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KKonieczne jest zbudowanie odpowiednich rozwiązań ubezpie-
czeniowych, które zabezpieczą interesy producentów rolnych, ale 
przy zachowaniu odpowiednich parametrów eksploatacji środo-
wiska. Dlatego ubezpieczenia produkcji rolniczej, w tym produkcji 
roślinnej, powinno współgrać z ideami zrównoważonego rozwoju.

CELE DLA PRODUKCJI ROLNEJ
Wydawałoby się, że tradycyjne podejście mikroekonomiczne narzuca 
nam dość precyzyjne cele funkcjonowania każdego podmiotu: osią-
gniecie optimum przedsiębiorstwa w postaci maksymalizacji zysków 
przy zadanej wielkości kosztów lub minimalizacji kosztów przy 
zadanej produkcji. Współczesny świat zaskakuje nas nowymi sytu-
acjami: pandemia, zagrożenia terrorystyczne czy oczekiwania inte-
resariuszy w zakresie obowiązku prowadzenia biznesu w oparciu 
o zrównoważony rozwój. To znaczenie zmienia również cele, na 
których koncentrują się przedsiębiorstwa. Dla producentów rolnych 
w Unii Europejskiej pewnym wyznacznikiem celów są zapisy 
w kolejnych wersjach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). To od czego 
naliczana była i jest płatność bezpośrednia może przekładać się na 
ich decyzje odnośnie sposobu zasiewów czy zgłaszanych do ubez-
pieczenia upraw. 
W pierwszych latach funkcjonowania WPR premiowano przede wszystkim 
ilość wytwarzanych dóbr. Dopłaty kierowane były do tych rolników, którzy 
najwięcej sprzedawali swoich produktów. Jednak to prowadziło to nadpro-
dukcji w tych liniach biznesowych, gdzie dopłaty były największe. 
W konsekwencji, w kolejnych latach przyjęto schemat dopłat 
przede wszystkim do posiadanej powierzchni gruntów (z ograni-
czeniem maksymalnej dopłaty dla dużych gospodarstw, poprzez 
system tzw. modulacji dopłat bezpośrednich). Jednak najnowsze 
cele WPR inaczej pozycjonują dotychczasowe priorytety. Ich lista to 

Ubezpieczenie upraw 
w kształtowaniu 

zrównoważonego rozwoju

Człowiek nie może funkcjonować bez rolnictwa, a współczesne 
rolnictwo bardzo mocno zależy od tego, czy i w jaki sposób 
zaangażuje się w uprawę i hodowlę człowiek. Ale zarówno samo 
rolnictwo, jaki i pożytki uzyskiwane przez człowieka mogą zostać 
zredukowane przez nagłe zdarzenia. – Krzysztof ŁysKawa

KRZYSZTOF ŁYSKAWA 
dyrektor Działu Ubezpieczeń Rolnych Mentor

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Katedra Ubezpieczeń.

