
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

Z TYTUŁU SZKÓD W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH NA ROK 2022 

OKRES UBEZPIECZENIA 

1.03.2022-28.02.2023 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA  

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich dzierżawców 

lub zarządców obwodów łowieckich odpowiedzialnych za wszelkie szkody wyrządzone przez 

zwierzynę w uprawach i płodach rolnych.  

2. Regulacja szkód łowieckich zawarta jest w ustawie z dnia 13 października I995r. Prawo łowieckie 

/tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 678/ oraz w aktach wykonawczych do Ustawy.  

3. Wiener udziela Ubezpieczonemu ochrony, jeżeli w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym 

związanym z prowadzoną przez niego statutową działalnością i gospodarką łowiecką jest on 

zobowiązany w myśl przepisów prawa cywilnego do naprawienia osobie trzeciej poniesionej przez nią 

szkody.  

4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium RP.  

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA  

W związku z art.48 PRAWA ŁOWIECKIEGO odszkodowanie nie przysługuje:  

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na 

gruntach leśnych;  

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 

14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez 

sejmik województwa w drodze uchwały;  

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez 

dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających 

szkodom, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania oraz szkód, które 

powstałyby niezależnie od wzniesienia urządzeń lub wykonania zabiegów, na które posiadacz 

uszkodzonych upraw lub płodów rolnych nie wyraził zgody; 

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;  

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu; 

6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;  

7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do 

których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, 

o którym mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia następującego po dniu:  

a) w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo  

b) w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do 

spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu 

zakazu wykonywania polowania albo  

c) zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do 

wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.  

 

 

 



ŚWIADCZENIA  

1. W granicach swej odpowiedzialności, oraz sumy gwarancyjnej, Wiener TU S.A. zobowiązane jest do 

wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, do zapłaty którego zobowiązany jest Ubezpieczony.  

2. O ile wypadek ubezpieczeniowy objęty jest ochroną ubezpieczeniową, Wiener TU S.A. pokrywa 

także:  

1) koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Wiener TU S.A. w celu ustalenia 

okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody.  

2) koszty obrony sądowej w sporze cywilnym prowadzonym na polecenie Wiener TU S.A. lub za jego 

zgodą.  

3) koszty obrony, jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Wiener TU S.A. zostało 

przeciwko sprawcy wszczęte postępowanie karne, administracyjne lub dyscyplinarne, a Wiener TU 

S.A. zażądało powołania obrońcy lub wyraziło zgodę na pokrycie tych kosztów.  

4) koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego 

środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet jeżeli okazały się 

bezskuteczne. Koszty pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.  

3. Wiener TU S.A. nie odpowiada za dodatkowe koszty, które powstały w związku z niewyrażeniem 

przez Ubezpieczonego zgody na zawarcie przez Wiener TU S.A. ugody z poszkodowanym lub 

zaspokojenie jego roszczeń. Powyższe stosuje się także wówczas, gdy wysokość zasądzonego 

odszkodowania jest wyższa, niż wynikać to miało z proponowanej ugody.  

SUMA GWARANCYJNA/ UDZIAŁ WŁASNY/FRANSZYZA/ SKŁADKA 

Udział własny/franszyza - procentowo lub kwotowo określona wartość pomniejszająca wypłacane 

poszkodowanemu/poszkodowanym odszkodowanie. Jeżeli roszczenie nie przekracza ustalonej w 

umowie franszyzy redukcyjnej (udziału własnego), odpowiedzialność Wiener TU SA nie powstaje. 

Suma gwarancyjna ustalona zostaje na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Składka roczna ustalana została jako procent sumy gwarancyjnej w każdym wariancie dowolnie 

wybranym przez OHZ PZŁ lub Koło Łowieckie zgodnie z tabelą poniżej: 

DEKLAROWANA SUMA 
GWARANCYJNA 

Zastosowane franszyzy Stawka (% SG) Składka 

5.000,00PLN 
Franszyza redukcyjna 

400,00PLN 
65% 

3 250 zł 

10.000,00PLN 
Franszyza redukcyjna 

700,00PLN 
68% 6 800 zł 

 

20.000,00PLN 
Franszyza redukcyjna 

1000,00PLN 
70% 14 000 zł 

 

30.000,00PLN 
Franszyza redukcyjna 5% 
szkody min. 1000,00PLN 

72% 21 600 zł 

50.000,00PLN 
Franszyza redukcyjna 5% 
szkody min. 1 000,00PLN 

78% 
39 000 zł 

 

 Suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania 

oraz kosztów. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma gwarancyjna 

pomniejszona o wysokość franszyzy redukcyjnej/udziału własnego. 


