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Sektor energetyczny nieustannie się 
zmienia, zarówno w Polsce, jak i na 
świecie. Przyśpieszyły inwestycje  
w odnawialne źródła energii, ogra-
niczana jest emisja dwutlenku 
węgla z uwagi na dbałość o klimat. 
Transformacja energetyczna na 
świecie już się dzieje.

Zmienia się również rynek 
ubezpieczeń dla energetyki. 
Kiedyś – niezwykle konkuren-
cyjny, dziś – z niskim apetytem na 
ryzyka węglowe, a spodziewać się 
możemy dalszego wzrostu stawek 
i zaostrzania warunków ochrony. 
Ubezpieczyciele i ich reasekuratorzy 
kontynuują działania zmierzające 
do przywrócenia pozytywnego 
wyniku na działalności ubezpie-
czeniowej. Zaostrzają się polityki 
akceptacji i wyceny ryzyk przez 
ubezpieczycieli. Kolejni ubezpiec-
zyciele ogłaszają swoje polityki 
odchodzenia od ubezpiecza-
nia ryzyk węglowych. Generalnie, 
ubezpieczanie ich wymaga dziś dro-
biazgowo przemyślanej strategii  
i starannego wykonania.  
A proces plasowania trwa...

Paweł Paluszyński
Prezes Zarządu 

Wydanie specjalne dot. odnawialnych źródeł energii 
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Przyszłość polskiego sektora energetycznego 
– wybrane zagadnienia

 
Polski sektor energetyczny nieustannie się zmienia, nie sposób 
jednakże nie zauważyć, że w przeciągu ostatnich kilkunastu 

miesięcy zmiany te znacznie przyśpieszyły.  
  

Wdrożenie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, 
niesamowity rozwój odnawialnych źródeł energii (na 
koniec kwietnia 2021 moc zainstalowana w fotowoltaice 
w KSE osiągnęła poziom 4 690 MW), rosnące ceny praw 
do emisji CO2 (w trakcie pisania tego artykułu jest 
to ok. 50 EUR za tonę) czy problemy, z jakimi sektor 
energetyczny mierzył się w obliczu pandemii wirusa 
SARS-COV2 (jak np. zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię elektryczną, szczególnie w pierwszej fazie 

pandemii) sprawiły, że zmiany przyśpieszyły, a to 
dopiero początek. 

Dziś
Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2020 r. 
wyniosła 152 208 GWh, tj. o 4,1 proc. mniej niż w 
roku poprzednim (w 2019 r. wynosiła 158 767 GWh). 
Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim 
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w elektrowniach zawodowych. 
W strukturze produkcji energii 
elektrycznej według paliw 
podstawowych dominują nadal 
źródła węglowe. 2020 r. to pierwszy 
rok w historii, gdzie udział czarnej 
energii wyniósł mniej niż 70 proc., 
mimo że do użytku oddano nowe 
moce wytwórcze (w 2020 r. oddano 
blok w Elektrowni Jaworzno  
o mocy 910 MW, w 2021 r. blok  
w Elektrowni Turów – 496 MW). 
Choć niezmiennie udział źródeł 
węglowych maleje, to jednak nadal 
stanowią one podstawę polskiego 
systemu elektroenergetycznego. 

Znacząco zwiększyła się w przeciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy 
produkcja energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. 2020 oraz 2021 
to lata niesamowitego wzrostu liczby 
instalacji fotowoltaicznych. Łączna 
moc w źródłach fotowoltaicznych  
w Polsce w maju 2020 r. przekroczyła 
1,9 GW, a na koniec roku wartość 
ta wzrosła o blisko 2 GW. Według 
prognoz części ekspertów, do końca 
2021 r. łączna moc elektrowni PV 
przekroczy 6,1 GW. Dominujący 
segment rynku fotowoltaicznego 
wciąż stanowią mikroinstalacje  
(75 proc. rynku).

Ze względu na ograniczenia prawne 
(ustawa o regule tzw. 10h - czyli 
dziesięciokrotność wysokości 
elektrowni wiatrowej jako minimalna 
odległość nowej inwestycji 
od istniejących zabudowań 
mieszkalnych i form ochrony 
przyrody) energetyka wiatrowa 
nie rozwinęła się w tym okresie 
znacząco. Na rok 2021 planowane są 
zmiany w ustawie odległościowej.

W zakresie jednostek gazowych 
w 2020 r. oddany został do 
użytkowania blok energetyczny  
w Stalowej Woli (moc 450 MW), 
ale co bardziej istotne rozpoczął 
się projekt budowy dwóch bloków 
energetycznych zasilanych gazem 
w Zespole Elektrowni Dolna Odra 
(moc obu bloków około 1 400 MW). 
W świetle budowy nowych mocy 
wytwórczych opartych o paliwa 
gazowe ważna jest prowadzona 
dywersyfikacja źródeł dostaw, 
obrazuje to procentowy udział 

importu tego paliwa z Rosji: jest to 
obecnie tylko 44 proc., gdzie jeszcze 
kilka lat temu wskaźnik ten wynosił 
około 80 proc. 
 
Czas zmian
Najważniejszym wydarzeniem 
początku 2021 r. dla polskiego 
sektora energetycznego było 
zatwierdzenie w lutym przez Radę 
Ministrów „Politykę energetyczną 
Polski do 2040 r.”. Jest to pierwszy 
od 12 lat dokument opisujący 
strategię energetyczną Polski. 
Traktowany jest jako mapa 
drogowa dla rozwoju polskiego 
sektora energetycznego. Strategia 
rozwoju opisana w PEP 2040 
opiera się na trzech filarach, które 
wynikają wprost z porozumień 
międzynarodowych i unijnych 
aktów prawnych. Pierwszym 
filarem PEP 2040 jest sprawiedliwa 
transformacja energetyczna, 
w wyniku której rozwój będzie 
zrównoważony oraz bezpośrednio 
związany z transformacją 
regionów węglowych, wspartą 
programami rozwojowymi,  
a całościowy obraz przemian 
ma dopełnić zaangażowanie 
w zmiany gospodarstw 
domowych. Zgodnie z założeniami 
transformacja energetyczna 
może stworzyć ok. 300 tys.
nowych miejsc pracy w branżach 
związanych z odnawialnymi 
źródłami energii, energetyką 
jądrową, elektromobilnością, 
infrastrukturą sieciową, cyfryzacją 
czy termomodernizacją budynków. 
Drugim filarem jest zeroemisyjny 
system energetyczny – to raczej 
wytyczna, ponieważ po drodze 
czeka nas jeszcze zwrot ku 
niskoemisyjności. Trzeci filar 
stanowią dążenia do poprawy 
jakości powietrza, w tym 
program Czyste Powietrze oraz 
inne programy antysmogowe. 
W wielkim skrócie: wpływ 
energetyki na środowisko ma być 
krótkoterminowo ograniczony, 
a długoterminowo całkowicie 
zredukowany.

Kluczowymi założeniami PEP 2040 
są między innymi:

 ▪ Uruchomienie w 2033 r. 
pierwszego bloku elektrowni 

jądrowej o mocy 1-1,6 GW.
 ▪ Zmniejszenie do maksymalnie  

56 proc. udziału węgla  
w wytwarzaniu energii 
elektrycznej (do 2030 roku).

 ▪ Wzrost znaczenia biomasy, 
biogazu, geotermii i pomp ciepła.

 ▪ Zwiększenie wykorzystania 
technologii OZE.

 ▪ Zwiększenie wykorzystania paliw 
alternatywnych w transporcie.

 ▪ Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych (GHG) o 30 proc.  
(do 2030 r., w stosunku do 1990 r.).

 ▪ Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 
o 23 proc. do 2030 r. (w stosunku do 
prognoz PRIMES z 2007 r.)

Kluczowymi założeniami „Polityki 
energetycznej Polski do 2040 r.” 
jest rozwój OZE oraz poprawa 
efektywności energetycznej. Zgodnie 
z założeniami do 2040 r. połowę 
mocy zainstalowanych instalacji 
mają stanowić źródła zeroemisyjne. 
Planowany poziom źródeł 
odnawialnych w strukturze krajowego 
zużycia energii elektrycznej netto ma 
do 2030 r. wynieść nie mniej niż  
32 proc., zgodnie z założeniami 
poziom ten bazować ma przede 
wszystkim na fotowoltaice oraz 
morskiej energetyce wiatrowej.

Jednocześnie rozbudowa mocy 
nisko- i zeroemisyjnych wiąże się 
z ograniczaniem roli dotychczas 
najważniejszych mocy węglowych 
(węgiel brunatny, węgiel kamienny). 
Aby to osiągnąć, niezbędnym 
elementem strategii są inwestycje. 
Skala w latach 2021–2040 może 
sięgnąć ok. 1 600 mld PLN. 
Inwestycje w samych sektorach 
paliwowo-energetycznych 
angażować będą środki finansowe 
w kwocie ok. 867-890 mld PLN. 
Prognozowane nakłady w sektorze 
wytwórczym energii elektrycznej 
sięgać będą ok. 320-342 mld PLN,  
z czego ok. 80 proc. zostanie 
przeznaczonych na moce 
bezemisyjne, tj. OZE i energetykę 
jądrową. Sama realizacja Programu 
polskiej energetyki jądrowej 
pochłonąć ma powyżej 200 mld PLN.

Morskie farmy wiatrowe
Bardzo ważnym elementem 
transformacji energetycznej 
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Polski mają stać się morskiej 
farmy wiatrowe. Plany dotyczące 
energetyki morskiej mają szanse 
szybkiej realizacji (przyjęta została 
chociażby Ustawa z dnia 17 grudnia 
2020 r. o promowaniu wytwarzania 
energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych). Plany 
inwestycyjne części inwestorów 
zainteresowanych rozwojem 
MFW są na zaawansowanym 
etapie. Polenergia S.A. oraz Polska 
Grupa Energetyczna posiadają 
pozwolenie środowiskowe dla części 
swoich projektów. Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne wydały już 
warunki przyłączenia dla morskich 
farm wiatrowych o łącznej mocy 
8,4 GW.PEP 2040 przewiduje, że 
w 2030 r. udział MFW w miksie 
energetycznym ma wynosić 5,9 GW 
(13,2 proc. generacji energii  
w miksie), a w 2040 r. 11 GW (19,3 
proc. generacji energii w miksie). 

Pierwsze farmy wiatrowe na polskim 
morzu pojawić się mają w 2024 r. 
i będą powstawać sukcesywnie aż  
do 2033 r. Okres funkcjonowania 
pojedynczej farmy wiatrowej to  
25 lat. Morskie farmy wiatrowe są  
od lat z powodzeniem eksploatowane 
w wielu państwach, również 
europejskich. Liderem pod względem 
mocy zainstalowanych jest obecnie 
Wielka Brytania (10,4 GW), po 
piętach depczą Niemcy (7,7 GW). 
Łącznie na świecie mamy 162 farmy 
w fazie operacyjnej. Najwięcej 
nowych inwestycji znajduje się  
w Chinach (4,372 MW) oraz  
w Wielkiej Brytanii (3,705 MW).

Potencjał wiatrowy Bałtyku 
(korzystne warunki fundamentowania 
i prędkość wiatru w okolicach 9,5 
m/s na wysokości 100 m, bliskie 
wynikom osiąganym na Morzu 
Północnym) jest ogromny i plany w 
zakresie polskich mocy mogą ulec 
zwiększeniu m.in. wraz z rozwojem 
technologii turbin wiatrowych czy 
też zmniejszeniem kosztów budowy 
(obecnie koszt budowy 1 MW mocy 
na morzu to ok. 13 mln PLN).

Fotowoltaika
Patrząc przez pryzmat danych 
dotyczących mocy zainstalowanych 
na koniec kwietnia 2021 r., gdzie 

fotowoltaika osiągnęła poziom  
4 690 MW, przewidywany w ramach 
PEP 2040 wzrost mocy 
zainstalowanych w fotowoltaice do 
ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 
GW w 2040 r. jest niedoszacowany. 
Kluczowymi zaletami energii 
z fotowoltaiki jest fakt, że nie 
wymaga tak dużych nakładów 
inwestycyjnych jak energetyka 
konwencjonalna, a koszty 
operacyjne są znikome. Zauważyć 
należy również, że przy rosnącym 
popycie na energię, trudno jest w 
krótkim czasie wybudować nowe 
źródła konwencjonalne, podczas 
gdy budowa farmy fotowoltaicznej 
to kwestia kilku miesięcy.

Zagadnieniem, z którym polski 
system energetyczny będzie musiał 
się zmierzyć, jest niesterowalność 
produkcji energii z fotowoltaiki 
(podobnie jak w przypadku 
produkcji z wiatru). Problem 
ten przestanie być tak bardzo 
istotny, o ile rozwój technologii 
i systemów finansowania 
magazynowania energii zostanie 
rozwiązany we właściwy sposób. 
Dodatkowo kluczowym będzie 
umiejętne bilansowanie systemu 
energetycznego tymi odnawialnymi 
źródłami, które są sterowalne.

Gaz
Jednym z celów strategicznych PEP 
2040 jest stworzenie regionalnego 
centrum przesyłu i handlu gazem 
(tzw. hub gazowy). Do jej istotnych 
założeń należą również ostateczne 
uwolnienie cen gazu dla wszystkich 
odbiorców do 2024 r., a także rozwój 
giełdy gazu. Polska planuje wzrost 
wykorzystania gazu ziemnego z 14 TWh 
(w 2019 r.) do 54 TWh (w 2030 r.).  
Gaz ma być wykorzystywany głównie 
w jednostkach wytwórczych, w tym 
rezerwowych dla odnawialnych 
źródeł energii oraz w systemach 
i jednostkach ciepłowniczych. 
Dodatkowo planowane jest 
zwiększenie zapewnienia efektywnej 
współpracy funkcjonowania 
systemu gazowego i systemu 
elektroenergetycznego (sector 
coupling) oraz zwiększenie 
wykorzystania gazu w postaci LNG  
i CNG jako paliw alternatywnych  
w transporcie morskim i lądowym.

Wybrane wyzwania na drodze 
do realizacji PEP 2040

Infrastruktura sieci 
elektroenergetycznych
Przyłączenie mocy planowanych 
w ramach PEP 2040 do sieci  
elektroenergetycznych, a później 
ich przesył, będzie wymagało 
olbrzymich inwestycji w infrastrukturę 
sieciową. Przed Polskimi Sieciami 
Elektroenergetycznymi, jako 
operatorem sieci przesyłowej, oraz 
operatorami sieci dystrybucyjnych 
stoi ogromne wyzwanie. Generacja 
mocy na północy kraju, w połączeniu  
z dużym zapotrzebowaniem na 
nią w jej centralnej i południowej 
części, wymaga rozbudowy sieci 
przesyłowych. Bez sprawnych  
i wydajnych sieci energetycznych 
energia elektryczna nie dotrze  
do jej odbiorców, bez względu na 
to, czy będzie pochodziła z morskich 
farm wiatrowych czy z innych źródeł 
odnawialnych. Bazując na założeniach 
PEP 2040, część ekspertów szacuje, 
że nakłady inwestycyjne na rozwój 
sieci dystrybucyjnych w Polsce mogą 
wynieść 25 mld EUR w perspektywie 
do 2030 roku. 37 proc. nakładów 
miałoby dotyczyć elektryfikacji  
i integracji OZE z systemem, 45 proc. 
przeznaczonych miałoby zostać  
na modernizację sieci i budowanie 
odporności pogodowej, 18 proc.  
na cyfryzację. Sam rozwój morskich 
farm wiatrowych oznacza, że  
w samym województwie pomorskim 
musi niebawem powstać ponad 250 
kilometrów nowych napowietrznych 
linii najwyższych napięć.

