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Nowy rok,  
nowe wyzwania

Zaczynamy nowy rok. Kolejny, 
w którym chcemy być dla naszych 
Klientów ważnym Partnerem. 
Najbliższe miesiące z pewnością 
nie będą łatwe. W ubezpieczeniach 
zmagamy się z dużą ilością nowych 
i jeszcze nowszych regulacji. Branża 
niemal każdego roku jest obejmo-
wana dodatkowymi regulacjami, 
co powoduje coraz wyższe koszty 
przystosowania do nich. To jeden 
z powodów kurczenia się naszego 
rynku. Koncentracja wśród zakładów 
ubezpieczeń (tak na rynku polskim, 
jak i międzynarodowym) skutkuje 
coraz częstszymi przypadkami 
braku wystarczającej pojemności 
ubezpieczeniowej na naszym 
rodzimym rynku, co bezpośrednio 
uderza w klientów. I powoduje 
konieczność poszukiwania ochrony 
poza Polską.

To dlatego współpraca z brokerem 
– specjalistą od poszukiwania 
odpowiedniej ochrony dla firmy – 
powinna być ważna dla każdego 
przedsiębiorcy. W najnowszym 
numerze naszej publikacji „Spotlight” 
skupiamy się na branży Food & Agri-
culture. Producenci znajdą tu garść 
ważnych dla siebie porad. Serdec-
znie zapraszam do lektury. Jesteśmy 
tu po tu, by ułatwiać bezpieczne 
prowadze nie biznesu.

Paweł Paluszyński
Prezes Zarządu 

Wydanie specjalne dot. branży spożywczej i rolnej 
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Jak nakarmić świat i uratować Ziemię? 
 

Nadchodzące ryzyka i wyzwania związane z transformacją 
sektora Food & Agriculture.

  
Połowa światowego PKB jest 
związana z naturą – czy to 
z produkcją żywności, czy z 
zaopatrzeniem w wodę. Jak możemy 
zapewnić żywność dla 7,9 miliarda 
ludzi na świecie, nie nadwyrężając 
obecnych zasobów planety? 
To bardzo trudne. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych szacuje, 
że do 2030 r. głód dotknie 840 
milionów ludzi.

Widoczne są również coraz 
większe zmiany klimatyczne. 
Intensyfikacja rolnictwa, której 
efektem jest niezwykle wysoka 
emisja azotu, jeszcze bardziej 
zaostrza ten problem. Rolnictwo 
jest odpowiedzialne za prawie 
11% światowej emisji gazów 
cieplarnianych. Szczególnie 
niepokojące są emisje podtlenku 
azotu z nadmiernego nawożenia 
ziemi. Związek ten jest 300 razy 
silniejszy niż dwutlenek węgla, 
potęgując globalne ocieplenie.

Sprostanie wyzwaniu, jakim jest 
wyżywienie światowej populacji, 
przy jednoczesnym rozwiązywaniu 
problemów środowiskowych  
i zapobieganiu dalszemu globalnemu 
ociepleniu, jest prawdziwym 
sprawdzianem. Powstrzymanie 
globalnego ocieplenia oznacza 
ograniczenie intensyfikacji 
rolnictwa. Może to prowadzić do 
zmniejszenia powierzchni gruntów 
wykorzystywanych do celów 
rolniczych, słabszej ochrony upraw, 
a w efekcie mniejszej produkcji 
roślinnej. Jednocześnie skłania do 
nieszablonowego myślenia w celu 
znalezienia kompromisu, który 
mógłby rozstrzygnąć dylemat. 
Rozwiązaniem mogą być nowe 
sposoby bardziej wydajnego 
rolnictwa, produkujące zdrowsze 
produkty wolne od pestycydów 
na mniejszych obszarach, które są 

dobrze chronione przed zagrożeniami 
produkcyjnymi (szkodniki, choroby, 
klęski żywiołowe itp.).

Ochrona przyrody
Zielony Ład UE opracowany w 2020 r. 
to plan działania na rzecz bardziej 
zrównoważonych gospodarek. 
Wyznacza nowe cele dla osiągnięcia 
bardziej ekologicznego rolnictwa w 
ciągu najbliższych 10 lat poprzez:

 ▪ ograniczenie stosowania 
chemicznych i niebezpiecznych 
pestycydów o 50%,

 ▪ zmniejszenie strat składników 
pokarmowych o co najmniej 50%,

 ▪ zmniejszenie zużycia nawozów  
o co najmniej 20%, 

 ▪ zmniejszenie sprzedaży środków 
przeciwdrobnoustrojowych dla 
zwierząt gospodarskich  
i akwakultury o 50%,

 ▪ pomoc w rozwoju rolnictwa 
ekologicznego UE, dążąc do 
osiągnięcia 25% całkowitej 
powierzchni gruntów rolnych  
do 2030 r.

 
Nowe technologie dla  
globalnych problemów
Rozwój technologii cyfrowych, 
rolnictwo precyzyjne i 
wykorzystanie sztucznej inteligencji 
mogą w pewnym stopniu 
pomóc ludzkości w produkcji 
wystarczającej ilości żywności przy 
jednoczesnym zachowaniu zasobów 
naturalnych. Na przykład sztuczną 
inteligencję i nanotechnologię 
można wykorzystać do poprawy 
zarówno upraw, jak i wydajności 
gleby, przy jednoczesnym 
zachowaniu wartości odżywczych 
gleby i ochronie jakości środowiska.

Nowe ryzyka transformacji  
sektora Food & Agri
Jak możemy pomóc rolnikom radzić 
sobie z kryzysami, jednocześnie 
zapewniając im uczciwą i wiarygodną 

podstawę dochodów? W jaki sposób 
przemysł spożywczy dostosował 
procesy produkcji i dystrybucji, aby 
lepiej sprostać wyzwaniom zarówno 
zmian klimatycznych, jak i nowych 
regulacji, zmierzających do uczynienia 
rolnictwa bardziej przyjaznym dla 
środowiska? Bez wątpienia sektor 
rolno-spożywczy podlega wielkim 
zmianom i przeobrażeniom. Jednak 
te same zmiany niosą ze sobą także 
nowe zagrożenia. Nadszedł czas, 
aby myśleć z wyprzedzeniem, aby 
zidentyfikować te zagrożenia oraz 
zapobiegać i ograniczać potencjalne 
straty.

Nowe zasady będą oznaczały 
większe ryzyko roszczeń wobec 
zarządzających
Coraz częściej decyzje zarządcze 
będą kierować się przestrzeganiem 
nowych zasad, związanych przede 
wszystkim z koniecznością ochrony 
środowiska i zdrowia publicznego, 
czyli zgodnych z unijnym Zielonym 
Ładem. W rezultacie branża 
ubezpieczeniowa będzie musiała 
radzić sobie z potencjalnymi nowymi 
roszczeniami wobec dyrektorów, 
urzędników państwowych, 
udziałowców i innych interesariuszy.
 
Więcej cyberzagrożeń w sektorze 
spożywczym i rolniczym
Większe uzależnienie od cyfryzacji 
oznacza więcej cyberzagrożeń. 
Na przykład nowoczesna, w pełni 
zautomatyzowana farma może 
ucierpieć z powodu przerw w 
działalności i strat spowodowanych 
cyberatakami, awariami 
oprogramowania lub błędami 
ludzkimi.

Zrównoważony łańcuch dostaw
Zmiana klimatu stwarza nie tylko 
nowe wyzwania dla rolników  
i przemysłu spożywczego, ale może 
również skutkować katastrofalnymi 



6     I    Spotlight

stratami. W związku z tym jak 
najbardziej zasadne jest planowanie 
z wyprzedzeniem i rozważenie 
alternatywnych zasobów i sposobów 
zapewnienia dostaw, w sytuacji 
zwiększonych kosztów z powodu 
dodatkowych wymagań transporto-
wych lub nawet ograniczonej podaży. 
Nie można też tracić z oczu nowych 
zagrożeń, związanych z pandemią. 
Mogą one być znaczne, jak 
pokazał kryzys Covid-19. Różne 
sektory biznesu odnotowały 
poważne zmiany w strukturze 
popytu, doświadczyły ograniczonej 
mobilności siły roboczej, mocno 
ucierpiała kadra w sektorze 
zdrowia, a terminowość dostaw 
podstawowych zasobów była 
wyzwaniem zarówno dla rolników, 
jak i sektora spożywczego, zaś 
zapewnienie dostaw żywności 
wymagało korzystania z różnych 
kanałów. Wprowadzono nowe 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
biologicznego. Opóźnienia 
i zakłócenia w usługach 
transportowych oraz logistycznych 
przestały być czymś nadzwyczajnym, 
a koszty międzynarodowego 
transportu towarowego znacząco 
wzrosły. Wiele z tych konsekwencji 
nadal wpływa na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw i ludzi.

Pokrycie utraty zysku  
w centrum uwagi
Branża ubezpieczeniowa 
będzie w coraz większym 
stopniu koncentrować się 
na produktach związanych 
z przerwami w działalności. 
Obecnie ubezpieczyciele żywego 
inwentarza wybierają raczej 
ubezpieczenie utraty zysku brutto 
niż ubezpieczenie wartości zwierząt. 
Jednocześnie każdy hektar ziemi 
będzie miał wyższą wartość – 
obarczony ryzykiem związanym 
z redukcją powierzchni gruntów, 
wzrostem kapitałochłonności 
przemysłu i jego cyfryzacją.

Przejście z rolnictwa 
konwencjonalnego na ekologiczne 
pomimo wyższego ryzyka 
produkcyjnego
Zrównoważone plony rolnictwa 
ekologicznego są nadal trudne 
do uzyskania. Historycznie, 

konwencjonalne rolnictwo 
zapewniało lepszą ochronę 
plonów przed niekorzystnymi 
warunkami. Szybka transformacja 
wielu obszarów z rolnictwa 
konwencjonalnego w rolnictwo 
ekologiczne wiąże się zatem z 
dodatkowym ryzykiem związanym 
z wydajnością plonów. Należy je 
wziąć pod uwagę i odpowiednio 
postępować.

Modyfikacja zasobów rolnych  
i nowe metody uprawy prowadzą 
do nowych zagrożeń 
W odpowiedzi na rosnącą potrzebę 
walki z głodem i ratowania planety 
powstaną nowe odmiany upraw, 
inne chemikalia i nawozy. Wszelkie 
nowe modyfikacje wiążą się z 
nierozpoznanymi jeszcze czynnikami 
ryzyka, a zatem mogą prowadzić 
do dodatkowych roszczeń i kosztów 
wycofania produktu. Szczególne 
obawy i wątpliwości pojawiają się 
w zakresie wpływu organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych 
(GMO) na ludzi. Kilka zdarzeń 
rzuciło cień na bezpieczeństwo 
GMO i – co ważne – również 
na możliwość kontroli 
rozprzestrzeniania się tych 
organizmów w sieciach produkcji  
i dystrybucji żywności, nie mówiąc 
już o środowisku zewnętrznym.

Zwiększone ryzyko z powodu  
braku wody
Woda, najcenniejszy zasób 
świata, odgrywa kluczową rolę 
w rozwiązywaniu problemów 
rolniczych. Jest jednym z głównych 
czynników w rozmieszczaniu 
urządzeń nawadniających, ponieważ 
z powodu pustynnienia coraz więcej 
terenów wymaga nawadniania. 
Niestety, wiele naturalnych 
źródeł wody również stało się 
niezdatnych do użytku ze względu 
na niski poziom wód i wyschnięcie, 
zanieczyszczenie lub obie te 
przyczyny jednocześnie.

PPP w ubezpieczeniach rolnych 
zyska na znaczeniu
Wzmocnienie partnerstw publiczno-
-prywatnych poprzez wprowadzenie 
nowych produktów ubezpieczeń 
rolnych w celu lepszej ochrony 
rolników przed zagrożeniami 

Maksym Shylov 
Group Practice Leader  

Food & Agriculture  
T +48 785 090 686 

m.shylov@greco.services

katastroficznymi, takimi jak susza 
i choroby epizootyczne, znacznie 
przyczyni się do poprawy stabilności 
finansowej sektora rolnego. Rządy 
staną przed wyzwaniem znalezienia 
sposobów na zachęcenie rolników 
do kupowania szerszej ochrony. 
Może pojawić się konieczność 
wprowadzenia obowiązkowego 
podstawowego ubezpieczenia 
produkcji, uzależnienia polis 
ubezpieczeniowych od wsparcia 
rządowego, opracowania innych 
środków zapobiegających ryzyku 
utraty plonów i zwierząt oraz 
pomocy rolnikom w ustaleniu 
skutecznych mechanizmów 
ograniczania strat.

