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Wstęp

Współczesna gospodarka stoi w obliczu różnorakich wyzwań, m.in. ekono-
micznych, geopolitycznych, technologicznych i klimatycznych. W produkcji
rolnej rosnąca częstość i intensywność negatywnych zjawisk pogodowych
czy biologicznych doprowadza do znacznych zakłóceń stabilności funkcjo-
nowania gospodarstw rolnych. W takim otoczeniu konieczne staje się zbu-
dowanie rozwiązań systemowych, które pozwolą nie tylko na zapewnienie
określonych zasad finansowania strat w poszczególnych obszarach gospo-
darki (w naszym przypadku w sektorze rolnym), ale także będą rozwiązaniami
na tyle elastycznymi w swej konstrukcji, że okażą się zdolne do adaptacji do
zmian klimatycznych i technologicznych, a jednocześnie na tyle stabilne i prze-
widywalne, że będą wspierać rozwój i budowę przewagi konkurencyjnej pol-
skiego rolnictwa. Taką rolę może odegrać dobrze zaprojektowany system
ubezpieczeń rolnych.

Powinien on umożliwić producentom rolnym cedowanie ryzyk lub ich części
w ramach umów ubezpieczenia, zapewniać jednoznaczne, klarowne zasady
określania przesłanek do wypłaty i kwot. Da to producentom pewność, że
przy spełnieniu przesłanek otrzymają należną wypłatę zgodnie z warunkami
umowy. System ten powinien opierać się na zasobach kapitałowych i przyj-
mowaniu ryzyk przez podmioty rynkowe (niezależnie od formy prawnej),
a także ograniczać ostateczną interwencję sfery publicznej jedynie do sytuacji,
gdy rynkowe mechanizmy nie są w stanie zaoferować potrzebnych rozwiązań. 

Na tym tle analiza stanu obecnego pozwoliła na wskazanie dwóch najistot-
niejszych kierunków zmian istniejącego systemu ubezpieczeń rolnych.
Po pierwsze, zmiany sposobu finansowania strat klęskowych w rolnictwie,
po drugie, wprowadzenia możliwości elastycznego reagowania na potrzeby
rolnictwa w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. 
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Ryzyka klęskowe, takie jak susza, powódź, trąby powietrzne, uporczywe
deszcze, osunięcia ziemi czy utrata zysków na skutek chorób zakaźnych
(ASF, ptasiej grypy), ze względu na swój masowy charakter nie są aktualnie
w wystarczającym stopniu obejmowane ochroną ubezpieczeniową. To głów-
nie państwo w ramach pomocy publicznej ad hoc finansuje straty rolników
z tego tytułu. Z jednej strony stawia to Skarb Państwa w sytuacji konieczności
wygospodarowania środków w budżecie w sytuacjach kryzysowych, z drugiej
zaś ma charakter uznaniowy i nie daje rolnikom pewności w finansowaniu
strat. W związku z tym zaproponowano rozwiązanie tego problemu z wyko-
rzystaniem metody ubezpieczeniowej. Masowość występowania takich zja-
wisk niesie ze sobą kolejne wyzwania. Po pierwsze, nie sposób indywidualnie
oceniać każdej szkody dotykającej setki tysięcy gospodarstw i dużych ob-
szarów kraju. Po drugie, należy znaleźć właściwą równowagę między wyso-
kością odszkodowań a wysokością składki. 

W zaprojektowanym trzyfilarowym systemie ubezpieczeń filar 1. jest po-
wszechnym rozwiązaniem dla zupełnie nieobjętych dotąd ubezpieczeniem
ryzyk katastroficznych. Odszkodowanie wypłacane rolnikom z tego filaru ma
charakter socjalny. Jego zadaniem nie jest pełna rekompensata strat, a jedy-
nie wypłacenie stosunkowo niskiego ryczałtu pozwalającego na dalsze funk-
cjonowanie gospodarstwa rolnego. Jedynie w wypadku sytuacji o charakterze
klęski żywiołowej (potwierdzonej przez organy państwa) przy stratach powyżej
70% zakładana jest możliwość wsparcia producentów w znacznie większym
zakresie. Możliwość objęcia ochroną ryzyk klęskowych wymaga jednak za-
pewnienia mechanizmów refinansowania publicznego. W związku z tym funk-
cjonowanie filaru 1. jest uzależnione od powstania filaru 3. – mechanizmu
reasekuracji publicznej. Tylko ich łączne działanie da szansę stworzenia
stabilnej ochrony przed ryzykami klęskowymi. Zakres ochrony dla ryzyk klę-
skowych (rodzaj ryzyk objętych ochroną, wysokość składki i ryczałtu) musi
być dostosowany do możliwości finansowania z wykorzystaniem środków
publicznych.
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Zaprojektowany w systemie filar 2. jest rozwinięciem (uzupełnieniem) istnieją-
cego dziś systemu ubezpieczeń rolnych. Zawiera on dobrowolne i dotowane
ubezpieczenia rolne. Ich podstawą jest umowa zawierana między producen-
tem rolnym a zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczenia z filaru 2. powinny po-
zwalać rolnikom rozszerzać zakres ochrony zarówno ryzyk klęskowych
(ponad ochronę minimalną z filaru 1.), jak i ryzyk „normalnych” (grad itp.).
W rezultacie filar 2. pozwala kształtować zakres ochrony ubezpieczeniowej
odpowiadający indywidualnym potrzebom producentów rolnych.

Warunek elastyczności systemu stanowić ma nowo powołana instytucja
regulująca system. Jej zadaniem jest bieżące monitorowanie go i wprowa-
dzanie zmian. Gwarantem prawidłowo funkcjonującego i rozwijającego się
sytemu są informacje. W związku z tym ważny powinien również stać się
system gromadzenia i udostępniania danych. 

5
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1. Wnioski z analizy stanu obecnego

Funkcjonujący system ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce opiera się
zasadniczo na dotowanych ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich.

Zdiagnozowano kluczowe luki funkcjonalne systemu. Przedstawiono jest
poniżej: 

1. Brak ochrony ubezpieczeniowej przed szkodami o charakterze klęskowym

(tzw. ryzykami trudnymi), takimi jak susza, choroby epidemiczne zwierząt
(ASF, ptasia grypa), powodzie i inne o charakterze klęsk ponadregionalnych.

2. Brak elastyczności systemu i możliwości jego adaptacji do bieżących
potrzeb i rozwoju technologii:
• im trudniejsze ryzyko, tym większa potrzeba rozwiązań niestandardo-

wych, tymczasem ewentualne odstępstwa powodują brak dopłat do
składek, tworząc barierę ekonomiczną dla i tak trudnych ryzyk;

6

Ubezpieczenia upraw

• Ubezpieczona powierzchnia to około 4 mln ha.
• System prawidłowo funkcjonuje dla ryzyk rozpro-

szonych (np. grad, deszcze nawalne, ogień) oraz

ryzyk o średniej ekspozycji. katastroficznej (przy-
mrozki, złe przezimowanie), a dopłaty z budżetu
na poziomie 65% w większości przypadków za-
pewniają dostępność ekonomiczną dla produ-
centów rolnych.

• Wyjątki dotyczą pojedynczych rodzajów upraw
lub regionów (np. przymrozki w sadach o wyso-
kiej koncentracji geograficznej mają wysoką eks-
pozycję na szkody ekstremalne). Sztywne zapisy
ustawowe uniemożliwiają poszukiwanie rozwią-

zań dostosowanych do tak specyficznych po-
trzeb lub zmian w otoczeniu.

• Obecny system nie oferuje realnie rozwiązań dla

szkód o charakterze klęskowym.

Ubezpieczenia zwierząt

• Ubezpieczenia produkcji zwierzęcej nie przyjęły się.
• Zakres ryzyk z dopłatą do składek nie jest adek-

watny do potrzeb producentów rolnych.

• Obecny system nie oferuje realnie rozwiązań dla
szkód o charakterze klęskowym, które mogłyby
być interesujące dla producentów (ASF, ptasia
grypa). 
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• brak możliwości oddania specyfiki poszczególnych rodzajów
upraw/produkcji w ustawie powoduje, że niektóre rodzaje produkcji
nie są ubezpieczalne (np. definicja przymrozków w ustawie może być
adekwatna dla większości upraw, ale jednocześnie uniemożliwiać ob-
jęcie ochroną specyficznych przypadków);

• nieadekwatny zakres ryzyk objętych dopłatami do produkcji zwierzęcej
do faktycznych potrzeb producentów;

• większość dopuszczonych ryzyk jest nieatrakcyjna dla producentów
(huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, osunięcia się ziemi,
lawiny), natomiast ubój z konieczności jest eksponowany na naduży-
cia, zatem brakuje przestrzeni na znalezienie zakresu adekwatnego
dla obydwu stron;

• wszelkie istotne zmiany w produktach muszą przejść żmudny i dłu-
gotrwały proces legislacyjny (nie zawsze z sukcesem), aby mogły zos-
tać objęte dopłatą.

