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J ak mówi łacińska maksyma - nie-
znajomość prawa szkodzi. Zwłasz-
cza, że brak świadomości odnośnie 

przepisów prawnych nie zwalnia z obo-
wiązku ich przestrzegania. Ta sama za-
sada dotyczy także ubezpieczeń. Dlatego 
warto wiedzieć, jakie obowiązki ubez-
pieczeniowe na nas ciążą. Odpowiedź 
znajdziemy w Ustawie o ubezpieczeniach 
obowiązkowych. Jest to podstawowy akt 
prawny, który wskazuje trzy obowiązko-
we ubezpieczenia:

• ubezpieczenie OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych,

• ubezpieczenie OC rolników,
• ubezpieczenie budynków rolniczych od 

ognia i innych zdarzeń losowych.

Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obo-
wiązkowych powstaje w dniu objęcia 
gospodarstwa rolnego. Zatem nowo za-
kupione gospodarstwo powinno być tego 
samego dnia ubezpieczone, chyba że po-
przedni właściciel posiadał ważną polisę. 
Wówczas wszystkie prawa i obowiązki 
przechodzą na nowego właściciela.  
O zmianie właściciela należy niezwłocz-
nie powiadomić zakład ubezpieczeń. 
Obowiązek poinformowania o tym ciąży 
na dotychczasowym właścicielu (sprze-
dającym gospodarstwo). Jeżeli jednak 
nabywca chce zawrzeć umowę gdzie in-
dziej, to w ciągu 30 dni od daty zakupu 
gospodarstwa musi wypowiedzieć umo-
wę ubezpieczenia w formie pisemnej.

Umowa ubezpieczenia z tytułu posiada-
nia gospodarstwa rolnego jest zawierana 
na 12 miesięcy. Jeżeli rolnik miał polisę 
obowiązkową, ale zapomniał jej przedłu-
żyć, to takie ubezpieczenie uważa się za 
zawarte na kolejny rok. 

Odszkodowanie z tytułu ubezpiecze-
nia OC rolników przysługuje rolnikom, 
osobom pozostającym z rolnikiem we 
wspólnym gospodarstwie domowym lub 
pracującym w gospodarstwie rolnym  
w sytuacji poniesienia szkody, której na-
stępstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, 
rozstrój zdrowia, zniszczenie, utrata lub 
uszkodzenie mienia. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolni-
ków obejmuje szkody:
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Przedstawiciel

• powstałe w związku z posiadaniem go-
spodarstwa rolnego;

• wyrządzone czynem niedozwolonym;
• wynikłe z niewykonania lub nienależy-

tego wykonania zobowiązania;
• wyrządzone umyślnie lub w wyniku 

rażącego niedbalstwa ubezpieczonego 
lub osób, za które ponosi on odpowie-
dzialność.

Odpowiedzialność obejmuje również 
szkody powstałe w związku z ruchem po-
jazdów wolnobieżnych, będących w po-
siadaniu rolników posiadających gospo-
darstwo rolne i użytkowanych w związku  
z prowadzeniem gospodarstwa.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia 
OC rolników jest wypłacane w wysokości 
szkody, nie wyższej jednak od sumy gwa-
rancyjnej:

• w przypadku szkód na osobie  
– 5 000 000 euro. Suma gwarancyjna 
odnosi się do jednego zdarzenia, bez 
względu na liczbę poszkodowanych,

• w przypadku szkód w mieniu  
– 1 000 000 euro. Suma gwarancyjna 
odnosi się do jednego zdarzenia, bez 
względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie budynków 
wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego

Według obecnie obowiązujących zasad, 
obowiązkowe ubezpieczenie budynków 
rolniczych to przede wszystkim ubez-
pieczenie od ognia i innych zdarzeń lo-
sowych. Objęte nim są fundamenty, 
izolacje, stropy, ściany zewnętrzne i we-
wnętrzne, schody, balkony, dachy, tynk 
i instalacje oraz stałe elementy wykoń-
czeniowe. 

Odszkodowanie będzie przysługiwało, 
o ile szkoda będzie następstwem jednego 
z ryzyk, które objęte jest umową ubez-
pieczenia. Zdarzenia będące przyczyną 
szkody są ściśle zdefiniowane:

• ogień - szkody powstałe w wyniku dzia-
łań ognia, który przedostał się poza 
palenisko lub powstał bez paleniska 
i rozszerzył się o własnej sile;

• huragan - szkody powstałe w wyni-
ku działania wiatru o prędkości nie 
mniejszej niż 24 m/s, którego działa-

nie wyrządza masowe szkody. Nato-
miast pojedyncze szkody uważa się za 
spowodowane przez huragan, jeżeli  
w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono 
działanie huraganu;

• powódź - szkody powstałe na skutek 
zalania terenów w następstwie podnie-
sienia się poziomu wody w korytach 
wód płynących lub stojących;

• podtopienie - szkody powstałe wskutek 
zalania terenów w wyniku deszczu na-
walnego lub spływu wód po zboczach 
i stokach na terenach górskich i fali-
stych;

• deszcz nawalny - szkody powstałe  
w wyniku opadów deszczu o współ-
czynniku wydajności co najmniej 4;

• grad - szkody powstałe wskutek opa-
du atmosferycznego składającego się  
z bryłek lodu;

• opady śniegu - szkody powstałe w wy-
niku opadów śniegu przekraczających 
85% wartości charakterystycznej (nor-
mowej) obciążenia śniegiem gruntu, 
właściwej dla sfery, w której znajduje 
się ubezpieczony budynek, określonej 
według obowiązującej normy polskiej 
„Obciążenie śniegiem”; warunkiem 
uznania szkody za spowodowaną opa-
dami śniegu jest, aby przynajmniej 
jedna stacja meteorologiczna Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
zlokalizowana na terenie tej samej 
strefy lub strefy o niższej wartości cha-
rakterystycznej obciążenia śniegiem  
w promieniu 100 km od ubezpieczone-
go budynku, zmierzyła ciężar pokrywy 
śnieżnej przekraczający 85% wartości 
charakterystycznej (normowej) właści-
wej dla miejsca lokalizacji budynku

• piorun – szkody będące następstwem 
uderzenia pioruna;

• eksplozję - szkody powstałe w wyniku 
gwałtownej zmiany stanu równowagi 
układu z jednoczesnym wyzwoleniem 
się gazów, pyłów lub pary, wywołane 
ich właściwością rozprzestrzeniania 
się w odniesieniu do naczyń ciśnienio-
wych i innych tego rodzaju zbiorników; 
warunkiem uznania szkody za spowo-
dowaną eksplozją jest, aby ściany tych 
naczyń i zbiorników uległy rozdarciu 
w takich rozmiarach, iż w skutek ujścia 
gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło 
nagłe wyrównanie ciśnienia; za spowo-
dowane eksplozją uważa się też szkody 
powstałe wskutek implozji, polegające 
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu 
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

• obsunięcie się ziemi - szkody spowodo-
wane przez zapadanie się ziemi oraz jej 
usuwanie się, z tym że szkody spowo-
dowane przez: 1) zapadanie się ziemi - 
uważa się szkody powstałe wskutek ob-
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Maksymalne sumy ubezpieczenia
do 1 ha upraw rolnych w 2016 roku

Zboża

Kukurydza

Rzepak i rzepik

Chmiel

Tytoń

Warzywa gruntowe

Drzewa i krzewy owocowe

Truskawki

Ziemniaki

Buraki cukrowe

Rośliny strączkowe

14 000 zł

10 300 zł

10 550 zł

45 500 zł

26 100 zł

182 400 zł

101 500 zł

52 000 zł

31 200 zł

11 430 zł

20 130 zł

Maksymalne sumy ubezpieczenia
do 1 sztuki zwierzęcia gospodarskiego

w 2016 roku

Bydło

Konie

Owce

Kozy

Świnie

Kury, perlice i przepiórki

Kaczki

Gęsi

Indyki

18 000 zł

8900 zł

900 zł

800 zł

2500 zł

53 zł

65 zł

250 zł

153 zł

Sumę ubezpieczenia ustala rolnik z zakła-
dem ubezpieczeń, ale wysokość nie może 
przekroczyć ustalonych maksymalnych 
sum ubezpieczenia.
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niżenia się terenu z powodu zawalenia 
się podziemnych pustych przestrzeni  
w gruncie, 2) usuwania się ziemi - uwa-
ża się szkody powstałe wskutek ruchów 
ziemi na stokach;

• tąpnięcie - szkody powstałe wskutek 
wstrząsów podziemnych, spowodo-
wanych pęknięciem skał, wywołanych 
naruszeniem równowagi sił w tych ska-
łach;

• lawinę - szkody powstałe wskutek gwał-
townego zsuwania się lub staczania ze 
zboczy górskich lub falistych: mas śnie-
gu, lodu, skał, kamieni, ziemi i błota;

• upadek statku powietrznego - szkody 
powstałe wskutek katastrofy bądź przy-
musowego lądowania samolotu silni-
kowego, bezsilnikowego lub innego 
obiektu latającego, a także spowodowa-
ne upadkiem ich części lub przewożo-
nego ładunku.