Specjalizacja ubezpieczeniowa 
będzie się pogłębiać
Sektor ubezpieczeń przechodzi duże 
zmiany. Już teraz doświadczamy 
postępującej cyfryzacji, rozwoju 
prostych i gotowych rozwiązań, 
a także sztucznej inteligencji, 
która docelowo zautomatyzuje 
komunikację między Klientem a 
ubezpieczycielem. Sektor rolno- 
-spożywczny będzie jednak nadal 
wymagał wysoce profesjonalnego 
doradztwa od ekspertów 
ubezpieczeniowych, którzy 
rozumieją branżę, mówią wspólnym 
językiem i potrafią opracować oraz 
dostosować właściwe rozwiązania.
 
W odpowiedzi na rosnący 
wpływ zmian klimatycznych, 
rozprzestrzenianie się chorób 
epizootycznych i nowy wpływ 
zagrożeń pandemicznych na ludzi, 
GrECo wdraża ofertę nowych 
programów zarządzania ryzykiem 
dla Klientów działających  
w sektorze rolno-spożywczym.
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Pogoda ma wpływ na Twoją 
działalność gospodarczą!
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www.greco.services
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W oceanie niepewności
 

Jak wybrać właściwą strategię zarządzania ryzykiem  
w sektorze Food & Agriculture? 
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Zarządzający ryzykiem często zadają sobie pytanie, co należy ubezpieczyć w pierwszej kolejności. Co jest najlepszym 
wyborem między kosztem a potencjalną korzyścią? 

Poniższy wykres przedstawia 4 główne strategie zarządzania ryzykiem:

W zależności od stosunku częstości 
oraz rozmiaru (dotkliwości szkód), 
przedsiębiorca podejmuje decyzję o:

1. Przeniesieniu ryzyka, np. na 
ubezpieczyciela.

2. Zatrzymaniu szkody na własnym 
rachunku.

3. Unikaniu ryzyka.
4. Ograniczeniu częstości szkód.

W przypadki Klientów z sektora rolno-
spożywczego, możemy analizować 
nawet 100 ryzyk ubezpieczeniowych, 
podzielonych na 12 kategorii:

 ▪ majątek wykorzystywany  
w działalności gospodarczej,

 ▪ majątek w czasie budowy,
 ▪ środki obrotowe,
 ▪ oprogramowanie,
 ▪ wartości pieniężne,
 ▪ utrata zysku,
 ▪ uprawy,
 ▪ zwierzęta,
 ▪ transport, 
 ▪ odpowiedzialność cywilna  

w transporcie,
 ▪ pozostała odpowiedzialność 

cywilna,
 ▪ pracownicy.

Mapa ryzyka to graficzne 
przedstawienie wybranej liczby ryzyk 
firmy, mające na celu zilustrowanie 
wpływu lub znaczenia ryzyk na 
jednej osi oraz prawdopodobieństwa 
lub ich częstotliwości na drugiej. 
Mapowanie ryzyka pomaga 
w identyfikowaniu, ustalaniu 

Tworzenie mapy ryzyka składa się z 
5 kroków:

1. Wyznaczenie komitetu ryzyka 
lub innego zespołu odpowie-
dzialnego za ryzyko w organizacji.

2. Zdefiniowanie ryzyk.
3. Identyfikacja zagrożeń.
4. Ocena ryzyka.
5. Ustalenie priorytetów. 

Najtrudniejszą rzeczą w mapowaniu 
jest ocena ryzyka. Przykładowo: 
jak określić maksymalną stratę z 
niedoboru plonów? Czy musimy brać 
pod uwagę jeden sezon wegetacyjny 

priorytetów i kwantyfikacji ryzyk dla 
organizacji. Reprezentacja ta często 
przybiera formę dwuwymiarowej 
siatki z częstotliwością (lub 
prawdopodobieństwem wystąpienia) 
na jednej osi i dotkliwością (lub 
stopniem wpływu finansowego) na 
drugiej. Ryzyka, które mieszczą się  
w kwadrancie wysokiej częstotliwości/
wysokiej wagi, powinny być trak -
towane priorytetowo w zarządzaniu 
ryzykiem.

Dla każdej kategorii ryzyka powinny 
być analizowane pod kątem 
następujących czynników:

 ▪ częstość szkód,
 ▪ dotkliwość/rozmiar,
 ▪ czy są ubezpieczone?
 ▪ czy jest zamiar ich ubezpieczenia 

w ciągu 12 m-cy?
 ▪ przewidywana maksymalna szkoda.

o słabej produktywności, czy też 
musimy brać pod uwagę 3-5-letni 
cykl, podczas którego musimy 
oszacować całkowitą utratę plonów? 
Jak wytłumaczyć odwrotną korelację 
między plonami a cenami surowców 
rolnych, która w przypadku  
pewnych upraw w niektórych 
regionach jest dość wysoka?  
Jak uwzględnić trend globalnego 
ocieplenia z jednej strony, a z 
drugiej rozwój technologii rolniczej 
i produktywności? Szacowanie 
częstotliwości i dotkliwości strat 
jest również wyzwaniem dla 
cyberzagrożeń. Jak oszacować stratę 
w przypadku przerwy w działalności 
z powodu szkód niemajątkowych? 
Każda firma i jej konsultanci 
potrzebują czasu, aby opracować 
odpowiednią metodologię i zebrać 
wystarczającą ilość informacji.

W każdym przypadku mapowanie 
ryzyka jest dobrym punktem 
wyjścia do wdrożenia holistycznego 
podejścia do zarządzania ryzykiem 
w każdej firmie. Jest też dobrym 
kierunkiem ku optymalizacji kosztów 
ubezpieczenia w celu uzyskania 
maksymalnej wydajności.

Maksym Shylov
Group Practice Leader

Food & Agriculture
T +48 785 090 686

m.shylov@greco.services
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Epizootyka to światowy problem
 

Sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem oraz minimalizacji 
strat u hodowców i przetwórców mięsa.

  
Łańcuch dostaw żywego inwentarza 
jest częścią łańcucha żywnościowego, 
który z kolei jest jednym z trzech 
obszarów działalności Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 
Ma na celu zwiększenie odporności 
źródeł utrzymania na zagrożenia 
i kryzysy dotykające rolnictwo, 
jedzenie i odżywianie.

Aktualna sytuacja w zakresie
chorób epizootycznych
Tak zwane epizootyczne choroby 
zwierząt budzą coraz większy 
niepokój nie tylko środowisk 
rolniczych, ale także krajów i 
regionów. W dzisiejszych czasach 
stały się już kwestią polityki ochrony 
żywności. Mogą także powodować 
problemy dla zdrowia ludzi.
Konieczność walki z chorobami 
zwierząt na poziomie światowym 
doprowadziła do powstania Office 
International des Epizooties na mocy 

umowy międzynarodowej podpisanej 
25 stycznia 1924 roku. W maju 2003 r. 
Biuro zostało Światową Organizacją 
Zdrowia Zwierząt, ale zachowało swój 
historyczny akronim OIE.

Jedną z głównych misji OIE 
jest zbieranie informacji od jej 
krajów członkowskich na temat 
występowania i rozprzestrzenienia 
się chorób zwierzęcych oraz metod 
ich zwalczania, co ma na celu 
zapobieganie rozprzestrzeniania się 
chorób epizootycznych na poziomie 
międzynarodowym.

Obecnie co miesiąc monitorowanych 
jest 16 chorób, które znajdują się na 
tzw. liście A OIE. Są to:

 ▪ pryszczyca,
 ▪ choroba pęcherzykowa świń,
 ▪ pomór małych przeżuwaczy,
 ▪ guzowata choroba skóry,
 ▪ choroba niebieskiego języka,
 ▪ afrykański pomór koni,

 ▪ klasyczny pomór świń,
 ▪ rzekomy pomór drobiu,
 ▪ pęcherzykowe zapalenie  

jamy ustnej,
 ▪ księgosusz,
 ▪ zaraza płucna bydła,
 ▪ gorączka doliny Rift,
 ▪ ospa owiec i kóz,
 ▪ afrykański pomór świń,
 ▪ wysoce zjadliwa ptasia grypa.

Wszystkie klasyfikowane są jako 
choroby zakaźne, które mają potencjał 
do bardzo poważnego i szybkiego 
rozprzestrzeniania się, niezależnie od 
granic państwowych, mają poważne 
konsekwencje społeczno-gospodarcze 
lub dla zdrowia publicznego i mają duże 
znaczenie w międzynarodowym handlu 
zwierzętami i produktami zwierzęcymi.

Rozwój ASF i ptasiej grypy w 
ciągu ostatniej dekady
Najbardziej znanymi chorobami,  
o których słyszy się  
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w wielu środkach masowego przekazu, są afrykański 
pomór świń i ptasia grypa. Masowa epidemia w Chinach 
w 2019 r. doprowadziła do wybicia co najmniej 40% 
chińskiego pogłowia trzody. W niektórych krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej ASF jest obecny od 2014 r.  
i epidemia trwa nadal, ponieważ choroba rozprzestrzenia 
się za pośrednictwem ludzi oraz wolno żyjących dzików.

Afrykański pomór świń (ASF) to wyniszczająca choroba 
zakaźna świń, zwykle śmiertelna. Nie istnieje żadna 
szczepionka zwalczająca tego wirusa. Nie wpływa na ludzi 
ani na gatunki zwierząt inne niż świnie i dziki. Może być 
przenoszony przez bezpośredni kontakt ze zwierzętami 
lub poprzez rozpowszechnianie skażonej żywności  
(np. kiełbasa lub niegotowane mięso).

Po raz pierwszy wirus ASF rozprzestrzenił się na Europę 
w 2007 r. przez kraje zakaukaskie i Federację Rosyjską 
(RF). Kolejna masowa epidemia rozpoczęła się w 2014 r., 
dotknęła Rosję, Ukrainę oraz kraje bałtyckie. Trwa do tej 
pory i rozprzestrzenia się stopniowo na zachód Europy.

Z kolei ptasia grypa (Avian Influenza) to wysoce zaraźliwa 
infekcja wirusowa, która może dotyczyć wszystkich 
gatunków ptaków i może objawiać się na różne sposoby,  
w zależności od zdolności wirusa do wywoływania choroby 
(patogenności) oraz od dotkniętego gatunku.

Zakażenia grypą u ptaków dzielą się na dwie grupy ze 
względu na ich patogenność:

 ▪ wysoce zjadliwa ptasia grypa (HPAI): rozprzestrzenia 
się szybko, powodując poważną chorobę o wysokiej 
śmiertelności (do 100% w ciągu 48 godzin) u większości 
gatunków drobiu (z wyjątkiem domowego ptactwa 
wodnego);

 ▪ nisko zjadliwa ptasia grypa (LPAI): powoduje ogólnie 
łagodną chorobę, może pozostać niewykryta.

Chociaż ryzyko związane z azjatyckim wirusem H5N1 
jest niskie dla większości ludzi, sporadyczne zakażenia 
ludzi występują w niektórych krajach azjatyckich. 
Większość zakażeń ludzi w innych krajach miała miejsce 
po długotrwałym i bliskim kontakcie z zarażonymi 
chorymi lub  martwymi ptakami.

Aktualnie możemy być świadkami nowej fali ptasiej grypy 
w Europie. Rozpoczęła się pod koniec listopada 2021 r.  
w Danii, Czechach i Polsce i może rozprzestrzeniać się 
przez kolejne 12-15 miesięcy na całą Europę.

Ryzyka w łańcuchu dostaw. Jak nimi zarządzać?
Zwykle w przypadku wystąpienia choroby epizootycznej, 
nawet u pojedynczego zwierzęcia, wszystkie zwierzęta 
umrą lub zostaną ubite na polecenie władz państwowych. 
Prowadzi to do całkowitej utraty zwierząt w gospodarstwie. 
Ponadto, poza szkodami materialnymi związanymi ze 
zwierzętami, gospodarstwo ponosi straty spowodowane 
przerwami w działalności, gdyż wymagany jest czas na ubój, 
wywóz i utylizację zwierząt, dezynfekcje pomieszczeń i 
zamknięcie ich na czas przymusowej kwarantanny (3 - 12 
miesięcy), wdrożenie dodatkowego 1-3-miesięcznego  
okresu testowego i wypełnienie pełnego cyklu 
produkcyjnego. W związku z tym utrata zysku z powodu 
przerwy w działalności może mieć znacznie większą 
wartość niż koszt ubitego stada.

