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Świat zdominował temat pandemii. 
Tym żyjemy, tym się przejmujemy, 
temu próbujemy podporządkować 
nasze życie – tak, by zwycięsko 
przejść przez ten wymagający czas. 
Gospodarka światowa nie ma lekko  
i pomimo wielu różnych prób, 
podejmo wanych przez poszczególne 
rządy, czeka nas spowolnienie.

Szczerze musimy jednak przyznać, 
że z ubezpieczeniami kryzys 
obchodzi się – jak dotąd – łagodnie. 
Branża spodziewa się spadków 
raczej w odłożonych terminach, choć 
może nawet i do tego nie dojdzie. 
Dzięki pandemii wszyscy czegoś 
się nauczyliśmy. Klienci: że warto 
się ubezpieczać, przede wszystkim 
swoje życie i zdrowie. Ubezpiecze-
niowcy: że pora zmienić produkty. 
Przykładowo ubezpieczenie przerw 
w działalności i utraconych zysków 
musi włączać nowe ryzyka, właśnie 
takie jak pandemia.

Ten numer postanowiliśmy poświęcić 
jednak innemu wyzwaniu: dużym 
ryzykom energetycznym. Świat dzieli 
się na tych, którzy pewnie idą w 
dekarbonizację i zieloną energię, oraz 
na tych, którzy nadal wierzą w węgiel. 
Doskonale widzimy to na przykładzie 
Polski. Jak z pandemią: trudno 
dziś orzec, w jakiej rzeczywistości 
spotkamy się za jakiś czas. 

Przyszłość jest niepewna, natomiast 
pewne jest to, że GrECo będzie obok 
swoich klientów, działając dla ich 
dobra. Działamy też pro bono dla 
dzieci i młodzieży, o czym również 
kilka zdań. Chcemy dla nich jak 
najlepiej, bo to one przejmą  
za nas odpowiedzialność: za kraj,  
za planetę, za rzeczywistość.

Paweł Paluszyński
Prezes Zarządu 

Wydanie specjalne dot. energetyki i górnictwa
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Sektor energetyczny w obliczu wyzwania 
Jak koronawirusowy kryzys zmienia branżę

Cały świat nadal zmaga się z rozprzestrzeniającym 
się z niesamowitą szybkością wirusem SARS CoV-2. 
Większość krajów zdecydowała się na ograniczenie 
wprowadzonych na początku epidemii restrykcji –

tak, aby poszczególne sektory gospodarki nie upadły. 
Niemniej jednak negatywny wpływ koronawirusa  

na gospodarki poszczególnych krajów jest olbrzymi.

  

Podczas gdy prawie cała populacja 
wciąż zachęcana jest do pozostania 
w domu, firmy na całym świecie 
aktywują swoje plany reagowania 
kryzysowego lub pospiesznie 
próbują znaleźć rozwiązanie, by 
poradzić sobie z nagłą utratą 
przychodów i rynków. Na początku 
marca eksperci Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego przewidywali, że 
epidemia Covid-19 obniży wzrost 
PKB w Polsce w 2020 r. o 0,4-1,3 
p.p. Te prognozy są już na szczęście 
nieaktualne. Jak poinformował  

Główny Urząd Statystyczny, 
produkcja przemysłowa  
w stosunku do roku 2019 wzrosła  
w czerwcu o 0,5 proc. vs konsensus 
(szacowanego) spadku o 6,5 proc. 
i po spadku o 17 proc. w maju. 
Natomiast produkcja przemysłowa  
w czerwcu miesiąc do miesiąca wzrosła 
o 13,9 proc. vs konsensus wzrostu  
o 4,9 proc. i po wzroście o 10,1 proc.  
w maju. Wzrost produkcji 
przemysłowej r/r w czerwcu 
to kolejna dobra informacja 
z gospodarki, potwierdzająca 
przynoszącą efekty walkę  
z koronawirusem w Polsce.
Jak pokazują dane GUS, sytuacja  
w Polsce nie jest krytyczna, 
niemniej patrząc globalnie należy 
uznać, że mamy do czynienia 
z ogólnoświatowym kryzysem 
gospodarczym. Koronawirus  wywiera 
również presję na światowe ceny 
surowców kopalnych. Sytuacja 
uderzyła w poszczególne branże – 
od transportowej po produkcyjną. 
Zawieszające tysiące lotów linie 
lotnicze nie potrzebowały tyle 

paliwa, co przed laty, gospodarka 
chińska nie zużywała tyle ropy, co 
wcześniej, podobnie jak gospodarka 
amerykańska czy europejska. Chiny 
były przez długi czas liderem pod 
względem ilości importowanej ropy. 
Sektor morski, który odpowiadał 
za połowę światowego popytu na 
produkowany z ropy naftowej olej 
opałowy, również znacznie ograniczył 
zużycie. Oczywiście  w przeciągu 
ostatniego miesiąca / dwóch sytuacja 
się poprawia, ale daleko nam jeszcze 
do stanu sprzed epidemii.  

W jaki sposób koronawirus
wpłynął i będzie wpływał
na sektor energetyczny?
W ciągu ostatnich kilku miesięcy 
mieliśmy do czynienia z rekordową 
nadwyżką produkcji ropy naftowej, 
ocenianą mniej więcej na ok.  
6 mln baryłek dziennie. Sytuację 
potęgowały działania Arabii 
Saudyjskiej, która w wojnie cenowej 
z Rosją gwałtownie obniżała ceny  
i zapowiadała uruchomienie jeszcze 
większej produkcji. Powodowało to 
jednocześnie wzrost zapasów. 

Co ciekawe, w lipcu grupa państw 
OPEC+, tworzących tak zwane 
porozumienie naftowe, ustaliła, 
że od sierpnia wprowadzony 
wcześniej poziom cięć wydobycia 
do 7,7 mln baryłek dziennie 
zostanie zredukowany. Podczas 
spotkania ministerialnego 
komitetu monitorującego 
zostało ustalone, że ograniczenia 
redukcji wydobycia ropy zostaną 
zmniejszone od pierwszego 
sierpnia z 9,7 mln baryłek 

do 7,7 mln baryłek dziennie. 
Dotychczasowe kwoty ograniczeń 
obowiązywały od 1.maja. Wpływ 
na tę decyzję miał poprawiający 
się popyt. Jak pokazują notowania 
ropy naftowej, sytuacja z dnia na 
dzień poprawia się. 

Podobnie jak w przypadku ropy 
naftowej, również producenci  
gazu ziemnego podczas tzw. 
lockdownu musieli ograniczyć 
wydobycie, ponieważ popyt 
gwałtownie spadł. Rynek, który 

nie uporał się z dotychczasowymi 
kłopotami, stanął przed kolejnym 
wyzwaniem. Mający miejsce  
w przeciągu ostatnich lat gwałtowny 
rozwój rynku skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) w krajach takich 
jak: Katar, Australia, Malezja, USA, 
Nigeria czy Trynidad i Tobago, 
ożywił całą branżę i wprowadził 
nowych, wielkich graczy, z którymi 
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dotychczasowi giganci musieli konkurować. Wymuszało 
to obniżki cen. Przy obniżonym popycie ceny ponownie 
musiały ulec obniżeniu. 

Podczas gdy społeczeństwo spędzało czas w domu, 
zużycie energii – tak w Polsce, jak i całej Europie 
– zmalało o ok. 20 proc., potaniały emisje CO2. 
To wszystko stanowiło zły prognostyk dla sektora 
energetycznego. Zmniejszenie zużycia i regulacje 
prawne powodują, że poza rynek energii wypadają 
najdroższe technologie (farmy fotowoltaiczne, 
wiatrowe) oraz stare bloki energetyczne.

Koronawirus dotknął w równym stopniu sektor paliw 
kopalnych, jak i całą branżę odnawialnych źródeł 
energii. Sytuacja negatywnie odbiła się na globalnym 
łańcuchu dostaw komponentów do farm słonecznych  
czy też wiatrowych. Skutki były i są cały czas odczuwalne 
przez importerów. Musimy pamiętać, że większość 
modułów fotowoltaicznych na świecie powstaje   
w Chinach, które ograniczyły bądź zaprzestały  produkcji. 
Całe szczęście polscy producenci stanęli na wysokości 
zadania i w wielu przypadkach udało się zamienić 
wykorzystywaną technologię na tę produkcji polskiej. 

Patrząc z perspektywy kilku ostatnich miesięcy, polska 
branża OZE nie doświadczyła ekstremalnych turbulencji 
w związku z panującą epidemią. Zauważalny jest spadek 
tempa realizacji poszczególnych inwestycji, ale jest on 
niższy niż zakładany przez ekspertów kilka miesięcy temu. 

Rozwiązania przewidziane w „tarczy antykryzysowej”,  
a w szczególności tzw. prawo do przedłużenia terminów 
(prawo wytwórcy do jednorazowego przedłużenie 
terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej  
po wygraniu aukcji o dodatkowe 12 miesięcy w stosunku 
do pierwotnego terminu przypisanego dla danego 
rodzaju instalacji OZE) sprawiły, że branża OZE w Polsce  
z większym spokojem patrzy w przyszłość. 

Michał Olszewski  
Dyrektor Sektora  

Energetyki i Górnictwa 
T +48 22 39 33 358 

m.olszewski@greco.services

W październiku 2019 r., kilka 
miesięcy przed rozlaniem 
się po świecie pandemii 
koronawirusa, prognozowano, że 
rok 2020 będzie rekordowy pod 
względem zwiększenia udziału 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. Światowe instalacje 
fotowoltaiczne i wiatrowe miały 
przekroczyć poziom z 2018 r. 
o ponad 20 proc. Oczekiwano 
dalszego wsparcia rozwoju OZE 
ze strony rządów w Chinach, 
państwach Unii Europejskiej, 
Stanach Zjednoczonych i Indiach.  
Dziś przewiduje się, że w 2021 r. 
poziom zwiększenia mocy będzie 
bliski z osiągniętym poziomem  
w 2019 r. Pomimo odbicia, 
łączny wzrost w 2020 r. i 2021 r. 
będzie prawie o 10 proc. niższy 
w porównaniu z poprzednią 
prognozami ekspertów. 

Podsumowując, koronawirus miał  
i nadal ma negatywny wpływ  
na sektor energetyczny, ale 
przynamniej w Polsce producenci / 
dostawcy / inwestorzy wychodzą  
z tego kryzysu obronną ręką. Inwestycje 
energetyczne, w tym te koronne, 
jak np. budowa bloków gazowo-
parowych w Elektrowni Dolna Odra, są 
kontynuowane i nic nie wskazuje na to, 
aby miało się to zmienić. 

Ubezpieczenia sektora  
energetycznego 
Czy sytuacja związana  
z koronawirusem ma wpływ 
na ubezpieczenia sektora 
energetycznego? 
Przez ostatnich kilka lat  
podstawowym problemem branży 
były zagadnienia związane  
z prowadzoną (również przez dużą 
część rynku ubezpieczeniowego 
/ reasekuracyjnego) polityką 
ograniczania zaangażowania  
w ryzyka węglowe (tzw. polityka 
dekarbonizacyjna). Strategia 
ta spędzała sen z oczu osobom 
odpowiedzialnym za kwestie 
ubezpieczeniowe w firmach 
energetycznych oraz brokerom 
obsługującym ten sektor rynku. 