m.in.: zapewnienie rolnikom godziwych dochodów, przeciwdzia-
łanie zmianie klimatu, dbanie o środowisko, zachowanie krajobrazów 
i różnorodności biologicznej czy wsparcie wymiany pokoleń.
Liczba negatywnych zdarzeń losowych w Europie wciąż narasta. 
Kolejne fale przymrozków czy suszy wymuszają na poszczególnych krajach 
konieczność ciągłego modyfikowania i rozbudowywania systemów wsparcia 
rolników w zakresie zarządzania ryzykiem. Przykładem w tym zakresie 
może być nowe prawo we Francji. Wprowadzona 2 marca 2022 r. 
ustawa o większym upowszechnieniu ubezpieczeń upraw w rolnic-
twie oraz o reformie narzędzi zarządzania ryzykiem w rolnictwie jest 
zdaniem twórców odpowiedzią na rosnącą liczbę zagrożeń meteoro-
logicznych związanych ze zmianami klimatu (powtarzające się susze, 
późne przymrozki, gradobicia itp.). Celem jest zapewnienie lepszego 
pokrycia dla rolników poprzez wprowadzenie trójwarstwowego 
systemu pokrycia ryzyka już od 2023 r. Nowe rozwiązanie opiera się 
na trzech poziomach: I) absorpcja ryzyka o niskiej intensywności na 
poziomie indywidualnego gospodarstwa; II) łączenie ryzyka o śred-
niej intensywności pomiędzy terytoriami i sektorami poprzez ubez-
pieczenie klimatyczne, pakietowe od wielu ryzyk (MCR), którego 
składki będą dotowane przez państwo; III) bezpośrednie odszko-
dowania od państwa z tytułu tzw. ryzyk katastroficznych (realizacja 
idei reasekuratora krajowego). W wymiarze technicznym nowe 
rozwiązanie zakłada utworzenie pooli koasekuracyjnych pomiędzy 
poszczególnymi zakładami ubezpieczeń (na utworzenie pooli mają 
18 miesięcy) oraz pełną wymianę danych pomiędzy tymi ubezpieczy-
cielami a państwem w celu zapewnienia przejrzystości rynku ubez-
pieczeń rolnych. 
Pojawia się jednak w tym miejscu pytanie o to, czy system zarzą-
dzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych i dotowanych ubezpie-
czeń powinien koncentrować się tylko na szerszym pokryciu strat 
u rolników, czy też powinien pozwalać na realizację narzuconych 
celów przez Wspólną Politykę Rolną? A może techniczne wymagania 
stawiane przez zakłady ubezpieczeń powinny wymuszać zmianę 
postaw przedsiębiorstw rolnych?

ZMIANY KLIMATYCZNE A WYPŁACALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
O konieczności powiązania zmian klimatycznych z celami funkcjo-
nowania instytucji finansowania mówi się już od wielu lat. Doczeka-
liśmy się w tym zakresie konkretnych regulacji. W dniu 29 grudnia 
2019 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujaw-
niania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem 
w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r.). 
W konsekwencji zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do szerokiego rapor-
towania tych elementów, które mogą wpływać na wypłacalność towarzy-
stwa w dłuższej perspektywie, a mają związek ze zrównoważonym rozwojem. 
A to oznacza konieczność pokazania, czy i w jaki sposób zakłady 
ubezpieczeń kalkulują wpływ tych zjawisk na przyszłe odszko-
dowania i świadczenia (oznacza to wymóg posiadania wyższych 
środków własnych na pokrycie wymogów kapitałowych). Ale może 
jeszcze bardziej istotne jest wskazanie, czy poprzez swoje działania 
(np. wymagania w zakresie underwritingu) zakłady ubezpieczeń 
ograniczają intensywność zmian klimatycznych. 

ZASADY DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW W POLSCE
Pewną dynamikę w zakresie realizacji ubezpieczeń upraw możemy 
znaleźć również w zapisach funkcjonujących w Polsce warunków 
ogólnych ubezpieczenia dotowanego upraw. Celem, który posta-
wili sobie twórcy tego szczególnego rodzaju partnerstwa publiczno-
-prywatnego (PPP) w zakresie wdrożenia systemu ubezpieczeń 
w rolnictwie w Polsce, było stworzenie podstaw prawnych umożli-
wiających stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek 



