
Rolnik na łasce żywiołów

    Wielu ludzi miejskich, zwłaszcza młodych, jest przekonanych, że życie na wsi jest nudne. Nic 
bardziej  fałszywego.  Wprawdzie  rytm  życia  zgodny  w odwiecznym  porządkiem  natury  jest 
wolniejszy  i spokojniejszy, ale  ileż niesie atrakcji, niespodzianek,  radości  i dramatów. W gruncie 
rzeczy  to  nieustanna  gra  w losem.  Pola  pięknie  obsiane  jesienią  i wiosną,  latem  złocą  się 
dojrzewającym  zbożem,  narasta  nadzieja  na  obfity  plon.  Aż  tu  nagle  wichury,  grad  i deszcz 
zmieniają  dorodne  łany  w pobojowisko.  Albo  kłosy  przejrzałe  chylą  się  już  ku  ziemi, 
a niespodziewane deszcze  czy wylew  rzeki  uniemożliwiają  zbiór.  Zrozpaczony  rolnik  bezradnie 
patrzy  jak  przepada  jego  wielomiesięczny  trud,  jak  niszczeje  chleb,  rozpływa  się  nadzieja  na 
zbiór.

    Tego rodzaju zagrożeń jest wiele. Raz silne mrozy zniweczą oziminy, innym razem zapleśnieją 
bądź wypali  je  słońce. W majowy  czas  spiesznej wegetacji  i kwitnienia  sadów wystarczy  jedna 
mroźna noc, aby zaprzepaścić plon. To w polu. A w zagrodzie też wszystko może się zdarzyć. A 
to  choroba  zdziesiątkuje  stado,  a to  przerwa  w dostawie  prądu  czy  awaria  sprzętu  spowoduje 
niepowetowane straty na fermie drobiu.

    W każdym przypadku rolnik dostaje po kieszeni. Czasami straty idą w tysiące, a nawet miliony 
złotych.  Bywa,  że  za  jednym  zamachem  niweczony  jest  dorobek  chłopskiej  rodziny  budowany 
przez pokolenia. Ciągły wymuszony hazard to monotonia i nuda? 

Jak robią to inni

    W tej grze w losem polski rolnik w głównej mierze zdany jest na siebie, on ponosi największe 
ryzyko. W wielu mądrzej rządzących się krajach zmniejsza się to ryzyko, rozkładając je także na 
państwo  i społeczeństwo.  Najbardziej  powszechnym  i skutecznym  sposobem  zmniejszania 
ryzyka  rolnika  są  systemy  ubezpieczeń.  Opłacając  niezbyt  wysoką  składkę,  producent  rolny 
asekuruje się na wypadek nieurodzaju, klęski żywiołowej, chorób zwierząt i roślin itp.

    Tego  rodzaju  rozwiązania  funkcjonują  od  dawna w większości  krajów w Europie  i Ameryce  , 
a także  w wielu  państwach  na  pozostałych  kontynentach.  Bardzo  rozbudowany  system 
ubezpieczeń  ma  na  przykład  Francja.  Rządy  krajów  Unii  Europejskiej  zapewniają  rolnikom 
wsparcie dla zrekompensowania strat produkcyjnych w tytułu klęsk żywiołowych. W przypadkach 
szczególnych    jak  na przykład wybijanie  stad  krów w powodu  choroby BSE w Wielkiej Brytanii 
czy  pomoru  świń  w Holandii    uruchamiane  są  specjalne  fundusze  wspólnotowe.  Na  ogół 
wszędzie  rządy  wspierają  w budżetu  państwa  systemy  ubezpieczeń  rolników  przed  klęskami 
żywiołowymi.  Najczęściej  są  to  dotacje,  po  to,  aby  składki  płacone  przez  gospodarzy  nie  były 
nadmiernie  wysokie.  Często  też  udzielają  gwarancji  publicznym  i prywatnym  towarzystwom 
ubezpieczeniowym. Traktuje się dotowanie ubezpieczeń jako zarówno potrzebną, jak i skuteczną 
formę pomocy własnemu rolnictwu. 

Odbudowa ubezpieczeń rolnych sprawą pilną i konieczną

    W Polsce,  niestety,  rolnik  jest  osamotniony w walce  w żywiołami    w żywiołem  rynku  i obcej 
konkurencji  oraz  w żywiołami  przyrody.  Kiedy  latem  1997  roku  wystąpiła  wielka  powódź  na 
Dolnym Śląsku, ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz radził zrozpaczonym rolnikom, aby 
ubezpieczali swoje uprawy. Prawdopodobnie kiedy  to mówił, nie orientował się nie  tylko w skali 
klęski,  ale  i nie  wiedział,  jak  jest  w ubezpieczeniami  rolnymi  w kraju,  którym  rządził.  Później 
premier  wprawdzie  publicznie  przepraszał  za  niefortunne  słowa,  ale  rolnicy  do  dziś  mu  je 
pamiętają. 