Pojawiające się obecnie argumenty, 
dotyczące strategicznej roli węgla 
w zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, nie odwrócą 
trendu nieubezpieczania ryzyk 
węglowych. Patrząc na prowadzoną 
politykę energetyczną w Polsce 
i w Unii Europejskiej, powoli 
następował będzie zmierzch 
nowych inwestycji energetycznych, 
opartych o zasilanie węglowe. 
Planowane obecnie inwestycje, 
takie jak wspomniana wcześniej 
rozbudowa Elektrowni Dolna Odra 
(1 400 MW) czy zawansowane plany 
budowy morskich farm wiatrowych 
na Bałtyku, pokazują kierunek,  
którym będzie zmierzała polska 
energetyka. Według rządowych 
strategii w kolejnych latach udział 
węgla w miksie energetycznym ma 
sukcesywnie spadać aż do 60 proc.  
w 2030 r., przy równoczesnym 
zwiększaniu udziału odnawialnych 
źródeł do 27 proc. w 2030 r. 

Nie możemy oczekiwać, że sytuacja 
związana z koronawirusem zmieni 
dotychczasowe postrzeganie ryzyk 
węglowych i sprawi, że ubezpieczyciele 
wrócą do tego segmentu. 

Patrząc przez pryzmat epidemii 
wirusa SARS CoV-2 oczekuje się, że 
najbardziej dotknięty negatywnymi 

następstwami będzie sektor 
fotowoltaiczny. Zatrzymanie łańcucha 
dostaw może doprowadzić do jego 
całkowitej zapaści.
Prawdziwy wpływ pandemii będzie 
odczuwalny dopiero pod koniec 2020 r. 
 i na początku 2021 r. Nie tylko 
możemy spodziewać się rosnącej 
liczby zgłaszanych szkód w ciągu 
roku, ale również prawdopodobne 
jest, że ubezpieczone wartości 
spadną (z powodu np. utraty 
zysków), co spowoduje gwałtowny 
spadek składki przypisanej brutto 
na całym świecie (składka na 
ubezpieczenie przerw w działalności 
gospodarczej jest zwykle obliczana 
jako iloczyn rocznego zysku brutto), 
a tym samym pogorszenie się 
wskaźnika łącznego.
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Ubezpieczać czy nie ubezpieczać?  
Rynek ubezpieczeń sektora energetycznego  

oraz górniczego

Odpowiedź na zadane powyżej pytanie oczywiście 
brzmi: ubezpieczać. Niemniej jest to dla polskich grup 

energetycznych oraz przedsiębiorstw z branży górniczej 
– podobnie jak dla każdego innego przedsiębiorcy – coraz 

trudniejsze oraz droższe. Rosnące składki, znikająca 
pojemność, coraz trudniejsze do zaakceptowania warunki 

zakresowe... To nowa rzeczywistość ubezpieczeniowa. 
Jesteśmy w twardej fazie rynku. 

  

Koniunkturalny cykl 
ubezpieczeniowy, zwany też 
cyklem underwritingowym, 
polega na naprzemiennym 
występowaniu faz wysokich 
i niskich cen ubezpieczenia 
(tzw. hard market phase i 
soft market phase). Powody 
pojawiania się poszczególnych 
faz mogą być różnorakie. Część 
analityków wskazuje, że są one 
uzależnione wyłącznie od samych 
ubezpieczycieli: naiwne metody 
szacowania składek, uleganie 
presji konkurencji (miękka 
faza rynku) czy ograniczenia 
pojemności ubezpieczeniowej, 
plany naprawcze związane 
z negatywnymi wynikami 
rentownościowymi (twarda faza 
rynku). Pojawiają się również 

opinie, że ubezpieczyciele nie 
mają wpływu na występowanie 
poszczególnych faz, gdyż są 
one uzależnione od czynników  
instytucjonalnych (np. regulacje 
prawne), ogólnogospodarczego 
cyklu koniunkturalnego czy 
kształtowania się poziomu stóp 
procentowych. Tak czy tak, to nie 
powody są kluczowe – istotnym 
jest, czym obecna sytuacja grozi 
klientom sektora energetycznego 
oraz górniczego.

Dla wielu osób zajmujących się 
ubezpieczeniami jest to pierwsze 
doświadczenie z trudnymi 
warunkami rynkowymi.  
W przeciągu ostatniej dekady 
poziomy stawek ulegały wahaniom, 
jednak ogólny trend prowadził 

do ich zmiękczania. Ostatnim 
momentem, w którym mieliśmy do 
czynienia z prawdziwym twardym 
rynkiem, był 2004 r. Niestabilność 
rynku prowadzi do trudności 
związanych z budżetowaniem 
kosztów ubezpieczenia. Pojawiają 
się również pytania, czy koszt 
ubezpieczenia nie jest zbyt wysoki, 
czy nie lepiej jest zrezygnować  
z pokrycia ubezpieczeniowego 
(część klientów w Polsce 
zdecydowała się na takie 
rozwiązanie, czy to w zakresie 
działalności wydobywczej, czy
dystrybucyjnej). Jednym  
z alternatywnych rozwiązań 
branych również pod uwagę jest 
stworzenie własnego, zależnego 
towarzystwa ubezpieczeniowego 
(captive insurance organization).

Towarzystwo zależne (captive insurance organization) jest to towarzystwo ubezpieczeniowe (szerzej - organizacja 
ubezpieczeniowa), które należy i jest kontrolowane przez podmiot lub podmioty w tym towarzystwie ubezpieczone.
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 ▪ firmy, w których ponad 30% przychodów pochodzi z węgla;
 ▪ firmy, w których ponad 30% wyprodukowanej energii pochodzi z węgla;
 ▪ firmy wydobywcze, które wydobywają ponad 20 milionów ton węgla rocznie;
 ▪ firmy aktywnie zaangażowane w budowę nowych mocy węglowych (elektrowni węglowych), wskazanych przez 

Urgewald na liście ‘Top 120 Coal Plant Developers' (liście największych firm związanych z wydobywaniem i wyko-
rzystywaniem węgla.)

Większość zakładów ubezpieczeń jako firmy związane z węglem  
(czyli takie, których nie chce wspierać) traktuje:

   

Ubezpieczyciele i reasekuratorzy twierdzą, że 
rosnące stawki ubezpieczeniowe / reasekuracyjne  
wreszcie pozwoliły im „odbić się od dna” i z nadzieją 
patrzeć w przyszłość. Z drugiej strony trudno jest 
zrozumieć sytuację, w której przez ostatnich kilka, 
kilkanaście lat cena za dane ryzyko utrzymywała 
się na mniej więcej tym samym poziomie, a oferta 
odnowieniowa przedstawiona w bieżącym roku jest 
droższa o 25-30%. Trudno jest zrozumieć logikę tak 
wysokich podwyżek. Brokerzy pracujący na rynkach 
międzynarodowych wskazują, że podwyżki ofert 
odnowieniowych osiągają nawet 50%. 

Kolejnym kłopotem, z którym boryka się branża 
energetyczna i wydobywcza, to tzw. polityka 
dekarbonizacyjna. W przeciągu ostatnich kilku lat duża 
część rynku ubezpieczeniowego wprowadziła restrykcyjną 
politykę ograniczania zaangażowania w ryzyka węglowe. 
Firmy takie jak Axa, Generali, Uniqa czy grupa VIG, jedna 
po drugiej wdrażały regulacje wewnętrzne, skutkujące 
ograniczeniem bądź całkowitym wycofaniem pojemości dla 
energetyki węglowej. Pozostali na rynku ubezpieczyciele 
wykorzystali sytuację rynkową, znacznie podnosząc stawki 
bądź zaostrzając prowadzoną politykę underwritingową.

Polski rynek w zakresie polityki dekarbonizacyjnej 
podążył za największymi firmami ubezpieczeniowymi 
oraz reasekuracyjnymi w Europie. Pierwsze polityki 
ubezpieczycieli lub reasekuratorów wprowa dzające 

ograniczenia w ubezpie  czaniu sektora węglowego 
zostały ogłoszone w 2017 r. Dziś już dziesięciu 
największych europejskich graczy posiada takie 
zapisy w swoich oficjalnych dokumentach. Są to: AXA, 
Allianz, Generali, Hannover Re, Mapfre, Munich Re, 
SCOR, Swiss Re, Talanx, Zurich. 

Swiss Re i Zurich są liderami w zakresie 
nieubezpieczania ryzyk węglowych. Ich polityka 
dotycząca węgla obejmuje nowe, jak również 
istniejące (ubezpieczane dotychczas przez te firmy) 
projekty, jednocześnie firmy te nie ubezpieczają 
jakichkolwiek operacji (również pozawęglowych), 
należących do przedsiębiorstw działających  
w sektorze węglowym.

AXA, AXIS Capital, Generali, QBE, Allianz, Chubb, 
SCOR, Hannover Re, HDI Global, Aviva, Munich 
Re, Mapfre i Ping An (a także część mniejszych 
ubezpieczycieli) również nie ubezpieczają firm 
z sektora węglowego, przy czym oferują jednak 
ochronę ubezpieczeniową swoim dotychczasowym 
klientom. Część z wymienionych ubezpieczycieli 
przewiduje określoną datę, po której wycofają się ze 
wsparcia swoich dotychczasowych klientów. 

Dane z grudnia 2019 r. wskazują, że od 2016 r. 
udział rynkowy reasekuratorów, którzy wprowadzili 
restrykcje w oferowaniu ochrony dla sektora 

węglowego, wzrósł  
z 3,8% do 46,4%, biorąc pod 
uwagę lokowaną składkę (źródło: 
Raport „INSURING COAL NO 
MORE. The 2019 Scorecardon 
Insurance, Coal and Climate 
Change, UnfriendCOAL”).

Pamiętać jednak musimy, że 
produkcja energii w Polsce opiera 
się przede wszystkim o paliwa 
kopalne. Obecnie udział mocy 
zainstalowanych w węglu 
brunatnym i kamiennym to około 
70% łącznej mocy zainstalowanej 
w Polsce (siłownie oparte o węgiel 
brunatny – 9,3 GW, węgiel kamienny 
– 23,9 GW). Ze względu 
 na inwestycje zakończone  
w 2019 r.  (m.in. budowy bloków 
5 i 6 w Elektrowni Opole), moc 
zainstalowana w węglu wzrosła  
w porównaniu do 2018 r.  
o 2040 MW. Udział węgla  
w produkcji energii elektrycznej  
w 2019 r. wyniósł 73,6%, co 
stanowi o 4,8 p.p. mniej niż 
rok wcześniej. Obrany zarówno 
przed grupy energetyczne, 
jak i ubezpieczycieli kierunek 
odchodzenia od węgla oczywiście 
jest jak najbardziej słuszny. 
Pytanie, które się nasuwa, 
jest tylko jedno: czy  firmy 
z sektora energetycznego, 
dotychczas wykorzystujące 
węgiel jako podstawowe 
paliwo, ale posiadające 
wdrożone, restrykcyjne polityki 
dekarbonizacyjne, nie powinny 
otrzymać wsparcia w postaci 
ochrony ubezpieczeniowej swoich 
aktywów. Natychmiastowa 
transformacja energetyczna Polski 
jest niemożliwa. Nie możemy jej 
oczekiwać, a bloki energetyczne 
(również te nowoczesne 

węglowe) potrzebują ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Rynek ubezpieczeń i reasekuracji 
energii odnawialnej w ostatnim 
czasie również twardniał. Stan ten 
związany był głównie z niskimi 
poziomami franszyz redukcyjnych, 
wysoką częstością występowania 
szkód oraz ekspozycją na szkody 
naturalne. Tendencja pokazywała, 
że nawet w przypadku wznowienia 
bezszkodowej polisy jej cena 
rosła średnio o 12,5%-15%. 
Dodatkowo duża część rozszerzeń 
zakresowych, takich jak ryzyko 
cyber, terroryzm czy rozszerzenie 
odpowiedzialności o szkody 
związane z  pracami budowlano-
-montażowymi, znikają z ofert. 

