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Abstrakt. Celem opracowania była identyfikacja i ocena wpływu typu rolniczego gospodarstwa na wykorzysta-
nie dobrowolnych ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych z regionu Pomorza Środkowego. Do analizy wyko-
rzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli lub zarządzających gospodarstwami 
rolnymi. Badania dowiodły, iż typ rolniczy gospodarstwa wpływał na posiadanie oraz strukturę dobrowolnych 
ubezpieczeń rolnych. Z dobrowolnych ubezpieczeń częściej korzystali rolnicy z gospodarstw mieszanych niż 
wyspecjalizowanych. W praktyce rolniczej największe znaczenie miały dobrowolne ubezpieczenia budynków, 
a najmniejsze dobrowolne ubezpieczenia produkcji zwierzęcej. 

Wstęp
Działalność rolnicza charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka, którego źródłem są 

przede wszystkim warunki naturalne (przyrodnicze), wśród których największe znaczenie mają 
warunki klimatyczne. Według Sokołowskiej [2008] około 80% zmienności produkcji rolniczej 
uwarunkowana jest czynnikami pogodowymi. Trudne do przewidzenia zjawiska pogodowe, takie 
jak: huragan, susza, gradobicie, przymrozki wiosenne, ulewne deszcze lub powódź, powodują nie 
tylko bezpośrednie straty w plonach, ale mogą również pogorszyć ich jakość. Częściowo z przebie-
giem pogody wiąże się nasilenie występowania patogenów roślin uprawnych (chwasty, insekty), 
co prowadzić może do nieprzewidywanych spadków plonów lub generować zwiększone koszty 
ochrony roślin [Majewski i in. 2008]. Występowanie niekorzystnych zjawisk przyrodniczych 
ma również bezpośredni wpływ na chów zwierząt, stan pastwisk oraz dostępność pasz [Bielza 
Diaz-Caneja i in. 2009]. Poza tym zjawiska te mogą powodować straty w środkach trwałych i 
środkach obrotowych wykorzystywanych do produkcji. 

Narzędziem umożliwiającym pokrycie strat finansowych poniesionych w efekcie zmniejsze-
nia oczekiwanych rezultatów z produkcji rolniczej lub uszkodzenia czy też zniszczenia środków 
umożliwiających prowadzenie działalności rolniczej jest ubezpieczenie. System ubezpieczeń w 
rolnictwie obejmuje ochronę mienia, w tym uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie oraz interes 
majątkowy rolnika [Wicka 2014]. W Polsce podmioty zajmujące się działalnością rolniczą mają 
obowiązek zawarcia ubezpieczeń, których źródłem są regulacje krajowe [Dz.U. nr 124, poz. 
1152 z późn. zm.] oraz które wynikają z regulacji wspólnotowych [Dz.U. nr 150, poz. 1249 z 
późn. zm.]. W celu zapewnienia szerszej ochrony niż wynika to z ustawowych obowiązków 
rolnicy moją możliwość skorzystania z ubezpieczeń o charakterze dobrowolnym. W zależności 
od ubezpieczyciela oferowane są wszelkiego rodzaju klauzule dodatkowe i pakiety rozszerzone 
obejmujące szkody w uprawach i zwierzętach gospodarskich, budynkach, maszynach, narzędziach 
i urządzeniach rolniczych oraz materiałach i zapasach (tj. materiał siewny, nawozy sztuczne, 
środki ochrony roślin, koncentraty paszowe, opał). 
1  Badania zrealizowano w ramach realizacji projektu pt. Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników 

(przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Nr 3577/B/H03/2011/40.
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W literaturze spotkać można wyniki badań wskazujące, iż wykorzystanie ubezpieczeń w go-
spodarstwach rolnych uwarunkowane jest m.in. zasobnością majątku produkcyjnego, specjalizacją 
produkcji, wielkością gospodarstwa rolnego, skalą produkcji towarowej, źródłami dochodów, 
wiekiem i wykształceniem rolnika oraz umiejętnością rozpoznawania ryzyka [Sikorska 2008, 
Walczak 2011, Sobiech, Kurdyś-Kujawska 2014, Wicka 2013, Sulewski 2014a, Njavro i in. 2007].  

