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Co to był za rok...!

Rok 2020 rozpoczął się niczym 
film Hitchcocka – najpierw było 
trzęsienie ziemi, a później napięcie 
stopniowo rosło… 

Jeszcze rok temu nikt z nas się 
nie spodziewał, że to będzie tak... 
dziwny czas. Zaskakujący, trudny, 
ale jednocześnie podkreślający, że  
w ciężkich chwilach Polacy potrafią 
się zmobilizować, dostosowywać  
do nowych warunków i jeszcze 
sobie pomagać.

W tym specyficznym okresie nadal 
zajmowaliśmy się codziennymi 
sprawami: pracą, biznesem, ochroną 
ubezpieczeniową dla naszych 
Partnerów i Klientów. Nie mogliśmy 
przecież zapomnieć, że obok korona-
wirusa wciąż tak samo ważne   
i zajmujące są pozostałe sprawy. 

Najnowszy numer magazynu 
Spotlight postanowiliśmy poświęcić 
ryzykom budowlano-montażowym. 
Choć pandemia i spowodowany nią 
zastój z pewnością przystopował 
wiele inwestycji, to one jednak wciąż 
się toczą. I potrzebują wsparcia 
brokera ubezpieczeniowego.

Paweł Paluszyński
Prezes Zarządu 

Wydanie specjalne dot. nieruchomości i budownictwa
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Ubezpieczenia CAR/EAR  
z perspektywy wykonawcy  

i inwestora 
Dlaczego ubezpieczenia budowlano-montażowe różnią się 

od innych ubezpieczeń majątkowych?
 

Ubezpieczenia budowlano-montażowe od lat są w Polsce 
standardem w zakresie ubezpieczeń. Każda inwestycja – 

niezależnie od jej rodzaju, wartości lub okresu trwania – niesie 
ze sobą ryzyka, które można (w pewnym zakresie) ubezpieczyć. 

  
W odróżnieniu od innych ubezpieczeń, budowlano-
montażowe nie tylko chronią przed wpływem warunków 
atmosferycznych, które są przyczyną szkód (np. pożar 
lub powódź). Ubezpieczyciele oferują w zakresie również 
możliwość wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów  
za straty związane z czynnikiem ludzkim (np. błąd projektu, 
wadliwość wykonania lub materiałów).

CAR/EAR, czyli co?
Ubezpieczenia budowlano-montażowe używają często 
terminologii wywodzącej się z języka angielskiego,  
tj. CAR (Contractor’s All Risk) i EAR (Erection All Risks). 
Należą do grupy ubezpieczeń technicznych. Niewątpliwą 
zaletą przy tworzeniu tego rodzaju ubezpieczeń było 
przygotowanie zapisów, które nie określają wprost 
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jednego możliwego beneficjenta 
ubezpieczenia.

W klasycznym ubezpieczeniu 
majątkowym, np. ubezpieczeniu 
domu, samochodu czy mienia  
w czasie eksploatacji, standardowo 
osoba lub podmiot, który zawiera 
polisę (ubezpieczający) jest też 
najczęściej osobą lub podmiotem, 
który otrzymuje odszkodowanie 
(ubezpieczony). To dość prosta 
i jednoznaczna konstrukcja 
ubezpieczenia.

Ale w zakresie projektu 
inwestycyjnego napotykamy 
problem dużej złożoności, przede 
wszystkim w zakresie liczby 
podmiotów, które uczestniczą  
w projekcie, oraz momentu,  
w którym podmioty te 
pojawiają się na placu 
budowy. Dla danego projektu 
inwestycyjnego zawieranych 
jest mnóstwo różnego 
rodzaju umów, poczynając od 
najważniejszej umowy między 
inwestorem (nazywanym często 
zamawiającym) a wykonawcą  
(w określonych przypadkach może 
też być nazywany generalnym 
wykonawcą). Z czasem powstają 
dodatkowe relacje, podział prac  
i współistnienie tych podmiotów  
w miejscu ubezpieczenia.

I dlatego twórcy ubezpieczenia 
budowlano-montażowego nie 
kierowali się wspomnianym 
klasycznym podejściem. Dali 
możliwość ubezpieczenia 
wszystkich podmiotów 
uczestniczących w pracach 
kontraktowych.

Przykładowy zapis odnoszący 
się do ubezpieczonych może 
wyglądać następująco: 

Ubezpieczony 

1. Wykonawca
2. Inwestor
3. Inżynier Kontraktu
4. Wszyscy podwykonawcy,  

dostawcy, podmioty zaanga-
żowane każdego stopnia, 
zatrudnieni przy wykonywaniu 
zadania.

Kto może zawrzeć ubezpieczenie?
Oczywiste jest, że wymienione 
podmioty – jako ubezpieczeni – 
mogą otrzymać odszkodowanie 
za szkodę, jeśli udowodnią swoją 
stratę. Ale w tej części artykułu 
pytanie zmierza w kierunku  
dotyczącym zawarcia polisy, 
a zatem: kto może być 
ubezpieczającym?

Teoretycznie odpowiedź wydaje  
się dość prosta, bo jeżeli każdy  
z podmiotów ma możliwość 
uzyskania odszkodowania, to może 
zawrzeć umowę ubezpieczenia.  
W praktyce jednak gestia 
ubezpieczeniowa dotyczy tylko 
dwóch podmiotów: inwestora 
i wykonawcy. Ma to swoje 
uzasadnienie również w ramach  
tworzenia wymogów 
ubezpieczeniowych, jednak 
temat ten wymaga pewnego 
uporządkowania.

Inne podmioty niż inwestor 
i wykonawca wykonują tylko 
częściowy zakres prac (dotyczy to 
np. podwykonawców i dostawców). 
Ich udział w wartości prac 
kontraktowych jest zatem również 
częściowy, a nierzadko uczestniczą 
oni w pracach kontraktowych 
w ramach swoich obowiązków 
umownych oraz tylko przez 
część okresu trwania tych prac. 
Natomiast podmioty o charakterze 
doradczym (np. inżynier kontraktu) 
nie wytwarzają prac o znacznej 
wartości w ogóle. 

To prowadzi do konkluzji, że 
zawieranie ubezpieczenia przez  
ww. podmioty mogłoby 
doprowadzać do sytuacji, w której 
nie mają one wiedzy o wszystkich 
umowach (nawet czasami podlega 
to tajemnicy handlowej!), a tym 
bardziej trudno byłoby im mieć 
pełną informację o wszystkich 
pracach, ich rodzajach i specyfice.

I dlatego finalnie do zawarcia 
ubezpieczenia prac budowlano- 
-montażowych dochodzi  
w zdecydowanej większości  
(o wyjątkach będzie jeszcze  
w dalszej części artykułu)  
w dwóch sytuacjach: ubezpieczenie 

zawierane przez inwestora  
i ubezpieczenie zawierane przez 
wykonawcę. 

Od razu powstaje następny pytanie, 
kto o tym decyduje? Ponieważ jest 
to ubezpieczenie o charakterze 
dobrowolnym, to w dużej 
mierze zależy od umowy między 
inwestorem a wykonawcą.  
I tak rzeczywiście potwierdza się to 
w zakresie umów o wykonawstwo  
w sektorze prywatnym. Ale już  
w sektorze publicznym spotykamy 
wzorce umów, gdzie gestia jest  
z góry określona. Przykład: 
w zakresie umowy o roboty 
budowlane, w którym inwestorem 
jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, ubezpieczenie 
zawierane jest przez wykonawcę, 
natomiast w umowach w sektorze 
energetycznym ubezpieczenie 
wykupuje inwestor.

Pamiętając o podstawowej zasadzie, 
że ubezpieczonymi są wszystkie 
podmioty zaangażowane  
w wykonywanie kontraktu, każde  
z rozwiązań jest akceptowalne i ma 
swoje zalety.

Na co zwraca uwagę wykonawca?
Na rynku polskim poza określonymi 
branżami dominuje model 
zawierania ubezpieczenia przez 
wykonawcę. Często wydaje się, że 
jest to nawet pewien stereotyp,  
a inwestorzy lub deweloperzy nawet 
nie próbują prowadzić negocjacji. 
Natomiast w określonych branżach 
(np. budownictwo drogowe czy 
kolejowe) ubezpieczenia podlegają 
całościowemu postrzeganiu  
w ramach ogólnych i szczególnych 
warunków umów, i w takim zakresie 
jako ryzyka są cedowane na 
wykonawcę.

W wielu przypadkach wykonawca 
oferuje, że dany projekt będzie 
ubezpieczany w już posiadanej 
umowie obrotowej (dotyczy 
to najczęściej budownictwa 
kubaturowego). Umowa obrotowa 
określa ramowe warunki dla 
kontraktów, które m.in. z uwagi 
na swoją wartość, rodzaj i czas 
trwania mogą zostać automatycznie 
włączone do tej umowy.  
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Dla wykonawcy zatem sytuacja 
upraszcza się, ponieważ nie 
musi on negocjować warunków 
ubezpieczenia dla wielu projektów, 
a tylko warunki samej umowy. 
Umowa obrotowa najczęściej jest 
zawierana na okres jednego roku, 
ale nie ma żadnych przeszkód, aby 
to był dłuższy okres.
Wykonawcy pozostaje zatem 
sprawdzenie, czy warunki umowy 
obrotowej ubezpieczenia CAR/EAR 
wypełniają wymagania w zakresie 
ubezpieczeń w umowie  
z inwestorem. Jeśli tak, w zależności 
od zapisów umowy ubezpieczenia, 
pozostaje mu zgłosić sam kontrakt 
przed rozpoczęciem, albo podać 
tylko wartość kontraktu na koniec 
okresu ubezpieczenia w celu 
rozliczenia składki.

Często wykonawcy próbują 
negocjować wymogi w zakresie 
ubezpieczeń w ten sposób, aby 
„zmieścić się” w ramach warunków 
umowy obrotowej. Jeśli się to 
uda, oczywiście zapewnia to 
oszczędność czasu, który trzeba 
poświęcić na negocjacje, oraz 
brak dodatkowej składki. W innym 
przypadku (np. kontrakt o większej 
wartości) pozostaje indywidualnie 
negocjować warunki – najczęściej    
z tym samym ubezpieczycielem,  
z którym wykonawca zawarł 
umowę, lub z innym, jeżeli  
w określonej sytuacji ma to sens 
ekonomiczny.

Dla wykonawcy kluczowa jest 
marża, którą zamierza zrealizować 
na danym kontrakcie, a zatem 
bardzo istotna jest kwestia 
wysokości składki, która stanowi 
koszt. Obecnie jednak koszt 
ubezpieczenia nie jest na tyle 
wysoki, aby stanowił barierę i był 
jedynym kryterium wyboru oferty 
od różnych ubezpieczycieli.

Równie ważny dla wykonawcy jest 
zakres ubezpieczenia. Historia szkód 
u rożnych wykonawców pokazuje, 
że nie warto oszczędzać na składce 
i rezygnować z dodatkowych (być 
może wpływających dodatkowo 
na finalny koszt) rozszerzeń. Rynek 
ubezpieczeń w Polsce w miarę 
swoich możliwości i rozwoju stara 

się dorównywać standardom 
zagranicznym, a to oznacza, że 
warto przeanalizować, jakie są 
dostępne opcje.

Wykonawcy zwracają też uwagę na 
wysokość udziału własnego. Jest to 
wartość, o jaką jest pomniejszana 
wysokość szkody przy wypłacie 
odszkodowania. Ponadto, jeżeli 
szkoda jest o wartości niższej niż 
wysokość udziału, odszkodowania 
nie wypłaca się w ogóle. 
Wykonawcy przeprowadzają 
analizę, jaka wysokość udziału 
własnego jest dla nich optymalna. 
Wykonawcy, którzy mają dużo 
szkód, są zainteresowani jak 
najniższym poziomem, jednak 
ubezpieczyciele również mają 
możliwość zastosowania  
w odwrotny sposób tego czynnika 
w celu polepszenia swojej sytuacji 
przy wypłatach odszkodowań. 
Wykonawcy, którzy mają niższą 
szkodowość, mają większe pole  
do negocjacji.

Wykonawcy powinni również 
zwracać uwagę na wysokości 
limitów odpowiedzialności  
w ramach tzw. klauzul 
dodatkowych i rozszerzeń zakresu 
ubezpieczenia. Limity powinny 
odpowiadać adekwatnemu ryzyku, 
jakie może wystąpić w określonych 
sytuacjach. Wykonawcy muszą 
podejmować świadome decyzje, 
czy możliwa do uzyskania 
wysokość odszkodowania 
pokryje powstałą szkodę i czy 
ubezpieczenie będzie głównym,  
czy tylko dodatkowym sposobem  
na wyrównanie powstałych strat.

Z pozostałych istotnych kwestii 
należy wspomnieć możliwość 
ubezpieczenia sprzętu budowlanego 
na korzystnych warunkach  
w ramach umowy ubezpieczenia 
CAR/EAR.

W przypadku, gdy wykonawca nie 
zawiera ubezpieczenia budowlano-
-montażowego, powinien otrzymać 
szczegółowe informacje na 
temat zakresu ubezpieczenia, 
zawieranego przez inwestora, aby 
móc się zapoznać z warunkami, 
przeanalizować je i prowadzić 

rozmowy, w których uzyska 
satysfakcjonujący poziom ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Na co zwraca uwagę inwestor?
Dla inwestora ubezpieczenie  
prac kontraktowych jest jednym 
z etapów realizowanej inwestycji. 
Po akceptacji wizji i fazie 
projektowania, rozpoczyna się 
okres prac budowlano- 
-montażowych. Ale to jeszcze nie 
koniec inwestycji, bo kluczowa 
jest faza eksploatacyjna, która 
będzie trwała znacznie dłużej  
i będzie oznaczała dla inwestora 
realizację przychodów i zysku 
przez wiele lat.

Z tej perspektywy postrzeganie 
projektu inwestycyjnego tylko 
w zakresie fazy budowalnej jest 
sporym ograniczeniem. Sami 
inwestorzy, przekazując plac 
budowy, często oddają wykonawcy 
nie tylko ryzyko, ale i kontrolę nad 
procesem. Właśnie w tym obszarze 
należy szukać głównych argumentów 
za tym, że to inwestorzy powinni 
zastanowić się nad aranżowaniem 
ubezpieczenia CAR/EAR.