Powrót obowiązkowych ubezpieczeń



    A  prawda  jest  przykra    w Polsce  nie  ma  obecnie  powszechnego  systemu  ubezpieczeń 
produkcji  rolnej  od  zdarzeń  losowych  i klęsk  żywiołowych.  Rolnicy  maja  jedynie  ustawowy 
obowiązek  ubezpieczania  budynków.  Te  od  zawsze  prowadzi  PZU.  Natomiast  konie,  krowy, 
trzoda,  drób oraz uprawy polowe, a także sprzęt  rolniczy nie podlegają ubezpieczeniu. W  razie 
nieszczęścia rolnik sam ponosi skutki, często gospodarstwo popada w ruinę, a rodzina w nędzę. 
Oczywiście, producent  rolny    tak  jak każdy  inny obywatel   może ubezpieczać się od  równych 
zagrożeń  w PZU  czy  innych  firmach  ubezpieczeniowych.  Rzecz  jasna  dobrowolnie  i na 
warunkach komercyjnych. Z możliwości takich korzystają tylko nieliczni, szacuje się, że nie więcej 
niż  60  tysięcy  rolników.  Składki  są  wysokie    do  2,5  procent  wartości  ubezpieczenia  przy 
uprawach polowych (a od ryzyka powodziowego nawet 11%), do 18 procent w przypadku sadów. 
Większość polskich rolników w największym trudem płaci dziś podatek gruntowy, składkę KRUS 
i ubezpieczenie ogniowe. Na  luksus dobrowolnego ubezpieczenia upraw  i zwierząt w pewnością 
ich nie stać.

    Ale  problem  istnieje    socjalny,  ekonomiczny,  psychologiczny.  Jeśli  polskie  rolnictwo ma być 
wspierane  przez  państwo    a powinno,  a nawet  jest  to  konieczność    to  właśnie  dotacje  do 
systemu ubezpieczeń klęskowych są bardzo skuteczne i racjonalne. Dowodzi tego przykład wielu 
krajów.  Zresztą  mamy  i własny  dorobek  w tym  zakresie.  Ograniczone  ubezpieczenia  rolne 
funkcjonowały  w II  Rzeczypospolitej,  a powszechne  obowiązkowe  ubezpieczenia  rolne  (w  tym 
koni  i krów) wprowadzono w Polsce po  II wojnie  światowej.  I  system  ten  obowiązywał  do  1990 
roku,  kiedy  zniesiono  obowiązek  ubezpieczania  zwierząt  gospodarskich  i upraw  polowych. 
Składkę wówczas ustalał Minister Finansów i być może dlatego ten system kojarzył się rolnikom 
w dodatkowym  podatkiem.  Zapewne  w warunkach  rynkowych  system  ubezpieczeń  wymagał 
zmian, ale wylano dziecko w kąpielą. Dziś  trzeba myśleć o  tworzeniu całego systemu od nowa. 
Trwają prace nad koncepcją systemu ubezpieczeń rolnych. Postulat wprowadzenia obowiązkowej 
asekuracji  zawarty  w przyjętym  w ubiegłym  roku    Pakcie  dla  rolnictwa",  domagają  się  go 
organizacje związkowe rolników.

    Decyzją  Rady  Ministrów  w 13  czerwca  2000  roku  minister  rolnictwa  został  zobowiązany  do 
opracowania  koncepcji  systemu ubezpieczeń  rolnych. Prace  trwają,  założenia  są  już właściwie 
gotowe. Przyjmuje się, że: 
 ubezpieczenia powinny być powszechne i obowiązkowe 
 koszty powinni w 50 procentach ponosić rolnicy, w drugiej połowie państwo. 
trzeba  ustalić  katalog  klęsk  objętych  ubezpieczeniem,  zaproponować  system  organizacyjny 
i finansowy, dokonać zmian w kilku ustawach i wiele innych rzeczy.

    Ze wstępnych analiz wynika, że niezbyt szeroki zakres ubezpieczeń rolnych wymagałby dopłat 
w budżetu  do  składki  około  150  mln  zł  rocznie.  Zapewne  całkowity  koszt  systemu  będzie 
znacznie wyższy. Ale chyba nie przekroczyłby 280 mln zł, ile wyniosła pomoc finansowa państwa 
dla  rolników  dotkniętych  w 2000  roku  klęską  suszy,  powodziami,  gradobiciem,  huraganami  itp. 
Mimo  tej pomocy  rolnicy  i tak są  niezadowoleni,  bo  nie wiadomo, czy dotarła  ona zawsze  tam, 
gdzie  powinna.  Państwo  nie  ma  odpowiednich  struktur  zajmujących  się  likwidacją  szkód 
(niezbędna  byłaby  tu  rzesza  likwidatorów,  profesjonalistów,  jakimi  dysponują  instytucje 
ubezpieczeniowe). Nie mówiąc już o wydatkach państwa na likwidację skutków powodzi w 1997 
roku.  A  więc  i w tego  punktu  widzenia  wprowadzenie  powszechnych  ubezpieczeń  rolnych 
mogłoby się okazać dobrym interesem. Jest to  jedno w podstawowych zadań zarówno bieżącej, 
jak i długofalowej polityki rolnej. 

Mirosław Koźlakiewicz 
Sekretarz stanu w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów


