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Ubezpieczenia  
a nowa rzeczywistość

Tym razem – nieco inaczej niż 
przy wcześniejszych wydaniach 
naszego biuletynu "Spotlight" – nie 
skupiamy się na opisaniu jednego 
konkretnego ryzyka i wyjaśnie-
niu, jak wygląda on z perspektywy 
branży ubezpieczeniowej. Biorąc 
pod uwagę, jak od przeszło 2 lat 
zmienia się rzeczywistość wokół 
nas, chcemy przybliżyć Państwu 
zmiany, które zachodzą również 
w sektorze ubezpieczeń. Stąd taki 
właśnie temat przewodni: Ubez-
pieczenia na trudne czasy. Bo że są 
trudne i wyjątkowo nieoczywiste, 
czujemy przecież wszyscy.

Ochrona życia i zdrowia zawsze 
była kluczowa, ale teraz dla wszyst-
kich stało się jasne, jak bardzo jest 
ważna i niezbędna. Branża widzi 
to zarówno w umowach indywi-
dualnych, jak i w grupowych. Tak 
dla pracodawców, jak i przede 
wszystkim dla pracowników, prio-
rytety ustawiły się na nowo. 
Jednocześnie nie zapominamy, jak 
wiele zagrożeń czyha na klientów w 
obszarze majątkowym. Pandemia, 
wojna, galopująca inflacja to ryzyka, 
na wypadek których również warto 
znaleźć dobre odpowiedzi.  
W GrECo jak zawsze szukamy dla 
Państwa tych najlepszych.

Paweł Paluszyński
Prezes Zarządu 

Ubezpieczenia na trudne czasy
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Przyszłość dzieje się dzisiaj  
Życie biznesu w trudnych czasach

 
Minęły ponad 2 lata życia w nowej, covidowej rzeczywistości. 

Z dnia na dzień zaczęliśmy żyć zdalnie. Zdigitalizowaliśmy 
biblioteki dokumentów, zautomatyzowaliśmy procesy, 

opracowaliśmy plany ciągłości, zabezpieczyliśmy klientów. 
Zmieniliśmy sposób myślenia o pracy – dzisiaj biurem  

może być nasz dom. W GrECo poradziliśmy sobie 
organizacyjnie i technologicznie.

Pracowaliśmy zdalnie,  potem 
hybrydowo, i pomimo braku 
spotkań twarzą w twarz – mieliśmy 
spotkania monitor w monitor, aby 
zaspokoić pracę zespołową w firmie 
i motywować do dalszych działań.

Technologia zdała u nas egzamin  
i zostanie z nami już na zawsze – nie 
tylko przez wymogi prawa, ale także 
przez inspirację i rozwój. I kiedy 
wydawało się, że już nic gorszego 
wydarzyć się nie może, tuż za 
wschodnią granicą Polski wybuchła 
wojna i kolejny raz stanęliśmy w 
obliczu nowej rzeczywistości.  
Rzeczywistości, w której wojna  
stała się pretekstem do wszystkiego. 
W rzeczywistości kwestionowa-
nia człowieczeństwa, wzrostu cen 
paliw, żywności i wszelkich dóbr. 
Galopującej inflacji, wzrostu stóp 
procentowych (choć te akurat 
czynniki to następstwo również 
innych mechanizmów). Huśtawki 
walutowej i śmiałych cyberataków. 
Jesteśmy świadkami zmieniających 
się firm i rynków, ich wyników finan-
sowych i standingu.

W ubezpieczeniach:
 ▪ wydarzenia ostatnich 2 lat uświa-

domiły wszystkim, jak ważne jest 
życie i zdrowie. Poczucie bezpie-
czeństwa i pełnej ochrony stały 

się priorytetowe. Odpowiedzią na 
takie zapotrzebowanie są ubezpie-
czenia zdrowotne, szpitalne oraz 
rozkwit ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Roz-
wijać będzie się nadal assistance 
medyczne, druga opinia lekarska 
czy oszczędnościowe produkty 
ubezpieczeniowe,

 ▪ grupowe ubezpieczenia na życie  
w większości zakładów ubezpie-
czeń spełniły oczekiwania ochrony 
z tytułu wystąpienia Covid-19, 
zapewniając świadczenie śmierci 
z powodu choroby (o ile nie ma 
wyłączenia epidemii), pobyt w 
szpitalu, w tym OIOM,