Obowiązkowe ubezpieczenie 
upraw rolnych

Obowiązek ubezpieczenia upraw wynika 
z wymogów narzucanych przez Unię Eu-

ropejską. Od 1 lipca 2008 roku wszyscy 
rolnicy, którzy otrzymali unijne dopłaty 
obszarowe, mają obowiązek ubezpieczyć 
co najmniej połowę posiadanych upraw 
do 30 czerwca każdego roku. Użytki zie-
lone nie są liczone do powierzchni obo-
wiązkowych ubezpieczeń. Ubezpiecze-
nie dotyczy następujących upraw: zbóż, 
kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, 
tytoniu, warzyw gruntowych, drzew  
i krzewów owocowych, truskawek, ziem-
niaków, buraków cukrowych, roślin 
strączkowych.

Ubezpieczenie chroni uprawy między in-
nymi przed szkodami wywołanymi przez: 
huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, 
piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, su-
szę, ujemne skutki przezimowania lub 
przymrozki wiosenne. 

Przepisy dopuszczają możliwość ubezpie-
czania upraw rolnych od wszystkich okre-
ślonych w ustawie ryzyk lub wybranych 
przez rolnika, np. występujących najczę-
ściej na danym obszarze. Poziom dopłat 
z budżetu państwa do składek ubezpie-
czeń należnych od producentów rolnych 
z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia 
upraw rolnych lub zwierząt gospodar-

skich na 2016 r. został określony przez 
Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 
30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości 
dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  
w 2016 r. w wysokości 65% składki do 1 ha 
upraw rolnych oraz 65% składki do 1 sztuki. 

Jerzy Szymanik
Kierownik Działu Szkód w Rolnictwie

P ani Agnieszka zwróciła się do 
VOTUM o pomoc w uzyskaniu 
niezasadnie pomniejszonego od- 

szkodowania za zniszczone w skutek 
silnego wiatru budynki gospodarskie. 
Zakład ubezpieczeń wypłacił Pani 
Agnieszce odszkodowanie w ramach 
zawartej przez nią polisy obowiązko-
wego ubezpieczenia budynków wcho-
dzących w skład gospodarstwa rolnego 
od ognia i innych zdarzeń losowych, 
jednak zostało ono pomniejszone o sto-

pień zużycia technicznego budynku  
w wymiarze 30%. Niestety zdarza się, że 
zakłady ubezpieczeń pomniejszają odszko-
dowanie o ustaloną w polisie wysokość 
zużycia technicznego budynków. Warto 
zwrócić uwagę, że zakład ubezpieczeń 
może uwzględnić zużycie budynku przy 
ustalaniu wysokości odszkodowania, jed-
nakże tylko i wyłącznie w zakresie, jaki 
wystąpił od dnia zawarcia umowy ubezpie-
czenia do dnia powstania szkody.

W skutek złożonego przez VOTUM od-
wołania, zakład ubezpieczeń zmienił sta-
nowisko i wypłacił potrąconą uprzednio 
kwotę odszkodowania wraz z odsetkami 
za czas zwłoki na rzecz  Pani Agnieszki.

Zużycie techniczne budynków

Gradobicie – w sadach problem 
nie tylko bieżący

G radobicie to zjawisko pogodo-
we, występujące przeważnie 
przy wysokiej temperaturze 

powietrza. Pojawia się latem, zwykle po 
kilku upalnych dniach. Gradziny osiągają 
średnicę co najmniej 5 mm, lecz zdarzają 
się też kilkucentymetrowe, wielkości pi-
łeczek golfowych. Ich struktura jest inna, 
niż padającej wiosną czy jesienią krupy 

śnieżnej. Silne uderzenia zmrożonych, bar-
dzo twardych kulek lodu powodują liczne 
uszkodzenia roślin. Gradobicie może sku-
tecznie wybić nasiona z łuszczyn rzepaku 
czy uszkodzić ziarna w kolbach kukurydzy. 
W sadach dochodzi zarówno do uszkodze-
nia zawiązków oraz niedojrzałych owoców, 
jak również pędów i liści. Drastyczne ogra-
niczenie powierzchni fotosyntezy czyli li-