Przede wszystkim to kwestia 
kontroli procesu, a w długotrwałym 
postrzeganiu wyeliminowanie 
jakichkolwiek luk w ubezpieczeniu, 
zwłaszcza na styku fazy budowalnej 
i fazy eksploatacyjnej jest jednym 
z nadrzędnych elementów 
do zarządzania  w zakresie 
ubezpieczenia. Nierzadko 
dochodzi do szkód właśnie w fazie 
przejściowej i w przypadku polis 
zawieranych przez różne podmioty 
– do niepotrzebnych problemów 
w zakresie odpowiedzialności 
i likwidacji szkód.

W przypadku, gdy inwestor sam 
zawiera ubezpieczenie prac 
budowlanych, kontroluje również 
koszty ubezpieczeń, które nie są 
wtedy wliczone w wynagrodzenie 
wykonawcy. Inwestor nie tylko 
wie, ile dokładnie zapłaci za 
ubezpieczenie, ale ma również 
bezpośredni wpływ na elementy 
zakresu ubezpieczenia, zwłaszcza 
te, które uważa za kluczowe dla 
ochrony realizowanej inwestycji. 
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Kolejnym obszarem, który powinien interesować 
inwestora, są szkody, jakie powstaną w trakcie 
realizacji prac kontraktowych. Ponieważ mogą 
one powstać wskutek wielu przyczyn, ale także 
mogą być spowodowane przez różne podmioty 
znajdujące się na placu budowy, inwestorzy dążą do 
zarządzania procesem szkód. Polega to co najmniej 
na informowaniu inwestora o jakimkolwiek zdarzeniu, 
które może spowodować wystąpienie straty, ale także 
w wielu przypadkach na świadomym uczestnictwie 
i decydowaniu, w jaki sposób nastąpi proces 
przywracania stanu sprzed szkody oraz kto będzie to 
realizował. W ostateczności inwestor gwarantuje sobie 
prawo do decydowania, komu i w jakiej wysokości 
będzie wypłacane odszkodowanie.

Jeżeli dla inwestora określona inwestycja jest jedyną lub 
jedną z nielicznych, np. w trakcie roku, będzie zawierał 
polisę o charakterze jednostkowym, a nie umowę 
obrotową. Dla tych, którzy realizują więcej inwestycji 
w tym samym okresie, korzystniejsza może okazać się 
polisa obrotowa.

Niezależnie od sposobu zawarcia ubezpieczenia, 
CAR/EAR daje inwestorowi możliwość wykupienia 
dodatkowego rozszerzenia na wypadek opóźnienia 
inwestycji. Takie ubezpieczenie jest nazywane 
ubezpieczeniem utraty przychodów w przypadku 
opóźnienia (ang. Advanced Loss of Profit lub Delay in 
Start-up) i pokrywa następstwa finansowe związane  
z uruchomieniem inwestycji w okresie późniejszym niż 
jest to planowane.

Wielu inwestorów w umowach definiuje wymogi 
ubezpieczenia. Nawet jeśli zleca zawarcie ubezpieczenia 
CAR/EAR wykonawcy, w sposób szczegółowy określa 
wymagane elementy zakresu ubezpieczenia czy np. 
dopuszczalną wysokość udziałów własnych. Inwestorzy 
dążą do jak najszerszego zakresu ubezpieczenia  
z uwzględnieniem możliwych przyczyn i w oparciu  
o charakterystykę projektu i warunki, jakie będą 
panować na placu budowy lub w jego otoczeniu. 
Dotyczy to również warunków bezpieczeństwa oraz 
technologii, która będzie zastosowana finalnie  
w ramach inwestycji w okresie eksploatacyjnym.

Należy się spodziewać, że inwestor często będzie 
wymagał polis dedykowanych dla danego kontraktu 
i na cały czas trwania kontraktu. Dla inwestora 
takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze, ponieważ 
ma on wtedy pewność zastosowania limitów 
odpowiedzialności w ubezpieczeniu tylko dla swojej 
inwestycji. W niektórych przypadkach inwestorzy 
pozostawiają sobie prawo do akceptacji ubezpieczyciela 
oraz określają wymogi minimalnych ratingów 
finansowych.

Wysokość franszyzy redukcyjnej może podlegać analizie 
w zależności od rodzaju i wartości projektu, a także 
branży. Dla inwestorów jest ważne, aby wykonawca 

mógł otrzymać od ubezpieczyciela jak najwyższe 
odszkodowanie, aczkolwiek w zapisach umownych 
stosuje zapisy, które nie mogą zwalniać wykonawcy  
z odpowiedzialności w przypadku braku odpowiedniej 
kompensacji za szkodę. Innym instrumentem, który 
wywołuje spore kontrowersje, są również zapisy  
w umowie o karach umownych.

Ostatnim istotnym aspektem jest to, czy projekt jest 
realizowany w formule generalnego wykonawstwa, czy 
też poszczególne prace lub etapy są delegowane różnym 
podmiotom wykonawczym. W pierwszym przypadku 
jest to sytuacja, w której zarówno w ubezpieczeniu 
zawartym przez inwestora, czy też przez wykonawcę, 
łatwiej jest przygotować jedną polisę i łatwiej zarządzać 
takim procesem od strony ubezpieczeniowej.  
W drugim przypadku i braku jednego wykonawcy, rodzi 
się wiele dodatkowych kwestii, a sytuacja komplikuje się 
w przypadku oddania gestii ubezpieczenia w ręce wielu 
wykonawców. Mamy wtedy wiele polis, z których każda 
jest zawarta tylko w zakresie części projektu,  
z możliwymi lukami zakresu oraz ciągłości ochrony.

Podsumowanie
W procesie inwestycyjnym występuje wiele innych 
ubezpieczeń (np. ubezpieczenia OC, transportu itp.). 
Zagadnienia te podlegają osobnej analizie, aczkolwiek 
powinny być rozpatrywane kompleksowo przy 
tworzeniu pełnego programu ubezpieczeniowego dla 
inwestycji i ustalaniu podziału ubezpieczeń pomiędzy 
strony umowy. 

Ostateczny kształt umowy i programu ubezpieczenio-
wego zależy od uzgodnień przede wszystkim między 
inwestorem a wykonawcą. Pozostałe podmioty, uczest-
niczące w inwestycji, mają ograniczony wpływ na zakres 
ubezpieczeń, a często pozostaje im realizować te zapisy, 
również w umowach podwykonawczych. W artykule nie 
opisano roli instytucji finansujących, które mogą mieć 
dodatkowy wpływ na finalny zakres ubezpieczenia  
i wymagania dotyczące ubezpieczeń dla danego 
projektu inwestycyjnego.

Na koniec warto wspomnieć o praktycznej sytuacji, do 
której dochodzi w przypadku, gdy wykonawca schodzi  
z placu budowy lub inwestor nie widzi dalszej możliwości 
współpracy. Jeżeli umowę ubezpieczenia CAR/EAR zawarł 
inwestor – ubezpieczenie ma szansę trwać dalej. Jeżeli 
zawarł ją wykonawca, ubezpieczenie ulegnie zakończeniu 
i ustalenia należy rozpocząć na nowo...

Marcin Demiańczuk
Dyrektor Sektora  

Budownictwa i Nieruchomości
T +48 22 39 33 223 

m.demianczuk@greco.services
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Duże inwestycje 
Dlaczego warto pamiętać o ubezpieczeniu ALOP i MDSU?

Realizacja dużych inwestycji to proces skomplikowany, 
który pociąga za sobą szereg ryzyk i zagrożeń. 

Już od momentu rozpoczęcia kontraktu mamy do 
czynienia z wartościowym mieniem, znajdującym się 

na placu budowy (materiały sprzęt, wyposażenie). 
Wraz z postępowaniem realizacji inwestycji wartość 

potencjalnej szkody oraz jej negatywny wpływ na 
możliwość zakończenia kontraktu w terminie wzrasta. 

  Należy pamiętać, że poza ryzykiem 
powstania szkód rzeczowych  
i osobowych zarówno po stronie 
wykonawcy, czy też osób trzecich, 
realizacja robót budowlanych 
niesie również zagrożenia 
związane z utratą przyszłych 
korzyści finansowych po stronie 
zleceniodawcy robót – inwestora. 

ALOP i MDSU
Obecnie większość dużych 
inwestycji wymaga zewnętrznego 
finasowania. Rozwój nowoczesnych 
form finansowania inwestycji 
doprowadził do konieczności 
rozwinięcia produktów 
ubezpieczeniowych, które 
zapewniają zabezpieczenie 
oczekiwanego strumienia 
przychodów z inwestycji, także 
gdy jej zakończenie opóźni się 
wskutek szkody. Takiego typu 
produktami ubezpieczeniowymi 
jest ubezpieczenie utraty zysku 
inwestora w wyniku opóźnienia  
w zakończeniu inwestycji (tzw. 
ALOP) oraz ubezpieczenie utraty 
zysku inwestora w wyniku 
opóźnienia w zakończeniu 
inwestycji na skutek szkód  
w transporcie (tzw. MDSU). 

Pomimo faktu, że ubezpieczenia 
utraty zysku częściowo chronią 

również wykonawcę, to głównym 
zainteresowanym, na którym ciążą 
ewentualne finansowe następstwa 
nieukończenia inwestycji w 
przewidzianym terminie, jest 
inwestor. Ubezpieczenie ALOP 
czy MDSU zawarte może być 
tylko na rzecz inwestora – to 
właśnie on ma realny interes 
ubezpieczeniowy w zawarciu 
takiej polisy. Stąd zasadnym jest, 
aby szczególnie w przypadku 
dużych inwestycji tzw. gestia 
ubezpieczeniowa, czyli aranżacja 
ochrony dla wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego, leżała po 
stronie inwestora. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu może on skorzystać 
z ochrony zapewnianej przez 
ubezpieczenia utraty zysku.

Jednocześnie należy zauważyć, że 
wskazanym w polisie  
(w zakresie pokrycia utraty 
zysku) ubezpieczonym nie musi 
być podmiot finansujący daną 
inwestycję. Zawarcie umowy 
finansowania między bankiem / 
instytucją finansową  
a zleceniodawcą zobowiązuje 
tego ostatniego do wywiązania się 
ze zobowiązania niezależnie od 
warunków pokrycia ubezpieczenia 
ALOP/MDSU. Argumentem 
pojawiającym się w dyskusji, 

wykorzystywanym przez instytucje 
finansowe, jest fakt, że przychody  
z zakończonego projektu  
w znacznej części składają się na 
koszty zobowiązania, które ponieść 
musi inwestor. Niemniej,  
w przypadku nieoddania inwestycji 
w zakładanym terminie, inwestor 
tak czy tak zobowiązany jest do 
realizacji zobowiązania wobec 
inwestycji finansującej  
i przyczyna opóźnienia czy też 
fakt uruchomienia pokrycia ALOP/
MDSU nie mają w takim przypadku 
znaczenia. 

Warunki ubezpieczenia
Zawarcie ubezpieczenia ALOP 
uwarunkowane jest wykupieniem 
ubezpieczenia ryzyk budowlanych / 
montażowych (CAR/EAR). Z kolei aby 
była możliwość skorzystania  
z ochrony MDSU, niezbędnym jest 
skorzystanie z ochrony mienia w 
transporcie (CARGO). Zarówno CAR/
EAR, jak i CARGO zapewniają bardzo 
szeroki zakres ubezpieczenia ze 
względu na ich niemal całkowicie 
allriskowy charakter. Ewentualna 
wypłata odszkodowania z tytułu 
ubezpieczenia utraty zysku 
warunkowana jest szkodą objętą 
ochroną w ramach ubezpieczenia 
CAR/EAR oraz CARGO. 
Niemożliwa jest sytuacja, w której 
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odpowiedzialność za szkody w utracie zysku przyjmowana 
byłaby w oderwaniu od odpowiedzialności polisowej dla 
szkód rzeczowych. Ryzyka niemające przyczyny w szkodzie 
rzeczowej, takie jak np. niedotrzymanie terminów czy 
upadłość wykonawcy, pozostają nieubezpieczalne.

Standardowo odpowiedzialność z tytułu ALOP oraz 
MDSU ograniczona jest do zakresów podstawowych 
ubezpieczeń CAR/EAR oraz CARGO. Bez dodatkowych 
uzgodnień z ubezpieczycielem ochrona ubezpieczeniowa 
w zakresie utraty zysku nie obejmuje odpowiedzialności za 
rozszerzenia / klauzule dodatkowe, takie jak np. pokrycie 
ryzyka części wadliwych czy ochrona w ramach ryzyka 
terroryzmu. Zwykle nie ma możliwości objęcia ochroną 
tego typu rozszerzeń.

Podsumowując, warunkiem uruchamiającym 
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ryzyk 
ALOP/MDSU jest zdarzenie objęte ochroną 
podstawową ubezpieczenia CAR/EAR, CARGO, które 
bezpośrednio wpływa na opóźnienie rozpoczęcia 
działalności operacyjnej danej inwestycji. Ważnym 
elementem, o którym należy pamiętać, jest fakt,  
że nie zawsze odpowiedzialność z tytułu utraty zysku 
jest uruchamiana. Opóźnienia spowodowane szkodą 
majątkową mogą zostać „nadrobione” w trakcie 
trwania prac. Stąd nie ma automatycznej wypłaty 
odszkodowania za utracony zysk w przypadku 
przyjęcia odpowiedzialności za szkodę majątkową. 
Ustalenie, czy i w jakim wymiarze opóźnienie 
wpłynęło na utracony zysk, to proces długotrwały  
i wymagający zaangażowania specjalistów z zakresu 
m.in. księgowości. Dodatkowo, jeżeli z jakiegoś 
powodu odszkodowanie za szkodę w mieniu nie 
zostanie wypłacone, nie będzie również wypłaty 
odszkodowania za jej konsekwencje finansowe. 
Jedynym wyjątkiem jest tutaj wysokość franszyzy  
lub udziału własnego.

Ryzyko
Zarówno ubezpieczenie ALOP, jak i MDSU, skupia się 
na zabezpieczeniu aspektów finansowych inwestycji. 
Ryzyka możliwe do ubezpieczenia różnią się dla 
poszczególnych uczestników inwestycji. 