Problemy związane z sieciami 
przesyłowymi w większości związane 
są z ich wiekiem – około 75 proc. 
zasobów wysokich i średnich napięć 
powstało ponad 25 lat temu, a 37 do 
42 proc. nawet ponad 40 lat temu. 
W przeciągu ostatnich kilkunastu lat 
duże inwestycje poczynione zostały 
w zakresie linii niskich napięć oraz 
podziemnych kabli średnich  
i niskich napięć. Kolejnym 
elementem wpływającym na stan 
sieci są coraz częściej występujące 
ekstremalne warunki pogodowe, 
na które stare naziemne linie 
przesyłowe nie są odporne. Znaczna 
część linii w naszym kraju to linie 
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naziemne, które relatywnie łatwo mogą ulec awarii 
wskutek silnych wiatrów czy wysokich temperatur 
(dodatkowo najstarsze linie naziemne są skrajnie 
podatne na rozciąganie w wysokich temperaturach).

Kolejnym ważnym elementem systemu przesyłu energii 
jest konieczność rozbudowy transgranicznych połączeń 
międzysystemowych. Konieczność rozbudowy wynika  
z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej oraz likwidację barier swobodnego 
handlu energią na rynku wewnętrznym  
i międzynarodowym.

Dywersyfikacja dostaw gazu oraz infrastruktura 
sieci gazowych
W ostatnich latach zużycie gazu ziemnego w Polsce 
rośnie i w 2019 r. wyniosło blisko 18,6 mld m3, przy 
czym krajowe wydobycie pokrywało ok. 22 proc. 
zapotrzebowania. PEP 2040 wskazuje, że 
zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie rosnąć.  
W ramach dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, PEP 
2040: Baltic Pipe (przepustowość 10 mld m3 rocznie). 
Projekt Rurociągu Bałtyckiego ma być połączeniem 
między Norwegią, Danią i Polską, który dodatkowo 
zostanie wsparty przez rozbudowany terminal LNG  
w Świnoujściu oraz zbudowany terminal pływający 
FSRU w Zatoce Gdańskiej. (przepustowość 4,5 mld m3). 
Planowana jest również budowa połączenia ze Słowacją 
oraz Litwą, a także projekty nowych gazowych połączeń 
transgranicznych Polska – Czechy i Polska – Ukraina. 
Oprócz budowy połączeń zewnętrznych, kluczowym jest 
rozbudowa krajowych sieci przesyłowych  
i dystrybucyjnych gazu ziemnego.

Magazyny energii
Niezbędnym elementem planowanego zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii w miksie 
energetycznym Polski jest rozwiązanie problemu 
braku sterowalności tymi źródłami. Elektrownie 
konwencjonalne mają swoje minima techniczne, 
które pozwalają pracować im w każdym momencie, 
farmy wiatrowe z kolei nie produkują prądu, gdy nie 
wieje, instalacje fotowoltaiczne - gdy nie ma słońca. 
Dostępność zielonej energii ulega dużym wahaniom 
nie tylko w ciągu doby, ale także z miesiąca na miesiąc. 
Uzależnienie od czynników zewnętrznych mocno 
ogranicza stabilne i przewidywalne gospodarowanie 
energią. Rozwój technologii magazynowania energią 
pozwala mieć nadzieję na zneuralizowanie tego 
problemu. Ze względu na olbrzymie koszty, jeszcze 
niedawno niewiele podmiotów podejmowało się 
budowy magazynów energii. Obecnie ze względu na 
zmniejszające się koszty, rozwijającą się technologię 
oraz presję na wykorzystywanie w jak największym 
stopniu źródeł OZE, takiego typu instalacji jest coraz 
więcej. Zgodnie z prognozami w 2021 r. zostanie 
zainstalowanych ponad 10 GW w nowych magazynach 
energii, z czego prawie połowa będzie dotyczyła 
amerykańskiego rynku. Polska Izba Magazynowania 
Energii i Elektromobilności (PIME) informuje, że 

w Polsce jest już ok. 50 MW mocy zainstalowanej 
w magazynach energii elektrycznej w technologii 
elektrochemicznej.

Aby możliwa była realizacja założeń PEP 2040, 
konieczne jest utworzenie rozproszonej sieci 
magazynów pozwalających na zgromadzenie większych 
ilości zielonej energii, która wykorzystana będzie  
w momentach szczytowego zużycia energetycznego. 

Przyszłość 
Zmiany w polskim sektorze energii mocno przyspieszają. 
Transformacja energetyczna zmierzająca ku 
zeroemisyjności oraz wysokie koszty produkcji energii 
z węgla kamiennego i brunatnego (wynikające między 
innymi z wysokich cen emisji CO2) przyspieszają 
odchodzenie od tych surowców. Patrząc przez pryzmat 
PEP 2040, założyć można, że zbliża się kres ery węgla  
w polskim sektorze energii.

Transformacja energetyczna na świecie stała się faktem. 
Duża część krajów ogłosiła „zieloną transformację”. 
Wielka Brytania postawiła sobie za cel redukcję emisji 
dwutlenku aż o 68 proc. do 2030 r. (w porównaniu  
z 1990 r.). Kanada ogłosiła plan osiągnięcia redukcji 
emisji na poziomie 32-40 proc. do 2030 r., Finlandia 
chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2035 r., 
Australia do 2040 r., Szwecja do 2045 r., USA do 2050 r., 
Chiny do 2060 r.

W nadchodzącym czasie oczekiwać należy szybkiego 
rozwoju technologii. Coraz więcej ekspertów wskazuje, 
że rok 2022 będzie stał pod znakiem rozwoju między 
innymi technologii wodorowych (już teraz są możliwości 
wykorzystania tego paliwa w procesie współspalania 
w blokach gazowych). Wodór może stać się bardzo 
optymistycznym rozwiązaniem problemów nowej 
polityki klimatycznej "New Green Deal" i pojawiających 
się coraz większych aspiracji używania tylko zielonej 
energii i eliminacji paliw kopalnych. PEP 2040 zakłada, 
że przy odpowiednim rozwoju technologicznym  
w perspektywie do 2030 r. będzie możliwe 
wykorzystanie 2–4 GW mocy z instalacji OZE do 
produkcji zielonego wodoru. Jaka technologia będzie 
kolejna, czas pokaże. 

Michał Olszewski  
Dyrektor Sektora  

Energetyki i Górnictwa 
T +48 22 39 33 358 

m.olszewski@greco.services
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Energetyka na celowniku 
cyberprzestępców

Nie od dziś wiadomo, że infrastruktura 
krytyczna cieszy się szczególnym 

zainteresowaniem cyberprzestępców, 
którymi mogą kierować różne 

motywy – pieniądze, haktywizm czy 
interesy obcych wywiadów. Jednak 
jeszcze do niedawna niektóre firmy 
z branży energetycznej traktowały 

ubezpieczenia cyber z przymrużeniem 
oka. Ostatni atak na Colonial 

Pipeline uświadomił jednak wielu 
decydentom w energetyce, że taka 
polisa realnie chroni firmę oraz ich 

odpowiedzialność.

  
Amerykańscy brokerzy donoszą, 
że firmy energetyczne ustawiają 
się obecnie w kolejce, by nabyć 
cyberpolisę, mimo że cena takiej 
ochrony w ostatnich miesiącach 
znacząco wzrosła. Do zmiany 
nastawienia przyczynił się atak 
cybernetyczny na największego 
operatora rurociągów na wschodnim 
wybrzeżu USA, do którego doszło  
7 maja bieżącego roku. Po godzinie 
od wyświetlenia na komputerach 
firmy komunikatu o zaszyfrowaniu 
danych i żądaniu okupu  
w bitcoinach, cały rurociąg został 
wyłączony po raz pierwszy w swojej 
historii. Było to jednak niezbędne, 
aby zapobiec dalszej infekcji 
systemu. To w naturalny sposób 
doprowadziło do wzrostu cen paliw  
i kolejek na stacjach benzynowych.

Łatwo sobie wyobrazić, że taki atak 
może być szczególnie uciążliwy dla 

operatora rurociągu, gdyż dostaw 
paliw nie da się łatwo przekierować. 
Dodatkowo firmy te w ostatnich 
latach dużo inwestowały w rozwój 
infrastruktury informatycznej, 
która może być furtką dla hakerów.  
W tym przypadku wystarczyło jedno 
hasło, które było dostępne w dark 
webie, najwyraźniej w wyniku 
wcześniejszego wycieku danych.  
Nie było ono aktualnie 
wykorzystywane, ale służyło  
w przeszłości do zdalnego dostępu 
pracowników do systemu firmy. 
Pokazuje to dobitnie, jak ważne są 
działania prewencyjne, w tym bieżące 
aktualizowanie dostępów. 

Cyberubezpieczenie było
Ostatecznie firma, aby przywrócić 
normalne funkcjonowanie, dość 
szybko zapłaciła okup w wysokości 
4,4 mln USD. Pełne odtworzenie 
systemów zajęło wprawdzie 6 dni, 
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ale ważnym tropem w tej historii jest informacja 
o cyberubezpieczeniu Colonial Pipeline.

Na firmę spadł co prawda deszcz krytyki za zbyt niski limit 
ubezpieczenia – 15 mln USD, który przy rocznych obrotach 
1,3 mld USD rzeczywiście nie wygląda imponująco. 
Niemniej warto zauważyć, że w tym przypadku, jeśli 
to ubezpieczyciel był płatnikiem okupu, to mogłoby 
mu właśnie zależeć na szybkim zakończeniu przestoju, 
albowiem wartość szkody z tytułu przerwy w działalności 
rosła w ekspresowym tempie. Wysokość oczekiwanego 
okupu tymczasem nie była wygórowana jak na standardy 
cyberprzestępców wyspecjalizowanych w ransomware. 
Dla przykładu ubezpieczyciel CNA, który ostatnio sam padł 
ofiarą takiego ataku, zapłacił aż 40 mln USD okupu.

Pozytywem tej historii będzie informacja, że FBI udało 
się odzyskać ponad połowę okupu i być może nauka dla 
branży nie pójdzie w las. Nie był to bowiem odosobniony 
przypadek w ostatnich latach i na pewno nie ostatni. 

Przykłady szkód
Pierwszy udokumentowany udany cyberatak na sieć 
dystrybucyjną miał miejsce w 2015 r. na Ukrainie. 
Doprowadził do wstrzymania dostawy prądu do 225 tys. 
gospodarstw domowych w zachodniej części kraju.  
W 2016 r. kolejny atak doprowadził do podobnego 
blackoutu w Kijowie. Rok później duża część Europy, w tym 
Polska, padły ofiarą złośliwego oprogramowanie Petya. 
Najbardziej poszkodowana była jednak Ukraina, gdzie doszło 
nawet do wyłączenia systemu monitorowania skażenia 
radioaktywnego w czarnobylskiej elektrowni atomowej. 
Podobnie jak w przypadku Colonial Pipeline, tu też 
podejrzewano działania rosyjskich hakerów. 

Niestety także odnawialne źródła energii nie są 
wolne od zagrożeń cyber. Od 2019 r. w USA trwa 
debata o podatności paneli fotowoltaicznych na ataki 
cybernetyczne. W panelach powszechnie stosuje się 
chińskie optymalizatory (sterują parametrami prądu), 
które teoretycznie można zhakować i tym samym 
zakłócić przesył energii. 

Aranżując ochronę cyber dla przedsiębiorstwa 
energetycznego trzeba mieć świadomość, że nie 
wszystkie warunki dostępne na rynku właściwie 
zabezpieczą główne ryzyka takiego podmiotu. Większość 
wordingów wyłącza np. szkody rzeczowe i osobowe 
wynikające ze zdarzenia cyber. W celu wyjaśnienia, 
czemu ochrona dla szkód rzeczowych jest tak istotna, 
warto też wrócić do kilku znanych przykładów.

W sierpniu 2008 r. na rurociągu Baku–Tbilisi–Ceyhan, 
zbudowanym i będącym w większości własnością BP, 
doszło do poważnej eksplozji i pożaru, co doprowadziło 
do jego zamknięcia na prawie miesiąc. Przyczyną miał 
być cyberatak na systemy sterowania i bezpieczeństwa 
linii, gdzie wyłączono alarmy i komunikację, a ropa 
naftowa została poddana nadmiernemu ciśnieniu,  
co doprowadziło do wybuchu.

W 2010 r. wirus komputerowy spowodował zniszczenie 
wirówki w irańskiej elektrowni jądrowej. Stuxnet został 
użyty w irańskim zakładzie wzbogacania uranu Natanz 
- wycelowany w określone systemy operacyjne w 
elektrowni, uszkodził 20 proc. wirówek jądrowych 
i był uważany za jeden najbardziej wyrafinowanych 
w tamtym czasie szkodliwych programów. 
Niebezpiecznym aspektem Stuxneta była jego zdolność 
do instalowania się niepostrzeżenie i samoreplikacji  
za pośrednictwem wielu systemów. Warto wspomnieć,  
że o ten atak oskarżany był izraelski wywiad.

Nie wszystkie warunki obejmą także ryzyko braku 
dostawy usługi, a jest to zagrożenie, przy którym 
znowu warto wrócić do zdarzenia Colonial Pipeline. 
Operator rurociągu kilka tygodni po zdarzeniu został 
pozwany przez jedną ze stacji benzynowych, która 
domaga się nieokreślonego odszkodowania i dąży do 
reprezentowania również 11 tys. innych poszkodowanych 
stacji benzynowych. W pozwie właściciel stacji wskazuje, 
że atak nastąpił „pomimo wcześniejszej wiedzy  
i ostrzeżeń”, a Colonial „wielokrotnie ignorował i odrzucał 
wysiłki podejmowane przez odpowiednią agencję 
regulacyjną, aby spotkać się z nią w celu sprawdzenia 
bezpieczeństwa cybernetycznego”. Sprawa może więc być 
rozwojowa i niewykluczone, że zapłata okupu  
i przywrócenie normalnego funkcjonowania nie 
zakończyły problemów operatora rurociągu.