7

Zdiagnozowana została potrzeba zmian w dwóch kierunkach:

➢ ram umożliwiających ubezpieczenia ryzyk klęskowych,

➢ mechanizmów i instytucji elastycznego aktualizowania rozwiązań.
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2. Koncepcja ewolucji systemu ubezpieczeń rolnych
2.1. Założenia i konstrukcja systemu

Przegląd funkcjonujących rozwiązań w zakresie ubezpieczenia produkcji ro-
ślinnej stał się podstawą do określenia tych nowych i skuteczniejszych. Ich
celem, jak wskazano wcześniej, jest znalezienie rozwiązania dla faktycznego
finansowania szkód klęskowych z systemu ubezpieczeniowego oraz stwo-
rzenie mechanizmów umożliwiających elastyczne zmiany w systemie ubez-
pieczeniowym.

We wstępnej fazie budowy systemu zdefiniowano jego podstawowe założenia.

1. Zmiana roli państwa w systemie – regulator, a nie adresat roszczeń

Umowa ubezpieczenia daje producentom pewność, że przy spełnieniu kla-
rownych przesłanek otrzymają profesjonalnie wycenioną wypłatę zgodnie
z warunkami umowy. Jednocześnie zawarcie umowy jest niezbędne, aby móc
korzystać z ochrony. System opiera się na zasobach kapitałowych i przyjmo-
waniu ryzyk przez podmioty rynkowe (niezależnie od formy prawnej), które
zapewniają obsługę producentów rolnych. Bezpośrednia pomoc ze środków
publicznych jest uruchamiana tylko wtedy, gdy mechanizmy rynkowe nie są
w stanie zaoferować potrzebnych rozwiązań dla dalszych ryzyk klęskowych
rozumianych jako ryzyka nieubezpieczalne.

2. Rozszerzenie zakresu ochrony – metoda finansowania ryzyk klęskowych
ze współudziałem państwa

Funkcjonujące rozwiązania komercyjne nie pokrywają na masową skalę ryzyk
klęskowych, przede wszystkim ze względu na wysokie ryzyko kumulacji

8
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szkód. Możliwość objęcia ich ochroną wymaga zapewnienia mechanizmów
współfinansowania publicznego, a w rezultacie zakres ochrony ryzyk klęsko-
wych musi być dostosowany do możliwości finansowania z wykorzystaniem
środków publicznych. Państwo oferuje pewność, że szkody zostaną pokryte
również w skrajnie negatywnych scenariuszach dzięki mechanizmowi refinan-
sowania szkód klęskowych.  

3. Zmiana zasad aktualizacji systemu – elastyczność

Dotychczasowe zmiany w systemie ubezpieczeń rolnych wiązały się każdo-
razowo z koniecznością zmian ustawowych. Ciężar reakcji spoczywał w ca-
łości na barkach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a proces legislacyjny
uniemożliwiał szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację. Ewolucja sys-
temu zakłada jego bieżącą aktualizację i dużą elastyczność. Należy więc
stworzyć dedykowaną instytucję regulującą system. Jej członkami powinni
być przedstawiciele państwa, szczególnie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Ministerstwa Finansów, jak i bezpośredni interesariusze systemu,
czyli rolnicy i zakłady ubezpieczeń, ale także przedstawiciele świata nauki.
Zadaniami takiej instytucji powinny być bieżący monitoring działania systemu
i zatwierdzanie zmian programu ubezpieczeń rolnych. 

Kluczowym obowiązkiem instytucji regulującej system powinno być zatwier-
dzania zmian w systemie ubezpieczeń rolnych, np. poprzez włączanie do
ubezpieczeń dotowanych rozwiązań niestandardowych i wynikających z po-
trzeb rynku lub technicznych ograniczeń odpowiedzialności – udziałów włas-
nych lub franszyz. Po dokonaniu szczegółowej analizy propozycji nowych
rozwiązań, w tym różnic między nowym produktem ubezpieczeniowym
a standardowym ubezpieczeniem dotowanym, np. w zakresie wypłacanych
odszkodowań, składek czy zasad naliczania odszkodowania, instytucja re-
gulująca system powinna mieć uprawnienia do zatwierdzania tego produktu

9
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Gromadzenie danych

jako ubezpieczenie dotowane. Oczywiście konieczne jest w związku z tym wy-
posażenie jej w takie uprawnienia na mocy ustawy, ale także przygotowanie me-
rytoryczne po stronie instytucji. 

Potrzebne zmiany w systemie powinny wynikać z samodzielnego ich identyfi-
kowania przez instytucję regulującą, przede wszystkim jednak z potrzeb
i propozycji uczestników rynku. Miernikiem skuteczności takiej instytucji powinien
być m.in. spadek wartości szkód nieobjętych ubezpieczeniem.

4. Ewolucja systemu wymaga zmian prawnych  

Proponowane rozwiązania wymagają zmian przepisów prawa. Niektóre z nich
mogą wymagać uzgodnienia również na szczeblu unijnym.  

Projektowany system zbudowany jest z trzech filarów. Obecnie funkcjonująca
ochrona zostanie uzupełniona o ochronę dla ryzyk klęskowych (filar 1.) oraz me-
chanizmy refinansowania (filar 3.) niezbędne dla możliwości pokrywania kosztów
klęsk. Fundamentem systemu winna być wspomniana już instytucja regulująca

system oraz zasady gromadzenia i udostępniania danych (zob. rysunek). 

10
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W dalszej części opracowania w sposób szczegółowy zostaną omówione
wszystkie proponowane elementy pełnego, trzyfilarowego systemu.

Należy zauważyć, że projektowany system zakłada przemodelowanie
systemu odszkodowawczego ze wsparcia publicznego na system ubezpie-
czeniowy. Wpisuje się to w unijną politykę świadomego zarządzania ryzy-
kiem przez producentów rolnych1. Już w 2006 roku Rozporządzenie KE
1857/2006 dopuszcza pomoc publiczną w postaci refinansowania strat ze
środków publicznych w sytuacji klęsk żywiołowych w wysokości nawet 90%
strat (dla małych i średnich przedsiębiorstw). Tworzone w systemie rozwią-
zanie refinansowania przez reasekuratora publicznego zakłada interwencję
w sytuacji faktycznych zdarzeń klęskowych (powyżej 30% strat), dodatkowo
częściowo finansowaną przez rolnika w postaci składki do filaru 1. Z jednej
strony zakłada zaangażowanie środków publicznych poniżej poziomu straty,
z drugiej zaś zwiększa świadomość rolnika z zakresu zarządzania ryzykiem
w rolnictwie.

Dodatkowo należy podkreślić, że nowe regulacje unijne (na nową perspek-
tywę finansową) wprowadzają poza stosowanym i dziś narzędziami zarzą-
dzania ryzykiem w rolnictwie także nowe ustalenia. W preambule do
Rozporządzenia 2021/2115 zapisano, że „wsparcie, które ma pomóc rolni-
kom w zarządzaniu ryzykiem związanym z produkcją i utratą dochodów, po-
winno zostać utrzymane i rozszerzone w ramach EFRROW. W szczególności
powinno zostać zachowane wsparcie na rzecz składek ubezpieczeniowych 
i funduszy wspólnego inwestowania, w tym narzędzie stabilizacji dochodów,
ale należy również udostępnić wsparcie na rzecz innych narzędzi zarządzania
ryzykiem”. W efekcie zgodnie z zapisami art. 76 Rozporządzenia 2021/2115
mogą udzielać wsparcia różnym rodzajom narzędzi zarządzania ryzykiem,

11

1 Po raz pierwszy zostało to wyraźnie określone w Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie

zarządzania ryzykiem i postępowania w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie (2005/2053(INI)).
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które zostały doprecyzowane w ich planach strategicznych. Otwiera to furtkę
dla nowych narzędzi, w tym zapewne reasekuracji. Także w projekcie aktua-
lnych wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym
oraz na obszarach wiejskich pojawia się zapis o dopuszczalności systemów
reasekuracji publicznej, które jednakże „będą analizowane indywidualnie”.
Otwiera to możliwość uzgodnień dla projektowanego systemu na szczeblu
unijnym.  

2.2.   Filar 1.

Filar 1. jest zupełnie nowym elementem w systemie. Poprzez stworzenie

go uzyskamy podstawowe finansowanie dla szkód klęskowych.

Filar 1. pokrywa wyłącznie ryzyka o charakterze klęskowym.  

Aktualnie zidentyfikowane i wskazane do ochrony w ramach tego filaru ryzyka
to np. susza, powódź, trąby powietrzne, uporczywe deszcze, osunięcia ziemi
i utrata zysków na skutek chorób zakaźnych (ASF, ptasiej grypy). Na etapie
dalszych prac nad systemem wymagane jest szczegółowe określenie ryzyka
klęskowego w sposób uwzględniający specyfikę różnych rodzajów produkcji

12

Co pokrywa? 

Filar 1.

Podstawowa

ochrona od

ryzyk

klęskowych 
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rolnej2. W tym kontekście istotne jest określenie precyzyjnych definicji lub kla-
rownych zasad i kompetencji do ich wskazywania, tak aby zachować możli-
wość stosowania rozwiązań adekwatnych do danej produkcji. 

Lista ryzyk objętych ochroną w ramach tego filaru powinna być aktualizowana
przez instytucję regulowania systemu z uwzględnieniem możliwości finanso-
wych systemu. Ze względu na potencjalną masowość występowania niektó-
rych z tych ryzyk szacowanie rozmiaru szkód powinno być zautomatyzowane
i opierać się na indeksach i/lub ryczałtach. Ocena i ewentualne modyfikacje
zakresu ubezpieczenia lub zasad wyceny dla ryzyk z filaru 1. powinny być co-
rocznie dokonywane przez instytucję regulującą system. 

Świadczenie z filaru 1. ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb,
a nie pokrycie pełnej wysokości szkody (takie rozwiązanie winno zagwarantować
możliwości finansowe środków publicznych). Pełne pokrycie finansowe szkód
klęskowych wymaga wykupienia ochrony dodatkowej w ramach filaru 2. 

Zakładane są dwa podstawowe rodzaje ochrony w ramach tego filaru, wy-
stępujące dla każdego ubezpieczonego w ramach jednej składki. W wariancie
bazowym ochrona będzie obejmowała odpowiedzialność za szkody przekra-
czające 30% dochodów całego gospodarstwa i będzie miała charakter so-
cjalny (minimalny). Drugi podprodukt – wariant ekstremalny – dotyczy tylko
zdarzeń ekstremalnych (np. dla niektórych szkód przekraczających 70% war-
tości produkcji) i zakłada możliwość wsparcia producentów w takich przy-
padkach w znacznie większym zakresie niż w wariancie bazowym.

13

W jakim stopniu?

2 Obecnie funkcjonujące definicje (np. w dokumentach unijnych) są nieadekwatne dla produkcji

zwierzęcej czy mieszanej w Polsce.
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Filar 1. jest obowiązkowy. Każdy rolnik musi zapłacić ryczałtową składkę na
ryzyko katastroficzne, obliczaną dla ha w przypadku produkcji roślinnej i sztuki
lub stada w przypadku produkcji zwierzęcej.   

Wysokość składek, np. według rodzaju uprawy/hodowli, mogłaby być po-
wiązana np. z wartością produkcji i pośrednio być efektem stawek określa-
nych przez reasekuratora z filaru 3. Wysokość stawek byłaby przedmiotem
analiz instytucji regulującej system, tak aby kontrolować zaangażowanie glo-
balne budżetu w dotowanie składek i pokrywanie ewentualnych strat.

Obowiązkowość uczestnictwa w filarze 1. musi być realnie egzekwowana
w dwóch wymiarach: 

1. obecności sankcji za brak wypełnienia obowiązku (propozycja: pięcio-
krotność składki za każdy ha, sztukę zwierząt);

2. braku świadczenia klęskowego (ze środków publicznych).

W okresie przejściowym, który nie powinien być dłuższy niż trzy lata, można
dopuścić stopniowe wprowadzanie zasady obowiązkowości ubezpieczeń po-
legającej na ubezpieczaniu tylko części powierzchni gospodarstwa (liczby
zwierząt). Mechanizm taki musi jednak zakładać minimalną powierzchnię
(liczbę zwierząt), nie niższą niż 60%, oraz obowiązkową progresję w kolejnych
trzech latach. Jednocześnie w przypadku skorzystania z opcji częściowego
ubezpieczenia ewentualna pomoc wypłacana w ramach filaru 1. powinna być
proporcjonalnie pomniejszona. W toku prac zaproponowano wartości mini-
malnych ryczałtów dla odszkodowań w wariancie bazowym.

14

Jak?
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W przypadku produkcji zwierzęcej zaproponowano wypłaty wyłącznie dla ASF
i ptasiej grypy.

W przypadku produkcji roślinnej zakładamy odszkodowanie ryczałtowe z ha
takie samo dla wszystkich ubezpieczających, zróżnicowane jedynie w zależ-
ności od rodzaju uprawy objętej ochroną. Wartości ryczałtów kształtować
mogą się zgodnie z poniższą tabelą.

15

Ryzyko Pogłowie (tys.) Ryczałt w zł

ASF bez loch 10 027 300 zł

ASF lochy 755 900 zł

Ptasia grypa 915 605 5 zł

Uprawa Liczba ha
Wartość
produkcji

(1ha na polu)

Ryczałt
(wypłaty

podstawowe)
z ha w zł

Wypłaty jako
% wartości

ha

zboża 7 891 400 6 000 750 12,50%

rzepak

i rzepik
875 200 10 000 1 250 12,50%

ziemniaki 302 500 12 000 1 500 12,50%

buraki

cukrowe
240 800 12 000 1 500 12,50%

drzewa

owocowe
243 314 35 000 4 375 12,50%

krzewy

owocowe
124 854 35 000 4 375 12,50%

warzywa

gruntowe
176 400 30 000 3 750 12,50%

Forum 11.2022:Layout 1  11/28/22  11:38 AM  Page 15



Racjonalne wydaje się zróżnicowanie składki podstawowej, np. ze względu
na rodzaj gleby. Szacuje się, że składka niezbędna dla sfinansowania pokrycia
klęskowego przy powyższej wartości ryczałtów musiałaby oscylować w gra-
nicach 2,1%-3,0% wartości plonu z 1 ha (wartości te byłyby zróżnicowane
dla poszczególnych rodzajów upraw, np. dla zbóż spodziewana wysokość
to około 162 zł – składka rolnika wraz z dopłatą z budżetu). Jednocześnie
uruchomienie refinansowania szkód klęskowych poprzez filar 3. (reasekurację
publiczną) pozwoliłoby zredukować wysokość składki około trzykrotnie. 

Zaproponowane składki i ryczałty związane są z szacunkową wartością pro-
dukcji. Corocznie należałoby je urealniać na podstawie faktycznych wartości,
np. średniej z trzech poprzednich lat, lub zgodnie z techniką przyjętą w regu-
lacjach unijnych, czyli „średniej rocznej produkcji rolnika z poprzednich trzech
lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu wcześniejszych lat, z wy-
łączeniem wartości najwyższej i najniższej”. Uaktualnianie takie powinno być
w gestii instytucji regulującej system. 

Dzięki założeniu, że ochrona ma charakter socjalny, a nie odszkodowawczy,
składka może być relatywnie niska. Będzie ona dodatkowo objęta dopłatami
na maksymalnym możliwym poziomie wynikającym z ograniczeń wprowa-
dzanych przez regulacje UE. 

Założenie względnie jednolitej składki w zł/ha w połączeniu z obligatoryjnością
filaru 1. ma prowadzić do tego, aby każdy musiał kontrybuować do ochrony
klęskowej. Pośrednio „lepsze ryzyka” subsydiują „gorsze ryzyka”, uśredniając
stawkę dla wszystkich. W przeciwnym razie pojawiłyby się problemy z syste-
mową nieubezpieczalnością niektórych gospodarstw, co przy obowiązkowym
charakterze filaru 1. oraz ryczałtowym odszkodowaniu na poziomie socjalnym
nie znajduje uzasadnienia. 

16
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W wypadku powtarzających się szkód klęskowych dla danego gospodarstwa
należy wprowadzić rosnący udział własny w szkodzie. Np. badany jest okres
od pięciu do dziesięciu lat. Przy jednej i dwóch szkodach klęskowych brak
jest udziału własnego, przy każdej kolejnej rośnie on o 25%. Celem takiego
mechanizmu jest przekierowanie pomocy publicznej z naprawiania skutków
klęski na inne działania, głównie prewencyjne (według zasady powtarzające
się klęski wskazują na konieczność zmiany profilu produkcji, inwestycji w in-
frastrukturę, meliorację, nawadnianie lub inne, żeby zapobiegać szkodzie,
a nie regularnie wypłacać pomoc po szkodzie). Udział własny powinien być
jednakowo stosowany w umowach ubezpieczenia i efektywnie cedowany do
reasekuracji publicznej. 

Ze składki w ramach filaru 1. podmioty ubezpieczeniowe przekazują więk-
szość do reasekuratora publicznego z filaru 3. (klęskowego), który w przy-
padku klęski żywiołowej finansuje większość szkód klęskowych, a w razie
braku środków korzysta ze wsparcia finansowego Skarbu Państwa
(np. BGK), aby zachować stabilność i wypłacalność całego systemu. 

Ponieważ wariant ekstremalny dotyczy tylko zdarzeń ekstremalnych (np. dla
niektórych szkód przekraczających 70% wartości produkcji), zakłada zatem
możliwość wsparcia producentów w znacznie większym zakresie niż w wa-
riancie bazowym. Ochrona w zakresie opisanym w tym podprodukcie nie
wiąże się z koniecznością opłacania wyższej dodatkowej składki. Zakwalifi-
kowanie danego zdarzenia jako ekstremalnego odbywa się przy udziale in-
stytucji regulującej system.

17
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Należy się spodziewać, że koszty klęsk nawet przy
ograniczonej wysokości wypłat nie będą się finan-
sować z pozyskanych składek. Niezbędne jest
refinansowanie tego filaru w zdecydowanej więk-
szości ze środków publicznych poprzez mecha-
nizm reasekuracji zapewnianej przez filar 3. (zob.

rysunek obok dotyczący suszy z roku 2018).

Wariant bazowy jest eksponowany na olbrzymią liczbę szkód, zatem kwoty
pojedynczych wypłat zostały określone ryczałtowo i są stosunkowo niskie.
W tym przypadku także likwidacja szkód powinna odbywać się w sposób
uproszczony. Rekomenduje się wykorzystanie (i rozwój) aplikacji wnioskowa-
nia o wypłatę odszkodowań, przygotowanej wspólnie przez MC i MRiRW. 

Wariant ekstremalny ma na celu zaadresowanie ryzyk skrajnych. W założeniu
uruchomienie go powinno być bardzo rzadkie, tylko w przypadkach nadzwy-
czajnych i faktycznie trudnych do przewidzenia, oraz o ponadregionalnej skali
(przykład: zalania po deszczach nawalnych na Podkarpaciu w lipcu 2020).
Wyjątkowość zdarzenia powinna być potwierdzona decyzją administracyjną,
np. o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Takich wypłat powinno być bar-
dzo niewiele w skali kraju, zatem szkody mogą być wyceniane indywidualnie
i w odniesieniu do faktycznie poniesionych strat. Produkt pokrywa 50% wy-
sokości faktycznie poniesionych strat, określanych indywidualnie przez ZU.

18

0,7 mld zł
tyle składki można rocznie zebrać,
zakładając około 60 zł / ha upraw

podstawowych i 100% partycypację!

8,6 mld zł

wartość oszacowanych
szkód suszowych

3,1 mld zł

wartość rekompensat wypłaco-
nych ze środków publicznych

2018
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2.3. Filar 2.

Filar 2. jest rozwinięciem (uzupełnieniem) istniejącego dziś systemu ubezpie-
czeń rolnych.

Filar 2. zawiera elastyczne i dobrowolne ubezpieczenia pozwalające rolnikom
rozszerzyć zakres ochrony zarówno dla ryzyk klęskowych (filar 1. daje
ochronę socjalną, filar 2. pozwala na rozszerzenie jej zakresu), jak i ryzyk „nor-
malnych” (grad itp.). W rezultacie filar 2. chroni od najczęściej występujących
szkód.

Ponieważ ubezpieczenia w filarze 2. są dobrowolne, zatem zakres odpowie-
dzialności kształtowany jest przez strony umowy, co umożliwia elastyczne
dopasowanie rozwiązań do charakteru danego ryzyka, np. zasady dla przy-
mrozków w sadach mogłyby być odmienne od zbóż ozimych, specyficznych
upraw warzyw. 

19
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Ochrona ryzyk

innych niż

klęskowe 

+

rozszerzona

ochrona ryzyk

klęskowych

W jakim stopniu?
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Składka ubezpieczeniowa w tym filarze wynika bezpośrednio z umowy ubez-
pieczenia. Podstawową formą wsparcia są dopłaty do składek ubezpiecze-
niowych. Zakres rozwiązań oferowanych w ramach filaru 2. i korzystających
z dopłat do składek powinien być elastyczny, kształtowany przez instytucję
regulującą system z nadanymi kompetencjami i budżetem, a nie z określania
ustawowego. W ramach tego filaru wsparcie publiczne przy szkodach (do-
płaty do odszkodowań) jest dopuszczalne tylko w przypadku ryzyk klęsko-
wych poprzez mechanizm reasekuracji z filaru 3.

Ponadto wspierane będą rozwiązania oparte na współpracy rolników w for-
mule funduszy wzajemnego wsparcia (mutual fund). Zgodnie z zasadami
fundusze te mogłyby uzyskać wsparcie w ramach WPR (dopłaty do odszko-
dowań i kosztów administracyjnych). W tym filarze mogą być tworzone także
ubezpieczenia dochodów rolników. Fundusze wzajemnego wsparcia muszą
przedkładać instytucji regulującej system programy ubezpieczeniowe,
w szczególności wykraczające poza standard i podlegają zatwierdzeniu przez
agencję, która w ramach rocznego planu zawiera umowę na prowadzenie
takiego programu.

Dzięki elastyczności filary 1. i 2. będą z czasem ewoluować i dostosowywać się
do zmian klimatycznych, nowych możliwości technologicznych, innowacji agro-
technicznych itp.

2.4.   Filar 3.

20

Filar 3.

Mechanizm
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szkód klęskowych
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Filar 3. jest nowym rozwiązaniem w systemie i niezbędnym do wprowadzenia
i zagwarantowania rozwiązań zaproponowanych w filarze 1. Poprzez mecha-
nizm reasekuracji filar 3. zapewnia finansowanie publiczno-prywatne dla zdarzeń
klęskowych zarówno dla obowiązkowego poziomu minimalnego z filaru 1., jak
i rozszerzonej ochrony klęskowej w filarze 2. Bez filaru 3. funkcjonowanie ubez-
pieczeń klęskowych jest niemożliwe.

Koncepcja ubezpieczenia ryzyk katastroficznych – suszy, uporczywych opadów,
ptasiej grypy, afrykańskiego pomoru świń – jest realna wyłącznie poprzez roz-
wiązania oparte na mechanizmach reasekuracyjnych i wspartych przez pań-
stwo. Ryzyka te w razie ich wystąpienia powodują masowe szkody i duże straty
finansowe, którym zarówno sektor ubezpieczeń w obecnej sytuacji prawno-biz-
nesowej, jak i producenci rolni nie mogą sprostać. Oferta ubezpieczeniowa na
wymienione ryzyka bez interwencjonizmu państwowego jest niemożliwa lub po-
strzegana jako zbyt droga i dlatego nieakceptowalna dla producentów rolnych. 

W różnych krajach świata możemy odnaleźć obecność państwowego interwen-
cjonizmu dotyczącego reasekuracji ubezpieczeń upraw bądź upraw i zwierząt
gospodarskich (np. w USA, Turcji, Indiach). W Europie rozwiązanie takie od
lat funkcjonuje w Hiszpanii, zostało także wprowadzone we Francji. Francuski
państwowy reasekurator CCR ma spełniać funkcje reasekuracyjne również
w zakresie ubezpieczeń rolnych w świetle nowej Ustawy o ubezpieczeniach
rolnych z 2 marca 2022. CCR posiada określone gwarancje państwowe
w tym zakresie.

Rozwiązanie quasi-reasekuracyjne funkcjonujące w Polsce polega na
częściowej refundacji szkód suszowych z budżetu państwa. Wymaga ono
przewidzenia w budżecie kwot na udział państwa w odszkodowaniach z ty-
tułu suszy, co rodzi trudności w kilku aspektach: 

21
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•   przewidzenia skali materializacji ryzyka w jednym roku i zabudżetowa-
nia środków w odpowiedniej wysokości; 

• braku elastyczności – wystąpienie klęski większej niż przewidziana wy-
maga nowelizacji budżetu (wpływ polityki);

• stabilności rozwiązania – producenci i zakłady muszą mieć pewność,
że mechanizm refinansowania będzie funkcjonował w wieloleciu, a nie
podlegał decyzjom ad hoc.

Proponowane rozwiązanie to skuteczniejsza i efektywniejsza reasekuracja
publiczna. Jej zadaniem winno być finansowanie bieżące i na wypadek nie-
doboru. Sformułowano przy tym poniższe założenia.

1.   Objęcie reasekuracją wyłącznie ryzyk klęskowych

Ograniczenie do ryzyk klęskowych pozwala na nieangażowanie kapitału
publicznego do ochrony ryzyk, które są możliwe do zaadresowania
poprzez kapitał prywatny. Reasekuracja publiczna umożliwia wówczas
zaoferowanie ochrony tam, gdzie bez takiego wsparcia oferta nie byłaby
w ogóle dostępna lub jej cena byłaby nieakceptowalna.

2.   Zasada unikania tzw. hazardu moralnego

Reasekuracja publiczna przejmuje większość ryzyka szkód klęskowych,
ale nie 100%, aby podmioty zajmujące się profesjonalnie oferowaniem
ochrony wykorzystywały swoje kompetencje underwritingowe i w ten spo-
sób wymuszały zarządzanie ryzykiem wśród producentów. Poziom cesji
szkód wymaga sparametryzowania (tu zadanie instytucji regulującej).

3.   Program reasekuracji

Poza programem proporcjonalnym reasekuracja publiczna powinna być
uzupełniona o reasekurację nieproporcjonalną, chroniącą filary 1. i 2.
przed skrajnymi skutkami klęskowymi, aby uniknąć serii upadłości.   

22
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4.   Składka reasekuracyjna

Propozycja składki reasekuracyjnej dla ryzyk klęskowych z filaru 1. okre-
ślana będzie przez reasekuratora, m.in. przy uwzględnieniu bieżącej
i przyszłej szkodowości, kosztów likwidacji oraz sytuacji na rynku w za-
kresie możliwości jej pokrycia przez producentów rolnych.

5.   Retrocesja

Reasekurator publiczny powinien mieć możliwość plasowania części
ryzyk na rynkach globalnych, aby ograniczać kapitał na ryzyku Skarbu
Państwa. Należy podkreślić, iż realne możliwości pozyskania takiej cesji
obecnie mogą być bardzo ograniczone lub bardzo drogie. Niemniej jed-
nak rozwiązanie takie powinno być dopuszczone, aby umożliwić jego wy-
korzystanie w miarę zbierania danych i rozwoju technologii.   

6.   Gwarancje SP

Reasekurator publiczny musi być objęty gwarancją Skarbu Państwa na
wypadek zagrożenia jego wypłacalności. 

7.   Mechanizm wzajemności

Do rozważenia pozostaje koncepcja ograniczonej wzajemności, np. w sy-
tuacji wystąpienia klęski powodującej konieczność uruchomienia gwa-
rancji SP składka za filar obowiązkowy wzrasta o pewien procent dla
wszystkich ubezpieczonych.

8. Źródła finansowania:

•    składka z ubezpieczeń za ryzyka klęskowe (nie wystarczy na dużą
katastrofę, ale będzie stanowić element współfinansowania na
mniejsze zdarzenia katastroficzne);

• środki przekazywane corocznie z budżetu, które zasilają fundusze
własne mechanizmu reasekuracyjnego, nie podlegają zwrotowi
w latach bezszkodowych, lecz kumulują się na lata. 

23
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W przypadku konieczności wypłat przekraczających środki zgromadzone
w systemie płynność proponowanego rozwiązania jest zapewniana dzięki
gwarancji SP. Reasekurator zgłasza zapotrzebowanie do PFR/BGK o doka-
pitalizowanie lub zasilenie funduszy w zależności od formy prawnej.
Zobowiązania reasekuratora względem podmiotów z filarów 1. i 2. są bez-
warunkowe, zatem sam reasekurator musi posiadać gwarancję SP. Przy
zadeklarowanych warunkach schemat umiejscowienia reasekuratora publicz-
nego w systemie przedstawiony został na poniższym rysunku.

W ramach funkcji reasekuracyjnej możliwe jest zastosowanie dwóch rozwiązań:

a) stworzenia nowej instytucji reasekuratora lub funduszu publicznego;
b) wykorzystania istniejącej już na rynku instytucji reasekuracyjnej.

W przypadku pierwszego rozwiązania konieczne jest podjęcie działań orga-
nizacyjnych i prawnych w celu stworzenia takiej instytucji, w tym określenie
sposobu zarządzania. Słabością tego rozwiązania jest bezsprzecznie brak
doświadczenia i identyfikowalności nowego tworu na rynku reasekuracyjnym,
co mogłoby utrudniać współpracę z innymi reasekuratorami (retrocesję).
Konieczne byłoby także zapewnienie stabilności i długoterminowego funkcjo-
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Budżet

Reasekurator
publiczny
(filar 3.)

PFR/BGK

Instytucja
Regulująca

Systemu

Zakłady
ubezpieczeń 

(i mutuale)

Rolnicy

Gwarancja SP
na wypadek braku
środków 

Podniesienie kapitału
w przypadku skorzystania
z gwarancji SP

Składka reasekuracyjna
za ryzyka klęskowe

Reasekuracja
odszkodowań
z ryzyk klęskowych

Środki na:
dopłaty do składek
pozubezpieczeniowe działania
agencji (np. prewencja)

Odszkodowania
klęskowe

Odszkodowania
pozostałe

Pozubezpieczeniowe
działania agencji
(np. prewencja

Zasilenie roczne

Składka

Dopłaty do składek
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nowania tej instytucji. Rozwiązanie to mogłoby jednak zapewnić większą ela-
styczność, np. w zakresie opisanego powyżej mechanizmu wzajemności
(pkt 7) lub kumulacji funduszy z okresów o niższej szkodowości na okresy
o wzmożonych szkodach klęskowych. Z drugiej strony nie można zapominać
o możliwej presji politycznej wywieranej na działalność takiego podmiotu.
Należałoby też rozwiązać kwestie związane z implikacjami dla zakładów ubez-
pieczeń z perspektywy Solvency II lub sposobu finansowania ze środków
publicznych zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów unijnych
(czy dotacja do odszkodowań dla rolnika, czy finansowanie podmiotu
realizującego).

Wykorzystanie funkcjonującego już na rynku ubezpieczeń reasekuratora po-
zwoliłoby na skorzystanie z jego doświadczeń w zakresie reasekuracji portfeli
ubezpieczeń rolnych zakładów ubezpieczeń i wsparcia również od strony
know-how w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji. W celu włączenia takiego
podmiotu w system zarządzania ryzykami katastroficznymi należałoby za-
wrzeć odpowiednią umowę z tą firmą, określając warunki prowadzenia usług
reasekuracyjnych. W umowie trzeba byłoby określić gwarancje państwa w
przypadku nadmiernego pojawienia się ryzyk katastroficznych. W sytuacji tej
do rozwiązania byłaby kwestia możliwości kumulacji środków.

Poza podstawową funkcją polegającą na oferowaniu zakładom ubezpieczeń
pojemności reasekuracyjnej w każdym z rozwiązań reasekurator pełniący
funkcję reasekuratora publicznego miałby do spełnienia konkretne zadania.
Należą do nich:

• współpraca z instytucją regulującą system i Ministerstwem Rolnictwa
w zakresie określania potrzeb reasekuracji oraz różnych rozwiązań do-
tyczących funkcjonowania ubezpieczeń katastroficznych;

• udział w określaniu wielkości potrzebnych środków do zarezerwowa-
nia w budżecie państwa;

25
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• prowadzenie i przedstawianie symulacji liczbowych (modelowanie)
w zakresie ryzyk klęskowych, a także opracowanie potrzebnych na-
rzędzi analitycznych w tym zakresie (informacji analitycznych oraz wy-
ników modelowania ryzyk katastroficznych, które byłyby dostępne dla
wszystkich uczestników rynku).

2.5. Fundamenty systemu ubezpieczeń rolnych
2.5.1.Instytucja regulująca system

Obok trzech filarów założono także powstanie dwóch fundamentalnych dla funk-
cjonowania systemu elementów – instytucji regulującej system oraz gromadzenie
i analizę danych. Jak wspominano już wielokrotnie, zasadniczym założeniem
systemu jest jego elastyczność. Ma za nią odpowiadać instytucja regulująca
system – Agencja Ubezpieczeń Rolnych (AUR), która pełni dwojaką funkcję.
Z jednej strony jest to funkcja regulatora i podmiotu monitorującego system,
z drugiej zaś podmiotu wpływającego na rozwój systemu i jego zmiany. 

26

Ramy ustawowe i Instytucja Regulująca System

Forum 11.2022:Layout 1  11/28/22  11:38 AM  Page 26



Ze względu na znaczne kompetencje kształtujące i regulujące rynek pracami
AUR kieruje Ministerstwo Rolnictwa. Jednocześnie, jak wspomniano już
w opracowaniu dla reagowania na bieżące potrzeby interesariuszy systemu
przez kształtowanie zmian, w systemie konieczne jest także odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i wiedza członków Agencji. W związku z tym
w skład rady/zarządu instytucji powinni wchodzić również przedstawiciele
Ministerstwa Finansów, KNF, izb rolniczych, naukowcy z obszaru rolnictwa
i ubezpieczeń, eksperci od szacowania szkód oraz przedstawiciele branży
ubezpieczeniowej. 

Regulator musi na bieżąco współpracować z rolnikami, zakładami/funduszami
wzajemnymi, Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rolnictwa, aby rozu-
mieć zarówno potrzeby sektora rolnego, jak i konsekwencje dla zaangażo-
wania środków publicznych. 

Współpraca ta jest też niezbędna dla gromadzenie uwag i potrzeb uczestni-
ków rynku w zakresie zmian w systemie w taki sposób, aby były one adek-
watne do potrzeb i dawały rolnikom faktyczną, a nie pozorną ochronę
ubezpieczeniową, oczywiście z zachowaniem zasad rachunku aktuarialnego.
Dotyczy to zarówno ryzyk klęskowych, jak i zmian w ubezpieczeniach dobro-
wolnych, tak aby bez konieczności zmian ustawowych (a wyłącznie po ak-
ceptacji agencji) mogły one być ubezpieczeniami dotowanymi. Ważnym
obszarem są też działania Agencji w zakresie funduszy wzajemnych (akredy-
tacji, oceny i audytu).
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Kolejnym istotnym polem aktywności Agencji powinny być szeroko rozumiane
działania promocyjne i edukacyjne, których podstawowym celem jest zbudo-
wanie zaufania producentów rolnych do systemu rozumianego jako całość.
W tym kontekście jednym z najważniejszych aspektów jest właściwe tłuma-
czenie mechanizmów działania indeksów/ryczałtów, które decydują o fakcie
przyznania odszkodowania z filaru 1. W obecnym systemie brak zrozumienia
mechanizmów działania algorytmów identyfikacji suszy połączony z podno-
szoną dość powszechnie niedostatecznie gęstą siecią stacji pomiarowych
powoduje brak zaufania do takiego rozwiązania, a w rezultacie stanowi zna-
czącą barierę, którą należy usunąć przed uruchomieniem nowego rozwiąza-
nia. Aby umożliwić działania Agencji w tych obszarach, konieczne są właściwe
delegacje ustawowe.

2.5.2. Gromadzenie i udostępnianie danych

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu niezwykle ważny jest obszar gro-

madzenia i udostępniana danych. W ramach tego obszaru można wyróżnić
kilka ważnych elementów. Wskazano je poniżej. 

28
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1.  Baza danych gospodarstw rolnych

Baza gromadzi dane o wszystkich gospodarstwach, zawartych polisach
i ich zakresach, szkodach klęskowych (i pozostałych), ubezpieczanych
poziomach plonów i faktycznie uzyskanych oraz zdjęcia satelitarne pól.

2.  Mechanizmy indeksowe/ryczałtowe dla szkód

Dla sprawnej obsługi szkód klęskowych i/lub na dużych obszarach nie-
które ryzyka mogłyby być objęte indeksową/ryczałtową wyceną szkód.
Baza powinna służyć kalibracji i przy wycenie referencyjnej. 

3.  Integracja danych

Konieczne są integracje z rejestrami publicznymi z obszarów gospodarki
rolnej, zakładami ubezpieczeń, analiz antyfraudowych, procesami
weryfikacji obowiązku ubezpieczenia, zdjęciami satelitarnymi, informa-
cjami agrotechnicznych i innymi. Konieczne będzie powierzenie tych
zadań instytucji o odpowiednich kompetencjach, najlepiej bazując na
już istniejących integracjach, procesach zasilających, raportowych i roz-
liczeniowych. Gromadzenie danych o produkcji rolnej, technologii oraz
zdarzeniach powodujących zmiany w produkcji zapewni możliwość
ewolucji systemu i adaptacji do zmian w otoczeniu.

29
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2.6.  Cechy systemu

Dzięki takiej konstrukcji poszczególne elementy systemu specjalizują się
w obszarach swoich kompetencji (underwritingu, zbierania składek, obsługi
szkód, agrotechniki), a interwencja państwa jest ograniczona do zdarzeń klę-
skowych, których rozwiązania czysto komercyjne nie są w stanie zaadreso-
wać. Jednocześnie poprzez opłacanie składki w filarze 1. sami beneficjenci
pomocy klęskowej częściowo partycypują w wydatkach na ten cel. 

W ramach podsumowania rozważań w tabeli w sposób szczegółowy przed-
stawiono cechy poszczególnych elementów systemu.
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31

Cecha Filar 1. Filar 2. Filar 3.
Funkcja rea-
sekuracyjna

Fundament systemu

Instytucja
regulująca
system

Gromadze-
nie danych

Obowiązkowość Tak, wraz
z mechanizmami
egzekucji – każdy
ha otrzymujący
dopłaty
bezpośrednie
powinien być
objęty tym
obowiązkiem 

Nie

Dla kogo? Każde
gospodarstwo
spełniające
wymogi
agrotechniczne

Zakres ryzyk Ryzyka
klęskowe

Ryzyka
klęskowe
/inne ryzyka

Ryzyka
klęskowe

Poziom ochrony Podstawowy Rozszerzony 
/elastycznie
kształtowany

Podstawowy
i rozszerzony

Współfinansowanie
składki ze środków
publicznych

Tak (dopłaty
do składek,
zgodne
z regulacjami UE)

Tak (dopłaty
do składek

Pośrednio
– poprzez składkę
z filarów 1. i 2.

Nie 
(finansowane
z odpisu ze
składki z ub.
dotowanych)

Nie 
(finansowane
z odpisu ze
składki z ub.
dotowanych)

Współfinansowanie
szkód ze środków
publicznych lub WPR

Tak, poprzez rea-
sekurację
z filaru 3.

Tak (dla ryzyk klęsko-
wych), poprzez rease-
kurację
z ffilaru 3., dopłaty do
odszkodowań
w mutual fund (filar 2.)

Tak,
mechanizm
reasekuracyjny
z gwarancjami SP 

Kto może oferować? Zarejestrowane
podmioty bez
względu na formę

Zarejestrowane pod-
mioty bez względu na
formę

Mechanizm
wzajemności

Potencjalnie tak
(częściowo)

Potencjalnie tak
(częściowo)

Wycena szkód Ryczałtowa
/indeksowa/
indywidualna
wycena tylko
w sytuacjach
skrajnych

Finansowanie Składka:
częściowo
rolnik + dopłata
do składki
ze środków
publicznych
Szkody: 
współfinansowa-
nie
publiczne
poprzez
reasekurację 

Składka: częściowo
rolnik + dopłata do
składki ze środków
publicznych
na obecnych
zasadach

Zasilanie kapitału
ze środków
budżetowy oraz
składka z zakła-
dów filarów 1. i 2.
Wsparcie
publiczne przy
szkodach, jeżeli
zabraknie
środków

Odpis od składki Odpis od składki

Forum 11.2022:Layout 1  11/28/22  11:38 AM  Page 31



3. Proces tworzenia, dystrybucji i wykonywania 
ubezpieczeń

Poza stworzeniem nowego systemu konieczne są rozwiązania łączące
wszystkie jego elementy związane z kreacją, dystrybucją i wykonywaniem
ubezpieczenia. Ze względu na ilość podmiotów i zadań w systemie dookre-
ślenie zadań i zobowiązań w tym zakresie wydaje się niezwykle istotne.

1. Niezależnie od faktu, że produkty filarów 1. i 2. są oddzielnymi produk-
tami ubezpieczeniowymi, także w obszarze twórcy produktu (AUR/ZU),
oba filary winny być dystrybuowane łącznie.

2.  Zakład ubezpieczeń przystępujący do systemu obligatoryjnie dystrybu-
uje produkt klęskowy (filar 1.). Nie można uczestniczyć w systemie, ofe-
rując wyłącznie filar 2. Z regulacji tej wyłączone będą fundusze
wzajemne oferujące specyficzne rozwiązania ubezpieczeniowe. 

3. Oba filary opierają się na ubezpieczeniach dotowanych (dopłaty do skła-
dek) i obejmują maksymalne możliwości w ramach UE (do 70 %).

4. Propozycję składki za produkt klęskowy (ryczałt) przedstawia reaseku-
rator publiczny we współpracy z Agencją, zaś składka w filarze 2. wy-
nika z umowy ubezpieczenia i jest kalkulowana przez zakład
ubezpieczeń.

5. Ze składek (głównie filaru 2., ale też częściowo filaru 1.) zakład ubez-
pieczeń pokrywa koszty, w tym dystrybucji, likwidacji szkód (filar 2.) oraz
pozostałe. 
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6. Filar 1. jest swego rodzaju kluczem do systemu ubezpieczeń dotowa-
nych. Musisz go mieć, jeżeli chcesz:  

a) uczestniczyć w systemie ubezpieczeń dotowanych filaru 2.
(z wyjątkiem mutual fund);

b) otrzymać pomoc klęskową państwa.

7. Producent rolny nie musi nabywać produktów z filaru 2. (dotowane do-
browolne), ale musi kupić produkt klęskowy (w przypadku produkcji ro-
ślinnej pakiet, w przypadku produkcji zwierzęcej ubezpieczenie dla
właściwego ryzyka). Jeżeli nie potrzebuje żadnego produktu z filaru 1.,
oznacza to, że nie potrzebuje też pomocy klęskowej państwa i oferty
dotowanej. 

8. Ubezpieczenie klęskowe jest obowiązkowe. Jego posiadanie warunkuje
jakąkolwiek pomoc publiczną. Ubezpieczenie filaru 1. zakłada znaczące
wsparcie finansowe państwa w przypadku wystąpienia zdarzeń klęsko-
wych. W interesie publicznym jest jednak zabezpieczenie rolników rów-
nież przed ryzykami innymi niż klęskowe.

9. W przypadku zmiany uprawy (np. po szkodzie klęskowej rolnik podjął
decyzję o nowej uprawie w tym samym miejscu) konieczne jest zgło-
szenie aktualizujące i rekalkulacja składki w filarze 1.

10. Ustalanie przedmiotu ubezpieczenia (katalog upraw/zakres ryzyk) dla
systemu opracowuje AUR. Kwalifikacja ryzyk de facto „neutralizuje” ob-
szar IDD (badania potrzeb). Do systemu trafią ryzyka dotyczące pro-
dukcji rolnej. 
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34

Proces tworzenia, dystrybucji i wykonywania ubezpieczeń z uwzględnieniem
tych zasad zaprezentowano na poniższym schemacie.

Reasekurator

Pubiczny

co chronimy
za ile

Agencja Ubezpieczeń Rolnych

Produkt indeksow

Katalog ryzyl /przedmiotu

ubezpieczenia dla filaru 2.

Filar 1. - klęskowy

● obowiązkowy, wykupienie -
prawo do pomocy klęskowej
(produkty) oraz oferty dotowanej

● parametry produktu index lub ry-
czałt, zarządzanie procesem lik-
widacji szkód definiuje AUR

● zasady agtrochemiczne - AUR
● składka - reasekurator publiczny 
● składka pokrywa część ryzyka,

część kosztów dystrybucji ZU

Filar 2. - ubezpieczenia 
dodatkowe

● ubezpieczenia dobrowolne
● zakres ryzyk - ustala AUR
● zasady agtrochemiczne - AUR
● maksymalna suma ubezpiecze-

nia ustala AUR
● OWU - ustalają ZU
● ocena zyzyka/agrortechika - ZU
● ograniczenia franszyzny - ZU
● cena - ZU
● likwidacja szkód - ZU

składka filaru 1.

●  ZU 1

●  ZU 2

●  ZU 3

●  ZU 1

● ........

Produkty filaru  2.

- OWO/likwidacja

szkód

MRIRW

Dopłaty do

składek dla

ZU

Filar 1.

Filar 2.

Dystrybucja

●  Zapewniają zakłady

ubezpieczeń

●  Finansowanie z części

składki filaru 1.

oraz składki filaru 2.
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4. Wzajemność w systemie ubezpieczeń rolnych

W przypadku systemu ubezpieczeń rolnych funkcja wzajemności może być
wykorzystana w dwóch typach podmiotów:

•    TUW, który jest typowym zakładem ubezpieczeń, funkcjonuje na rynku   
ubezpieczeń, gdzie konkuruje ofertą z innymi zakładami (zarówno
w filarze 1., jak i 2.);

•    mutual fund, które są specyficznym tworem zaproponowanym po raz
pierwszy w regulacjach unijnych w 2009 r.

TUW jest zakładem ubezpieczeń, który charakteryzuje się tym, że zakup
ubezpieczenia powiązany jest z członkostwem. Członkowie są zatem za-
równo ubezpieczycielem, jak i ubezpieczonymi. Składka ubezpieczeniowa
jest nieostateczna – to zaliczka.

Konsekwencją pierwszej cechy jest udział ubezpieczonych we władzach TUW.
W aspekcie finansowym kluczowa jest cecha druga. Zakład oferujący ubezpie-
czenie komercyjne (spółka akcyjna) określa stałą składkę (w momencie zawie-
rania umowy) wynikającą z kalkulacji oczekiwanego przebiegu szkodowości
i metod oceny ryzyka. W odróżnieniu do niego w TUW ostateczna cena ubez-
pieczenia wzajemnego kształtować powinna się w oparciu o rzeczywisty prze-
bieg szkodowości i znana jest dopiero po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
W przypadku osiągnięcia nadwyżki finansowej przez TUW zostaje ona zwró-
cona ubezpieczonym, przeznaczona na podwyższenie kapitałów zakładu lub
inne cele. Jednak w momencie, gdy suma świadczeń i kosztów przewyższa
zaliczkowo opłacone składki, to członek TUW jest zobowiązany do dopłaty.
Dopłaty mogą być nieograniczone, często jednak poprzez odpowiednie prze-
pisy prawne obowiązek dopłat bywa ograniczany. W przypadku dopłat ograni-
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czonych istnieje możliwość zmniejszenia wysokości wypłacanego świadczenia3.
Scenariusz dodatniego wyniku w działalności TUW może zaistnieć, jednak po-
tencjalni właściciele muszą zaakceptować fakt, iż w razie niekorzystnego prze-
biegu szkodowości efekty działania TUW obciążą właścicieli, a zatem
bezpośrednio rolników, którzy będą zmuszeni dopłacić lub otrzymają obniżone
wypłaty. 

Mechanizm nieostatecznej składki, czyli dopłat i zwrotów, może wpłynąć na
obniżenie kosztu kapitałów lub ubezpieczenie ryzyka, dla którego brak jest
dostatecznych danych statystycznych, aby dokonać kalkulacji składki (wy-
ceny ryzyka). Możliwe jest to także dzięki zmniejszeniu wypłat odszkodowań,
jeśli składka jest niewystarczająca, a dopłaty okazałyby się zbyt wysokie.

Drugą formą opartą na wzajemności jest mutual fund. To system akredyto-
wany przez państwo członkowskie zgodnie z jego prawem krajowym, który
umożliwia stowarzyszonym rolnikom wspólne ubezpieczenie się i za pomocą
którego rekompensaty są wypłacane tym rolnikom (zrzeszonym w funduszu),
którzy ponieśli straty gospodarcze z tytułu określonych zdarzeń. W obecnej
rzeczywistości prawnej nie istnieją podstawy dla stworzenia tego typu narzę-
dzia w Polsce.

W przypadku mutual fund nie mówimy stricte o mechanizmie ubezpieczenio-
wym, a raczej o instrumencie związanym z zabezpieczeniem, wspartym do-
datkowo w dużym zakresie (nawet 70% wypłaconych odszkodowań) przez
środki unijne. Wsparcie powinno być przyznawane wyłącznie na pokrycie
strat, których wartość przekracza próg co najmniej 20% średniej produkcji
rocznej lub średniego rocznego dochodu rolnika z poprzednich trzech lat lub

36

3 Jakiekolwiek zapisy statutowe ograniczające wpływ ubezpieczonych na działalność zakładów

ubezpieczeń lub znoszące mechanizm dopłat zbliżają go do podmiotu oferującego ubezpieczenia

na zasadach komercyjnych a co za tym idzie, ograniczają korzyści ze zastosowania rozwiązań

wzajemnościowych.
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średniej z trzech lat obliczonej na podstawie pięciu wcześniejszych lat (z wy-
łączeniem wartości najwyższej i najniższej). Omawiane wsparcie może być
kierowane wyłącznie do rolników aktywnych zawodowo i uczestniczących
w zarządzaniu ryzykiem związanym z produkcją lub ryzykiem utraty docho-
dów w ich działalności rolniczej.  

Może być zatem niejako alternatywą dla ubezpieczenia. Dlaczego? Ponieważ
mutual fund obejmuje zazwyczaj zdarzenia, o których w języku ubezpiecze-
niowym mówi się często, że są nieubezpieczalne ze względu na swój cha-
rakter (np. brak danych statystycznych, które umożliwiłyby kalkulację składki,
lub takie zdarzenia, na które nie ma oferty ze strony zakładów ubezpieczeń,
np. ze względu na skalę strat lub regularne coroczne ich występowanie). Brak
danych i informacji o odszkodowaniach uniemożliwia zakładom ubezpieczeń
wyliczenie składki, a co za tym idzie, wycenę produktu. Skoro nie mogą go
wycenić, nie mogą go też sprzedać. Dlaczego zatem może zrobić to fundusz?
Rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu zdarzeń, jakie
są objęte ochroną funduszu, wypłaca się ze środków wniesionych do fundu-
szu przez zrzeszonych i niezrzeszonych rolników lub inne podmioty w łańcu-
chu rolnym oraz środków z WPR (do 70%). Dofinansowanie może też objąć
koszty administracyjne tworzenia funduszu. 

Wypłacalność mutual fund może być zagrożona wskutek systemowego cha-
rakteru zdarzeń katastroficznych, takich jak powszechna powódź, susza czy
epidemia. Oczywiście częściowym rozwiązaniem tego problemu może być
współpraca z reasekuratorem lub innymi funduszami, czyli dywersyfikacja
przestrzenna.  

37
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Mutual fund to jednak nietypowe ubezpieczenie, a żeby funkcjonowało w Pol-
sce, obok środków finansowych potrzebne są regulacje prawne umożliwia-
jące powołanie, organizację, zarządzanie i monitorowanie działalności tego
typu rozwiązania.

Opisane wyżej dwa rodzaje podmiotów wzajemnych pozwalają na różne wpi-
sane ich w system ubezpieczeń rolnych (zob. rysunek). 

* Należy pamiętać, iż wytyczne dotyczące dotowania ubezpieczeń z budżetu krajowego nakazują jed-
nakowe traktowanie zakładów ubezpieczeń operujących na danym rynku ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenia wzajemne z powodzeniem mogą stać się zarówno elementem
filarów 1. i 2. (dla ryzyk ubezpieczalnych), jak i wyłącznie filaru 2. (dla zdarzeń
niepodlegających tradycyjnemu ubezpieczeniu). Warto też pamiętać, że ubez-
pieczenia wzajemne (jak zresztą każdy rodzaj ubezpieczeń, także ubezpie-
czenia komercyjne) niespecjalnie sprawdzają się w momencie, kiedy mamy
do czynienia z ryzykiem o charakterze klęskowym o dużym nasileniu (często
powtarzających się klęskach występujących na znacznych obszarach kraju).

