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Odpowiedzialnoœæ za szkodê

wyrz¹dzon¹ przez psa

wykorzystywanego przez rolnika

u¿ytkowo w gospodarstwie rolnym

w œwietle przepisów ustawy

o ubezpieczeniach obowi¹zkowych

W artykule omówiona zosta³a kwestia, czy przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-

rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód wyrz¹dzonych przez psa wyko-

rzystywanego przez rolnika u¿ytkowo w gospodarstwie rolnym. Jest ona niejednolicie postrzegana

zarówno w nauce prawa, jak i w praktyce s¹dowego stosowania prawa. Autor jest zdania i przytacza

argumenty za jego trafnoœci¹, ¿e na tak postawione pytanie, nale¿y udzieliæ odpowiedzi

twierdz¹cej. Na takim samym stanowisku stan¹³ tak¿e S¹d Najwy¿szy w uchwale sk³adu 7 sêdziów

z dnia 20 czerwca 2017 r. (III CZP 114/16).

S³owa kluczowe: rolnik, gospodarstwo rolne, odpowiedzialnoœæ za szkodê, pies, zwierzê gospo-

darskie.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo-

wi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej tak¿e jako „ustawa”)
1

ubezpiecze-

niem obowi¹zkowym jest m.in. ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej rolni-

ków z tytu³u posiadania gospodarstwa rolnego, zwane w ustawie „ubezpiecze-

niem OC rolników”.

Przepis art. 9 ust. 1 i 2 ustawy przewiduje z kolei, ¿e umowa ubezpieczenia

obowi¹zkowego odpowiedzialnoœci cywilnej obejmuje odpowiedzialnoœæ cy-

wiln¹ podmiotu objêtego obowi¹zkiem ubezpieczenia za szkody wyrz¹dzone

czynem niedozwolonym oraz wynik³e z niewykonania lub nienale¿ytego wyko-

nania zobowi¹zania, o ile nie sprzeciwia siê to ustawie lub w³aœciwoœci (natu-

rze) danego rodzaju stosunków. Umowa ubezpieczenia obowi¹zkowego odpo-

wiedzialnoœci cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, obejmuje równie¿

szkody wyrz¹dzone umyœlnie lub w wyniku ra¿¹cego niedbalstwa ubezpie-

czaj¹cego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialnoœæ.
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Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z póŸn. zm.



Do Biura Rzecznika Finansowego w Warszawie w ostatnich kilkudziesiêciu

miesi¹cach wp³ynê³o wiele skarg poszkodowanych w³aœcicieli pojazdów na

ubezpieczycieli odmawiaj¹cych uznania swej odpowiedzialnoœci z tytu³u umo-

wy ubezpieczenia OC rolników za szkodê powsta³¹ w wyniku zderzenia z psem

nale¿¹cym do rolnika bêd¹cego posiadaczem gospodarstwa rolnego
2

. Ubezpie-

czyciele nierzadko w takich przypadkach uchylaj¹ siê od wyp³aty odszkodowañ,

twierdz¹c, ¿e nie mo¿na tu mówiæ o odpowiedzialnoœci odszkodowawczej rolni-

ka za szkodê zaistnia³¹ w zwi¹zku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rol-

nego. Z kolei ich odpowiedzialnoœæ jest odpowiedzialnoœci¹ gwarancyjn¹. Za-

tem zarówno o powstaniu tej odpowiedzialnoœci, jak i jej zakresie decyduje za-

wsze odpowiedzialnoœæ cywilna rolnika.

Rzecznik Finansowy dostrzeg³ dlatego potrzebê wyk³adni przepisów ustawy

w tym zakresie i we wniosku z dnia 9 grudnia 2016 r., RF/321/EK/16, przedstawi³

do rozstrzygniêcia sk³adowi siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego
3

pytanie prawne

dotycz¹ce tego, czy art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiecze-

niach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód powsta³ych

przy udziale psa wykorzystywanego przez rolnika u¿ytkowo w gospodarstwie rol-

nym. Powy¿sze pytanie prawne by³o bezpoœrednim powodem napisania artyku³u.

Kwestia ta ma istotne znaczenie, nie tylko teoretyczne, ale tak¿e praktyczne.

Gospodarstwa rolne wci¹¿ stanowi¹ przecie¿ istotny element naszego krajobrazu

spo³ecznego. Warto dlatego zagadnieniu temu poœwiêciæ niniejszy artyku³.

2. Norma z art. 50 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach

obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Jak stanowi art. 55
3

k.c., za gospodarstwo rolne uwa¿a siê grunty rolne wraz

z gruntami leœnymi, budynkami lub ich czêœciami, urz¹dzeniami i inwenta-

rzem, je¿eli stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ zorganizowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹,

oraz prawami zwi¹zanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodar-

stwo rolne jest zatem zespo³em ró¿norodnych sk³adników, tworz¹cych zorgani-

zowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹. Obejmuje ono prawa do rzeczy, zwierz¹t oraz pra-

wa i obowi¹zki zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci o okreœlonym profilu.

Samo siedlisko nie jest jeszcze gospodarstwem rolnym, stanowi bowiem

tylko zaplecze i bazê gospodarstwa rolnego
4

. W wyroku S¹du Najwy¿szego
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Zob. E. Kiziewicz, „Odpowiedzialnoœæ rolnika za szkodê wyrz¹dzon¹ przez psa”, Monitor

Ubezpieczeniowy, grudzieñ 2015, www. mu.rf.gov.pl/63/art-5.html.
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Ju¿ po napisaniu niniejszego artyku³u zapad³a uchwa³a sk³adu 7 sêdziów S¹du Najwy¿szego

z 20 czerwca 2017 r. (III CZP 114/16), której teza brzmi nastêpuj¹co: „Przepis art. 50 ust. 1

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-

szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( tekst jedn.: Dz. U.

z 2016 r. poz. 2060 ze zm.) ma zastosowanie do szkód wyrz¹dzonych przez psa wykorzystywa-

nego przez rolnika u¿ytkowo w gospodarstwie rolnym”.

4
Zob. uchw. SN z 13 czerwca 1984 r. (III CZP 22/84), OSNCP 1985, nr 1, poz. 8, z glos¹ kry-

tyczn¹ M. Niedoœpia³a, OSPiKA 1987, nr 7–8, poz. 126.



z 2 czerwca 2000 r. (II CKN 1967/98)
5

przyjêto, ¿e gospodarstwem rolnym

mo¿e byæ jednostka gospodarcza zorganizowana na nieruchomoœci rolnej o ta-

kim obszarze, który umo¿liwia prowadzenie dzia³alnoœci wytwórczej przezna-

czonej na zbyt. Jak s³usznie zauwa¿y³ E. Gniewek
6

, w orzeczeniu tym bezpod-

stawnie zaakcentowano warunek „produkcji na zbyt”, poprawnie zaœ przy-

wi¹zano znaczenie do potencjalnej funkcji „prowadzenia dzia³alnoœci wytwór-

czej w rolnictwie”.