ści, zawsze skutkuje obniżeniem wielkości  
i jakości plonu. Uszkodzenia skórki mogą 
zregenerować się tylko w niewielkim 
stopniu, jednak taki owoc nie nadaje się 
już do sprzedaży jako pełnowartościowy,  
w jakości deserowej. Opad lodowych kul 
to także ogromne zagrożenie dla upraw 
pod szkłem i tuneli foliowych. W przy-
padku tych pierwszych potłuczone szkło, 
niejednokrotnie powoduje uszkodzenie 
rosnących pod nim roślin. Stłuczka szkla-
na skutecznie uniemożliwia dalsze pro-
wadzenie prac ręcznych, ze względu na 
obawę o zdrowie pracowników. W nawet 
niewielkich tunelach foliowych po grado-
biciu potrzebna jest wymiana poszycia, ze 
względu na pojawiające się w nim uszko-
dzenia, potęgowane przez kolejne dni  
z wysoką temperaturą. 

W uprawach trwałych spodziewać należy 
się niestety także negatywnych skutków 
gradobicia, w czasie późniejszym. Poza 
uszkodzonymi owocami, które wyma-
gają zebrania (ochrona przed rozwojem 
chorób), sad wymaga zabezpieczenia do-
datkowymi środkami grzybobójczymi, 
ewentualnego podania biostymulantów. 

Ponadto uszkodzone pędy pozbawione 
liści słabo zawiązują pąki kwiatowe i dłu-
żej drewnieją. Późne drewnienie znacznie 
zwiększa ryzyko przemarznięć w zimie, 
zwłaszcza mroźnej. Mała liczba pąków 
kwiatowych to jednocześnie ubogie kwit-
nienie wiosną i słabe owocowanie w roku 
następnym. Niewykluczonym jest, że ze 
względów sanitarnych, niektóre drze-
wa wymagać mogą wykarczowania lub 
nawet likwidacji kwatery. Podobnie jest  
w szkółkach drzew i krzewów. Uszkodzo-
ne podkładki mogą nie nadawać się do 
uszlachetnienia, co powoduje koniecz-
ność likwidacji uprawy lub pozostawienia 
jej na kolejny rok i zwiększenie kosztów 
produkcji. 

Gradobiciu towarzyszy zwykle także sil-
ny, porywisty wiatr, uszkadzający jedno-
cześnie konary i gałęzie, a także mogący 
powodować wypady całych drzew. Trwa-
jący często kilkanaście lub kilkadziesiąt 
minut opad może całkowicie zniszczyć 
cały plon w danym roku, nie pozostając 
też bez znaczenia w latach następnych.  
W latach 40. i 50-tych XX wieku spo-
rządzono dla Polski mapy obszarów tzw. 

Ewelina Cichanowicz
Doradca Odszkodowawczy
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pasów gradowych, czyli terenów na któ-
rych występowanie gradu jest najbardziej 
prawdopodobne. Na terenach tych odra-
dza się zakładanie trwałych upraw sadow-
niczych czy też szkółek drzew i krzewów. 
Jednak gradobicia coraz częściej poja-
wiają się na terenie całego kraju. Opady 
gradu, jakie wystąpiły 19 lipca 2015 roku  
w województwie dolnośląskim, uszkodzi-
ły kilkaset hektarów pół, sadów i lasów. 

W praktyce nie stosuje się zabezpieczeń 
przeciw opadom gradu w uprawach po-
lowych. Inaczej ma się sprawa sadów  
i szkółek. 

Tutaj wyraźnie literatura odradza za-
kładanie gospodarstw w rejonach po-
tencjalnie narażonych na grad. Jedno-
cześnie powszechnie dostępne są siatki 
przeciwgradowe, rozpinane nad całą po-
wierzchnią wieloletniej uprawy. Koszt 
konstrukcji siatki jest znaczny, jednak  
w skali kilkuletniej wydaje się być uzasad-

niony. Siatki rozwijane są, gdy występuje 
potrzeba – zamontowane na stałe zna-
cząco ograniczają przenikanie promieni 
słonecznych do owoców i w niektórych 
latach mogą powodować słabe wybar-
wienie rumieńca. Jednak w sytuacji, jaka 
miała miejsce pod Wrocławiem w 2015 
roku, nawet takie zabezpieczenia oka-
zały się nieskuteczne. Konstrukcje oraz 
siatki nie oparły się silnemu wiatrowi, 
a warunki atmosferyczne dodatkowo 
spowodowały także znaczne uszkodze-
nie konstrukcji do rozciągania siatek. 
Tym samym zniszczenia spowodowane 
nawałnicą w sadach z zamontowanymi 
konstrukcjami przeciwgradowymi były 
jeszcze wyższe.