Po stronie inwestora mamy do czynienia z:
 ▪ ryzykiem utraty dochodów;
 ▪ ryzykiem wzrostu kosztów inwestycji;
 ▪ ryzykiem konieczności poniesienie dodatkowych 

kosztów doradców / konsultantów zewnętrznych.

Z kolei po stronie wykonawcy ryzykiem są:
 ▪ dodatkowe koszty budowy, materiałów;
 ▪ pożyczki konieczne do pozyskania na sfinansowanie 

naprawy szkód;
 ▪ kary umowne;
 ▪ utrata premii.

O ile strony zaangażowane w dany projekt mogą 
być narażone na jednorodne ryzyka fizyczne (szkody 

rzeczowe), o tyle ich interesy finansowe mogą się 
znacznie różnić. W związku z tym oddzielne są rodzaje 
ryzyk finansowych objętych ochroną ubezpieczeniową 
dla każdej zaangażowanej strony. 

Ryzyka inwestora obejmowane ochroną 
ubezpieczeniową:

 ▪ utrata zysku brutto.
Możliwe rozszerzenia odpowiedzialności:

 ▪ ubezpieczenie dostawców i odbiorców.

Ryzyka wykonawcy obejmowane ochroną 
ubezpieczeniową:

 ▪ dodatkowe koszty stałe związane z działalnością 
budowlaną;

 ▪ wynagrodzenia.

Odpowiedzialność  
z tytułu ubezpieczenia ALOP/MDSU: 

1. Zdarzenie (jedno bądź kilka) objęte ochroną  
w zakresie CAR/EAR, CARGO;

2. Opóźnienie w rozpoczęciu planowanej działalności;
3. Spadek lub utrata obrotu lub/oraz wzrost kosztów 

działalności tak, aby ograniczyć negatywny wpływ 
opóźnienia;

4. Szkoda w zysku brutto ALOP/MDSU (odszkodowa-
nie liczone łącznie dla wszystkich zdarzeń CAR/EAR, 
CARGO).

 
Suma ubezpieczenia
Celem każdego projektu komercyjnego jest 
generowanie zysku i zwrot z inwestycji. Niezależnie 
od schematu finansowania, oczekiwane są dochody 
wystarczające na pokrycie wszystkich kosztów stałych 
i zmiennych, przy jednoczesnym wytwarzaniu zysku 
netto. Ogólnie suma ubezpieczenia w ramach ALOP/
MDSU jest równa różnicy między oczekiwanymi 
przychodami i kosztami zmiennymi, tj. kosztami 
nieponiesionymi w przypadku nieuruchomionego 
projektu. Wynikiem jest zysk brutto, który można 
również określić poprzez dodanie przewidywanego 
zysku netto do całkowitych kosztów stałych. 

Ubezpieczenie ALOP/MDSU opiera się na 
przewidywanych przychodach. Kalkulacje sum 
i odszkodowań w ubezpieczeniach bardziej 
standardowych, takich jak ubezpieczenie utraty  
zysku wskutek wszystkich ryzyk (BI) czy ubezpieczenie 
utraty zysku wskutek awarii maszyn (MBBI), mogą 
czerpać informacje z danych historycznych.  
W ubezpieczeniu ALOP/MDSU dane historyczne  
nie istnieją. Podsumowując, przedmiotem ubezpieczenia 
jest szacowany zysk brutto, który inwestor osiągnąłby  
z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży
 towarów i usług, gdyby planowana przez niego 
działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia  
nie została opóźniona lub zakłócona na skutek szkody  
w mieniu, zaistniałej w trakcie realizacji prac 
budowlanych czy w czasie transportu. 
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W przypadku ubezpieczeń ALOP/
MDSU zdarzają się sytuacje,  
w których suma ubezpieczenia 
obejmuje również część kosztów 
zmiennych. Duże inwestycje 
pociągają za sobą konieczność 
zapewnienia już od pierwszego 
dnia planowanego rozpoczęcia 
działalności operacyjnej określonej 
ilości surowców i/oraz materiałów 
eksploatacyjnych (takich jak 
np. gaz dla elektrowni, ropa dla 
rafinerii, rudy do produkcji metali). 
Takiego typu koszty określane są 
jako koszty zmienne, a co za tym 
idzie standardowo nie są objęte 
ubezpieczeniem utraty zysku 
(ponoszone tylko wtedy, gdy nie ma 
opóźnienia). Jednakże w sytuacji 
zawarcia kontraktów „take-or-pay” 
(zobowiązanie do zapłaty  
za surowce bez względu na fakt ich 
odebrania) możliwe jest ujęcie ich 
wartości w sumie ubezpieczenia 
ALOP/MDSU. Wymaga to odrębnych 
uzgodnień z ubezpieczycielem 
oraz będzie wiązało się z przedsta-
wieniem przez inwestora planu 
ewentualnej minimalizacji 
potencjalnych kosztów poprzez 
zapewnienie możliwości sprzedaży 
takich produktów podmiotom 
trzecim.

Okresy
W ubezpieczeniach utraty 
zysku wykorzystuje się kilka 
definiowanych dat, tj. m.in. 
datę rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej, datę zakończenia 
okresu ubezpieczenia, planowaną 
datę rozpoczęcia działalności 
operacyjnej oraz faktyczną 
datę rozpoczęcia działalności 
operacyjnej. Niektóre z nich 
zbiegają się na początku projektu, 
ale mogą wymagać indywidualnego 
dostosowania w miarę postępu 
prac. Poza konkretnymi datami, 
pokrycie charakteryzuje się również 
dwoma definiowanymi okresami. 
Jest to okres ubezpieczenia, 
podczas którego musi zaistnieć 
zdarzenie ubezpieczeniowe, aby 
powstało prawo do odszkodo-
wania z tytułu opóźnienia, 
oraz okres odszkodowawczy, 
który określa maksymalną 
długość czasu, w którym 
ubezpieczyciel godzi się wypłacić 

odszkodowanie (maksymalny 
okres odszkodowawczy). Ustalenie 
długości maksymalnego okresu 
odszkodowawczego, adekwatnego 
dla konkretnej inwestycji, skupia 
się na określeniu zakresu szkody 
w mieniu w najczarniejszym 
scenariuszu oraz określeniu czasu 
potrzebnego na odtworzenie 
zdolności materialnych do 
kontynuowania normalnej 
działalności po szkodzie. 
Dodatkowo niezbędne jest również 
określenie czasu, który potrzebny 
jest na odtworzenie zdolności 
sprzedażowych (odzyskanie 
poziomu obrotu). Prawidłowe 
ustalenie maksymalnego 
okresu odszkodowawczego, 
dopasowanego do specyfiki 
określonego przedsiębiorstwa /
danej inwestycji, jest równie 
istotne z punktu widzenia 
zapewnienia właściwej ochrony 
ubezpieczeniowej, co prawidłowe 
ustalenie sumy ubezpieczenia, 
czyli hipotetycznej wartości zysku 
brutto na maksymalny okres 
odszkodowawczy.

Cechy charakterystyczne  
ubezpieczeń ALOP/ MDSU:

 ▪ zawsze mamy do czynienia  
z jednym ubezpieczonym;

 ▪ zawsze mamy jeden termin 
zakończenia inwestycji;

 ▪ zawsze mamy jedną planowaną 
datę rozpoczęcia działalności, 
tj. datę, od której projekt ma 
generować przychody;

 ▪ zawsze kalkulowane jest 
jedno opóźnienie dla całego 
projektu, niezależnie od liczby 
poszczególnych zdarzeń, które 
przyczyniły do całkowitego 
opóźnienia;

 ▪ zawsze ubezpieczyciel wypłaca 
jedno odszkodowanie z tytułu 
utraconych przychodów.

Dlaczego ubezpieczenia utraty 
zysku są ważne? 
Coraz więcej kontraktów 
wykonywanych jest w formule 
EPC (engineering, procurement, 
construction) – tzw. „inwestycje  
pod klucz”. O ile wykonawca  
z reguły ponosi odpowiedzialność 
wobec zleceniodawcy za opóź-

nienie wynikające z jakiejkolwiek 
winy jego lub podwykonawców, 
to standardowo zdarzenia 
związane z siłą wyższą 
(praktycznie każde zdarzenie 
takie jak fizyczne zniszczenia lub 
uszkodzenia z dowolnej przyczyny 
znajdującej się poza kontrolą 
wykonawcy, podwykonawcy lub 
dostawcy) są wyłączone z jego 
odpowiedzialności. Wszelkie 
negatywne następstwa takiego typu 
zdarzeń leżą po stronie inwestora. 
Dzięki ubezpieczeniu inwestor ma 
możliwość przeniesienia chociaż 
części finansowych skutków 
na ubezpieczyciela. Z punktu 
widzenia zakładów ubezpieczeń, 
ubezpieczenia utraty zysku 
wymagają wiedzy, kompetencji oraz 
każdorazowej bardzo wnikliwej 
oceny ryzyka projektu.  

Co przyniesienie przyszłość?
Na przestrzeni ostatnich lat 
ubezpieczenia utraty zysku bardzo 
mocno się rozwijały. O ile przez wiele 
lat stanowiły niejako dodatek, tak 
teraz większość dużych inwestycji 
posiada tego typu ochronę. 
Dotychczasowe doświadczenia 
pokazują, że ubezpieczyciele 
coraz chętniej będą poszerzali 
zakres oferowanej ochrony i może 
któregoś dnia doczekamy się 
rozszerzenia związanego ze skutkami 
przekroczenia harmonogramu przez 
wykonawcę. Inwestorzy na pewno 
byliby zainteresowani. 



12     I    Spotlight



Luty 2021 r.   I     13

Kiedy inwestycja trwa...  
a ubezpieczenia brak 
Problemy ubezpieczeniowe,  

które mogą się przytrafić  
na placu budowy

W większości przypadków mamy 
do czynienia z ubezpieczeniami 
kontraktów realizowanymi od 
samego początku i wówczas 

zawieramy ubezpieczenie 
budowlano-montażowe (CAR/EAR) 
jeszcze przez rozpoczęciem prac – 
najczęściej w momencie przejęcia 

placu budowy. Coraz częściej 
spotykamy się jednak  

z sytuacją, kiedy wykonawca 
przejmuje rozpoczętą przez 

innego wykonawcę inwestycję do 
kontynuacji lub inwestycja nie jest 
ubezpieczona od samego początku  

 i trzeba ją ubezpieczyć  
w trakcie jej trwania.
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Przeanalizujmy na początku problem związany  
z ubezpieczeniem przerwanej inwestycji, a w drugiej 
części artykułu zajmiemy się aspektami ubezpieczenia 
trwającego już kontraktu. 

Powodami przerwania realizacji inwestycji są: 
 ▪ coraz częstsze wypowiadanie umowy przez inwestora 

z uwagi na zbyt niski stan zaawansowania prac  
w stosunku do podpisanej umowy, 

 ▪ niewypłacalność wykonawców, 
 ▪ brak możliwości kontynuowania prac (niedobory 

kadrowe, podwykonawców, brak materiałów),
 ▪ niewypłacalność inwestora, 
 ▪ błędy projektowe i wykonawcze, 
 ▪ konieczność wprowadzania zmian w projektach, 
 ▪ zdarzenia szkodowe.

Przejęcie placu budowy przez kolejnego wykonawcę 
wiąże się z obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia. W jaki 
sposób zadbać, aby ubezpieczenie mienia pozostałego 
po innym wykonawcy było właściwie skonstruowane?

Przed przyjęciem ryzyka do ubezpieczenia, 
ubezpieczyciele wnikliwie oceniają całe przedsięwzięcie 
budowlane. W przypadku budów, które zostały 
wstrzymane, zadają szereg dodatkowych pytań, 
obawiając się roszczeń z przyczyn powstałych jeszcze 
przed zawarciem nowej umowy ubezpieczenia.

Podstawowymi informacjami, oprócz analizy  
samej dokumentacji technicznej, są: 

 ▪ stopień zaawansowania prac i analiza  
inwentaryzacji z placu budowy wraz z wartością  
prac zrealizowanych, 

 ▪ ocena sposobu zabezpieczenia robót, 
 ▪ wartość wykonanych prac, 
 ▪ analiza zdarzeń szkodowych, które wystąpiły  

podczas realizacji.

Wartość wykonanych już prac nie jest przedmiotem 
nowego kontraktu, zatem nie jest ujęta w ramach 
wartości nowego kontraktu, a tym samym z automatu te 
prace nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej  
w ramach standardowego pokrycia ubezpieczeniem 
CAR/EAR. Dodatkową kwestią jest ustalenie  
i uzgodnienie, kto ubezpieczy to istniejące już mienie – 
inwestor czy nowy wykonawca?

Najczęściej inwestorzy przerzucają obowiązek 
ubezpieczenia na wykonawcę, wychodząc z założenia, 
że skoro i tak będzie realizować kontrakt, to powinien 
zadbać także o mienie zastane na placu budowy. Jeśli 
wartość wcześniej wykonanych prac nie jest składową 
wartości nowego kontraktu, trzeba się zastanowić,  
w jaki sposób te prace ubezpieczyć dodatkowo. 

Zapisy
Standardowo takie mienie jest ubezpieczane w ramach 
klauzuli 119. Może mieć ona różne nazwy w zależności 
od zakładu ubezpieczeń: „Istniejące Mienie Należące 

Do Inwestora” (Ergo Hestia) lub „Mienie znajdujące się 
w dniu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
stanowiące własność lub będące w posiadaniu 
właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której 
prowadzone są roboty” (Warta), „Istniejące mienie 
(obiekty budowlane) należące do inwestora, za które 
Ubezpieczający jest odpowiedzialny” (InterRisk). Nazwy 
są różne, choć wszystkie te klauzule standardowo 
występujące w polskich warunkach ubezpieczeń 
wywodzą się z warunków Munich Re – „Endorsement 
119 Existing property or property belonging to or held 
in care, custody or control by the insured”.