Problemy rynku zauważalne są 
również w przypadku ubezpieczeń 
sektora wydobywczego. 
Charakterystycznymi problemami, 
z jakimi zmaga się obecnie branża 
wydobywcza, to:

 ▪ kwestie zrównoważonego 
rozwoju oraz ryzyk 
środowiskowych – znacz-
nie ograniczona została 
pojemność ubezpieczeniowa 
/ reasekuracyjna dla ryzyk 
związanych z węglem i piaskami 
roponośnymi;

 ▪ magazyny odpadów przerób-
czych (TSF) – znacznie zmniej-
szona pojemność ubezpie-
czeniowa / reasekuracyjna dla 
takiego typu projektów;

 ▪ wysoki poziom powtarzających 
się szkód, związanych z ryzykami 
majątkowymi, powodujący brak 
rentowności kontraktów, nawet 
pomimo zmniejszonej liczby 
szkód związanych z ryzykami 
Nat/Cat (2019 r.);

 ▪ ryzyko polityczne / kwestie regu-
lacyjne / trendy terytorialne  
w sporach sądowych;

 ▪ zmienność cen – ubezpieczenie 
przerw w działalności (BI);

 ▪ ekstremalne warunki pogodowe/ 
 katastrofy naturalne.

Czy można poradzić sobie  
z opisanymi powyżej problemami 
ubezpieczeniowymi? Jak najbardziej. 
Ostatnie doświadczenie GrECo  
w zakresie pozyskiwania 
ubezpieczenia czy reasekuracji dla 
klientów z branży energetycznej oraz 
górniczej pokazują, że odpowiednio 
przygotowany i przeprowadzony 
proces plasowania pozwala osiągnąć 
sukces w postaci pożądanego 
zakresu pokrycia przy oczekiwanej 
(najniższej możliwej do uzyskania) 
cenie ubezpieczenia. Olbrzymi 
wpływ na finalny kształt oferty  ma 
posiadanie odpowiedniej wiedzy, 
doświadczenia oraz znajomości 
rynku ubezpieczeniowego czy 
reasekuracyjnego przez brokera. 
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Błękitne paliwo 
Przyszłość paliwa gazowego

W ostatnim czasie najważniejszą informacją dla polskiej 
energetyki było ogłoszenie rozpoczęcia budowy  

Baltic Pipe – jednej z największych inwestycji 
energetycznych w historii. 

Żerań (planowane zakończenie 2020 r.) czy niemającą 
szczęścia inwestycję w Stalowej Woli. Oczywistym jest,  
że zapotrzebowanie na paliwo gazowe będzie rosło. 
Dodatkowo planowane inwestycje, takie jak rozbudowa  
Elektrowni Dolna Odra o dwa bloki gazowo-parowe o łączonej 
mocy 1 400 MW, sprawiają, że polska energetyka będzie 
potrzebowała dużo więcej paliwa gazowego niż dotychczas. 

Dywersyfikacja postępuje
Zgodnie z założeniami "Polityki energetycznej Polski 
do 2040" (PEP2040) udział produkcji w jednostkach 
gazowych w strukturze wytwarzania ma wzrosnąć do 
ok. 10% w 2030 r. i do 17% w 2040 r. Plany są ambitne, 
jednak i niezbędne, jeżeli chcemy podążać w stronę 
neutralności klimatycznej. Przy obecnym stanie tech-
nologicznym OZE (całkowity brak sterowalności i 
przewidywalności w zakresie produkcji energetycz-
nej) potrzebujemy możliwości bilansowania krajowego 
systemu elektroenergetycznego. Dzisiaj faktycz-
nie umożliwiają to tylko bloki energetyczne oparte 

o zasilanie węglowe bądź właśnie gazowe. Nie ma 
możliwości magazynowania energii w dużych ilościach, 
dlatego też rozwój OZE wymusza również rozwój tzw. 
tradycyjnej energetyki. Atutem przemawiającym  
za wykorzystaniem źródeł gazowych jest stosunkowo 
niższa emisyjność niż w przypadku konwen cjonalnych 
źródeł węglowych. 

Budowa Baltic Pipe wpisuje się w działania skierowane  
na zwiększenie możliwości dywersyfikacji dostaw surowca 
do Polski. Dywersyfikacja konsekwentnie  w ostatnich 
latach postępuje. W 2019 r. udział  w imporcie gazu z Rosji 
spadł do ok. 60% z ok. 67%  w 2018 r., w odróżnieniu 
od sprowadzanego do kraju LNG, którego udział  
w imporcie wzrósł do ok. 23% z ok. 20% rok wcześniej  
(w 2019 r. PGNiG sprowadziło do Polski 31 dostaw LNG, 
rok wcześniej  ̶  23.). Jest to jednak wciąż za mało. Sam 
projekt Baltic Pipe nie wystarczy, aby zapewnić infrastrukturę 
techniczną tak potrzebną do dywersyfikacji. Kluczowym jest 
rozpoczęcie innych projektów oraz rozbudowa infrastruk-
tury wewnętrznej, zapewniającej magazynowanie oraz 
wykorzystanie gazu ziemnego przez elektroenergetykę. 
Wspomniana wcześniej strategia dotycząca polityki ener-
getycznej Polski wskazuje następujące projekty niezbędne 
do zapewnienia odpowiedniego poziomu dywersyfikacji: 

 ▪ rozbudowa terminalu LNG – planowane jest 
osiągnięcie przepustowości (odbioru i regazyfikacji) 
na poziomie 7,5 mld m3 rocznie (aktualne zdolności 
regazyfikacyjne wynoszą 5 mld m3/rok);

 ▪ rozbudowa połączeń z państwami sąsiadującymi, tj. 
Słowacją, Litwą, Czechami oraz Ukrainą.

Dodatkowo planowana jest budowa pływającego 
terminala magazynującego i regazyfikującego, czyli tzw. 
jednostki FSRU (Floating Storage Regasification Unit), 

która cumować miałaby w Zatoce Gdańskiej. Moc takiej 
jednostki to od 4,1 do 8,2 mld m3, planowane przekazanie 
do eksploatacji to 2025 r.

Trudne ryzyko
Kończąc trzy opisane powyżej projekty (Baltic Pipe, 
terminal magazynujący w Zatoce Gdańskiej, rozbudowa 
terminala LNG), będziemy niezależni w zakresie doboru 
partnera dostarczającego surowiec.

Wszystkie te istniejące oraz planowane projekty 
potrzebują szytych na miarę rozwiązań w zakresie 
pokrycia ubezpieczeniowego oraz reasekuracyjnego. 
Każdy z nich jest wyzwaniem dla oceniającego  
go underwritera. Znacząca część wymaga zaangażowania 
międzynarodowych rynków reasekuracyjnych (również  
ze względu na ograniczoną pojemność rynkową). Jest 
 to również pole dla brokera wspomagającego klienta  
w organizacji pokrycia ubezpieczeniowego do wykazania 
się wiedzą i kompetencjami w zakresie tzw. trudnych 
ryzyk. Projekty gazowe na pewno tak można określić.

Michał Olszewski  
Dyrektor Sektora  

Energetyki i Górnictwa 
T +48 22 39 33 358 

m.olszewski@greco.services
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Gazociąg ma łączyć Polskę z Danią. Między innymi dzięki 
temu połączeniu polskie firmy otrzymają bezpośredni 
dostęp do swoich złóż zlokalizowanych na szelfie norweskim 
(Lotos, PGNiG). Przepustowość planowanego gazociągu 
ma wynosić ok. 10 mld m3 gazu rocznie. To inwestycja 
bardzo wyczekiwana (jej początki to okolice 2007 r.), dająca 
nadzieję na rozwój gazu jako wsparcie, a może kiedyś 
alternatywę dla produkcji energii opartej o węgiel w dużych 
ilościach, dlatego też rozwój OZE wymusza również rozwój 
tzw. tradycyjnej energetyki.

Zapotrzebowanie będzie rosło
Zgodnie z raportami publikowanymi przez Polskie Sieci 
 Elektroenergetyczne (PSE) na koniec 2019 r. elektrownie 
zasilane paliwem gazowym generowały moc 2 788 MW 
(moc zainstalowana w KSE). Rokrocznie moc tego typu 
elektrowni rośnie i w dalszej perspektywie rosnąć będzie. 
Obecnie prowadzonych lub dopiero co zakończonych jest 
kilka inwestycji związanych z gazem, wymienić można między 
innymi budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni 

Artykuł ukazał się w Dzienniku Ubezpieczeniowym Nr 89 (4983) w dniu 8 maja 2020 roku
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Ubezpieczenie inwestycji  
energetycznych 

Klucz do sukcesu przedsięwzięcia 
 

W przypadku procesu inwestycyjnego,  
w szczególności energetycznego,  

o sukcesie przedsięwzięcia stanowią trzy 
kluczowe obszary. To finanse, prawo  
oraz - równie istotne - ubezpieczenia.

  
Czym właściwie jest proces 
inwestycyjny? Najprościej 
opisać go można jako 
ciąg skoordynowanych 
czynności o charakterze 
technicznym, technologicznym, 
organizacyjnym, finansowym 
i prawnym, który prowadzi 
do realizacji oraz eksploatacji 
planowanej inwestycji 
budowlanej w określonym czasie 
oraz przy spełnieniu założonego 
budżetu. Każda z czynności (dla 
uproszczenia nazywanych fazami) 
charakteryzuje się z konkretnymi, 
specyficznymi ryzykami. Część 
z faz projektu inwestycyjnego 
zabezpieczyć można poprzez 
odpowiednio przygotowane 
rozwiązania ubezpieczeniowe.  
W niniejszym artykule 
skupię się na rozwiązaniach 
ubezpieczeniowych, dostępnych 
dla fazy realizacji inwestycji. 

Ubezpieczający
Kto powinien odpowiadać 
za zawarcie umów 
ubezpieczeniowych?
Kluczowym z punktu widzenia 
ochrony ubezpieczeniowej jest, 
by decyzja, kto odpowiada za 
zawarcie konkretnych umów 
ubezpieczenia, podjęta została na 
początku procesu inwestycyjnego. 

Patrząc przez pryzmat 
korzyści, pozostawienie po 
stronie inwestora tzw. gestii 
ubezpieczeniowej, czyli aranżacji 

ochrony dla wszystkich 
uczestników procesu 
inwestycyjnego, przynosi 
najlepsze efekty. Inwestycje 
energetyczne prowadzone  
w ciągu ostatnich lat pokazują, 
że to właśnie inwestor jest 
w stanie najlepiej zarządzić 
kwestią ubezpieczeniową. 
Korzyści, jakie przemawiają za 
tego typu rozwiązaniem: po 
pierwsze inwestor ma wpływ  
na kształt i zapisy polis, by 
chroniły go w jak najwyższym 
stopniu, po drugie ma 
możliwość zaaranżowania 
pokrycia w zakresie ALoP 
(ubezpieczenie utraty zysku 
inwestora w wyniku opóźnienia 
w zakończeniu inwestycji).  
W sytuacji, w której na skutek 
szkody powstałej podczas 
procesu budowlanego, 
dojdzie do opóźnienia w jego 
zakończeniu, a co za tym idzie, 
inwestycja nie wygeneruje 
założonego zysku, ubezpieczenie 
ALoP taką stratę pokryje. 