Materiał i metodyka badań
Celem opracowania była identyfikacja i ocena wpływu typu rolniczego na wykorzystanie 

dobrowolnych ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych z regionu Pomorza Środkowego. Źródłem 
materiałów empirycznych były badania sondażowe. Techniką pomiaru była ankieta, a narzędziem 
badawczym kwestionariusz ankiety. Ankieta miała charakter anonimowy i była skierowana do 
właścicieli lub zarządzających gospodarstwami rolnym z regionu Pomorza Środkowego. Badania 
przeprowadzono od maja do czerwca 2012 roku . Odpowiedzi uzyskano na podstawie akceptacji 
udziału w badaniu. Po weryfikacji zgromadzonego materiału do badań zakwalifikowano 256 
kwestionariuszy. Doboru jednostek do badań dokonano metodą kuli śnieżnej2 [Szreder 2004]. 
Zakres czasowy badań obejmował lata 2004-2012. Podstawą kwalifikacji badanych gospodarstw 
rolnych według typu produkcji był stopień ich specjalizacji. Do analizy przyjęto 7 typów rolni-
czych, tj. uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, uprawy trwałe, bydło mleczne, zwierzęta żywione 
w systemie wypasowym, zwierzęta ziarnożerne, mieszane. Gospodarstwa zaliczane do pierwszego 
typu specjalizują się m.in. w uprawie roślin zbożowych, strączkowych, okopowych (bulwiaste i 
korzeniowe), przemysłowych (oleiste, włókniste, korzeniowe i specjalne) oraz pastewnych (pa-
stewne korzeniowe, pastewne jednoroczne i wieloletnie motylkowate). Do upraw ogrodniczych 
zalicza się zbiory owoców z drzew i krzewów, warzyw gruntowych i warzyw spod osłon oraz 
uprawę kwiatów i krzewów ozdobnych. Do gospodarstw z uprawami trwałymi zalicza się te, które 
specjalizują się w uprawie drzew i krzewów owocowych. Typ zwierzęta żywione w systemie 
wypasowym obejmuje zwierząt koniowate, bydło, owce oraz kozy. Typ zwierzęta ziarnożerne 
dotyczy zwierząt żywionych paszami treściwymi, specjalizujące się w chowie trzody chlewnej 
oraz drobiu. Gospodarstwa mieszane obejmują hodowlę różnych zwierząt (z przewagą żywionych 
w systemie wypasowym lub żywionych paszami treściwymi) oraz uprawy polowe i zwierzęta 
żywione w systemie wypasowym, a także różne uprawy i zwierzęta łącznie. 

Wyniki i dyskusja
Wśród analizowanych gospodarstw rolnych z regionu Pomorza Środkowego według typu rol-

niczego największy udział (43,8%) stanowiły gospodarstwa mieszane, a najmniejszy gospodarstwa 
wyspecjalizowane w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym (2,0%) oraz zwierząt 
ziarnożernych (2,0%). Badane jednostki cechował wysoki udział gospodarstw ubezpieczonych w 
gospodarstwach ogółem (57,4%) (tab. 1). W całej badanej populacji udział gospodarstw ubezpie-
czonych o typie mieszanym był najwyższy w porównaniu z pozostałymi typami produkcji. Może 
to wynikać z tego, iż w gospodarstwach wielokierunkowych stosując jednocześnie ubezpieczenie 
i dobór wielu gałęzi produkcji dąży się do większego ograniczania ryzyka.

W celu wskazania siły zależności między posiadaniem ochrony ubezpieczeniowej a typem 
produkcji materiał poddano opracowaniu statystycznemu z wykorzystaniem współczynnika  
V-Cramera. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskaną zależność statystyczną dla V-Cramera 
= 0,229 charakteryzuje dość silny związek pomiędzy rozpatrywanymi zmiennymi.