31

TEMAT MIESIĄCA
KLIMAT

P A Ź D Z I E R N I K  2 0 2 2

Stosowanie biologizacji gleby       Tak        Nie

Uprawa ekologiczna       Tak        Nie 

z tytułu umów ubezpieczenia chroniących przed skutkami wystą-
pienia zdarzeń losowych, powodujących straty w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej zawartych z zakładami ubezpieczeń. I ten cel próbuje 
się osiągnąć poprzez zarówno zwiększanie procentowego poziomu 
dopłat do składek, jak i poprzez wartość środków budżetowych prze-
znaczanych na dopłaty do składek. Poziom dopłaty do składki został 
podniesiony z 50%, w pierwotnej wersji ustawy, do 65% w obecnej 
wersji. Zgodnie z planowanymi zmianami w regulacjach Unii Euro-
pejskiej – poziom dotowania wzrośnie do 70%, choć konieczna jest 
w tym względzie zmiana ustawy.
Analizując ryzyko związane z przestrzeganiem wymogów ochrony 
środowiska w odniesieniu do produktów ubezpieczeniowych ofero-
wanych rolnikom, coraz częściej dostrzega się potrzebę wdrażania 
zrównoważonego rozwoju zarówno w odniesieniu do rolnictwa, 
jak i samych instytucji finansowych. Jest to zgodne z zarysowanymi 
celami Wspólnej Polityki Rolnej i może budować dodatkowy przekaz 
zakładów ubezpieczeń w tym zakresie (oraz wpływać na zmniej-
szenie koniecznych do posiadania środków na spełnienie wymogów 
kapitałowych). Należy podkreślić, iż w wymiarze technicznym współ-
czesne rolnictwo jest wciąż skoncentrowane na wysokowydajnej produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, a celem jest osiągnięcie wysokich plonów oraz odpo-
wiedniej marży. A wszystko to (pomimo wzrastających cen) jest reali-
zowane w sytuacji łatwo dostępnych przemysłowych (syntetycznych) 
środków produkcji (nawozy mineralne czy środki ochrony roślin) 
i uproszczeń w agrotechnice (np. głęboka orka). W konsekwencji 
czynniki te oddziałują na glebę w sposób, który może pogarszać jej 
właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne. Mocno dostrzegalne 
jest również zjawisko erozji gatunkowej płodozmianów w Polsce, 
Europie i na świecie, poprzez ogromny udział zbóż w zmianowaniu, 
który czasami dochodzi nawet do 80% w strukturze zasiewów. Skut-
kuje to drastycznym ograniczeniem bioróżnorodności w rolnictwie. 
I tu z pomocą przychodzi biologizacja w rolnictwie, czyli świadome 

Należy podkreślić, iż w krótkim okresie zbieranie takich informacji 
nie pozwala na zmianę stawek stosowanych wobec klientów. Jednak 
przeprowadzane badania jednoznacznie wskazują, że gleba upra-
wiana zgodnie z zasadami biologizacji jest bardziej odporna na suszę, 
erozję wietrzną i pozwala na ograniczenie strat w wyniku deszczy 
nawalnych.

PREWENCJA – WYMÓG ZMIENIAJĄCY RZECZYWISTOŚĆ
Wprowadzenie działań prewencyjnych w zakresie zmniejszania 
częstotliwości i dolegliwości szkód o charakterze katastroficznym 
ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej zakładów ubez-
pieczeń i całych linii biznesowych. Samo finansowanie skutków 
zjawisk naturalnych, katastroficznych jest działaniem niewystar-
czającym i może łączyć się z koniecznością posiadania przez ubez-
pieczyciela coraz większych kapitałów. Pojawiające się wypłaty ze 
strony zakładów ubezpieczeń, bez dodatkowych wymagań, mogą 
wręcz zniechęcać do podejmowania aktywnych działań prewencyj-
nych w odniesieniu do eksploatacji środowiska. Dlatego ważnym 
jest, aby także w ramach funkcjonowania umów ubezpieczenia 
upraw nie zapominać o tym aspekcie. q