Dodatkowym argumentem, 
przemawiającym za 
pozostawieniem aranżacji 
ochrony ubezpieczeniowej 
po stronie inwestora, 
jest bezpieczeństwo 
ubezpieczeniowe prowadzonej 
inwestycji. W sytuacji,  
w której z różnych względów 
wykonawca zejdzie z placu 
budowy (np. ogłasza upadłość), 
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inwestycja nadal chroniona jest 
przez ubezpieczyciela. Gdyby 
polisa aranżowana była przez 
wykonawcę, standardowo 
uległaby wygaśnięciu. 

Nie można zapomnieć również  
o tym, że inwestor nie ma 
potrzeby każdorazowo sprawdzać 
polis dostarczonych przez 
wykonawców, czy weryfikować 
częstokroć różnorodnych warunków 
ubezpieczenia. Co równie ważne, 
istnieje możliwość przeniesienia 
kosztów ubezpieczeń na 
wykonawców, dzięki stosownym 
zapisom w umowie o wykonawstwo.

Okres ubezpieczenia
Kiedy powinna być zaaranżowana 
ochrona ubezpieczeniowa?
Koncepcja zarządzania ochroną 
ubezpieczeniową w odniesieniu 
do wszystkich podmiotów 
biorących udział w inwestycji 
powinna zostać stworzona na 
początku procesu inwestycyjnego. 
Moment powstania strategii 
ubezpieczeniowej powinien być 
tożsamy z momentem powstania 
studium opłacalności oraz 
zagrożeń związanych z inwestycją. 
Zidentyfikowanie możliwych 
rozwiązań ubezpieczeniowych 
dla występujących zagrożeń 
może przesądzić o sukcesie 
przedsięwzięcia. Ważnym 
elementem wpływającym na 
bezpieczeństwo ubezpieczeniowe 
jest uzgodnienie kwestii 
ubezpieczeniowych w  warunkach 
kontraktowych. Określenie gestii 
ubezpieczeniowej, oczekiwanego 
zakresu ubezpieczenia, jeżeli 
część ryzyk ma być aranżowana 
przez wykonawcę, czy też 
określenie momentu przeniesienia 
własności, niezbędne są, aby 
właściwie skonstruować program 
ubezpieczeniowy inwestycji. 

Strategia ubezpieczeniowa
Jak zaplanować aranżację ochrony 
ubezpieczeniowej?
Bez względu na to, czy mamy 
do czynienia z budową bloku 
węglowego czy morskich farm 
wiatrowych, tego typu inwestycja 
potrzebuje skrojonego na miarę 

pokrycia ubezpieczeniowego / 
reasekuracyjnego. Jak pokazują 
doświadczenia (również te 
szkodowe), proces powinien zostać 
przeprowadzony z dochowaniem 
jak najwyższych standardów przy 
wsparciu osób posiadających 
odpowiednią wiedzę, doświadczenia 
i kompetencje. Znajomość rynków 
reasekuracyjnych jest elementem 
niezbędnym do zaaranżowania 
właściwego programu 
reasekuracyjnego.

Ubezpieczenie dużych inwestycji 
energetycznych wymaga 
zaangażowania w proces rynków 
międzynarodowych. Wsparcie 
rynków zagranicznych aranżuje  
się nie tylko ze względu  
na brak możliwości ubezpieczenia 
inwestycji na rynku polskim czy 
koszt polisy (faktycznie pokrycie 
oferowane na rynku polskim jest 
niejednokrotnie tańsze niż oferty 
z rynków międzynarodowych). 
Kluczowe są doświadczenia 
zdobywane przez poszczególnych 
reasekuratorów na całym świecie.

Plasowanie programu 
ubezpieczeniowego dla 
inwestycji energetycznych to 
proces skomplikowany, który – 
w zależności rodzaju inwestycji,  
zastosowanych technologii  
i materiałów – trwać może nawet 
do roku. Standardem jest, że 
pojedyncza polisa wystawiana 
jest przez jednego bądź kilku 
ubezpieczycieli współpracujących 
w ramach konsorcjum, a następnie 

ryzyko  w ramach reasekuracji 
fakultatywnej jest dzielone 
i plasowane (umieszczane / 
przekazywane) u więcej niż 
jednego reasekuratora. 

W świetle „twardej” fazy rynku, 
w której obecnie się znajdujemy, 
inwestorzy planujący duże 
inwestycje energetyczne stoją przed 
bardzo trudnym wyborem – czy 
zdecydować się na ubezpieczenie 
projektu w formule BOT (Build 
& Operate & Transafer), czy 
ubezpieczyć klasycznie tylko 
część budowlano-montażową 
na standardowych warunkach? 
Umowy typu BOT chronią 
kompleksowo fazę budowlaną  
wraz z następującą po niej 
pierwszą fazą eksploatacyjną 
(1-2 pierwsze lata). Przewaga 
takiego rozwiązania jest nie 
do przecenienia. Jak pokazują 
doświadczenia ostatnich lat, 
niewiele kontraktów kończy się  
w zaplanowanych terminach. Przy 
ubezpieczeniu BOT dużo łatwiej 
rozmawiać z reasekuratorami 
nt. ewentualnego przedłużenia 
ochrony w zakresie fazy 
budowlanej. Wiedząc, że są 
zaangażowani również w fazę 
eksploatacyjną, wykazują 
dużo większą elastyczność dla 
modyfikacji okresu ubezpieczenia 
budowlano-montażowego.  
W obecnych realiach rynkowych 
zmniejszyła się znacząco liczba 
reasekuratorów oferujących 
zaangażowanie reasekuracyjne  

w formie BOT, niemniej jednak nadal istnieje 
możliwość skorzystania z takiego rozwiązania. 

Patrząc z perspektywy inwestora, ubezpieczenie 
eksploatacyjnej części projektu w sytuacji, w której 
rynek znajduje się w fazie „twardej”, spowodować 
może, że koszt ubezpieczenia będzie wyższy niż 
w sytuacji, gdyby pokrycie aranżowane byłoby po 
zakończeniu procesu budowlanego.  Dlatego część 
inwestorów myśli o standardowym ubezpieczeniu fazy 
budowlano- montażowej, tzw. ubezpieczeniu CAR/EAR. 

Które z wymieniowych powyżej rozwiązań jest lepsze? 
Każdorazowo zależy to od danego kontraktu, czasu, 
w którym będzie wykonywany, oraz szeregu innych 
czynników. Najważniejsze jest, aby oba rozwiązania 
szczegółowo przeanalizować i rozważyć, które będzie 
lepsze dla danej inwestycji. 

Polisa
Co dzieje się po rozpoczęciu trwania polisy?
Sam moment wystawienia polisy chroniącej inwestycję 
nie kończy współpracy pomiędzy poszczególnymi 
uczestnikami procesu budowlanego a brokerem,  
ubezpieczycielem oraz reasekuratorami. Szczególnie 
przy dużych projektach energetycznych współpraca ta 
trwa przez cały okres realizacji inwestycji. 

Przed otrzymaniem oferty ochrony ubezpieczeniowej 
inwestor dostaje od ubezpieczyciela oraz 
reasekuratorów listę bardzo szczegółowych 
zagadnień, dotyczących planowanej inwestycji, 
których przekazanie warunkuje zaoferowanie 
ochrony. Dodatkowo współpraca z ubezpieczycielem /  
reasekuratorami prowadzona jest również w czasie 
trwania inwestycji ze względu na fakt, że część 
informacji możliwa jest do przekazania dopiero 
w trakcie prowadzonego procesu (np. dokładna 
lista dostawców, trasy przewozu poszczególnych 
elementów kluczowych).

Reasekuratorzy jednocześnie oczekują przekazywania 
przygotowywanych przez głównego wykonawcę 
raportów z postępu prac oraz informacji, czy  
w jakimkolwiek aspekcie ulega zmianie harmonogram 
prowadzenia inwestycji. Raporty te wymagane  
są przez reasekuratorów ze względu na możliwość 
identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych z punktu 
widzenia ubezpieczenia zdarzeń czy związanych z nimi 
ewentualnych opóźnień.  

Jednocześnie reasekuratorzy zastrzegają sobie 
możliwość cyklicznych wizyt na placu budowy. Wizyty 
te, podobnie jak w przypadku raportów, mają pomóc 
ustalić ewentualne zagrożenia ubezpieczeniowe.  
W przeszłości takie spotkania, nazywane surveyami, 
traktowane były przez wykonawców jako zło 
konieczne, ale na szczęście to się zmienia. Ze 
strony reasekuratorów prowadzone są one przez 
specjalistów z olbrzymią wiedzą i kompetencjami  

Michał Olszewski  
Dyrektor Sektora  

Energetyki i Górnictwa 
T +48 22 39 33 358 

m.olszewski@greco.services

w danym segmencie energetyki. Ich uwagi  
i spostrzeżenia wynikające z doświadczenia i wizyt  
na setkach podobnych inwestycji mogą pomóc zapobiec 
zdarzeniu losowemu zagrażającemu nawet całej inwestycji. 

Zakończenie inwestycji
Co dzieje się po zakończeniu inwestycji?
Ubezpieczenie prac budowlanych jest zawierane 
na czas określony. Okres ten jest zawsze zapisany 
w polisie i powinien odpowiadać planowanemu 
czasowi realizacji prac budowlanych. Tak jak 
przy innych umowach ubezpieczenia – gdy okres 
ubezpieczenia dobiega końca, kończy się również 
okres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Taka jest 
zasada ogólna, jednak specyfika i dynamika procesu 
budowlanego mogą wprowadzić w tym względzie 
pewne zmiany. Jeśli proces budowlany zostanie 
ukończony przed planowanym terminem i dokonany 
zostanie odbiór końcowy obiektu budowlanego 
(częstokroć określa się ten moment jako podpisanie 
przez inwestora Protokołu Przejęcia do Eksploatacji), 
to w tym dniu ubezpieczenie prac budowlanych się 
zakończy. Jeżeli inwestor podczas przygotowywania 
strategii ubezpieczeniowej nie zdecydował się 
na skorzystanie z formuły BOT, rozpoczęcie pracy 
komercyjnej stanowi zakończenie ubezpieczenia 
budowlano-montażowego. W tym momencie 
inwestor powinien mieć już zaaranżowane  
i gotowe ubezpieczeniowe rozwiązanie dla  
fazy eksploatacyjnej. 

Historia inwestycji energetycznych, prowadzonych 
w naszym kraju pokazuje, że bardzo trudno jest 
zakończyć kontrakt w terminie – najczęściej zdarzają 
się przedłużenia, opóźnienia. Korzystając z rozwiązań 
BOT, dużo łatwiej jest przekonać reasekuratorów 
do przedłużenia ochrony w zakresie ubezpieczeń 
budowlano-montażowych oraz przesunąć w czasie 
rozpoczęcie polis eksploatacyjnych. 

Dodatkowym elementem przemawiającym za takim 
rozwiązaniem jest fakt, że w pierwszych latach 
eksploatacji, czy to bloków energetycznych, czy farm 
wiatrowych, dochodzi do największej liczby szkód, 
szczególnie w zakresie awarii, związanych z tzw. 
docieraniem się. Lepszym rozwiązaniem jest umówić 
się z reasekuratorami na cały „pakiet” ubezpieczeń 
(faza budowlano-montażowa, faza eksploatacyjna) niż 
odrębnie negocjować warunki ubezpieczenia. 
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Na tak daleko idące braki w zao-
patrzeniu nie są przygotowani ani 
ludzie, ani firmy, ani żadne państwo. 
Jesteśmy zanurzeni w niebezpieznym  
i fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. 
Zastanówmy się jednak, jak bardzo 
realistyczny jest taki scenariusz  
i jakie miałby on konsekwencje.

