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Abstrakt. Celem badań było rozpoznanie opinii badanych rolników z trzech województw mazowieckiego, 
łódzkiego i wielkopolskiego na temat ubezpieczycieli, u których dokonywano zakupu produktów ubezpiecze-
niowych. Przedstawiono także wybrane czynniki, które były brane pod uwagę przy wyborze firmy ubezpie-
czeniowej. Badania przeprowadzono w 2013 roku. Stwierdzono, że badani rolnicy wykupują ubezpieczenia 
głównie w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. (ok. 60%), bez względu na to czy są to ubezpieczenia 
rolnicze, czy np. komunikacyjne. Wykazano, że ważnymi czynnikami decydującymi o wyborze konkretnego 
zakładu ubezpieczeń były m.in. cena, marka, zaufanie do zakładu ubezpieczeń, doświadczenia zdobyte w 
kontaktach z jego przedstawicielami.

Wstęp
Od dwudziestu pięciu lat w Polsce ubezpieczenia funkcjonują na zasadach rynkowych. Ustawa 

o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r. umożliwiła likwidację dotychczasowego 
monopolu na usługi ubezpieczeniowe PZU. Zakłady ubezpieczeń mogły od tej pory prowadzić 
działalność w dwóch formach prawnych, jako towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub spółki 
akcyjne. Wprowadzone regulacje prawne umożliwiły nie tylko ilościowe, ale także jakościowe 
zmiany po stronie podażowej rynku ubezpieczeniowego. 

Od 1991 roku obserwowano dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeń zarówno w sektorze 
ubezpieczeń życiowych, jak i majątkowych [Hadyniak, Monkiewicz 2010, Ronka-Chmielowiec 
2002]. Liczba działających zakładów ubezpieczeń z roku na rok wzrasta. W 1991 roku działalność 
prowadziło 24 ubezpieczycieli, z czego 5 firm sprzedawało ubezpieczenia na życie (dział I), a 19 
ubezpieczenia majątkowe (dział II). W 2012 roku było 28 krajowych ubezpieczycieli oferujących 
ubezpieczenia na życie, a sprzedających polisy majątkowe 31. Liczba zakładów ubezpieczeń 
zwiększyła się więc ponaddwukrotnie. Dla klientów firm ubezpieczeniowych, w tym rolników, 
oznacza to, że obecnie mają duży wybór podmiotów, z których usług mogą korzystać. Tym samym 
większy jest dostęp do zróżnicowanej oferty. Wybór ubezpieczyciela może być dokonywany na 
podstawie analizy ogólnych warunków ubezpieczenia z uwzględnieniem indywidualnych kryte-
riów i potrzeb. Przy zakupie ubezpieczenia brane były pod uwagę także inne aspekty oferty, m.in. 
cena polisy. Jednak nie powinna być ona czynnikiem najważniejszym. Trzeba również uwzględnić 
takie kryteria, jak zaufanie do firmy i opinie innych klientów. Elementy te kształtują wizerunek 
firmy ubezpieczeniowej. Według Szromnika [2001] wyobrażenie o firmach ubezpieczeniowych 
jest wartością o znaczącej wymowie. Jest to wartość trwała, trudna do szybkiego skorygowania 
lub przekształcenia, implikująca wiele ważnych decyzji rynkowych klienta.

Materiał i metodyka badań
Celem pracy było rozpoznanie opinii rolników na temat firm ubezpieczeniowych. Realizację 

celu wspomagały trzy zadania badawcze:
 – ustalenie, z których firm ubezpieczeniowych korzystają rolnicy; 
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 – określenie najważniejszych czynników, które mają wpływ na wybór ubezpieczyciela;
 – zapoznanie się z opiniami rolników na temat firm ubezpieczeniowych.