 ▪ na rynku pojawiły się ubezpiecze-
nia parametryczne – opracowane 
nie przez bigtechy czy fintechy, 
które dyktują dziś tempo innowa-
cji, ale przez brokerów i rease-
kuratorów. Dzięki cyfryzacji i w 
następstwie wojny, parametryka 
ma duże szanse na stałe zagościć 
na rynku, a możliwe, że stać się 
jego wiodącym produktem,

 ▪ wojna w Ukrainie uruchomiła 
piękne gesty ubezpieczycieli, któ-
rzy zaoferowali uciekającym przed 
wojną ludziom bezpłatny dostęp w 
swoich placówkach do opieki me-
dycznej (wizyt lekarskich i badań 
diagnostycznych), czy też objęcie 
zmotoryzowanych uchodźców 

granicznym ubezpieczeniem OC 
komunikacyjnym, uprawniającym 
do jazdy po polskich drogach. 

Pandemia... Wojna... Co jeszcze 
może nas spotkać? Może już nic 
gorszego, a tym razem przyjemnego 
i innowacyjnego? Być może zaprzy-
jaźnimy się z technologią i sztuczną 
inteligencją na dobre, by dzięki nim 
stworzyć jak najlepsze usługi dla 
współpracowników i klientów...?

W GrECo bardzo ważna jest kultura 
organizacji, specjalistyczna wiedza 
branżowa, środowisko pracy i odpo - 
wiednia atmosfera. To wyróżnia 
nas na rynku i właśnie dlatego 
zarówno klienci, jak i pracownicy, 
lubią z nami współpracować i czują 
się tu bezpiecznie. A technologia? 
Bez ludzi nie istnieje. Z firmą 
jest podobnie. Dlatego w GrECo 
czujemy, że znaleźliśmy się w 
odpowiednim miejscu. Jesteśmy 
przygotowani na przyszłość... a ta 
dzieje się już dzisiaj. 

Patrycja Paluszyńska
Liderka Praktyki FI/FL 

Broker ubezpieczeniowy  
i reasekuracyjny

T +48 785 090 715 
p.paluszyńska@greco.services
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Ciepło, cieplej, gorąco! 
O zmianach – nie tylko klimatu

W ostatnich latach coraz częściej jesteśmy świadkami 
katastroficznych zjawisk pogodowych, które mają 

krytyczny wpływ na prowadzoną działalność, 
zgromadzony majątek, a nawet ludzkie życie.  

O ich przyczynach napisano już wiele, ale jednym  
z najważniejszych powodów jest radykalny  

wzrost średniej temperatury. 

Nieuniknione zmiany
Do tej pory nie mieliśmy w Polsce do czynienia z 
huraganem o sile porównywalnej z tymi, które uderzyły 
w Stanach Zjednoczonych (np. Katrina, Irma, Harvey). 
Były to huragany o najwyższej, 5. kategorii w skali Saffira-
Simpsona. W Polsce najsilniejszym odnotowanym w 
ostatnich latach był orkan Cyryl (Kiril) ze stycznia 2007 r., 
podczas którego prędkość wiatru (zanotowana w stacji 
meteo na Śnieżce) przekraczała w porywach 250 km/h, 
co oznacza, że miał kategorię 3.

Polska, z racji położenia, jest w dużo lepszej sytuacji niż 
kraje Europy Zachodniej. Huragany formujące się nad 
Atlantykiem i zmierzające na wschód, wyładowują swoją 
energię w pierwszej kolejności nad terytorium zachodniej 
Europy, do nas docierają już dużo mniej gwałtowne. Nie 
oznacza to jednak, że nie wyrządzają szkód. Na przykład 
nawałnice, które przetoczyły się nad Polską 11-12 
sierpnia 2017 r., przyniosły straty materialne wyceniane 
na 2,7 mld zł, głównie w przyrodzie (zniszczone lasy). 
Według szacunków odbudowa drzewostanu (uprzątnięcie 
i posadzenie nowych drzew) może zająć nawet do 25 lat.

Biorąc pod uwagę, że ryzyko podobnych zdarzeń rośnie, 
konieczne wydaje się szukanie rozwiązań, które pozwolą 
zabezpieczyć klientów przed ich skutkami. Jak widać 
powyżej, zjawiska katastroficzne powodują szkody 
nie tylko w typowym mieniu, będącym standardowo 
przedmiotem ubezpieczenia, ale np. w lasach i uprawach.
 
