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P rowadząc działalność w gospo-
darstwie rolnym jest się narażo-
nym na różnego rodzaju ryzyka, 

takie jak działanie gradu, przymrozków 
czy ulewnego deszczu. Warto odpowiednio 
wcześniej zdać sobie sprawę z czyhających 
zagrożeń i zminimalizować je korzystając 
z właściwych ubezpieczeń. Zbliżająca się 
wiosna to szczególny moment dla rolni-
ków. Przyroda powoli budzi się do życia, 
jest to również czas zasiewów wiosennych. 

Najgorsze, co może spotkać rolnika to 
powodzie. Dotyczy to szczególnie gospo-
darstw położonych nad Odrą, przy gór-
nym biegu Wisły lub przy większych do-
pływach tych rzek. Równie niebezpieczne 
są lokalne powodzie charakterystyczne 
dla terenów górzystych. Innym niebez-
pieczeństwem dla plonów są gradobicia. 
Nie sposób przewidzieć, gdzie wystąpią i 
bardzo trudno jest się przed nimi uchro-
nić, pomimo coraz powszechniejszego 
zastosowania w rolnictwie nowoczesnych 
technologii. Spowodowane przez grad 
straty w bezpośredni sposób wpływają na 
sytuację finansową gospodarstwa rolnego. 
Skutki gradobić są bardzo nieprzyjemne –  
w ciągu kilku minut można stracić blisko 
100% areału upraw. Kolejnym cyklicznie 
pojawiającym się zjawiskiem w Polsce są 
wiosenne przymrozki, które najczęściej 
przypadają na połowę maja (tzw. „Trzej 
Ogrodnicy” i „Zimna Zośka”). Mogą one 
powodować nieodwracalne zniszczenia  
w plonach, sięgające nawet kilkudziesię-
ciu procent. 

Rolnicy, którzy otrzymali unijne dopłaty 
obszarowe, mają obowiązek ubezpieczyć 
co najmniej połowę posiadanych upraw 

VOTUM S.A. ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, Dział Obsługi Klienta: tel. +48 71/ 33 43 838, bezpłatna infolinia: 800 217 417, e-mail: biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

www.agrovotum.pl

kwartalnik bezpłatny, ISSN 2450-0364

nr 4
15.04.2016r.

Przedstawiciel

do 30 czerwca każdego roku. Mogą jed-
nak liczyć na pomoc państwa w postaci 
dopłaty do składki. Budżet państwa po 
ostatnich zmianach ustawowych pokry-
wa 65% wysokości składki, co oznacza, 
że jeżeli wynosi ona np. 2 000 zł, to rol-
nik zapłaci jedynie 700 zł. Wprowadzenie 
ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich spowodowało 
wzrost zainteresowania zwłaszcza ubez-
pieczeniami upraw. W roku 2015 z dopłat 
do składek skorzystało ponad 143 tys. 
rolników. Obecnie powierzchnia chro-
nionych upraw kształtuje się na poziomie 
ok. 3,5 mln ha w stosunku do ok. 0,8 mln 
ha przed wprowadzeniem systemu dopłat 
– to ponad 4-krotny wzrost.

Warto wiedzieć…
W 2014 roku jeden z zakładów 
ubezpieczeń wypłacił 90 mln zł 

odszkodowań za szkody uprawo-
we. Najwięcej przypadków, bo 

nieco ponad 8 tys. o łącznej war-
tości 85 mln zł, spowodowanych 
było przez gradobicie, przymroz-
ki wiosenne oraz ujemne skutki 

przezimowania.

Myśląc o zaletach ubezpieczenia gospo-
darstwa rolnego nie należy zapominać 
o bardzo ważnej rzeczy – właściwej ob-
słudze ze strony podmiotu, który współ-
uczestniczył w zawarciu ubezpieczenia. 
Mamy na myśli brokerów ubezpiecze-
niowych. Jest to bardzo ważne zwłasz-

cza po szkodzie, kiedy wielkie znacze-
nie ma chociażby zgłoszenie roszczenia 
w odpowiednim czasie. Rolnicy muszą 
mieć świadomość, że niewłaściwe po-
stępowanie przy zdarzeniu szkodowym 
może doprowadzić do zmniejszenia lub,  
w skrajnym przypadku, odmowy wypłaty 
świadczenia. Dlatego tak ważna jest rola 
brokera. Specjaliści z Protecta Broker są 
zawsze do dyspozycji i w razie potrzeby 
szybko i sprawnie udzielą niezbędnych 
rad i instrukcji. 

Powyższy materiał jest pierwszym  
z serii artykułów poświęconych zagad-
nieniom związanym z ubezpieczeniami 
dedykowanymi dla sektora rolniczego. 
Jeżeli są zagadnienia dotyczące ubez-

pieczeń rolnych, które Państwa intere-
sują, prosimy o przesyłanie pytań na 
adres redakacja@agrovotum.pl . Na 
zadane pytania będziemy odpowiadać 
cyklicznie w rubryce, która pojawi się 
już w kolejnym numerze - „Broker od-
powiada”.