Prowadzenie działalności rolniczej bez względu na kierunek produkcji wymaga odpowied-
niego zabezpieczenia. Porównując poszczególne typy gospodarstw w zależności od posiadanej 
ochrony ubezpieczeniowej, można zauważyć, że ubezpieczenia wykorzystywane były najczęściej 
w gospodarstwach mieszanych (69,6%) oraz specjalizujących się w hodowli bydła mleczne-
2 Istota tej metody polega na tym, że wybrana początkowo mała liczebnie grupa respondentów zostaje poddana badaniu 

i każdy członek tej grupy określa (poleca) inne jednostki należące do populacji.
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go (55,6%). Najrzadziej z ochrony 
ubezpieczeniowej korzystali rolnicy 
z gospodarstw w typie ogrodniczym 
(21,4%). Rzadko ubezpieczali się 
również rolnicy z gospodarstwach wy-
specjalizowanych w chowie zwierząt 
żywionych w systemie wypasowym 
(40,0%) oraz zwierząt ziarnożernych 
(40,0%) (tab.2).

W latach 2004-2012 w struk-
turze dobrowolnych ubezpieczeń 
gospodarstw rolnych Pomorza Środ-
kowego dominowały ubezpieczenia 
budynków, które stanowiły średnio 
47,4% ogółu wszystkich zawartych 
ubezpieczeń. Najmniejszy odsetek 
stanowiły ubezpieczenia zwierząt go-
spodarskich (9,2%) (rys. 1). W gospo-
darstwie rolnym rolnicy mieli średnio 
dwa rodzaje ubezpieczeń. W zakresie 
posiadanej ochrony ubezpieczeniowej 
gospodarstwa rolne charakteryzo-
wały się dużym zróżnicowaniem 
(współczynnik zmienności 46,0%). 
W gospodarstwach wykorzystywano 
od 1 do 5 ubezpieczeń. Połowa go-
spodarstw rolnych miała mniej niż 
dwa rodzaje ubezpieczeń. Natomiast 
w co czwartym gospodarstwie rolnym 
wykorzystywano przeciętnie więcej 
niż 3 ubezpieczenia.

W gospodarstwach rolnych 
wszystkich typów rolniczych, z wy-
jątkiem jednostek specjalizujących 
się w chowie zwierząt ziarnożer-
nych, największy udział w strukturze 
ubezpieczeń stanowiły ubezpie-
czenia budynków gospodarskich. 
Największy udział dobrowolnych 
ubezpieczeń budynków odnotowano 
w gospodarstwach specjalizujących 
się w uprawach ogrodniczych oraz w 
chowie bydła mlecznego. W całym 
badanym okresie w gospodarstwach 
tych średnio 50% zawartych polis 
ubezpieczeniowych dotyczyło budyn-
ków gospodarskich (tab. 3). Różnice 
w posiadaniu ubezpieczeń mienia ruchomego mogą wynikać z kapitałochłonności produkcji. 
Poszczególne kierunki produkcji różnią się w zakresie posiadanego parku maszynowego oraz 
utrzymywanych środków produkcji. Najczęściej z ubezpieczeń mienia ruchomego korzystali 
rolnicy z gospodarstw specjalizujących się w uprawach ogrodniczych oraz polowych. Gospo-

 

 

uprawy polowe/crop 
production; 43,75% 

bydło mleczne/dairy 
cattle; 1,17% 

mieszana/mixed; 
44,14% 

uprawy 
trwałe/permanent 

crops; 1,95% 

uprawy 
ogrodnicze/vegetable 

crops; 4,69% 

zwierzęta żywione w 
systemie 

wypasowym/cattle 
production, sheep and 
goat breeding; 1,56% zwierzęta 

ziarnożerne/pig and 
poultry production; 