Na polskim rynku ubezpieczeniowym wraz z upływem 
czasu klauzula zmieniła swoje pierwotne brzmienie. 
Niektórzy ubezpieczają tylko mienie należące do 
inwestora lub zarządcy nieruchomości, podczas gdy 
klasyczna klauzula Munich Re odnosi się do mienia 
pozostającego w pieczy wykonawcy. Nie znaczy to, że 
ubezpieczyciele nie przyjmą do ubezpieczenia innego 
mienia, jednak dobrze byłoby przed zawarciem polisy 
ustalić, do kogo należy mienie powierzone wykonawcy, 
i odpowiednio to określić w umowie, aby w momencie 
szkody uniknąć sporów interpretacyjnych.

Trzeba podkreślić, że mienie będzie ubezpieczone 
wyłącznie na warunkach określonych w klauzuli. 
Jakiekolwiek rozszerzenia występujące w polisie CAR/
EAR nie będą automatycznie odnosić się do tego 
mienia. Szczególne znaczenie ma tutaj brak pokrycia 
przez klauzule gwarancyjne 003 (Konserwacja po 
zakończeniu robót budowlano-montażowych) i 004 
(Rozszerzona konserwacja po zakończeniu robót 
budowlano-montażowych), gdyż ubezpieczyciele nie 
są zainteresowani pokrywaniem szkód mających swoje 
przyczyny w poprzednim okresie ubezpieczenia, za który 
nie odpowiadali.

Najistotniejszym elementem jest to, że zakres 
udzielonej ochrony obejmuje szkody powstałe 
wskutek prowadzenia robót budowlano-montażowych 
lub powstałych w bezpośrednim związku z ich 
prowadzeniem. Taką lub podobną definicję znajdziemy 
właściwie u każdego ubezpieczyciela – identyczne jest 
również założenie klauzuli Munich Re.

W tej sytuacji nie mamy pokrycia dla szkód losowych 
wynikających z działania sił natury (np. uderzenie pioruna, 
pożar, zalanie, działanie sadzy, huragan, deszcz nawalny, 
powódź), dla szkód wynikłych z działania osób trzecich 
(kradzież z włamaniem, akty wandalizmu, kradzież 
zamontowanych wcześniej elementów, terroryzm, strajki), 
które powstaną w mieniu już wcześniej wybudowanym, 
a które nie będą bezpośrednio wynikać  z prowadzonych 
prac. Uzupełnieniem ochrony musi być zatem zawarcie 
ubezpieczenia majątkowego dla tego mienia. 

Analizując dogłębnie kolejne zapisy klauzuli napotykamy 
zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego mienia – stan 



Luty 2021 r.   I     15

techniczny tego mienia był dobry 
i zostały zastosowane wszystkie 
niezbędne środki zabezpieczające.  
W najbardziej restrykcyjnych 
warunkach znajdujemy zapis, 
zgodnie z którym ubezpieczyciel nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody 
będące następstwem faktu, że  
w okresie poprzedzającym 
rozpoczęcie robót budowlanych / 
montażowych nie były zastosowane 
niezbędne środki zabezpieczające 
zgodnie z dokumentacją 
projektową, opinią geotechniczną  
i specyfikacją techniczną.

Może być trudno określić, czy 
niedokończona inwestycja jest  
w dobrym stanie technicznym, 
a tym bardziej, czy przez 
poprzedniego wykonawcę zostały 
zastosowane wszelkie środki 
zabezpieczające. 

Następnym punktem jest 
pokrycie dla szkód powstałych 
wskutek wibracji, usunięcia lub 
osłabienia elementów nośnych 
tylko w przypadku całkowitego 
lub częściowego zawalenia się 
ubezpieczonego mienia. Brak 
jest ochrony dla uszkodzeń 
powierzchniowych, które nie 
naruszają stabilności obiektu.

Kolejnym wyłączeniem w klauzuli 
jest brak odpowiedzialności za 
szkody, które można przewidzieć, 
biorąc pod uwagę charakter robót 
budowlano-montażowych, sposób 
ich wykonywania lub za szkody 
spowodowane niewykonaniem 
robót zabezpieczających 
przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, opinii geotechnicznej  
i specyfikacji technicznej.

Niektórzy ubezpieczyciele 
nie zwrócą również kosztów 
poniesionych na zapobieżenie 
wystąpienia szkód, o których mowa 
powyżej, ani zmniejszenia ich 
rozmiarów, których zastosowanie 
stanie się konieczne w czasie 
trwania okresu ubezpieczenia.

Inwestor często nie ma świadomości 
ograniczonej ochrony oferowanej 
w ramach klauzuli. Przy zlecaniu 
realizacji kontraktu obowiązek 

ubezpieczenia budowlano-
montażowego (CAR/EAR) często jest 
pozostawiany w gestii wykonawcy.
 
Inne ryzyka
W przypadku omawianego rodzaju 
kontraktu napotykamy wiele 
problemów z ubezpieczeniem 
mienia istniejącego. Pozostają 
bowiem ryzyka, które nie są 
standardowo ubezpieczone polisą 
budowlano-montażową CAR/EAR.  

Powstaje więc pytanie, kto zatem 
powinien ubezpieczyć to mienie. 
Wykonawca ubezpiecza je zgodnie 
z realizowanym przez siebie 
kontraktem. Zlecając wykonawcy 
także ubezpieczenie mienia 
na wypadek szkód losowych, 
inwestor znów pozbawia się 
wpływu na warunki ubezpieczenia, 
gdyż wykonawca może zawrzeć 
ubezpieczenie biorąc tylko  
i wyłącznie pod uwagę aspekt 
finansowy, tj. wysokość składki. 
Inwestor nie ma także wpływu na 
rozmowy z ubezpieczycielem, który 
może chcieć mocno ograniczać zakres 
ubezpieczenia poprzez warunki, brak 
dodatkowych klauzul rozszerzających, 
jak i stosowane udziały własne.

Wydaje się zatem uzasadnionym,  
iż w przypadkach takich kontraktów 
inwestor powinien rozważyć, 
czy to nie on powinien zadbać 
o ubezpieczenie inwestycji, aby 
całkowicie ocenić ryzyko i zawrzeć 
właściwe dla niego ubezpieczenia. 
Jeśli jeszcze dodatkowo rozważałby 
rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko 
utraty zysku (ALOP), to musi bardzo 
aktywnie uczestniczyć w procesie 
określania warunków ochrony 
ubezpieczeniowej.

Prostszym przypadkiem jest 
ubezpieczenie kontraktu po jego 
rozpoczęciu, kiedy to realizację 
od początku prowadził jeden 
wykonawca na zlecenie danego 
inwestora. Takie przypadki są często 
następstwem niefrasobliwości 
inwestora lub wykonawcy, które 
ujawniają się często dopiero 
wskutek żądań instytucji 
finansującej inwestycję do okazania 
ubezpieczenia kontraktu wraz  
z dokonaniem na niego cesji z praw.

Najmniej problemów mamy  
z kontraktami, które są  
w początkowej fazie realizacji 
– rozpoczętymi 2-3 miesiące 
wcześniej. W takim przypadku 
zwykle wystarczy powiadomić 
ubezpieczyciela o stopniu realizacji 
wykonanych prac, potwierdzić brak 
opóźnień oraz brak wystąpienia 
zdarzeń szkodowych i roszczeń.
Sytuacja komplikuje się wówczas, 
gdy stan zaawansowania prac 
bliski jest końcowi realizacji 
kontraktu. Ubezpieczyciele nie 
są zainteresowani udzieleniem 
ochrony dla prac, dla których nie ma 
potwierdzenia, czy były prawidłowo 
realizowane i czy nie będą  
w przyszłości musieli odpowiadać 
za szkody powstałe w trakcie ich 
realizacji. W takich przypadkach 
niezwykle pomocna jest pozytywna 
ocena realizacji kontraktu oraz 
historia współpracy inwestora, 
wykonawcy i ubezpieczyciela przy 
innych inwestycjach.

Praktyka pokazuje, że zarówno 
przy ubezpieczaniu kontraktów 
w trakcie ich realizacji oraz 
kontraktów ponownie realizowanych 
szczególną uwagę należy zwrócić 
na ryzyka związane z prowadzoną 
inwestycją oraz zakres ochrony 
ubezpieczeniowej, który dla niej 
zostanie zaoferowany.

Luiza Jurkiewicz-Wójcik 
Account Manager 

T +48 22 39 33 406 
l.jurkiewicz-wojcik@greco.services
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Kiedy cyberryzyko infekuje plac budowy 
Zarządzanie cyberryzykiem w branży budowlanej

Branża budowlana staje się coraz bardziej cyfrowa 
dzięki stosowanym e-rozwiązaniom i zdalnym 

systemom. Do tej pory wydajność pracy w budownictwie 
nie wzrastała w takim samym stopniu jak w przemyśle 

wytwórczym, ale oczekuje się, że ulegnie to zmianie  
w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Luty 2021 r.  I     17Budowanie jest sztuką



18     I    Spotlight

Pomimo ulepszonego zarządzania 
zaopatrzeniem i łańcuchem dostaw,  
to technologia cyfrowa, nowe 
materiały i zaawansowana automa-
tyzacja obiecują największe korzyści.

Szczególną cechą inwestycji 
w sektorze budowlanym jest 
fakt, że każdy projekt jest inny. 
W konsekwencji, wykonawcy 
i partnerzy joint venture, 
sprzedawcy, podwykonawcy, 
dostawcy i instytucje finansowe są 
połączeni ze sobą  w zmieniających 
się konstelacjach za każdym razem, 
aby współpracować na podstawie 
umów opracowanych specjalnie dla 
tego jednego konkretnego projektu, 
i wspólnie, jak najefektywniej 
stworzyć coś, co nie zostało 
wcześniej zrobione. W innych 
branżach nadzorowanie procesów 
wydaje się dużo łatwiejsze. 

Główne kierunki ataków cyber-
netycznych w branży budowlanej 
stanowią:

 ▪ Inżynieria społeczna: 
psychologiczne manipulowanie 
ludźmi w celu wykonywania 
czynności lub ujawniania 
informacji poufnych.

 ▪ Punkty dostępu: przyczepy 
budowlane, biura terenowe  
i zdecentralizowana informatyka 
są często bardziej narażone  
i łatwiej do nich dotrzeć fizycznie 
niż do pomieszczeń na miejscu lub 
biur w budynkach.

 ▪ Rosnąca cyfryzacja oprogramo-
wania do zarządzania projektami 
przez elektroniczny obieg 
projektów i BIM, do internetu 
rzeczy (IOT) i zautomatyzowanych 
maszyn.

 ▪ Ransomware: złośliwe 
oprogramowanie, które blokuje 
dostęp do systemu, szyfruje go 
lub grozi opublikowaniem danych, 
chyba że zostanie zapłacony okup 
(wymuszenie).

 ▪ Zależność od podwykonawców 
i dostawców: jeżeli cyberatak 
dotyka podwykonawcę lub 
dostawcę, może mieć negatywny 
wpływ na terminową realizację 
projektu.

 ▪ Haktywiści identyfikujący 
przedsiębiorstwa jako cele  
z uwagi na ich zaangażowanie  

w pewne obszary/projekty 
(paliwa rakietowe, elektrownie 
jądrowe, szczególny rodzaj 
zakładu przemysłowego).

 ▪ Błąd ludzki / złośliwość (byłych) 
pracowników

Aktywa narażone na cyberryzyko:
 ▪ własność intelektualna, aktywa 

własne, informacje chronione 
na mocy umów o nieujawnianiu 
informacji, w tym kary umowne 
w przypadku ujawnienia 
informacji,

 ▪ rysunki / specyfikacje 
architektoniczne, schematy  
i projekty budynków,

 ▪ systemy podstawowe (finanse 
i księgowość, logistyka, 
komunikacja), a w konsekwencji 
kradzież środków, utrata 
kontraktów i kary umowne,

 ▪ zdarzenia związane  
z przerwaniem działalności 
gospodarczej, dosłownie 
paraliżujące firmę częściowo  
lub w całości,

 ▪ utrata lub kradzież informacji 
poufnych,

 ▪ odpowiedzialność cywilna 
wynikająca z powyższych 
naruszeń,

 ▪ utrata, kradzież lub wymuszenie 
środków finansowych,

 ▪ ryzyko reputacyjne.

Przykłady szkód cyber w branży 
budowlanej
Doniesienia medialne dotyczące 
incydentów potwierdzają te 
niepokojące scenariusze. Przykładowo 
w październiku 2018 roku francuska 
grupa inżynieryjna Ingérop padła 
ofiarą cyberataku, podczas którego 
sprawcy mogli zdobyć dokumenty 
dotyczące elektrowni jądrowych, 
zakładów karnych / poprawczych 
i linii kolejowych. Naruszenie 
obejmowało 65 gigabajtów, w tym 
dokładne lokalizacje monitoringu 
przeznaczonego do użytku we 
francuskim więzieniu o zaostrzonym 
rygorze, a także plany ostatecznego 
miejsca składowania odpadów 
nuklearnych oraz poufne dane 
dotyczące ponad 1200 pracowników 
Ingérop.

Niedawno ucierpiały również dwie 
duże firmy budowlane  

w Austrii. Pierwszej z nich hakerzy 
sparaliżowali międzynarodowy 
system komunikacji. Zaszyfrowane 
zostały także pliki na dyskach 
sieciowych, co uniemożliwiło 
firmie jakiekolwiek działanie przez 
kilka dni, podczas gdy rzeczywiste 
utrudnienia w działalności  
(i odpowiednio zwiększone koszty 
IT) trwały jeszcze przez kilka 
miesięcy. Druga firma doznała ataku 
phishingowego ukrytego  
w e-mailu zatytułowanym 
„Informacje o koronawirusie”.  
W tym przypadku cyberprzestępcy 
uzyskali dostęp do danych 
właściciela projektu – gminy –  
i próbowali wymusić okup.

Również w 2020 roku atak 
ransomware na grupę Bouygues 
doprowadził do tego, że 
wewnętrzne aplikacje, intranet 
i system poczty elektronicznej 
musiały zostać odłączone, a nawet 
usługi telefoniczne sporadycznie 
zawodziły. Grupa hakerów Maze 
zażądała okupu w wysokości  
10 milionów euro za wycofanie 
ataku, który przypuszczalnie 
pierwotnie dotknął tylko część 
systemu w Toronto i Montrealu,  
a w konsekwencji dotyczył 
systemów grupy na całym świecie.

