
 
 
 

 
 

 

– 69 –

Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce

MARIETTA JANOWICZ-LOMOTT  
KRZYSZTOF ŁYSKAWA

Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw 
w Polsce

W artykule przeprowadzono krytyczną analizę dziesięciu lat funkcjonowania dotowanych ubezpie-
czeń upraw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich powszechności. W pracy zawarto także 
podstawowe wnioski, które zdaniem autorów mogłyby wspomóc upowszechnić ubezpieczenia upraw. 
W artykule autorzy odnieśli się również do proponowanych aktualnie zmian w regulacjach prawnych 
dotyczących dotowanych ubezpieczeń, które mogą mieć istotny wpływ na przyszły kształt rynku ube-
zpieczeń upraw w Polsce.
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Wstęp

Rolnictwo jest niezwykle silnie powiązane z warunkami naturalnymi i otoczeniem, w którym od-
bywa się działalność rolnicza. Obok rodzajów ryzyka wspólnych dla większości typów działalności 
gospodarczej, gospodarstwa rolne są dodatkowo narażone na ryzyko wynikające ze specyfiki sa-
mej działalności rolniczej – w znacznym stopniu związanej z warunkami środowiska naturalnego, 
nad którymi człowiek nie ma kontroli. Należy również zwrócić uwagę na zmiany technologicznie, 
zarówno w zakresie nakładów na środki produkcji (coraz częściej wstępujące zainteresowanie rol-
nictwem precyzyjnym1), jak i rozwoju nowoczesnych odmian w produkcji roślinnej i ras w produkcji 
zwierzęcej. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie ryzykiem w działalno-
ści rolniczej. Ponieważ szereg zdarzeń może mieć charakter masowy (klęskowy), obserwuje się 

1. Rolnictwo precyzyjne polega na wykorzystywaniu technologii informatycznych do dopasowania dawek na-
kładów (nawozów, środków ochrony) do potencjalnego zapotrzebowania uprawianej rośliny. Oparte głów-
nie na gromadzeniu danych o przestrzennym zróżnicowaniu plonów w obrębie pola. Koncepcja rolnictwa 
precyzyjnego zapewnia uzyskiwanie większych plonów wyższej, jakości, obniżenie kosztów produkcji oraz 
ograniczenie skażenia środowiska. Zob. więcej D. Gozdowski, S. Samborski, S. Sioma, Rolnictwo precyzyjne, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
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The functioning of subsidized crop insurance in Poland

This paper conducted a critical analysis of 10 years’ operation of subsidized crop insurance in Poland 
with particular emphasis on the universality of insurance. The article contains basic proposals, which, 
according to the authors, could popularize crop insurance in Poland. The authors also analysed proposed 
changes in the regulations regarding subsidized insurance, which may have a significant impact on 
the future of the crop insurance market in Poland.
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