Znaną metodą ochrony są również tzw. 
„działka przeciwgradowe” zasilane ga-
zem propan-butan i acteylenem. Urzą-
dzenie takie tworzy wysokoenergetyczne 
fale uderzeniowe, które wystrzeliwane 
są pionowo do góry z prędkością ponad 

330 metrów na sekundę. Ich celem jest 
powodowanie zakłóceń w warstwach 
atmosfery. Kropelki wody, które tworzą 
grad, zamarzają na wysokości około 15 
km, gdzie temperatura wynosi do minus 
50 stopni Celsjusza. Fala uderzeniowa 
ma powodować, że krople które dotrą do 
tych górnych warstw, nie przekształcą się 
w lód lub też w ogóle tam nie dolecą. Ma-
szyna, zamontowana jest w metalowym 
kontenerze i zawiera generator fal ude-
rzeniowych, butle z mieszanką gazową 
oraz acetylenem, a także urządzenia po-
miarowe. Wystrzały mogą zostać urucho-
mione ręcznie, jak również poprzez sms  
z telefonu komórkowego czy też przez In-
ternet. Koszt zestawu to blisko 30 tysięcy 
euro. Działo ma skutecznie zabezpieczać 
obszar około jednego kilometra kwadra-
towego (100 ha). Rozwiązanie znalazło 
kilkudziesięciu odbiorców w Polsce, jed-
nak jego skuteczność jest kontrowersyj-
na. Z pewnością urządzenie sprawdza się 
tylko w wybranych sytuacjach. Ponadto 

wystrzały powodują hałas sięgający 130 
decybeli, co eliminuje jego stosowanie  
w pobliżu zabudowań, ze względu na zbyt 
duża uciążliwość dla sąsiadów. Przy czę-
stym użytkowaniu skutkiem ubocznym 
działania działa może być brak deszczu,  
a to również nie jest korzystne. 

Zakłady ubezpieczeń oferują polisy obej-
mujące także ochronę przed gradobi-
ciem. W sytuacji, gdy gwałtowne zjawiska 
atmosferyczne stają się coraz bardziej po-
wszechne, a przebieg pogody nieprzewi-
dywalny, zapewnienie ochrony uprawom 
na wypadek gradu staje się koniecznością. 

Marta Czaplicka
Dr inż. Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu 

Szkoda w uprawie
spowodowana przez sąsiada

W maju podczas cotygodnio-
wego obchodu swojego 
gospodarstwa rolnego pan 

Janusz zauważył, że pszenica na jednym 
z jego pól została  częściowo uszkodzona.  
Na podstawie oględzin i z własnego wielo-
letniego doświadczenia uznał, że do uszko-
dzenia doszło najprawdopodobniej w sku-
tek nieprawidłowego oprysku sąsiedniego 
pola, które jest własnością innego rolnika.

Chcąc wyjaśnić sprawę, pan Janusz udał 
się zatem do sąsiada. Nie zaprzeczył on 
temu, że jest odpowiedzialny za te uszko-
dzenia. Dodatkowo wskazał także dzień,  
w którym mogło dojść do zdarzenia.  
W tym dniu podczas oprysków pomagał 
mu jego brat. Nie zachował on należytej 
ostrożności, w wyniku czego doszło do 
uszkodzenia części uprawy na sąsiednim 
polu. Pan Janusz uzyskał także pisemne 
oświadczenie sprawcy zdarzenia. 

Poszkodowany rolnik posiadał polisę do-
browolnego, dotowanego ubezpieczenia 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Zgłosił on zatem szkodę do swojego ubez-
pieczyciela. 

Zakład ubezpieczeń przeprowadził po-
stępowanie likwidacyjne. W jego efekcie 
wielkość i wysokość szkody została ustalo-
na na łączną kwotę 4.000 zł. Jednocześnie 
ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, 
potwierdził jednocześnie, że przyczyną 
zdarzenia było działanie sąsiada. Uznał 
zatem, że nie ma podstaw do wypłaty na-
leżnego odszkodowania z polisy dobro-
wolnego dotowanego ubezpieczenia upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich. Wskazał 
natomiast panu Januszowi, że adresatem 
jego roszczeń może być jedynie osoba od-
powiedzialna za uszkodzenia uprawy, czyli 
sąsiad pana Janusza. 