Czy na pewno potrzebuję  
ubezpieczenia?
To decyzja przedsiębiorcy, z którym 
ryzykiem chce się zmierzyć,  
a które przenieść na podmiot trzeci. 
Cyberprzestrzeń dostarcza zagrożeń, 
które po prostu nie istniały 5-10 lat 
temu. I podobnie jak zmienia się 
otoczenie biznesowe, tak i reakcja 
firm dostosowuje się do tych zmian.
Na dzień dzisiejszy składki  
za cyberubezpieczenia nadal są 
niskie, a zakresy szerokie.  
W następstwie licznych incydentów 
cybernetycznych zarejestrowanych 
w ostatnim czasie składki muszą 
jednak wzrosnąć, a pokrycie będzie 
bardziej restrykcyjne.  
 
Koszty po cybernaruszeniu mogą  
z łatwością sięgać milionów euro, 
na które składają się, w zależności  
od scenariusza szkody:

 ▪ szkody własne, takie jak przerwy 
w działalności i bezpośrednie 
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koszty zarządzania kryzysowego i reakcji na zdarzenie, 
w tym koszty ekspertów informatyków śledczych,

 ▪ szkody osób trzecich, wynikające z zobowiązań 
prawnych, takich jak RODO, czy strat finansowych  
z tytułu kar umownych.

Ponieważ nawet najbardziej zaawansowane zabez-
pieczenia IT nie są w stanie zagwarantować pełnego 
bezpieczeństwa (proszę pomyśleć o niedawnym 
włamaniu do Solarwinds, który wpłynął nawet na kod 
źródłowy powszechnie używanych produktów Microsoft, 
chociaż pełny zakres szkody nie jest jeszcze znany), 
rozsądne wydaje się wdrożenie ostatniej linii obrony, 
która będzie miała zastosowanie, jeśli środki bezpie-
czeństwa zawiodą i nadejdzie najgorszy scenariusz,  
w tym zamknięcie firmy.

Odpowiedź na pytanie, kiedy uruchamiana jest polisa 
cyberbezpieczeństwa, jest proste:

 ▪ naruszenie danych (naruszenie przepisów o ochronie 
danych, np. RODO),

 ▪ naruszenie bezpieczeństwa sieci: ukierunkowany 
lub nieukierunkowany cyberatak (np. wirus 
komputerowy),

 ▪ błąd człowieka: błąd lub przeoczenie, które powoduje 
uszkodzenie danych (np. błąd programowania),

 ▪ awaria techniczna: awaria systemu komputerowego 
(np. przegrzanie, choć nie jest to zakres dostępny  
w każdym cyberubezpieczeniu).

Jak istotne jest cyberbezpieczeństwo w branży  
budowlanej?
Niektóre branże, takie jak detaliczna sprzedaż 
internetowa lub bankowość, obsługują duże ilości 
danych wrażliwych, które są potencjalnie bardzo cenne. 
Ze względu na fakt, że oferowane przez nie usługi są  
w dużej mierze wirtualne, ryzyko jest dość oczywiste.  
W przypadku innych branż, takich jak sektor 
przemysłowy, telekomunikacja i opieka zdrowotna, 
to właśnie ich oczywista zależność od technologii 
informatycznych czyni je atrakcyjnym celem ataków  
w cyberprzestrzeni. I rzeczywiście, uczestnicy wielu 
branż są niekiedy przekonani, że temat ten ma 
podrzędne znaczenie lub jest istotny tylko dla innych.

Jak pokazują ostatnie wydarzenia, jest to niestety 
dalekie od prawdy. Niektóre firmy wychodzą z błędnego 
przekonania, że celem ataku stają się tylko znane marki, 
posiadające konkretne produkty i obecne w mediach. 
Stanie się ofiarą jednego z wielu phishingowych 
maili czy nierozsądne otwarcie linku lub załącznika 
przez pracownika są tak samo realnym ryzykiem dla 
każdego przedsiębiorstwa. Ostatnie wydarzenia i nasze 
doświadczenia pokazują wyraźnie, że zarówno duże, jak 
i małe firmy mogą stać się celem cyberprzestępców.
 
W naszych codziennych rozmowach z klientami  
z branży budowlanej (w szczególności z wykonawcami 
i dostawcami, inwestorami i projektantami) spotykamy 
się zasadniczo z trzema możliwymi reakcjami: 

1. Zaprzeczenie: wydaje się, że cyberryzyko jest istotne 
dla innych branż, ale nie tak bardzo dla własnej. 
Publicznie dostępne przykłady są odrzucane jako 
pojedyncze incydenty lub konsekwencja szczególnie 
nieodpowiedniego wykorzystania narzędzi infor-
matycznych. Często podejście to wynika również 
z faktu, że akceptacja ryzyka wymagałaby reakcji, 
co może wiązać się z kosztami. Takim dodatkowym 
kosztem byłaby składka ubezpieczeniowa. Kwestia 
bezpieczeństwa cybernetycznego i informatycznego 
jest postrzegana jako obowiązek działu IT. Ponieważ 
szczegóły każdej ekspozycji miałyby nieuchronnie 
charakter techniczny (i nie byłyby zrozumiałe dla 
nikogo poza informatykiem), to właśnie w tym przy-
padku sprawa jest najważniejsza. W mniejszych  
firmach, bez wydzielonych działów, odpowiedzial-
ność spoczywa na dostawcach oprogramowania lub 
sprzętu/infrastruktury.

2. Świadomość i zapobieganie: relacje w mediach 
stały się wszechobecne i trudne do uniknięcia, 
co może prowadzić do kwestionowania ewentu-
alnego braku reakcji zarządu. Spółka rozumie, że 
ekspozycja nie jest tylko techniczna, ale obejmuje 
również miękkie fakty, takie jak inżynieria społeczna 
i błędy ludzkie, którymi należy aktywnie zarządzać 
w przedsiębiorstwie. Nacisk kładzie się często na 
działania prewencyjne. 

3. Kompleksowe podejście: oprócz działań zapobie-
gawczych obejmuje również analizę łagodzenia 
skutków i ciągłości działania, opartą na opracowaniu 
szeregu rzeczywistych scenariuszy. Podobnie jak  
w przypadku ćwiczeń przeciwpożarowych, firma  
prowadzi rzeczywiste ćwiczenia oraz szkolenie 
kluczowego personelu (nie tylko działu IT) w zakresie 
reagowania w sytuacji, gdy padną serwery, a komuni-
kacja zawiedzie.

Oczywiście ryzyko jest realne i może być skutecznie 
zarządzane poprzez połączenie zapobiegania  
i ograniczania ryzyka. Z przyjemnością doradzimy  
i stworzymy indywidualne rozwiązanie, tak abyście mogli 
Państwo bez obaw korzystać z możliwości, jakie oferuje 
dziś digitalizacja.

Richard Krammer
Group Practice Leader 

Construction &  Real Estate 
T +43 5 04 04 119 

r.krammer@greco.services



Zmiany w prawie budowlanym w pigułce 
Czy wpłyną na umowę ubezpieczenia?

19 września 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 
13.02.2020 r. o zmianach w prawie budowlanym. Celem 

ustawy było uproszczenie i przyśpieszenie procesu 
inwestycyjno-budowlanego. Czy powyższe zmiany mogą 

zatem wpłynąć na konieczność korekty lub negocjowania 
dodatkowych warunków ubezpieczenia? 

kręgu podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne projekty. 
Natomiast w dalszym ciągu, zgodnie z art. 42 prawa budow-
lanego, przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor ma 
obowiązek sporządzić projekt techniczny.

Sam projekt techniczny ma obejmować zgodnie z art. 34:

a. zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz 
z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

b. charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
c. projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz 

materiałowe,
d. w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-

-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowie-
nia obiektów budowlanych,

e. inne opracowania projektowe.

Nowelizacja wprowadza dodatkowo enumeratywnie 
wskazanie budów, dla których nie jest wymagane 
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Podkreślenia wymaga, iż zmiany odnoszą się zarówno 
do realizacji samej inwestycji, ale także do postępowania 
poprzedzającego rozpoczęcie prac budowlanych, tj. kwestii 
związanych z projektowaniem. Zgodnie z nowymi prze-
pisami, projekt budowlany został podzielony na III części: 
projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno-
-budowlany i projekt techniczny. Wcześniej stanowiły one 
jednolity dokument. 

Nowe podejście
W celu uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor będzie 
zobligowany do przedłożenia projektu technicznego organowi 
nadzoru budowlanego, natomiast przy samym składaniu 
wniosku nie będzie to wymagane. Rolą  
projektanta będzie zaś odpowiedzialność za zgodność projektu 
technicznego (pod względem zgodności z przepisami)  
z projektami zagospodarowania terenu 
oraz architektoniczno-budowlanym. W aspekcie zawiera-
nia ubezpieczeń istotne zatem będzie rozróżnienie zakresu 
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uzyskanie zezwolenia. Jest to analogiczne do 
wcześniejszego unormowania, jednak pojawiają  
się pewne detale, na które warto zwrócić uwagę. 
Przykładowo zwolnione z uzyskania pozwolenia będą 
tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale  
z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia 
w inne miejsce w określonych terminach (nie później niż 
przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy  
określonej w zgłoszeniu). 

Wcześniejszy zapis nie wprowadzał ograniczenia czasowego.
Pozwolenia na budowę nie wymaga także wykonywanie 
robót budowlanych polegających m.in. na remoncie i prze-
budowie obiektów budowlanych (dotychczas wyjątek  
od tej reguły stanowiły zabytki) oraz remoncie i przebudo-
wie urządzeń budowlanych. Natomiast już prowadzenie 
prac przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 
zabytków – wymaga  pozwolenia na budowę.  
Z kolei roboty budowlane wykonywane na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków wymagają jedynie 
zgłoszenia. Rozszerzony został również katalog prac, które 
wymagają jedynie tzw. zgłoszenia.

Zmianie uległy również przepisy dotyczące możliwości 
uchylenia pozwolenia na budowę. Dotychczas decyzję  
o pozwoleniu na budowę można było uchylić w dowolnym 
czasie. Natomiast po zamianach przepisów od 19.09.2020 r. 
wprowadzona została zasada, że decyzja o pozwoleniu 
na budowę nie zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej 
doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Z kolei decyzja 
o pozwoleniu na użytkowanie nie zostanie unieważniona, 
jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Dodatkowo, warto również zwrócić uwagę na zmianę 
dotyczącą rozszerzenia działalności odnoszącej się do 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wpro-
wadzony został zapis wskazujący, iż działalność ta odnosi 
się do projektowania, sprawdzania projektów architektoni-
czno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru 

autorskiego (wcześniejszy zapis obejmował projektowa-
nie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych 
i sprawowanie nadzoru autorskiego). Nadal nie obejmuje 
natomiast rzeczoznawstwa budowlanego. Uporządkowane 
zostały również kwestie związane z działaniami inwestora  
i prowadzeniem dziennika budowy (w tym dziennika montażu 
i rozbiórki) oraz wskazane / doprecyzowane zostały obowiązki 
inwestora przed rozpoczęciem budowy. Wprowadzono 
np. zamknięty katalog przypadków, w których inwestor ma 
obowiązek ustanowić kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

Ubezpieczeniowo
Niewątpliwie przytoczone powyżej zmiany należy mieć na 
uwadze przy aranżowaniu programu ubezpieczeniowego 
zarówno w odniesieniu do inwestora, jak i wykonawcy. 
Istotne z punktu widzenia ubezpieczeniowego są zapisy 
dotyczące projektowania i samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, zwłaszcza w kontekście 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uczestników 
procesu budowlanego, w tym odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej. Zmiany objęły również zapisy dotyczące 
warunków użytkowania obiektów. Wprowadzono dość 
istotny zapis dotyczący wymogu wykonania ekspertyzy  
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych przy 
każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Podstawa prawna:
 ▪ Ustawa  z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
 ▪ Ustawa z dnia 13.02.20220 r. o zmianie ustawy  

Prawo budowlane
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Anna Kowalska-Osuch
Operations Manager 

T +48 22 39 33 308 
a.kowalska-osuch@greco.services



Nudy nie było 
czyli podsumowanie roku 2020

Rok 2020 zaczął się jak film Hitchcocka – najpierw było 
trzęsienie ziemi, a później napięcie stopniowo rosło…  

I tak: 1 stycznia 2020 roku ogłoszono, że PKN Orlen jako 
pierwsza polska firma zostanie sponsorem tytularnym 

jednego z zespołów F1 – Alfa Romeo Orlen Racing, w wyniku 
zapłonu od noworocznych fajerwerków nastąpił pożar w zoo 

w Krefeld w Niemczech – zginęło 30 zwierząt. A 6 stycznia 
Dawid Kubacki wygrał Turniej Czterech Skoczni. 
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Wielu z nas słyszało również, że 
gdzieś tam – hen daleko –  
w Chinach, od jakiegoś nietoperza 
powstał jakiś wirus i rozprzestrzenia 
się w mieście, którego nazwy 
– Wuhan – gdyby nie ten wirus – 
pewnie większość z nas w swoim 
życiu nawet by nie poznała (ledwie 
11 milionów mieszkańców).

Od tamtego dnia codziennie 
informowani jesteśmy o  liczbie 
nowych zachorowań, no i niestety 
zgonów. Od samego początku 
roku mamy do czynienia z taką 
liczbą zdarzeń i zmian, jakich 
nie doświadczyliśmy od dawna. 
Przede wszystkim w Polsce, jako 
w jedynym kraju na świecie, 
pacjenci umierali nie na COVID-19, 
ale na choroby współistniejące. 
Wprowadzono na naszym terenie 
stan do tej pory nieskodyfikowany 
ani niezdefiniowany nigdzie 
wcześniej – czyli stan zagrożenia 
epidemicznego…  Jakkolwiek byśmy 
stanu, w którym przyszło nam 
żyć, nie nazywali, to rozpoczął się 
czas IZOLACJI. 10 marca premier 
Mateusz Morawiecki poinformował 
o odwołaniu wszystkich imprez 
masowych, 11 marca o zamknięciu 
szkół, a dalej poszło już z górki – 
zamknięcie lotnisk, granic, odwołane 
loty, ograniczanie przemieszczania 
się, maseczki, social distance… 

U schyłku 2020 roku tylko w Polsce 
 mieliśmy ponad 1 mln osób 
zakażonych koronawirusem i niestety 
prawie 20 tys. osób, które w jego 
wyniku zmarły. Dane Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) pokazują, 
że na świecie wirusem zdążyło się już 
zakazić ponad 90 mln osób, a niemal 
2 miliony osób zmarły. 

