
Obowiązek zawarcia umów ubezpieczeniowych 
przez rolników 

 
 
Przypominamy o obowiązku zawarcia umów ubezpieczeniowych przez rolników. 
Przepisy prawa nakładają obowiązek zawarcia umów ubezpieczeniowych przez rol-
ników z zakresu: 

1. Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia OC rolnika. 
2. Ubezpieczenia OC pojazdu. 
3. Ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich. 

 
 
1. Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego i OC rolnika.  

Obowiązkowi ubezpieczenia podlega każda osoba fizyczna zajmująca się działal-
nością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1 ha  
i opłacająca w części lub całości podatek rolny ma obowiązek zawarcia ubezpie-
czeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych w gospodarstwie rolnym 
od dnia pokrycia dachem, których powierzchnia przekracza 20 m². Ubezpieczenie 
budynków obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego tj. ognia, hu-
raganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, ude-
rzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny i upadku statku 
powietrznego. Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje rolnika oraz każdą osobę, 
która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia potencjalnie 
może, wyrządzić szkodę osobie spoza gospodarstwa, tak zwanej osobie trzeciej. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim związane 
ze wszystkimi pracami w gospodarstwie, w tym z obsługą zwierząt, pracami po-
lowymi, szkody na drodze publicznej związane z ruchem pojazdów wolnobież-
nych, będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem 
gospodarstwa rolnego. 

 
2. Ubezpieczenie OC pojazdów. 

Ubezpieczeniu podlegają:  
 wszystkie pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terytorium RP: pojazdy 

samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy i naczepy, 
 pojazdy mechaniczne wolnobieżne, 
 pojazdy historyczne, 
 pojazdy mechaniczne przed zarejestrowaniem na terenie RP. 



 
Fotografia Małgorzata Miłek 

 
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kieru-
jąc pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpiecze-
niowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie za 
wyrządzoną szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługuje, 
jeśli jej następstwem jest: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też 
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. 
 
Prawo do kontroli i nakładania kary za brak polisy obowiązkowego ubezpiecze-
nia ma wójt (ewentualnie burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na 
miejsce położenia gospodarstwa lub miejsca zamieszkania rolnika, a także staro-
sta. Wysokość nakładanej kary (opłat na rzecz gminy) to równowartość 1/4 mi-
nimalnego wynagrodzenia (określanego ustawowo), które od 1 stycznia 2018 
roku wynosi 2100 zł, co daje 525 zł kary. Ceną za brak obowiązkowego ubezpie-
czenia może być również utrata lub uszkodzenie posiadanego mienia, która nie-
jednokrotnie może spowodować trudności w funkcjonowaniu gospodarstwa 
przez długi czas. 
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3. Ubezpieczenie 50% upraw i zwierząt. 

Co roku wnioski o dopłaty bezpośrednie składa w Polsce ok. 1,3 mln rolników. 
Tylko ok. 11% ubezpiecza uprawy, zwierzęta jeszcze mniej. Każdy rolnik, który 
pobiera dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek ubezpieczenia minimum 50% swo-
ich upraw. Ma na to czas do 30 czerwca każdego roku, co więcej – może liczyć 
na dopłatę do składki ubezpieczeniowej do 65% z budżetu państwa. Obowiązek 
ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, 
suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne co najmniej 50% 
powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie 
do gruntów rolnych. Obowiązek dotyczy ubezpieczenia upraw: zbóż, kukurydzy, 
rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owo-
cowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. 
Dla produkcji zwierzęcej ubezpieczenia dotyczą: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu 
lub świń, od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia 
się ziemi, lawiny, uboju z konieczności. 
 
Rolnik, który nie spełni obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni 
upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. 
Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi rów-
nowartość w złotych 2 euro od 1 ha, wnoszona na rzecz gminy właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie 
mogą jednak być stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co 
najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do 
spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat. 



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń 
umowy w sprawie stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do składek 
ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z: 
 Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 
 Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, 
 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą  

w Poznaniu, 
 Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą  

w Warszawie, 
 InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group  

z siedzibą w Warszawie. 
 

W 2018 roku poziom państwowych dopłat do składki będzie wynosił do 65% 
składki do 1 ha upraw i 65% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego. Dopłaty 
z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom 
rolnym w wysokości do 65% składki w przypadku zawarcia przez producenta 
rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia 
przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy ubez-
pieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI 
powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, 
tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Producenci rolni sa-
mi decydują od czego chcą się ubezpieczyć: mogą wybrać pojedyncze ryzy-
ka:  grad, przymrozki wiosenne, powódź susza, ujemne skutki przezimowania lub 
pakiet ryzyk np. obejmujący ryzyko  gradu i przymrozków wiosennych. 
 
W 2018 r. maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych wynoszą: 
a) 10 650 zł – dla zbóż 
b) 8450 zł – dla kukurydzy 
c) 9 900 zł – dla rzepaku i rzepiku 
d) 56 050 zł – dla chmielu 
e) 31 350 zł – dla tytoniu 
f) 129 600 zł – dla warzyw gruntowych 
g) 131 500 zł – dla drzew i krzewów owocowych 
h) 84 500 zł – dla truskawek 
i) 25 000 zł – dla ziemniaków 
j) 9 900 zł – dla buraków cukrowych 
k) 14 400 zł – dla roślin strączkowych 

 



Maksymalne sumy ubezpieczenia 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego wynoszą: 
a) 14 000 zł – dla bydła 
b) 10 200 zł – dla koni 
c) 700 zł – dla owiec 
d) 700 zł – dla kóz 
e) 1 740 zł – dla świń 
f) 53 zł – dla przepiórek 
g) 65 zł – dla kaczek 
h) 250 zł – dla gęsi 
i) 133 zł – dla indyków 
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