2,73% 

37,67% 

51,82% 

2,05% 

8,18% 

2,05% 

1,82% 

53,42% 

31,82% 

0,68% 1,82% 
1,37% 1,82% 
2,74% 2,73% 

tak/yes nie/no

Ubezpieczenie/Insurance  

zwierzęta ziarnożerne/pig
and poultry production

zwierzęta żywione w
systemie wypasowym/cattle
production, sheep and goat
breeding
bydło mleczne/dairy cattle

mieszana/mixed

uprawy trwałe/permanent
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Tabela 1. Tablica niezależności (wielodzielcza) dla cech 
posiadania dobrowolnego ubezpieczenia i typu produkcji w 
gospodarstwach rolnych Pomorza Środkowego 
Table 1. Independent table (crosstabulation) for characteristic 
to have voluntary insurance and production type in farms of 
the Middle Pomerania 
Typ produkcji/Production type Posiadanie 

ubezpieczenia/ 
Insurance [%]

tak/
yes

nie/
no

razem/
total

Uprawy polowe/Crop production 21,1 19,9  41,0
Uprawy ogrodnicze/Vegetable crops 1,2 4,3 5,4
Uprawy trwałe/Permanent crops 1,12 1,2 2,4
Mieszana/Mixed 30,5 13,3 43,8
Bydło mleczne/Dairy cattle 2,0 1,6 3,6
Zwierzęta żywione w systemie 
wypasowym/Cattle production, sheep 
and goat breeding

0,8 1,2 2,0

Zwierzęta ziarnożerne/Pig and 
poultry production 0,8 1,2 2,0

Suma/Total  57,4 42,6 100,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
Source: own study based on survey data

Tabela 2. Typ produkcyjny a korzystanie z dobrowolnych 
ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych Pomorza Środkowego 
Table 2. Production type and the use voluntary insurance in 
farms of the Middle Pomerania 
Typ produkcji/Production type Korzystanie z 

ubezpieczenia/Use of 
insurance [%]

tak/yes nie/no
Uprawy polowe/Crop production 51,4 48,6
Uprawy ogrodnicze/Vegetable crops 21,4 78,6
Uprawy trwałe/Permanent crops 50,0 50,0
Mieszana/Mixed 69,6 30,4
Bydło mleczne/Dairy cattle 55,6 44,4
Zwierzęta żywione w systemie 
wypasowym/Cattle production, 
sheep and goat breeding

40,0 60,0

Zwierzęta ziarnożerne/Pig and 
poultry production 40,0 60,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
Source: own study based on survey data
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darstwa te w porównaniu do gospodarstwach specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, a w 
szczególności wyspecjalizowanych w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym oraz 
zwierząt żywionych paszami treściwymi, charakteryzują się wyższym wskaźnikiem mechaniza-
cji procesu pracy [Kocira, Kocira 2010] oraz stosowaniem na szerszą skalę wysokowydajnych 
i wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń. Najwyższy udział ubezpieczeń upraw w strukturze 
posiadanych ubezpieczeń wystąpił w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach trwałych 
(40,0%), a najmniejszy w gospodarstwach wielokierunkowych (17,9%). Natomiast najwyższym 
udziałem ubezpieczeń zwierząt gospodarskich charakteryzowały się gospodarstwach specjalizu-
jących się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym oraz zwierząt ziarnożernych.

W strukturze ubezpieczeń gospodarstw mieszanych, poza ubezpieczeniem budynków, wysoki 
odsetek stanowiły ubezpieczenia mienia ruchomego. Może to być konsekwencją braku wyraźnej 
specjalizacji produkcji i wynikającej z tego konieczności posiadania szerszego zaplecza pomiesz-
czeń gospodarskich, zróżnicowanego parku maszynowego oraz magazynowania i utrzymywania 
zróżnicowanych materiałów i zapasów. Analiza wykazała, iż rolnicy z gospodarstw wielokierun-
kowych częściej ubezpieczali uprawy niż zwierzęta gospodarskie. Wynika to z tego, iż stałą przy-
czyną strat w produkcji rolniczej, a w szczególności w produkcji roślinnej, są nieprzewidywalne 
i niezależne od rolnika warunki atmosferyczne [Matyka 2012]. Natomiast głównym czynnikiem 
ryzyka w sektorze produkcji zwierzęcej jest ryzyko sanitarne, które może być ograniczane po-
przez stosowanie odpowiednich praktyk gospodarskich i poprawę dobrostanu zwierząt. Ponadto 
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Rysunek 1. Struktura dobrowolnych ubezpieczeń w 
gospodarstwach rolnych Pomorza Środkowego 
Figure 1. Structure of voluntary insurance in farms of the 
Middle Pomerania
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
ankietowych
Source: own study based on survey data

