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Odpowiedzialność odszkodowawcza 

Ryzyko wystąpienia szkody 

Pod bardzo ogólnym pojęciem ryzyka należy rozumieć 

prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w danym obszarze, w 

dającej się przewidzieć przyszłości.

Ryzyko mierzalne wystąpienia szkód w uprawach i płodach 

rolnych na podstawie obserwacji i zebranych danych 

statystycznych  pozwala na wprowadzenie parametrów rozkładu 

prawdopodobieństwa:

•wartość oczekiwana,

•odchylenia standardowe,

•wariacje.



Ocena ryzyka wystąpienia szkód

Co ma wpływ na ryzyko wystąpienia szkód?

Duże zróżnicowanie terenów dzierżawionych od leśnych po polne z

różnymi stanami przejściowymi.

Właściwa ocena liczebności sprawców szkód w różnych porach roku

Urbanizacja środowiska naturalnego zwierząt dziko żyjących, oraz

dynamiczny rozwój aktywności człowieka, która w znacznym stopniu

przyczynia się do zmian w naturalnych odruchach zwierząt.



Ocena ryzyka wystąpienia szkód

Co ma wpływ na ryzyko wystąpienia szkód wyrządzanych przez

zwierzynę łowną?

Zmniejszająca się aktywność łowiecka

Duża aktywność społeczna w ostojach zwierzyny (sporty)

Negatywny obraz łowiectwa

Zakłócenia rytmu dobowego



Ocena ryzyka wystąpienia szkód

MAPY RYZYK

Niezbędne jest tworzenie mapy ryzyk powiązanej z liczebnością danej

populacji, ostojami w różnych porach roku, planowaną strukturą upraw,

urbanizacją, oraz innymi zmiennymi elementami środowiska.

Mapowanie ryzyka powinno być procesem ciągłym i nieustającym



Stan Prawny

Analizując zapisy w aktach prawnych, nie istniał temat

zabezpieczania przed skutkami ryzyka szkód wyrządzonych

przez zwierzynę dziko żyjącą w uprawach rolnych

W obecnych realiach temat metod ograniczania ryzyka jest

podstawowym elementem umożliwiającym zmniejszanie wypłat

odszkodowań poprzez:

•prewencję, 

•współdziałanie stron, 

•racjonalną ocenę liczebności zwierzyny,

•ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia szkody,

•precyzyjne metody szacowania szkód,

•zaangażowanie profesjonalistów w procesie likwidacji szkody,



Kształtowanie systemu finansowania zdarzeń

Dobrze przeprowadzonych proces tworzenia funduszy wzajemnego 
wsparcia pozwala na właściwe ukształtowanie koncepcyjne i pełne 
przeprowadzenie fazy wdrożeniowej
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Wprowadzenie racjonalnego systemu finansowania

(współfinansowania) szkód oraz kosztów ich wyceny (np. z

utworzonych funduszów celowych, ze środków Skarbu Państwa, z

budżetów samorządowych, ze środków pochodzących ze składek

członkowskich Polskiego Związku Łowieckiego, czy też częściowo ze

środków pochodzących od poszkodowanych).

Ubezpieczenie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez

zwierzęta dziko żyjące tak w Polsce jak i w większości krajów Europy

nie występuje w stopniu wystarczającym.

Finansowanie



Roszczenie czy to już szkoda?

Finansowanie



Jakie źródło finansowania?

Wybór metody zarządzania 

Kontrola ryzyka

Kontrola fizyczna Kontrola finansowa

Unikanie zagrożeń Redukcja 

prawdopodobieństwa 

realizacji i/lub wielkości strat

Retencja 

finansowych 

skutków realizacji 

ryzyka

Transfer finansowych 

skutków realizacji ryzyka

Zaniechanie 

działalności 

prowadzącej do 

realizacji danego 

ryzyka

Działania organizacyjno – techniczne 

i edukacyjne mające na celu:

• obniżenie prawdopodobieństwa 

realizacji ryzyka czyli działania 

prewencyjne

• minimalizowanie skutków realizacji 

ryzyka czyli działania represyjne

Decyzja o 

samodzielnym 

finansowaniu 

skutków realizacji 

ryzyka

Decyzja o transferze 

finansowych skutków realizacji 

ryzyka na inny podmiot:

•transfer na nieubezpieczyciela

(outsourcing, umowy 

cywilnoprawne)

•ubezpieczenie 



Metodyka ograniczania ryzyka w uprawach rolnych

Metody Mechaniczne

Grodzenie upraw uznawane jest za najskuteczniejszą metodę 

zabezpieczania upraw i płodów rolnych przed szkodami 

wyrządzanymi przez zwierzynę dziko żyjącą. Metoda ta zaliczana 

jest  do metod mechanicznych lub też fizycznych. Metoda ta 

sprawdza się przy niewielkich areałach pól, przy dużych obszarach 

jest zbyt kosztowna tak w zastosowaniu jak i późniejszym 

utrzymaniu.



Metody Chemiczne

Metodyka ograniczania ryzyka w uprawach rolnych

Chemiczne środki odstraszające oparte na wpływaniu na zmysły

powonienia, polegają na zastosowaniu preparatu chemicznego

zbudowanego na bazie zapachu nieakceptowalnego przez gatunki

zwierząt dziko żyjących
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