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Zagrożenia klimatyczne w rolnictwie 
a ubezpieczenia upraw

W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w gospodarstwach rolnych i wskazano przyczy-
ny ich powstawania. Zaproponowano również sposób klasyfikacji tych zagrożeń. Szczególną uwagę 
zwrócono na zagrożenia związane z klimatem. Wybór ten nie jest przypadkowy, bowiem zagrożenia 
przyrodnicze w znacznej mierze wpływają na wielkość produkcji roślinnej, która stanowi podstawową 
działalność większości gospodarstw rolnych w Polsce. 

Celem pracy jest przedstawienie ubezpieczenia upraw rolnych jako narzędzia minimalizującego 
zagrożenie o charakterze klimatycznym w gospodarstwie rolnym. W artykule dokonano próby okre-
ślenia, które z zagrożeń o charakterze przyrodniczym jest w Polsce najistotniejsze. Omówiono także 
wykorzystanie instrumentu ubezpieczenia upraw w Polsce, począwszy od wielkości areału objętego 
ochroną ubezpieczeniową, poprzez typy najczęściej ubezpieczanych upraw, a skończywszy na rodza-
jach wybieranego ryzyka. Wysnuto wnioski dotyczące niedopasowania struktury zawieranych ubez-
pieczeń do potrzeb polskich gospodarstw rolnych.

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, ryzyko, zagrożenia przyrodnicze, ubezpieczenie upraw.

Wprowadzenie

Rolnictwo jest specyficzną formą działalności gospodarczej, ponieważ jest narażone na wpływ 
wielu zagrożeń naturalnych. Produkcja roślinna przebiega „pod gołym niebem”, co uniemożliwia 
rolnikom zabezpieczenie się przed skutkami zjawisk atmosferycznych, takich jak chociażby gra-
dobicie czy huragan. W przypadku, gdy niemożliwa jest eliminacja zagrożeń, należy w sposób 
szczególny zwrócić uwagę na kontrolę fizyczną (prewencję, represję) i finansową ryzyka, w tym 
szczególnie – na ubezpieczenie.
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Climatic risks in agriculture and crop insurance

This article presents possible risks to farms. It indicates the causes of characteristic threats to agricul-
ture and attempts to classify these dangers.

Particular attention has been paid to climatic risks. This choice is not accidental because natural 
hazards have a significant effect on plant production, which is the core business for most farms in Poland.

The aim of the study is to present crop insurance as a means of minimizing farming risks related to 
climate. The article attempts to determine which of the natural hazards in Poland is the most important. 
It also discusses the use of crop insurance in Poland; starting from what area is covered by insurance, 
through which crops are frequently insured, and ending with selected types of risk. It proposes insur-
ance matched to the needs of Polish farms.

Keywords: farm, risk, natural hazards, crop insurance.
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