Europejski system dostaw energii 
elektrycznej jest jednym z najbar-
dziej niezawodnych na świecie. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę ryzyko  
z matematycznego punktu widzenia, 
prawdopodobieństwo powszech-
nego braku energii jest bardzo niskie 
– w Europie przecież nigdy wcześniej 
nie doszło do podobnego zdarzenia.

Niemniej od lat rosną wymagania 
dotyczące bezpiecznej eksploa-
tacji sieci, a wraz z nimi rośnie 
ryzyko wystąpienia zakłóceń lub 

Ogólnoeuropejski blackout – i co potem?  
Konsekwencje czarnego scenariusza

 
Ogólnoeuropejska awaria zasilania i infrastruktury, 

tzw. blackout, w ciągu kilku dni doprowadziłaby nasze 
społeczeństwo na skraj przepaści. 

awarii na dużą skalę. Powody 
tego są różnorodne. Począwszy od 
rynku energii elektrycznej, który 
nie zwraca uwagi na ogranicze-
nia fizyczne, poprzez transformację 
energetyczną, ignorującą połączenia 
systemowe i wymuszającą 
wymianę poszczególnych 
elementów, aż po nowe zagrożenia 
wynikające z rozwoju połączeń 
międzysystemowych.

Pierwsza faza blackoutu 
Zakłócenia w dostawie energii mogą 
się rozprzestrzenić na dużą część 
Europy w ciągu kilku sekund. Praw-
dopodobnie zaś potrzeba tygodnia, 
aby cała europejska sieć połączeń 
znów funkcjonowała w dość stabilny 
sposób. To jednak tylko pierwsza faza 
przerwy w dostawie prądu, do której 
operatorzy sieci przygotowują się od 
lat. W innych obszarach, jako środek 

bezpieczeństwa, często stosuje się 
awaryjne generatory prądu. Mogą 
one jednak pokryć zaledwie ułamek 
rzeczywistego zapotrzebowania. Nie-
stety mamy skłonność do przeceniania 
wydajności sieci oraz niedoceniania 
jej podatności na usterki. 

Druga faza blackoutu
Zupełnie niedoceniana jest również 
druga faza przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, aż do momentu 
przywrócenia stabilnego funkcjono-
wania usług telekomunikacyjnych 
(sieci telefonii stacjonarnej i komór-
kowej, internetu). Ze względu na 
spodziewane uszkodzenia sprzętu  
i przeciążenia, należy się liczyć  
z co najmniej kilkunastodniowym 
okresem powrotu do normal-
nego działania. Decydujący jest 
przy tym czas trwania awarii 
zasilania. Im dłużej potrwa przerwa 
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w dostawie prądu, tym trudniej-
sze i dłuższe stanie się ponowne 
uruchomienie sieci telekomu-
nikacyjnych. Jednocześnie nie 
będą jednak funkcjonować ani 
produkcja, ani logistyka czy dystry-
bucja towarów. Działać nie będzie 
również dostawa paliw. W sektorze 
logistyki dostaw istnieje po prostu 
zbyt wiele – często niedostatecz-
nie uwzględnianych – zależności, 
w tym także wiele powiązań 
międzynarodowych. 

Przykład:
Do najsłynniejszego blackoutu  
w Polsce doszło 8 kwietnia 2008 r. 
w Szczecinie. Niekorzystna pogoda: 
opady śniegu i silny deszcz 
uszkodziły linie elektroenergety czne 
odpowiadające za zasilanie całej 
aglomeracji. Od prądu odciętych 
zostało ponad 500 tys. ludzi,  
a miasto objął paraliż. Nie działały 
światła, nie funkcjonowały stacje 
benzynowe, urzędy i uczelnie,  
a ludzie musieli sobie radzić bez 
ciepłej wody i ogrzewania. Do 
pierwszych mieszkań prąd wrócił 
po 12 godzinach, w pozostałych 
częściach miasta blackout trwał 
jeszcze dłużej, a pełna naprawa 
sieci zajęła kolejnych kilka dni. 
Szacuje się, że koszt tej awarii to 
nawet  54 mln zł.

Trzecia faza blackoutu 
– z długimi restartami
Poważne szkody i całkowite zaprze-
stanie produkcji, przetwarzania  
i dystrybucji żywności spowodują 
kilkumiesięczne zatory w dostawach. 

Dlatego także w tej fazie należy się 
liczyć z długotrwałymi wznowieniami 
działania. Jak wynika z austriackich 
badań nad bezpieczeństwem, około 
1/3 społeczeństwa przewiduje, że 
będzie w stanie samodzielnie zadbać 
o siebie przez maksymalnie 4 dni. 
Kolejna 1/3 jest w stanie wytrwać  
7 dni. Rozpoczęcie szerszych dostaw 
żywności będzie jednak możliwe 
dopiero w drugim tygodniu.

Z reguły członkowie organizacji  
i pracownicy firm reagowania kryzy-
sowego nie są lepiej przygotowani 
do sytuacji kryzysowej niż reszta 
społeczeństwa. Ale kiedy ludzie  
w sytuacji kryzysowej przebywają  
w domu i głodują, nie przyjdą do 
pracy w celu ponownego uru-
chomienia systemów dostaw lub 
zapewnienia opieki ratunkowej.  
I tak zaczyna się błędne koło. 

Jak poprawić gotowość społe-
czeństwa do samopomocy?
Gotowość społeczeństwa do 
samopomocy jest podstawą 
wszystkich innych niezbędnych 
działań. Szybki powrót do normalności 
na szeroką skalę będzie możliwy tylko 
wtedy, gdy duża liczba ludzi będzie  
w stanie utrzymać się w gotowości 
przez co najmniej 2 tygodnie. Brakuje 
jednak wiedzy na ten temat, ponieważ 
nie ma prawie żadnej komunikacji  
w zakresie ryzyka i bezpieczeństwa. 
Często słychać powtarzane 
wypowiedzi: „Nie chcemy niepokoić 
społeczeństwa”. Ale właśnie takie 
łagodzenie nastrojów prowadzi 
do przedwczesnej eskalacji i braku 

możliwości zapanowania nad paniką. 
Samowystarczalne społeczeństwo 
jest nieodzowne w przypadku 
wszelkich zakłóceń w dostawach 
żywności i wydaje się warunkiem 
koniecznym do stworzenia stabilnego 
państwa. Aby podnieść gotowość 
społeczeństwa do ponownego 
podjęcia środków bezpie czeństwa, 
konieczna jest otwarta i szczera 
komunikacja oraz szeroko zakrojona 
akcja informacyjna. Poczekajmy, czy 
kryzys związany z koronawirusem 
doprowadzi do trwałej zmiany  
w myśleniu.

Herbert Saurugg, MSc 
Prezes Austriackiego  

Towarzystwa Zapobiegania  
Kryzysom 

T +43 660 3633896
praesident@gfkv.at

www.krisenvorsorge.jetzt

Herbert Saurugg przez 15 lat był za
wodowym oficerem armii austriackiej. 
Od 2012 r. stara się zwrócić uwagę  
na rosnącą bezbronność społeczną. Obec
nie jest uważany za międzynarodowego  
eksperta od blackoutów. 

Na stronie www.saurugg.net prowadzi  
obszerny blog z dodatkowymi informacjami 
i wsparciem.
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Bez energii ani rusz
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Profesjonalna ocena ryzyka i likwidacja szkód 
Kulisy pracy ekspertów

Energetyka to specyficzna branża. I nie chodzi tutaj o profil 
działalności, ale o całe spektrum i otoczkę ubezpieczeniową. 

Już samo plasowanie ryzyk wymaga wiedzy, kontaktów  
z inżynierami czy też underwriterami, i to zarówno po stronie 
ubezpieczeniowej, jak i – w zależności od wielkości ryzyka – 
po stronie reasekuracyjnej. A kiedy już ryzyka uplasowane, 

polisy wystawione… może się zdarzyć szkoda. 

Przykład 1. 
Uszkodzenie kotła o mocy  
ponad 900 MW podczas pracy  
w fazie prób i testów. 

CO SIĘ STAŁO?
Do szkody doszło przed odbiorem 
kotła i tym samym przed oddaniem 
inwestycji do eksploatacji. Na klika dni 
przed szkodą kocioł po raz pierwszy 
pracował z mocą zbliżoną  
do normatywnej, a w dniu 
wystąpienia szkody z mocą ok. 40% 
nominalnej. Pracownicy obsługi  
kotła zauważyli na jednym  
z palników ogień oraz zarejestrowali 
sygnały o nieprawidłowościach 
w funkcjonowaniu urządzenia. 
Natychmiast podjęto działania  
w celu wyłączenia kotła. Ogień ugasił 
się samoczynnie i obyło się bez 
interwencji straży pożarnej. 
Na rozmiar szkody majątkowej 
składają się koszty wymiany  
i naprawy kilkudziesięciu 
dysz palników wraz z pracami 
towarzyszącymi. Dysze pyłowe  
i powietrzne wraz z rurami i innym 
osprzętem posiadają uszkodzenia 
w stopniu uniemożliwiającym ich 
naprawę, lub mogą zostać poddane 
naprawie po wykonaniu czynności 
koniecznych do przywrócenia ich 
wymiarów projektowych do stanu 
sprzed szkody.

POTENCJALNE SCENARIUSZE
Eksperci z CP założyli 4 hipotezy 
związane z możliwą przyczyną 
powstania szkody: 

1. Błędne ustawienie dysz palni-
kowych (błąd projektowy). Błąd 
polegałby na przemieszczeniu 
się jądra paleniska lub jego 
nierównomiernym rozkładzie na 
skutek nieprawidłowego usytuo-
wania dysz palnikowych  
na narożach kotła. Nierówno-
mierny rozkład środka palenis-
ka objawia się tym, iż w kotle 
powstają niebezpieczne zawiro-
wania pyłu, czego efektem jest 
tzw. spalanie niezupełne cząstek 
węgla, co powoduje spadek 
sprawności kotła oraz osadza-
nie się popiołu na wystających 
częściach wewnątrz kotła.

2. Zakłada się, iż sterowanie dyszami 
ruchomymi za pomocą serwo-

motoru i cięgien połączonych 
z dyszą było niewłaściwe (błąd 
projektowy). W tego typu 
układach zdarzają się przypadki 
zerwania cięgien sterowniczych 
na dyszach. 

3. Jako możliwy scenariusz szkody 
rozważa się niedostosowane 
paliwo podawane do kotła 
(mieszanka pyłopowietrzna) – 
błąd eksploatacyjny.

4. Hipoteza ta zakłada zaniedbanie 
obowiązków przez pracowników 
obsługujących elektrownię – 
błąd eksploatacyjny. Jest ona 
jednak mało prawdopodobna, 
wszystkie dotychczasowe prze-
kazane dokumenty potwierdzają 
bowiem, iż ze strony obsługi 
wszystko było wykonywane 
zgodnie z przepisami i w grani-
cach normalnej eksploatacji.

Przykład 2.  
Wyłączenie turbo zespołu  
po pracach remontowych.

CO SIĘ STAŁO?
Podczas planowanego postoju 
turbozespołu pracującego  
w elektrociepłowni, wykonywano prace 
remontowe (m.in. szlifowanie pierścieni 
ślizgowych, przegląd urządzenia 
szczotkowego itp.). Po zakończeniu 
prac remontowych nastąpił rozruch 
turbozespołu, który przebiegał 
prawidłowo, niemniej w czasie 
obciążania turbozespołu nastąpił wzrost 
mimośrodu i drgań, który spowodował 
konieczność jego wyłączenia. 
Kolejne uruchomienie po kilku dniach 
również zakończyło się koniecznością 
odstawienia turbozespołu.  