Oprócz ryzyka związanego z wirusem wewnątrz 
gospodarstwa, istnieje również ryzyko ograniczeń rządowych 
w zakresie transportu zwierząt, jeśli gospodarstwo znajduje 
się w strefie zapowietrzonej lub zagrożonej, która może 
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osiągnąć promień do 20 km od 
epicentrum epidemii.

Ponadto, zgodnie z prawodawstwem 
UE, istnieje specjalne strefowanie 
obszarów zakażonych, gdzie 
nakładane są dodatkowe 
ograniczenia, a każde odstępstwo 
wymaga przestrzegania przepisów 
weterynaryjnych, jeśli gospodarstwo 
chce kontynuować transport żywych 
zwierząt do obszaru tego samego 
kraju niedotkniętego chorobą lub 
innego członka UE. Takie wymagane 
prawem środki mogą prowadzić do 
dodatkowych zwiększonych kosztów 
przez długi czas.

Nie mniej wrażliwą stroną w 
przypadku wystąpienia chorób 
epizootycznych są rzeźnie i przetwórcy 
mięsa. Z jednej strony są uzależnieni 
od stałej podaży żywych świń lub 
świeżego mięsa, z drugiej strony 
rynki eksportowe mogą zostać 
niespodziewanie zamknięte, o ile 
w kraju ich lokalizacji występują 
choroby zwierząt. Najbardziej 
znany przypadek wydarzył się w 
Niemczech, kiedy chiński rząd 
bez zapowiedzi zamknął granicę 
dla producentów niemieckiej 
wieprzowiny po pierwszym 
zarażonym dziku, znalezionym na 
terytorium Niemiec. 

Jeśli chodzi o zakłócenia łańcucha 
dostaw, głównymi źródłami ryzyka 
dla rzeźni i przetwórców mięsa są:

 ▪ wirus znaleziony na terenie 
rzeźni lub przetwórni,

 ▪ wirus znaleziony na terenie 
dostawcy rolnego,

 ▪ większość dostawców rolnych 
znajduje się w strefie 
zapowietrzonej lub zagrożonej, 
co prowadzi do ograniczeń w 
transporcie zwierząt do uboju  
i dalszego przetwarzania,

 ▪ rzeźnia lub przetwórnia 
mięsa znajdują się w strefie 
zapowietrzonej lub zagrożonej.

Ponadto, zdarzenia związane 
z epidemiami epizootycznymi 
mogą spowodować, że rolnicy 
lub rzeźnie będą zobowiązani 
do zrekompensowania roszczeń 
wniesionych przeciwko nim w związku 
z kosztami wycofania produktu przez 

stronę trzecią i skażenia produktu oraz 
wynikającymi z tego bezpośrednimi 
szkodami dla odbiorców.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu 
się chorób epizootycznych i 
zrekompensować skutki finansowe 
zaistniałych zdarzeń, rządy uchwalają 
szereg aktów prawnych dotyczących:

 ▪ wymogów bioasekuracji w 
gospodarstwach rolnych,

 ▪ środków podjętych przez 
władze dotyczące utylizacji 
zarażonych lub podejrzanych 
zwierząt i zapobiegania dalszemu 
rozprzestrzenianiu się choroby,

 ▪ długoterminowego podziału 
na strefy w celu uregulowania 
przemieszczania się zwierząt 
gospodarskich i produktów 
mięsnych,

 ▪ rekompensat finansowych za 
zabite i utylizowane zwierzęta.

Na poziomie własnych działalności 
rolnik i przetwórcy mięsa 
przeprowadzają specjalne audyty 
bezpieczeństwa biologicznego, 
dodatkowe inwestycje w poprawę 
bioochrony i środki prewencji przed 
występowaniem chorób na terenie 
gospodarstwa, opracowują plany 
ciągłości działania, aby być gotowym 
na reagowanie i odpowiednią zmianę 
swojej działalności w przypadku 
choroby. Bazując na praktyce GrECo 
Food & Agri, naszej współpracy z 
rolnikami oraz stowarzyszeniami 
hodowców w kilku krajach, 
ustaliliśmy około 100 czynników 
bezpieczeństwa biologicznego, które 
można przeanalizować, a następnie 
poprawiać i monitorować w celu 
ograniczenia tego ryzyka.

Rozwiązania ubezpieczeniowe 
zmniejszające straty finansowe
Najważniejszym zabezpieczeniem, 
który z pewnością powinien posiadać 
każdy hodowca i przetwórca mięsa, 
jest ubezpieczenie. Znane są sytuacje, 
w których nawet nowoczesne 
gospodarstwa, inwestujące duże 
środki w bioasekurację, cierpiały 
z powodu pojawienia się na ich 
terytorium afrykańskiego pomoru 
świń czy ptasiej grypy.

Projektując program ubezpieczenia 
zwierząt gospodarskich należy wziąć 
pod uwagę:

 ▪ unikanie ubezpieczania wartości 
padłych i zabitych zwierząt 
gospodarskich, która jest zwykle 
finansowana przez władze (np. w UE),

 ▪ z drugiej strony, w wielu krajach 
rząd nie rekompensuje pełnych 
100% kosztów zwierząt,

 ▪ w przypadku pionowo 
zintegrowanych producentów 
mięsa zaleca się rozważenie 
ubezpieczenia na wypadek 
przerwy w działalności, a nie 
czystej szkody materialnej,

 ▪ przetwórcom mięsa możemy 
zaoferować awaryjny program 
ubezpieczenia utraty zysku wskutek 
chorób inwentarza żywego, który 
obejmuje utratę zysku brutto w 
wyniku zakłócenia podaży żywca.

GrECo współpracuje z 
międzynarodowymi rynkami, 
które oferują standardowe lub 
indywidualne rozwiązania w 
zakresie ubezpieczenia zwierząt 
gospodarskich. Niestety, coraz 
trudniej jest pokryć szkody 
materialne u zwierząt hodowlanych, 
ponieważ w związku z sytuacją 
epidemiczną ubezpieczyciele 
ograniczają zaangażowanie 
w regiony Europy Środkowo-
Wschodniej. Firmy ubezpieczeniowe 
są dość nieufne wobec trwającej 
sytuacji epizootycznej w tym 
obszarze, szczególnie w odniesieniu 
do ASF i HPAI. Jednak nasza 
praktyka Food & Agri opracowała 
innowacyjne rozwiązania i schematy, 
aby sprostać takim wyzwaniom. 
Nie należy również zapominać, że 
każdemu ubezpieczeniu towarzyszyć 
powinny usługi zarządzania ryzykiem 
w postaci audytów bezpieczeństwa 
biologicznego i planów ciągłości 
działania, które mogą być 
realizowane przez nasz specjalny 
dział Zarządzania Ryzykiem GrECo.

Maksym Shylov 
Group Practice Leader  

Food & Agriculture  
T +48 785 090 686 

m.shylov@greco.services
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Kiedy dane przedsiębiorstwo ma szerszy niż lokalny zasięg 
działania – w szczególności, gdy prowadzi działalność 
poza granicami jednego kraju (np. posiada spółki 
zależne, przedstawicielstwa handlowe, magazyny lub 
zakłady produkcyjne) – wygodną formą ubezpieczenia 
jest ubezpieczenie całego przedsiębiorstwa, wraz 
z podmiotami zagranicznymi, w formie programu 
międzynarodowego.

Zalety programu międzynarodowego:
1. Pozwala kontrolować zakres ochrony i koszt ubez-

pieczenia z poziomu firmy macierzystej przez jedną 
osobę odpowiedzialną za ryzyko lub ubezpieczenia.

2. Pozwala uzyskać jednolity, możliwie najszerszy zakres 
ochrony ubezpieczeniowej w skali całej firmy, bez 
pozostawiania ryzyk lub przedmiotów bez pokrycia. 
Programy międzynarodowe oznaczają też najczęściej 
wyższe limity i szerszy zakres ochrony niż dostępne 
lokalnie dla poszczególnych spółek lub zakładów.

3. Programy międzynarodowe, dzięki ich szerokiemu za-
kresowi i jednolitej strukturze, pozwalają również na 
uzyskanie niższej składki. Nie jest to gwarantowane, 
jednak w większości przypadków udaje się uzyskać 
składkę niższą niż przy negocjacji wielu różnych ofert 
dla poszczególnych spółek/zakładów.

4. Zawarcie programu międzynarodowego umożliwia 
zachowanie wyższego poziomu udziału własnego. 
Grupa spółek, występując jako całość, ma większą 
zdolność do zatrzymania wysokiego zachowka niż 
pojedynczy podmiot, a im wyższy poziom ryzyka po-
zostający na Kliencie, tym mniejsza część ryzyka prze-
kazana do ubezpieczyciela i niższa składka końcowa.

5. W programie międzynarodowym osoby odpowie-
dzialne za ryzyko lub ubezpieczenia mają dostęp do 

wszystkich danych o szkodach, co pozwala na lepszą 
analizę przyczyn i minimalizowanie ryzyk, które są 
nieakceptowalne.

6. Kontrola nad szkodami to również bardziej efektyw-
na likwidacja szkód.

Istnieją jednak sytuacje, gdy programy międzynarodowe 
mogą być niewystarczające, a lepszym rozwiązaniem 
okazuje się zawarcie ubezpieczenia na rynku lokalnym:

 ▪ Ryzyko występuje wyłącznie u jednej spółki i nie 
istnieje na poziomie grupy (np. ubezpieczenia upraw).

 ▪ Ubezpieczenia wymagają obsługi lokalnej  
(np. ubezpieczenia zdrowotne lub NNW pracowników).

Jak widać powyżej, z punktu widzenia spółki matki 
programy międzynarodowe mają wiele zalet, jednak 
nie zawsze pokrywają 100% ryzyka związanego z 
działalnością lokalnych spółek. Z tego względu najlepszym 
rozwiązaniem jest połączenie obu ubezpieczeń: 
zastosowanie programu międzynarodowego dla tych 
ryzyk i składników majątkowych, które mogą być 
zarządzane na poziomie grupy, oraz dołączenie do niego 
polis lokalnych w zakresie, w jakim program nie oferuje 
pełnego pokrycia.

Opierając się na takim założeniu, najlepszym rozwiązaniem dla 
Klienta będzie skorzystanie z profesjonalnej pomocy brokera, 
który posiada doświadczenia zarówno w opracowaniu 
programów międzynarodowych, jak i dobre rozeznanie rynku 
lokalnego w wielu krajach, w których aktywnie pracuje. Takim 
wyborem jest GrECo.

Jacek Chojnacki 
Dyrektor Regionu Food & Agri  

T +48 609 600 960 
j.chojnacki@greco.services

Programy międzynarodowe a ubezpieczenia lokalne
Jak przedsiębiorstwa Food & Agri ubezpieczają swoje zakłady za granicą? 

Jakiego brokera ubezpieczeniowego wybrać?



Ubezpieczenie: sposób na porozumienie 
między rolnikiem a partnerem

Jak poprawić relacje, zrównoważony rozwój i odporność 
finansową między uczestnikami łańcucha dostaw.

dystrybucji ubezpieczeń. Usługi affinity pomagają wzmocnić 
relacje z kontrahentami i sprawiają, że takie relacje będą 
mniej ryzykowne i bardziej korzystne dla obu stron.
Łączenie zapytań ubezpieczeniowych w jeden kanał affinity 
dywersyfikuje ryzyka i tworzy dla ubezpieczyciela pewnego 
rodzaju większą wartość biznesową, co prowadzi do 
dodatkowych, znacznych rabatów lub rozszerzonego zakresu 
ochrony. Innymi słowy: rolnik kupi od dostawcy lepsze 
ubezpieczenie w porównaniu do kupionego indywidualnie i 
bezpośrednio od ubezpieczyciela. 

Przykłady zastosowanych rozwiązań:
 ▪ Przetwórca drobiu zapewnia ubezpieczenie zwierząt 

dla swoich dostawców, dzięki czemu hodowca drobiu 
otrzymuje dużą zniżkę na ubezpieczenie drobiu.

 ▪ Producenci surowców do produkcji rolnej finansują 
30% składki dotowanej polisy ubezpieczeniowej upraw 
dla obszaru, na którym wdrożono zakupione środki pro-
dukcji. Oznacza to, że polisa dla rolnika jest bezpłatna.