Warto tu odnotowaæ tak¿e pogl¹d R. Budzinowskiego
7

, który wskazuje, ¿e

ustawodawca, wymieniaj¹c sk³adniki gospodarstwa rolnego, nie pos³uguje siê

kategoriami prawnorzeczowymi, jak czêœci sk³adowe, rzeczy g³ówne, przynale¿-

noœci oraz po¿ytki. W œwietle omawianego przepisu grunty rolne nie obejmuj¹

budynków i ich czêœci oraz urz¹dzeñ. Te elementy, stanowi¹ce w ujêciu praw-

norzeczowym czêœci sk³adowe, w definicji gospodarstwa rolnego wymienione s¹

osobno. W ten sposób ustawodawca, abstrahuj¹c od prawnego tytu³u korzysta-

nia z tych sk³adników, eksponuje ich walor produkcyjny i w³¹czenie do ca³oœci

gospodarczej. Nie musz¹ wiêc one stanowiæ czêœci sk³adowych gruntu wcho-

dz¹cego w sk³ad gospodarstwa. Oderwanie siê od kategorii prawnorzeczowych

(tu: przynale¿noœci) widoczne jest tak¿e w pos³ugiwaniu siê terminem „inwen-

tarz”. Jest to nazwa zbiorcza obejmuj¹ca maszyny i zwierzêta (a wiêc rzeczy ru-

chome w rozumieniu kodeksu cywilnego) w³¹czone do procesu gospodarowa-

nia i s³u¿¹ce do prowadzenia dzia³alnoœci wytwórczej. Ustawodawca dopuszcza

wiêc tak¹ mo¿liwoœæ, by inna osoba by³a w³aœcicielem gruntu rolnego, a inna,

przyk³adowo, maszyn rolniczych. Dlatego rzeczy ruchome, jako inwentarz, nie

musz¹ byæ jednoczeœnie przynale¿noœciami gruntu rolnego wchodz¹cego

w sk³ad gospodarstwa rolnego.

Warunki obowi¹zkowego ubezpieczenia OC rolników za szkodê powsta³¹

w zwi¹zku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego reguluje ustawa

z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jej art. 50 ust. 1 stanowi, ¿e z ubezpieczenia OC rolników przys³uguje

odszkodowanie, je¿eli rolnik, osoba pozostaj¹ca z nim we wspólnym gospo-

darstwie domowym lub osoba pracuj¹ca w jego gospodarstwie rolnym s¹ obo-

wi¹zani do odszkodowania za wyrz¹dzon¹ w zwi¹zku z posiadaniem przez rolnika

tego gospodarstwa rolnego szkodê, bêd¹c¹ nastêpstwem œmierci, uszkodzenia

cia³a, rozstroju zdrowia b¹dŸ te¿ utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Stosownie do jego ust. 2, przepis ust. 1 stosuje siê równie¿, je¿eli szkoda po-

wsta³a w zwi¹zku z ruchem pojazdów wolnobie¿nych w rozumieniu przepisów

prawa o ruchu drogowym, bêd¹cych w posiadaniu rolników posiadaj¹cych

gospodarstwo rolne i u¿ytkowanych w zwi¹zku z posiadaniem tego gospo-

darstwa rolnego.
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OSP 2001, nr 2, poz. 27, z glos¹ krytyczn¹ A. Lichorowicza.

6
Zob. E. Gniewek, w: E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), „Kodeks cywilny. Komen-

tarz”, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 132.
7

Zob. R. Budzinowski, w: „Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–449
11

”, M. Gutowski

(red.), Warszawa 2016, Komentarz do art. 55
3

k.c., Legalis.



Z kolei, w myœl art. 51 tej ustawy, ubezpieczeniem OC rolników jest objêta

odpowiedzialnoœæ cywilna rolnika oraz ka¿dej osoby, która pracuj¹c w gospo-

darstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrz¹dzi³a szko-

dê w zwi¹zku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Treœæ

art. 51 w sposób jednoznaczny wskazuje, i¿ ubezpieczeniem OC rolników objê-

ta jest nie tylko odpowiedzialnoœæ cywilna rolnika, ale tak¿e ka¿dej osoby pra-

cuj¹cej w gospodarstwie rolnym, która pracuj¹c w tym gospodarstwie wy-

rz¹dzi³a szkodê. Oczywiœcie wyrz¹dzona szkoda musi pozostawaæ w zwi¹zku

z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Sk¹din¹d nie mo¿na tu nie

oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e przepis ten stanowi tak naprawdê powtórzenie normy

zawartej w art. 50 ustawy.

W piœmiennictwie wskazuje siê, ¿e obowi¹zuj¹cy system prawa nie przewi-

duje takiego czynu niedozwolonego, gdzie zdarzeniem, z jakim ustawa ³¹czy od-

powiedzialnoœæ, by³oby posiadanie gospodarstwa rolnego. Inaczej ni¿ w przy-

padku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, z góry jasne jest wiêc, ¿e odpo-

wiedzialnoœæ ubezpieczyciela nie ogranicza siê do okreœlonego rodzaju deliktu
8

.

Pomimo jednak, i¿ posiadanie gospodarstwa rolnego nie jest zdarzeniem, z ja-

kim ustawa ³¹czy odpowiedzialnoœæ, to pomiêdzy nim a zaistnia³¹ szkod¹ musi

zajœæ zwi¹zek przyczynowy maj¹cy charakter zwi¹zku adekwatnego
9

. Oznacza

to wiêc, ¿e do przyjêcia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela za okreœlon¹ szkodê

konieczne jest przeprowadzenie dwustopniowego testu. Po pierwsze, ubezpie-

czyciel nie poniesie odpowiedzialnoœci, je¿eli szkoda i tak by powsta³a, nawet

gdyby rolnik nie by³ posiadaczem gospodarstwa rolnego, gdy¿ w takim wypadku

pomiêdzy posiadaniem gospodarstwa a szkod¹ nie ma ¿adnego zwi¹zku przy-

czynowego. W razie pozytywnego przejœcia pierwszego testu nale¿y zaœ roz-

strzygn¹æ, czy mo¿na uznaæ, ¿e w okolicznoœciach faktycznych posiadanie

gospodarstwa rolnego zwiêksza³o prawdopodobieñstwo nast¹pienia szkody da-

nego rodzaju, co jest warunkiem uznania, ¿e zaistnia³y zwi¹zek przyczynowy

mia³ charakter zwi¹zku normalnego. Podobny zwi¹zek przyczynowy powinien

zaistnieæ pomiêdzy szkod¹ a ruchem pojazdu wolnobie¿nego, o jakim mowa

w art. 50 ust. 2 ustawy
10

.

Odpowiedzialnoœæ cywiln¹ rolnika mo¿na rozpatrywaæ na p³aszczyŸnie od-

powiedzialnoœci na zasadzie winy lub ryzyka (art. 435 § 1 k.c.). W tym drugim

przypadku, jak trafnie uj¹³ to S¹d Najwy¿szy w wyroku z 15 lutego 2008 r.