Tabela 3. Struktura dobrowolnych ubezpieczeń gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego według typu 
rolniczego 
Table 3. Structure of voluntary insurance in farms of the Middle Pomerania by agricultural type 
Typ produkcji/Production type Rodzaj ubezpieczenia/Type of insurance [%]

budynki 
gospodarskie/
farm buildings

mienie 
ruchome/
movable 
property

uprawy/
crops

zwierzęta 
gospodarskie/

livestock

Uprawy polowe/Crop production 49,5 24,2 26,3 0
Uprawy ogrodnicze/Vegetable crops 50,0 25,0 25,0 0
Uprawy trwałe/Permanent crops 40,0 20,0 40,0 0
Mieszana/Mixed 46,4 22,9 17,9 12,9
Bydło mleczne/Dairy cattle 50,0 16,7 0 33,3
Zwierzęta żywione w systemie wypasowym/
Cattle production, sheep and goat breeding 40,0 20,0 0 40,0

Zwierzęta ziarnożerne/Pig and poultry 
production 20,0 20,0 20,0 40,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
Source: own study based on survey data
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ubezpieczając uprawy rolnicy jednocześnie ograniczają ryzyko strat w produkcji zwierzęcej. 
Sulewski [2014b] dowiódł, że straty w produkcji roślinnej w istotny sposób przekładają się na 
straty w produkcji zwierzęcej (tj. straty w paszach, zmniejszenie wydajności i pogłowia zwierząt, 
wzrost zachorowań, spadek jakości produktów zwierzęcych).

Podsumowanie
Analiza wykorzystania dobrowolnych ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych Pomorza 

Środkowego według typów rolniczych umożliwiła sformułowanie następujących wniosków:
1. Gospodarstwa rolne w zależności od typu rolniczego charakteryzowały się różnym stop-

niem wykorzystania dobrowolnych ubezpieczeń. Ubezpieczenia najczęściej mieli rolnicy 
z gospodarstw mieszanych (69,6%) oraz mlecznych (55,6%). W najmniejszym stopniu go-
spodarstwa ubezpieczali rolnicy specjalizujący się w uprawach ogrodniczych (21,4%) oraz 
wyspecjalizowani w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym (40,0%) i zwierząt 
ziarnożernych (40,0%).

2. W praktyce rolniczej największe znaczenie wśród ubezpieczeń dobrowolnych miały ubez-
pieczenia budynków (47,4%), a najmniejsze ubezpieczenia zwierząt gospodarskich (9,2%).

3. Typ rolniczy wpływał na strukturę dobrowolnych ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych Po-
morza Środkowego. We wszystkich typach gospodarstw, z wyjątkiem jednostek specjalizujących 
się w chowie zwierząt ziarnożernych, odnotowano duży udział ubezpieczeń budynków gospo-
darskich. W strukturze dobrowolnych ubezpieczeń największy udział ubezpieczeń mienia rucho-
mego charakterystyczny był dla gospodarstwa specjalizujących się w uprawach ogrodniczych 
(25,0%). Największy udział ubezpieczeń upraw wystąpił w gospodarstwach specjalizujących 
się w uprawach trwałych (40,0%) i uprawach polowych (26,3%). Natomiast największy udział 
ubezpieczeń zwierząt odnotowano w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierząt 
żywionych w systemie wypasowym (40,0%) oraz zwierząt ziarnożernych (40,0 %).
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Summary
The aim of the study is evaluation of tendency to conclude an insurance of farms  according to production 

type. The research was conducted on the basis of a questionnaire among people in charge or managing the 
farm in Middle Pomerania region. The article focuses on the period 2004-2012. Agricultural type differentiated 
to have insurance coverage in farms. Insurance contracts were concluded more often in farms specializing in 
crop production than livestock. From among farms to use of insurance the main percentage of mixed farms. 
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