Ryzyko szkód osobowych również wydaje się 
przybierać na znaczeniu. W Niemczech w wyniku ataku 
ransowmare i zaszyfrowania systemów IT szpital nie 
mógł przyjąć wymagającej pomocy pacjentki, która 
musiała zostać przetransportowana do odleglejszej 
placówki i niestety zmarła (jak stwierdzono - i tak 
nie było szansy jej uratować, niemniej taki paraliż 
służby działa na wyobraźnię). Stosunkowo niedawno 
na Florydzie hakerzy włamali się do systemu 
komputerowego zakładu uzdatniania wody i próbowali 
dodać do niej niebezpieczną ilość wodorotlenku 
sodu, który w małej ilości jest stosowany do regulacji 
kwasowości wody, natomiast w nadmiernym stężeniu 
jest niebezpieczny dla zdrowia i życia. Zakład uzdatnia 
wodę dla ok. 15 tys. mieszkańców Florydy, stąd 
perspektywa może się wydawać przerażająca. Na 
szczęście pracownicy zdążyli w porę odpowiednio 
zareagować na ten atak i zapobiec jego skutkom. 

Te zdarzenia może nie są ściśle związane z branżą 
energetyczną, ale w miarę łatwo można sobie wyobrazić 
podobne scenariusze w elektrowniach, elektrociepłowniach, 
kopalniach czy innych tego typu obiektach. Szkody rzeczowe 
mogą być katastrofalne i przełożyć się na szkody osobowe. 
Równocześnie może dojść do szkód środowiskowych  
i należy też wspomnieć, że jest to kolejne wyłączenie, które 
znajdziemy w większości warunków cyber.

Oferowane zakresy
Nie wszystkie przywołane tutaj zakresy są dostępne na 
polskim rynku ubezpieczeniowym. Rynek londyński jako 
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najbardziej innowacyjny wyznacza 
jednak trendy i można tam znaleźć 
ochronę zgodną z oczekiwaniami. 
Zakres oferowany przez polskich 
ubezpieczycieli też jest jednak 
godny uwagi. Standardowo ochroną 
pokryty będzie szereg kosztów 
własnych związanych  
z incydentem informatycznym oraz 
koszty i odszkodowania należne  
z tytułu wyrządzenia szkody osobom 
trzecim, w tym między innymi:

 ▪ koszty obrony prawnej  
i odszkodowanie w przypadku 
utraty danych osobowych, 
ujawnienia informacji handlowej, 
naruszenia bezpieczeństwa sieci 
(zainfekowania systemów osób 
trzecich),

 ▪ koszty przywrócenia/odtworzenia 
danych, odblokowania dostępu 
do danych,

 ▪ kwoty odpowiadające wysokości 
kar administracyjnych za 
naruszenie danych (sankcje  
z tytułu naruszenia przepisów  
o ochronie danych osobowych),

 ▪ koszty usług prawnych oraz 
reprezentacji przed organami 
władzy państwowej w związku  
z postępowaniem prowadzonym 
przez organ nadzoru,

 ▪ koszty świadczenia przez 
specjalistów usług w zakresie 
informatyki śledczej,

 ▪ koszty świadczenia usług przez 
niezależnych doradców, których 
celem jest ochrona reputacji spółki,

 ▪ koszty związane z zawiado  mieniem 
osób, których dane zostały 
naruszone,

 ▪ koszty utraty zysku w związku  
z zakłóceniem działalności (także 
wskutek błędnego działania 
pracowników ubezpieczonego, 
a także na skutek zakłócenia 
działalności u zewnętrznego 
usługodawcy – np. dostawcy 
usług w chmurze),

 ▪ koszty okupu w wyniku próby 
wymuszenia,

 ▪ koszty szkody wyrządzonej w wyniku 
działalności multimedialnej (np. 
zniesławienie, naruszenie prawa  
do prywatności, praw autorskich itp.  
w serwisach społecznościowych).

Należy zwrócić uwagę, że 
ubezpieczenie to ciągle ewoluuje 
i pojawiają się nowe, ciekawe 

dodatkowe klauzule rozszerzające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela, 
jak np. kradzież środków pieniężnych 
wskutek nielegalnego dostępu 
do systemu informatycznego (co 
zazwyczaj było zakresem dostępnym 
wyłącznie w ramach ubezpieczenia 
ryzyka sprzeniewierzenia), czy nawet 
wskutek zabiegu socjotechnicznego 
– np. podszywania się pod prezesa. 
Możliwa jest też ochrona np.dla 
incydentów polegających na 
zhakowaniu centrali telefonicznej 
(koszty wykonanych połączeń  
na numery premium), naruszeniu 
standardów PCI DSS czy nawet 
wypłata nagrody dla osoby, która 
przyczyniła się do namierzenia 
winowajców incydentu 
cybernetycznego. O ile konkurencja 
sprzyja rozwojowi produktu, to 
należy się spodziewać, że rosnąca 
szkodowość, która jest nieunikniona 
w związku z rosnącą popularnością 
tego ubezpieczenia oraz liczbą 
incydentów będzie jednak z czasem 
skłaniać ubezpieczycieli do 
ograniczania swojej odpowiedzialności. 
Potwierdza to przypadek AXA XL – 
jednego ze światowych liderów w 
cyberryzyku, która we Francji w wyniku  
licznych przypadków ataków 
ransomware postanowiła wycofać 
się z oferowania zapłaty okupu 
cybernetycznego.

Większość ubezpieczycieli oferuje 
szeroko pojętą asystę szkodową  
z całodobową infolinią. 
Ubezpieczyciel za pomocą 
wyspecjalizowanych firm, z którymi 
ma zawartą stałą współpracę,  
może stać się menedżerem,  
który będzie zarządzał kryzysową 
sytuacją  u ubezpieczonego. 
W ramach tych usług może zapewnić 
wsparcie informatyczne czy prawne. 
Może to być szczególnie cenne 
dla przedsiębiorców, którzy nie 
posiadają np. własnych zasobów IT. 
Koszty informatyków śledczych i ich 
dostępność w obliczu nagłego kryzysu 
mogą się okazać nie lada wyzwaniem.
 
Narzędzie do zarządzania cyber-
ryzykiem
Warto w tym miejscu podkreślić, że 
ubezpieczenie cyber jest doskonałym 
narzędziem do zarządzania 
cyberryzykiem i warto o nie zadbać 

ze względu na wysoką ekspozycję tej 
branży czy też z uwagi na przepisy 
Ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa, która na firmy 
energetyczne, jako operatorów 
usług kluczowych, nakłada szereg 
obowiązków. Ubezpieczenie natomiast 
nie zastąpi dbałości o higienę 
i bezpieczeństwo IT. Należy 
inwestować w zabezpieczenia, 
szkolenia załogi (człowiek z reguły jest 
najsłabszym ogniwem), wykonywać 
back-upy, czy testować podatności 
swoich systemów (pentesty). 
Odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
IT i tak będzie wymagany przez 
ubezpieczycieli, którzy bez spełnienia 
oczekiwanych wymogów nie 
przedstawią oferty ubezpieczenia. 
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Rynek ubezpieczeń energii odnawialnej w niedalekiej 
przeszłości był rynkiem bardzo konkurencyjnym.  
Pojemności ubezpieczeniowe były od wielu lat wysokie ze 
względu na wciąż wysoki poziom podaży kapitału  
na globalnych rynkach finansowych. 

Na rynku panowało dążenie do zdobycia jak najwyższego 
udziału w rynku, a obniżanie stawek jak również franszyz 
było kartą przetargową pozwalającą na pozyskanie klientów. 
Czas ten był doskonałą okazją do zdobycia względnie taniego 
i atrakcyjnego zakresowo pokrycia ubezpieczeniowego. 
Oczywiście ubezpieczyciele już wówczas byli świadomi,  
że tak ostra konkurencja rynkowa była nie do utrzymania  
w dłuższej perspektywie. Jednocześnie wysokości składek 
były niewystarczające do pokrycia kosztów underwri-
tingu i poniesionych szkód, których wartość w kolejnych 
następujących po sobie latach systematycznie się zwiększała. 

Począwszy od 2019 r. rynek ubezpieczeniowy zaczął się 
zmieniać. Zaostrzeniu uległy warunki oferowanego pokrycia, 
jak również nastąpił drastyczny wzrost wysokości stawek 
ubezpieczeniowych. Modele cenowe stosowane przez ubez-
pieczycieli do wyceny ryzyk energii odnawialnej były zbyt 
mocno skoncentrowane na kosztach szkód frekwencyjnych 
i w niewielkim zaledwie stopniu uwzględniały szkody kata-
stroficzne, wprawdzie stosunkowo rzadkie, ale nieuchronnie 
występujące i niemożliwe do uniknięcia przy ubezpieczaniu 
znacznej ilości ryzyk na całym świecie. 

Ponadto zaobserwować można było dwa czynniki, które 
bezpośrednio wpłynęły na zaostrzenie polityk akceptacji  
i wyceny ryzyk przez ubezpieczycieli. Po pierwsze nastąpił 
znaczny wzrost liczby poważnych zdarzeń pogodowych 
na obszarach, które wcześniej nie były postrzegane jako 
narażone na ich wystąpienie. Po drugie – szybkie wdrażanie 
projektów na obszarach, na których w przeszłości nie pro-
wadzono projektów związanych z energią odnawialną i które 
mają niewiele danych dotyczących poważnych zdarzeń pogo-
dowych. Koncentracja na katastrofach naturalnych, takich jak 
trzęsienie ziemi i huragan, pomijała inne, relatywnie częściej 
występujące zdarzenia katastroficzne, takie jak pożary  
i gradobicia, które są obecnie uważane za istotny czynnik 
zwiększający straty branży ubezpieczeniowej. 

Po kilku latach strat na całym rynku, uznano, że franszyzy 
oraz limity odpowiedzialności muszą uwzględniać te "nowe" 
zagrożenia oraz że składka jest niewystarczająca do pokrycia 
występujących szkód, co spowodowało nieuchronny wzrost 
stawek ubezpieczeniowych. 

Dodatkowo apetyt rynku ubezpieczeniowego znacząco się 
zmniejszył. Powoduje to, że niektórzy klienci nie byli  
w stanie uzyskać 100 proc. pokrycia ubezpieczeniowego,  
a różnice w składkach, a czasami w pokryciu ubezpieczenio-
wym, stały się powszechne, szczególnie w przypadku dużych 
umów zawieranych na zasadach koasekuracji/ reasekuracji. 

Cena:
 ▪ W 2020 r. nastąpił znaczący wzrost wysokości stawek 

ubezpieczeniowych. Stawki te wzrosły o 15-20 proc.
 ▪ W zakresie ryzyk skomplikowanych lub trudnych 

stawki przekraczały powyższe poziomy - czasami 
nawet znacznie.

 ▪ Rynek energii odnawialnej rozpoczął rok 2021  
z delikatnie mniejszą zmiennością niż rok wcześniej. 
Podwyżki stawek ubezpieczeniowych w przypadku 
klientów odnawiających swoje polisy na 2021 r. 
mieściły się w przedziale 25 proc. do 50 proc.  
(w niektórych przypadkach nawet 100 proc. podwyżki).

Zakres pokrycia: 
 ▪ Poza wzrostami cen odnotowanymi w 2020 r. 

ubezpieczyciele dążyli również do zaostrzenia warunków 
ochrony, szczególnie w zakresie franszyz i limitów.

Pojemności reasekuracyjne:
 ▪ Co do zasady, pojemności ubezpieczeniowe są od 

wielu lat wysokie ze względu na wciąż wysoki poziom 
podaży kapitału na globalnych rynkach finansowych. 

Patrząc w przyszłość:
 ▪ Podczas gdy w 2020 r. ubezpieczyciele ponownie osiągnęli 

wzrost stawek w porównaniu z rokiem 2019, wczesne 
oznaki świadczą o tym, że wzrosty z roku na rok nie 
wystarczą do przywrócenia trwałej rentowności na rynku. 

 ▪ W związku z powyższym istnieją przesłanki wskazujące, 
iż tendencje rynkowe obserwowane w 2019 i 2020 r. 
będą kontynuowane. 

Prognozy
Czego możemy się spodziewać w przyszłości?

 ▪ Wzrostu stawek;
 ▪ Zaostrzenia warunków.
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Ain't no sunshine 
Obalamy cztery mity o ubezpieczeniu parametrycznym  

dla odnawialnych źródeł energii.
 

Ubezpieczenie parametryczne istnieje od lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku, chociaż branża reasekuracyjna 

już od ponad 30 lat wykorzystuje struktury parametryczne 
w obligacjach katastroficznych. 

W tamtym czasie było ono uważane za produkt 
nowoczesny. W związku z szybkim postępem 
technologicznym i podnoszeniem jakości danych  
na całym świecie ubezpieczenie parametryczne ma 
szanse osiągnąć teraz nowy poziom popularności  
wśród inwestorów i producentów energii odnawialnej.

Na przykład, firmy ubezpieczeniowe mogą teraz tworzyć 
lepsze wskaźniki w celu przybliżenia średniej rocznej 
produkcji energii przez farmę wiatrową, a ubezpieczony 
może chronić swoje dochody poprzez ubezpieczenie 
parametryczne oparte na tych wskaźnikach.

Jednym z głównych motywów skłaniających firmy 
do zawarcia takiego ubezpieczenia jest efektywność. 
Ogólne warunki mają tylko kilka stron, kwoty 
odszkodowań są jasno określone, a osoby ubezpieczone 
unikają długotrwałych dochodzeń w sprawie szkód, 
sporów o pokrycie i opóźnień w płatnościach.

Ważnym aspektem, który przyczynia się do akceptacji 
produktu, jest także jego elastyczność. Wszystkie 
parametry można idealnie dostosować do celów 

zarządzania ryzykiem, a osoby ubezpieczone,  
w przeciwieństwie do tradycyjnych ubezpieczeń, mogą 
korzystać z wypłat według własnego uznania. Zazwyczaj 
gdy dojdzie do aktywacji wskaźnika, dokonywana jest 
wypłata – bez stawiania dodatkowych pytań.

Innym kluczowym kryterium jest ograniczenie zmienności, 
tj. przewidywalność przyszłych przychodów, przejrzystość 
i obiektywność parametrów bazowych poprzez 
zastosowanie ubezpieczenia parametrycznego w celu 
ochrony przed nieodpowiednimi warunkami pogodowymi.

Pomimo swojej efektywności i szybkości, wykorzystanie 
produktu jest w najlepszym wypadku ograniczone. 
Postanowiliśmy zbadać nieodłączne szczegóły 
ubezpieczenia i obalić ogólne mity związane  
z indeksowymi rozwiązaniami ubezpieczeniowymi dla 
sektora energii odnawialnej.

Mit 1: ubezpieczenie parametryczne nie jest odpo-
wiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw
Chociaż pierwotnie ubezpieczenie parametryczne 
projektowano z myślą o przenoszeniu wysokiego ryzyka 
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i ryzyka związanego z klęskami 
żywiołowymi na poziomie krajowym, 
zwłaszcza w takich regionach 
jak Karaiby, postęp w dziedzinie 
technologii danych, czujników  
i sztucznej inteligencji umożliwił 
stworzenie obszerniejszego zakresu 
wskaźników informacyjnych. 
Otworzyło to drzwi do szerszego 
zastosowania ubezpieczeń 
parametrycznych, wykraczającego 
poza tradycyjne zastosowanie 
jedynie do klęsk żywiołowych.