Z tego powodu poszkodowany rolnik zgło-
sił szkodę do zakładu, w którym ubezpie-
czony był jego sąsiad. Jednak tym razem 
ubezpieczyciel, po przeprowadzeniu postę-
powania likwidacyjnego, odmówił wypła-
ty świadczenia. Twierdził, że z informacji 
uzyskanych od ubezpieczonego wynika, że 
do zdarzenia nie mogło dojść w opisanych 
okolicznościach.

W związku z powyższą odmową pan Janu-
sza zwrócił się o pomoc do VOTUM S.A., 

by uzyskać odszkodowanie za poniesione 
straty. 

Aby zweryfikować stanowisko ubezpieczy-
ciela pełnomocnik wnioskował o wydanie 
całej dokumentacji z przeprowadzonego 
postępowania likwidacyjnego. Po szcze-
gółowej analizie dokumentów okazało się,  
że podstawą odmowy było tylko i wyłącz-
nie oświadczenie sąsiada pana Janusza. 
Stwierdził on, że nie wykonywał oprysku 
we wskazanym dniu. Oczywiście było to 
prawdą, przecież w tym dniu oprysk prze-
prowadził jego brat. Widząc niedopatrze-
nie pełnomocnik odwołał się od decyzji 
ubezpieczyciela. Podkreślał, że bezpośred-
nim sprawcą szkody był brat właściciela 
sąsiadującego pola. 

Po złożonym odwołaniu zakład ubezpie-
czeń przyjął odpowiedzialność i wypłacił 
świadczenie w całości zgłoszonego rosz-
czenia. 

Agnieszka
Bonarska - Walczak
Doradca Odszkodowawczy

Zły adres uszkodzonego
budynku w polisie

Pewnego sierpniowego dnia nad jedną  
z miejscowości w województwie wielkopol-
skim przeszedł huragan (przypominamy: 
huragan to wiatr o prędkości nie mniejszej 
niż 24 m/s, którego działanie wyrządza 
masowe szkody). Spowodował on znisz-
czenie stodoły należącej do pana Karola. 
Rolnik zgłosił szkodę do zakładu ubez-
pieczeń, z którym miał zawartą umowę 
obowiązkowego ubezpieczenia budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa rol-
nego od ognia i innych zdarzeń losowych. 

W odpowiedzi na zgłoszenie szkody zakład 
ubezpieczeń po przeprowadzeniu czynno-
ści likwidacyjnych (m.in. wykonanie kosz-
torysu, dokonanie oględzin miejsca szko-
dy) wydał decyzję o odmowie przyznania 
odszkodowania na rzecz pana Karola. 

Swoją decyzję zakład ubezpieczeń uzasad-
nił tym, że stodoła nie została objęta ochro-
ną ubezpieczeniową, ponieważ budynek 
stodoły znajduje się przy innej ulicy niż 
pozostała część budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego. W doku-
mencie polisy jest został wskazany jedynie 
adres zamieszkania pana Karola, natomiast 
nie został wyodrębniony rzeczywisty adres, 
pod którym znajdowała się stodoła. Jednak 
w polisie wymieniono wszystkie budynki, 
których właścicielem jest pan Karol. Zatem 
także te, które znajdują się pod innym adre-
sem niż ulica wskazana w polisie. Pomimo 
odwołania, złożonego przez pana Karola, 
ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowi-
sko. Z tego względu poszkodowany rolnik  
zgłosił się po pomoc do VOTUM S.A. 

Pełnomocnik od razu poinformował ubez-
pieczyciela o tym, że reprezentuje pana Ka-
rola i od razu przystąpił do polemiki z nim. 
W przygotowanym odwołaniu podkreślił, 
że sam fakt, iż w dokumencie polisy nie 
został wyszczególniony adres, pod którym 
znajdują się poszczególne budynki, nie po-
winien obciążać rolnika, lecz osobę, która 
sporządziła dokument i nieprawidłowo 
go wypełniła. Zwłaszcza, że pod adresem  
z polisy w rzeczywistości nie znaj-
duje się tyle budynków, za ile zosta-
ła pobrana składka od pana Karola. 
Działania VOTUM sprawiły, że zakład ubez-
pieczeń niemal natychmiast skontaktował się  
z poszkodowanym i bezpośrednio jemu 
zaproponował ugodowe zakończenia spra-
wy poprzez wypłatę kwoty 22.000 zł. Pan 
Karol przekazał te informacje swojemu 
pełnomocnikowi, który dokonał szczegó-
łowej analizy sprawy i podjął dalsze roz-
mowy z ubezpieczycielem, gdyż propono-
wana przez ubezpieczyciela kwota nie była 
adekwatna do rozmiarów powstałych strat. 
Gdyby rolnik zdecydował się na samo-
dzielne podpisanie ugody, zamknąłby tym 