Dane do analiz pochodziły ze źródeł pierwotnych pozyskanych metodą ankiety bezpośredniej, 
przy wykorzystaniu kwestionariusza zawierającego zarówno pytania w formie otwartej, jak i za-
mkniętej. Sondaż diagnostyczny ze względu na koszty przeprowadzono na ograniczonej próbie 
respondentów (n = 197 podmiotów wylosowanych z grupy 1697 gospodarstw prowadzących 
rachunkowość rolną – FADN) w województwach mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. Do 
próby wylosowano gospodarstwa, w których w ciągu ostatnich lat wystąpiły szkody i otrzymały 
odszkodowanie oraz takie, w których nie wystąpiły szkody i opłacają składkę. Zastosowano także 
indywidualne wywiady pogłębione i wywiady telefoniczne realizowane w gospodarstwach rol-
nych1. Łącznie wykonano 100 wywiadów z rolnikami w całej Polsce, z czego 25 wywiadów miało 
charakter indywidualnych wywiadów pogłębione (ang. in depth interview – IDI) realizowanych w 
gospodarstwach rolnych o dominującym kierunku produkcji (produkcja roślinna) w województwach 
mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. 75 wywiadów wykonano metodą wywiadu telefonicznego 
po uprzednim umówieniu osobistym. Wybór metody był podyktowany możliwościami respondentów. 
Wywiady miały charakter otwarty z dominującymi w narzędziu badawczym pytaniami otwartymi. 
Zgodnie z założeniami respondentami byli rolnicy, u których wystąpiły (50% próby) i nie wystąpiły 
szkody (50% próby). Były to osoby prowadzące gospodarstwa o różnej wielkości (50-300 ha) i o 
różnym stopniu towarowości produkcji. Badanie miało charakter jakościowy. Przeprowadzone zosta-
ło w czerwcu i lipcu 2013 roku. Wywiady dotyczyły stosunku rolników do ubezpieczeń i bazowały 
na scenariuszu. Rozmówcy zachęcani byli do jak najbardziej otwartych odpowiedzi.

Firmy ubezpieczeniowe, z których korzystają rolnicy
Spośród zakładów ubezpieczeń prowadzących sprzedaż ubezpieczeń w zakresie pozostałych 

ubezpieczeń osobowych i majątkowych (dz. II)2 tylko kilka z nich jest zainteresowanych kom-
pleksową obsługą sektora rolnego. Pozostali ubezpieczyciele niechętnie zajmują się ochroną 
gospodarstw, traktując działalność rolniczą jako ryzykowną, a produkty oferowane rolnictwu jako 
nierentowne [Janc 2012, Rojewski 2012]. Do czołówki zakładów ubezpieczeń specjalizujących się 
w obsłudze rolników zalicza się Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU S.A.)3, Concordię 
TUW i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW (TUW TUW). Pozostałe podmioty rynku 
ubezpieczeniowego mają w swojej ofercie produkty przeznaczone dla rolników, ale nie stanowią 
one w portfelu ubezpieczeniowym tych firm znaczącej pozycji. Poza tym nie podkreślają one w 
swojej strategii i misji podejmowania szczególnych działań na rzecz sektora rolnego, tak jak ma 
to miejsce w przypadku wymienionych ubezpieczycieli.

W trakcie prowadzonych badań skupiono uwagę na kwestii ustalenia, w których firmach 
ubezpieczeniowych respondenci ubezpieczają swój majątek i produkcję. Wyniki zestawiono w 
formie tabeli 1. Najbardziej popularną firmą ubezpieczeniową wśród badanych rolników było 
PZU S.A. U tego ubezpieczyciela nabywano zarówno polisy chroniące ich mienie: budynki (59%), 
samochody (52%), ciągniki (64%), jak i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (60%). Także 
ubezpieczenia upraw, które mimo obowiązku ubezpieczeniowego nie cieszą się zainteresowaniem 
rolników [Wicka  2013], były kupowane głównie w PZU S.A. (30% wskazań. PZU S.A. choć 
nie ma od wielu lat pozycji monopolistycznej na rynku ubezpieczeń, wciąż pozostaje liderem, 
utrzymując dominującą pozycję zarówno w sektorze ubezpieczeń na życie (2012 rok – 25,6 %), 
jak i w sektorze pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (2012 rok  – 32,2%)4.

1 Na potrzebę wykorzystania badań jakościowych wskazywali już Pohorille i Woś w 1962 roku w swoim opracowaniu pt. 
Motywy produkcyjnych decyzji chłopów, pisząc, że: „…umiejętnie przeprowadzony wywiad może stać się jednym ze źródeł 
interesujących informacji o decyzjach produkcyjnych chłopów i to informacji, których nie można by uzyskać inną drogą”.