Redakcja AgroVotum

W iosna to czas wzmożonego 
napięcia nerwowego wśród 
producentów rolnych. To ten 

moment w roku, kiedy do najważniejszych 
wiadomości należy prognoza pogody,  
a nerwowe zerkanie na termometr za 

oknem urasta do rangi obsesji. Kto ma  
w rodzinie sadownika lub właściciela plan-
tacji warzyw wie, że nocne wędrówki do 
okna należą wtedy do codziennych rytu-
ałów. Co powoduje, że tak bardzo boimy 
się ujemnych temperatur?

Każdy sadownik wie, że wiosna jest klu-
czowym terminem w produkcji rolniczej. 
Na przedwiośniu oceniamy stan przezi-
mowania roślin na polu i plantacji. Nie-
które uprawy rolnicze, na skutek złego 
przezimowania, wymagają ponownego 
zasiewu. Negatywne następstwa to nie 
tylko wynik mroźnej zimy z temperatu-
rami znacznie poniżej zera. Dla wielu 
gatunków problemem może być zbyt wy-
soka temperatura pod zalegającą warstwą 
śniegu lub wysiew w przesuszoną glebę. 

Dla plantacji truskawek zabójcze mogą 
stać się nawet umiarkowane mrozy przy 
braku pokrywy śnieżnej. Drzewa owoco-
we wytrzymują stosunkowo duże mrozy. 
Najsłabiej z niskimi temperaturami ra-
dzi sobie brzoskwinia, której zaszkodzić 
może nawet -18°C, dla jabłoni ryzykowne 
jest -32 do -35°C. Wytrzymałość na mróz 
w zimie zależy od odmiany, ale także od 
przebiegu pogody w okresie zimowym. 
Im cieplejszy grudzień i styczeń, tym bar-
dziej niebezpieczne stają się niskie tem-

Ewelina Kozioł-Włodarczyk
Dyrektor Regionalny
tel.: 692 644 526
Grzegorz Kindlik
Kierownik Regionalny 
tel.: 504 192 753
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Innym rozwiązaniem są FrostBustery, 
czyli maszyny nagrzewające powietrze. 
Podczepiona do ciągnika maszyna zuży-
wająca propan lub propan-butan wyrzu-
ca do otoczenia powietrze o temperaturze 
80-100°C, które kierowane jest na rośliny. 
Chwilowe ogrzanie powietrza powoduje 
kumulację energii i wystarcza na kilka-
naście minut. Urządzenia tego typu wy-
stępują w wersji jezdnej i wystarczają do 
ochrony 3-8 ha uprawy.

W uprawach o powierzchni około 1 ha 
dobrze sprawdzają się także stacjonarne 
maszyny, które obracając się wokół wła-
snej osi ogrzewają okrąg o promieniu 40 
- 60 metrów. Producenci tego rozwiązania 
wskazują ponadto, że dzięki zastosowaniu 
maszyny poprawia się zawiązywanie owo-
ców, a koszty stosowania są nawet 3-krot-
nie niższe niż przy innych metodach. 

peratury w lutym czy marcu, gdy rośliny 
przechodzą ze stanu spoczynku zimowe-
go w spoczynek wywołany niesprzyjający-
mi warunkami do rozpoczęcia wegetacji. 

Po tym jak producent stoczy już walkę  
z zimą i jej kaprysami, zaczyna się walka 
o ochronę przed wiosennymi przymroz-
kami. Te nie są co prawda niebezpiecz-
ne dla zdrewniałych roślin wieloletnich, 
mogą jednak w ciągu godziny skutecznie 
zniszczyć cały plon w danym sezonie. 
Nawet niewielki przymrozek w okresie 
kwitnienia roślin powoduje uszkodzenie 
kwiatów, które nie są zdolne do zawiązy-
wania owoców. Wczesne rozpoczęcie we-
getacji również zwiększa ryzyko wystą-
pienia wiosennych przymrozków, dlatego 
obecny sezon może okazać się pod tym 
względem bardzo niebezpieczny. 

Równie ważna dla producenta jest ocena 
faktycznej temperatury w uprawie. Służą 
temu dedykowane rynkowi „agro” stacje 
meteorologiczne, które mierzą zarówno 
temperaturę, jak i wilgotność, siłę wiatru, 
nasłonecznienie jak i szereg innych para-
metrów przydatnych w ochronie przed 
przymrozkami oraz wyznaczaniu właści-
wego terminu wykonywania oprysków. 