Systemy płatności ewoluowały  
od oka tornada przechodzącego 
przez określony obszar geograficzny 
do modułowego systemu płatności 
opartego na prędkości wiatru  
w określonym miejscu, który 
zapewnia stopniowe wypłaty 
w zależności od dokładnego 
charakteru katastrofy.

Istnieje błędne przekonanie,  
że ubezpieczenie parametryczne 
może zastąpić tradycyjną ochronę 
ubezpieczeniową na zasadzie 
odszkodowania. Jest to ochrona 
uzupełniająca i powinna być 
nabywana wraz z tradycyjnym 
ubezpieczeniem majątkowym 
i ubezpieczeniem na wypadek 
przerwy w działalności gospodarczej.

Sektor energii odnawialnej jest 
w dużym stopniu zależny od 
dostępności finansowania. Dlatego 
też ubezpieczenie oparte na 
indeksach, znane również jako 
ubezpieczenie od zmienności 
zasobów energii słonecznej lub 
wiatrowej, zapewnia dodatkową 
ochronę inwestorów poprzez 
stabilizację strumieni przychodów  
i poprawę oceny ryzyka projektu.

Menedżerowie projektów  
mają do czynienia z luką  
w przenoszeniu ryzyka projektu, 
która występuje pomiędzy 
gwarancjami umownymi a dostępną 
ochroną ubezpieczeniową. 
Tradycyjne umowy ubezpieczeniowe 
ułatwiają przeniesienie 
ryzyka wynikającego ze szkód 
spowodowanych przez człowieka 
(awaria maszyn, pożar itp.)  
i zagrożeń naturalnych, natomiast 
ubezpieczenia parametryczne 

mają na celu transfer ryzyka 
meteorologicznego w przypadku, 
gdy tradycyjne polisy stosują 
wyłączenia lub po prostu nie reagują 
na konkretne niekorzystne zdarzenia, 
takie jak niewystarczająca lub 
nadmierna dostępność zasobów. 
GCube szacuje nieubezpieczoną lukę 
w ryzyku związanym z pogodą na 
ponad 56 mld USD.

Mit 2 – ubezpieczenie parame-
tryczne jest skomplikowane
Zacznijmy od początku. Słownik 
języka polskiego definiuje przymiotnik 
„parametryczny” jako „związany 
z parametrem, odnoszący się 
do parametru”. W przypadku 
ubezpieczeń oznacza to, że ochrona 
ubezpieczeniowa jest uruchamiana 
przez parametr - tj. miarę lub indeks 
- który łatwo określić. Parametr 
podlegający ubezpieczeniu musi być 
przypadkowy, a ubezpieczyciele muszą 
mieć możliwość jego modelowania. 
Parametr lub indeks używany 
jako podstawa parametrycznego 
rozwiązania ubezpieczeniowego 
musi być obiektywny (tzn. możliwy 
do niezależnego zweryfikowania), 
przejrzysty i spójny. Jest to ważne 
dla inwestorów, ponieważ eliminuje 
asymetrię informacyjną i pokusy 
nadużyć.

Ryzyko podstawowe
Ubezpieczenie parametryczne 
ma wprawdzie wszystkie zalety 
efektywnego kosztowo instrumentu 
ograniczania i transferu ryzyka dla 
projektów energii odnawialnej, 
ma też jednak swoje słabe 
strony. Zjawisko to jest często 
określane jako ryzyko podstawowe. 
Powszechnie uważa się, że jest 
to "near miss" lub zdarzenie, 
w przypadku którego wskaźnik 
wyzwalający (trigger) nie jest 

idealnie skorelowany z ekspozycją 
na ryzyko bazowe. Dodatkowo 
ubezpieczony ponosi stratę, ale 
nie otrzymuje odszkodowania. 
Na przykład mierzona prędkość 
wiatru może mieścić się w zakresie 
objętym ubezpieczeniem, ale 
ubezpieczony nie ponosi strat  
w dochodach poniżej ustalonego 
wcześniej indeksu i w związku z tym 
nie otrzymuje żadnej rekompensaty.

Indeks strukturalny
Kiedy mówimy o indeksie zmienności 
zasobów energii słonecznej lub 
wiatrowej, zazwyczaj odwołujemy się 
do polis z podwójnym wskaźnikiem 
wyzwalającym (triggerem), które 
zakładają osiągnięcie z góry 
zdefiniowanego progu parametrów, 
a także to, że ubezpieczony poniesie 
rzeczywistą stratę finansową, np. utratę 
dochodu z powodu braku wiatru.

Indeks ten jest zazwyczaj 
skonstruowany jako pochodna 
prędkości wiatru lub promieniowania 
słonecznego oraz wydajności 
instalacji. Ubezpieczony może wybrać 
pożądaną ochronę, definiując strike, 
który działa jako udział własny, oraz 
exit. Szacowana roczna produkcja 
energii pomiędzy strike a exit stanowi 
całkowitą sumę ubezpieczenia. Składka 
wynika z historycznej zmienności 
prędkości wiatru oraz wybranego 
przez klienta scenariusza strike i exit. 

Jeśli produkcja energii spadnie 
poniżej pewnego poziomu, np. 
98proc. (strike), wypłata jest 
aktywowana aż do scenariusza exit, 
np. 80 proc.. Kwota świadczenia dla 
przedsiębiorstwa jest określana  
na podstawie faktycznej straty  
w zakresie przychodów z produkcji. 
W rezultacie indeks ten podlega 
wahaniom, podczas gdy rzeczywisty 
dochód pozostaje prawie stały. 
Zmienność ulega ograniczeniu, 
a projekt zapewnia strumienie 
przychodów zgodnie z modelem 
finansowania.

Mit 3 – ubezpieczenie  
parametryczne jest drogie
Wbrew powszechnemu przekonaniu, 
ubezpieczenie parametryczne jest 
bardzo opłacalne, pod warunkiem 
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skonstruowania właściwego indeksu dla danego rodzaju 
energii odnawialnej.

Według Modern Energy Management większość 
projektów z zakresu energii odnawialnej stoi w obliczu 
znacznego wzrostu kosztów, głównie z powodu braku 
właściwej identyfikacji i transferu ryzyka związanego  
z projektem. Często tworzy to ogromną lukę  
w transferze ryzyka, podczas gdy inwestorzy  
i kredytodawcy podejmują większe ryzyko niż powinni. 
Jednym z głównych powodów jest to, że umowy 
dotyczące projektów i polisy ubezpieczeniowe są często 
przygotowywane w sposób niezależny od siebie.

Ubezpieczenie parametryczne zmniejsza wahania 
prognozowanych przychodów, pozwalając na stały, 
przewidywalny strumień dochodów, który jest atrakcyjny 
zarówno dla kredytodawców, jak i inwestorów. Często 
przyczynia się to do obniżenia kosztów poprzez obniżenie 
stóp procentowych i podwyższenie wskaźnika zadłużenia 
w stosunku do kapitału własnego.

Inwestorzy muszą żonglować wszystkimi elementami 
projektu, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.  
Jak podaje Vaisal, 33 proc. całkowitej niepewności  
w zakresie produkcji energii przez farmę wiatrową 
wynika zarówno z historycznej, jak i przyszłej 
zmienności zasobów wiatru. To jest dokładnie to, co 
ma zostać zamortyzowane przez oparte na indeksach 
ubezpieczenie parametryczne.

Na przykład, wiele farm słonecznych zabezpiecza swoje 
finansowanie na poziomie P95, więc mają 5 proc. 
szans, że nie osiągną planowanej rocznej produkcji 
energii. Jednak po przeanalizowaniu ponad 200 000 
projektów farm słonecznych, WindAnalytics twierdzi, 
że prawdopodobieństwo promieniowania P99 w 
skrajnie złym roku wynosi nie 1 proc. jak obliczono 
matematycznie, ale 6,3 proc.. W związku z tym 
projekt finansowany przez 7 lat przy wartości kredytu 
obliczonej na podstawie wskaźnika 1xP99 ma 37 proc. 
prawdopodobieństwa niewypłacalności w danym roku.

W porównaniu z tradycyjnym ubezpieczeniem 
od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie 
parametryczne może wydawać się kosztowne. Składka 
dla rozwiązania bazującego na indeksie może wynosić 
od 0,5 proc. do 5 proc. wykupionego limitu, natomiast 
składka dla ubezpieczeń tradycyjnych jest znacznie 
niższa. Porównanie takie nie jest całkiem poprawne. 
Ubezpieczenie majątkowe  

i od przerw w działalności gospodarczej obejmuje utratę 
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia i wynikające  
z tego przerwanie działalności gospodarczej. Konieczne 
do uruchomienia pokrycia jest wystąpienie fizycznej 
szkody, a warunki ubezpieczenia zawierają obszerny 
wykaz gwarancji, zależności i wyłączeń. Polisy oparte 
na indeksach nie wymagają natomiast fizycznej 
szkody, aby zrekompensować ubezpieczonemu koszty 
niekorzystnego zdarzenia.

Ubezpieczenie parametryczne oparte na indeksach może 
być skonstruowane na wiele różnych sposobów.  
Przy scenariuszu zakładającym niski strike i wysoki exit 
składka będzie na poziomie minimalnym. Jeśli natomiast 
klient zdecyduje się na bardzo wysoki strike i niski 
exit, otrzyma dużo wyższą składkę. Ubezpieczony 
otrzyma wyższe rekompensaty. Produkt powinien być 
skonstruowany w taki sposób, aby spełniał kluczowe cele 
projektu, począwszy od zabezpieczenia kredytodawców  
i poprawy zdolności kredytowej projektu po 
minimalizację wahań przyszłych przychodów.

Mit 4 – Organy nadzoru nie akceptują ubezpiecze-
nia parametrycznego jako ubezpieczenia
Ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia parametryczne 
muszą sprostać wyzwaniom regulacyjnym. Ci, którzy już 
oferują takie produkty, zazwyczaj używają polis  
z podwójnym triggerem, które wiążą się z koniecznością 
udowodnienia wystąpienia szkody przez ubezpieczonego, 
chociaż oba rodzaje polis działają podobnie do 
instrumentów pochodnych.

Główną różnicą jest oprocentowanie podlegające 
ubezpieczeniu, którego brakuje w przypadku instrumentów 
pochodnych. W krajach, w których ramy regulacyjne nie 
przewidują stosowania instrumentów parametrycznych, 
należy pamiętać o tym, aby wypłacane odszkodowanie 
nie przekraczało rzeczywiście poniesionej szkody i aby 
ubezpieczony mógł udowodnić jej wystąpienie.

Jednym z głównych problemów związanych z zarządzaniem 
ryzykiem w odniesieniu do projektów dotyczących energii 
odnawialnej jest brak jasności co do tego, jak najlepiej 
kontrolować zagrożenia wysokości produkcji związane z 
warunkami atmosferycznymi. Aby udzielić odpowiedzi 
na te pytania, broker ubezpieczeniowy powinien być 
zaangażowany już w fazę planowania projektu, tj. 
zanim umowa zostanie opracowana, wynegocjowana 
i podpisana. Dzięki wczesnemu zaangażowaniu uda 
się uniknąć luk przy transferze ryzyka oraz zapewnić 
najlepsze warunki finansowania projektu. Ubezpieczenie 
parametryczne można dostosować do projektów o każdej 
wielkości i dowolnym budżecie. 

Zviadi Vardosanidze
Group Practice Leader  
Energy, Power, Mining 

T +43 5 04 04 134 
z.vardosanidze@greco.services
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Wyobraź sobie, że powodzenie 
gospodarcze twojej działalności jest 
całkowicie zależne od pogody,  
a dokładniej od Twoich umiejętno-
ści jej przewidywania. Producenci 
energii ze źródeł odnawialnych stają 
przed takim problemem codziennie. 
Większość z ich podstawowych umie-
jętności dotyczy prowadzenia dzia-
łalności, finansowania i technologii. 
Jednak niewielu posiada umiejętność 
przewidywania pogody. Dotyczy 
to wszystkich producentów energii 
wodnej, wiatrowej i słonecznej.

Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ 
przewidywanie pogody  
z wyprzedzeniem zaledwie kilku dni 
może być uciążliwe, a przewidywanie 
z wyprzedzeniem wielu dni, tygodni, 
miesięcy czy lat może się okazać 
wręcz niemożliwe. W momencie 
budowy nowej elektrowni 
wiatrowej, wodnej czy słonecznej 
producenci energii polegają na 
danych pochodzących  
z badań wykonalności, aby wykluczyć 
ryzyko pogodowe.

Współpracują oni z zewnętrznymi 
firmami doradczymi, które 
ustalają, jaki powinien być poziom 
prawdopodobieństwa p50 dla 
produkcji w ramach projektu  
w oparciu o dostępne dane 
historyczne i opracowują model 
produkcji, w której wartość p50 jest 
podstawą założeń ekonomicznych. 

Nie wszyscy wiedzą, że wartość  
p50 posiada sporą rozpiętość  
i nie jest dokładna w stopniu, który 
mógłby uzasadniać ogromne wydatki 
inwestycyjne w sektorze energii 
odnawialnych.

Uspokojony wartością p50  
i rozkładem prawdopodobieństwa 
Gaussa, przyszły operator elektrowni 
zleca budowę, a kilka miesięcy lub 
lat później nowa elektrownia zostaje 

uruchomiona. W tym momencie 
dokładność prognoz pogody, na 
których zostały oparte projekcje 
finansowe, może okazać się 
nieaktualna. A nawet gdy  
okaże się aktualna, trudność  
z dokładnym przewidywaniem 
pogody nadal istnieje.

Case study
W przypadku hydroelektrowni 
przepływowej sytuacja taka może 
być katastrofalna. Firma polega  
w 100 proc. na rzeczywistym 
przepływie wody, a model działania 
nie pozwala na gromadzenie dużej 
ilości energii, jak to ma na przykład 
miejsce w przypadku producenta 
dysponującego zaporą wodną. 

Stojąc przed takim ryzykiem, jeden 
z naszych klientów, który obsługuje 
kilka rzecznych zapór wodnych, 
zwrócił się do nas o możliwość 
złagodzenia ryzyka niepewności 
pogodowej. We współpracy  
z klientem pomogliśmy mu ustalić 
określone potrzeby związane  
z zarządzaniem ryzykiem oraz 
wymogi. Kiedy zapoznaliśmy się 
dokładnie z potrzebami klienta, 
wprowadziliśmy ubezpieczenie 
parametryczne, na podstawie 
którego zbudowaliśmy program 
ubezpieczeniowy ochrony firmy 
klienta przed przerwaniem 
działalności w wyniku szkód 
innych niż fizyczne. Dzięki dobrej 
współpracy i zaangażowaniu ze 
strony klienta oraz agencji oferującej 
ubezpieczenia parametryczne 
byliśmy w stanie poprawić naszą 
podstawową koncepcję i przygotować 
całkowicie nowe rozwiązanie, które 
skompensuje straty przychodów 
wynikające z braku przepływu wody 
w okresie rocznym. 