 ▪ Dodatkowe ubezpieczenie parametryczne w polisie 
maszyn rolniczych, rekompensujące zwiększone 

Producenci i dostawcy surowców do produkcji (chemikalia, 
nawozy, nasiona) oraz producenci żywności mają relacje 
z wieloma dostawcami i odbiorcami. Ich sukces zależy 
od tego, ile kupujący mogą kupić lub ile dostawcy mogą 
dostarczyć po dobrej cenie.
Coraz większe znaczenie ma znalezienie nowych punktów 
dostępu dla rolników, dywersyfikacja własnych dochodów, 
ułatwienie dostaw większej ilości surowców do produkcji 
upraw i produkcji zwierzęcej, a także utrzymanie i rozwój 
relacji z kluczowymi klientami i dostawcami.
Wiele czynników zewnętrznych, w tym także katastroficzne 
zjawiska pogodowe czy choroby epizootyczne (susza, 
ptasia grypa, afrykański pomór świń itp.), mogą prowadzić 
do indywidualnego, a nawet masowego naruszenia przez 
rolników zobowiązań umownych, co w efekcie może 
skutkować stratami finansowymi.

Istota partnerstwa
Affinity definiuje się jako dystrybucję rozwiązań 
ubezpieczeniowych za pośrednictwem zewnętrznych 
dostawców, którzy nie są specjalistami w zakresie 
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wydatki na paliwo i części zamienne spowodowane 
deszczową pogodą.

Produkt ubezpieczeniowy może być wbudowany w 
produkt główny i będzie bezpłatny dla rolnika lub dużo 
tańszy niż standardowy, ponieważ składka w całości 
lub w części zostanie pokryta przez producenta bądź 
dystrybutora środków produkcji. Takie rozwiązanie 
wyróżnia dany produkt (nawozy, nasiona) na rynku 
i skłania rolnika do zakupu większej liczby głównych 
produktów. Ponadto dodatkowa sprzedaż polis 
ubezpieczeniowych to kolejny punkt komunikacji 
handlowców z potencjalnymi i obecnymi klientami.

Przykłady takich rozwiązań to:
 ▪ Rolnik kupuje nowy ciągnik i otrzymuje polisę 

ubezpieczeniową na opony za darmo.
 ▪ Rolnik, który kupuje chemikalia przekraczające określoną 

kwotę, otrzymuje za darmo parametryczną polisę na 
ryzyko suszy.

 ▪ Polisa parametryczna gwarancji dochodu dla farm foto-
woltaicznych, wdrożona na polach rolników.

Niektóre rośliny są bardzo trudne w uprawie – ciężko 
uzyskać wymaganą jakość lub ilość  (np. ziemniaki 
skrobiowe, rzepak, jęczmień browarny itp.). Posiadając 
dobrą polisę, sprzedawaną lub sponsorowaną przez 
dostawcę środków produkcji lub odbiorcę zwierząt, rolnik 
ma lepszą sytuację finansową, a co za tym idzie, jest 
bardziej zmotywowany do rozwoju własnej produkcji. 

Sprzedając swoim dostawcom niezbędne ubezpieczenia, 
zwiększa potencjalną odporność finansową rolników.  

Co więcej, korzystając z innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, zapobiega 
ryzyku oraz jest lepiej przygotowany na potencjalne 
straty.

Przykładowo:
 ▪ Wypłata z ubezpieczenia wydajności upraw może być 

wykorzystana do zrekompensowania rolnikowi ceny 
nasion w roku złych warunków pogodowych. Jeśli rolnik 
jest winien pieniądze, dług można zrestrukturyzować w 
późniejszym terminie, by nie stracić płynności.

 ▪ Monitoring upraw i ochrony biologicznej inwentarza 
żywego, aby z wyprzedzeniem zidentyfikować 
przyczynę potencjalnych przyszłych strat i przekazać 
swoim partnerom zalecenia, jak zminimalizować ryzyko.

 ▪ Rozwiązania IT do analizy różnych danych finansowych i 
produkcyjnych nabywców lub dostawców w rolnictwie 
oraz oceny ryzyka wiarygodności i braku dostaw lub 
spłaty zadłużenia.

Korzystanie z innowacyjnych rozwiązań 
ubezpieczeniowych i narzędzi informatycznych pomaga 
osiągnąć maksymalne wyniki ze sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych klientom-rolnikom.

Danuta Żukowska 
Dyrektor ds. Affinity

T +48 887 861 700
d.zukowska@greco.services

Grunt to zarządzanie ryzykiem
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Jak ubezpieczyć  
nieubezpieczalne? 

Ubezpieczenia parametryczne  
i ich praktyczne zastosowanie dla 

przedsiębiorców i rolników.

  
Każdy przedsiębiorca w prowadzonej 
działalności musi liczyć się z ryzykiem 
opóźnień lub braku zaopatrzenia, 
co utrudnia bądź uniemożliwia 
produkcję. Przyczyny problemów 
mogą być wielorakie. Wiele z nich 
ma charakter typowy dla ryzyk 
ubezpieczeniowych (np. pożar, 
powódź, kradzież, awaria systemu IT), 
inne mogą mieć przyczynę bardziej 
złożoną (np. upadłość kluczowego 
dostawcy, zmiana cen surowców). 
O ile zabezpieczenie ryzyk z pierwszej 
kategorii jest dość powszechne 
(może poza ubezpieczeniem 
skutków wymuszonych awarii IT, 
tj. cyberataków) i nie nastręcza 
problemów, o tyle drugie są 
traktowane jako typowe ryzyka 
związane wyłącznie z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
Standardowe ubezpieczenia nie 
obejmują takich zdarzeń.
W branży spożywczej bardzo często 
mamy do czynienia z sytuacją, w 
której ceny surowców do produkcji 
(najczęściej płodów rolnych) w ciągu 
roku znacząco odbiegają od cen 
kontraktacyjnych, ustalonych przy 
zawieraniu umowy na dostawę 
i szacowaniu kosztów produkcji. 
O ile obniżenie cen, które zdarza się 
wyjątkowo rzadko i w niewielkim 
zakresie, ma pozytywny wpływ na 
marżę producenta, to już zmiana 
„w górę” wywiera duży wpływ 
na opłacalność produkcji takich 
przedsiębiorstw, jak np. młyny, 
przetwórnie pasz, tłocznie oleju, 
zakłady mięsne. Można pomyśleć, 
że opłacalność każdej działalności 
produkcyjnej jest mocno zależna 
od cen surowców, ale w przypadku 
płodów rolnych zmienność cen 
potrafi zaskoczyć nawet najbardziej 
doświadczonych przedsiębiorców. 

Uwarunkowania
Rolnictwo to bardzo specyficzna 
działalność, w której wydajność i 
efekty pracy zależą w dużej mierze od 
warunków atmosferycznych. 
Co gorsza, im bardziej nietypowe 
warunki. np. przedłużająca się zima, 
chłodna wiosna lub suche i gorące lato 
(co w dobie dających się zaobserwować 
ostatnio postępujących zmian 
klimatu i towarzyszących im anomalii 
pogodowych ma miejsce coraz częściej), 
tym większy negatywny wpływ na plony.

Z drugiej strony nasilająca się 
– również na rynkach rolnych – 
globalizacja powoduje, że sytuacja 
na lokalnym rynku może nie 
mieć wiele wspólnego z aktualną 
sytuacją w danym kraju. W wielu 
przypadkach na wycenę surowca 
przeważający wpływ ma sytuacja 
globalna. Jeżeli mamy do czynienia 
z nieurodzajem występującym w 
krajach eksportujących i związana 
jest z tym mniejsza podaż np. zboża, 
znajduje to odzwierciedlenie w 
cenach na całym świecie. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia w 
bieżącym roku. Słabe zbiory zbóż 
u największych producentów i 
eksporterów – w Kanadzie, Rosji 
czy USA – spowodowały wzrost cen 
na giełdach światowych. Wzrosty o 
ponad 30% r/r są potęgowane przez 
spekulacyjne działania funduszy 
inwestycyjnych, które, co nie 
dziwi, analizując sytuację rynkową 
skupują zboża konsumpcyjne w celu 
późniejszej odsprzedaży. Widząc 
gwałtowne zmiany ceny również 
indywidualni rolnicy, działający 
lokalnie, wstrzymują się ze sprzedażą 
swojej produkcji, licząc na wyższą 
cenę w perspektywie kilku miesięcy. 
Efekty są widoczne na rys. 1.
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Jak można zauważyć, w ciągu roku cena pszenicy wzrosła 
z ok. 991 PLN/t, do maksimum sięgającego 1385 PLN/t, 
co oznacza wzrost o 39% r/r. W tym okresie, na początku 

Rys. 1. Cena pszenicy na giełdzie MATIF w PLN/t w okresie 11.2020-11.2021. Za: www.kaack-terminhandel.de/pl/matif-pszenica.html.

Rys. 2. Zanotowane gradobicia w 2021 r. European Severe Weather 
Database. Za: dobrapogoda24.pl.

lipca 2021 r., cena osiągnęła minimum (919 PLN/t), przy 
czym było to jeszcze przed rozpoczęciem żniw u głównych 
światowych producentów.

O ile niedobory plonów występujące lokalnie, np. w 
jednym kraju, możemy kompensować sprowadzając 
surowiec (zboża, kukurydzę, soję) z zagranicy, to w 
sytuacji, kiedy problem dotyczy większego obszaru, nie 
ma prostej alternatywy. Z taką sytuacją mieliśmy do 
czynienia w bieżącym roku – dodatkowym elementem, 
który spowodował niemożność uzupełnienia braków 
surowca, były gwałtowne zjawiska pogodowe w Europie 
w okresie letnim. W 2021 r. liczba gradobić przekroczyła 
dwukrotnie liczbę opadów gradu zanotowaną w 2019 r., 
który dotąd był najbardziej gwałtownym pod tym 
względem okresem w historii pomiarów. W dodatku 
znacząco wzrosła liczba gradobić o największych 
rozmiarach, tj. pow. 5 cm średnicy (rys. 2).

Pierwszą i podstawową przyczyną wzrostu cen były 
niższe plony zbóż na półkuli północnej, wynikające z 
czynników pogodowych. Zimna i mokra wiosna wpłynęła 
na opóźnienie wegetacji roślin, z kolei następujące po 
niej gorące i suche lato znacząco obniżyło możliwości 
rozwoju zbóż i wykształcenia odpowiedniej jakości 
ziarna. Razem spowodowało to drastyczne obniżenie 
wielkości plonów i deficyt podaży na rynku ziarna, czego 
skutkiem są coraz wyższe ceny. 

Ratunek w ubezpieczeniach
Jak w tym wszystkim może odnaleźć się przedsiębiorca, 
którego produkcja zależy od zbóż, a ceny tego surowca 
mają podstawowe znaczenie dla jego rachunku 
ekonomicznego? Na szczęście na tym etapie naszych 
rozważań możemy już mówić o ubezpieczeniu. Jeżeli 
ryzyko, które chcemy chronić, jest w jakiś sposób 
powiązane ze zdarzeniami przyszłymi i niepewnymi, 

a takimi są warunki atmosferyczne, jest możliwość 
skonstruowania ubezpieczenia, które to ryzyko pokryje.

Zakładając, że głównym czynnikiem, którego się 
obawiamy, jest susza (w przeciwieństwie do gradu nie 
ma charakteru lokalnego i najczęściej obejmuje duże 
obszary), a standardowe ubezpieczenie upraw nie jest 
dostępne dla producentów innych niż rolnicy uprawiający 
pola, rozwiązaniem może być ubezpieczenie indeksowe 
(parametryczne). Jest to optymalne rozwiązanie w wielu 
przypadkach, które niechętnie są przyjmowane przez 
ubezpieczycieli w ramach rozwiązań standardowych, np. 
ryzyko suszy dla upraw na glebach niskiej jakości albo dla 
upraw jarych. 

Niezależnie od tego, jaki parametr przyjmiemy jako 
podstawę, warunkiem uruchomienia odpowiedzialności 
(triggerem) jest zmiana tego parametru, której następstwem 
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powinien być spadek dochodu lub 
zysku ubezpieczonego. Parametry, 
na bazie których konstruowane są 
ubezpieczenia indeksowe, mogą 
być różne, każdy z nich musi jednak 
posiadać następujące cechy:

1. Musi być jasno zdefiniowany. 
Najczęściej jest to konkretny 
wskaźnik, np. liczba dni 
spełniających określone warunki 
przy parametrach pogodowych 
(opady, temperatura).

2. Powinien być niezależny od 
ubezpieczającego/ubezpieczone-
go, co oznacza, że Klient nie po-
winien mieć wpływu na mierzoną 
wielkość parametru. W tym 
przypadku parametry pogodowe 
są najlepszym rozwiązaniem.