Powinniśmy też pamiętać, że zmiany klimatu wpływają 
już teraz również na te czynniki, które w mniejszym 
stopniu lub prawie w ogóle nie kojarzą się z naszą branżą. 
Chodzi np. zmiany w globalnej ekonomice rolnictwa 

W ostatnich 20 latach widoczne są bardzo duże 
wzrosty średnich temperatur rocznych wobec średniej 
z ostatnich 100 lat. Na terenie Europy sięgają one 
1,5-2°C, co jest odczuwalne również w Polsce. Zgodnie 
z przewidywaniami, stały wzrost temperatury o taką 
wartość pociągnie za sobą m.in. zmiany we florze naszego 
regionu. Inaczej mówiąc, w perspektywie kilkudziesięciu 
lat możemy już nie widzieć za oknem sosen, modrzewi 
lub brzóz, które wolą chłodniejszy klimat, a dzisiaj 
stanowią ok. 75% powierzchni polskich lasów. Ich miejsce 
zajmą jodły, buki i dęby, dla których cieplejszy klimat jest 
optymalny. W ślad za tym nastąpią również zmiany w 
innych roślinach, grzybach i zwierzętach.

Wyższa temperatura całej naszej planety wobec średniej 
stuletniej również sięga wartości ponad 1,5°C. Skutki 
globalnego ocieplenia są łatwe do przewidzenia, 
obecnie nieuniknione i z wieloma musimy się mierzyć 
już teraz. Możemy tu wymienić najbardziej oczywiste 
z punktu widzenia ubezpieczeń zwiększenie częstości 
i gwałtowności zjawisk atmosferycznych takich jak 
huragany, czy podniesienie poziomu mórz i wzrost ryzyka 
powodziowego na terenach przybrzeżnych. 

Wyższa temperatura oznacza też większą energię 
zakumulowaną w atmosferze, co przekłada się na 
większą gwałtowność np. huraganów z towarzyszącymi 
im deszczami. Eksperci nie pozostawiają wątpliwości 
– do takich gwałtownych zjawisk powinniśmy się już 
przyzwyczajać. Jeszcze 30 lat temu, na początku lat 
90., huragany w naszej części Europy pojawiały się 
sporadycznie. Obecnie notujemy ich nawet kilkanaście 
rocznie. Cóż za zaskakująca zbieżność z anomaliami 
temperatury, prawda?

6     I    Spotlight Ubezpieczenia na trudne czasy



Oktober 2019    I     7Jesień 2022 r.   I     7

i zaopatrzenia w żywność oraz wymuszone zmianami 
klimatu migracje ludności. 

Zmiana średniej temperatury pociąga za sobą wzrost 
kosztów produkcji rolnej (dodatkowe koszty nawadniania 
i nawożenia), wpływając na ceny dla konsumentów 
i dostępność produktów. Postępujące pustynnienie 
obszarów uprawnych na południu będzie wymuszało 
stosowanie nowych rodzajów upraw lub przenoszenie 
produkcji rolnej na obszary z bardziej przyjaznymi 
warunkami klimatycznymi. Możemy mieć tylko nadzieję, 
że zmiany będą się odbywały możliwie wolno i będziemy 
mieli wystarczająco dużo czasu, żeby się do nich 
przygotować. Wszyscy mamy świadomość, że nie jesteśmy 
w stanie tego procesu zatrzymać i powrócić do warunków 
sprzed 100 lat. Zmiany są nieuniknione i musimy się  
do nich dostosować.

Zdarzenia nagłe i o charakterze długotrwałym
W jaki sposób możemy przygotować się do nowych 
wyzwań, jaką pomoc możemy zaproponować klientom, 
żeby odpowiednio zabezpieczyć ich przedsiębiorstwa, 
majątek, źródła dochodu?