W ten sposób narodziło się 
ubezpieczenie parametryczne 
„Hydro River” (ochrona przed 

Ubezpieczenie parametryczne „Hydro River”:
ubezpieczenie stabilności finansowej zmniejszające ryzyko 

wynikające z niekorzystnych warunków pogodowych

zmianą parametru przepływu 
wód rzecznych). Stworzyliśmy 
złożony produkt, który chroni przed 
obniżonymi przychodami  
w wyniku braku przepływu wody  
w pięciu lokalizacjach 
produkcyjnych w trzech różnych 
krajach. Po dokładnej analizie taryf 
w każdej lokalizacji dążyliśmy do 
uzyskania najlepszej skuteczności.

Łagodząc skutki ryzyka pogodowego, 
które może doprowadzić do 
niedotrzymania zobowiązań, 
zapewniliśmy firmie silny fundament 
pod budowę nowego etapu 
rozwoju. Firma jest przekonana, 
że obecnie aktywa produkcyjne 
nie są zagrożone, nawet przy 
katastrofalnie niskim poziomie 
przychodów w danym roku. Klient 
może również zwiększyć dźwignię 
na aktywach bieżących i zwiększyć 
dostępność rezerwy środków 
pieniężnych, ponieważ rezerwa 
na środki pieniężne w związku ze 
zmiennością przyszłego przepływu 
wody rzecznej nie jest już potrzebna. 
Klient może się skupić wyłącznie na 
maksymalizacji wydajności produkcji 
oraz planowaniu strategicznym, 
ponieważ ma zagwarantowany 
minimalny przychód.

Julien Desrosiers
Operation Executive 
T +43 664 9624054 

j.desrosiers@greco.services 
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Elektrownie i instalacje fotowoltaiczne

Systemy fotowoltaiczne są jednym z najpopularniejszych 
odnawialnych źródeł energii na świecie. Podobnie sytuacja 
wygląda w Polsce, na koniec kwietnia 2021 r. fotowoltaika 
osiągnęła poziom 4 690 MW mocy zainstalowanej. Zgodnie 

z prognozami ekspertów przyszłość tego typu instalacji 
w Polsce rysuje się w jasnych barwach. Szacuje się, że pod 

koniec 2021 r. liczba instalacji wzrośnie o ok. 68 proc.

5. W porównaniu z konwencjonalnymi źródłami ener-
gii, takimi jak węgiel, gaz, ropa naftowa i energia 
jądrowa, których zasoby są ograniczone, czyste 
energie są tak samo dostępne jak słońce, z którego 
pochodzą, i dostosowują się do naturalnych cykli, 
stąd ich nazwa "odnawialne". Czyni je to niezbędnym 
elementem zrównoważonego systemu energetycz-
nego, który pozwala dziś na rozwój bez narażania  
na ryzyko przyszłych pokoleń.

6. Ponadto, energia fotowoltaiczna jest dostępna prak-
tycznie wszędzie, co przyczynia się do zmniejszenia 
importu energii oraz do tworzenia dobrobytu  
i lokalnych miejsc pracy. Z tych powodów produkcja 
energii elektrycznej z wykorzystaniem energii fotowol-
taicznej i jej efektywne wykorzystanie przyczyniają się 
do zrównoważonego rozwoju.

Nie takie zielone
Czy panele słoneczne są naprawdę tak "zielone"? 
Wpływ paneli słonecznych na środowisko jest szeroko 
dyskutowany i komentowany. Okazuje się, że energia 
słoneczna nie jest doskonała. 

Produkcja paneli wymaga zużycia większej ilości energii 
i wykorzystania sprzętu spalającego paliwa kopalne do 
wydobycia, produkcji i transportu niż oszczędza instalacja  
w procesie eksploatacji. 

Zarówno małe przydomowe instalacje, jak i wieloskalowe 
projekty przeżywają rozkwit. Fotowoltaika cieszy się 
ogromnym powodzeniem z kilku podstawowych powodów: 

1. Koszty wyprodukowania energii ze źródeł odnawia-
lnych - takich jak wiatr i fotowoltaika - drastycznie się 
obniżają, tak że są one w stanie konkurować  
ze źródłami konwencjonalnymi. Ekonomia skali  
i innowacje już teraz sprawiają, że energia  
odnawialna staje się najbardziej zrównoważonym 
rozwiązaniem, nie tylko pod względem 
środowiskowym, ale również ekonomicznym.

2. Technologia paneli fotowoltaicznych przez lata 
była dopracowywana. Produkowane dzisiaj panele 
posiadają bardzo wysoką wydajność i utrzymują  
ją przez długie lata. Jednocześnie technologia stała 
się tańsza i bardziej dostępna.

3. Bardzo istotną zachętą do inwestycji w fotowoltaikę 
są coraz liczniejsze programy dotacji, które są ofero-
wane przez państwo czy też Unię Europejską. 

4. Energia fotowoltaiczna nie emituje gazów cieplarnia-
nych, które powodują globalne ocieplenie w proce-
sach wytwarzania energii, co czyni ją najczystszym  
i najbardziej realnym rozwiązaniem zapobiegającym 
degradacji środowiska. 
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Do produkcji ogniw fotowoltaicznych, które przekształcają 
światło słoneczne w energię elektryczną, używa się 
toksycznych materiałów i substancji chemicznych. Niektóre 
słoneczne systemy grzewcze wykorzystują potencjalnie 
niebezpieczne płyny do przenoszenia ciepła. Wycieki tych 
materiałów mogą być szkodliwe dla środowiska

Instalacja fotowoltaiczna może pracować kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt lat. Jednak coraz częściej pada pytanie, jaki 
los czeka panele po zakończeniu eksploatacji. Co się dzieje, 
gdy panele słoneczne ulegają uszkodzeniu lub są wycofane 
z eksploatacji? Ile kosztuje i jakie niesie konsekwencje dla 
środowiska utylizacja czy nawet recykling podzespołów? 
Fotowoltaika jest stosunkowo młodą dziedziną energetyki, 
dlatego ten ostatni aspekt będzie miał większe znaczenie 
dopiero za kilkanaście lat. Rozsądni Inwestorzy powinni 
jednak myśleć o tym już na etapie planowania inwestycji. 

Co się dzieje, gdy panele słoneczne ulegają uszkodzeniu 
lub są wycofane z eksploatacji? Chociaż recykling paneli 
słonecznych nie stał się jeszcze poważnym problemem, 
to w nadchodzących dekadach stanie się nim, ponieważ 
panele słoneczne będą wymagały wymiany. Obecnie 
moduły słoneczne mogą być utylizowane wraz z innymi 
standardowymi odpadami elektronicznymi. Kraje, w których 
nie ma solidnych systemów utylizacji e-odpadów, są bardziej 
narażone na problemy związane z recyklingiem.

Podejście ubezpieczycieli
A w jaki sposób ubezpieczyciele postrzegają segment 
instalacji fotowoltaicznych? W ostatnim czasie podejście 
rynku ubezpieczeniowego uległo znaczącej zmianie. 
Ubezpieczyciele mocno zaostrzyli warunki oferowanej 
ochrony ubezpieczeniowej, jak również podnieśli ceny. 
Zmiana związana jest z bardzo niskimi poziomami franszyz 
redukcyjnych, wysoką częstością występowania szkód oraz 
ekspozycją na szkody naturalne. Tendencja końca roku 2020 
oraz początku roku 2021 pokazuje, że nawet w przypadku 
wznowienia bezszkodowej polisy jej cena rosła średnio 
o 12,5 proc.-15 proc. Dodatkowo duża część rozszerzeń 
zakresowych, takich jak ryzyko cybernetyczne, terroryzm czy 
rozszerzenie odpowiedzialności o szkody związane z pracami 
budowlano-montażowymi znikają z ofert. 

Podstawowe ryzyka występujące podczas użytkowania 
instalacji fotowoltaicznych:

 ▪ zdarzenia naturalne: huragan, gradobicie, piorun,  
nacisk śniegu, mróz, pożar 

 ▪ błędy projektowe i wykonawcze 
 ▪ kradzież (w szczególności z instalacji posadowionych 

w miejscach odludnych – pola) i wandalizm
 ▪ przegryzienie kabli przez gryzonie (w braku izolacji 

odpornej na przegryzienie) 
 ▪ zagrożenia pochodzące z samych instalacji PV, 

umieszczonych na dachach: porażenie użytkownika 
prądem ze względu na trwale występujące wysokie 
napięcia, zatrucia toksycznymi gazami, odrywające 
się i spadające elementy.

Pozostałe przyczyny uszkodzeń: 
 ▪ niewłaściwa liczba lub złe wymiary mocowań 

przenoszących obciążenia 
 ▪ nieuwzględnienie w projekcie obliczeń statycznych 

budynków, na których montuje się panele 
 ▪ promienie UV i cykle termiczne powodujące  

dostawanie się wilgoci i wody z opadów do  
uszczelnionych sekcji instalacji 

 ▪ awarie przetwornika mocy wskutek zużycia 
prowadzące do przestojów instalacji (czas życia 
przetwornika =~czas życia innych komponentów 
elektronicznych) 

 ▪ wadliwa instalacja elektryczna. 

Szkody* wyrządzone przez żywioły naturalne: 51 proc. 
ilościowo i 54 proc. kwotowo powodowane jest przez: 

 ▪ przepięcia - pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna 
 ▪ burze 
 ▪ ciężar śniegu 
 ▪ gradobicie.

Szkody wyrządzone przez pozostałe przyczyny: 
49 proc. ilościowo i 46 proc. kwotowo powodowane jest przez: 

 ▪ pożar 
 ▪ kradzież 
 ▪ inne, różnorodne przyczyny.

*dane przygotowane na podstawie doświadczeń 
szkodowych reasekuratorów z Niemiec.

Marzena Miszczak
Broker ubezpieczeniowy 

T +48 785 091 751 
m.miszczak@greco.services
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Twardniejący rynek 
ubezpieczeń budowy  

i eksploatacji lądowych farm 
wiatrowych

Począwszy od 2019 r., da się zauważyć 
wyraźny proces utwardzania rynku 
ubezpieczeń budowy i eksploatacji 

lądowych farm wiatrowych. 

  

Częściowo przyczyn takiego stanu 
rzeczy należy upatrywać  
w przebiegu cyklu koniunkturalnego, 
rosnących kosztach reasekuracji 
obligatoryjnej czy niższych 
niż dawniej stopach zwrotu 
na działalności lokacyjnej 
ubezpieczycieli. W takim samym 
jednak stopniu do wzrostu kosztów 
ochrony ubezpieczeniowej 
przyczyniają się postęp 
technologiczny, gwałtowne procesy 
transformacyjne w sektorze 
wytwarzania energii elektrycznej, 
napięte łańcuchy dostaw oraz 
trwająca wciąż pandemia COVID-19. 

Problemy z rentownością rynku
O twardej fazie rynkowego cyklu 
ubezpieczeniowego powiedziano 
i napisano już wiele. Faktem 
jest, że przez ponad dziesięć lat 
spadku cen i poprawy warunków 
ochrony, rentowność techniczna 
wielu ubezpieczycieli ulegała 
systematycznej erozji. Coraz trudniej 
było też kompensować problemy 
z wynikiem technicznym wysokimi 
stopami zwrotu z działalności 
inwestycyjnej. Pogarszająca się  
w każdym kolejnym roku sytuacja 
testowała cierpliwość nie tylko 
dostarczycieli kapitału, ale również 
organów regulacyjnych oraz 
korporacji Lloyd’s. W 2020 r. łączna 
strata na działalności technicznej 
poniesiona przez syndykaty  
Lloyd’s wyniosła 2,67 mld GBP  
(w porównaniu z 538 mln GBP 
straty w 2019 r.), a strata netto 

osiągnęła poziom 887 mln GBP 
(2,53 mld GBP zysku za 2019 r.). 
Szacuje się, że ujemny wynik 
techniczny za 2020 r. w ujęciu 
globalnym wyniósł ponad 100 mld 
USD. Jest oczywiste, że w takich 
warunkach zarówno inwestorzy, 
jak i regulatorzy wymagają od 
underwriterów natychmiastowego 
odwrócenia trendu, co może zostać 
osiągnięte wyłącznie poprzez 
bardziej selektywne i techniczne 
podejście do oceny i wyceny ryzyka. 
Takie same procesy, choć  
z pewnym opóźnieniem, wystąpiły 
na globalnym rynku reasekuracji 
obligatoryjnej, co skutkuje 
wzrostem stawek reasekuracyjnych  
i zwiększoną liczbą wyłączeń  
w odnawianych umowach.

Najbardziej radykalnym skutkiem 
systemowego braku rentowności 
działalności ubezpieczeniowej jest 
wycofywanie się pojemności z rynku. 
Nie inaczej było w przypadku 
wielu klas biznesu, takich jak 
ubezpieczenia budowlano-
montażowe, cargo morskie, 
czy energetyka odnawialna. 
Warto pamiętać, że biznesplany 
syndykatów Lloyd’s podlegają 
procesowi akceptacji przez władze 
rynku i w niejednym przypadku 
taka akceptacja nie została 
udzielona lub była uwarunkowana 
zmniejszeniem pojemności  
i powrotem do rentowności.  
Na ten dość ponury obraz 
nałożyła się realokacja kapitału 
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na poszczególne grupy ubezpieczeń związana ze zmianą 
apetytu na ryzyko poszczególnych asekuratorów. Skutki 
takich daleko idących decyzji zostały zamortyzowane 
przez napływ nowego kapitału w formie zarówno 
zupełnie nowych ubezpieczycieli rozpoczynających 
działalność w 2020 i 2021 r. i stopniowo nabywających 
zdolności operacyjnej, jak i dokapitalizowania rynków już 
istniejących. Te nowe pojemności będą korzystać  
z relatywnie wysokich stawek, nie będąc jednocześnie 
obciążonymi przez portfele starych szkód.

Wspomniane stare szkody i aktualizacja zawiązanych  
na nie rezerw są kolejnym zmartwieniem ubezpieczycieli 
aktywnych w poprzednich latach na rynku energetyki 
odnawialnej. Na przykład, wskaźnik szkodowości 
szacowany wstępnie za rok 2018 (uważany obecnie  
za najniższy punkt cyklu), wynosił 66 proc., podczas 
gdy po aktualizacji wysokości rezerw podniósł się on do 
poziomu 80 proc. według szacunków z 2020 r. Oznacza 
to oczywiście w skali całego rynku znaczny poziom 
technicznej straty, choć początkowo wynik ten mógł 
wciąż być uznawany za dodatni. Przykład ten pokazuje 
również opóźnienie, z jakim ubezpieczyciele reagują 
na impulsy rynkowe, przekazujące złe bądź dobre 
informacje.