2 Klasyfikacja ubezpieczeń zgodna z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 roku.
3 W 2012 roku PZU S.A straciło na ubezpieczeniu upraw 90 mln (I kwartał) i rozważało wycofanie się z polis rolniczych 

[Gawrychowski 2012].
4 Udział w składce przypisanej brutto działu.
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Wybrane czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela
Zakłady ubezpieczeń, podobnie jak banki, są instytucjami zaufania publicznego, co oznacza, 

że powodzenie ich działania w dużej mierze zależy od ich wizerunku i tego, jak odbierane są przez 
potencjalnych klientów. Według niektórych specjalistów [Nowotarska-Romaniak 2013] zachowanie 
klienta na rynku ubezpieczeniowym składa się z trzech faz: powstania potrzeby, decyzji zakupu 
oraz zachowania w okresie posprzedażowym. Z całą pewnością można stwierdzić, że zarówno w 
drugiej, jak i trzeciej fazie opinia klienta na temat zakładu ubezpieczeń ma bardzo duże znaczenie. 
Wpływa ona na to czy w danej chwili klient zdecyduje się na zakup ochrony w konkretnej firmie i 
na to, czy w przyszłości będzie chciał korzystać z jej usług i ją zarekomendować innym.

Ubezpieczyciele budując swój pozytywny wizerunek muszą 
pamiętać o tym, że ich produkty sprzedawane są nie tylko przez 
pracowników placówek ubezpieczeniowych [Szromnik 2001], 
na których działania mają duży wpływ i mogą na bieżąco kon-
trolować, np. jakość obsługi klienta. W systemie dystrybucji 
ubezpieczeń ważnym ogniwem są agenci5 i brokerzy ubezpiecze-
niowi, którzy dla pewnych produktów, takich jak ubezpieczenia 
na życie, odnotowują dużo wyższy przypis składki niż ma to 
miejsce w innych kanałach sprzedaży.

Kontakty bezpośrednie klientów z przedstawicielami ubez-
pieczycieli mają ogromne znaczenie opiniotwórcze i wpływają 
na postrzeganie konkretnego zakładu ubezpieczeń przez ubez-
pieczających się. Opinię tę potwierdzono zarówno w wynikach 
badań ilościowych, jak i jakościowych. Na rysunku 1 zestawiono 
-strukturę odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia znajomo-
ści agenta ubezpieczeniowego w procesie podejmowania decyzji 
o zakupie ubezpieczenia.

5 Pojęcie agent ubezpieczeniowy dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych prowadzących 
sprzedaż ubezpieczeń – banki i dealerzy samochodowi.

Tabela 1. Firmy ubezpieczeniowe z których usług korzystają rolnicy według przedmiotu ubezpieczenia (n = 197)
Table 1. Insurance companies which provide services to farmers according to the subject-matter insured 
(n = 197)
Nazwa 
ubezpieczyciela/
Name of insurer

Przedmiot ubezpieczenia/Insurent subject [%]
budynki/
buldings

obowiązkowe OC rolników/
compulsory third part 

liability insurance of farmers

samochód/
car

ciągnik/
tractor

obowiązkowe 
ubezpieczenia upraw/

crop (cultivations)
PZU 59,4 59,9 52,3 64,0 29,9
TUW 16,8 1,0 10,2 12,2 7,6
HDI 4,1 4,1 7,1 5,1 0,5
Warta 4,1 3,6 5,1 5,1 0,0
Concordia 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0
Inna/Another 12,2 27,4 14,7 8,6 7,6
Brak 
odpowiedzi/  
No response

3,0 3,6 10,2 4,1 52,3

Razem/Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Źródło: badania własne na podstawie badań ankietowych
Source: own study based on survey

Rysunek 1. Znaczenie znajo-
mości agenta sprzedającego 
ubezpieczenia przy wyborze 
ubezpieczyciela (n = 197)
Figure 1. The importance of 
knowledge of the insurance 
seller’s agent when choosing an 
insurer ( n = 197)
Źródło: badania własne
Source: own study
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Zgodnie z danymi przedstawionymi na rysunku 1 można stwierdzić, że znajomość agenta ubez-
pieczeniowego miała znaczenie przy wyborze konkretnego ubezpieczyciela dla 47,2% respondentów, 
a dla 51,3% nie było to ważne. Ważność tego kanału dystrybucji została potwierdzona różnymi 
badaniami, m.in. w publikacji Nowotarskiej-Romaniak [2013], w której można znaleźć informacji 
dotyczącą miejsca zakupu usługi ubezpieczeniowej preferowanej przez klientów. Zarówno w przy-
padku ubezpieczeń na życie (57,1% badanych),  jak i w przypadku ubezpieczeń majątkowych (65,5%) 
większość respondentów wskazywało na agenta, który dostarcza im wybraną usługę do domu.