38

Strata w uprawach
lub zwierzętach

Zdarzenia
ubezpieczalne

Zdarzenia niepodlegające
tradycyjnemu ubezpieczeniu

Konkurencja między TUW i S.A. na dotychczasowych
zasadach − jednakowa oferta np. ubezpieczeń

dotowanych*

MUTUAL FUND

odszkodowanie i kwalifikowane koszty funkcjonowania dotowane
ze środków  UE

TUW
ubezpieczenia zawarte w mechanizmie pełnej wzajemności

(dopłaty lub redukcja odszkodowań)
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Do zjawisk takich w Polsce należy m.in. susza. W przypadku tego typu za-
grożeń wskazuje się często na zastosowanie rozwiązań innych niż tradycyjne
ubezpieczenia (np. rozwiązania indeksowe), ale też zaangażowanie pomocy
publicznej w systemy ubezpieczeniowe poprzez dotowanie składki i rease-
kurację państwową (zgodnie z propozycjami zgłoszonymi w zaprojektowanym
systemie). W tego typu ryzykach niespecjalnie ma znaczenie forma ubezpie-
czyciela, szczególnie na rynku takim jak polski, gdzie jeśli składki będą zna-
cząco niewystarczające na pokrycie pełnych odszkodowań, może wystąpić
sytuacja z koniecznością dopłat (tu ze względu na brak kultury wzajemności
możemy mieć finalnie problem z egzekucją dopłat).

Z drugiej strony, gdy zawarcie umowy ubezpieczenia jest niemożliwe (np. ze
względu na brak oferty w zakładach ubezpieczeń), ubezpieczenie wzajemne
(z zastosowaniem mechanizmu dopłaty lub/i zmniejszenia świadczenia) może
stać się jedynym narzędziem ubezpieczeniowym dostępnym dla rolnika.
Dotyczyć to może nowych produktów w TUW, ale przede wszystkim mutual

fund, które mogłyby stać się niejako uzupełniającym filarem systemu ubez-
pieczeń rolnych w Polsce. Co więcej, w takich przypadkach, kiedy TUW lub
mutual fund tworzy rozwiązania, które nie są dostępne na rynku ubezpiecze-
niowym, instytucje te mogłyby korzystać ze wsparcia np. reasekuratora
pełniącego funkcję reasekuratora publicznego (oczywiście w przypadku TUW
wymagana byłaby ocena oryginalności tego produktu przez instytucję regu-
lującą system). 

39
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Warto bardziej szczegółowo przeanalizować korzyści i wady zastosowania
ubezpieczeń wzajemnych w systemie ubezpieczeń rolnych (zob. tabela).

Zalety/Korzyści Wady/Słabości 

• uzupełnienie systemu ubezpieczeniowego –
pełniejszy zakres ochrony dla rolników, finan-
sowanie skutków zdarzeń, dla których nie ma
możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia
lub jest ona nieefektywna cenowo dla rolnika
(nowe produkty w TUW lub mutual fund);

• większe możliwości wpływu instytucji wzajem-
nościowych na prowadzenie przez rolników
działań prewencyjnych;

• rekompensata (świadczenie) pochodzące nie
tylko ze składek, ale także możliwość dofinan-
sowania ze środków UE (w przypadku mutual

fund);
• możliwość gromadzenia danych i ubezpiecze-

nia zagrożeń, dla których brak jest wystarcza-
jących danych statystycznych;

• możliwość pełniejszego wykorzystania środ-
ków UE (korzystanie nie tylko z dopłat bezpo-
średnich, ale także z instrumentów bezpo-
średnio wpływających na rozwój obszarów
wiejskich);

• zmniejszenie asymetrii informacji i hazardu
moralnego (poprzez dodatkowe wymogi for-
malne i dzięki wzajemności ubezpieczenio-
wej);

• możliwość wykorzystania danych posiadanych
przez istniejące stowarzyszenia (także bezpo-
średnio od rolników/członków), które nie są po-
wszechnie dostępne;

• nowe pole działania dla zakładów ubezpie-
czeń, np. współuczestnictwo w funduszu,
ubezpieczeniowe umowy grupowe dla rolni-
ków;

• po zdobyciu doświadczeń (a przede wszystkim
danych statystycznych) z mutual fund możli-
wość stworzenia w przyszłości zbliżonej oferty
przez zakłady ubezpieczeń;

• docelowo możliwość zmniejszenia wydatków
budżetowych na płatności pomocowe (ad hoc)
związane z finansowaniem skutków zdarzeń
nieubezpieczalnych (pełniejsza ochrona ubez-
pieczeniowa).

• trudny start (brak wiedzy i świadomości wza-
jemności);

• wymóg pełnego zaufania między stowarzy-
szeniami i jego członkami, konieczność peł-
nej przejrzystości działalności finansowej;

• duże narażenie na manipulacje ze strony
ubezpieczonych członków; konieczna kon-
trola działalności (szczególnie finansowej)
zapobiegająca traktowaniu szczególnie mu-

tual fund jako możliwości „skoku na kasę”
z UE;

• możliwe trudności w egzekucji dopłat, jeśli
takie by wystąpiły;

• dotyczyć może zdarzeń raczej trudno ubez-
pieczalnych, stąd trudności w określeniu
adekwatnej do potrzeb składki, co w konsek-
wencji może oznaczać konieczność urucho-
mienia ewentualnej dopłaty przez rolników;

• ograniczona możliwość zastosowania dla
zdarzeń o charakterze systemowym; 

• możliwe trudności z zapewnieniem odpo-
wiedniej puli środków na świadczenia i sta-
bilności funkcjonowania;

• długi okres niezbędny dla wykształcenia na
rynku odpowiednich mechanizmów i zbudo-
wania wiarygodności wśród producentów
rolnych, w rezultacie ocena powszechności
i adekwatności takich rozwiązań w okresie
dłuższym niż pięć lat;

• ograniczoność środków filaru 2. Wspólnej
Polityki Rolnej (w latach 2014-2020 część
środków z PROW została przeniesiona na
płatności bezpośrednie);

• ograniczona kompensata – brak pełności
ochrony ubezpieczeniowej; kompensata sta-
nowi raczej odpowiednik zapomogi niż
świadczenia odszkodowawczego, co może
być trudno zrozumiałe i w efekcie nieakcep-
towane przez rolników;

• brak doświadczeń.
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Szereg zagrożeń dotyczących szczególnie mutual fund można w prosty
sposób zredukować. Umowa na zarządzanie mutual fund z zewnętrzną in-
stytucją zarządzającą mogłaby w znaczący sposób zredukować poziom ma-
nipulacji lub wręcz nieuczciwości ze strony uczestników. Co więcej,
zapewniłaby przejrzystość w zarządzaniu finansami. Oczywiście instytucja
taka (m.in. mógłby to być zakład ubezpieczeń) powinna legitymować się właś-
ciwymi kompetencjami, np. w zakresie likwidacji szkód czy kalkulacji aktuar-
ialnych (na minimalnym poziomie wymagane byłyby opinie aktuariusza). Jej
wybór oraz polityka wpłat i wypłat powinny być akceptowane przez Agencję
Ubezpieczeń Rolnych, do której powinny też trafiać audyty funduszu.

Warto raz jeszcze podkreślić, że w przypadku ryzyk, dla których nie ma oferty
na rynku ubezpieczeniowym, instytucje (szczególnie mutual fund) powinny
konsekwentnie wymagać od ubezpieczonych działań prewencyjnych. Dla ta-
kich ryzyk ochrona ubezpieczeniowa nie powinna też pokrywać pełnych
szkód, co w wielu przypadkach w ogóle może umożliwić konstruowanie pro-
duktów.

Podsumowanie

Samo pojęcie wzajemności nie rozwiąże wyzwań stojących dziś przed system
ubezpieczeń rolnych. Kluczowa jest kompleksowość tego systemu, w tym
wdrażanie innych niż ubezpieczeniowe elementów zarządzania ryzykiem w rol-
nictwie. Wzajemność jest jego ważnym elementem, ale działania związane z jej
wdrożeniem muszą wiązać się nie tylko ze skorzystaniem z szyldu TUW, ale za-
stosowaniem wszystkich cech wzajemności i wymuszeniem pełnej transparent-
ności działań takich organizacji (szczególnie w przypadku aplikacji mutual fund).
Wraz z wdrażaniem do systemu ewentualnych rozwiązań opartych na wzajem-
ności ważne jest też budowanie wiedzy o instytucjach wzajemnych, aby zyskać
w środowisku rolnym akceptację jego działań, szczególnie jeśli dojdzie do
konieczności dopłat lub ograniczenia odszkodowań.
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