PODJĘTE KROKI
Do likwidacji szkody zaangażowany 
został zespół ekspertów CP, którzy 
rozpoczęli szerokie działania, 
mające na celu znalezienia przyczyn 
nieprawidłowej pracy turbozespołu. 
Badaniom poddano między innymi 
wirnik generatora. 

Eksperci z CP aktywnie uczestniczyli 
w procesie kolejnych uruchomień 
turbozespołu oraz brali udział  
w oględzinach zdemontowanych 
elementów turbozespołu.  

Na tym etapie sprawy trwa zbieranie 
informacji i dokumentów, które 
są niezbędne do potwierdzenia 
przyczyny szkody, jej zakresu oraz 
wysokości szkody majątkowej. Nie 
bez znaczenia pozostaje oszacowanie 
czasu wyłączenia turbozespołu  
z eksploatacji (gestia utraty zysku). 

Przykład 3.  
Uszkodzenie przekładników 
kombinowanych prądowo- 
napięciowych 220 kV.

CO SIĘ STAŁO?
Uszkodzenie przekładników 
kombinowanych prądowo- 
-napięciowych 220 kV znajdujących 
się na terenie elektrociepłowni. 
Uszkodzone urządzenia stanowiły 
część nowo budowanego bloku 
energetycznego o mocy 460 MW.
Do szkody doszło podczas 
pierwszego podania napięcia od 
strony WN (wysokiego napięcia) 
220 kV oraz  przekładników 
kombinowanych prądowo-napięciowych 
220 kV, zainstalowanych w linii 
wyprowadzenia mocy z generatora 
turbiny gazowej oraz zainstalowanych 
w linii wyprowadzenia mocy  
z generatora turbiny parowej. 
Przyczyną szkody było przebicie izolacji 
i zwarcie w obudowie przekładników. 
W wyniku tego zdarzenia doszło  
do uszkodzenia sześciu sztuk 
przekładników kombinowanych.

Analiza i wnioski 
Eksperci z CP podczas oględzin 
przekładników nie stwierdzili 
zewnętrznych uszkodzeń czy 
innych widocznych oznak zwarcia. 
Dokumentacja dotycząca prób 
pomontażowych przekładników 
wraz z obwodami wtórnymi części 
gazowej i parowej oraz protokoły 
z pomiarów izolacji potwierdziły, 
że urządzenia te spełniały 
wymagane normy i nadawały się do 
eksploatacji. Już na początku pracy 
eksperci CP wykluczyli błędy  
w montażu i obsłudze urządzeń. 
W zakresie przyczyny szkody CP 
potwierdził, iż w trakcie pierwszego 
podania napięcia 220 kV 
zabezpieczenia urządzeń podczas 
zdarzenia zadziałały w poprawny 
sposób. Przyczyną szkody było 
przebicie uzwojenia napięciowego 
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W chwili zagrożenia – działaj!
Planowanie Ciągłości Działania
Dzięki systemowi Planowania Ciągłości Działania zidentyfikujesz 
i ocenisz ryzyko oraz podejmiesz działania mające na celu 
ustrukturyzowaną kontrolę nad ponownym uruchomieniem 
procesów w przypadku poważnych strat.
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strony pierwotnej do obudowy wynikające z 
nieprawidłowej (osłabionej) izolacji wewnętrznej 
przekładników. 

Zgodnie z ustaleniami, uszkodzone przekładniki kombinowane 
prądowo-napięciowe po stronie turbiny gazowej i po stronie 
turbiny parowej nie nadawały się do dalszej eksploatacji, 
pomimo braku zewnętrznych oznak uszkodzeń. Koszt nowych 
przekładników wyniósł ponad 320 tys. zł netto, jednak 
przewidywany czas dostawy wynosił około 8 miesięcy! 
Mając na uwadze termin oddania do użytkowania nowego 
bloku energetycznego, ubezpieczony zrezygnował  
z zamówienia, gdyż spowodowałoby to zbyt duże 
opóźnienia w realizacji budowy. 

Przy współpracy z CP podjęto decyzję o dzierżawie 
używanych przekładników, których parametry techniczne 
odpowiadały warunkom projektowym. Ubezpieczony 
będzie prowadził rozmowy dotyczące ich odkupienia, 
mając na uwadze, iż po ich zainstalowaniu i uruchomieniu 
bloku, wymiana przekładników na nowe będzie 
problematyczna od strony technicznej, jak i kosztowej. 
Dodatkowo mogłaby nastąpić tylko w okresie 
konserwacyjnej przerwy technologicznej. 

Przykład 4. 
Opóźnienie w budowie bloku  
kogeneracyjnego.

CO SIĘ STAŁO?
CP otrzymał zlecenie wykonania czynności likwidacyjnych  
w związku z zaistnieniem szkody polegającej na opóźnieniach 
w realizacji kontraktu pod nazwą ‘Budowa kompletnego 
bloku kogeneracyjnego, wyposażonego w turbinę upustowo-
-kondensacyjną, kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym’. 
Opóźnienie spowodował pożar na terenie budowy.
Zakres  zlecenia obejmował ustalenie i weryfikację 
okresu opóźnień w pracach kontraktowych związanych 
z wystąpieniem pożaru oraz ustalenie, weryfikację 
okresu opóźnień niezwiązanych ze zdarzeniem, ustalenie 
i weryfikację możliwości technicznych oraz wysokości 
ewentualnych kosztów związanych z minimalizacją strat 
(ograniczeniem terminów opóźnień realizacji kontraktu).

ROZWIĄZANIE
Eksperci CP wspólnie z inwestorem oraz generalnym 
wykonawcą omówili wpływ pożaru na pierwotny 
harmonogram prac i brali udział w tworzeniu nowego 
harmonogramu prac zamiennych. Wyłoniono 
kluczowe etapy, które miały największy wpływ 
na termin realizacji inwestycji i opracowano plan 
przyspieszenia prac zmierzających do skrócenia terminu 
oddania ubezpieczonej inwestycji. Ostatecznie okres 
dodatkowego, nieplanowanego opóźnienia został 
skrócony z 9 do 6 miesięcy, dzięki opracowanemu 
planowi przyspieszeń realizacji prac i poniesieniu 
dodatkowych nakładów finansowych przez 
ubezpieczyciela, co w istocie okazało się korzystniejsze  
od strony finansowej niż możliwa wypłata odszkodowania 
z ubezpieczenia utraty zysku.

Eksperci Crawford Polska

Crawford Polska (CP), działając na polskim rynku od 1998 r.,  
zatrudnia obecnie zespół 60 pracowników, włączając w to zespół 
ekspertów specjalizujących się w profesjonalnej ocenie ryzyka  
i likwidacji szkód. Ich wiedza ma nie tylko charakter lokalny, ale 
również poparta jest dużym doświadczeniem międzynarodowym. 

Główną bazą klientów CP są krajowi i międzynarodowi ubezpie
czyciele, reasekuratorzy, firmy o zasięgu globalnym, sieci detaliczne, 
firmy energetyczne i petrochemiczne.

PODSUMOWANIE 
Wszystkie wymienione zdarzenia posiadają jeden wspólny, 
ubezpieczeniowy „mianownik”. 

Jak wiadomo, oprócz szkody majątkowej, czas przestoju 
generuje konkretne stary finansowe, związane z brakiem 
produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Popularne 
powiedzenie „Czas to pieniądz” nabiera w tej sytuacji 
dosłownego znaczenia. Szybkie ustalenie przyczyn awarii 
oraz podjęcie decyzji co do sposobu przywrócenia maszyn 
i urządzeń do eksploatacji, ma bezpośredni wpływ na 
wysokość tych kosztów. 

W praktyce likwidacyjnej CP spotkał się z różnymi 
scenariuszami napraw, począwszy od klasycznej regeneracji 
uszkodzonych podzespołów, poprzez zamówienie nowych 
lub pozyskanie w drodze zakupu lub umów dzierżawy 
podzespołów używanych. Wariant wyboru zależy  
od indywidualnych uwarunkowań finansowych i/lub 
technicznych i nie jest łatwy do przewidzenia na etapie 
zgłoszenia szkody.

Najczęściej na takie okoliczności zawierane są umowy 
ubezpieczenia ALoP (Advanced Loss of Profits), czyli 
ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody 
objętej ubezpieczeniem budowlano-montażowym. Zawarcie 
tego ubezpieczenia warunkowane jest posiadaniem 
ubezpieczenia ryzyk budowlanych lub montażowych. 

Wyróżnia się ALoP/CAR – ubezpieczenie utraty zysku 
inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem ryzyk 
budowlanych, oraz ALOP/EAR – ubezpieczenie utraty zysku 
inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem ryzyk 
montażowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę 
zysku brutto (ubezpieczeniowego) inwestora na wypadek 
opóźnionego przekazania inwestycji do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem, pod warunkiem, że opóźnienie to jest 
wynikiem szkód w robotach kontraktowych, które powstały 
wskutek jakichkolwiek przyczyn niewyłączonych  
w ogólnych warunkach zawartego ubezpieczenia.

Warto o powyższym pamiętać, plasując ryzyka, a resztę 
związaną z likwidacją szkód powierzyć profesjonalistom  
z Crawford Polska. 
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Pogoda ma wpływ na Twoją 
działalność gospodarczą!
Globalne zmiany klimatu coraz częściej skutkują zmiennością 
i nieprzewidywalnością pogody. Susze, ulewne deszcze, 
fale gorąca, pożary zdarzają się częściej niż w przeszłości. 
Nieprzewidziane zmiany pogody mogą prowadzić do znacznych 
wahań w obrotach Twojej firmy, warto więc pomyśleć 
o ubezpieczeniu skutków żywiołów!
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Szkody w skrócie

  
Ulewy groźne dla elektrowni
Czerwcowe ulewy, które przechodziły 
przez Polskę, zalały jeden z budynków 
i unieruchomiły taśmociągi z węglem  
w Elektrowni Bełchatów.  
W wyniku awarii wyłączone zostały  
4 bloki energetyczne. Woda  
z zalanego pomieszczenia została 
wypompowana. W PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna 
powołany został „Zespół Awaryjny”, 
który ma zbadać szczegóły zdarzenia.  
W wyniku ulewnych deszczy 
dochodziło do licznych awarii również 
w elektrowniach; Kozienice, Dolna 
Odra, Jaworzno, Łagisza i Włocławek.

Płonęła turbina wiatrowa
Podczas gwałtownej, lipcowej burzy 
w woj. wielkopolskim, piorun uderzył 
w turbinę wiatrową. Zapaliło się 
śmigło wiatraka. Ze względu na 
wysokość instalacji (180 m), pożar 
gasił specjalistyczny śmigłowiec  
z podwieszonym 700-litrowym 
zbiornikiem na wodę. Śmigłowiec 
wykonał łącznie sześć lotów 
zrzucających wodę. Ogień zniszczył 
część łopaty o długości 57 m.

Pożar w kopalni
W kopalni odkrywkowej Lipkowa 
Góra (woj. świętokrzyskie) wybuchł 
pożar. Do zdarzenia doszło 14 lipca 
2020 r. Zapalił się samojezdny 
pojazd kruszarkowy z kruszarką 
udarową. Prawdopodobną przyczyną 
pojawienia się ognia był wyciek oleju 
z węża hydraulicznego na rozgrzany 
układ wydechowy silnika spalinowego 
kruszarki. W zdarzeniu nikt nie został 
poszkodowany.