Lista czynników
Energetyka wiatrowa przeżywa obecnie spektakularny 
rozkwit, napędzany przede wszystkim polityką klimatyczną 
państw rozwiniętych oraz wzrastającym znaczeniem 
uwarunkowań ESG (ang. Environmental and Social 
Governance, czyli ładu środowiskowego i społecznego) 
dla inwestorów finansowych, branżowych oraz odbiorców 
energii elektrycznej. Niestety, dla deweloperów i właścicieli 
źródeł wiatrowych te dobre wiadomości nie dotyczą 
świata ubezpieczeń – wręcz przeciwnie, sprawiają, 
że ubezpieczanie budowy i eksploatacji elektrowni 
wiatrowych wiąże się dla asekuratorów ze zwiększonym 
ryzykiem, co oczywiście musi w obecnej sytuacji rynkowej 
znaleźć odzwierciedlenie w oferowanych warunkach. 

Jakie zatem czynniki wpływają – jak się wydaje, trwale – 
na postrzeganie ryzyka budowy i eksploatacji elektrowni 
wiatrowych? 

 ▪ Ryzyko strat spowodowanych katastrofami naturalnymi. 
Wiąże się to zarówno z globalnymi zmianami klimatu 
skutkującymi zwiększonym występowaniem zjawisk 
pogodowych o charakterze ekstremalnym, ale także 
faktem, że elektrownie wiatrowe budowane są w 
coraz większej liczbie lokalizacji i coraz więcej z nich 
umiejscowionych jest w strefach zwiększonego 
narażenia na różnego rodzaju katastrofy naturalne (takie 
jak huraganowe wiatry, trzęsienia ziemi, powodzie 
czy pożary). Straty o charakterze katastroficznym 
ze względu na swoją skalę mają znaczący wpływ 
na rentowność portfeli energetyki wiatrowej 
poszczególnych ubezpieczycieli.

 ▪ Starzenie się eksploatowanych urządzeń, szczególnie 
starszych elektrowni. Daje się zauważyć zwiększenie 

liczby szkód frekwencyjnych, problemy z dostępnością 
części zamiennych, a także wzrost kosztów części, 
materiałów, robocizny oraz frachtu. 

 ▪ Nakładające się na to problemy z likwidacją szkód, 
np. dłuższy czas oczekiwania na kluczowe części, 
dostępność odpowiednich dźwigów czy choćby 
przedłużające się analizy RCA. Czynniki te wpływają na 
czas przestoju, a także na przedłużającą się likwidację  
i wynikającą z tego konieczność uaktualniania rezerw 
(jak pokazuje praktyka, najczęściej w górę).

 ▪ Postęp technologiczny i zwiększające się 
zapotrzebowanie na energię z odnawialnych źródeł 
wymuszają stałe zwiększanie mocy turbin wiatrowych 
i unowocześnianie poszczególnych ich elementów 
składowych. Niesie to za sobą istotne podniesienie 
poziomu ryzyka ze względu na zwiększenie skali – 
nowe turbiny o coraz większej mocy są coraz większe 
i bardziej skomplikowane, a ich produkcja i montaż 
(a także ewentualnie demontaż i ponowny montaż 
w przypadku szkody) wymagają coraz większych 
nakładów finansowych. Poza tym, ze względu na ciągłe 
ulepszenia, zaciera się granica pomiędzy sprawdzonym 
i przetestowanym modelem urządzenia a urządzeniem 
prototypowym. Jak wiadomo, ryzyka związane  
z eksploatacją urządzeń prototypowych są wyceniane 
drożej przez ubezpieczycieli (ten aspekt powinien 
również być brany pod uwagę przez właścicieli  
i operatorów elektrowni wiatrowych np. przy tworzeniu 
planów awaryjnych czy systemu zarządzania ryzykiem).

 ▪ Ze zwiększaniem się rozmiarów i mocy nowych 
elektrowni wiatrowych wiążą się również wątpliwości 
ubezpieczycieli co do adekwatności aktualnie 
stosowanych franszyz i okresów wyczekiwania. 
Ubezpieczeni i ich brokerzy powinni przygotować się 
na dyskusję w tym zakresie z asekuratorami.

 ▪ Ubezpieczyciele przykładają coraz większą wagę  
do zapisów kontraktów serwisowych (O&M) i jakości 
podmiotów świadczących te usługi właścicielom  
i operatorom źródeł wiatrowych.  Należy się również 
spodziewać, że ewentualne kary umowne za 
niedotrzymanie gwarancji wydajnościowych będą 
odpowiednio zmniejszały wypłaty odszkodowań  
z tytułu utraty zysku (Business Interruption).

 ▪ Znacznie zwiększony i wciąż zwiększający się popyt na 
energię ze źródeł wiatrowych powoduje obawy co do 
jakości wykonania elementów oraz usług budowlano-
montażowych (w praktyce problemy te dotyczą 
również eksploatacji i serwisowania elektrowni). Dane 
z niektórych rynków pokazują znaczny odsetek szkód 
(ok. 36 proc. w ujęciu wartościowym) spowodowanych 
przez błąd wykonawcy. Oczywiście nie pozostaje to bez 
wpływu na wzrost stawek ubezpieczeń budowlano-
montażowych oraz wysokość franszyz. W aktualnych 
warunkach rynkowych, przewaga producenta  
i usługodawcy oznacza, że właściciele i operatorzy 
elektrowni wiatrowych mogą mieć trudności ze 
sprawnym i szybkim egzekwowaniem zobowiązań 
umownych od swoich kontrahentów.

 ▪ Sytuacja, w której dostawcy sprzętu i usług będą 
dyktować warunki swoim klientom, będzie oczywiście 
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trwała do chwili, w której nie 
pojawią się na rynku nowi 
dostawcy, będący w stanie 
zapełnić lukę rynkową wynikającą 
z polityki energetycznej państw 
rozwiniętych (a także organizacji 
takich jak Unia Europejska)  
i dużych międzynarodowych 
korporacji. Podmioty te 
wywierają zwiększającą 
się presję na producentów 
energii elektrycznej ze źródeł 
konwencjonalnych o jak 
najszybsze ich wygaszenie  
i zastąpienie przez generację 
odnawialną. Przejawia się to np. 
w braku możliwości finansowania 
jakichkolwiek inwestycji przez 
producenta, który wytwarza 
więcej niż 20-30 proc. energii 
ze spalania węgla (a niebawem 
także i gazu) – nawet jeśli 
te inwestycje zmierzają do 
zmniejszenia emisji dwutlenku 
węgla i innych zanieczyszczeń. 
W praktyce musi oznaczać to 
dalszy i szybki wzrost dynamiki 
przyrostu mocy odnawialnych, 
co wzmacniać będzie wszystkie 
niekorzystne (czy też generujące 
zwiększony poziom ryzyka) 
trendy opisane w tym artykule.

 ▪ Kolejnym, wynikającym z powyżej 
scharakteryzowanych tendencji 
zjawiskiem (a także globalnej 
sytuacji pandemicznej) są 
coraz bardziej napięte łańcuchy 
logistyczne i znaczny wzrost 
kosztów frachtu  
(w szczególności frachtu 
morskiego). Postępujące procesy 
globalizacyjne dały producentom 
impuls do przenoszenia produkcji 
do zakładów ulokowanych 
na całym świecie. Jednakże 
efektywność biznesowa takich 
strategii opiera się (między innymi) 
na wydajności i cenie logistyki.  
W sytuacji zwiększenia wolumenu 
produkcji i stopnia komplikacji 
poszczególnych części składających 
się na elektrownię wiatrową, 
logistyka musi wyprzedzać te 
zmiany w celu zapewnienia 
płynności dostaw – tak jednak  
w rzeczywistości dzieje się rzadko. 
W rezultacie, dla obniżenia kosztów  
i zapewnienia utylizacji dostępnych 
środków transportu, producenci 
i wykonawcy wymuszają na 

zamawiających zgodę na 
koncentrację wielu elementów 
krytycznych w jednym transporcie. 
Powoduje to zwiększone 
ryzyko np. w przypadku 
wystąpienia ekstremalnych 
zjawisk pogodowych na morzu 
– jak wiemy, częstotliwość 
występowania tych zjawisk stale 
się zwiększa.

 ▪ Warto też wspomnieć o wpływie 
globalnej pandemii na dostępność 
urządzeń i usług. W tym kontekście 
warto zwrócić uwagę nie tylko na 
naprawę uszkodzonych urządzeń 
(często wymagającą demontażu  
i ponownego montażu kluczowych 
elementów czy też nawet całej 
gondoli), ale również przygotowanie 
raportów inżynierów ryzyka, 
które są wymagane przez wielu 
ubezpieczycieli (szczególnie na 
rynkach międzynarodowych, gdzie 
underwriter nie ma osobistych relacji 
z ubezpieczonym i nie zna ryzyka). 
Większe firmy inżynierskie  
w ciągu ostatniego roku wypracowały 
sobie procedury zdalnej oceny 
ryzyka i tego rodzaju raporty są 
coraz częściej akceptowane przez 
ubezpieczycieli. Niemniej jednak 
wielu uczestników rynku zwraca 
uwagę na konieczność budowania 
relacji pomiędzy ubezpieczonymi, 
ich brokerami i asekuratorami. 
Z naszych doświadczeń wynika, 
że budowa takich relacji, choć 
wymaga czasu i zaangażowania ze 
strony klienta, korzystnie wpływa 
na proces pozyskiwania ochrony 
ubezpieczeniowej i zachęcamy 
naszych Klientów do utrzymywania 
takich relacji.

Oczekiwania ubezpieczycieli
Wszystkie te czynniki wpływają 
w sposób oczywisty na wzrost 
wysokości odszkodowań, zarówno 
za szkody rzeczowe (inflacja kosztów 
części, materiałów, napraw, frachtu 
itp.), jak i dłuższy okres utraty zysku 
(dłuższy czas produkcji i dostawy 
części, oczekiwania na usługi 
montażowe czy specjalistyczny 
sprzęt), wreszcie na dłuższy 
czas oczekiwania na wypłatę 
odszkodowania (dłuższa  
i bardziej skomplikowana likwidacja 
szkód). Nie należy się zatem 
dziwić, że w ostatnich miesiącach 

ubezpieczyciele zmieniają swoje 
podejście zarówno do nowych, 
jak i odnawianych ryzyk. Klienci 
stawiani są w obliczu następujących 
oczekiwań ubezpieczycieli:

 ▪ Wzrost stawek w przedziale 10-30 proc. 
dla ryzyk z czystą historią szkodową 
aż do 90-100 proc. i więcej 
dla ryzyk szkodowych  
(w 2019 r. wzrosty kształtowały 
się na poziomie 25-50 proc. dla 
dobrych ryzyk i powyżej 100 proc. 
dla ryzyk postrzeganych jako 
problematyczne).

 ▪ Pogorszenie warunków ochrony 
– wyższe franszyzy i zmniejszone 
podlimity dla niektórych ryzyk.

 ▪ Zmniejszenie, nierzadko znaczne, 
udziałów poszczególnych 
ubezpieczycieli w ryzykach.

 ▪ Odmowa odnowienia dla ryzyk 
szkodowych (jeden  
z renomowanych ubezpieczycieli 
działających na rynku londyńskim 
odnowił tylko 40 proc. swojego 
portfela w 2020 r.)

Czy należy spodziewać się kontynuacji 
tak kształtujących się trendów 
rynkowych w kolejnych latach? 
Oczywiście trudno jest przewidywać 
przyszłość w tak dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości. 
Niemniej jednak wydaje się, że 
większość tych trendów ma swoją 
genezę w rzeczywistym zwiększaniu 
poziomu ryzyka spowodowanym 
opisanymi w tym artykule globalnymi 
megatrendami. Jeśli te globalne 
tendencje nie ulegną zmianie, trudno 
będzie mieć nadzieję na znaczące 
odwrócenie cyklu rynkowego dla 
inwestycji i eksploatacji elektrowni 
wiatrowych w najbliższej przyszłości.



Elektrownie wodne - ocena ryzyka 

Stale rosnące ceny energii elektrycznej, a także coraz większe 
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego wymuszają 

konieczność poszukiwania tańszych i bardziej ekologicznych 
technologii produkcji. Jest to powodem do zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie 
Polski. Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach 

ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów 
polityki energetycznej. Promowanie wykorzystania OZE 

pozwala na zwiększenie urozmaiconych źródeł dostaw oraz 
stworzenie warunków do rozwoju różnorodnej energetyki.
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Jednym z takich źródeł jest energia 
spadku wody oraz przepływów 
rzecznych pozyskiwana 
w elektrowniach wodnych.  
Do energetyki wodnej zaliczamy 
zarówno energię mórz, jak i wód 
śródlądowych. Największa elektrownia 
w Polsce znajduje się w Żarnowcu  
i wytwarza 716 MW mocy. Jednak 
większość hydroelektrowni w Polsce 
to małe elektrownie wodne (MEW), 
instalacje których moc nie  
przekracza 5MW.

Historia energetyki wodnej sięga 
czasów starożytnych Chin  
i Indii. Wtedy powstały pierwsze 
prymitywne koła wodne, które zastąpiły 
siłę mięśni. Pierwsze młyny wodne 
istniały w Polsce już w XII wieku.

Według raportu Urzędu Regulacji 
Energetyki w roku 2020 ilość mocy 
zainstalowanej pochodzącej  
z instalacji hydroenergetycznych 
wynosiła 976,047 MW.

Jasne i ciemne strony  
energetyki wodnej
Do zalet energetyki wodnej zaliczyć 
można przede wszystkim ich 
naturalny charakter i odnawialność 
źródła. Energia wodna pozwala 
na unikanie korzystania z paliw 
kopalnych, które powodują znaczną 
emisję CO2. Korzystanie z energii 
wodnej nie generuje do atmosfery 
żadnych szkodliwych substancji. 
Koszt wytworzenia energii za pomocą 
źródeł hydrotechnicznych jest 
znacznie niższy niż przy zastosowaniu 
konwencjonalnych materiałów.

Woda stanowi też dosyć stabilne 
źródło energii. W porównaniu z takimi 
„surowcami” jak wiatr czy słońce 
znacznie łatwiej jest przewidzieć czy 
oszacować możliwości energetyczne 
elektrowni wodnej. 

Budowa elektrowni wodnych niesie 
ze sobą również korzyści niezwiązane 
bezpośrednio z samą produkcją 
energii. Poprzez tworzenie systemów 
zapór, regulację biegów rzek,  
w wielu wypadkach piętrzenie 
wpływa na regulację poziomu rzek, 
jest to bardzo ważne szczególnie  
w przypadku pojawienia się  
fali powodziowej. 

Należy liczyć się również  
z niekorzystnymi aspektami 
energetyki wodnej. Głównym jej 
mankamentem jest dość duża 
ingerencja w środowisko naturalne. 
Przede wszystkim budowa samej 
elektrowni wiąże się z koniecznością 
spiętrzenia wód, co wpływa na 
modyfikację otoczenia jak również 
życia ludzi i zwierząt. 