Istnieją metody ochrony, zwłaszcza sa-
dów, plantacji i winnic, przed przymroz-
kami wiosennymi. W zależności od wy-
branego sposobu ochrony rozwiązania 
techniczne pozwalają na podniesienie 
temperatury o nawet 3-5 stopni. Wśród 
popularnych metod, powszechnie sto-
sowanych w sadach, do ochrony używa 
się deszczowni. Stosując deszczowanie 
koron drobnymi kroplami wody uzysku-
jemy efekt podniesienia temperatury. Jej 
wzrost wynika ze zmiany stanu skupienia 
wody w lód, czemu towarzyszy wydatek 
energii. Co prawda pędy i kwiaty pokry-

te są lodem, więc ich temperatura jest 
mniejsza niż zero, jednak jest na tyle wy-
soka, że nie powoduje uszkodzenia kwia-
tów. Do wad tego sposobu zaliczyć należy 
potrzebę posiadania znacznych zapasów 
wody do deszczowania i ryzyko połama-
nia gałęzi pod wpływem ciężaru lodu. 

Do innych, mobilnych rozwiązań należą 
samojezdne wiatraki. Celem maszyny jest 
zaburzenie naturalnego układu warstw po-
wietrza nad powierzchnią gruntu. Gdy na 
skutek nocnego wypromieniowywania cie-
pła nad ziemią tworzy się warstwa chłod-
niejsza niż w wyższych warstwach, celem 
wiatraka jest skierowanie tego cieplejszego 
powietrza w dolne partie, tuż nad ziemię. 
Tego typu rozwiązanie jest w stanie ochro-
nić do 5 hektarów terenu. Wysoki na 8,5 
metra wiatrak napędzany jest 25-konnym 
silnikiem spalinowym, który zużywa 5-6 
litrów benzyny na godzinę pracy. 

Ofertę uzupełniają producenci maszyn 
do wytwarzania mgły, która podobnie jak 
dawniej palone snopki słomy, ma ograni-
czyć wypromieniowywanie ciepła z gleby 
tuż przed świtem, gdy temperatura osią-
ga zwykle najniższą wartość. Propono-
wane urządzenia mogą być niewielkimi 
zamgławiaczami, stosowanymi również 
jako urządzenia dezynfekujące. Mogą 
także być maszynami do przewożenia na 
przyczepie lub pick-upie. Zgodnie z da-
nymi producenta na jedną noc wystarczy 
tylko jeden przejazd przez sad mający na 
celu „postawienie mgły”, która skutecznie 
ochroni sad do pierwszych porannych 
promieni słońca. 

Każde z prezentowanych rozwiązań jest 
w stanie pomóc w ochronie roślin jedy-
nie w zakresie niewielkich przymrozków. 
Ceny urządzeń zawierają się w przedzia-
le od 30 tys. zł do nawet kilkuset tysięcy. 
Jednak przy ekstremalnych zmianach 
temperatury wszystkie te metody mogą 
okazać się nieskuteczne. W takiej sytuacji 
pozostaje zwrócić się do ubezpieczyciela  
o odszkodowanie z tego tytułu. Zwłasz-
cza, że pakiety ochrony przed złymi skut-
kami przezimowania oraz przymrozkami 
wiosennymi oferują praktycznie wszyscy 
ubezpieczyciele. 

dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W e wrześniu 2015 roku Naj-
wyższa Izba Kontroli opu-
blikowała raport z kontroli 

wybranych oddziałów gospodarki łowiec-
kiej. Z raportu wynika, że wprowadzony 
wiele lat temu model gospodarki łowieckiej 
jest przestarzały, nie uwzględnia obecnych 
relacji na linii myśliwi – państwo – wła-
ściciele nieruchomości. Orzeczenie Try-
bunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. za-
kwestionowało niekonstytutywność części 
ustawy prawa łowieckiego, wskazując iż 
godzi ona w istotę prawa własności. Wy-
rok miał wejść w życie po 18 miesiącach 
od jego ogłoszenia, czyli 21 stycznia 2016 
r. Jednakże Sejm RP do dzisiaj (tj. do 25 lu-
tego 2016 r.) nie uchwalił zakwestionowa-
nej przez Trybunał Konstytucyjny ustawy. 
Natomiast projekt zmiany ustawy zakłada, 
że szkody w uprawach i płodach rolnych, 
wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, da-
niele i sarny, będą pokrywane w 50% przez 

Skarb Państwa i 50% przez myśliwych. Ko-
misję do szacowania szkód będzie wyzna-
czał wojewoda.

Biorąc pod uwagę wielkość wypłacanych 
odszkodowań za ostatnie lata, kwoty są 
i będą mocno nieoszacowane. Oczywi-
ście wywoła to niezadowolenie właścicie-
li nieruchomości, którzy ponieśli szkodę. 

Projekt ustawy zakłada stworzenie Pań-
stwowego Funduszu Odszkodowawcze-
go, z którego będą przekazywane środki 
na wypłatę odszkodowań i na pokrycie 
kosztów związanych z realizacją zadań 
określonych w ustawie. Środki z Fundu-
szu Odszkodowawczego pochodzą z: 

• rocznych składek wnoszonych przez 
dzierżawców lub zarządów obwo-
dów łowieckich;

• darowizn i zapisów;

• dotacji budżetu państwa;
• innych dochodów.