Niebezpieczny wąż z powietrzem
W kopalni w Jastrzębiu doszło do 
wypadku zbiorowego, w wyniku 
którego poszkodowane zostały trzy 
osoby. Pracownicy Przedsiębiorstwa 
Budowy Szybów SA zajmowali się 
budową skrzyżowania trójstronnego 
słupowego na poziomie 1,1 tys. 
m. Wąż ze sprężonym powietrzem 
przerwał się, po czym uderzył 
pracowników. Wszyscy zostali 
przewiezieni do szpitala.

Zapalił się metan
W należącej do JSW kopalni Budryk  
w Ornontowicach (woj. śląskie) doszło 
do zapalenia się metanu w rejonie 
jednej ze ścian wydobywczych 
na poziomie 1,29 tys. m. Trzech 
pracowników zostało lekko rannych. 
Konieczne było wycofanie załogi  
z kopalni i wstrzymanie wydobycia.

Samozagrzanie węgla i pożar
W kopalni JSW Szczygłowice  
w Knurowie doszło z kolei do pożaru 
około 650 m pod ziemią. W akcji 
gaśniczej brało udział 6 zastępów 
straży pożarnej. Prawdopodobnie 
przyczyną pożaru było samozagrzanie 
się węgla. Walczono z ogniem, 
używając gaśnic i piasku. Następnie 
zagrożony rejon został zalany wodą  
z rurociągu przeciwpożarowego.

Pożar w elektrowni RWE  
w Holandii
W jednej z holenderskich elektrowni 
na biomasę, należącej do firmy 
RWE, wybuchł pożar. Ogień pojawił 
się na wieży o wysokości 12 m, 
dostarczającej biomasę ze statków 
do elektrowni. System transportowy 
został natychmiast wstrzymany. 
Pożar został szybko opanowany przez 
strażaków.

Irański program nuklearny  
na celowniku?
Na początku lipca w irańskiej 
elektrowni Ahwaz wybuchł pożar, 
który spowodował przerwę w 
dostawach energii elektrycznej. 
Ogień pojawił się wskutek eksplozji 
transformatora. Po kilku godzinach 
udało się ugasić pożar, a dostawy prądu 
zostały wznowione. Media podają, że 
zdarzenie mógł spowodować cyberatak 
przeprowadzony przez Izrael. Celem 
miałoby być opóźnienie programu 
wzbogacania nuklearnego Iranu. Kilka 
godzin po zdarzeniu w elektrowni 
Ahwaz, doszło do wycieku chloru  
w centrum petrochemicznym Karun 
w Mahszahrze. Pomocy medycznej 
potrzebowało wówczas  
70 pracowników. Dwa dni wcześniej 
do podobnego zdarzenia doszło  

w irańskiej elektrowni atomowej  
w Natanzie.

Eksplozja w Iranie
W drugiej połowie lipca, w prowincji 
Isfahan w środkowym Iranie, doszło 
do eksplozji w elektrowni cieplnej. 
Przyczyną był wybuch zużytego 
transformatora. Elektrownia 
wznowiła pracę po dwóch godzinach 
od zdarzenia. Dostawy prądu nie 
zostały przerwane.

Francja: pożar nieczynnej  
elektrowni
We Francji, na terenie nieczynnej 
elektrowni jądrowej Superphénix, 
wybuchł pożar. Nie pojawiło się 
żadne zagrożenie radiacyjne. 
Przyczyną pojawienia się ognia 
mogły być prace likwidacyjne, 
które były prowadzone na terenie 
elektrowni.

Holandia: pożar butli z gazem  
w elektrowni
Do pożaru nieczynnej elektrowni 
jądrowej doszło również  
w Holandii, w Dodewaard. Ogień 
prawdopodobnie pojawił się na 
dachu, gdzie znajdowały się butle 
z gazem. Okolicznym mieszkańcom 
zalecono, by nie otwierali drzwi  
i okien ze względu na spaliny.  
W związku z pożarem nie istnieje 
jednak ryzyko uwolnienia 
materiałów radioaktywnych, 
ponieważ od 15 lat w reaktorach nie 
ma paliwa jądrowego.

Płonął Czarnobyl
Z kolei na Ukrainie, w opuszczonej 
elektrowni w Czarnobylu, pożar 
spowodował człowiek, który  
w okolicy wypalał trawy. Na miejscu 
pracowało ponad 400 strażaków,  
w akcji gaśniczej brały udział również 
helikoptery. Nie ma zagrożenia dla 
elektrowni i jej magazynów. Nie 
powstało również zagrożenie radiacyjne. 
Pożar objął powierzchnię 35 tys. ha.

Bez energii ani rusz
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Kiedy 30 lat temu doszło do 
przełomu politycznego, który 
utorował drogę otwartym 
społeczeństwom i nowoczes-
nym państwom demokratycznym, 
nadeszły również ogromne zmiany 
gospodarcze.

Dawni ubezpieczyciele państwowi 
zostali sprywatyzowani lub sprzedani 
zagranicznym grupom ubezpieczenio-
wym, a wiele międzynarodowych firm 
otworzyło w krajach Europy Wschodniej 
swoje oddziały. Obecnie udział rynkowy 
międzynarodowych zakładów ubez-
pieczeniowych jest w większości krajów 
bloku wschodniego przytłaczający. Tylko 
nielicznym krajowym firmom udało się 
przetrwać i utrzymać ważną pozycję, tak 
jak PZU w Polsce czy Triglav w Słowenii. 
Międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe 
zostały na tych rynkach w pełni zaakcep-
towane, ponieważ stworzyły wiele miejsc 
pracy oraz dostosowały swój marketing  
i produkty do lokalnych potrzeb.

Początki ubezpieczeń związane 
są z ubezpieczeniami komuni-
kacyjnymi
Początkowo walka o udział w rynku 
koncentrowała się na ubezpieczaniu 

towarów, które wszyscy chcieli mieć 
i których liczba znacznie wzrosła: na 
samochodach. System polis odna-
wianych każdego roku pozwalał 
konsumentom znaleźć najtańsze 
ubezpieczenie. Dla ubezpieczycieli 
miało to tę zaletę, że mogli łatwo 
pozyskać nowych klientów, nawet 
jeśli przez kilka lat musieli liczyć się 
ze stratą. Stan ich portfeli poprawił 
się w momencie, gdy gospodarstwa 
domowe mogły przeznaczyć na ubez-
pieczenie większe kwoty. Wydatki 
rozszerzyły się również na inne 
obszary, takie jak domy prywatne, 
mieszkania oraz – w ostatnich latach 
– ubezpieczenia na życie.

Obecnie penetracja w poszczegól-
nych sektorach wyraźnie zależy od 
ogólnej zamożności danego kraju, 
co znajduje również odzwierciedle-
nie w PKB. Kraje bloku wschodniego 
otworzyły swoje zamknięte dotąd 
rynki. W państwach bardziej 
zamożnych istnieje wyraźna 
tendencja do równomiernego 
podziału składki między ubezpiecze-
nia komunikacyjne, ubezpieczenia 
na życie, ubezpieczenia majątkowe  
i OC, dzięki czemu łatwiej je 

porównać z krajami zachodnimi. 
Natomiast w państwach  
o niższym PKB, około 75% wydatków 
na ubezpieczenia nadal stanowią 
ubezpieczenia komunikacyjne. 
Na dystrybucję składek ubezpie-
czeniowych ma również wpływ 
ewentualne wsparcie ze strony 
państwa dla prywatnych programów 
emerytalnych lub ubezpieczeń na 
życie i zdrowotnych.

Gospodarcze i prawne zbliżenie 
z Zachodem
W ciągu ostatnich 30 lat przemysł 
zmienił się diametralnie: stare 
fabryki zmodernizowano, wybu-
dowano wiele nowych, niektóre 
branże, takie jak motoryza-
cyjna, stały się nawet znakiem 
firmowym dla krajów wschodnich. 
Konsekwencją tej zmiany dla branży 
ubezpieczeniowej był z jednej strony 
stały wzrost wartości ubezpieczo-
nego mienia i tym samym większa 
ekspozycja na ryzyko, a z drugiej 
strony – połączenie dość dobrej, tra-
dycyjnej ochrony przed ryzykiem, 
takiej jak własna, zakładowa straż 
pożarna, z nowym, automaty cznym 
sprzętem przeciwpożarowym. 
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Wysokie ryzyko występuje  
w obszarze klęsk żywiołowych 
typowych dla całej Europy, takich 
jak powodzie lub burze, a także 
trzęsienia ziemi w Europie Południowo-
-Wschodniej. Niektóre zdarzenia 
spowodowały nieznany wcześniej 
poziom zniszczeń. 

Od początku transformacji przepro-
wadzono ważne reformy prawa, 
które jeszcze wzmocniono dzięki 
przystąpieniu wielu krajów do UE. 
Standaryzacja prawa ubezpieczenio-
wego i sformułowań w umowach, 
w których zastosowano modele 
zachodnie, w znacznym stopniu 
przyczynia się do wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa przy likwidacji szkód 
ubezpieczeniowych. Obecnie sektor 
ubezpieczeń jest jednym z najściślej  
kontrolowanych sektorów gospodarki, 
a nadzór nad ubezpieczeniami jest  
w dużej mierze w rękach właściwego 
banku centralnego. Niektóre 
państwa niedawno wprowadziły 
opodatkowanie umów ubezpie-
czeniowych, nieznane w starym 
systemie i w czasach transfor-
macji. Stawki podatkowe są jednak 
zazwyczaj dość niskie.

Ubezpieczenia OC nadal słabo 
rozwinięte
Jedną z głównych różnic w stosunku 
do krajów wysoko rozwiniętych 
jest niski poziom ubezpieczania 
odpowiedzialności cywilnej, zarówno 
osób fizycznych, jak i prawnych. Sumy 
ubezpieczeń OC poszukiwanych przez 
klientów i oferowanych na rynku są 
zazwyczaj niskie. Ale i tutaj trwa dosto-
sowywanie się do krajów zachodnich. 
Ostatnie regulacje prawne i orzecze-
nia sądowe świadczą o tym, że liczba 
uznanych roszczeń ze strony poszkodo-
wanych znacznie wzrośnie. Mnożą się 
nowe rodzaje odpowiedzialności, takie 
jak D&O, odpowiedzialność zawodowa 
oraz – ostatnio – odpowiedzialność za 
cyberataki. To również wpływa na ogólne 
znaczenie ubezpieczeń OC. 

Podobnie jak w innych branżach, tak  
i w sektorze ubezpieczeń zanikają różnice 
między krajami wschodnimi a resztą 
Europy. Wyzwania na wszystkich rynkach, 
po obu stronach dawnej żelaznej 
kurtyny, są dziś takie same i można je 
podsumować za pomocą tych samych 
pojęć: digitalizacja i ochrona konsu-
mentów, rozwój demograficzny, zmiany 
klimatu a dostawy energii i stabilność 

infrastruktury, dostosowanie nowych 
kanałów i partnerstw handlowych.

30 lat doświadczenia w CEE
W 1989 roku GrECo było jednym  
z pierwszych brokerów i doradców 
ubezpieczeniowych, którzy rozpoczęli 
ekspansję w Europie Środkowej  
i Wschodniej. Pierwszym krokiem 
było utworzenie spółki na Węgrzech. 
W kolejnych latach pojawiły się nowe 
lokalizacje w kilku krajach. Ta szeroka 
sieć, nasza pionierska praca w regionie 
oraz zaufanie, jakim nas obdarzono, 
uczyniły z nas czołowych brokerów  
i doradców ubezpieczeniowych  
w regionie CESEE.