W czasach koronawirusa
Ze względu na pandemię 
koronawirusa świat się nie 
zatrzymał. Chorujemy nie tylko 
na COVID-19, ale również na inne 
choroby, które może nie są aż tak 
medialne jak sam koronawirus, ale 
równie – a może nawet i bardziej – 
śmiertelne. Według WHO na 
choroby układu sercowo-
-naczyniowego umiera dziennie 
na świecie prawie 50 tys. osób 
(dziennie, przez ostatnich kilka lat), 

a na nowotwory ponad  
25 tys.  osób (również każdego 
dnia). Tylko że zgony w wyniku 
zawałów i nowotworów nie 
wywołują u nas już takich emocji 
jak koronawirus. Nie śledzimy 
każdego dnia liczby nowych 
zdiagnozowanych nowotworów 
i osób, które trafiły na SOR-y 
w wyniku zawału serca. Czy te 
przypadki są mniej ważne? 

Co koronawirus dla nas wszystkich 
oznacza? Wspomnianą wcześniej 
izolację (w wielu aspektach), jak 
i konieczność zmiany naszych 
wcześniejszych przyzwyczajeń oraz 
sposobu, w jaki działamy – zarówno 
jako ludzie, jak i jako branża 
ubezpieczeniowa. Już chyba nigdy 
nasze życie nie będzie takie samo 
jak przed pandemią koronawirusa.

Jednym z efektów pandemii, o której 
mówią zwłaszcza ubezpieczyciele 
życiowi, jest wzrost świadczeń 
wypłacanych z tytułu zgonów osób 
ubezpieczonych, przy malejącej 
liczbie wypłat świadczeń z tytułu 
pobytu w szpitalu lub świadczeń  
z tytułu poważnego zachorowania. 
Oznacza to, że coraz mniej osób 
chorych na inne niż COVID-19 
jednostki chorobowe zgłasza się 
do lekarzy specjalistów. Nieleczone 
choroby prowadzą później w wielu 
przypadkach do zgonów – widać to 
doskonale choćby na przykładzie 
leczenia nowotworów w Polsce. 
W czasach pandemii zmniejszyła 
się liczba badań profilaktycznych – 
mammografii, cytologii  
o ponad 90%, a liczba pierwszych 
wizyt u chirurgów, onkologów  
i radioterapeutów o prawie połowę. 
Konsekwencje takiego stanu rzeczy 
będą niestety nieodwracalne. 

Jakie ma to przełożenie na branżę 
ubezpieczeniową? Ogromne. 
Wszystkie modele wyliczania 
składek ubezpieczeniowych  
w grupowych oraz indywidualnych 
ubezpieczeniach na życie  
i w ubezpieczeniach chorobowych 
można uznać już za nieaktualne, 
a samo ryzyko śmierci – jako 
niedoszacowane w tych modelach. 
Ubezpieczyciele majątkowi też nie 
mają łatwiej. Ci – zaangażowani 

mocno w ubezpieczenia 
komunikacyjne, a zwłaszcza 
w obsługę firm leasingowych 
– odnotowują spadki składek 
sięgające wielokrotnie 50% r/r.  
Z informacji uzyskanych przeze mnie 
w rozmowach z ubezpieczycielami 
majątkowymi wynika, że pandemia  
i wiążąca się z nią niepewność 
jutra i ograniczenie działalności 
gospodarczej spowodowała spadek 
popytu na nowe auta zarówno  
u klientów indywidualnych, ale 
chyba przede wszystkim u firm. 
Na osłodę: ubezpieczyciele 
odnotowują spadek szkodowości 
w ubezpieczeniach  komunikacyjnych 
wynikający ze zmniejszonego ruchu. 
Na drugim biegunie jest rodzaj tych 
szkód.  Rozmawiając z osobami
likwidującymi szkody 
komunikacyjne usłyszałem, że 
zmniejszony ruch samochodowy 
spowodował, że kierowcy niestety 
mocniej wciskają pedał gazu, przez 
co wzrosła średnia wartość szkód 
oraz liczba szkód całkowitych.

Uzdalnieni
Cała branża ubezpieczeniowa została 
zmuszona do pracy zdalnej. Jednym 
wychodziło to lepiej, innym gorzej, 
ale jeżeli ktoś miał w projekcie 
przystosowanie swoich systemów  
i zespołów do pracy zdalnej, to musiał 
je wdrożyć w życie nie  
w zwyczajowym tempie projektów IT 
(czyli w miesiącach bądź latach), tylko 
w czasie liczonym w dniach. Wąskim 
gardłem okazała się dostępność 
sprzętu komputerowego – nagle na 
początku marca ze względu na pracę 
zdalną oraz nauczanie zdalne, pojawił 
się tak gigantyczny popyt na laptopy, 
kamery internetowe, monitory, 
że dostawcy sprzętu IT okazali się 
nieprzygotowani. Dla nas brokerów 
praca zdalna oznaczała również 
utrudniony kontakt z pracownikami 
zakładów ubezpieczeniowych – 
underwriterami czy też likwidatorami 
szkód. W wielu przypadkach 
ubezpieczyciele poradzili sobie z tą 
zmianą bardzo dobrze i bez szkody 
dla klientów, ale niestety były takie 
zespoły ubezpieczycieli, które zapadły 
się pod ziemię i żadna forma kontaktu 
– ani telefoniczna, ani mailowa – nie 
była skuteczna. Coś, co jeszcze  
w zeszłym roku spowodowałoby 
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święte oburzenie ubezpieczycieli – czyli zdalne oględziny 
(zarówno te po szkodzie, jak i przed wznowieniem 
programu ubezpieczeniowego) – wielokrotnie udawało się 
skutecznie przeprowadzić z korzyścią i dla klienta,  
i dla ubezpieczyciela. 

Koniec roku
I nadszedł IV kwartał 2020 roku. Druga fala pandemii koro-
nawirusa, ale także kolejna fala wojny cenowej  
w ubezpieczeniach komunikacyjnych – w szczególności dla 
flot. Z niedowierzaniem obserwuję oferty ubezpieczycieli 
10-20% poniżej progu szkodowości. Jako broker oczywiście 
mamy obowiązek dokładnie te propozycje przeanalizować  
i przedstawić stosowną rekomendację klientowi, ale 
widząc oferty renomowanych ubezpieczycieli, którzy 
świadomie kwotują składkę niżej niż wartość szkód, trudno 
dostrzec w takim zachowaniu elementy logiki. Już kiedyś 
mieliśmy  podobny okres i niestety nie skończyło się to 
dobrze ani dla ubezpieczycieli, ani też paradoksalnie dla 
samych klientów. Czy to tylko przejściowa tendencja 
związana z próbą „dowiezienia” wyników sprzedażo-
wych przez ubezpieczycieli, czy też zaplanowana na dłużej 
polityka pozyskiwania udziałów w runku – czas pokaże. 

Rok 2020 to również czas konsolidacji rynku ubezpiecze-
niowego. Proces ten dotyczy zarówno ubezpieczycieli, jak 
i pośredników – agentów i brokerów. U ubezpieczycieli 
oczywiście najważniejszym wydarzeniem było przejęcia 
za prawie 1 mld EUR polskich spółek Axy przez austriacką 
Uniqę. Z perspektywy klienta i brokera – niestety – nie 
jest to dobra informacja, gdyż niedługo zniknie nam  
z rynku kolejny już kompetentny ubezpieczyciel, który 
był w stanie objąć ochroną wiele trudnych bądź specjali-
stycznych ryzyk korporacyjnych. Już wkrótce okaże się, jak 
zespoły Uniqi i Axy oraz ich kompetencje zostaną zinte-
growane i wykorzystane w nowej strukturze.

W ostatnich tygodniach roku również wypłynęła infor-
macja o Avivie: że szuka podmiotów zainteresowanych 
kupnem jej lokalnych spółek w kilku krajach, w tym być 
może również i w Polsce. Aviva jest częścią naszej ubezpie-
czeniowej transformacji w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu 
do ubezpieczeń na życie, i na pewno jej dalsze losy będą 
uważnie obserwowane przez polski rynek.

Jest jeszcze kilku ubezpieczycieli w Polsce, w odniesieniu do 
których pojawiały się informacje o możliwości ich sprzedaży 
przez właścicieli. Można powiedzieć, że globalizacja  
w pełnym tego słowa znaczeniu dotknęła polski rynek 
ubezpieczeniowy. Liczba zakładów ubezpieczeń w Polsce 
spada: w 2003 r. było ich łącznie 73, w 2020 r. mamy tylko 
59. Rok 2020 nie był tak bogaty w zmiany własnościowe 
jak 2019 (przejęcie polskiego Gothaera przez VIG, wejście 
InterRisk do TUW TUW, przejęcie przez Saltusa Macifu Życie, 
przejęcie Condordii przez Generali), bo i pozostało coraz 
mniej podmiotów do konsolidacji.

Co dalej?
Na pewno dużym wyzwaniem dla ubezpieczycieli – 
zwłaszcza tych na życie – jest rentowność. Combined ratio 

za 2019 r. wyniósł 112%. U ubezpieczycieli majątkowych 
jest lepiej, bo combined ratio w 2019 roku to 92,6%.  

Na rynku brokerskim również dochodzi do konsolidacji 
– i to zarówno w skali globalnej, jak i naszej lokalnej. 
W marcu 2020 r. rynek zelektryzowała wiadomość, 
iż Aon przejmuje za 30 mld USD Willis Towers 
Watson. Jest to transakcja, której jednak rynek się 
spodziewał. Anonsowana na początku 2019 r., później 
zdementowana, ale biorąc pod uwagę przejęcie JLT przez 
Marsha, wiadomym było, że Aon będzie musiał jakoś 
odpowiedzieć na ruch Marsha. I tak po połączeniu Aon  
i WTW powstanie największy broker ubezpieczeniowy  
na świecie o przychodach ponad 20 mld USD. 

Nasz rodzimy rynek również podlega konsolidacji – może  
w wolniejszym tempie niż w innych krajach europejskich, 
ale jednak. WDB – do 2019 r. notowane na rynku 
NewConnect – zostaje przejęte przez niezbyt dobrze 
znanego w Polsce brytyjskiego brokera PIB Group. Zatem 
mamy nowego gracza na naszym rodzimym rynku z 
apetytem na dalsze przejęcia i rozwój nie tylko na terenie 
Polski, ale również w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej Sądzę, że już wkrótce media donosić będą 
o kolejnych tego typu transakcjach na rynku polskim. 
Zapewne tak, jak rynek ubezpieczycieli, tak i rynek 
brokerski w najbliższych latach podlegać będzie procesom 
konsolidacyjnym. Część z nich wynikać będzie z przejęć 
na rynkach międzynarodowych. Poza tym ze względu na 
IDD, RODO i wiele innych regulacji, koszty prowadzenia 
działalności brokerskiej będą coraz wyższe,  a przy coraz 
wyższych oczekiwaniach klientów – zwłaszcza tych 
korporacyjnych – okazywać się będzie, że aby sprostać 
wszystkim wyzwaniom, rynek brokerski będzie bardziej 
skłonny do konsolidacji.

Rok zmian
Czy rok 2020 był złym okresem? Z pewnością nie. Był 
to czas, kiedy musieliśmy zmienić nasze dotychczasowe 
przyzwyczajenia, ale również okazaliśmy jako 
społeczeństwo nasze cechy narodowe – czyli wrażliwość 
i pomoc (szycie maseczek, pomaganie osobom 
starszym lub będącym na kwarantannie) oraz zdolność 
do adaptacji do nawet najbardziej niesprzyjających 
warunków (ograniczenia naszych swobód, praca i 
nauczanie zdalne). To Chińczycy – nota bene –  powiadają 
„obyś żył w ciekawych czasach”. Wbrew powszechnej 
opinii nie są to życzenia, ale przekleństwo. Zatem – życzę 
nam wszystkim, abyśmy żyli już tylko w nudnych czasach.

Paweł Paluszyński 
Prezes Zarządu 

T +48 22 39 33 400 
p.paluszynski@greco.services
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Szkody w skrócie

  
Przewrócony dźwig
Na placu budowy w Świdniku 
przewrócił się dźwig. Maszyna 
podnosiła akurat 400-kilogramową 
płytę żelbetową. Runęła na miejsce 
prac i ogrodzenie, uszkodziła kostkę 
brukową. Nikt nie został ranny.

Pożar na dachu budowy
W Krakowie, na dachu budowanego 
wieżowca, wybuchł pożar. Zdarzenie 
miało miejsce w lipcu. Palił się 
styropian, powstało silne zadymienie.  
Z ogniem wałczyło 8 zastępów 
strażaków, nikt nie został poszko-
dowany. Przyczyną pożaru było 
zaprószenie ognia podczas prac  
na budowie.

Ofiara pożaru
We wrześniu pożar wybuchł na 
budowie hali magazynowej  
w Karczewie w województwie 
mazowieckim. Były w niej składowane 
materiały budowlane. Zginęła jedna 
osoba. Podczas akcji gaśniczej 
panowało bardzo silne zadymienie 
oraz wysoka temperatura.

Ogień na nowej zakopiance
Do pożaru na terenie budowy doszło 
również latem. Ogień pojawił się  

w tunelu nowej zakopianki. Zapaliła 
się hala magazynowa z materiałami 
wybuchowymi. Z ogniem walczyło  
18 zastępów straży pożarnej. 

Śmiertelny upadek
W Białymstoku, w trakcie prac przy 
budowie bloków, zginął jeden  
z robotników. Mężczyzna stał  
w pobliżu wciągarki służącej  
do transportowania materiałów 
budowlanych. W pewnym momencie 
linia wciągarki pękła, a budowlaniec 
spadł z wysokości 3. piętra.