Pochodzenie środków zapisanych w usta-
wie jest niejasne i budzi moje wątpliwo-
ści, co do wypłaty choć części należnych 
odszkodowań. Ustawa zakłada m.in., iż 
koła łowieckie nie wygospodarują środ-
ków na nałożoną na nich składkę. Nie-
klarowny jest również zapis artykuł mó-
wiący o darowiznach i innych dochodach 
uzyskanych na rzecz Funduszu.

W mojej ocenie są dwa zadowalające rol-
ników rozwiązania: obowiązkowe ubez-
pieczenia obwodów łowieckich od szkód 
spowodowanych przez zwierzynę łowną 
oraz normalna procedura ich szacowa-
nia przez ubezpieczyciela, lub przejście 
obowiązku wypłacenia odszkodowań na 
Skarb Państwa, który de facto jest praw-
nym właścicielem zwierząt łownych. 

W uzasadnieniu projektu ustawy zapisa-
no, że „zwierzęta łowne w stanie wolnym 
są dobrem ogólnonarodowym i stanowią 
własność Skarbu Państwa”.

Pozostaje jeszcze problem odszkodowań 
za zwierzęta i ptaki chronione (bobry, 
gęsi dzikie, łabędzie, etc.), których właści-
cielem również jest Skarb Państwa, czyli 
wszyscy obywatele, choć za szkody przez 
nie wyrządzone płacą jedynie rolnicy.

Henryk Ostrowski
Konsultant ds. Rolnych
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P an Patryk miał 15 lat, kiedy uległ 
poważnemu wypadkowi na tere-
nie gospodarstwa rolnego należą-

cego do jego ojca. Pewnego dnia nastolatek 
pomagał ojcu przy ścince drzew, które na-
stępnie były wykorzystywane w rodzinnym 
gospodarstwie. Feralnego dnia panowały 
niekorzystne warunki atmosferyczne, pa-
dał śnieg i wiał wiatr. Pogoda utrudniała 
widoczność, więc wszystkie czynności wy-
konywano pośpiesznie. W pewnym mo-
mencie jedno ze ścinanych drzew przewró-
ciło się na pana Patryka powodując u niego 
ciężkie obrażenia ciała. Skutkiem było po-
rażenie spastyczne obu kończyn dolnych. 
Z obawy przed odpowiedzialnością karną 
ojca, który był jednocześnie głównym ży-
wicielem rodziny, nie zawiadamiano poli-
cji o zdarzeniu.

Po wypadku rodzina starała się uzyskać 
pomoc finansową na niezbędną rehabi-
litację dla pana Patryka. Szkoła wyszła 
z inicjatywą zbiórki pieniędzy - zebrano 
wówczas 2.500 zł. Poza tym z polisy NNW 
wypłacone zostało odszkodowanie w wy-
sokości 5.000 zł. Niestety  nadal nie wy-
starczało to na zapewnienie poszkodowa- 
nemu odpowiedniej pomocy medycznej.

Dopiero po 11 latach pan Patryk zwrócił 
się do VOTUM. Ubezpieczyciel w pierw-
szej decyzji podniósł zarzut przedaw-
nienia, co za tym idzie, przyjął krótszy 
okres przedawnienia, tj. 3-letni  i odmó-
wił odszkodowania. Zakład ubezpieczeń 
wskazał, iż w przedmiotowej sprawie nie 
zapadł wyrok skazujący przeciwko ojcu 
pana Patryka, zatem nie wykazano, iż do 
wypadku doszło w wyniku przestępstwa 
w związku z nieprawidłowo organizowa-
nymi pracami. Specjalista VOTUM nie 
zgodził się z takim stanowiskiem, uzna-
jąc, iż ma tu zastosowanie dłuższy okres 
przedawnienia w związku z czym wystą-

pił z wnioskiem odwoławczym. Wskazał 
tam na zasadność przyjęcia odpowie-
dzialności. W wyniku tych działań na 
rzecz pana Patryka uzyskano bezsporną 
kwotę 200.000 zł tytułem zadośćuczy-
nienia, rentę z tytułu zwiększonych po-
trzeb oraz utraconych zdolności do pracy 
w łącznej wysokości 2.800 zł miesięcznie. 
Wyrównane zostały także renty za okres 
od dnia zgłoszenia szkody w wysokości 
ponad 16.000 zł.

Powyższy przykład pokazuje, że nawet 
brak wyroku skazującego nie zawsze 
musi oznaczać zamknięcia drogi odszko-
dowawczej. Bez wątpienia zawsze warto 
również poprosić o pomoc profesjonal-
nego pełnomocnika, który zadba o wła-
ściwe interesy osoby poszkodowanej.

Ewelina Cichanowicz
Doradca Odszkodowawczy

W yrokiem z dnia 31 stycznia 
2001 roku Trybunał Konsty-
tucyjny stwierdził, że prze-

pisy dotyczące ustawowego dziedziczenia 
gospodarstw rolnych tracą moc ze względu 
na niekonstytucyjny charakter. Orzeczenie 
to weszło w życie z dniem 14 lutego 2001 
roku (uchylone zostały przepisy: art 1059; 
1060; 1062; 1064 i 1087 kodeksu cywilne-
go) i od tej pory spadki, których przedmio-
tem są gospodarstwa rolne, podlegają dzie-
dziczeniu na zasadach ogólnych. 

Warto w tym miejscu napisać na czym 
polegają ogólne zasady dziedziczenia. 
Dziedziczenie polega na tym, że prawa 
i obowiązki spadkodawcy z chwilą jego 
śmierci przechodzą na jedną lub kilka 
osób (spadkobiercy). Spadek otwiera 
się z chwilą śmierci spadkodawcy. Nato-
miast spadkobiercy nabywają go z chwilą 
otwarcia spadku. Wyjątek stanowią jedy-
nie te prawa i obowiązki, które są ściśle 
związane ze zmarłym oraz te które prze-
chodzą na oznaczone osoby niezależnie 
od tego, czy są one spadkobiercami.

Nabycie spadku, co do zasady, następu-
je z mocy prawa. Polskie prawo cywilne 
przewiduje dwa rodzaje dziedziczenia: 
ustawowe oraz testamentowe. 

Dziedziczenie ustawowe ma zastoso-
wanie w sytuacji, gdy spadkodawca nie 
pozostawił testamentu, okazał się on 
nieważny bądź gdy żadna z osób powoła-
nych w testamencie nie może (została wy-
dziedziczona, została uznana za niegodną 
dziedziczenia albo nie dożyła otwarcia 
spadku) lub nie chce być spadkobiercą 
(odrzuciła spadek). 

Do kręgu spadkobierców ustawowych 
należy zaliczyć: zstępnych, małżonka, ro-
dziców, rodzeństwo i zstępnych rodzeń-
stwa spadkodawcy, dziadków, pasierbów, 
gminę oraz Skarb Państwa. Kolejność 
dziedziczenia ustawowego określają art. 
931-937 kodeksu cywilnego. 

Drugim sposobem powołania do spadku 
jest testament. Istnieje domniemanie, że 
jeśli spadkodawca nie zdecydował się na 
sporządzenie testamentu to zgodził się  
z zasadami dziedziczenia wynikającymi  
z ustawy. Natomiast w sytuacji, gdy testa-
ment został sformułowany, ma on pierw-
szeństwo przed ustawą.

Spadkodawca może powołać do całości 
lub części spadku jedną lub kilka osób. 
Rozrządzenie majątkiem może odbyć 
się na kilka sposobów. W szczególności 
spadkodawca może wskazać, jakie udzia-
ły w spadku powinni objąć spadkobiercy, 
poprzestać na wyliczeniu spadkobierców 
bez wskazywania udziałów, zapisać po-
szczególne elementy wchodzące w skład 
spadku określonym spadkobiercom (za-
pis zwykły, zapis windykacyjny).

Pamiętajmy o tym, że nieważność testa-
mentu zachodzi w przypadku, gdy zo-
stał on dotknięty następującymi wadami 
oświadczeń woli:

1. w stanie wyłączającym świadome albo swo-
bodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2. pod wpływem błędu uzasadniającego 
przypuszczenie, że gdyby spadkodawca 
nie działał pod wpływem błędu, nie spo-
rządziłby testamentu tej treści;
3. pod wpływem groźby.

Wyróżniamy testamenty zwykłe (wła-
snoręczne – holograficzne; notarialne, 
alograficzne), a także szczególne (ustne, 
podróżne, wojskowe).

Biorąc pod uwagę dziedziczenie testa-
mentowe nie można pominąć zachowku, 
którego celem jest zabezpieczenie intere-
sów najbliższych osób pominiętych przez 
spadkodawcę w testamencie. 

Uprawnionymi, którym przysługuje 
roszczenie względem spadkobierców 
powołanych do dziedziczenia w testa-
mencie o zapłatę określonej sumy pie-
niężnej są: zstępni, małżonek, rodzice 
spadkodawcy, jeśli byliby powołani do 
spadku z ustawy, o ile osoby te nie zo-
stały uznane za niegodne; nie zrzekły się 
dziedziczenia lub nie odrzuciły spadku 
przysługującego im z mocy ustawy; nie 
zostały wydziedziczone i nie jest to mał-
żonek, z którego winy nastąpiło orzecze-
nie o rozwodzie. Uprawnionemu, któ-
ry jest trwale niezdolny do pracy oraz 
małoletniemu zstępnemu należy się 2/3 
udziału spadkowego, który przypadł-
by mu przy dziedziczeniu ustawowym. 
Wszystkim pozostałym należy się 1/2 
udziału spadkowego, który przypadałby 
im przy dziedziczeniu ustawowym.

Ważne jest zatem, aby spadkodawca wziął 
pod uwagę przepisy dotyczące zachowku.

Należy pamiętać, że niezwykle istotne 
jest zdecydowanie o tym, co stanie się  
z majątkiem po śmierci. Aby tego doko-
nać w sposób najbardziej odzwierciedla-
jący wolę spadkodawcy, należy udać się 
do specjalisty, który doradzi jak najlepiej 
rozrządzić swoimi prawami. Szczególnie 
ważne jest to w odniesieniu do gospo-
darstw rolnych, które są gospodarstwami 
rodzinnymi. Odpowiednio sporządzone 
testamenty mogą pomóc w uniknięciu ja-
kichkolwiek nieporozumień związanych 
z przejęciem spadku oraz poszkodowania 
któregokolwiek z grona spadkobierców.

P ojazd pana Adama stał na jego 
posesji w odległości ok. 7 m od 
posesji sąsiada. Wiał wtedy silny, 

huraganowy wiatr. Z drzewa rosnącego na 
sąsiedniej posesji zerwane zostały konar  
i gałąź, które uszkodziły zaparkowany pojazd.

Sąsiad pana Adama miał zawartą umowę 
ubezpieczenia OC rolników, w związku z 
czym poszkodowany zgłosił swoje rosz-
czenia o naprawę powstałej szkody do jego 
zakładu ubezpieczeń. Sąsiad potwierdził 
okoliczności zdarzenia, jednak ubezpie-

czyciel wydał decyzję odmowną. Wska-
zał, że nie zostały spełnione przesłanki 
odpowiedzialności (czyli wina właściciela 
gospodarstwa rolnego). Uznał także, że 
doszło do nieszczęśliwego zdarzenia lo-
sowego, na które właściciel gospodarstwa 
rolnego nie miał żadnego wpływu. Do-
datkowo podkreślił, że panujące w chwili 
zdarzenia złe warunki atmosferyczne sta-
nowią siłę wyższą, która wyłącza odpowie-
dzialność zastępczą zakładu ubezpieczeń. 

Po otrzymaniu powyższej decyzji pan 
Adam przekazał swoją sprawę profesjo-
nalnemu pełnomocnikowi. W piśmie od-
woławczym konieczne było wykazanie, 
że w danym przypadku zostały spełnio-
ne wszystkie przesłanki odpowiedzial-
ności, czyli że sąsiad poszkodowanego 
ponosi odpowiedzialność za zniszczenie 
pojazdu. Specjalista VOTUM wykazał, 
że rolnik nie zadbał o konserwację i za-
bezpieczenie dużych drzew, które rosły 
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na terenie jego posesji. Ze zgromadzo-
nego materiału dowodowego wynikało, 
że drzewo posiadało spróchniałe ele-
menty, których gospodarz nie usunął 
ani nie zabezpieczył przed zerwaniem 
w przypadku wichury. Zatem właściciel 
gospodarstwa rolnego nie spełnił ciążą-
cych na nim obowiązków, a więc ponosi 
bezwzględną winę w zakresie zaniechania 
zabezpieczenia uszkodzonego drzewa. 
Zachowaniem wypełniającym znamiona 
należytej staranności byłoby chociażby 
dokonanie przeglądu drzewostanu, usu-
nięcie spróchniałych gałęzi, zabezpiecze-
nie drzewa bądź umieszczenie tabliczki 
ostrzegawczej.

Ponadto pełnomocnik wskazał, że silny 
wiatr nie był jedyną przyczyną powsta-
nia niniejszej szkody. Właściciel gospo-
darstwa rolnego nie spełnił ciążących 
na nim obowiązków, w związku z czym 
możliwość zastosowania siły wyższej 
jako podstawy do odmowy przyjęcia 
odpowiedzialności została wyłączona. 
Dodatkowo ustawodawca w ustawie  
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 

O C lekarza weterynarii, czyli 
indywidualne ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 

lekarza weterynarii w życiu zawodowym. 
Stanowi ono ochronę w sytuacji, kiedy 
wskutek wykonywania przez niego czyn-
ności zawodowych wyrządzona zostanie 
osobie trzeciej szkoda, do naprawienia 
której zobowiązany jest ubezpieczony we-
terynarz.

Odpowiedzialność w przedmiotowych 
sprawach kształtuje się na zasadzie winy 
w nadzorze, a to zgodnie z art. 431 § 1 k.c. 
„Kto zwierzę chowa albo się nim posłu-
guje, zobowiązany jest do naprawienia 
wyrządzonej przez nie szkody niezależnie 
od tego, czy było pod jego nadzorem, czy 
też zabłąkało się lub uciekło, chyba, że ani 
on, ani osoba, za którą ponosi odpowie-
dzialność, nie ponoszą winy”. 

