu umowę 
ubezpieczenia w odniesieniu do szkód spo-
wodowanych gradem na sumę odpowie-
dzialności około 400 000 złotych. Pod koniec 
sierpnia, na tydzień przed zbiorami, gospo-
darstwo dotknęło silne gradobicie. Owoce 
były już wtedy całkowicie wykształcone i nie 
miały możliwości żadnej regeneracji. Skut-
ki gradobicia były ogromne. Uszkodzeniu 
uległy drzewa owocowe. Część z nich wy-
magała wymiany na nowe oraz zabezpiecze-
nia odpowiednimi środkami chemicznymi. 
Większość owoców została uszkodzona. 
Bardzo dużo spadło na ziemię i nie nada-
wało się do sprzedaży. W wyniku uszkodzeń 
część plonów zgniła. We wrześniu wysokość 
szkód szacowała Komisja Wojewody Dolno-
śląskiego, która przyjęła szkody w produkcji 
roślinnej na kwotę 300 532,40 zł. Natomiast 
wysokość szkód w środkach trwałych okre-
ślono na 64 125 zł. 

Pan Jan w terminie zgłosił szkodę do za-
kładu ubezpieczeń. Tydzień później przy-
jechał likwidator z ramienia ubezpieczy-

ciela, który na miejscu stwierdził znaczne 
uszkodzenia owoców polegające na prze-
cięciu, rozłamaniu, ścięciu, wgłębieniach 
w jabłkach. 

Po wszelkich ustaleniach obliczono od-
szkodowanie w kwotach 56 227,50 zł za 
uszkodzone jabłka na działce nr 1 i 123 156 
zł za szkody na działce nr 2. Do obliczenia 
odszkodowania użyto autorskiego progra-
mu komputerowego ubezpieczyciela.

Łącznie przyznano odszkodowanie w wy-
sokości 179 392,50 zł. Pan Jan wystąpił do 
ubezpieczyciela z żądaniem uzasadnienia 
stanowiska, w szczególności przedstawienia 
metodologii szacowania szkód spowodowa-
nych gradobiciem. Ubezpieczyciel wyjaśnił, 
w jaki sposób obliczył wysokość szkody, 
jednak pan Jan złożył ponownie odwołanie 
od decyzji ubezpieczyciela wskazując, że za-
stosowano metodę obliczania szkody, która 
w żaden sposób nie uwzględniała specyfiki 
upraw sadowniczych. 

Błędnym założeniem ubezpieczyciela było 
uśrednianie wartości szkody. Niezależ-
ny rzeczoznawca sądowy potwierdził, że 
w przypadku upraw sadowniczych stopień 
uszkodzenia pojedynczego owocu nie 
przekłada się proporcjonalnie na spadek 
jego wartości. Już pojedyncze uszkodze-
nie owocu powoduje spadek jego wartości 
o 90%, gdyż owoc taki trafia do kategorii 

owocu przemysłowego. Żaden odbiorca 
nie kupi choćby w najmniejszym stopniu 
uszkodzonego owocu do celów konsump-
cyjnych. Ponadto owoce podatne są na 
gnicie. Szkoda nastąpiła w ostatnim okre-
sie wegetacji owoców przez co nie miały 
one żadnej możliwości zregenerowania 
się. Zastosowana przez ubezpieczyciela 
metoda obliczeń szkody, może być zasto-
sowana jedynie w uprawach zbożowych. 
Według wyliczeń pana Jana w oparciu 
o stanowisko biegłego rzeczoznawcy 
zniszczenia w sadzie wynosiły dla działki 
nr 1 i 2 odpowiednio 78,14 % oraz 83,91%.

Pomimo przedłożonych informacji zakład 
ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodo-
wania w wyższej kwocie. 

Po przeprowadzeniu ustaleń przez ubez-
pieczyciela pan Jan próbował sprzedać 
uszkodzone jabłka na giełdzie jako jabłka 
konsumpcyjne. Niestety nie znalazły one na-
bywców, gdyż nie spełniły norm jabłka kon-
sumpcyjnego. Owoce z jednym do trzech 

zagłębień nie nadawały się do sprzedaży 
detalicznej, podobnie jak jabłka z przeciętą 
i zagojoną skórką. Część trzeba było zuty-
lizować, a część można było sprzedać jako 
jabłka przemysłowe za kwotę 38 125,63 zł.