samym możliwość dalszego dochodzenia 
roszczeń w wyższej kwocie.  

Dalsze działania pełnomocnika dopro-
wadziły do wyegzekwowania od zakładu 
ubezpieczeń odszkodowania w wysokości 
36.000 zł, czyli kwoty wyższej o 14.000 zł 
niż  ta proponowana pierwotnie przez 
ubezpieczyciela. Warto jeszcze wspo-
mnieć, że uzyskana kwota stanowi całą 
sumę ubezpieczenia budynku stodoły 
wskazaną w dokumencie polisy. Przykład 
sprawy pana Karola pokazuje, że działania 
pełnomocnika doprowadziły do uzyskania 
dla poszkodowanego należnego, satysfak-
cjonującego odszkodowania, a także wyrę-
czyły go w walce prowadzonej z zakładem 
ubezpieczeń.

Monika Sznajdrowska 
Zastępca Kierownika 
DziałuSzkód w Rolnictwie



4
Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

800 217 417
bezpłatna infolinia

www.votum-sa.pl

Fachowa wiedza pozwala spojrzeć na pro-
ces zmiany właściciela gospodarstwa rów-
nież przez pryzmat takich zagadnień jak 
płatności bezpośrednie i pomoc na rozwój 
obszarów wiejskich, system wcześniejszych 
rent i emerytur, wsparcie finansowe dla 
rozpoczynających działalność rolniczą, 
system rent strukturalnych czy zwolnienia 
podatkowe od czynności prawnych zwią-
zanych z przekazywaniem gospodarstwa 
rolnego.

Jesteśmy przekonani, że tylko wszechstron-
ne podejście do doradztwa, daje możliwość 
zniwelowania zagrożeń oraz opracowania 
odpowiednich rozwiązań w zakresie zarzą-
dzania majątkiem i planowania spadkowe-
go, a w konsekwencji budowy skutecznych 
planów sukcesji majątkowej w rodzinach  
i gospodarstwach.

Redakcja AgroVotum

PROTECTA Sp. z o.o. powstała w oparciu o głęboki szacunek dla rodzimej 
przedsiębiorczości. Od wielu lat specjalizujemy się w przygotowaniu  

indywidualnych planów sukcesji. Spółka jest członkiem grupy kapitałowej 
DSA oraz VOTUM i aktywnie korzysta z jej potencjału. Klient obsługiwa-
ny przez jeden z podmiotów naszej grupy kapitałowej ma pierwszeństwo 

 i preferencyjne warunki w korzystaniu z usług innych podmiotów,  
w szczególności z naszej kancelarii prawnej.

Porażenie prądem

N a terenie gospodarstwa rolnego 
należącego do Pana Ryszarda, 
trwały prace gospodarskie.  

W dniu 15.08.2008 r., siedemnastoletni 
wówczas Łukasz pomagał w gospodarstwie 
swojego dziadka Ryszarda. Obsługiwał on 
podajnik łańcuchowy, który transporto-
wał snopki słomy do górnej partii stodoły. 
Urządzenie, na którym pracował Łukasz 
było przerabiane przez właściciela gospo-
darstwa. Dokonał on przeróbek zabez-
pieczeń podajnika polegających na zastą-
pieniu oryginalnych zabezpieczeń, przez 
odcinki przewodów o zwiększonej mocy 
i rozdzieleniu przewodu ochronno-neu-
tralnego PEN w przedłużaczu, zasilającym 
to urządzenie. Przeróbka spowodowała że 
urządzenie zostało  pozbawione ochro-
ny przeciwpożarowej. Tak wadliwy po-
dajnik został udostępniony do używania  