Do zdarzenia doszło na terenie gospodar-
stwa rolnego stanowiącego własność pani 
Anny. Wezwała ona zaprzyjaźnionego 
lekarza weterynarii pana Jana do utyka-
jącej krowy. Weterynarz po przybyciu do 
gospodarstwa zauważył, że krowa utyka 
z powodu niezidentyfikowanego małego 
przedmiotu, który utknął w racicy zwie-
rzęcia. Należało zatem przeprowadzić 
rutynowy zabieg usunięcia przedmiotu. 
Pan Jan to doświadczony weterynarz z 
wieloletnim stażem i praktyką. Poprosił 
jednak o asystę w czasie zabiegu panią 
Annę oraz pana Stanisława. Weterynarz 
przed przystąpieniem do zabiegu unieru-
chomił zwierzę za pomocą lin i poprosił 
panią Annę i pana Stanisława o przytrzy-
mywanie i operowanie tymi linami w cza-
sie zabiegu tak, aby zwierzę nie ruszało 
się. Podczas wykonywania zabiegu krowa 
kopnęła asystującego pana Stanisława. 
Doznał on ciężkich obrażeń ciała. 

Szkoda w imieniu poszkodowanego 
została zgłoszona przez VOTUM S.A. 
do ubezpieczyciela, u którego wetery-
narz miał wykupione ubezpieczenie 
OC. Jednak zakład ubezpieczeń odmó-

wił wypłaty świadczenia. Powołał się  
w szczególności na oświadczenie lekarza. 
Wskazał on w nim, że był to rutynowy 
zabieg, który wykonywał od lat i nigdy 
nie doszło do żadnych komplikacji. Także  
i w tym przypadku nie doszło do zerwa-
nia żadnej liny, a zwierzę było unieru-
chomione w sposób prawidłowy. Uznał 
on, że do szkody doszło tylko i wyłącznie  
z powodu zbyt lekkiego przytrzymywa-
nia lin przez pana Stanisława. W związku 
z tym zakład ubezpieczeń powołał się na 
wyłączną winę poszkodowanego. Uznał, 
że całe zdarzenie to typowy nieszczęśli-
wy wypadek, a po stronie lekarza wete-
rynarii nie można dopatrywać się żad-
nej winy lub niezachowania staranności  
w działaniu. Po doręczeniu decyzji od-
mowy sprawa została ponownie przeana-
lizowana i złożono odwołanie. Analizując 
obowiązujące przepisy prawa powołano 
się na treść rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 28 września 2001 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy obsłudze zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. Nr 118 poz.1268 z późniejszymi 
zm.), gdzie wskazano:

„§ 14. 1. Podczas wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych, hodowlanych lub wete-
rynaryjnych na koniach, bydle, owcach 
i kozach powinno się korzystać z unie-
ruchamiającego je poskromu. 2. Zabiegi 
pielęgnacyjne racic lub kopyt powinno 
się przeprowadzać po unieruchomieniu 
kończyn zwierzęcia.”

Przedmiotowe rozporządzenie nie wska-
zuje na spętanie pasami i operowanie 
ich naciągiem. Zatem zastosowana zo-
stała nieprawidłowa metoda pracy. Ma-
jąc na względzie argumentację VOTUM 
S.A. zakład ubezpieczeń zmienił decyzję  
w sprawie i wypłacił poszkodowanemu 
należne odszkodowanie zgodnie z rosz-
czeniem.

Agnieszka Bonarska-Walczak
Doradca Odszkodowawczy

17 marca br. Wiceprezes Bartło-
miej Krupa podpisał w imieniu 
VOTUM S.A. porozumienie  

o współpracy z Uniwersytetem Przyrod-
niczym we Wrocławiu - jedną z najważ-
niejszych uczelni rolniczych w Polsce. 
Spotkanie odbyło się w gmachu głównym 
Uniwersytetu. Uczelnię reprezentowali 
prof. dr hab. Alina Wieliczko - Prorektor 
ds. współpracy z zagranicą i regionem 
oraz prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk 
- Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Tech-
nologicznego. W spotkaniu uczestniczy-
li również Jerzy Szymanik - Kierownik 
Działu Szkód w Rolnictwie oraz dr Marta 
Czaplicka-Pędzich - koordynator umowy 
z ramienia Uczelni. 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
dba o standardy kształcenia realizując 
założenia procesu bolońskiego oraz – po-
dążając za potrzebą coraz większej spe-
cjalizacji – oferuje unikatowe kierunki 
studiów, takie jak bioinformatyka, odna-
wialne źródła energii i gospodarka odpa-
dami oraz podstawy dla rolnictwa tro-
pikalnego. Mury uczelni opuszcza 2.500 
absolwentów rocznie. Wejście na rynek 
pracy i rozwój ich kariery jest nieustannie 
monitorowany, co pozwala na elastyczne 
dostosowywanie oferty kształcenia do po-
trzeb pracodawców. Ściśle współpracując 
z biznesem i prowadząc badania, których 
wyniki znajdują realne odzwierciedlenie 
w postępie gospodarczym, Uniwersy-

i PBUK wyraźnie wskazał, w jakich sytu-
acjach zakład ubezpieczeń nie odpowiada 
za szkody powstałe w gospodarstwie rol-
nym. W wyliczeniu tym nie wymieniono 
siły wyższej, w związku z czym nie może 
dojść do wyłączenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń.