(I CSK 376/07)
11

: „Uznanie gospodarstwa rolnego za przedsiêbiorstwo lub

zak³ad wprawiony w ruch za pomoc¹ si³ przyrody (art. 435 § 1 k.c.) mo¿liwe

44 PRAWO ASEKURACYJNE 3/2017 (92)

ARTYKU£Y I ROZPRAWY

8
Zob. np. J. Nawraca³a, „Ubezpieczenie OC rolnika. Odpowiedzialnoœæ na zasadzie winy, czy

ryzyka?”, Prawo Asekuracyjne 2009, nr 2, s. 98 i n.
9

Zob. np. J. Nawraca³a, w: J. Nawraca³a, „Komentarz do art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obo-

wi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Komunikacyjnych”, w: „Prawo ubezpieczeñ gospodarczych. Komentarz. Tom I. Komentarz do

przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeñ”, Z. Brodecki (red.), M. Glicz

(red.), M. Serwach M. (red.) LEX 2010.
10

Zob. np. M. Krajewski, „Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej wed³ug kodeksu”, WKP

2011, LEX.
11

OSNC 2008/D, nr 4, poz. 117.



jest tylko wówczas, gdy samo prowadzenie danego rodzaju produkcji wytwór-

czej (roœlinnej, zwierzêcej, sadowniczej itp.) oraz uzyskiwanie jej efektów pozo-

staje w bezpoœrednim zwi¹zku ze stanem nasycenia i wykorzystania urz¹dzeñ

poruszanych za pomoc¹ si³ przyrody, i to w takiej relacji, ¿e od stopnia wyko-

rzystania tych sil zale¿y w ogóle funkcjonowanie gospodarstwa w zakresie

okreœlonego rodzaju produkcji i uzyskania jej efektów, a nie tylko u³atwianie

ich osi¹gniêcia”.

Wynikaj¹ca z umowy ubezpieczenia OC rolnika odpowiedzialnoœæ ubezpie-

czyciela (zak³adu ubezpieczeñ) ma oczywiœcie charakter akcesoryjny i wystê-

puje wy³¹cznie wówczas, gdy istnieje odpowiedzialnoœæ rolnika, osoby po-

zostaj¹cej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby pracuj¹cej

w jego gospodarstwie rolnym za powsta³¹ szkodê.

Kwestia, czy art. 50 ust. 1 ustawy ma zastosowanie do szkód powsta³ych przy

udziale psa wykorzystywanego przez rolnika u¿ytkowo w gospodarstwie rolnym,

mo¿e byæ, i zreszt¹ jest w praktyce, postrzegana rozbie¿nie.

3. Dualizm pogl¹dów

Z jednej strony mo¿na przyjmowaæ, ¿e rolnik ponosi odpowiedzialnoœæ za

szkodê wyrz¹dzon¹ przez psa jako zwierzê przetrzymywane i wykorzystywane

w jego gospodarstwie rolnym. W konsekwencji szkoda ta pozostawa³aby w zwi¹z-

ku funkcjonalnym z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa. Oznacza³oby

to, ¿e poszkodowanym w³aœcicielom samochodów przys³ugiwa³oby na podstawie

tego przepisu roszczenie o odszkodowanie za szkody poniesione w wyniku zde-

rzenia z psem, który uciek³ (oddali³ siê z terenu gospodarstwa).

W ramach tego pogl¹du mo¿liwe jest pewne zawê¿enie zakresu odpowie-

dzialnoœci rolnika do sytuacji, gdy pies – jako zwierzê bêd¹ce w gospodarstwie

rolnym – spe³nia w nim funkcje u¿ytkowe. Nie wystarczy zatem sam fakt obec-

noœci psa w gospodarstwie rolnym. Takiej wyk³adni przepisu art. 50 ust. 1

ustawy dokona³ S¹d Okrêgowy w £om¿y w wyroku z 24 wrzeœnia 2014 r.

(I Ca 122/14), w którym uzna³ roszczenia odszkodowawcze poszkodowanego.

S¹d ten stan¹³ na stanowisku, i¿ mimo ¿e pies nie stanowi czêœci inwentarza,

spowodowana przez niego szkoda zwi¹zana jest z prowadzon¹ przez rolnika

dzia³alnoœci¹. W stanie faktycznym, na którego tle zapad³ wyrok, pies by³ psem

stró¿uj¹cym, który zerwa³ siê z ³añcucha i wybieg³ na drogê, doprowadzaj¹c do

kolizji, w wyniku której dosz³o do uszkodzenia pojazdu, którym poszkodowany

siê porusza³. S¹d ten potwierdzi³ istnienie zwi¹zku funkcjonalnego pomiêdzy

wykorzystywaniem w gospodarstwie psa stró¿uj¹cego a posiadaniem przez rol-

nika gospodarstwa rolnego. Tym samym zak³ad ubezpieczeñ zosta³ zobligowany

do wyp³aty odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia OC rolników.

Mo¿liwe jest jednak zapatrywanie odmienne, a mianowicie, ¿e w takim

przypadku roszczenie odszkodowawcze z tytu³u umowy OC rolnika nie istnieje,

szkoda nie mia³a bowiem zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa, gdy¿ pies nie

jest zwierzêciem gospodarskim. Na takim stanowisku stoj¹ zak³ady ubezpie-

czeñ, które uwa¿aj¹, ¿e jedynie szkoda powsta³a z udzia³em zwierzêcia gospo-

darskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
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i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich rodzi odpowiedzialnoœæ gwarancyjn¹ zak³a-

du ubezpieczeñ.

Takiego zdania by³ te¿ S¹d Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 13 stycznia

2015 r. ( I ACa 656/14), w którym w analogicznym stanie faktycznym oddali³

roszczenia poszkodowanej jako niezwi¹zane z posiadaniem gospodarstwa rol-

nego. Przyj¹³, i¿ pies nie jest zwierzêciem gospodarskim, a jego rola w gospodar-

stwie rolnym jest zwi¹zana wy³¹cznie ze sfer¹ ¿ycia prywatnego rolnika, co oz-

nacza brak zwi¹zku funkcjonalnego z posiadaniem gospodarstwa rolnego. S¹d

Apelacyjny podzieli³ ocenê S¹du Okrêgowego w Zamoœciu wyra¿on¹ w wyroku

z 14 lutego 2014 r. (I C 1073/11), który wskaza³, i¿ „pies pilnuj¹cy obejœcia (lub

kot) nie jest w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli zwierzêciem gospo-

darskim, tylko zwierzêciem domowym wykorzystywanym u¿ytkowo ze wzglê-

du na jego cechy”. S¹d ten powo³a³ siê przy tym na definicjê zwierzêcia domo-

wego zawart¹ w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierz¹t, zgodnie z któr¹, zwierzêtami domowymi s¹ „zwierzêta tradycyjnie

przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomie-

szczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza”. Jed-

noczeœnie zdefiniowa³ on psa stró¿uj¹cego jako „zwierzê domowe wykorzysty-

wane u¿ytkowo”.

4. Stanowisko autora

Niezbêdn¹ przes³ank¹ powstania odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ

z tytu³u umowy OC rolnika jest to, by do szkody dosz³o w zwi¹zku z posiadaniem

przez niego gospodarstwa rolnego. Chodzi tu o powi¹zanie funkcjonalne. Prze-

pisy ustawy niew¹tpliwie ograniczaj¹ odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela wy-

³¹cznie do szkód zwi¹zanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego, dlatego

kwesti¹ o zasadniczym znaczeniu jest ka¿dorazowo dokonanie oceny stanu

faktycznego konkretnej sprawy pod k¹tem tego, czy wyrz¹dzona szkoda po-

zostaje w zwi¹zku z takim posiadaniem. Ustalenie braku takiego zwi¹zku niwe-

czyæ bêdzie roszczenie odszkodowawcze przeciwko rolnikowi posiadaj¹cemu

gospodarstwo rolne. Równie¿ przywo³any ju¿ wczeœniej art. 51 stanowi, ¿e

ubezpieczeniem OC rolników jest objêta odpowiedzialnoœæ cywilna rolnika oraz

ka¿dej osoby, która pracuj¹c w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochro-

ny ubezpieczeniowej wyrz¹dzi³a szkodê w zwi¹zku z posiadaniem przez rolnika

tego gospodarstwa rolnego.