Budowania pozytywnej opinii o firmie nie ułatwia także sama specyfika usługi ubezpiecze-
niowej [Płonka 2004, Flejterski i in. 2005]. Jest to pewien rodzaj obietnicy opartej na zaufaniu 
do ubezpieczyciela, że w razie zdarzenia ubezpieczeniowego nastąpi wypłata obiecanego 
świadczenia, które zrekompensuje poniesione przez klienta straty. Często można spotkać się ze 
stwierdzeniem ubezpieczonych „płacę, płacę i co z tego mam”. Opinia taka jest potwierdzeniem 
tego, że nadal klienci rynku finansowego nie do końca rozumieją istotę ubezpieczenia. Jest także 
wskazówką do tego, aby zastanowić się jak zmienia się spojrzenie klienta na ubezpieczyciela w 
sytuacji, gdy dochodzi do wypłaty odszkodowania. W badaniach określono więc także, czy na 
wybór ubezpieczyciela może mieć wpływ doświadczenie związane z wypłatą odszkodowania 
przez zakład ubezpieczeń, czyli czy wystąpi sytuacja, gdy dochodzi do pełnej realizacji usługi 
ubezpieczeniowej. Poszukiwano także odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki pozaekonomiczne 
[Maison 2013], których znaczenie coraz częściej się podkreśla, mają znaczenie przy wyborze 
towarzystwa ubezpieczeń.

Na podstawie literatury przedmiotu i wyników badań 
stwierdzono, że na postrzeganie przez klientów firmy ubez-
pieczeniowej w znaczącym stopniu wpływ ma marka i jej 
znajomość przez potencjalnych klientów. Także długoletnie 
funkcjonowanie na rynku i narodowy charakter ubezpieczy-
ciela to atrybuty, które sprawiają, że klienci są w stanie za-
płacić więcej za usługę ubezpieczeniową mimo powszechnej 
opinii, że ubezpieczenia są drogie. Na rysunku 2 zestawiono 
strukturę udzielonych w badaniach własnych odpowiedzi na 
pytanie, czy znajomość marki ma znaczenie przy wyborze 
firmy ubezpieczeniowej.

Spośród zapytanych o opinię na temat wpływu znajo-
mości marki na wybór ubezpieczyciela, 76% badanych re-
spondentów odpowiedziało, że jest to ważny czynnik, 23% 
odpowiedziało, że nie ma to dla nich znaczenia. Był to ważny 
aspekt zarówno dla udzielających odpowiedzi kobiet (73%), 
jak i mężczyzn (76%). Również wiek prowadzącego gospo-
darstwo rolne nie był czynnikiem różnicującym podejście do 
tego zagadnienia badanych respondentów. Zarówno w grupie osób poniżej 35. roku życia, jak i 
powyżej 50. odsetek wskazań wynosił powyżej 70%. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia 
kierującego gospodarstwem ujawniły się różnice co do ważności znajomości marki przy wybo-
rze ubezpieczyciela. Wśród osób z wykształceniem zawodowym 80% zadeklarowało, że ma to 
znaczenie, wśród osób z wykształceniem średnim 67,5%, a wyższym aż 93%. 

Pytani o czynniki wpływające na wybór ubezpieczyciela rolnicy uczestniczący w badaniach 
jakościowych przeprowadzanych w formie wywiadu pogłębionego lub telefonicznego wskazali 
następujące aspekty: wysokość składki, warunki umowy, wiarygodność ubezpieczyciela, łatwość 
podpisania umowy, opieka przedstawiciela ubezpieczyciela, możliwość ubezpieczenia niety-
powych upraw. Ich wypowiedzi świadczyły o tym, że racjonalne przesłanki mają największy 
wpływ na decyzje o wyborze firmy ubezpieczeniowej. Są to zarówno czynniki ekonomiczne 
(cena ubezpieczenia), jak i pozaekonomiczne, np. znajomość marki.