3. Wartość parametru powinna być 
dostępna z niezależnego źródła, 
aby zapewnić wiarygodność da-
nych i możliwość ich weryfikacji 
przez wszystkie strony umowy.  
Z tego względu dane pogodowe, 
pochodzące z państwowej służby 
meteorologicznej, są najbar-
dziej odpowiednie do potrzeb 
związanych z ubezpieczeniem.  
W niektórych przypadkach dopu-
szcza się parametr pochodzący z 
lokalnych, należących do klienta 
stacji meteo. Wymaga to jednak 
weryfikacji, na ile wskazania 
tej stacji w dłuższym okresie są 
zbieżne z danymi niezależnymi.

Ubezpieczenia parametryczne 
 w praktyce
Istotną cechą ubezpieczeń 
parametrycznych jest również 
prostota związana z zawarciem 
umowy oraz jej obsługą (likwidacją 
szkód). W przypadku parametrów 
pogodowych ryzyko jest szacowane 
na podstawie danych historycznych, 
a liczba informacji wymaganych od 
Klienta jest ograniczona. 

Z tego względu ubezpieczenia 
tego typu idealnie pasują do 
uproszczonych modeli sprzedaży, np. 
za pośrednictwem aplikacji, nawet 
mobilnych. Jest możliwość takiego 
skonstruowania oferty, żeby Klient 
również przez aplikację dowiadywał 
się, że ryzyko się ziściło i świadczenie 

jest mu należne. Wówczas jednym 
kliknięciem zgłasza roszczenie 
i wypłata jest realizowana w zasadzie 
automatycznie. 

W rozpatrywanym przez nas 
przypadku firmy zajmującej się 
przetwórstwem zbóż, czynnikiem, 
który najbardziej wpływa na 
wysokość cen surowca, jest 
ryzyko suszy, a zatem parametrem 
ubezpieczanym mogłaby być 
np. liczba dni deszczowych we 
wskazanym okresie ubezpieczenia. 
Jako dni deszczowe możemy 
zdefiniować takie, podczas których 
wystąpiły opady o wielkości min. 
0,5 mm. Odszkodowanie byłoby 
wówczas należne, jeżeli liczba dni 
deszczowych (z opadami pow. 0,5 
mm) w ubezpieczanym okresie 
byłaby niższa niż ustalony limit – 
wtedy ryzyko wystąpienia suszy jest 
bardziej prawdopodobne.

Ubezpieczenie parametryczne 
wydaje się najlepszym rozwiązaniem 
dla zakładu przetwórczego 
oczekującego zabezpieczenia 
przed ryzykiem zmiany ceny 
surowca lub wręcz braku dostaw. 
W wielu przypadkach jest jedynym 
dostępnym dla Klienta, którego 
potrzeby są na tyle niestandardowe, 
że nie mogą być zaspokojone przez 
typowe ubezpieczenia dostępne 
na rynku. Dzięki odszkodowaniu z 
ubezpieczenia indeksowego, Klient 
może uzyskać dodatkowe środki na 
zakup surowca po wyższej cenie od 
dotychczasowych dostawców, ma 
możliwość nabycia zboża na wolnym 
rynku po aktualnych cenach lub 
może pokryć straty w przypadku 
braku możliwości zakupu.
Podobny model ubezpieczenia 
może być zastosowany również 
dla prowadzących gospodarstwa 
rolne, którzy również odczuwają 
zmiany cen. Wyższa cena skupu 
ziarna oznacza, że w kolejnym 
sezonie koszt zakupu materiału 
siewnego będzie dużo wyższy, gdyż 
do ceny surowca dojdą jeszcze 
proporcjonalnie wyższe koszty 
przechowania oraz zaprawienia 
nasion. Korzystając z ubezpieczenia 
opartego na indeksie, klient-rolnik 
uzyskuje możliwość kompensowania 
sobie strat spowodowanych przez 

ryzyka, które nie byłyby objęte 
ubezpieczeniem standardowym 
albo jego zawarcie byłoby zależne 
od wielu czynników, na które klient-
rolnik nie zawsze ma wpływ (np. 
uprawa na polu o odpowiedniej 
klasie bonitacyjnej, osiągnięcie przez 
rośliny odpowiedniego stadium 
rozwoju przed początkiem okresu 
ubezpieczenia).

Jak pokazują powyższe przykłady, 
ubezpieczenia indeksowe dają 
możliwość skorzystania z ochrony 
w tych sytuacjach, w których 
standardowe warunki i typowi 
ubezpieczyciele nie widzą możliwości 
pomocy Klientowi. 

Mając na względzie wpływ zmian 
klimatycznych na prowadzenie 
działalności rolniczej, związaną 
z tym niepewność i niemożność 
skorzystania z oferty standardowej, 
ubezpieczenia indeksowe mają 
duże możliwości rozwoju. Chociaż 
ze względu na swoją odmienną 
konstrukcję mogą wydawać się 
skomplikowane, to patrząc z 
perspektywy łatwości ich zawarcia 
i obsługi (likwidacji szkód), są 
ciekawą alternatywą dla ubezpieczeń 
standardowych. 

Jacek Chojnacki 
Dyrektor Regionu Food & Agri  

T +48 609 600 960 
j.chojnacki@greco.services
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35 sposobów na ulepszenie  
ubezpieczenia upraw 

Garść porad dla rolników, którzy już posiadają ubezpieczenie 
upraw, oraz dla tych, którzy zamierzają nabyć taki produkt.
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Niekorzystne zjawiska pogodowe 
często nam towarzyszą. Nawet 
mając długoletnie doświadczenie, 
trudno przewidzieć pogodę. 
Globalne zmiany klimatu i 
towarzyszące im ryzyko skłaniają 
nas do zastanowienia się, jak 
możemy ubezpieczyć się na 
wypadek tej niewiadomej.

Dlaczego potrzebuję  
ubezpieczenia upraw?
W obszarze zarządzania ryzykiem 
w rolnictwie istnieje kilka 
podstawowych narzędzi radzenia 
sobie z ryzykiem pogodowym. Wśród 
nich możemy wymienić:

 ▪ korzystanie z prognoz pogody;
 ▪ stosowanie systemów 

nawadniających;
 ▪ technologie minimalnej uprawy;
 ▪ stosowanie bardziej odpornych  

na suszę odmian/hybryd;
 ▪ dywersyfikacja upraw, odmian/

hybryd, obszarów i terminów siewu;
 ▪ pożyczki zewnętrzne, wsparcie 

rządowe, pomoc od przyjaciół  
w razie straty.

Czy to wystarczy, aby mieć pewność, 
że rolnik będzie miał zagwarantowane 
plony i wyniki finansowe? Nie, 
oczywiście, że nie.

Najlepsze technologie nawadniania 
i retencji wody pomogą zapobiec 
lub złagodzić straty, ale niestety nie 
w pełnym zakresie. To tak, jak w 
lotnictwie, gdzie ludzie troszczą się o 
to, by loty były jak najbezpieczniejsze, 
ale na pokładzie są jeszcze nadal 
spadochrony i maski tlenowe.

Niektórzy rolnicy opierają się na 
strategii rekompensowania strat 
z lat niekorzystnych nadwyżką 
plonów z lat pomyślnych. Praktyka 
ta staje się jednak coraz bardziej 
problematyczna, gdyż częściej niż 
dotychczas mamy do czynienia z 
kolejnymi złymi latami (np. 2018 i 
2019 w Polsce i na Litwie). Czasami 
zdarzają się nawet 3 złe lata z rzędu. 

Co więcej, taka strategia 
zabezpieczania się przed stratami 
wymaga jeszcze większych 
nakładów finansowych niż zakup 
ubezpieczenia. Jako rolnik możesz 
powiedzieć: „Nie kupię teraz nowego 

sprzętu, ponieważ muszę zamrozić 
swoje fundusze, aby pokryć straty 
spowodowane kolejną suszą”.

W niektórych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej rolnicy nie 
mają długoterminowej strategii 
zarządzania ryzykiem i po prostu 
żyją z dnia na dzień mimo ryzyka, 
z którym mają do czynienia. Jeśli 
w jakiejś perspektywie myślisz o 
sprzedaży swojego gospodarstwa, 
wartość Twojego biznesu będzie 
znacznie wyższa, jeśli będziesz 
miał stabilny roczny przychód, 
wspierany przez skuteczną politykę 
ubezpieczenia upraw.

I nie zapominajmy o zdrowiu! Rolnik 
lepiej śpi, gdy ma odpowiednie 
ubezpieczenie. Czuje się 
bezpieczniej, zwłaszcza gdy ochronę 
oferuje mu renomowana firma 
ubezpieczeniowa, której zależy na 
długotrwałej współpracy.

Znajdź właściwą firmę  
ubezpieczeniową
Ubezpieczenia opierają się na 
zaufaniu. Przed podjęciem decyzji 
o podpisaniu umowy warto 
dokładnie sprawdzić ubezpieczyciela. 
To prawda, że czasami zdarzają 
się skargi na produkty i firmy 
ubezpieczeniowe. Trzeba jednak 
pamiętać, że ludzie mają tendencję 
do mówienia 10 razy częściej o złych 
doświadczeniach niż o zdarzeniach 
pozytywnych. Z drugiej strony, 
brak zaufania może być wynikiem 
nieporozumienia. Przede wszystkim 
radzimy naszym Klientom z sektora 
rolniczego, aby zrozumieli, kim 
naprawdę są ich ubezpieczyciele.
Kwestie, które warto rozważyć 
i zapytać o nie swojego agenta 
ubezpieczeniowego:

1. Kto jest udziałowcem zakładu 
ubezpieczeń?

2. Od jak dawna zakład istnieje?
3. Kto reasekuruje ryzyko szkód w 

Państwa uprawach?
4. Ile tak naprawdę ubezpieczyciel 

wypłaci z własnych środków w 
przypadku zdarzenia katastrofi cz-
nego, tj. jeśli inni rolnicy również 
poniosą szkody?

5. Jaki był stosunek między zebrany-
mi składkami ubezpieczeniowymi 

a wypłatami w przeszłości?
6. Ile osób z wykształceniem 

rolniczym lub praktycznym 
doświadczeniem w tej dziedzinie 
pracuje u ubezpieczyciela?

7. Ile umów ubezpieczenia upraw 
ma w swoim portfelu i ile roszczeń 
ubezpieczeniowych zostało spraw-
nie obsłużonych?

8. Czy poszczególne szkody w upra-
wach wiązały się ze znacznymi 
odszkodowaniami?

9. Czy są rolnicy, którzy otrzymali 
wysokie wypłaty i mogą polecić tę 
firmę ubezpieczeniową?

Zidentyfikuj luki w swojej  
ochronie ubezpieczeniowej
Drugą istotną kwestią jest 
zrozumienie ochrony 
ubezpieczeniowej.

Na rynkach Europy Środkowo-
Wschodniej trudno znaleźć idealne 
ubezpieczenie upraw. Ze względu 
na charakter samego rolnictwa, 
znalezienie idealnego rozwiązania 
ubezpieczeniowego nie jest łatwe. 
Istnieją rynki ubezpieczeniowe, 
które dzięki wieloletniej tradycji 
partnerstwa publiczno-prywatnego 
w rolnictwie osiągają pewien 
poziom doskonałości. Jednak w 
większości przypadków nie działają 
one w naszej części Europy... Bardzo 
często słyszymy od europejskich 
ubezpieczycieli o ich „niskim 
apetycie na ryzyko”.

Do sprawdzenia ubezpieczenia 
proponujemy następującą listę 
kontrolną:

10. Czy suma ubezpieczenia jest 
wystarczająco wysoka, aby pokryć 
ewentualną szkodę?

11. Jak ustala się sumę ubezpieczenia?
12. Kiedy rozpoczyna się i kończy 

ochrona ubezpieczeniowa?
13. Jak szybko uprawy będą się 

kwalifikowały do ubezpieczenia?
14. Czy odszkodowanie będzie ogra-

niczone?
15. Jak szacuje się straty w plonach?
16. Jaką metodę stosuje się do oblicza-

nia przewidywanego plonu?
17. Czy wszystkie ryzyka są objęte 

ochroną?
18. Jak wysoki jest Twój udział własny?
19. Jak jest ustalony udział własny 
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(na pole, na szkodę, na uprawę, na 
gospodarstwo)?

20. Czy są jakieś dodatkowe udziały 
własne lub franszyzy?

21. Czy wszystkie uprawy są ubez-
pieczone?

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z 
ubezpieczaniem upraw, doradzamy 
również symulacje historycznych 
wypłat. Jakie otrzymałbyś 
odszkodowanie, posiadając tę polisę 
w przeszłości, tzn. gdyby Twoja szkoda 
rzeczywiście wystąpiła?