Nie ka¿da sfera ¿ycia rolnika podlega ochronie wynikaj¹cej z umowy ubez-

pieczenia OC rolnika. Szkody w dobrach prawnie chronionych osób trzecich,

zwi¹zane ze sfer¹ ¿ycia prywatnego rolnika, nie anga¿uj¹ odpowiedzialnoœci

ubezpieczyciela, nawet gdyby powsta³y w gospodarstwie rolnym. Ta teza jest

w zasadzie bezdyskusyjna. Trafnie zwróci³ na to uwagê S¹d Najwy¿szy w uza-

sadnieniu wyroku z 12 kwietnia 2013 r. (IV CSK 565/12)
12

, którego teza brzmi

nastêpuj¹co: „Szkoda wyrz¹dzona w zwi¹zku z wykorzystaniem konia wierz-
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chowego hodowanego w gospodarstwie rolnym, od³¹czonego od tego gospodar-

stwa w celu realizacji upodobañ hobbystycznych rolnika lub jego domownika,

nie jest objêta odpowiedzialnoœci¹ gwarancyjn¹ ubezpieczyciela (art. 50 ust. 1

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-

niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komu-

nikacyjnych, Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)”.

S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ w tym orzeczeniu, ¿e ochron¹ ubezpieczeniow¹,

której dotyczy art. 50 ustawy, a zatem ochron¹ w zakresie szkód wyrz¹dzo-

nych „w zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa rolnego” nie jest objêty ka¿dy

rodzaj uszczerbku w dobrach osoby trzeciej wyrz¹dzony przez rolnika czy oso-

bê pracuj¹c¹ w jego gospodarstwie rolnym, czy te¿ wynik³ych z u¿ycia rucho-

moœci lub zwierz¹t nale¿¹cych do rolnika. Przepis art. 50 ustawy wymaga, by

objêta ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkoda by³a wyrz¹dzona w zwi¹zku z posia-

daniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Jej powstanie musi zatem pozo-

stawaæ w funkcjonalnym zwi¹zku z tym gospodarstwem i jego prowadzeniem.

Wyjêcie rzeczy (maszyny, urz¹dzenia itp.) z gospodarstwa rolnego prowadzo-

nego przez rolnika i jej u¿ycie poza tym gospodarstwem, w celu niezwi¹zanym

z produkcj¹ roln¹, nie czyni szkody wyrz¹dzonej przy wykorzystaniu tej rzeczy

szkod¹ pozostaj¹c¹ w zwi¹zku z prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa

rolnego. Dla przyjêcia, ¿e taki zwi¹zek zachodzi nie wystarczy bowiem samo

tylko stwierdzenie, ¿e konkretna rzecz nale¿y do rolnika i pochodzi z jego

gospodarstwa rolnego, w którym tak¿e (lub przede wszystkim) jest u¿ywana.

Zwierzê hodowane w gospodarstwie rolnym jest jego sk³adnikiem, gdy tworzy

z nim zorganizowan¹ ca³oœæ i tak d³ugo, póki j¹ tworzy. Wyjête z tego gospo-

darstwa i u¿ywane w innym celu ni¿ w³aœciwy z uwagi na jego profil produkcji

przestaje byæ takim sk³adnikiem. Szkoda wyrz¹dzona w zwi¹zku z wykorzysta-

niem konia wierzchowego hodowanego w gospodarstwie rolnym, ale od³¹czo-

nego od tego gospodarstwa w celu prywatnym, dla realizacji upodobañ hobby-

stycznych rolnika lub jego domownika, nie jest objêta odpowiedzialnoœci¹

gwarancyjn¹ ubezpieczyciela (art. 50 ust. 1 ustawy). Uznanie zwierzêcia ho-

dowanego w gospodarstwie rolnym za „od³¹czone” od tego gospodarstwa jest

usprawiedliwione wówczas, gdy zwierzê jest u¿ywane poza gospodarstwem

rolnym i w innych celach ni¿ zwi¹zane z prowadzeniem produkcji rolnej

o okreœlonym profilu.

W doktrynie J. Nawraca³a s³usznie podnosi, ¿e kluczowe dla okreœlenia za-

kresu ubezpieczenia OC rolników jest u¿ycie przez ustawodawcê sformu³owa-

nia „szkoda zwi¹zana z posiadaniem gospodarstwa rolnego”. Ubezpieczenie

nie obejmuje ca³ej odpowiedzialnoœci cywilnej osób objêtych ubezpieczeniem.

Przedmiotem ubezpieczenia jest jedynie konkretny wycinek tej odpowiedzial-

noœci. Odpowiedzialnoœæ za szkody zwi¹zane z posiadaniem gospodarstwa rol-

nego oznacza, ¿e ubezpieczyciel nie bêdzie odpowiada³ za szkody zwi¹zane

z inn¹ sfer¹ aktywnoœci ¿yciowej osoby ubezpieczonej. W szczególnoœci chodzi

tu o szkody zwi¹zane z prowadzeniem przez ubezpieczonego innej dzia³alnoœci

gospodarczej ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza czy te¿ ze sfer¹ jego ¿ycia prywatnego. Au-

tor ten zaznacza, ¿e w praktyce jednak rozgraniczenie tych sfer bywa trudne.
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Przyk³adowo, w przypadku wyrz¹dzenia szkody przez krowy wchodz¹ce w sk³ad

gospodarstwa rolnik poniesie odpowiedzialnoœæ, jeœli wyst¹pi¹ przes³anki wska-

zane w art. 431 k.c. Z pewnoœci¹ bêdzie to bowiem szkoda zwi¹zana z posiada-

niem gospodarstwa rolnego. Problem mo¿e siê jednak pojawiæ, gdy tak¹ szkodê

wyrz¹dzi pies (np. wpadaj¹c pod ko³a samochodu) nale¿¹cy do rolnika. Dlatego

– zdaniem tego autora – okreœlenie, czy dane zdarzenie nale¿y do zakresu ubez-

pieczenia wymaga czasem analizy danego przypadku
13

.

W praktyce pojawia siê np. problem odpowiedzialnoœci z umowy ubezpie-

czenia OC rolników w przypadku zdarzeñ powsta³ych podczas œwiadczenia tzw.

pomocy s¹siedzkiej. W stosunkach wiejskich powszechnie spotyka siê zjawisko

wzajemnego pomagania sobie przez rolników w pracach zwi¹zanych z prowa-

dzeniem i posiadaniem gospodarstwa rolnego. Sam fakt, ¿e rolnik pomaga

s¹siadowi w pracach zwi¹zanych z prowadzeniem i posiadaniem przez tego

s¹siada gospodarstwa rolnego nie rodzi jeszcze odpowiedzialnoœci z umowy

ubezpieczenia OC rolników za szkodê wyrz¹dzon¹ przez niego. Ubezpieczenie

OC rolników obejmuje bowiem szkody zwi¹zane z posiadaniem gospodarstwa

rolnego przez osobê ubezpieczon¹. Tymczasem w tym przypadku wykonywane

prace dotycz¹ innego gospodarstwa. Szkoda nie jest zatem zwi¹zana z po-

siadaniem gospodarstwa rolnego przez osobê ubezpieczon¹.

Trzeba jednak uznaæ, moim zdaniem, ¿e jeœli „œwiadczenie pomocy” przez

danego rolnika jest form¹ rozliczenia za wzajemnie otrzyman¹ przez tego rol-

nika pomoc przy prowadzeniu jego gospodarstwa, to szkoda ta pozostaje

w zwi¹zku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i, co za tym idzie, istnieje od-

powiedzialnoœæ z ubezpieczenia OC rolników. Wed³ug J. Nawraca³y
14

: „jeœli

«œwiadczenie pomocy» przez danego rolnika jest form¹ rozliczenia za wzajem-

nie otrzyman¹ przez tego rolnika pomoc przy prowadzeniu jego gospodarstwa,

mo¿na utrzymywaæ, ¿e pozostaje to w zwi¹zku z prowadzeniem gospodarstwa

rolnego i co za tym idzie istnieje odpowiedzialnoœæ z ubezpieczenia OC rolni-

ków. Sprawa ta jednak mo¿e budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci”.

Ponadto mo¿liwe jest przyjêcie, ¿e osoba œwiadcz¹ca pomoc w ramach po-

mocy s¹siedzkiej objêta jest zakresem ubezpieczenia OC rolnika, któremu tê

pomoc œwiadczy. Ubezpieczenie OC rolników obejmuje przecie¿ równie¿ odpo-

wiedzialnoœæ cywiln¹ osoby pracuj¹cej w gospodarstwie rolnym. Ustawa nie sta-

wia przy tym ¿adnego wymogu w postaci koniecznoœci istnienia formalnopraw-

nej wiêzi miêdzy rolnikiem a osob¹ œwiadcz¹c¹ pracê w jego gospodarstwie.

Dlatego, jak s³usznie wskaza³ J. Nawraca³a, osoba wykonuj¹ca pracê w ramach

tzw. pomocy s¹siedzkiej mo¿e byæ uznana za osobê, o której mowa w art. 50

ust. 1 ustawy. Co do zasady zatem, szkody wyrz¹dzone przez takie osoby bêd¹

objête zakresem ubezpieczenia OC rolnika, któremu œwiadcz¹ pomoc. W prak-

tyce jednak bardzo czêsto w takich sytuacjach bêdzie mia³o zastosowanie

wy³¹czenie, o którym mowa w art. 53 pkt 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem,
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zak³ad ubezpieczeñ nie odpowiada za szkody w mieniu, wyrz¹dzone rolnikowi

przez osoby pracuj¹ce w jego gospodarstwie rolnym lub pozostaj¹ce z rolnikiem

we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostaj¹cym z rolnikiem

we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracuj¹cym w jego gospodarstwie

rolnym. Dlatego, je¿eli chodzi o szkody wyrz¹dzone przez œwiadcz¹cego pomoc

na rzecz rolnika, zakresem ubezpieczenia OC tego rolnika bêd¹ objête wy³¹cz-

nie szkody wyrz¹dzone osobom pozostaj¹cym poza stosunkiem ubezpieczenia,

a w odniesieniu do szkód wyrz¹dzonych innym ubezpieczonym – tylko szkody

na osobie. W praktyce natomiast najczêœciej wystêpuj¹ zdarzenia polegaj¹ce na

wyrz¹dzeniu przez œwiadcz¹cego „pomoc s¹siedzk¹” szkody na mieniu rolni-

kowi, któremu osoba ta udziela pomocy
15

.

Dalsza czêœæ rozwa¿añ skoncentrowana bêdzie na stanie faktycznym, w któ-

rym do szkody dochodzi w wyniku zderzenia pojazdu poszkodowanego z psem,

co do którego rolnik potwierdza, ¿e jest to jego pies pilnuj¹cy gospodarstwa.

Pomimo, i¿ w takim przypadku bezsprzecznie mo¿na mówiæ o u¿ytkowej

funkcji psa jako zwierzêcia w gospodarstwie rolnym, w praktyce zak³ady ubez-

pieczeñ ograniczaj¹ sw¹ odpowiedzialnoœæ wy³¹cznie do szkód powsta³ych

z udzia³em zwierz¹t gospodarskich powo³uj¹c siê na przepisy ustawy z dnia

29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich
16

,

zawieraj¹cej w art. 2 pkt 1 zamkniêty – nieobejmuj¹cy psów – katalog zwierz¹t

gospodarskich. Zgodnie z tym przepisem zwierzêtami gospodarskimi s¹:

a) koniowate – zwierzêta gatunków: koñ (Equus caballus) i osio³ (Equus

asinus),

b) byd³o – zwierzêta gatunków: byd³o domowe (Bos taurus) i bawo³y (Buba-

lus bubalus),

c) jeleniowate – zwierzêta z gatunków: jeleñ szlachetny (Cervus elaphus),

jeleñ sika (Cervus nippon) i daniel (Dama dama), utrzymywane w wa-

runkach fermowych w celu pozyskania miêsa lub skór, je¿eli pochodz¹

z chowu lub hodowli zamkniêtej, o których mowa w przepisach prawa

³owieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej,

d) drób,

e) œwinie (Sus scrofa),

f) owce (Ovis aries),

g) kozy (Capra hircus),

h) pszczo³a miodna (Apis mellifera),

i) zwierzêta futerkowe.

Ponadto zgodnie z pkt 2 i 3 tego przepisu:

– drób to ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos),

kaczka pi¿mowa (Cairina moschata), gêœ (Anser anser), gêœ garbonosa (An-

ser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japoñska (Coturnix
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japonica), perlica (Numida meleagris) oraz utrzymywany w warunkach fer-

mowych struœ (Struthio camelus);

– zwierzêta futerkowe to lis pospolity (Vulpes vulpes), lis polarny (Alopex

lagopus), norka amerykañska (Mustela vison), tchórz (Mustela putorius),

jenot (Nyctereutes procyonoides), nutria (Myocastor coypus), szynszy-

la (Chinchilla lanigera) i królik (Oryctolagus cuniculus), utrzymywane

w celu produkcji surowca dla przemys³u futrzarskiego, miêsnego i w³ókien-

niczego.

Jestem zdania, ¿e przepisy tej ustawy zawieraj¹ definicjê „zwierzêcia gospo-

darskiego” jedynie na swoje w³asne potrzeby, tzn. odnosz¹ce siê do kwestii ho-

dowli i rozrodu zwierz¹t w gospodarstwie rolnym (jednoznacznie œwiadczy

o tym zwrot: „U¿yte w ustawie okreœlenia oznaczaj¹”) i ¿e definicja ta nie obej-

muje innej sfery stosunków prawnych, w tym odnosz¹cych siê do wyznaczenia

przes³anek odpowiedzialnoœci odszkodowawczej rolnika za szkodê wyrz¹dzon¹

osobom trzecim w zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, zw³aszcza jeœli

istotne racje prawne za tym przemawiaj¹.

Zwierzêciem gospodarskim, poza regulacj¹ odnosz¹c¹ siê do kwestii wymie-

nionych w art. 1 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodar-

skich, jest dlatego nie tylko to, wymienione w art. 2 ust. 1 tej ustawy, ale tak¿e

inne, w tym pies, o ile z woli rolnika pe³ni funkcje u¿ytkowe w posiadanym przez

niego gospodarstwie rolnym. W konsekwencji nie mo¿na przyj¹æ, ¿e niezbêdn¹

przes³ank¹ odpowiedzialnoœci ubezpieczycieli jest wyrz¹dzenie szkody przez

zwierzê s³u¿¹ce wy³¹cznie produkcji rolnej, a psa do tej grupy zaliczyæ nie

mo¿na.

Dowolne jest, moim zdaniem, zapatrywanie ubezpieczycieli, i¿ „zwierzêta-

mi gospodarskimi s¹ zwierzêta chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzy-

skania produkcji towarowej lub si³y poci¹gowej”. Owszem taka rola zwierz¹t

bêd¹cych w gospodarstwie rolnym jest istotna, ale nie jest to ich rola jedyna,

wy³¹czna. Rola psa w gospodarstwie jest równie istotna, gdy ma on strzec, pilno-

waæ gospodarstwa rolnego (inwentarza, upraw, zbiorów lub sprzêtu), czy np.

jako pies pasterski pilnowaæ innych zwierz¹t gospodarskich (owiec, kóz, ba-

ranów, krów itd.).

W tym kontekœcie warto wskazaæ, ¿e ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zko-

wych ustanawia odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ za szkody zwi¹zane

z samym posiadaniem gospodarstwa rolnego, a nie wy³¹cznie z jego prowadze-

niem, tj. uzyskiwaniem produkcji towarowej. Gospodarstwo rolne to nie tylko

produkcja towarowa, ale tak¿e wszystko to, co ma umo¿liwiæ, u³atwiæ, zapewniæ

najbardziej efektywne realizowanie tej produkcji. Pojêcie „posiadanie” gospo-

darstwa rolnego ma niew¹tpliwie szerszy zakres przedmiotowy ni¿ pojêcie „pro-

wadzenie” gospodarstwa rolnego.

Potrzebê rozszerzenia zakresu odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela dostrzeg³

najwyraŸniej zreszt¹ sam ustawodawca, skoro w 2003 r. dosz³o do zmian w za-

kresie omawianego stanu prawnego. Z dniem 1 stycznia 2004 r. utraci³o bo-

wiem moc rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w spra-

wie ogólnych warunków obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cy-
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wilnej rolników z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego
17

. Stosownie do § 9

ust. 1 tego rozporz¹dzenia, z ubezpieczenia OC przys³ugiwa³o wówczas odszko-

dowanie w wê¿szym zakresie, tj. wy³¹cznie wówczas, gdy szkoda mia³a zwi¹zek

z prowadzeniem gospodarstwa, a wiêc z uzyskiwaniem produkcji towarowej.

Pojêcie „posiadanie” nie mo¿e byæ rozumiane inaczej, jak postaæ w³adztwa nad

rzecz¹ zdefiniowana w art. 336 k.c. Nie obejmuje ono zatem jedynie czynnoœci

faktycznych i prawnych s³u¿¹cych produkcji rolnej (odpowiadaj¹cych poprzed-

niemu „prowadzeniu gospodarstwa rolnego”), ale wszelkie inne zachowania

(w tym zaniechania), manifestuj¹ce w³adztwo, które jednak nie s¹ potrzebne

do u¿ytkowania gospodarstwa zgodnie z jego spo³eczno-gospodarczym przezna-

czeniem. Dlatego uzasadnione jest przyjêcie, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa

o ubezpieczeniach obowi¹zkowych rozszerzy³a zakres odpowiedzialnoœci ubez-

pieczyciela, obejmuj¹c ni¹ szkody zwi¹zane ju¿ z samym posiadaniem gospo-

darstwa, a nie tylko z jego prowadzeniem
18

. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie

przepisami odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ nie jest uzale¿niona od pro-

wadzenia w gospodarstwie produkcji rolnej i przetrzymywania w gospodarstwie

zwierz¹t wykorzystywanych do tej produkcji.

U¿yte przez ustawodawcê wyra¿enie „posiadanie” gospodarstwa rolnego

nie oznacza bynajmniej, ¿e chodzi wy³¹cznie o szkody zwi¹zane z samym

faktem posiadania mienia, nie zaœ szkody zwi¹zane generalnie z prowadzon¹

dzia³alnoœci¹ rolnicz¹. Sformu³owanie to jest powszechnie rozumiane w spo-

sób szerszy, obejmuj¹cy zarówno posiadanie, jak i prowadzenie gospodarstwa

rolnego. Zwraca siê uwagê na fakt, ¿e ustawodawca obj¹³ ochron¹ zarówno

skutki dzia³añ ubezpieczonego, jak i jego zaniechañ
19

. Zawê¿enie odpowie-

dzialnoœci wy³¹cznie do samych zdarzeñ zwi¹zanych z posiadaniem mienia

mija³oby siê bowiem z celem tego ubezpieczenia
20

. Nie jest to jednak równo-

znaczne z objêciem ubezpieczeniem ka¿dego przejawu aktywnoœci ¿yciowej

rolnika lub osób wskazanych w art. 50 ust. 1 i art. 51 ustawy, jeœli tylko mia³ on

zwi¹zek z posiadaniem jakiegokolwiek sk³adnika mienia wchodz¹cego w sk³ad

gospodarstwa.

Gdyby ustawodawca chcia³ ograniczyæ zakres odpowiedzialnoœci gwarancyj-

nej ubezpieczycieli za szkody powsta³e z udzia³em zwierz¹t do szkód wyrz¹dzo-

nych wy³¹cznie przez zwierzêta gospodarskie s³u¿¹ce produkcji rolnej w rozu-

mieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich, to

da³by temu expressis verbis wyraz w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-

czeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-

skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tego jednak nie uczyni³ i nad

faktem tym nie powinno siê „przechodziæ do porz¹dku dziennego” w procesie
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wyk³adni norm zakodowanych w przepisach prawnych. Tym samym ustawoda-

wca – i chyba s³usznie – pozostawi³ podmiotom stosuj¹cym prawo (s¹dom)

pewn¹ swobodê w dokonywanej in casu, na podstawie ca³okszta³tu okolicznoœci

konkretnej sprawy, wyk³adni art. 50 ust. 1 tej ustawy.

Pojêcie „zwierzê gospodarskie” w ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zko-

wych w ogóle nie wystêpuje, ponadto ¿aden przepis tej ustawy nie nawi¹zuje

ani te¿ nie odsy³a do pojêæ i przepisów zawartych w ustawie o organizacji hodo-

wli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich. Zgodnie bowiem z art. 1 tej ustawy regu-

luje ona „sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych,

oceny wartoœci u¿ytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksi¹g hodowlanych i re-

jestrów, a tak¿e nadzoru nad hodowl¹ i rozrodem zwierz¹t gospodarskich”. Nie

ma ona zatem ¿adnego odniesienia do kwestii zwi¹zanych z ubezpieczeniem

OC rolników i jego zakresem. Równie¿ i z tego wzglêdu nie znajduje podstaw

ograniczanie przez zak³ady ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci wy³¹cznie do szkód

z udzia³em zwierz¹t gospodarskich, o których mowa w ustawie o organizacji ho-

dowli i rozrodzie zwierz¹t.