brak 
odpowiedzi
/no answer

1%nie/no
23%

tak/yes
76%

Rysunek 2. Znaczenie znajomości 
marki przy wyborze firmy ubezpie-
czeniowej (n=197)
Figure 2. The importance of brand 
awareness when choosing an 
insurance company (n=197)
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Wizerunek firm ubezpieczeniowych
Większość rozmówców zauważało, że nie ma idealnych ubezpieczycieli. W ich opiniach 

w mniejszym lub większym stopniu wszyscy ubezpieczyciele starają się, aby składki były jak 
największe, ale już wypłaty odszkodowań jak najniższe. Poniżej wymieniono pozytywne (+) i 
negatywne (-) określenia najczęściej używane do opisu poszczególnych ubezpieczycieli. Wskazuje 
to, że wizerunek firm ubezpieczeniowych jest silnie zróżnicowany. W odniesieniu do tej samej 
firmy po stronie plusów i minusów można znaleźć wykluczające się określenia. Wynika to stąd, 
że w niektórych przypadkach ta sama firma była odbierana przez rolników w skrajnie odmienny 
sposób, co może świadczyć o słabo ugruntowanym wizerunku w zestawieniu z takimi firmami 
jak np. PZU. 

PZU
(+) pewne, państwowe, znane, obecne od 
lat, z polskim kapitałem, godne zaufania, 
wypłacalne

(-) moloch, zasiedziałe, drogie, mało 
elastyczne, pewne siebie 

CONCORDIA
(+) znana, stabilna firma, mniej skostniała 
niż PZU, elastyczna, wiarygodna, nie tak 
droga, pomocni przedstawiciele

(-) brak

TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ 
WZAJEMNYCH

(+) tanie, sprawdzone,  
proste formalności, konkurencyjne wobec 
innych ubezpieczycieli

(-) niepewne/słabo znane, 
niesprawdzone

WARTA (+) znana, duża firma (-) droga firma
ALIANZ (+) znana, duża firma (-) droga firma

SAMOPOMOC (+) tania (-) słaba jakość usług, problemy z 
wypłatą odszkodowania

 
Przykładowe wypowiedzi na temat firm ubezpieczeniowych dotyczące ich wizerunku świadczą 

także o zróżnicowaniu ocen dotyczących tej samej firmy.

Wnioski
1. Rolnicy, którzy brali udział w badaniach dotyczących ich stosunku do firm ubezpieczenio-

wych wskazywali jako ważny czynnik wpływający na ich opinię o zakładach ubezpieczeń, z 
których korzystają, sposób w jaki przedstawiciele tych zakładów zachowują się w sytuacji, 
gdy dochodzi do likwidacji zaistniałej szkody. Powszechnie panuje opinia, że ubezpieczyciele, 
jeżeli jest taka możliwość, starają się zaniżać kwotę wypłacanego świadczenia. Potwierdze-
niem tego są  skargi, które ubezpieczeni zgłaszają do rzecznika ubezpieczonych. Zażalenia te 
w większości dotyczą zagadnień związanych właśnie z postępowaniem w czasie likwidacji 
szkody przez ubezpieczyciela.

2. Z przeprowadzonych badań wynika, że znajomość agenta ubezpieczeniowego (47%) i 
przywiązanie do marki (76%) to czynniki ważne dla rolników przy podejmowaniu decyzji o 
wyborze firmy ubezpieczeniowej.

3. Opinie na temat ubezpieczycieli wyrażane przez rolników były bardzo zróżnicowane, często 
nawet te dotyczące tej samej firmy. Niektórzy rolnicy uważali, że PZU S.A. to bardzo dobra i 
rzetelna firma, inni zaś krytykowali jej przedstawicieli za brak umiejętności komunikowania 
się z klientami i zbytnią nonszalancję.
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Summary
The purpose of the article was to present the opinions of farmers on insurance companies in the three 

voivodeships of mazowieckie, łódzkie and wielkopolskie. There were also presented selected factors that farmers 
take into account when choosing an insurance company. It was found that the surveyed farmers purchased 
insurance products primarily in PZU S.A. The majority of farmers represented by 60% of the researched 
population purchased insurance products offered by PZU, regardless of insurance type. It has been shown that 
the main factors determining the choice of a particular insurance company were among others: price, well-
known brand, confidence in the insurance company, the experience gained in dealing with its representatives.
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