i w trakcie jego pracy nastąpiło małore-
zystancyjne zwarcie. Doprowadziło to do 
śmiertelnego porażenia obsługującego go 
prądem Łukasza. Na miejsce zdarzenia 
wezwano Pogotowie Ratunkowe oraz Po-
licję. W trakcie śledztwa ustalono przy-
czynę wypadku oraz odpowiedzialnego 
za jego spowodowanie. Dziadek Łukasza, 
został uznany za winnego spowodowa-
nia wypadku, gdyż dopuścił do użytku 
nieodpowiednio przerobiony podajnik. 
Najbliższa rodzina poszkodowanego Łu-
kasza zwróciła się o pomoc do VOTUM. 
Wskutek  działania VOTUM Uprawnieni 
członkowie rodziny otrzymali odszkodo-
wanie w wysokości 130.000 zł.  Przewi-
dziane jest dalsze dochodzenie roszczeń  
o wyższe odszkodowanie. Warto pod-
kreślić, że fakt uzyskania przez rodzinę 
odszkodowania nie wpłynął negatywnie  
w żaden sposób na sytuację Pana Ryszar-
da – dziadka zmarłego Łukasza. Pan Ry-
szard był objęty ochroną ubezpieczeniową,  
w ramach obowiązkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej rolników  
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. 
W ramach tej polisy można było docho-
dzić roszczeń od zakładu ubezpieczeń na 
rzecz uprawnionych, do uzyskania od-
szkodowania po śmierci osoby najbliższej. 

W naszym kraju rośnie liczba 
sprawnie zarządzanych go-
spodarstw rolnych. Rozwi-

ja się produkcja rolna -  zarówno uprawa 
roślin, jak i hodowla zwierząt. W związku 
z tym rośnie także majątek właścicieli go-
spodarstw. Coraz ważniejsza staje się zatem 
kwestia ochrony tego dorobku.

Zarządzanie majątkiem nie polega jedynie 
na jego systematycznym powiększaniu. 
Przede wszystkim należy pomyśleć o od-
powiedniej ochronie na wypadek starości, 
choroby, kalectwa bądź śmierci.

Pomimo zachodzących zmian w strukturze 
wielkości gospodarstw rolnych, w Polsce 
nadal przeważają gospodarstwa indywidu-
alne i rodzinne. Są one nie tylko miejscem 
pracy właściciela i jego najbliższych, ale 
równocześnie ich domem. Zgromadzo-
ny w taki sposób kapitał to wynik ciężkiej  
i wielopokoleniowej pracy, stąd tak istotne 
znaczenie ma zagadnienie sukcesji gospo-
darstw rolnych.

Przekazanie zarządzania gospodarstwem, 
jak i majątku kolejnym pokoleniom często 
następuje w ramach rodziny. Bardzo długo 
dochodziło do tego w skutek śmierci wła-
ściciela. Nie stanowi to jednak, szczególnie  
w przypadku braku profesjonalnie przygoto-
wanych testamentów, dobrego rozwiązania. 
Obrót gospodarstwem, w zakresie nie-

przygotowanej procedury dziedziczenia, 
może doprowadzić do zmniejszenia areału 
gospodarstwa, zmniejszenia powierzchni 
upraw, wielkości hodowli, rozproszenia 
innych środków produkcji. Może także do-
prowadzić do tego, że powołana do dzie-
dziczenia zostanie osoba, która nie wiąże  
z produkcją rolną przyszłości lub nie jest 
do tego przygotowana.

Dla zachowania trwałości gospodarstwa 
czy jego wzmocnienia, korzystniej jest, gdy 
majątek przekazywany jest na podstawie 
solidnie przygotowanych planów sukcesji, 
najlepiej jeszcze za życia dotychczasowe-
go właściciela. Sukcesor przejmuje wtedy 
płynnie gospodarstwo, nie dochodzi do 
konfliktów między spadkobiercami na tle 
dziedziczenia, udaje się uniknąć napięć 
między najbliższymi sobie osobami i więk-
szości innych problemów.

Sukcesja gospodarstw rolnych rozumia-
nych jako grunty rolne wraz z gruntami le-
śnymi, budynkami lub ich częściami, urzą-
dzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią 
zorganizowaną całość gospodarczą oraz 
prawami związanymi z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, jest niewątpliwie 
zagadnieniem interdyscyplinarnym. Do-
tyka ważnych aspektów prawa, ekonomii 
czy finansów, dlatego warto powierzyć to 
specjalistom.

Sukcesja gospodarstw rolnych

Ewelina Cichanowicz
Doradca Odszkodowawczy

Twój doradca
na każdą pogodę