W perspektywie krótkoterminowej 
ubezpieczenie zawsze kosztuje 
więcej, niż można otrzymać w ramach 
wypłaty odszkodowań. Należy jednak 
pamiętać, że składka ubezpieczeniowa 
musi zawierać rezerwy na 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
katastrof i ewentualne odchylenie 
od krótkoterminowych (10-15 lat) 
statystyk. W Twoim gospodarstwie 
mogą wystąpić szkody, których nie 
doświadczyłeś wcześniej. Ponadto 
tendencja do zmian klimatycznych 
nie jest optymistyczna i z reguły nie 
wskazuje na lepsze plony. To wszystko 
musi mieć odzwierciedlenie w składce.

22. Jeżeli czegoś nie można 
ubezpieczyć (niższy udział własny, 
wyższy limit, określone zdarze-
nie, wczesny okres ryzyka itp.), 
należy pamiętać, że niektóre luki w 
ochronie ubezpieczeniowej można 
zlikwidować za pomocą alternatyw-
nych rozwiązań w zakresie transfe-
ru ryzyka, takich jak ubezpieczenie 
parametryczne, derywaty pogodo-
we lub towarzystwa ubezpieczenio-
we typu captive.

Zwróć uwagę na sformułowania 
dotyczące ubezpieczeń
Oczywiście zgadzam się, że 
sformułowania dotyczące ubezpieczeń 
są nudne i trudne do odczytania, ale 
„diabeł tkwi w szczegółach”. Kiedy 
nadejdzie duża szkoda, wszystkie te 
szczegóły będą miały znaczenie.

Prosimy o zwrócenie uwagi na 
następujące kwestie w umowach 
ubezpieczeniowych:

23. Czy umowa ubezpieczeniowa jest 
kompletna i zawiera wszystkie 

istotne sformułowania? Może się zdarzyć, że niektóre 
warunki ubezpieczenia nie zostaną przedstawione do 
wglądu. Mogą one zawierać dodatkowe wyłączenia lub 
inne ważne klauzule.

24. Nie powinno być sprzeczności między poszczególnymi 
sformułowaniami. W przeciwnym razie potrzebna jest 
dodatkowa klauzula, która wyjaśnia, które z nich jest 
właściwe w danej sytuacji.

25. Czy ubezpieczyciel ma prawo do jednostronnego wypo-
wiedzenia umowy w trakcie jej trwania?

26. Jakie są definicje ubezpieczonych ryzyk?
27. Jakie są zastrzeżenia dotyczące zmiany ryzyka w trakcie 

trwania umowy?
28. Czy proces likwidacji szkód jest w pełni i czytelnie opisany?
29. Czy wszystkie dokumenty i załączniki związane z umową 

ubezpieczenia (w tym raport kontroli upraw) są podpisa-
ne przez osoby upoważnione?

30. Czy zakład ubezpieczeń ma obowiązek niezwłocznego 
przekazania Klientowi oryginału raportu z kontroli upraw 
lub raportu wyceny szkody?

31. Czy wyznaczono termin oględzin i sporządzenia wyceny 
po wystąpieniu szkody?

32. Czy rolnik może pozostawić kilka próbek w celu uzyskania 
alternatywnej opinii?

33. Jak jest zdefiniowana „klauzula rażącego niedbalstwa”?
34. W jakim terminie ubezpieczyciel musi przedstawić 

decyzję o wypłacie odszkodowania?

Jak znaleźć właściwego partnera?
35. I na koniec: nigdy nie bądź sam! Poszukaj partnera, 

który może Ci pomóc w rozwiązywaniu problemów 
z ubezpieczeniami lub firmami ubezpieczeniowymi. 
Możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego brokera, 
mającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczonego 
w ubezpieczeniach, który dokładnie zna rynki ubezpie-
czeniowe i posiada dobre relacje biznesowe z ubezpie-
czycielami upraw.

Maksym Shylov 
Group Practice Leader  

Food & Agriculture  
T +48 785 090 686 

m.shylov@greco.services
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Szkody w skrócie

  
Wycofanie kaszy z glutenem
Firma Denver Food musiała wycofać 
z obrotu partię produktu Kasza 
gryczana niepalona bezglutenowa 
BIO. W składzie stwierdzono 
obecność ziaren pszenicy, a więc i 
glutenu. Ostrzeżenie publiczne wydał 
Główny Inspektor Sanitarny.

Orzeszki z aflatoksynami
Główny Inspektorat Sanitarny 
opublikował ostrzeżenie dotyczące 
wycofywania z obrotu partii 
prażonych orzeszków ziemnych. 
Producentem jest firma Kresto. 
Powodem stwierdzenie przekroczenia 
dopuszczalnego limitu aflatoksyn.

Niebezpieczne toksyny  
w paście warzywnej
W warzywnej paście wegetariańskiej 
z pestkami dyni Mega Vega 
stwierdzono obecność Clostridium 
botulinum oraz toksyny botulinowej 

(jad kiełbasiany). Producentem jest 
upadła już firma Revocann. Główny 
Inspektor Sanitarny ostrzega przed 
spożyciem. Substancja, w zależności 
od podanej dawki, może powodować 
porażenie skurczu mięśni.

Pożar w Grupie Producentów 
Owoców
Tuż przed końcem roku, w miejscowości 
Trzylatków Duży (woj. mazowieckie), 
w Grupie Producentów Owoców 
EuroSad wybuchł pożar. Hala 
została zniszczona w całości, a 
dogaszanie pożaru trwało kilka dni. 
Jak podkreślają media, to już kolejna 
grupa producentów owoców, która 
uległa spaleniu.

Tysiące padłych kurcząt
W pow. słupeckim (woj. wielkopolskie) 
doszło w listopadzie do groźnego 
pożaru fermy drobiu. Padły 
wszystkie kurczaki – blisko  

15 tys. sztuk. Straty określa się  
jako „potężne”.

Pół miliona euro strat  
po pożarze stodoły
W grudniu, w Dolnej Bawarii, 
spłonęła stodoła, w której 
przechowywano maszyny rolnicze 
i nawozy sztuczne. Nikt nie został 
ranny, udało się ocalić pozostałe 
budynki gospodarstwa. Szkody 
materialne oszacowano na blisko 
500 tys. euro.

Gatunki chronione a szkody
Na ponad 10 mln zł wyceniono szkody 
spowodowane w 2021 roku na Warmii 
i Mazurach przez zwierzęta gatunków 
chronionych. Zgłoszono ponad  
1,6 tys. szkód. Te spowodowane przez 
bobry oszacowano na 9,9 mln zł, przez 
wilki - 219 tys. zł, a żubry - 66 tys. zł. 
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Zanieczyszczenie produktu 
Istotny problem i przykłady odpowiedzialności.

 
Firmy działające w branży spożywczej mogą napotkać wiele 

problemów prowadzących do znacznych strat, spowodowanych 
przypadkami skażenia produktów. Temat jest szczególnie 

ważny dla tych przedsiębiorców, którzy działają poza swoim 
lokalnym rynkiem. 

Zwłaszcza eksporterzy potrzebują dodatkowego 
wsparcia organizacyjnego i finansowego, gdy należy 
szybko zareagować w przypadku rzeczywistego lub 
potencjalnego zagrożenia własności albo życia lub 
zdrowia konsumentów w różnych częściach świata, 
spowodowanego przez ich produkt.

Według kilku przeprowadzonych badań, aż 58% firm 
zostało dotkniętych zdarzeniami związanymi  
z koniecznością wycofania żywności.

Ryzyko wycofania produktu
Oferta ubezpieczeniowa na wypadek wycofania 
produktu z rynku przeznaczona jest w zasadzie 
dla każdego Klienta, który wprowadza żywność do 
obrotu handlowego. Mogą to być zarówno produkty 
nieprzetworzone, (np. mięso rzeźne lub owoce morza), 

jak i wysokoprzetworzone produkty gotowe (np. wędliny, 
makarony, słodycze, napoje)

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów oraz 
wymogi dotyczące ich przechowania, dużą uwagę dla 
zapewnienia sobie możliwie szerokiego zakresu ochrony 
powinni zwrócić ci Klienci, którzy zajmują się dystrybucją 
np. owoców i warzyw. Produkty te są bardzo wrażliwe na 
warunki przechowywania. Niewłaściwe przechowywanie 
jaj i nabiału może prowadzić nawet do rozstroju zdrowia 
i chorób konsumentów. Ważne jest również, aby 
producenci wykorzystujący w swoim zakładzie orzechy, 
ziarna lub przyprawy, także mieli na uwadze ryzyko 
związane z ewentualnym zanieczyszczeniem ich produktu 
przez te czynniki alergizujące.

Produkt może zostać wycofany z rynku z różnych powodów. 
Może to być zanieczyszczenie mikrobiologiczne, czyli skażenie 
produktu bakteriami; mogą to być zanieczyszczenia fizyczne 
lub chemiczne. Przyczyną roszczenia i konieczności wycofania 
produktu może być też błędne oznakowanie lub użycie 
niezatwierdzonych składników, a nawet niezachowanie 
proporcji między poszczególnymi składnikami. Wszystkie te 
okoliczności prowadzą do uznania produktu za niespełniający 
wymogów, a nawet niebezpieczny dla odbiorców. Tym samym 
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powodują konieczność wycofania 
całych partii gotowych produktów.

Przykłady:
1. Niemiecka firma z obrotem 100 

mln EUR musiała ponieść dodat-
kowe koszty wycofania produk-
tu z rynku amerykańskiego i 
brytyjskiego. Dodatkowo straciła 
zysk brutto po tym, jak w ich 
produktach mięsnych znalezio-
no bakterie listerii. Ostatecznie 
strata wyniosła 90 mln EUR.

2. Producent butelek z Polski otrzy-
mał roszczenie o wartości 10 mln 
USD, związane z koniecznością 
wycofania z rynku kilku milionów 
butelek piwa. Tylko w trzech z 
nich stwierdzono pęknięcia, ale 
ze względu na bezpieczeństwo 
klientów wszystkie wprowadzo-
ne do obrotu musiały zostać 
wycofane. Strata została objęta 
ubezpieczeniem.

Przesłanki odpowiedzialności:
 ▪ Przypadkowe zanieczyszczenie – 

spożycie ubezpieczonego 
produktu doprowadziło lub może 
prowadzić do uszkodzenia ciała. 
Przykładami zanieczyszczenia 
są bakterie listeria, E. coli, 
salmonella lub ciała obce  
(np. plastik/metal w produkcie).

 ▪ Złośliwe zanieczyszczenie 
produktu — rzeczywista lub 
prawdopodobna celowa zmiana/
zanieczyszczenie produktu. Często 
dokonują tego niezadowoleni 
pracownicy, którzy mają dostęp 
do obiektu i/lub produktu.

 ▪ Wymuszenie związane z 
produktem — osoba lub grupa 
osób, która grozi wyłudzeniem 
pieniędzy za pomocą celowego 

manipulowania produktem,  
np. jego zanieczyszczenia.

 ▪ Wycofanie przez władze — 
wymuszone lub nakazane wycofanie 
przez rząd lub organ regulacyjny. 
Często obejmuje zawieszenie 
działalności i ma zastosowanie 
niezależnie od tego, czy występuje 
zanieczyszczenie czy nie.

 ▪ Niekorzystna reklama – 
jakikolwiek spadek sprzedaży 
spowodowany domniemanym, ale 
nie faktycznym, przypadkowym 
zanieczyszczeniem, które zostało 
rozpowszechnione w mediach 
społecznościowych, stronach 
internetowych, gazetach lub 
telewizji.

 
Ubezpieczenie zanieczyszczenia 
produktu (Product Contamination 
Insurace) oferuje znacznie szerszy 
zakres ochrony niż klasyczne 
ubezpieczenie wycofanie produktu 
i zapewnia pokrycie dla  szerokiego 
katalogu kosztów własnych:

 ▪ Koszty wycofania, wymiany 
(w tym wartość produktu)  
i zniszczenia — koszty i wydatki 
własne oraz osób trzecich.

 ▪ Przerwa w działalności 
ubezpieczonego, utrata zysku –  
m.in. jeśli obiekt jest zamknięty  
z powodu zanieczyszczenia  
i potrzebuje profesjonalnych  
usług badania i dezynfekcji obiektu. 
Nawet jeden dzień przestoju 
generuje stratę, a jego przedłużenie 
powoduje wzrost kosztów.

 ▪ Zwiększone koszty pracy – koszty 
pracy pracowników w godzinach 
nadliczbowych lub zatrudnienia 
dodatkowych osób w celu usunięcia 
zanieczyszczenia/wycofania 
produktu lub dezynfekcji zakładu.