W wyniku podjętych przez pełnomoc-
nika działań pan Adam otrzymał od-
szkodowanie za szkodę powstałą w wy-
niku zerwanej gałęzi drzewa sąsiada, 
która uszkodziła jego samochód. Jak 
widać poszkodowany otrzymał należne 
odszkodowanie dopiero po interwencji 
pełnomocnika, który wiedział jakiej użyć 
argumentacji w polemice z zakładem 
ubezpieczeń. 

Współpraca pomiędzy VOTUM a Uczel- 
nią ma polegać na wymianie wiedzy, 
zwłaszcza w obszarach związanych  
z szeroko pojętym rolnictwem - upra-
wach polowych i ogrodniczych, chowie 
zwierząt, wypadkach przy pracy w rolnic-
twie. Dzięki know-how pracowników na-
ukowych Spółka będzie w stanie jeszcze 
lepiej świadczyć usługi na rzecz swoich 
klientów. Jednocześnie strony uzgodni-
ły wspólny udział w procesie kształcenia 
studentów wszystkich kierunków - od 
rolniczych, po techniczne. Pierwszym ze 
wspólnych przedsięwzięć będą certyfi-
kowane szkolenia dla studentów UPWr, 
które ruszą już w maju. Studenci róż-
nych kierunków będą również realizo-
wali programy praktyk i staży w siedzibie  
VOTUM S.A. 

Idea współpracy między VOTUM  
a Uczelnią pojawiła się na początku 2015 
roku, czyli od momentu kiedy Spółka 
coraz częściej pomaga producentom rol-
nym w dochodzeniu ich praw odszkodo-
wawczych. Spory związane z wypadkami 
przy pracy w rolnictwie, uszkodzeniami 
budynków rolnych oraz stratami w upra-
wach spowodowały, że sięgnięto po wie-
dzę od fachowców w tej branży. Wspólnie 
aplikowaliśmy do miejskiego programu 
MOZART. Wprowadzenie przez Spółkę 
nowych ofert i produktów dla tego sekto-
ra klientów, wyjazd na Targi Agro-Show 
czy Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 
dodatkowo utwierdziły nas w przekona-
niu, że to dobry kierunek działań. 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocła-
wiu łączy wieloletnie doświadczenie  
z nowoczesnością. Jako spadkobierca  
i kontynuator 150-letniej tradycji 
uczelni lwowskich kształci najwyż-
szej klasy specjalistów w dziedzi-
nach przyrodniczych i technicznych. 
Będąc jedyną tego typu uczelnią 
w południowo-zachodniej Polsce 
w znacznej mierze współtworzy ona 
środowisko akademickie i naukowe re-
gionu. Jest ona również organizatorem 
licznych przedsięwzięć kulturalnych  
i sportowych, uczestnikiem akcji spo-
łecznych oraz inicjatorem integracji 
dolnośląskich uczelni wyższych.

Monika Sznajdrowska
Zastępca Kierownika
Działu Prawnego

tet Przyrodniczy daje swoim studentom 
wyjątkową szansę rozwoju i zdobycia 
doświadczenia. Od 1998 roku Uniwer-
sytet uczestniczy w programie Socrates/
Erasmus. W 2003 roku zaangażowanie 
Uczelni w przygotowywanie oraz wdraża-
nie systemu transferu i akumulacji punk-
tów ECTS doceniła Komisja Europej-
ska, przyznając jej, jako jedynej uczelni  
w Polsce, ECTS Label Certificate. Umię-
dzynarodowienie kształcenia podkreśla 
również rosnąca liczba wyjeżdżających  
i przyjeżdżających z zagranicy studentów, 
doktorantów i nauczycieli akademickich. 
Organizacja i uczestnictwo w licznych 
międzynarodowych konferencjach oraz 
realizowane z sukcesem projekty badaw-
cze potwierdzają słuszność obranej stra-
tegii rozwoju.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się 
potrzebom i dynamice społeczeństwa, 
które pragnie zdobywać wiedzę przez 
całe życie, Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu oferuje również studia pody-
plomowe i specjalizacyjne oraz zajęcia 
w ramach Uniwersytetu Otwartego. Do-
świadczenie i tradycja wspierają tu roz-
wój nowoczesnej i przełamującej granice 
nauki. 

Współpraca to jednak przede wszyst-
kim ludzie - to od ich zaangażowania  
i chęci do działania zależy jak przebiega 
proces. Z tego powodu VOTUM S.A. do 
koordynacji współpracy z Uczelnią wy-
znaczyło Jerzego Szymanika - prawnika, 
Kierownika Działu Szkód w Rolnictwie. 
Ze strony Uczelni wszelkie działania ko-
ordynować będzie dr Marta Czaplicka-
-Pędzich - adiunkt, pracownik Wydziału 
Przyrodniczo-Technologicznego. Dzięki 
połączeniu nauki i biznesu, unikalnych 
kompetencji partnerów, realizacji wspól-
nych celów i zamierzeń jesteśmy w stanie 
doskonalić się na każdym polu. 
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