Nale¿y uznaæ, ¿e pies wykorzystywany u¿ytkowo przez rolnika w jego gospo-

darstwie rolnym, np. pies pasterski lub pies chowany w celu pilnowania inwen-

tarza, plonów przed szkodnikami, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych lub mienia,

a tak¿e spokoju i bezpieczeñstwa siedliska jako bazy i zaplecza gospodarstwa

rolnego, jest zwierzêciem gospodarskim (w potocznym rozumieniu tego s³owa)

na gruncie art. 50 ust. 1 ustawy i jest on w³¹czony do procesu gospodarowania.

Nie ma znaczenia to, ¿e nie s³u¿y on bezpoœrednio do prowadzenia dzia³alnoœci

wytwórczej. Stanowi on inwentarz sensu largo i jest elementem gospodarstwa

rolnego (sk³ada siê na stan posiadania rolnika jako w³adaj¹cego gospodarstwem

rolnym). Pies pe³ni¹cy w gospodarstwie funkcjê u¿ytkow¹ jest jego sk³adnikiem,

gdy tworzy z nim zorganizowan¹ ca³oœæ i tak d³ugo, póki j¹ tworzy. „Wyjêty”

z tego gospodarstwa i u¿ywany w innym celu przestaje byæ takim sk³adnikiem.

W konsekwencji, jak trafnie podnosi E. Kiziewicz
21

, ka¿da szkoda wyrz¹dzona

przez zwierzê chowane w gospodarstwie w celu innym ni¿ dla przyjemnoœci

i rozrywki, a wiêc tak¿e przez psa chowanego w celu pilnowania obejœcia, winna

byæ objêta odpowiedzialnoœci¹ gwarancyjn¹ zak³adu ubezpieczeñ. Przetrzymy-

wanie psów w gospodarstwach rolnych jest praktyk¹ zwyczajowo przyjêt¹ i na-

gminn¹, która s³u¿y zapewnieniu bezpieczeñstwa w gospodarstwie, przy czym

psy te – bêd¹c psami stró¿uj¹cymi – s¹ zazwyczaj przetrzymywane na uwiêzi

poza domem mieszkalnym.

Pogl¹d prawny, wyra¿ony przez S¹d Apelacyjny w Lublinie, w wyroku

z 13 stycznia 2015 r., zgodnie z którym pies stró¿uj¹cy (pilnuj¹cy) nie jest zali-

czany do grupy zwierz¹t gospodarskich, w zwi¹zku z czym szkody wyrz¹dzone

przez psy nie s¹ szkodami powsta³ymi w zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa,

nie mo¿e byæ ¿adnym argumentem na rzecz tezy o tym, ¿e art. 50 ust. 1 oma-

wianej ustawy nie ma zastosowania do szkód powsta³ych przy udziale psa wyko-

rzystywanego przez rolnika u¿ytkowo w gospodarstwie rolnym. Jest to orzecze-
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nie niemaj¹ce charakteru abstrakcyjnego, które zapad³o w konkretnej, jedno-

stkowej sprawie. Mog³oby ono wi¹zaæ inne s¹dy na zasadzie vi auctoritatis, gdy-

by przemawia³a za nim istotna argumentacja jurydyczna, a tak – moim zdaniem

– nie jest. Zauwa¿yæ bowiem trzeba, ¿e w swych rozwa¿aniach zarówno S¹d

Apelacyjny, jak i S¹d Okrêgowy nie odnieœli siê do przepisów ustawy o ubezpie-

czeniach obowi¹zkowych i zakreœlonej tam szeroko odpowiedzialnoœci rolni-

ków. W zasadzie s¹dy te poprzesta³y na stwierdzeniu, ¿e odpowiedzialnoœæ

zak³adu ubezpieczeñ ograniczona jest wy³¹cznie do szkód wyrz¹dzonych przez

zwierzêta gospodarskie w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie

zwierz¹t gospodarskich.

W mojej ocenie, na potrzeby wyk³adni art. 50 ust. 1 ustawy, zawodne jest

bezkrytyczne pos³ugiwanie siê nomenklatur¹ zawart¹ zarówno w ustawie z dnia

29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich,

tak samo zreszt¹ jak i w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t.

Zawarte w obu tych ustawach definicje legalne „zwierzêcia gospodarskiego”,

jak i „zwierzêcia domowego” mog¹ mieæ jedynie subsydiarne, posi³kowe znacze-

nie przy wyk³adni normy zawartej w art. 50 ust. 1 ustawy. Definicje te niczego

jednak w sposób wi¹¿¹cy nie przes¹dzaj¹, jeœli idzie o wyznaczenie zakresu hi-

potezy normy zawartej w tym ustawowym przepisie.

Jeœli idzie o definicjê zwierzêcia domowego zawart¹ w art. 4 pkt 17 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t, to zgodnie z ni¹, zwierzêtami do-

mowymi s¹ „zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego

domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka

w charakterze jego towarzysza”. Niekiedy psa stró¿uj¹cego definiuje siê jako

„zwierzê domowe wykorzystywane u¿ytkowo”.

Trzeba mieæ na uwadze – jak prawid³owo zauwa¿a to E. Kiziewicz
22

– i¿ pies

stró¿uj¹cy, chowany w gospodarstwie rolnym w celu pilnowania obejœcia i za-

zwyczaj przetrzymywany na uwiêzi, nie spe³nia definicji zwierzêcia domowego,

nie jest bowiem trzymany w charakterze towarzysza cz³owieka i w jego domu

dla rozrywki. Samo zaœ sformu³owanie „zwierzê wykorzystywane u¿ytkowo”

mo¿e i powinno byæ rozumiane jako potwierdzenie istnienia zwi¹zku funkcjo-

nalnego pomiêdzy posiadaniem gospodarstwa a przetrzymywaniem psa stró-

¿uj¹cego w tym gospodarstwie, wykluczaj¹c tym samym rekreacyjny charakter

posiadania przez rolnika tego psa.

Zatem, pies u¿ytkowo wykorzystywany przez rolników w pasterstwie, do

ochrony inwentarza, upraw, zbiorów, sprzêtu, obejœcia w gospodarstwie rolnym

nie jest zwierzêciem gospodarskim w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli,

nie jest te¿ zwierzêciem domowym w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t. Nie stanowi to jednak przeszkody

prawnej do objêcia szkody, wyrz¹dzonej w wyniku zachowania psa wykorzysty-

wanego u¿ytkowo przez rolnika w gospodarstwie rolnym, zakresem odpowie-

dzialnoœci cywilnej rolnika uregulowanej w art. 50 ust. 1 ustawy. W¹tpliwe jest

przy tym, moim zdaniem, przyjmowanie konstrukcji „zwierzêcia domowego
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wykorzystywanego u¿ytkowo”. Jeœli zwierzê wykorzystywane jest u¿ytkowo,

to nie jest, co do zasady, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego

towarzysza. Nawet jednak, gdyby tak¹ konstrukcjê dopuœciæ, to pierwiastek

„u¿ytkowoœci”, przemawia za przyjêciem, ¿e szkoda wyrz¹dzona przy udziale

takiego psa jest szkod¹ powsta³¹ w zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa rolne-

go przez rolnika. Mo¿na dlatego mówiæ, ¿e jest to szkoda, za któr¹ odpowiada

rolnik.