Pan Jan wystąpił zatem do Sądu przeciw-
ko ubezpieczycielowi wspierając się sta-
nowiskiem biegłego ds. szacowania szkód 
sadowniczych. Biegły bardzo wnikliwe 
określił powstałą szkodę. Dokonał tego 
również uwzględniając własne doświad-
czenie i wiedzę oraz realia rynku. Wyrok 
sądu potwierdził, że wypłacone wcześniej 
odszkodowanie było za niskie.

Agnieszka Bonarska-Walczak
Doradca Odszkodowawczy

tel. 71 33 93 400
agnieszka.walczak@votum-sa.pl

Jerzy Szymanik
Kierownik Działu Szkód w Rolnictwie

tel. kom. 513 137 719
jerzy.szymanik@votum-sa.pl

Pomniejszanie przez ubezpieczycieli 
odszkodowań o zużycie techniczne 

budynków
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do wypadku, można było uznać za przed-
siębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą 
sił przyrody. A to otworzyło drogę do uzy-
skania świadczeń na rzecz poszkodowanej. 

Tak jak w sprawie pani Aliny, w wielu wy-
padkach w rolnictwie zdarza się, że trudne 
jest wskazanie osoby, która ponosi odpo-
wiedzialność za zdarzenie. Warto zatem 
wiedzieć, czy mamy do czynienia z przed-
siębiorstwem wprawianym w ruch za po-
mocą sił przyrody.

Gospodarstwa mogą zostać uznane za 
takie, jeśli łącznie spełnione są dwie 
przesłanki. Przede wszystkim na terenie 
gospodarstwa musi być prowadzona dzia-
łalność wytwórcza (roślinna, zwierzęca, 
sadownicza itp.). Po drugie uzyskiwanie 
jej efektów musi być związane z wykorzy-
staniem urządzeń poruszanych za pomo-
cą sił przyrody (np. ciągnika rolniczego 

J eśli wypadek na terenie gospodar-
stwa rolnego nie został przez nikogo 
zawiniony – uzyskanie odszkodowa-

nia może być utrudnione. Odmowa ubez-
pieczyciela jest dotkliwa zwłaszcza dla 
osób, które doznały poważnych urazów 
i wymagają podjęcia natychmiastowego 
leczenia połączonego z rehabilitacją. Brak 
sprawcy wypadku nie musi jednak z góry 
przekreślać szans na uzyskanie świadczeń. 
W niektórych sytuacjach można powołać 
się na tak zwaną zasadę ryzyka. 

Mąż pani Aliny pomagał przy pracach 
w gospodarstwie rolnym sąsiadki. Tego 
dnia miał zająć się naprawą zepsutego 
w trakcie żniw kombajnu zbożowego. 
Wymagało to wejścia pod maszynę, gdyż 
awarii uległa, umiejscowiona w okolicach 
podwozia, skrzynia biegów. Usuwanie 
usterki przedłużyło się do późnych godzin 
wieczornych. Aby oświetlić przestrzeń pod 
maszyną, podłączono przedłużacz wraz 
z przewodem doprowadzającym prąd do 
oprawki z żarówką, czyli tzw. „samoróbką”. 
W pewnej chwili doszło do przebicia. Do-
tknięcie kombajnu doprowadziło do śmier-
telnego porażenia prądem mężczyzny. 

W tej sprawie trudno było wykazać zawi-
nione działanie właścicielki gospodarstwa. 
Nie ciążył na niej szczególny obowiązek 
zapewnienia bezpiecznych warunków do 

wykonania umówionej pracy, gdyż wyko-
nawca naprawy nie działał pod żadnego 
rodzaju kierownictwem. Wydawać by się 
mogło, że wdowa nie otrzyma odszkodo-
wania po tragicznie zmarłym mężu. 

W tym przypadku odpowiedzialność 
kształtowała się na zasadzie ryzyka, ponie-
waż gospodarstwo rolne, w którym doszło 

wprawianego w ruch paliwem). Jakie ma 
to znaczenie? 

Pamiętajmy, że w podobnych sprawach, 
istnieje możliwość dochodzenia roszczeń 
i zgłoszenia sprawy do profesjonalnego 
pełnomocnika postępowania odszkodo-
wawczego. Nawet przypadki, które wydały 
się zupełnie przegrane, mogą się zakoń-
czyć wypłatą należnych świadczeń. Warto 
to sprawdzić.

Co to znaczy, że gospodarstwo jest 
przedsiębiorstwem wprawianym 
w ruch za pomocą sił przyrody?

Tobiasz Kulesza
Doradca Odszkodowawczy

tel. 690 806 585
tobiasz.kulesza@votum-sa.pl

Gdzie szukać pomocy?

roszczenie, jak też w odniesieniu do wy-
sokości przyznawanych świadczeń.

Skala nierespektowania prawa przez część 
podmiotów rynku ubezpieczeniowego jest 
znacząca. Nie oznacza to jednak, że należy 
się z tym pogodzić. Można oczywiście zło-
żyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. 
Można także wcześniej zadbać o zmniej-
szenie ryzyka pojawienia się nieprawi-
dłowości i zgłosić się do specjalizującej 
się w tego rodzaju sprawach kancelarii 
odszkodowawczej. Pełnomocnik pomoże 
także w już istniejącym sporze.

Jest to dość bezpieczne rozwiązanie, gdyż 
wynagrodzenie za pomoc przysługuje wy-
łącznie w przypadku sukcesu i uzależnione 
jest od osiągniętych efektów. Daje gwaran-
cję, że w imieniu poszkodowanego zostaną 
podjęte wszelkie działania, które zabezpie-
czą jego interesy po doznanej szkodzie.

D la osób, które napotkały pro-
blemy w uzyskaniu odszkodo-
wania, ciekawą lekturą może 

być Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczo-
nych. Niewykluczone bowiem, że osobisty 
problem nie jest odosobnionym przypad-
kiem, tylko często występującą nieprawi-
dłowością, która została już dostrzeżona 
przez organ nadzorczy. 

Rzecznik Ubezpieczonych wskazuje, że do 
jego Biura w 2014 r. wpłynęło aż 15 429 pi-
semnych skarg, zgłaszanych w indywidu-
alnych sprawach z zakresu problematyki 
ubezpieczeń gospodarczych. Liczba skarg 
jest zbliżona do tej z roku 2013. 

Odnośnie ubezpieczeń rolnych domino-
wały następujące zarzuty:

• zaniżenie przyznanego odszkodowania 
lub świadczenia; 

• niesłuszne oddalenie roszczenia;
• opieszałość w prowadzonym postępo-

waniu likwidacyjnym;
• nieterminowe zaspokajanie roszczeń;
• problemy w likwidacji szkód huraga-

nowych, zalaniowych oraz ogniowych, 

związane ze stosowaniem pomniejsze-
nia należnego odszkodowania o stopień 
amortyzacji budynku liczony przez ubez-
pieczycieli od dnia posadowienia budyn-
ku, nie zaś tak jak stanowi ustawa – o jego 
faktyczne zużycie, które powinno być 
liczone od dnia rozpoczęcia odpowie-
dzialności ZU do dnia powstania szkody.

Rzecznik Ubezpieczonych odnotował tak-
że skargi zarzucające zakładom ubezpie-
czeń brak należytej staranności uwidocz-
nione w:

• dokonywaniu oględzin szkody bez 
udziału poszkodowanego, 

• nieinformowaniu o koniecznych doku-
mentach i dowodach, których przedsta-
wienie ma istotny wpływ na ustalenie 
wysokości świadczenia;

• brak należytego uzasadniania stanowiska 
zajmowanego przez zakłady ubezpieczeń, 
udzielanie często zdawkowych, niepopar-
tych ustaleniami faktycznymi i podstawą 
prawną rozstrzygnięć w sprawie odmowy 
przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszone 

Jerzy Szymanik
Kierownik Działu Szkód w Rolnictwie

tel. kom. 513 137 719
jerzy.szymanik@votum-sa.pl