Kolejną kwestią jest zamulenie 
dna rzek i zbiorników co powoduje 
problemy z migracją ryb. Ryby 
doznają również uszkodzeń na 
skutek zderzeń z turbiną, pędu 
przepływu wody, zmian ciśnienia  
i choroby gazowej. Skala 
śmiertelności ryb na skutek przejścia 
przez turbinę dochodzi nawet do 
60 proc. W celach prewencyjnych 
instaluje się bariery, systemy 
oprowadzania ryb i rozmaite 
odstraszacze (np. pole elektryczne, 
kurtyny z pęcherzyków powietrza, 
światło lamp, dźwięki), jednak nie 
są one wystarczająco skuteczne, 
ponieważ po pewnym czasie ryby 
przyzwyczajają się do nich.

Budowa elektrowni wodnej jest 
znacznie droższa od budowy 
elektrowni konwencjonalnej,  
a sam proces przygotowawczy jest 
bardzo długi ze względu na ogrom 
biurokracji niezbędnej przy tego 
typu przedsięwzięciach.
Mieszkańcy terenów w okolicy 
elektrowni wodnych narzekają 
na wysoki poziom hałasu, który 
utrudnia im życie.

Zagrożenia towarzyszące  
elektrowniom wodnym
Należy pamiętać, że energetyka 
wodna niesie ze sobą dość spore 
ryzyko. Nagromadzenie wody 
następuje poprzez tamę, następnie 
woda przekazywana jest ze 
zbiornika poprzez turbinę w celu 
wytworzenia energii. W wyniku 
pęknięcia tamy może dojść do 
ogromnych zniszczeń i pozbawienia 
życia wielu osób. Niesie to ze sobą 
ogromne straty ekonomiczne  
i środowiskowe. 

Ponadto, zmiany pogodowe mogą 
znacząco wpłynąć na produkcję 
energii, ponieważ zmienią one 

dostępność lokalnych źródeł wody. 
Susza może odgrywać znaczącą 
rolę w produkcji energii wodnej. 
W przypadku wystąpienia suszy 
energetyka wodna staje się 
ograniczonym źródłem produkcji 
energii. Dla właścicieli elektrowni 
wodnych przedłużająca się susza 
może być znaczącym problemem. 
Wówczas często ponoszą oni 
dotkliwe straty związane ze swoją 
działalnością. Warto też zauważyć, 
iż - mimo że energetyka wodna 
jest przewidywalnym i stosunkowo 
bezpiecznym źródłem energii - 
to w przypadku suszy może 
zostać zachwiana równowaga 
energetyczna. Dotyczy to sytuacji, 
gdy istnieje znaczny udział produkcji 
energii z elektrowni wodnych  
w systemie energetycznym  
i system nie jest wspomagany 
konwencjonalnym wytwarzaniem 
energii lub wytwarzaniem energii 
przez inne odnawialne źródła.

Oprócz standardowych ryzyk 
naturalnych, które zagrażać mogą 
instalacjom hydroenergetycznym, 
takich jak: powódź, zalanie, huragan, 
deszcz nawalny czy działanie ciężaru 
śniegu, wyróżnić można szereg ryzyk 
typowych. Są nimi m.in.: śryż, zatory 
lodowe, wysokie przepływy wody, 
zanieczyszczenia znajdujące się  
w rzekach. 

Śryż lodowy jest początkowym 
etapem tworzenia się pokrywy 
lodowej. To kawałki lodu o średnicy 
kilku centymetrów dryfujące na 
powierzchni wody, najczęściej  
w rzekach. Nagromadzona duża ilość 
śryżu, natrafiając na przeszkodę, 
powodować może zator lodowy lub 
podniesienie poziomu wody  
i ogromną siłę nacisku. W wyniku 
niskich temperatur mogą powstawać 
zatory lodowe, a także oblodzenie 
krat wlotowych. Okres zimowy jest 
trudnym czasem dla prawidłowego 
funkcjonowania instalacji 
hydrotechnicznych.

W rejonach górskich, gdzie 
występuje znaczna odległość między 
ujęciem wodnym a lokalizacją 
budynku, połączenie realizowane 
jest za pośrednictwem rurociągu. 
Podczas mrozów następuje 
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oblodzenie, w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia 
średnicy i przepuszczania mniejszej ilości wody. 

Zdarzają się także katastrofy małych elektrowni 
wodnych spowodowane błędami projektowymi, 
błędną kwalifikacją geologiczną, niepoprawnym 
wykonawstwem, rozmyciem korpusu, korozją, awarią 
urządzeń. W szczególności zwraca się uwagę, że 
przyczynami katastrof MEW jest mała odporność na 
oddziaływanie spiętrzonej wody. W takiej sytuacji 
uszkodzeniu ulec może stacjonarny i przenośny sprzęt 
elektroniczny – aparatura kontrolno-pomiarowa, 
systemy alarmowe oraz wykorzystywane maszyny  
i urządzenia, takie jak turbiny wodne wraz z układem 
sterowania oraz przeniesienia napędu, generatory, 
silniki, układy pomiarowe, a także instalacje elektryczne. 

Ubezpieczenie elektrowni wodnych
Warunkiem ubezpieczenia elektrowni wodnej jest 
konieczność dokonywania corocznego przeglądu zwykłego 
i raz na cztery lata remontu średniego oraz co najwyżej 
10-letni okres od remontu kapitalnego. W każdym roku 
powinny być również wykonywane pomiary drgań w 
czasie eksploatacji.Instalacja składa się m.in. z korpusu 
budowlanego, turbiny, turbozespołów, generatorów, 
rozdzielni, szaf sterujących, trafostacji. Urządzenia te 
powinny posiadać zidentyfikowane parametry techniczne 
wyszczególnione w umowie ubezpieczenia.

Program ubezpieczeniowy powinien przede wszystkim 
zapewnić ochronę mienia od zniszczenia na skutek 
zdarzeń losowych, a także szkód polegających na utracie 
i uszkodzeniu. W zakresie podstawowym należałoby 
pamiętać również o zapewnieniu ochrony budynków, 
turbin, generatorów, stacji transformatorowych od ryzyk 
naturalnych takich jak oblodzenie na ujęciach wodnych. 
Warto również rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ryzyka 
związane z działalnością człowieka (błędy projektowe  
i operacyjne) oraz utraty zysku.

Wybrane wyłączenia zakresu typowe dla  
elektrowni wodnych:

 ▪ zaniedbania związane z okresowymi przeglądami  
i remontami

 ▪ akty terroru
 ▪ rażące niedbalstwo obsługi, a także obsługa przez  

osoby nieuprawnione
 ▪ niestosowanie się do ustaleń kontrolnych.

Podstawową informacją w ubezpieczeniach 
majątkowych jest wartość ubezpieczeniowa oraz 
ustalona suma ubezpieczenia. Powinna uwzględniać 
nie tylko koszty początkowe, ale i wartość napraw, 
remontów, modernizacji, a także procesy zużycia 
technicznego. Suma ubezpieczenia jest podstawą do 
obliczenia składki za ubezpieczenie. Z uwagi na to, iż 
szkody mogą dotyczyć poszczególnych podzespołów 
instalacji, w polisie należy wyszczególnić wartości części 
składowych np. dla turbiny czy generatora.

Z punktu widzenia każdego ubezpieczyciela 
najważniejsza jest odpowiednia ocena i wycena 
ubezpieczanego ryzyka, tj. właściwe oszacowanie 
składki ubezpieczeniowej. Podstawowym warunkiem 
prawidłowego skalkulowania składki ubezpieczeniowej 
jest śledzenie danych statystycznych i analiza szkód 
(przyczyn, okoliczności, skutków). Warto również wziąć 
po uwagę warunki umów serwisowych, klasę jakości 
podzespołów i zastosowane zabezpieczenia.

Według obecnych szacunków na terenie Polski istnieje 
około 7,5 tys. obiektów hydrotechnicznych, które nie 
są wykorzystywane w celach energetycznych. Polska 
posiada zatem ogromne możliwości do rozwoju 
energetyki wodnej, zwłaszcza w zakresie MEW. 

Głównymi czynnikami, od których uzależniony jest 
potencjał hydrotechniczny kraju, jest m.in. spadek 
koryta rzeki i przepływy wody. Na te ostatnie wpływ 
mają swoistość rzeki, obfitość opadów i stopień 
przepuszczalności gruntów. Im większe różnice  
w wysokościach terenu, tym większa moc 
wyprodukowana. Przewagą terenów górzystych jest 
łatwość w budowie elektrowni zbiornikowych  
i szczytowo-pompowych. Jednak Polska jako kraj nizinny, 
cechuje się małymi spadkami terenów, niezbyt obfitymi 
opadami i dużą przepuszczalnością gruntów. Dlatego 
potencjał hydroenergetyczny Polski jest stosunkowo 
niewielki i szacuje się go na 13,7 TWh/rok. Niestety, 
nawet te zasoby są wykorzystywane jedynie w 12 proc.

Marzena Miszczak
Broker ubezpieczeniowy 

T +48 785 091 751 
m.miszczak@greco.services



Wrzesień 2021 r.   I     27Luty 2021 r.  I     27

Szkody w skrócie

  

Cyberatak na amerykańskiego 
operatora rurociągów paliwowych
Amerykański operator rurociągów 
paliwowych, Colonial Pipeline, wyłączył 
całą swoją sieć, źródło prawie połowy 
dostaw paliwa na wschodnim wybrzeżu 
USA, po cyberataku  z wykorzystaniem 
oprogramowania ransomware. Firma 
zapłaciła hakerom 4,4 mln USD okupu. 
Operator miał wykupioną cyberochronę 
na sumę 10 mln USD i polisę 
nadwyżkową  z dodatkowymi 5 mln USD. 

Największa od 300 lat powódź
Niemal 200 ofiar śmiertelnych to 
dotychczasowy tragiczny bilans 
powodzi, która nawiedziła Niemcy, 
Belgię, Luksemburg i Holandię. Ocenia 
się ją jako największą od 300 lat. 
Według najnowszych szacunków, w 
samych Niemczech straty ekonomiczne 
szacowane są na  ok. 20 mld USD,  
a ubezpieczeniowe mogą wynieść  
do 6,5 mld USD. Powódź spowodowały 
ulewne deszcze.

Ogromny pożar w Nowej Białej
W wyniku ogromnego pożaru, do 
którego doszło w miejscowości Nowa 
Biała w Małopolsce, zniszczeniu 
uległo ponad 40 budynków 
mieszkalnych i gospodarczych. Pożar 
objął powierzchnię ok. 1 hektara, 
szybko się rozprzestrzeniał z uwagi na 
zwartą zabudowę, wiatr i łatwopalne 
materiały składowane w budynkach 
gospodarczych. Z ogniem walczyło 
100 zastępów straży pożarnej,  
9 osób zostało poszkodowanych. 
Do Nowej Białej już w dzień pożaru 
przyjechali przedstawiciele zakładów 

ubezpieczeń. Prowadzona była 
uproszczona likwidacja szkód, 
wypłacane były zaliczki, następnie 
odszkodowania.

Czerwiec i lipiec pod znakiem 
nawałnic
Czerwiec i lipiec minęły pod znakiem 
gwałtownych zjawisk pogodowych, 
które dotykały całą Polskę, a także 
Europę. Liczne szkody wyrządzone 
zostały przez silne wiatry, gradobicia, 
ulewne deszcze, a także trąby 
powietrzne. Uszkodzonych zostało 
wiele budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, auta, infrastruktura 
drogowa i energetyczna. Z szacunków 
wynika, że gwałtowne zjawiska 
pogodowe, które nawiedziły Europę 
w samym czerwcu, będą kosztować 
branżę ubezpieczeń i reasekuracji  
co najmniej 4,5 mld USD.

Straty na farmie fotowoltaicznej
Do 10 lat więzienia grozi 30-letniemu 
mężczyźnie podejrzewanemu  
o zniszczenie młotkiem paneli na 
farmie fotowoltaicznej w miejscowości 
Konin Żagański w województwie 
lubuskim. Właściciel oszacował straty 
na 320 tys. zł. Sprawca usłyszał zarzut 
zniszczenia mienia o znacznej wartości.

Zakłócenie na stacji elektro-
energetycznej Rogowiec
Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
poinformowały, że doszło 
do zakłócenia na stacji 
elektroenergetycznej Rogowiec. 
Wskutek zadziałania automatyki 
stacyjnej nastąpiło wyłączenie  

10 bloków w Elektrowni Bełchatów. 
Utracono 3640 MW mocy. 
Prawdopodobną przyczyną 
zakłócenia było zwarcie.

Pożar w elektrowni atomowej  
w Korei Południowej
Z powodu pożaru wstrzymano 
pracę jednej turbiny w elektrowni 
atomowej na południowo-wschodnim 
wybrzeżu Korei Południowej. 
Podejrzewa się, że pożar wybuchł 
we wzbudzaczu turbiny. Nie ma 
doniesień o ofiarach lub wycieku 
promieniowania.

Panele fotowoltaiczne prawdopo-
dobną przyczyną pożaru
9 zastępów strażaków walczyło  
z pożarem zabudowań w jednym 
z gospodarstw rolnych w 
województwie łódzkim. Ogień 
rozprzestrzenił się na chlewnię. 
Pożar udało się opanować, 
zniszczone zostały jednak dachy 
zabudowań. Zdaniem strażaków, 
przyczyną pożaru była instalacja 
fotowoltaiczna.
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Ubezpieczenie projektów budowy morskich 
farm wiatrowych (MFW) – wybrane aspekty

 
Zgodnie z założeniami Polityki energetycznej Polski 
(PEP 2040), morskie farmy wiatrowe mają stanowić 

filar polskiego systemu energetycznego. Pierwsze farmy 
wiatrowe na polskim morzu pojawić się mają już  

w 2024 r. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez 
Komisję Europejską, potencjalna moc Morza Bałtyckiego 

szacowana jest na ok. 93 GW w 2050 roku (wobec 
dzisiejszych 2,2 GW). Taka moc zainstalowana pozwoliłaby 

na wytwarzanie około 30 proc. energii elektrycznej 
wykorzystywanej we wszystkich nadbałtyckich krajach. 
Duża część ekspertów wskazuje, że polska część Morza 

Bałtyckiego posiada najwyższy potencjał rozwoju  
ze wszystkich krajów nadbałtyckich. 
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Pierwszy projekt morskich farm 
wiatrowych powstał w 1991 r.
w Danii. Od tego czasu na całym świecie 
oddawane są do użytkowania nowe 
projekty. Prym wiedze Europa, gdzie 
obecnie istnieje 116 morskich farm 
wiatrowych w 12 państwach.  
Spośród nich aż 40 proc. 
zainstalowanych mocy znajduje 
się w Wielkiej Brytanii. Łatwo 
jednak zauważyć, że pojawia się 
coraz więcej graczy. Offshore 
szybko wychodzi poza Morze 
Północne, a jego rozwój 
staje się ogólnoeuropejskim 
trendem. Kolejne kraje deklarują 
zainteresowanie rozwijaniem 
morskiej energetyki wiatrowej. 
Wśród nich są: Polska, Hiszpania, 
Grecja, Irlandia i kraje bałtyckie.