Tragiczny rozładunek
Do podobnego, śmiertelnego 
zdarzenia doszło we Wrocławiu. 
Podczas prac przy rozładowywaniu 
elementów budowlanych, jeden  
z pracowników spadł z rusztowania. 
Niestety nie udało się go uratować.

Upadek z 10 metrów
Również w Tczewie doszło do 
groźnego upadku robotnika. 
Mężczyzna spadł z rusztowania  
z wysokości ok. 10 m. Był przytomny, 
uskarżał się jednak na brak czucia 
kończyn dolnych. Poszkodowany 
został przetransportowany 
śmigłowcem LPR do szpitala 

specjalistycznego w Gdańsku. 

Niebezpieczne osuwisko
Jesienią w Warszawie, podczas prac 
przy ocieplaniu budynku,  
na pracowników osunęła się ziemia. 
W głębokim wykopie pracowały 
dwie osoby. Obaj robotnicy zostali 
przysypani, jednemu z nich udało 
się oswobodzić i wyjść o własnych 
siłach. W akcji ratowniczej udział 
brali ratownicy medyczni i strażacy, 
którzy wydobyli drugiego mężczyznę. 
Doznał urazu nogi.

Przygnieciony maszyną
W Warszawie, na placu budowy 
największego w Polsce i Europie 
wieżowca, jednego z pracowników 
przygniotła maszyna. Mężczyzna  
z obrażeniami trafił do szpitala. 

Przewrócony walec
W Blachowni (woj. śląskie), podczas 
budowy drogi, walec przewrócił 
się na pobocze. Konieczne było 
sprowadzenie ciężkiego sprzętu, by 
postawić pojazd i odblokować prace.

Budowanie jest sztuką Luty 2021 r.  I     25
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Nowa siedziba GrECo Polska

Umowa pomiędzy GrECo Polska a deweloperem, firmą 
Ghelamco, została podpisana na okres 5 lat. Nasza Spółka 

zajęła 740 mkw. powierzchni biurowej na 16. piętrze  
wieży B w kompleksie The Warsaw HUB. 

  "Wybraliśmy projekt Ghelamco ze względu na bardzo 
ciekawą koncepcję architektoniczną, połączoną  
z przestrzenią, która jest atrakcyjna dla użytkowników 
biurowca. Razem z architektami pracowaliśmy nad 
stworzeniem takiej powierzchni, która połączy przyjemność 
z przebywania w naszym biurze z możliwością korzystania 
z nowoczesnych rozwiązań. Wierzymy, że firma to nie tylko 
biuro, ściany i wyposażenie, ale przede wszystkim zespół, 
który ją tworzy, a że mamy ludzi najlepszych na rynku, 
to chcemy im stworzyć możliwie najlepsze warunki  
do kreatywnej pracy" – podkreśla Paweł Paluszyński,  
Prezes Zarządu GrECo Polska. 

Spotlight rozmawia z Jarosławem Zagórskim, dyrektorem 
handlowym i rozwoju Ghelamco Poland.

SPOTLIGHT: Panie Dyrektorze, co wyróżnia The Warsaw 
HUB od innych biurowców? Jakie ideały stały za jego 
budową, czyli mówiąc innymi słowy - co ma on dawać 
najemcom?

JAROSŁAW ZAGÓRSKI: The Warsaw HUB jest najbar- 
dziej innowacyjnym projektem zrealizowanym dotychczas 
przez Ghelamco, wychodzącym daleko poza ramy zwykłego 
kompleksu biurowców. Kompleks łączy w sobie wszystkie 
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funkcje niezbędne do działania nowo-
czesnego biznesu, zarówno korporacji, 
jak i start-upów. 

Od samego początku przyświecało 
nam założenie, aby stworzyć obiekt 
samowystarczalny, który oprócz 
najnowocześniejszej powierzchni 
biurowej zaoferuje najemcom cały 
szereg usług komplementarnych, 
ułatwiających codzienną pracę. 
Znajdują się tutaj m.in. dwa 
wyjątkowe hotele: pierwszy  
w Polsce Crowne Plaza oraz Holiday 
Inn Express, nowoczesne centrum 
konferencyjne, biura serwisowane od 
Omni Office, centrum fitness Zdrofit, 
supermarket Biedronka, drogeria 
Rossmann i cała gama pomniejszych 
usług i lokali handlowych, włączając 
w to optyka, piekarnię, pralnię,  
a nawet krawca!

The Warsaw HUB posiada nadzwyczaj 
różnorodną ofertę gastronomiczną – 
od popularnych sieci jak McDonald’s, 
ThaiWok i Makarun, po eleganckie 
restauracje i autorskie koncepty jak 
Nova Wola czy podniebny  
The Roof na 21. piętrze wieży 
hotelowej. Są dostępne zarówno dla 
naszych najemców i gości hoteli,  
jak i osób z zewnątrz.

Nasz projekt wyróżniają też 
najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne. Jest to pierwszy 
z naszych biurowców i jeden 
z pierwszych w Polsce, który 
wyposażony został w nowoczesny 
system operacyjny. Opracowany 
przez nasz wewnętrzny dział 
innowacji system Signal OS pozwala 
na integrację na niepotykaną 
dotychczas skalę wszystkich systemów 
budynkowych. Wszelkie dane, jakie 
dostarcza biurowiec, są zbierane 
i przetwarzane w Google Cloud 
Platform. Rozwiązanie to daje nam 
nieograniczone wręcz możliwości 
kontrolowania, analizowania  
i zarządzania budynkiem. Z tego 
narzędzia będą mogli korzystać 
zarówno zarządcy obiektu, jak  
i jego najemcy. Dzięki specjalnej 
aplikacji użytkownicy budynku mają 
możliwość wezwania windy, przejścia 
przez bramki bez karty, rezerwowania 
pomieszczeń w biurze, zaproszenia 
gości z wykorzystaniem cyfrowego 

biletu dostępu oraz skorzystania z wielu 
innych funkcjonalności.

SPOTLIGHT: Przeprowadzka GrECo do 
nowej siedziby przypadła na sam szczyt 
pandemii koronawirusa. Czy podczas 
projektowania biura uwzględniono 
zagrożenia epidemiczne? Jakie 
rozwiązania zostały zastosowane? 

JAROSŁAW ZAGÓRSKI: The Warsaw 
HUB należy do najbezpieczniejszych 
budynków biurowych w Polsce. Oprócz 
standardowych procedur i środków 
bezpieczeństwa wdrożyliśmy też 
szereg rozwiązań technologicznych, 
które pozwolą chronić najemców i ich 
pracowników przed rozprzestrzenianiem 
się wirusów. W sytuacji zagrożenia 
epidemicznego budynek przechodzi 
w tzw. tryb pandemii. W tym trybie 
system klimatyzacji pracuje wyłącznie 
z wykorzystaniem powietrza świeżego, 
aby zapobiegać mieszaniu się powietrza 
wyciąganego z nawiewanym do 
powierzchni biurowych. W windach 
pojawią się wkrótce wirusobójcze lampy 
UV, które skutecznie zdezynfekują 
przestrzeń w czasie, kiedy w kabinie 
nie przebywają ludzie. Technologia UV 
została także wykorzystana w systemach 
klimatyzacji. 

Na utrzymanie bezpieczeństwa i reżimu 
sanitarnego na terenie budynku pozwoli 
też nasza aplikacja na smartfony, 
dzięki której wejście do biurowców 
jest bezkontaktowe, zarówno dla 
pracowników, jak i gości. Wszystkie 
bramki wejściowe są zintegrowane  
z windami – po ich przekroczeniu system 
wywołuje zaprogramowaną kabinę, 
którą dojedziemy bezpośrednio na 
piętro, na którym pracujemy.  
W podobny sposób do budynku mogą 
dotrzeć goście. Zaproszona osoba 
otrzyma cyfrowy bilet, za pomocą 
którego będzie mogła bezkontaktowo 
i bez rejestracji w recepcji dotrzeć 
bezpośrednio do biura najemcy.

SPOTLIGHT: The Warsaw HUB ma 
bezpośredni dostęp do drugiej linii 
warszawskiego metra. Nasi Czytelnicy 
na pewno zadają sobie pytanie: Ale jak 
to możliwe? Wychodzimy z metra i.... – 
jak dostaniemy się do biura? 

JAROSŁAW ZAGÓRSKI: ...i praktycznie  
z peronów dostajemy się do budynku. The 

Warsaw HUB posiada bezpośrednie, 
podziemne połączenie ze stacją metra 
Rondo Daszyńskiego, dzięki czemu 
możemy suchą stopą przejść do biura, 
bez konieczności wychodzenia na 
zewnątrz. To niesamowite ułatwienie  
i wygoda, szczególnie jesienią czy 
zimą. Podziemny łącznik  o futury-
stycznym designie płynnie przechodzi 
w pasaż handlowo-usługowy,  
w którym najemcy znajdą liczne 
restauracje, sklepy i przydatne usługi. 
Z pasażu ruchomymi schodami dosta-
niemy się do lobby biurowej części 
kompleksu, skąd po minięciu  
bramek wjedziemy już prosto  
do swojego biura. 

SPOTLIGHT: Trzeba przyznać, że 
pasaż ten jest niemalże kosmiczny,  
a prowadzi nas prosto do 
nowoczesnego lobby. Kto 
był odpowiedzialny za jego 
futurystyczny wystrój?

JAROSŁAW ZAGÓRSKI: Autorem 
projektu części wspólnych  
i ogólnodostępnych w The Warsaw 
HUB jest Przemysław „Mac” Stopa, 
założyciel pracowni Massive Design. To 
znakomity polski architekt, którego talent 
doceniono także poza granicami naszego 
kraju i z powodzeniem realizuje projekty 
przestrzeni biurowych dla największych 
i najbardziej znanych marek. Jego projekt 
dla The Warsaw HUB podbija serca nie 
tylko naszych najemców, ale również 
internautów i jurorów międzynarodowych 
konkursów. Dochodzi nawet do takich 
sytuacji, że ludzie przychodzą do naszego 
budynku specjalnie po to, żeby zrobić 
sobie w nim zdjęcia. 

Zdjęcia na pewno będą sobie 
robić też goście GrECo Polska, bo 
nowoczesny wystrój naszego biura 
naprawdę robi wrażenie. Kolejnym 
rozmówcą magazynu Spotlight jest 
odpowiedzialny za ten projekt Adam 
Urbaniak z Massive Design.

SPOTLIGHT: Panie Adamie,  
w jaki sposób starał się Pan połączyć 
przyjemność z przebywania  
w naszym biurze z możliwością korzy-
stania z nowoczesnych rozwiązań? 

ADAM URBANIAK: Biuro XXI wieku 
nie może obejść się bez urządzeń 
multimedialnych. Wyposażając biuro  
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w najnowszej technologii sprzęt, staraliśmy się sprawić, by 
obsługa tej technologii była łatwa lub wręcz niezauważalna. 
Dlatego biuro pokryte jest gęstą siecią access pointów 
zapewniających wszędzie optymalną jakość połączenia wifi. 
Stoły konferencyjne wyposażono w mediaporty tak, by 
użytkownik widział tylko urządzenia i okablowanie, którego 
używa, np. wtyczkę HDMI do połączenia komputera  
z monitorem na ścianie. Całe okablowanie sprzętu 
multimedialnego w salach konferencyjnych poprowadzono 
w sposób niewidoczny dla użytkowników. Jednak nie tylko 
jakość sprzętu multimedialnego stanowi o jakości pracy.  
W przestrzeniach konferencyjnych, oprócz akustycznych 
sufitów i wykładzin, zamontowano panele filcowe 
niwelujące pogłos. Aby wyizolować akustycznie te 
pomieszczenia zastosowano dwuszybowe ściany szklane. 
Przewidziano też okablowanie dla systemu rezerwacji sal.

SPOTLIGHT: A jaka była myśl przewodnia tego projektu?

ADAM URBANIAK: W naszych projektach zawsze staramy 
się oddać ducha organizacji, dla której projektujemy. W tym 
przypadku chcieliśmy połączyć elegancję i powściągliwość  
z odwagą w stosowaniu niekonwencjonalnych rozwiązań 
designerskich, zarezerwowanych raczej dla organizacji  
z branży reklamy czy IT. Bardzo ważny był tu balans 
pomiędzy śmiałymi i dynamicznymi formami a stonowanymi 
fakturami. Dodatkowo zobowiązani byliśmy do respektowa-
nia globalnych wytycznych korporacyjnych dla przestrzeni 
biurowych GrECo. 

SPOTLIGHT:  Czy zastosował Pan jakieś rozwiązania, które 
nieczęsto można jeszcze spotkać w biurach? Coś nowego, 
niespotykanego?

ADAM URBANIAK: W dużej mierze staraliśmy się oprzeć 
na standardowych rozwiązaniach budynkowych stosując je 
w kreatywny sposób lub upgrade’ując je tak, by minimalnym 
nakładem uzyskać jak najlepszy, pod względem użytkowym 
czy estetycznym, efekt. Standard budynku dawał duże 
możliwości kreatywnego projektowania. W wielu miejscach 
zastosowaliśmy rozwiązania ponadstandardowe, takie 
jak designerskie oświetlenie, ladę recepcyjną z Corianu, 
akustyczne panele filcowe. Upgrade’ując standardową 
wykładzinę o dodatkowy podkład akustyczny uzyskaliśmy 
poczucie komfortu chodzenia i lepszą akustykę w biurze. 
Wszędzie zastosowano bardzo dobrej jakości dwuszybowe 
ścianki szklane o wysokich parametrach izolacyjności 
akustycznej. Niemniej unikatowy będzie element dotyczący 
identyfikacji sal konferencyjnych, który może dlatego, że 
projektowany i montowany jest zwykle na końcu, w wielu 
innych biurach traktowany jest po macoszemu. 

SPOTLIGHT: A na koniec naszej rozmowy ciekawostka: 
GrECo Polska nie chciało nazywać sal konferencyjnych 
„mała sala / duża sala”, dlatego przeprowadzono wśród 
pracowników konkurs na nazwy. Wygrała koncepcja 
muzyków wiedeńskich – ale skąd będzie wiadomo, kto jest 
gospodarzem danej sali? 