współdziałanie z przyrodą w realizacji celów gospodarstwa rolnego. 
Międzyplony wysiewane jako mieszanki gatunków odpowiednio 
dobrane do warunków klimatyczno-glebowych gospodarstwa, 
chronią glebę przed erozją wodną, wietrzną oraz przed nadmiernym 
nagrzewaniem się gleby. Ponadto są bogatym źródłem składników 
pokarmowych zmagazynowanych w resztkach roślinnych, uwal-
nianych stopniowo podczas procesu mineralizacji. Stanowią źródło 
składników pokarmowych dla wszystkich mikroorganizmów glebo-
wych, które następnie udostępniają je roślinom. Szacuje się, że wzrost 
zawartości próchnicy w glebie o 1% przekłada się na wzrost żyzności 
gleby – jej potencjału plonotwórczego o 12%. Zakłady ubezpieczeń 
mogłyby odmawiać przyjęcia danego stanowiska, pola do ubezpie-
czenia, jeżeli rolnik nie jest w stanie udowodnić działania zgodnego 
z ideą biologizacji.
W pewnym zakresie sytuacja ta zaczyna pojawiać się na naszym 
rynku. Oto jedno z towarzystw, oferujących ubezpieczenia upraw, 
w swoim standardowym wniosku o zawarcie ubezpieczenia, stawia 
pytania zarówno o przedplon, jak i stosowanie biologizacji. Jest ona 
rozumiana jako „agrotechnika poprawiająca kondycję i „zdrowie” gleby, 
na które składają się procesy, metody i czynności poprawiające kondycję gleby, 
zwiększające jej żyzność poprzez przyrost materii organicznej (próchnicy), 
działania na rzecz bioróżnorodności, dążenie do zbilansowania składników 
gleby i dobór odpowiednich praktyk oraz środków od produkcji – obniżenie do 
koniecznego minimum syntetycznych środków na rzecz naturalnych”. 

Zagrożenia przedsięwzięć typu PPP a polska ustawa 
o ubezpieczeniach dotowanych upraw – wybrane elementy

Ryzyko związane 
z przestrzeganiem 
wymogów 
ochrony 
środowiska

•	 brak wymagań ze strony ministerstwa i zakładów ubezpie-
czeń odnośnie odmian dopuszczonych lub preferowanych 
w zakresie realizowanych umów ubezpieczenia;

•	 brak kryteriów ubezpieczalności w zakresie spełnienia wy-
magań cross compilance lub wdrażania biologizacji gleb;

•	 brak jakichkolwiek wytycznych w zakresie realizacji zrówno-
ważonego rozwoju.

Ryzyko 
ukrytych wad

•	 podejście przez rolników do spełnienia wymogu ubezpie-
czenia 50% areału;

•	 zróżnicowanie co do kompetencji pracowników w procesie 
likwidacji szkód w poszczególnych zakładach ubezpieczeń, 
a nawet w ramach jednego zakładu ubezpieczeń;

•	 możliwość wstrzymania sprzedaży przez zakłady ubezpie-
czeń w związku z subiektywną negatywną oceną przyszłych 
warunków wegetacji (np. w odniesieniu do owoców);

•	 nieprawidłowości w zakresie kalkulowania stawek w za-
kresie ubezpieczenia suszy może prowadzić do szybszego 
uruchomienia pomocy publicznej w zakresie dopłaty do 
negatywnych wskaźników szkodowości.

Ryzyko utraty
kontroli 
publicznej 
nad świadczeniem 
usług

•	 niechęć zakładów ubezpieczeń do realizacji ochrony w za-
kresie suszy (brak faktycznej oferty lub akceptowanej pod 
względem cenowym przez rolników), a to jedno z kluczo-
wych zagrożeń pokrywanych przez pomoc ad-hoc;

•	 złożoność procedury likwidacji nie pozwala na wiarygodną 
ocenę ze strony ministerstwa faktycznych rozmiarów szko-
dy (w celu realizacji ewentualnej dodatkowej pomocy lub 
szacowania dopłat na wyrównanie szkodowości dla zakła-
dów ubezpieczeń);

•	 brak ochrony lub wypłat ze strony ubezpieczycieli skut-
kuje zgłaszaniem uwag i roszczeń producentów do mini-
sterstwa (w celu zmiany zasad funkcjonowania zakładów 
ubezpieczeń).

Źródło: Soliwoda, M. et al. (2021). Analizy popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych. Instytutu 
Ekonomik Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Agrotechnika poprawiająca kondycję i „zdrowie” gleby, na którą 
składają się procesy, metody i czynności poprawiające kondycję gleby, 
zwiększające jej żyzność poprzez przyrost materii organicznej (próchnicy), 
działania na rzecz bioróżnorodności, dążenie do zbilansowania składników 
gleby i dobór odpowiednich praktyk oraz środków do produkcji – 
obniżenie minimum syntetycznych środków na rzecz naturalnych. 
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