Elementy morskich farm  
wiatrowych
Morskie farmy wiatrowe to grupa 
turbin wiatrowych ulokowanych na 
morzu, które są podłączone
do sieci elektroenergetycznej przez 
kable podmorskie.

Głównymi elementami morskiej 
farmy wiatrowej są:

 ▪ Turbiny morskie
 ▪ Kable wewnętrzne 
 ▪ Morska stacja transformatorowa 

(jedna lub więcej)
 ▪ Kable eksportowe
 ▪ Lądowa stacja transformatorowa

Okres funkcjonowania pojedynczej 
farmy wiatrowej to ok. 25 lat.

Ubezpieczenia, obok obszaru 
finansowego oraz prawnego, 
są kluczowymi elementami 
stanowiącymi o sukcesie 
danego przedsięwzięcia. Jest to 
szczególnie widoczne w procesie 
przygotowania budowy oraz 
późniejszej eksploatacji projektów 
morskich farm wiatrowych. Poniżej 
wskazuję kilka wybranych zagadnień 
związanych z procesem uzyskania 
ochrony ubezpieczeniowej. 

Rozpoczęcie procesu pozyskania 
ochrony ubezpieczeniowej 
Przeciętnie od ostatecznej decyzji 
finansowej do oddania farmy do 
użytku mija około 2-3 lat,  
a wcześniej potrzeba od 5 do 7 lat 

na przygotowanie inwestycji  
i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. 
Długi czas realizacji projektów 
jest jedym z kluczowych wyzwań, 
którym musi sprostać morska 
energetyka wiatrowa. Współpraca 
z ubezpieczycielami z kolei 
rozpoczyna się mniej wiecej 6 do 
12 miesięcy przed dokonaniem 
zamknięcia finansowego projektu. 
Ze względu na specyfikę takiego 
typu umów ubezpieczenia, jak 
również zaangażowanie szerokiego 
grona ubezpieczycieli do każdego 
z projektów, dłuższy czas pozwala 
zabezpieczyć najlepsze możliwe 
do osiągnięcia warunki ochrony 
ubezpieczeniowej. 
Dodatkowo pamiętać należy,  
że część zadań wykonywanych  
w ramach prac przygotowawczych 
czy też projektowych, takich jak 
badania geologiczne dna morskiego, 
kampanie pomiarowe wiatru przy 
użyciu systemu LIDAR, wymaga 
odpowiednio zaaranżowanej 
ochrony ubezpieczeniowej. 

Polisa ubezpieczeniowa - warunki
Ze względu na swoją unikatowość oraz 
bardzo wysoki stopień skomplikowania 
każdy z projektów budowy MFW 
wymaga odpowiedniego rodzaju 
ochrony ubezpieczeniowej. 

Standardowe warunki ubezpieczenia 
dedykowane np. budowie lądowych 
farm wiatrowych nie będą w stanie  
w odpowiedni sposób zabezpieczyć 
projektu MFW. Transport, proces 
instalacji, wykorzystywane 
technologie, w tym fundamenty 
turbin wiatrowych czy też 
okablowanie elektryczne, są o wiele 
bardziej złożone i skomplikowane 
ze względu na środowisko morskie, 
w którym są wykorzystywane. 
Ubezpieczyciele muszą brać pod 
uwagę znacznie większą liczbę 
potencjalnych ryzyk – takich jak np. 
ryzyko związane z wykorzystaniem 
statków, ciężkich dźwigów, czy np. 
ryzyko związane z wysokością fal.

Dodatkowo wymagania 
ubezpieczeniowe dla morskiej 
energetyki wiatrowej muszą 
być dostosowane do lokalizacji 
projektu, jego układu, dostawców, 
instalatorów i operatorów, a zakres 

potencjalnego ubezpieczenia jest 
znacznie szerszy niż np. w przypadku 
lądowej energetyki wiatrowej.

Ze względu na opisane powyżej 
powody rynek ubezpieczeniowy 
stworzył dedykowane projektom 
budowy farm wiatrowych warunki 
ubezpieczenia. Warunki te zwane 
WINDCAR („wind construction all 
risk”) mają standardowe ramy, 
niemniej jednak ze wzgledu na 
specyfikę poszczególnych projektów 
są one modyfikowane tak, aby były 
jak najbardziej dostosowane do 
danego projektu. 

Elementy oceny ryzyka dokonywa-
nej przez ubezpieczycieli wpływa-
jące na zakres oraz cenę polisy
Proces oceny ryzyka dokonywany 
przez ubezpieczycieli jest procesem 
długotrwałym i wymagającym dla 
potencjalnego ubezpieczonego. 
Szczególnie widoczne jest to przy 
ubezpieczaniu projektu w fazie 
budowlano-montażowej, wynika 
to również z dużej liczby szkód, 
jakie pojawiały się na takiego typu 
projektach w przeszłości. Kluczowe 
elementy oceny ryzyka podzielić 
można w następujący sposób:

Technologia
Główne ryzyko dla ubezpieczyciela: 
wady projektowe lub produkcyjne, 
które powodują uszkodzenie 
wykorzystywanych urządzeń  
i w szkodę w MFW, czego 
konsekwencją mogą być przestoje.
Elementy ryzyka analizowane przez 
ubezpieczycieli:

 ▪ Sprawdzona / prototypowa 
technologia

 ▪ Doświadczenie producenta
 ▪ Historia szkodowa 

wykorzystywanych rozwiązań 
technologicznych (np. turbiny,  
które są głównym elementem 
morskiej farmy wiatrowej; łącznie 
turbiny odpowiadają za średnio  
30- 40 proc. nakładów 
inwestycyjnych na budowę nowej 
farmy wiatrowej)

 
Wykonawca
Główne ryzyko dla ubezpieczyciela: 
niedoświadczenie wykonawcy 
prowadzić może do znacznych 
opóźnień w realizacji projektu, co 
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skutkować może opóźnieniem w oddaniu projektu  
do eksploatacji.
Elementy ryzyka analizowane przez ubezpieczycieli:

 ▪ Doświadczenie wykonawców EPC (historia szkodowa 
poprzednich projektów)

 ▪ Marine Warranty Surveyor (kto będzie pełnił tę rolę,  
jaki będzie zakres obowiązków)

 ▪ Wykorzystywany sprzęt/urządzenia 
 ▪ Metodologia i harmonogram instalacji
 ▪ Kontrakt wykonawczy (struktura, odpowiedzialność itd.)

Zarządzanie ryzykiem
Główne ryzyko dla ubezpieczyciela: niedoświadczenie 
inwestora oraz potencjalne błędy popełnione podczas 
prac przygotowawczych mogą prowadzić do znacznych 
opóźnień w realizacji projektu, co skutkować będzie 
opóźnieniem w oddaniu projektu do eksploatacji.
Elementy ryzyka analizowane przez ubezpieczycieli:

 ▪ Procedury zarządzania ryzykiem
 ▪ Zarządzanie częściami zamiennymi
 ▪ Strategia dotycząca wynajmowania statków 

instalacyjnych
 ▪ Strategie zarządzania aktywami i plany konserwacji
 ▪ Zasady współpracy z Wykonawcą (jednorazowa 

współpraca czy długotrwała) 
 ▪ CAPEX i OPEX.

Kable
Główne ryzyko dla ubezpieczyciela: uszkodzenia 
powstałe podczas produkcji, transportu lub instalacji, 
powodujące uszkodzenie i/lub opóźnienie.
Elementy ryzyka analizowane przez ubezpieczycieli:

 ▪ Doświadczenie dostawcy i producenta kabli
 ▪ Marine Warranty Surveyor (kto będzie pełnił tę rolę,  

jaki będzie zakres obowiązków).

Lokalizacja ryzyka
Elementy ryzyka analizowane przez ubezpieczycieli:

 ▪ Ekspozycja na katastrofy naturalne
 ▪ Warunki geotechniczne
 ▪ Odległość od brzegu
 ▪ Głębokość 
 ▪ Port i miejsca postoju
 ▪ Mienie otaczające.

Najczęściej występujące szkody w morskich  
elektrowniach wiatrowych
Projekty budowy morskich farm wiatrowych narażone 
są na różnego rodzaju zagrożenia. Do najczęściej 
występujących zdarzeń szkodowych zaliczyć należy 
szkody związane z uszkodzeniem kabli (zarówno 
wewnętrznych, jak i eksportowych). Około 40 proc. 
szkód ilościowo oraz 83 proc. wartościowo związanych 
jest właśnie z kablami. Kolejnym rodzajem najczęściej 
pojawiających się szkód są zdarzenia związane  
z fundamentami (w zależności od głębokości oraz 
wielkości turbiny możemy mieć do czynienia  
z następującymi typami fundamentów - monopale, 
grawitacyjne, trójnóg, kratownica; poszczególne rodzaje 
funadamentów charakteryzują się różnym stopniem 

ryzyka ubezpieczeniowego). W dalszej kolejności 
przyczynami szkód są szkody mechaniczne głównych 
maszyn i urządzeń (problemy projektowe/ wykonawcze) 
oraz szkody spowodowane uderzeniem pioruna, 
pojawieniem się ognia.

Zwrócic należy uwagę, że główne koszty związane  
z naprawą szkody, która wystąpiła na MFW, związane są 
z kosztami wynajmu statku. W najgorszym scenariuszu 
koszty te przekroczyć mogą 20 milionów GBP 
miesięcznie; częstokroć zdarza się, że ze wzgledu  
na pogodę prace naprawcze muszą być wstrzymane,  
a koszty wynajmu nie ulegają zmniejszeniu. 

Rynek ubezpieczeń budowy morskich farm  
wiatrowych na świecie
Rynek ubezpieczeń morskich farm wiatrowych 
w niedalekiej przeszłości był rynkiem bardzo 
konkurencyjnym. Pojemności ubezpieczeniowe były  
od wielu lat wysokie ze względu na wciąż wysoki poziom 
podaży kapitału na globalnych rynkach finansowych. 
W latach 2010-2018 składki ubezpieczeniowe uległy 
obniżeniu o około 60-70 proc. Jednocześnie wysokości 
składek przypisanych były niewystarczające względem 
poniesionych przez ubezpieczycieli szkód. Szkody, 
szczególnie występujące podczas procesu budowy 
nowych farm, utrzymują się na wysokim poziomie. 
Przeważają szkody związane z błędnym projektowaniem 
lub też błędnym wykonawstwem. Znaczący odsetek 
szkód dotyczy kabli eksportowych. Lata 2018-2019 to 
również lata, w których pojawiły się szkody o dużej 
wartości wynikające z błędów podczas projektowania 
fundamentów W międzyczasie z powodu tzw. 
„miękkiej fazy rynku” część ubezpieczycieli dotychczas 
wspierających takiego typu projekty wycofała się z tego 
segmentu rynku (CNA, Pioneer, Ascot i Delta Lloyd). 
Opisane powyżej powody spowodowały, że począwszy 
od roku 2019 nastąpił gwałtowny wzrost ceny 
oferowanego pokrycia ubezpieczeniowego oraz 
znacznemu zaostrzeniu uległy warunki oferowanego 
pokrycia (znaczący wzrost poziomu franszyz 
redukcyjnych, brak możliwości uzyskania określonego 
rodzaju pokrycia ubezpieczeniowego). 

Podsumowanie
Polska może stać się jednym z liderów rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku 
mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji 
energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej, 
przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego. Polski jak również międzynarodowy rynek 
ubezpieczeniowy na pewno będzie te aspiracje wspierał. 

Michał Olszewski  
Dyrektor Sektora  

Energetyki i Górnictwa 
T +48 22 39 33 358 

m.olszewski@greco.services
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Program stypendialny ART GrECo

To już druga edycja programu stypendialnego ART GrECo 
– Aktywny Rozwój Talentów GrECo - inicjatywy GrECo 
Foundation i GrECo Polska, mającej na celu wspieranie 

rozwoju młodych talentów.

  O 14 stypendiów w wysokości 
3.000 zł na realizację swoich pasji 
i zainteresowań mogą ubiegać 
się utalentowani uczniowie szkół 
podstawowych (od VI klasy)  
i ponadpodstawowych z miejscowości 
liczących do 35.000 mieszkańców na 
terenie województw mazowieckiego, 
dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego 
lub wielkopolskiego (czyli tam, gdzie 
GrECo Polska ma swoje oddziały).

Stypendium można przeznaczyć m. 
in. na: zakup podręczników, książek, 
instrumentów muzycznych czy sprzętu 
sportowego, wyjścia do teatru, 
muzeum, opery, udział w kursach 
językowych i wiele innych.

Jak wziąć udział w programie 
ART GrECo?

1. Zapoznaj się ze szczegółowym 
harmonogramem programu ART 
GrECo – znajdziesz go na stronie  
www.greco.services/pl/stypendia.html

2. Napisz esej na temat „Jakiej 
szkoły potrzebuje dzisiaj 
młodzież?”

3. Przygotuj plan stypendialny - 
wzór znajdziesz w sekcji 
„Materiały dodatkowe”

4. Poproś nauczyciela, opiekuna 
sportowego lub artystycznego o 
napisanie listu rekomendacyjnego 

(list musi być podpisany także 
przez dyrektora Twojej szkoły  
lub inną osobę upoważnioną  
do reprezentowania szkoły).

5. Przygotuj skany dokumen-
tów poświadczających Twoje 
osiągnięcia (przeczytaj o nich  
w Regulaminie ART GrECo)

6. Wypełnij interaktywny formularz 
zgłoszeniowy i zapisz go jako 
PDF (znajdziesz go na stronie 
Programu)

7. Wypełnij i podpisz Załącznik A 
do formularza zgłoszeniowego, 
a następnie go zeskanuj. (znaj-
dziesz go na stronie Programu)

8. Wyślij zgłoszenie (formularz 
ze wszystkimi niezbędnymi 
załącznikami) na adres poczty 
elektronicznej Organizatora:  
stypendia@greco.services - 
masz czas do 17.10.2021 r. 

ART GrECo Aktywny  
Rozwój Talentów
Etap I:
Przyjmowanie zgłoszeń do 17.10.2021 r.
Etap II:
Weryfikacja zgłoszeń do 30.11.2021 r.
Etap III:
Ogłoszenie listy Zwycięzców 13.12.2021 r.
Etap IV:
Wydatkowanie środków do 31.08.2022 r.

Stypendium można przeznaczyć na:
 ▪ zakup podręczników, książek, 

instrumentów muzycznych czy 
sprzętu sportowego

 ▪ wyjścia do teatru, muzeum, opery
 ▪ udział w kursach językowych
 ▪ ...i wiele innych.

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

Joanna Tkacz 
Asystentka Zarządu 

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



GrECo JLT Specialty 
Financial Institutions
Finanzinstitute sind zahlreichen Risiken ausgesetzt, die auch 
existenzbedrohend werden können. GrECo JLT informiert über 
die Financial Lines - versicherbare Risiken für Banken. 

What our clients say

GrECo JLT Specialty 
Construction

Modelowanie i analiza ryzyka
GrECo koncentruje się na operatorach systemów przesyłowych  
i dystrybucyjnych w Europie.

www.greco.services