Inaczej by³oby wtedy, gdy pies ten nie by³ wykorzystywany u¿ytkowo

w gospodarstwie rolnym, gdyby jego rola w gospodarstwie rolnym by³a zwi¹zana

wy³¹cznie ze sfer¹ ¿ycia prywatnego rolnika b¹dŸ jego rodziny (np. pies ten

s³u¿y³by jego dzieciom do zabawy). Oznacza³oby to brak zwi¹zku funkcjonalne-

go z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Wtedy nie mo¿na by by³o mówiæ o od-

powiedzialnoœci gwarancyjnej ubezpieczycieli w ramach umowy OC rolników.

Dlatego podzieliæ wypadnie pogl¹d prawny i jego uzasadnienie zawarte w wyro-

ku S¹du Okrêgowego w £om¿y z 24 wrzeœnia 2014 r. (I Ca 122/14).

Zapatrywanie, ¿e art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiecze-

niach obowi¹zkowych ma zastosowanie tak¿e do szkód wyrz¹dzonych przez

psa, wykorzystywanego przez rolnika u¿ytkowo w posiadanym przez niego

gospodarstwie rolnym, poszerza zakres obowi¹zku kompensaty szkody dozna-

nej przez podmioty prawa cywilnego. Jedn¹ z zasad prawa cywilnego jest zasada

odpowiedzialnoœci za szkodê, w myœl której ten, kto wyrz¹dzi³ drugiemu szkodê

ze swej winy, a w wypadkach wskazanych w ustawie tak¿e bez winy, obowi¹zany

jest do jej naprawienia
23

. Mówi¹c o zasadach prawa cywilnego, mamy na wzglê-

dzie pewn¹ kategoriê norm prawnych, które wyró¿niaj¹ siê swoj¹ donios³oœci¹

i szczególn¹ rol¹, jak¹ odgrywaj¹ na obszarze tej ga³êzi prawa. Wskazuj¹ one

mianowicie wartoœci, jakie normy prawa cywilnego przede wszystkim powinny

realizowaæ. Wyznaczaj¹ kierunek dzia³añ prawodawczych, sposób stosowania

prawa, w tym zw³aszcza wyk³adni przepisów prawnych, wskazuj¹ preferencje

w razie kolizji norm prawnych oraz okreœlaj¹ sposób czynienia u¿ytku z praw

podmiotowych
24

.

W sytuacji, kiedy mo¿liwa jest ró¿na wyk³adnia art. 50 ust. 1 ustawy powin-

no siê opowiedzieæ za tak¹, która pozostaje w zgodzie z t¹ zasad¹. W³aœnie ta

wartoœæ, jak¹ jest potrzeba kompensaty wyrz¹dzonej szkody, nakazuje uznaæ za

prawid³owy taki kierunek wyk³adni omawianego przepisu, jaki przyjêto w ni-

niejszym artykule. Nie mo¿na przy tym powiedzieæ, ¿e taka wyk³adnia tego

przepisu w sposób nieracjonalny, niedorzeczny poszerza zakres odpowiedzial-

noœci gwarancyjnej ubezpieczycieli z tytu³u szkody wyrz¹dzonej przez rolnika

w zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Wreszcie pogl¹d wyra¿ony w artykule nie k³óci siê tak¿e z wyk³adni¹ celowo-

œciow¹ art. 50 ust. 1 ustawy. Funkcj¹ ubezpieczenia obowi¹zkowego jest ochro-
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na interesu publicznego. Powszechnoœæ ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywil-

nej, bêd¹ca efektem ich obowi¹zkowego charakteru, jest akceptowana tylko

w tych niezbyt czêstych przypadkach, gdy wed³ug przyjêtych surowych kryte-

riów obowi¹zkowa ochrona ubezpieczeniowa zas³uguje na akceptacjê. Przypad-

ki te powinny siê ograniczaæ do niezbêdnego minimum, którego wyznacznikiem

s¹ wa¿kie wzglêdy spo³eczne lub gospodarcze, wœród których na czo³o wysuwa

siê niekwestionowana potrzeba ochrony poszkodowanych nara¿onych na ryzy-

ka o charakterze powszechnym, w tym na intensywne ryzyka szkód masowych.

Za objête ubezpieczeniem obowi¹zkowym „szkody zwi¹zane z posiadaniem

gospodarstwa rolnego” nale¿y w efekcie uznaæ szkody wynik³e z ryzyka zwi¹za-

nego z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, jako zorganizowanej ca³oœci

gospodarczej. Tak¹ jest, w mojej ocenie, szkoda powsta³a przy udziale psa wyko-

rzystywanego przez rolnika u¿ytkowo w gospodarstwie rolnym. Odpowiedzial-

noœæ ta nie jest uruchamiana w ka¿dym przypadku, gdy szkoda zosta³a wy-

rz¹dzona przez jakikolwiek sk³adnik mienia wchodz¹cy w sk³ad gospodarstwa,

niezale¿nie od sposobu wykorzystania go w danym czasie. Nie ka¿dy rodzaj ko-

rzystania ze sk³adników maj¹tkowych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa jest

manifestowaniem „posiadania gospodarstwa rolnego”, a tylko taki, który jest

zwi¹zany z funkcjonowaniem gospodarstwa, jako zorganizowanego kompleksu

gospodarczego. Manifestowaniem takim jest korzystanie z psa w celu pil-

nowania (stró¿owania) w gospodarstwie rolnym.

5. Podsumowanie

W œwietle przedstawionych wy¿ej rozwa¿añ uznaæ nale¿y – moim zdaniem

– ¿e art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zko-

wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-

czycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie tak¿e do szkód wyrz¹dzonych przez

psa wykorzystywanego przez rolnika u¿ytkowo w posiadanym przez niego

gospodarstwie rolnym. W przepisie tym nie chodzi bowiem o szkodê

wyrz¹dzon¹ wy³¹cznie przez zwierzêta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt 1

ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t

gospodarskich. Nie mo¿na te¿ przyj¹æ, ¿e pies pilnuj¹cy, stró¿uj¹cy w gospodar-

stwie rolnym jest zwierzêciem domowym. Istotne jest ustalenie istnienia zwi¹z-

ku funkcjonalnego pomiêdzy wykorzystywaniem w gospodarstwie psa stró-

¿uj¹cego i wynik³¹ z tego szkod¹ a posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rol-

nego. Takie zapatrywanie pozostaje przy tym w zgodzie z zasad¹ prawa cywilne-

go, jak¹ jest zasada odpowiedzialnoœci za wyrz¹dzon¹ szkodê.

dr Grzegorz Wolak

wiceprezes i przewodnicz¹cy V Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych S¹du
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Liability for Damage Caused by a Dog Used by the Farmer

on the Farm in the Light of the Compulsory Insurance Act

The aim of the article is to discuss the question whether the provision of Art. 50 paragraph 1 of the

Act of 22 May 2003 on Compulsory Insurance, Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor

Insurers’ Bureau (a unified text: Journal of Laws of 2016 onwards, item 2060 as amended) applies

to damage caused by a dog used by the farmer on the farm. The issue is perceived non-uniformly

both in legal science and in judicial application of the law. According to the author, who puts for-

ward arguments in favour of this view, such a question should be answered in an affirmative way.

The same standpoint was reflected in the resolution of 7 judges of the Supreme Court of 20 June

2017 (III CZP 114/16).

Keywords: farmer, farm, liability for damage, dog, livestock.
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