 ▪ Koszty przywrócenia dobrego 
imienia – dotyczy kosztów 
doprowadzenia marki do stanu 
sprzed wycofania. Obejmuje 
koszty sprzedaży i marketingu, 
np. koszty udzielenia zniżki przy 
następnym zakupie produktu lub 
koszty promocji, w której kupując 
jeden produkt, otrzymujesz 
kolejny za darmo.

 ▪ Odszkodowanie z tytułu 
odpowiedzialności za wycofanie 
produktu – wszelkie szkody, 
które ubezpieczony jest 
prawnie zobowiązany wypłacić 
swojemu Klientowi w przypadku 
zanieczyszczenia. Szkody mogą 
obejmować utratę zysków Klienta, 
wydatki na rehabilitację lub zwrot 
kosztów zakupu.

 ▪ Koszty konsultanta – dostęp do 
konsultantów-ekspertów, którzy 
przeprowadzą ubezpieczonego 
przez sytuację kryzysową.  
W polisach dostępny jest również 
fundusz Pre-Incident, który 
może obejmować przejrzenie 
planów zarządzania kryzysowego 
i przeprowadzanie szkoleń w 
zakresie bezpieczeństwa żywności.

Korzystając z usług GrECo, otrzymasz 
ofertę dopasowaną do twoich potrzeb  
i oczekiwań.

Piotr Rudzki 
Lider Praktyki Financial Lines/

Financial Institutions
T +48 22 39 33 213 

p.rudzki@greco.services



Austriacka droga do ekologicznego rolnictwa. 
Nowe ryzyka i wyzwania

Ze względu na oczekiwania konsumentów oraz warunki 
klimatyczne i geograficzne, Austria od wielu lat stawia 

na przyjazne środowisku metody uprawy.
Zamiast promować jak największą liczbę zbiorów z 

hektara, Austria konsekwentnie realizuje politykę jakości.
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Austria słusznie jest uznawana za 
pioniera rolnictwa ekologicznego 
w Europie. Pierwsze ekologiczne 
gospodarstwa rolne na świecie 
zostały zarejestrowane właśnie 
w Austrii w 1927 r.. Również w 
Austrii, jako pierwszym kraju na 
świecie, ustanowiono krajowe 
przepisy, dotyczące rolnictwa 
ekologicznego, 10 lat przed 
podobnymi rozwiązaniami przyjętymi 
w ramach Unii Europejskiej. 
Austriacka filozofia rolnictwa uznaje 
produkty ekologiczne za znacznie 
więcej niż niszę. Obecnie z zalet 
rolnictwa ekologicznego korzysta 
23% austriackich rolników, a ponad 
25% wszystkich gruntów rolnych jest 
zarządzanych zgodnie z wysokimi 
standardami ekologicznymi. 
Oznacza to, że Austria już osiągnęła 
cel UE wyznaczony we flagowej 
strategii Komisji Europejskiej. Celem 
nadrzędnym jest upowszechnienie 
jak najbardziej ekologicznego 
użytkowania gruntów, dla zachowania 
dobrej jakości gleby, wody i powietrza 
dla kolejnych pokoleń.

W 2020 r. ponad 10% obrotów 
supermarketów w Austrii pochodziło 
ze świeżych produktów ekologicznych. 
Zachowanie wymogów dot. 
żywności ekologicznej wymusza 
rezygnację z biotechnologii. 
Austriaccy konsumenci nie akceptują 
stosowanych powszechnie w innych 
krajach nawozów chemicznych, 
pestycydów czy inżynierii genetycznej.
Rodzi to poważne wyzwania dla 
producentów żywności, rolników i 
dostawców środków do produkcji. 
Mimo ograniczenia stosowania 
chemicznych nawozów i środków 
ochrony roślin, średnie plony, np. 
kukurydzy, w Austrii są wyższe niż 
w Stanach Zjednoczonych. To rodzi 
zasadne pytania o sens stosowania 
chemicznego wspomagania wzrostu, 
skoro można osiągać podobne wyniki, 
zwiększając stosowanie substancji 
organicznych, promując płodozmian 
czy dbając o dobrostan zwierząt. 

Polityka rolna UE
Wdrożenie nowej polityki rolnej 
UE w Austrii, wg obecnych założeń, 
wiązałoby się ze znacznymi 
ograniczeniami funkcjonowania 
gospodarstw ekologicznych, które 

stanowią znaczący udział w ogólnej 
liczbie austriackich rolników. To 
jest obecnie główna obawa i punkt 
sporny w rozmowach między 
rolnikami a austriackim rządem.

Niezależnie od powyższego, obecnie 
austriaccy przedsiębiorcy stoją przed 
następującymi wyzwaniami:

1. Struktura własności, oparta  
na małych i średnich 
przedsiębiorcach. To znacząco 
utrudnia konkurencyjność na 
rynku europejskim i globalnym, 
ograniczając możliwości rozwoju 
również na rynku wewnętrznym. 
Mała skala działalności ogranicza 
dostęp do kapitału i wykwalifiko-
wanego personelu, co powoduje 
mniejsze nakłady na nowe, 
ekologiczne technologie.  

2. Mało rozwinięta sieć powiązań 
między poszczególnymi 
przedsiębiorcami. W Austrii 
występuje kilkanaście sieci 
przedsiębiorców i klasterów, 
których współpraca wzajemna 
jest dość ograniczona. Utrudnia 
to wymianę doświadczeń oraz 
tworzenie wspólnej infrastruktu-
ry badawczo-rozwojowej.

3. Słaba dynamika rozwoju na rynku 
lokalnym. O ile firmy austriackie 
rozwijają się dynamicznie na 
rynku międzynarodowym, co 
jest wynikiem dużego nacisku na 
eksport sektora usług związanych 
z ekologią i ochroną środowiska, 
to lokalny rynek usług i produktów 
ekologicznych stracił impet i nie 
rozwija się już tak dynamicznie jak 
10-15 lat temu. Wpływ na to może 
mieć malejąca konkurencyjność 
cenowa żywności ekologicznej. 
Zmiany rynków na poziomie glo-
balnym mogą mieć dalszy wpływ 
na dochody gospodarstw domo-
wych, co niekorzystnie wpływa na 
wzrost popytu na produkty i usługi 
ekologiczne.

4. Utrzymanie dochodowości 
gospodarstw po wdrożeniu 
nowej polityki rolnej UE. Dzięki 
polityce rolnej rządu w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat udało 
się zbudować silny sektor rolnic-
twa ekologicznego. Prowadzenie 

takich gospodarstw wymaga dużo 
większych nakładów niż w przypad-
ku rolnictwa intensywnego, a zmia-
na sposobu finansowania może 
zakłócić ich poziom dochodów.

5. Zapewnienie odpowiedniego do-
brostanu zwierząt. Austria jako je-
den z niewielu krajów UE regulacje 
prawne dotyczące dobrostanu 
zwierząt gospodarskich i hodowla-
nych, które zostały przyjęte już w 
2004 r. Przestrzeganie przepisów 
i zaleceń wymaga dodatkowego 
nakładu sił i środków. Również 
występowanie chorób epizootycz-
nych w samej Austrii oraz w kra-
jach sąsiednich budzi obawy co do 
możliwości utrzymania poziomu 
produkcji zwierzęcej w kolejnych 
latach, zwłaszcza w odniesieniu do 
trzody chlewnej.

6. Utrzymanie wydajności plonów, 
zwłaszcza przy ograniczonej 
możliwości stosowania chemicz-
nych nawozów i pestycydów w 
gospodarstwach ekologicznych. 
Choć obecnie wydajność upraw 
rolników austriackich może 
być porównywana z rolnikami 
z innych krajów prowadzącymi 
gospodarkę intensywną, to nie-
uniknione postępowanie zmian 
klimatycznych może wpłynąć 
na warunki prowadzenia upraw 
również w Austrii. Z drugiej stro-
ny mogą pojawić się zagrożenia 
biologiczne (nowe odmiany cho-
rób), które będą trudno zwalcza-
ne przez ograniczone możliwości 
stosowania środków ochrony 
roślin w uprawach ekologicznych. 

Podsumowując, choć rolnictwo w 
Austrii pozostaje na bardzo wysokim 
poziomie i jest światowym liderem 
gospodarstw ekologicznych, to stoi w 
obliczu podobnych wyzwań, jak inne 
gospodarki rolne w Europie. Wiąże 
się to ze zmianą w zakresie wspólnej 
polityki rolnej UE oraz zagrożeń 
zewnętrznych, na które sami rolnicy w 
Austrii nie mają dużego wpływu.

Georg Winter
CTO GrECo Group

T +43 5 04 04 290
g.winter@greco.services
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Aktywny Rozwój Talentów GrECo 
Program stypendialny ART GrECo.  

Poznaliśmy Laureatów 2. edycji!

To już II edycja naszego Programu stypendialnego  
ART GrECo. W tym roku dla 14 zdolnych uczniów GrECo 
Foundation przeznaczyła stypendia w kwocie 3 tys. zł. 

Przyznano też dwie nagrody dodatkowe po 2 tys. zł.

  
Szczególna sytuacja
W sytuacji pandemii rozwijanie pasji jest szczególnie trudne. Kontakty z rówieśnikami są niemal niemożliwe, a naprawianie 
szkoły – prawie nierealne. A o tym właśnie pisali tegoroczni kandydaci: jakiej szkoły by sobie życzyli, o jakiej szkole marzą. 

Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od niezwykle utalentowanych młodych ludzi z małych miejscowości na terenie województw 
mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały). 
9-osobowa Komisja Konkursowa, złożona z pracowników GrECo Polska, zmierzyła się z niezwykle trudnym zadaniem wybrania 
spośród wszystkich fantastycznych zgłoszeń 14 najlepszych. 

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

Szkoła podstawowa  

Maria Ambrożkiewicz, 7 klasa, 
Józefosław
Jej pasją jest jazda na rowerze.  
Tu czuje się swobodnie, tu realizuje swoje 
marzenia i pokonuje kolejne trudne 
wyzwania. Jeździ i ściga się z sukcesami 
w wyścigach szosowych, przełajowych i 
torowych. Zdobyła Puchar Polski w 2020 
i 2021 roku oraz Wicemistrzostwo Polski 
Szkółek Kolarskich MTB XC. Jej największy 
dotychczasowy sukces to Mistrzostwo 
Polski MTB XCO. Maria chciałaby, 
aby szkoła była dla uczniów, a 
lekcje pełne były rozwiązywania 

zagadek, tworzenia wniosków czy 
przeprowadzania doświadczeń  
np. na fizyce, chemii i biologii. 
 

Oliwia Domagała, 6 klasa, Mirków
Pierwszy raz pokazała się szerszej 
publiczności w wieku lat 7 na 
Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym w Sanoku, gdzie 
zdobyła tytuł Srebrnego Wirtuoza. Od 
tej pory była laureatką 34 konkursów 
ogólnopolskich i międzynarodowych, 
przeważnie zdobywając 1. miejsca.
W styczniu 2020 r. Oliwia zdobyła  
I nagrodę w konkursie Golden 
Classical Music  Awards w Nowym 

Jorku. Została zaproszona do udziału 
w koncercie laureatów i miała okazję 
zagrać koncert  w Carnegie Hall.
W szkole marzeń Oliwii większość 
przedmiotów uczniowie wybieraliby sami, 
nie byłoby sprawdzianów tylko wspólne 
rozmowy z nauczycielami, na lekcjach 
można byłoby napić się wody czy wyjść do 
toalety, a na lekcjach plastyki słuchałoby 
się muzyki odpowiedniej do danego  
zagadnienia plastycznego. 

Martyna Glapa, 7 klasa, Luboń
Od ponad 8 lat największą jej pasją 
jest pływanie. Spędza w wodzie ok. 
20 h tygodniowo – ale nie narzeka, 
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bo uwielbia pływać i... odnosi 
sukcesy. Na ogólnopolskich zawodach 
pływackich często zajmuje czołowe 
lokaty w niemal każdej konkurencji. 
Jest członkiem Wielkopolskiej Kadry 
Młodzików w Pływaniu. A ponieważ 
samo pływanie jej nie wystarcza 
– trenuje też triathlon i już odnosi 
sukcesy.  Martyna chciałaby szkoły, 
która rozwinie kreatywność uczniów 
i przygotuje ich do samodzielnego 
działania w dorosłym świecie. Szkoły, 
która będzie ich motywować i pozwoli 
na rozwijanie swoich pasji.