Budując mosty na zachód 
Ubezpieczenia w Europie Wschodniej – 30 lat po upadku żelaznej kurtyny

W drugiej połowie XX wieku, w świecie „realnego socjalizmu”, 
ubezpieczenia nie były istotnym zagadnieniem. Duże aktywa 
były własnością państwa i w ogóle nie były ubezpieczane. 

Ubezpieczenia małego mienia prywatnego, ryzyka rolniczego 
i handlu oraz projektów międzynarodowych były w rękach 
jednego lub dwóch krajowych zakładów ubezpieczeń, które 

działały jako swego rodzaju organ finansowy.

Paweł Paluszyński
Prezes Zarządu, CEO 

T +48 22 39 33 200
p.paluszynski@greco.services

Andreas Krebs
Szef Pionu Risk & Insurance 

Technique Grupy GrECo
T +43 5 04 04 229

a.krebs@greco.services
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Grupa GrECo działa w Polsce od 20 lat, a jej polska spółka 
powstała dzięki fuzjom i przejęciom. Jako drugi co do 
wielkości rynek w całej Grupie, Polska jest niezwykle 
istotną częścią biznesu GrECo. 

„Stworzyliśmy profesjonalny, ale jednocześnie 
zgrany zespół, w którym panuje przyjazna atmosfera. 
Zatrudniamy około 50 osób z najwyższymi kwalifikacjami, 
więc nie jesteśmy typowym międzynarodowym 
"gigantem". Pozwala nam to na budowanie bliskich 
relacji zarówno pomiędzy naszymi pracownikami, jak 
i z lokalnymi klientami i brokerami” – podkreśla Paweł 
Paluszyński, prezes zarządu GrECo Polska. 

Spółka może pochwalić się pracownikami, którzy pracują 
tutaj ponad 10 lat, obsługując swoich klientów  
z niezwykłą empatią. 27 pracowników związanych jest 
z GrECo od 5 lat lub dłużej. Był więc czas na zawarcie 
wielu przyjaźni. 

Paweł Paluszyński stoi na czele spółki od 2015 r. Co 
mówią o nim pracownicy? „Zaangażowanie i cierpliwość 
to jego drugie imię. Jednocześnie jest osobą wrażliwą, 
która na pierwszym miejscu zawsze stawia innych – czy to 
partnera biznesowego, czy pracownika. Właściwa osoba na 
właściwym miejscu!”. W swoich działaniach zawsze może 
liczyć na asystentkę zarządu – Joannę Tkacz, która obok 
klasycznych zadań asystenckich, odpowiada też za marketing 
i częściowo za sprawy personalne. 

W GrECo Polska kobiety mają bardzo silną reprezentację – 
to 62% całego składu. A od 1 marca kobieta zasiada również 
w zarządzie spółki. To Alina Aleks, która jako członek 
zarządu odpowiada za Pion Finansów i Administracji. 
Zmiany w szefostwie GrECo Polska podyktowane były 
dynamicznym rozwojem spółki i realizacją przyjętej strategii. 

Centrala GrECo Polska mieści się w centrum Warszawy 
– w mieście najchętniej wybieranym przez brokerów 
ubezpieczeniowych na siedziby firm. Już wkrótce firma 
przeniesie się do najnowocześniejszego biurowca  
w Warszawie – The Warsaw Hub.

Zespół warszawski to m.in. Region Polski Centralnej pod 
kierownictwem Grzegorza Komosy oraz specjalizacje: 
Nieruchomości i Budownictwo oraz Energetyka i Górnictwo, 
a także Pion Finansowo-Administracyjny. Łącznie w biurze w 
Warszawie pracuje 40 osób. To tutaj działa także skuteczny 
zespół ubezpieczeń życiowych, którym kieruje Hubert 
Puliński. Ubezpieczenia życiowe stanowią 15% polskiego 
portfela i są stale rosnącą oraz bardzo ważną częścią 
działalności GrECo.

Likwidacja szkód majątkowych i OC spoczywa w rękach 
Anny Kowalskiej-Osuch, która od niemal 20 lat z ogromnym 
zaangażowaniem, wytrwale i cierpliwie wspiera klientów 
GrECo przy każdej szkodzie. Niezmiernie ważną częścią zespołu 
są również specjaliści od komunikacji. Bardzo intensywnie 
rozwija się warszawski zespół ubezpieczeń kredytowych, 

który potrafi zdziałać cuda i od ręki 
załatwić nawet niemożliwe gwarancje. 
Skrupulatnie rozwija linie ubezpieczeń 
finansowych, przykładając ogromną 
wagę do relacji z klientami. 

Za oddział w Gdańsku odpowiada 
Piotr Kotwicki. To najbardziej 
skuteczna ekipa w GrECo Polska. Są 
zaprzyjaźnieni, pomocni i do tego 
osiągają znakomite rezultaty. Od wielu 
lat specjalizują się w obsłudze spółek 
samorządowych i w zamówieniach 
publicznych. Dyrektorzy regionów: 
we Wrocławiu Ireneusz Konecki, 
w Katowicach Wojciech Słobosz, 
rozbudowują aktualnie nie tylko 
portfel, ale i swoje zespoły. 

Branża energetyczna i przemysł 
wydobywczy oraz budownictwo  
i nieruchomości to specjalizacje 
uznane przez GrECo za kluczowe 
dla dalszego rozwoju firmy na rynku 
brokerskim. Za obsługę dużych 
projektów inwestycji budowlanych 
odpowiedzialny jest nowy 
dyrektor Sektora Budownictwa i 
Nieruchomości, Marcin Demiańczuk. 

Dyrektor Sektora Energetyki i 
Górnictwa, Michał Olszewski, 
odpowiada natomiast za obsługę 
dużych, specyficznych ryzyk 
przemysłowych. 

„Współpraca z klientami z sektora Mining 
i Energy, podobnie jak w poprzednich 
latach, jest dla nas jednym z kluczowych 
celów, jakie przed sobą stawiamy. 
Nadchodzące miesiące będę pełne 
intensywnego, ciekawego wysiłku. 
Jesteśmy zaangażowani w organizację 
pokrycia reasekuracyjnego dla największej 
w Polsce kopalni węgla brunatnego. 
Równocześnie pracujemy nad 
stworzeniem warunków ubezpieczenia 
oraz panelu reasekuracyjnego na 
ubezpieczenia jednej z największych  
w ostatnich latach inwestycji 
energetycznej w Polsce o wartości ok.  
4 mld zł. Kontrakt, przy którym pracujemy, 
dotyczy budowy 2 bloków gazowo-
-parowych o łącznej mocy 1400 MW.   
Nie zapominamy o odnawialnych 
źródłach energii, pracujemy wspólnie z 
kilkoma klientami nad budową umów 
otwartego pokrycia na budowane bądź 
istniejące już dzisiaj farmy fotowoltaiczne. 

Nasi klienci stawiają przed nami ambitne 
wyzwania, ale wierzymy w to, że  
staniemy na wysokości zadania” – mówi  
Michał Olszewski.

„W ostatnich latach dynamicznie 
rozwijaliśmy się w obsłudze 
klientów instytucjonalnych. Dzięki 
temu doprowadziliśmy do zmiany 
struktury naszego portfela, gdzie 
zaledwie 11% stanowią ubezpieczenia 
komunikacyjne” – zwraca uwagę Paweł 
Paluszyński. „W 2019 r. uplasowaliśmy 
ponad 153 mln zł składki, z czego 
133 mln zł to ubezpieczenia 
niekomunikacyjne".

Strategia ta okazuje się skuteczna – 
wynik w 2019 r. był najlepszy  
w historii polskiej spółki Grupy GrECo.

Skuteczni i zgrani 
 Zespół GrECo Polska

Od 20 lat pracownicy GrECo Polska tworzą zgrany zespół.  
W 2012 r. powstały – obok siedziby w Warszawie –  oddziały 

w Gdańsku i Katowicach, a od 2017 r. spółka ma swoje 
czwarte przedstawicielstwo we Wrocławiu.

  

Joanna Tkacz 
Asystentka Zarządu 

Tel: +48 22 39 33 452 
j.tkacz@greco.services 
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ART GrECo  
Program stypendialny dla młodych talentów

Pomysłodawcą był Paweł Paluszyński, Fundatorem nagród – 
Fundacja GrECo, nazwę wymyśliła Luiza Jurkiewicz-Wójcik, 
zaś Joanna Tkacz, Joanna Flis-Krause, Mariola Bednarczyk  

i Magdalena Eckhoff opracowały dokumentację.  
Tak powstał program stypendialny ART GrECo -  

Aktywny Rozwój Talentów GrECo, mający na celu  
wspieranie rozwoju młodych i zdolnych.

  

O stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji 
i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie 
szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych  
z miejscowości liczących do 30.000 mieszkańców  
na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, 
śląskiego lub pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska 
ma swoje oddziały). 

Jak wziąć udział w programie ART GrECo?
1. Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem 

programu ART GrECo – znajdziesz go na stronie  
www.greco.services/pl/stypendia.html 

2. Napisz esej na temat: „Jak chciałbym zmienić nasz 
świat, żeby uczynić go lepszym dla wszystkich”

3. Przygotuj plan stypendialny – wzór znajdziesz na 
stronie Programu w sekcji „Materiały dodatkowe”

4. Poproś nauczyciela o napisanie listu rekomendacyj-
nego (list musi być podpisany także przez dyrektora 
Twojej szkoły lub inną osobę upoważnioną do repre-
zentowania szkoły, albo np. przez Twojego nauczycie-
la, opiekuna sportowego lub artystycznego)

5. Przygotuj kopie dokumentów poświadczających Twoje 
osiągnięcia (przeczytaj o nich w Regulaminie ART GrECo)

6. Wypełnij formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go ra-
zem z Regulaminem na stronie na stronie Programu 
www.greco.services/pl/stypendia.html 

7. Wyślij zgłoszenie (formularz ze wszystkimi niezbędnymi 
załącznikami) pocztą na adres GrECo Polska Sp. z o.o.  
(ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa) - masz czas do 
31.10.2020 r.

Harmonogram Programu
ART GrECo
Etap I:
Przyjmowanie zgłoszeń do 31.10.2020r.
Etap II:
Weryfikacja zgłoszeń do 30.11.2020 r.
Etap III:
Ogłoszenie listy zwycięzców 14.12.2020 r.
Etap IV:
Wydatkowanie środków do 31.08.2021 r.

Stypendium można przeznaczyć na:
 ▪ zakup podręczników, książek, instrumentów 

muzycznych czy sprzętu sportowego
 ▪ wyjścia do teatru, muzeum, opery 
 ▪ udział w kursach językowych
 ▪ ...i wiele innych.

Fundatorem programu ART GrECo jest Fundacja GrECo 
Institut für gemeinnützige Förderungsaktivitäten  
z siedzibą w Wiedniu. „GrECo Foundation“ jest 
organizacją non profit i obejmuje swoją działalnością 
wszystkie 16 krajów, w których reprezentowana jest 
Grupa GrECo. Przy wyborze projektów zarząd Fundacji 
ściśle współpracuje z lokalnymi zespołami. Założyciel  
i prezes Fundacji Friedrich Neubrand szczególną wagę 
przywiązuje do ułatwiania młodzieży dostępu do edukacji 
oraz promowania długoterminowego i zrównoważonego 
rozwoju młodych ludzi z perspektywami na przyszłość.

Joanna Tkacz 
Asystentka Zarządu 

Tel: +48 22 39 33 452 
j.tkacz@greco.services 

http://www.greco.services/pl/stypendia.html 
http://www.greco.services/pl/stypendia.html  
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