ADAM URBANIAK: To zadanie było dla nas dużym 
wyzwaniem, zarówno pod względem koncepcyjnym, jak  
i technicznym. Zależało nam, by zastosowane rozwiązania 
były powściągliwe i eleganckie, ale jednocześnie nowator-
skie i unikalne. 

Elementem wykończeniowym, który pozwala na zoriento-
wanie się, komu dedykowana jest dana sala konferencyjna, 
jest strefa przeszklenia na drzwiach wejściowych sali.  
Dla każdej z pięciu sal i ich patronów wybraliśmy pięć 
różnych technik wykonania tego elementu i mimo że zawsze 
są to drzwi wejściowe, efekt dla każdej z sal jest  
niepowtarzalny i każdej nadaje wyjątkowego charakteru.  
W kreatywny sposób zastosowaliśmy tu folię lustrzaną, folię 
witrażową montowaną na dwóch licach ścian, która dała 
efekt 3D, folię transparentną z nadrukiem UV zasłaniają-
cym wnętrza czy folię opracowaną tak, że zaprezentowany 
motyw daje efekt hologramu. 

SPOTLIGHT: Bardzo dziękujemy Panom za rozmowy!

Joanna Tkacz 
Asystentka Zarządu 

Tel: +48 22 39 33 452 
j.tkacz@greco.services 
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Program stypendialny ART GrECo –  
Aktywny Rozwój Talentów GrECo 

Prezentujemy Laureatów  pierwszej edycji ART GrECo!

Dla 12 zdolnych uczniów (po 6 ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych) GrECo Foundation przeznaczyła 

stypendia w kwocie 3500 zł. 

  W czasach pandemii rozwijanie pasji jest jeszcze trudniejsze, kontakty z rówieśnikami niemal niemożliwe, a naprawianie 
świata – prawie nierealne. 

Mimo to otrzymaliśmy 134 zgłoszenia od niezwykle utalentowanych młodych ludzi z małych miejscowości z województw 
mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego i pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały). 

7-osobowa Komisja Konkursowa, złożona z pracowników GrECo Polska, zmierzyła się z niezwykle trudnym zadaniem wybrania 
12 najlepszych kandydatów. Każdy uczestnik Programu pokazał nam niesamowitą pasję, umiejętności, wiedzę i osiągnięcia. 
byliśmy pod ogromnym wrażeniem otrzymanych aplikacji i najchętniej nagrodzilibyśmy wszystkich, którzy się zgłosili. 

Gabriele Andratschke z GrECo Foundation podkreśla: „Chętnie wspieramy młode talenty ze wszystkich dziedzin – sportu, sztuki, 
matematyki, języków obcych, muzyki, fotografii. To jest to, czego nasze społeczeństwo będzie potrzebowało w przyszłości!”.

Kategoria – Szkoła Podstawowa 

Weronika Białk, Puck, VIII klasa
Laureatka Międzynarodowego 
Wielkiego Maratonu Czytelniczego  
i Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego „Popisz się talentem”, 
finalistka Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego „Fabuła z Kubka”, zdobyła 
też wyróżnienie w Konkursie 
Pianistycznym „Muzyka krajów 
nadbałtyckich”, 3. miejsce 
 w Wojewódzkim Konkursie 
Fotograficznym „Mieszkańcy Ziemi”, 
2. miejsce w Mistrzostwach Polski 
Młodzików w Windsurfingu – wydaje 
się niemożliwym, że Weronika znajduje 
jeszcze czas na wolontariat czy pisanie 

opowiadań. Weronika nie planuje 
zmieniać całego świata – chciałaby 
uszczęśliwić dwie osoby, tak aby 
zrozumiały, że świat stoi przed nimi 
otworem i mogą zmienić kolejne dwie 
osoby. Jak drzewo, które zapuszcza 
korzenie, wypuszcza pień, konary  
i gałęzie, a potem tysiące liści. 

Maja Jas, Szczawin, VIII klasa
Maja to uzdolniona matematyczka 
i programistka, lingwistka, 
laureatka 1. miejsca Mistrzostw 
Dolnego Śląska w Sudoku, a także 
Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostw 
w programowaniu, finalistka IV 
Memoriału Urszuli Marciniak, czyli 
otwartych zawodów w rozwiązywaniu 

łamigłówek diagramowych. A ponieważ 
to nie wystarczyło, wystartowała 
z sukcesem w VI Edycji Olimpiady 
„Wpisani  w przyrodę”. Maja chciałaby, 
żeby świat dorosłych zauważał dzieci, 
żeby dorośli odpowiadali na listy 
kierowane do władz przez małych 
mieszkańców – bo może to właśnie oni 
dostrzegają brak koszy na śmieci?

Michał Policht, Książenice, VIII klasa
14-letni skrzypek i wokalista, laureat  
1. nagrody w kategorii wokal klasyczny 
oraz 2. nagrody w kategorii pop-jazz na 
Międzynarodowym Festiwalu w Pradze, 
zdobył Grand Prix na Festiwalu Kolęd  
i Pastorałek „Kolędować Małemu”, jest 
laureatem w kategorii Wokal klasyczny 
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oraz 2. miejsca w kategorii „instrumenty 
klasyczne” na Międzynarodowym 
Festiwalu „Intershow” oraz zdobywcą 
mnóstwa innych nagród. W naprawianiu 
świata nie przeszkadza mu nawet 
pandemia – Michał , chce wspierać 
restauracje zamawiając jedzenie na 
wynos, wyrzucać maseczki i rękawiczki 
do odpowiednich pojemników,  
a przede wszystkim pielęgnować relacje 
międzyludzkie. 

Jakub Sidor, Radomierzyce, VIII klasa
Gdy mecz singlowy decyduje o 
zakwalifikowaniu się całej drużyny 
do finału, gdy zdobywasz złote, 
srebrne i brązowe medale na 
turniejach krajowych, wygrywasz 
wszystkie turnieje wojewódzkie, to 
jesteś doskonałym kandydatem do 
spełniania swoich marzeń i celów 
na arenie międzynarodowej. Jakub 
uczy się pokory i cierpliwości grając 
w badmintona, a pasją tą chce 
zarażać koleżanki i kolegów, bo tylko 
wtedy, gdy młodzi ludzie będą mieli 
zainteresowania, ich czas zaś będzie 
wypełniony treningami, będą radośni 
i spełnieni, a ich świat stanie się 
piękniejszy.

Mateusz Świderski, Milanówek, VIII klasa
1. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastyczno-Literackim  

o twórczości ks. Twardowskiego, 
Wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Pejzaż 
pięknie malowany”, 1. miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Słoneczna Zakładka” – 
rysowanie to dla Mateusza sposób 
na wyrażanie myśli i przedstawianie 
postrzegania świata. Mateusz nie 
chce zmieniać całego świata – woli 
się skupić na poprawianiu świata 
osób ze spektrum autyzmu – 
zmieniać ich ekologiczne myślenie, 
zachęcać do korzystania  
z ekologicznych materiałów  
i przyborów plastycznych, a także 
zorganizować kampanię społeczną  
o korzystaniu z symboli PCS  
do alternatywnej komunikacji  
w przestrzeni publicznej.  

Antonina Zięba, Józefów, VIII klasa
Dzięki wrażliwości na ludzi  
i otaczający świat można próbować 
czynić ten świat lepszym poprzez 
sztukę. Tosia tworzy prace 
plastyczne eksperymentując 
z różnymi technikami, które 
znajdują uznanie na prestiżowych 
konkursach plastycznych. Nagroda 
w Międzynarodowym Konkursie 
Plastycznym „Ludzie ludziom 
zgotowali ten los”, 2. nagroda 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Architektura mojego 
regionu” czy też 2. nagroda  
w Powiatowym Konkursie 
Plastycznym na plakat promujący 
akcję #zostanwdomu – to tylko 
niektóre z osiągnięć Antoniny. 
Jej złość i wolę walki budzą 
bezmyślność ludzka i brak empatii, 
dlatego Tosia apeluje, aby każdy 
z nas zrobił chociaż jedną dobrą 
rzecz – nie poddając się poczuciu 
bezsilności zmienimy świat  
na lepsze. 

Kategoria – Szkoła  
Ponadpodstawowa

Zuzanna Madurska, Bolków, II klasa LO
Gdy w I klasie liceum zdobywasz 
tytuł finalisty Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego, Laureata 
Międzynarodowego Konkursu 
Literackiej Twórczości Młodzieży 
„Witkacy - Napisane dzisiaj” oraz 
wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie Literackim Dzieci i Młodzieży 
„Twórcza Polska i Polonia”; bierzesz 
udział w marszach na orientację 
zajmując np. 3. miejsce w Pucharze 
Dolnego Śląska, oczywistym jest, że 
znajdujesz też czas na wolontariat, 
koordynowanie prac nad filmem 
promocyjnym na Dzień Otwartych 
Drzwi w szkole oraz wydanie 
swojego własnego tomiku poezji. 
Jak ona to robi? Na to pytanie może 
odpowiedzieć Zuzanna, która swoją 
poezją chciałaby wpływać na świat 
i ludzi, dając im spokój, ukojenie, 
zrozumienie i pomoc. 

Magdalena Majewska, Kościerzyna,  
III klasa LO
Czy da się pogodzić aktywności 
sportowe, społeczne i artystyczne 
z doskonałymi ocenami i wymianą 
młodzieżową? Jasne, że tak – 
dodatkowo można do tego dorzucić 
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obsługę ratowniczą miejskiego kąpieliska 
i działanie w Szkolnym Kole Caritas. 
Zwycięstwo w Międzynarodowym 
Maratonie Piłki Siatkowej, Mistrzostwo 
Polski w Długodystansowym Pływaniu 
w Płetwach, 5. miejsce w Zimowych 
Mistrzostwach Polski w Ratownictwie 
Wodnym, 1. miejsce w Pomorskim 
Konkursie Plastycznym „Ziemia 
Kaszubska słoneczna i czysta”, to 
tylko niektóre z tytułów, jakie Magda 
zdobyła w ostatnich dwóch latach... 
Jej zdaniem to od młodych zależy, jak 
będzie wyglądała przyszłość i już dzisiaj 
powinni o nią zadbać – chociażby 
ograniczając zużycie nieekologicznych 
materiałów na stołówce w bursie, 
wspierając osoby z domu seniora 
i dzieci z pobliskiego szpitala oraz 
walcząc z dyskryminacją osób o innym 
kolorze skóry.

Wiktor Pelc, Międzyborów, I klasa LO
Nic tak nie przemawia do wyobraźni 
człowieka, jak piękno, które może 
utracić. Wiktor marzy o pierwszej 
własnej wystawie zdjęć  
o katastrofach ekologicznych  
na terenie całej Polski. Każdy  
ma jakiś przedmiot, za pomocą 
którego może zmieniać świat – dla 
Wiktora jest to aparat fotograficzny.  
A o tym, że naprawdę umie robić 
zdjęcia, świadczą nagrody  
i wyróżnienia: 1. miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie 
Fotograficznym Ulica Fascynuje, 
3. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficznym 
Śladami Leona Wyczółkowskiego, 
wyróżnienie w Międzynarodowym 
Festiwalu Fotografii, nagroda 
2. Ogólnopolskiego (Pod)różne 
historie, wyróżnienie  
w Ogólnopolskim Konkursie 
Fotografii Dzieci i Młodzieży 
„Człowiek, Świat, Przyroda”. 

Maksymilian Skica, Kiełczów,  
II klasa LO
Łączenie sukcesów sportowych  
z bardzo wysokimi wynikami  
w nauce i osiągnięciami  
w olimpiadach, ponadprzeciętne 
umiejętności informatyczne, 
uzupełnione o prowadzenie szkolnej 
gazetki to najwyraźniej za mało. 
Mistrz Dolnego Śląska i brązowy 
medalista Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w wioślarstwie, 
twórca interaktywnej aplikacji 
internetowej na szkolny Dzień Drzwi 
Otwartych, finalista Olimpiady 
Przedsiębiorczości, finalista 
Olimpiady Statystycznej, wykorzystał 
ogrom nowej wiedzy biznesowej 
w życiu praktycznym, tworząc dla 
mieszkańców gminy platformę  
ZamowSzambo.pl. Dzięki temu 
Maksymilian wykorzystał nowe 
umiejętności do pozytywnej zmiany 
otaczającego go świata. 

Marcelina Ufel, Czeladź, II klasa LO
Jedna z czołowych zawodniczek 
Nordic Walking w Polsce, meldująca 
się na podium niemalże każdych 
zawodów Pucharu Polski. 1. miejsce 
w Mistrzostwach Polski, zwycięstwo 
w Finale Regionalnych Pucharów 
Polski oraz w Masowych Biegach 
Przełajowych, uzupełnione  

o 2. miejsce w Staszicowskim Turnieju 
Retorycznym. Aby mieć wpływ 
na otaczającą ją rzeczywistość, 
a przede wszystkim najbliższe 
otoczenie, napisała petycję w sprawie 
przywrócenia zlikwidowanych 
placów zabaw. W przyszłym roku 
Marcelina zamierza zgłosić projekt 
w budżecie obywatelskim mający na 
celu utworzenie zielonej przestrzeni 
obejmującej ścieżki do jazdy na 
rolkach, rowerowe i spacerowe.  
W przestrzeni tej znajdą się też ławki 
ze stolikami, tak aby odnowiony 
park służył jako miejsce przyjazne 
aktywności fizycznej i integracji. 

Weronika Walenciak, Łomianki,  
II klasa LO
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu 
Polonistycznego, laureatka 1. miejsca 
 Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego, 
laureatka 1. miejsca  
w Ogólnopolskim Konkursie literackim 
Niepodległa oraz 3. miejsca w 
konkursie historycznym z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości, 
a przy tym multimedalistka 
Międzywojewódzkich Drużynowych 
Mistrzostw Młodzików  
w pływaniu, wolontariuszka 
Wojskowego Instytutu Medycznego. 
„Kluczem do wykonania wielkiego 
kroku naprzód są glony” - Weronika 
chciałaby zmieniać świat tworząc 
nowatorskie farmy glonów, drugich 
płuc Ziemi, na pustyniach i terenach 
niezasiedlonych, wykorzystując  
do pracy systemu energię słoneczną.

Joanna Tkacz 
Asystentka Zarządu 

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