Anna Laskowska, 6 klasa, Chudów
Od 6. roku życia uczęszcza do Szkoły 
Podstawowej i Szkoły Muzycznej, gdzie 
uczy się grać na fortepianie. Ale nasza 
laureatka kocha też śpiewać, a liczne 
festiwale dowodzą, że robi to dobrze.
Zajęła 1. miejsce w Wojewódzkim 
Festiwalu Młodych Talentów, 
zdobyła Grand Prix w Europejskim 
Integracyjnym Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki „Dolnośląska Nuta”, 
a także 1. miejsce w Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej.
Marzeniem Anny jest śpiewać na 
największych scenach świata. Ania 
chciałaby, żeby szkoła była miejscem 
przyjaznym, kolorowym, pełnym dobra 
i szacunku. Żeby dzieci miały więcej 
czasu na bycie razem, bo wtedy szkoła 
będzie bardziej uśmiechnięta.

Emilia Sanecka, 7 klasa, Leśniewo
Od 7. roku życia uczy się gry  
na fortepianie – na lekcje gry 
dojeżdża do innego miasta 3 razy 
w tygodniu. Jest przewodniczącą 
samorządu uczniowskiego i działa w 
wolontariacie. Jej osiągnięcia to m.in.: 
1. miejsce na International Internet 
Art Competition «The key to talent», 

1. miejsce na II Międzynarodowym 
Konkursie dla Młodych Pianistów 
im. Vytautasa Mikalauskasa oraz 2. 
miejsce w Internetowym konkursie 
pianistycznym „Od siedmiolatka do 
nastolatka”.  Emilia marzy o szkole z 
miłą atmosferą, budującej poczucie 
bezpieczeństwa i wzajemnego 
zaufania, wskazującej drogę empatii 
i szacunku do drugiego człowieka. 
Takiej, w której uczeń cieszy się, 
że może spotkać ludzi inaczej 
myślących i pokazujących, że dojść 
do celu można również inną drogą.

Elżbieta Stachura, 6 klasa, 
Ostroszowice
Jest uczennicą 6 klasy szkoły 
podstawowej, mieszka w maleńkiej 
wsi Ostroszowice (woj. dolnośląskie), 
liczącej 485 mieszkańców. Ela kocha 
śpiewać. Śpiewa solo, w zespole 
i w duecie na najróżniejszych 
festiwalach i przeglądach piosenek 
wszelakich, zajmując czołowe 
pozycje lub uzyskując wyróżnienia. 
Gdyby policzyć wszystkie dyplomy na 
szczeblu regionalnym, ogólnopolskim 
i międzynarodowym, zabrakłoby 
nam skali.  Występuje na  różnych 
imprezach szkolnych, miejskich 
i koncertach charytatywnych. 
Wygrała takie konkursy i festiwale 

jak INTERNET CONTEST – STAR 
BRIDGE POLAND & IRELAND, XXV 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2021”, 
Międzynarodowy  Konkurs Kolęd, 
Pastorałek, Międzynarodowy  
Festiwal Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej Gdynia Open 2021.
Elżbieta marzy o szkole pełnej 
doświadczeń, zajęć w terenie, 
wycieczek naukowych, warsztatów, 
gier i zabaw, zajęć z gotowania, 
projektowania i szycia. Jej zdaniem 
uczniowie wraz z nauczycielami 
mogliby angażować się też w różne 
akcje społeczne, bo przecież nic 
nie daje więcej poczucia własnej 
ważności niż pomaganie innym.

Wojciech Walasek, 8 klasa,  
Polanica-Zdrój
Jego pasją jest muzyka – to dlatego 
3 razy w tygodniu dojeżdża do 
szkoły oddalonej o 70 km od jego 
domu. Od dziecka uwielbia grać 
na fortepianie, gra również na 
gitarze elektrycznej i harmonijce 
ustnej. Oprócz muzyki klasycznej 
interesuje się muzyką rockową 
i często występuje na różnych 
koncertach i konkursach, również 
charytatywnie. Jego osiągnięcia to 
m.in. 1. miejsce w I Ogólnopolskim 
Konkursie Pianistycznym im. prof. 
Janiny Romańskiej-Werner i 3. 
miejsce w Międzynarodowym 
Konkursie Muzycznym OPUS 2021, 
a także 3. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim na wiersz 
inspirowany muzyką, życiem i 
twórczością Fryderyka Chopina. 
Wojciech ma 14 lat i chciałby, żeby 
szkoła była po prostu... zwyczajna 
i prawdziwa, a nauczyciele, oprócz 
przedmiotów, uczyli życia oraz relacji  
z rówieśnikami i dorosłymi. 
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Nagroda dodatkowa:

Marta Kamińska, 8 klasa, Drawsko
Od momentu, kiedy potrafi trzymać 
kredkę, pasjonuje się rysowaniem, 
malowaniem i grafiką komputerową. 
Jest samoukiem, a już wygrała wiele 
konkursów, tych mniejszych i tych 
większych. Marta marzy o szkole 
przyjaznej. Takiej, w której znajdzie się 
przytulne miejsce. Gdzie po ciężkich 
zajęciach uczniowie będą mogli usiąść i 
wypić w spokoju ciepłe kakao…
Komputerowe projektowanie graficzne 
jest prawdziwą perspektywą na 
przyszłość, co bardzo dobrze zbiega się 
z założeniami statutu Fundacji GrECo.

Szkoła Ponadpodstawowa 

Jakub Chwastyniak, 2 klasa LO, Dąbcze
Jest utalentowanym pianistą z 
wieloma sukcesami. Zajął m.in. 
1. miejsce w XX International 
Competition Festival "Music Without 
Limits”, 2. miejsce w International 
Gloria Artis  Music Competition  
Vienna , a na VIII Rome International 
Competition w kategorii muzyki 
kameralnej 1. miejsce, zaś w kategorii 
fortepian solo – 2. pozycję. Jakub 
chciałby wkrótce ponownie wystąpić 

z Kameralną Orkiestrą Filharmonii 
Narodowej, tworzyć nowe kompozycje 
i aranżacje utworów, a także rozwijać 
się w specjalizacji jazzowej. Marzy o 
szkole pełnej nauczycieli-pasjonatów, 
którzy wprowadzają różnorodność, 
stosują rozmaite metody nauczania.  
Bo nauczyciel, który sam jest wielkim 
pasjonatem w swojej dziedzinie, 
szybko zarazi pasją słuchaczy.

Filip Glapa, 3 klasa LO, Luboń
Ma niecodzienną pasję, która nauczyła 
go wytrwałości, ciężkiej pracy i wiary 
w siebie: jest triatlonistą. Trzykrotnym 
mistrzem Polski i członkiem kadry 
narodowej. Gdyby tego było mało – jest 
też mistrzem Polski w aquatlonie. Filip 
– starszy brat równie utalentowanej 
laureatki Martyny – marzy o szkole, 
w której istnieje także życie poza 
nią, która nie ogranicza uczniów 
ogromem często nieużytecznej 
wiedzy. Takiej szkoły, która nie 
zabija kreatywności uczniów, a jest 
chętna do wspierania i dumna z 
pozaszkolnej działalności młodzieży.

Milena Konieczna, 1 klasa LO, 
Nowogrodziec
Jej pasją jest muzyka, ale odkrywa 
też swoją wyobraźnię pisząc listy. 
Wielokrotnie wygrała konkurs na 

najpiękniejszy list pisany odręcznie. 
Napisała tekst do własnej piosenki, 
nagrała teledysk, gra na różnych 
instrumentach: na gitarze, ukulele 
i pianinie. Wydała swój pierwszy 
singiel i pisze kolejne utwory, 
marzy też o wydaniu autorskiej 
płyty.  Milena chciałaby, żeby szkoła 
wspierała ją w drodze do marzeń, 
żeby pojawiło się więcej dodatkowych 
zajęć rozwijających zainteresowania 
(np. muzykę, aktorstwo czy literaturę), 
a uczniowie mieli więcej okazji do 
prezentowania swoich talentów.

Małgorzata Kuśmierczyk, 
absolwentka LO, Żórawina
Laureatka olimpiady wiedzy o prawie, 
finalistka olimpiady literatury i języka 
polskiego oraz olimpiady wiedzy 
o Polsce i świecie współczesnym. 
Młoda, ambitna kobieta, która często 
żartuje, że całe jej życie to żart. Właśnie 
rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i 
Informatyki Społecznej. Zdaniem Gosi 
zdaniem szkoła powinna skupiać się 
na rozwoju kompetencji miękkich 
wśród uczniów: umiejętności 
pracy w grupie, przemawiania, 
a także edukacji klimatycznej, 
wielokulturowej i z zakresu 
aktywności obywatelskiej. 

Klaudia Reszka, 2 klasa LO,  
Pruszcz Gdański
Zwykła-niezwykła nastolatka, która 
uwielbia spotkania ze znajomymi, 
podcasty kryminalne czy przytulanie się 
z kotem. Ale przede wszystkim trenuje 
sztuki walki i to 7 razy w tygodniu. 
Zapewne właśnie zdała egzamin na 
czarny, czyli mistrzowski pas taekwondo. 
Zdobywczyni Grand Prix Polski Seniorów 
i Juniorów, wicemistrzyni Polski Juniorów 
Młodszych, brązowa medalistka  
Pucharu Polski. Klaudia marzy o szkole, 
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w której jest miejsce na zajęcia 
dotyczące relacji międzyludzkich lub 
lekcje efektywnego uczenia się.  
I życzy wszystkim uczniom takich 
niesamowitych nauczycieli, jak 
grono pedagogiczne w jej szkole – 
aby inspirowali do działania i budzili 
pasję, byli dla uczniów autorytetem 
i przyjacielem w jednym oraz by 
w każdym momencie wspierali 
wychowanków w dążeniu do 
spełniania marzeń i realizacji celów.

Nadia Rosiak, 1 klasa LO, Żerniki 
Wrocławskie
Jej czas wypełniają treningi, zawody  
i obozy sportowe z zakresu  
gimnastyki artystycznej i tańca 
współczesnego – modern, jazz,  
show dance. O tym, że robi to dobrze, 
świadczą osiągnięcia na konkursach 
krajowych i międzynarodowych – 
zdobyła nie tylko Puchar Polski, ale 
jest też podwójną mistrzynią świata w 
tańcu! Nadia uważa, że współczesnej 
polskiej szkole często brakuje ciepła, 
wsparcia, rodzinnej, przyjaznej 
atmosfery, a przecież szkoła 
powinna otwierać okna na świat, 
uczyć życiowej ciekawości i odwagi, 
dodawać skrzydeł i przygotowywać 
do dorosłego życia.

Hanna Zawadka, 3 klasa LO, 
Sulejówek
Jest humanistką i artystką teatralną, 
a także wolontariuszką w fundacji 
Opiekuńcze Skrzydła i redaktorką 
gazetki szkolnej. Przez wiele lat 
była aktorką Teatru Chmur, gdzie 
indywidualnie i wraz z zespołem 
zdobyła wiele nagród na pokazach 
ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Pasję do literatury rozwija poprzez 
udział w konkursach i olimpiadach – 
dwukrotnie była laureatką Konkursu 
Polonistycznego organizowanego 
przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, w tym roku została 
laureatką olimpiady literatury i języka 
polskiego oraz zdobyła I Nagrodę 
Językoznawczą. Zdaniem Hani 
szkoła powinna być nastawiona na 
indywidualne wspieranie mocnych 
stron, respektować swoiste dla 
każdego uzdolnienia i trudności. 
Szkoła, która nie narzuca z góry 
wzorców i rozwiązań, ale uczy 
zadawać pytania i samodzielnie 
poszukiwać na nie odpowiedzi.

Nagroda dodatkowa

Zofia Klata, absolwentka LO, Lębork
Finalistka olimpiady biologicznej oraz 
olimpiady wiedzy o mózgu, świeżo 
upieczona studentka medycyny, 
która w przyszłości chciałaby 
pracować z dziećmi w spektrum 
autyzmu, zajmując się jednocześnie 
pracą naukową związaną z 
psychiatrią lub neurologią.
Fundacja GrECo wspiera właśnie takich 
młodych naukowców, bo przecież 
w przyszłości wszyscy będziemy 
potrzebowali oddanych ludzi w 
dziedzinie opieki medycznej i badań.
Zofia chciałaby szkoły, która odważy 
się wychować przyszłych laureatów 

Nobla, Nike lub Oscara, spojrzy 
na układ okresowy możliwości, 
obejrzy pod mikroskopem potrzeby i 
naszkicuje wykres pomysłów. Gdzieś 
po drodze mogłaby dojść do wniosku, 
że nieustannie zmienia się świat, 
społeczeństwo, nauka, a wraz z nimi 
zmieniają się także potrzeby młodych 
ludzi i wyzwania, którym muszą 
sprostać placówki edukacyjne.

Joanna Tkacz 
Asystentka Zarządu 
T +48 22 39 33 452 
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