W przypadku zdarzeń pogodowych doskonale działają 
ubezpieczenia standardowe, w których odpowiedzialność 
jest oparta o zaistnienie zdarzenia o charakterze nagłym, 
którego nie dało się przewidzieć albo uniknąć. Wszelkiego 
rodzaju szkody powstałe wskutek działania wiatru, 
uderzenia pioruna, opadów gradu są objęte ochroną w 
ramach wszystkich dostępnych na rynku ubezpieczeń 
majątkowych. Osobną kwestią jest ochrona dla takich 
szkód, które nie mają nagłego przebiegu, a ich przyczyna 
jest długotrwała. W standardowych warunkach jedynym 
zdarzeniem tego rodzaju jest szkoda spowodowana przez 
ciężar (napór) śniegu lub lodu. Wydaje się to uzasadnione 
tym, że o ile ciężar śniegu lub lodu ma charakter 
długotrwały, to już samo zdarzenie, np. zawalenie części 
budynku lub budowli wskutek naporu takiego ciężaru, ma 
z reguły charakter nagły.

Zupełnie bez ochrony natomiast pozostają zdarzenia, które 
ze swojej istoty nie są nagłe, ich czas trwania liczy się w 
dniach, a czasem tygodniach. W związku ze zmianami 
klimatycznymi, będziemy coraz częściej świadkami 
takich szkód. Mają one szczególnie istotne znaczenie w 
przypadku działalności, które od pogody zależą wprost, 
jak np. rolnictwo. W tym przypadku nie ma możliwości 
„schowania“ środków obrotowych, które znajdują się na 
polu. O ile w przypadku zdarzeń, które mają charakter 
jednorazowy i dotyczą niewielkich powierzchni upraw, 
np. przymrozki na plantacji owoców, można stosować 
zabezpieczenia w postaci zamgławiania lub zraszania, 
o tyle dla upraw wielkopowierzchniowych i zdarzeń 
długotrwałych (mróz, susza) nie ma rozwiązań, które 
mogłyby być stosowane powszechnie.

Zmiany klimatu a rolnictwo
Dla rolnictwa zmiany klimatu oznaczają coraz częstsze i dłuższe 
susze. Wyższe średnie temperatury, poza generowaniem 
bardziej gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zaburzają 
również dotychczasową równowagę w globalnych 
układach barycznych. Wyższa temperatura nad oceanem 
i gwałtowne zjawiska na styku oceanu z lądem powodują, 
że mniej wilgotnego powietrza dociera w głąb kontynentu, 
ograniczając opady. Występujące obecnie najczęściej krótkie i 
gwałtowne opady nie nawilżają odpowiednio gleby, gdyż duże 
ilości wody spływają po jej wierzchnich warstwach do cieków 
wodnych i nie wnikają w głąb. Wyższa temperatura powietrza 
powoduje z kolei szybsze parowanie wody deszczowej, a mała 
ilość opadów śniegu zimą nie pozwala gromadzić wilgoci w 
niższych warstwach gleby. 

Z kolei łagodne zimy, które powodują bardzo wczesne 
rozpoczęcie okresu wegetacyjnego, wpływają na dużą 
podatność upraw na wyniszczające skutki późnych 
przymrozków. Z punktu widzenia plantatorów jest to 
bardzo trudna sytuacja, gdy np. ciepły grudzień powoduje 
szybszy niż zazwyczaj wzrost roślin, co czyni je dużo bardziej 
wrażliwymi na fale zimna w kolejnych miesiącach. Przy 
standardowym dla naszego klimatu przebiegu pór roku, 
okres zimowy oznacza ograniczenie wegetacji roślin, 
zatrzymanie ich procesów wzrostu i zwiększenie odporności 
na niskie temperatury. Jeżeli dzięki zatrzymaniu wegetacji 
zimą, w okresie wiosennym rośliny nie osiągnęły jeszcze 
późniejszych faz rozwoju, są w stanie przetrwać nawet 
przymrozki wiosenne. Występujące ostatnio ciepłe zimy 
znacznie upośledzają ten mechanizm i powodują ryzyko 
dużych szkód w przypadku przymrozków w kwietniu i maju.

Gwałtowna pogoda to również ryzyko intensywnych 
opadów gradu, które są w stanie całkowicie zniszczyć nawet 
duże połacie upraw. Takie opady często formują się pod 
chmurami burzowymi, występującymi na styku gorącej i 
chłodnej masy powietrza przy frontach atmosferycznych. 
Podobnie jak w przypadku przymrozków, przed gradem dla 
dużej powierzchni uprawy trudno się zabezpieczyć. 

Alternatywa
Dla wszystkich opisanych wyżej ryzyk (susza, przymrozki, 
grad) standardowe ubezpieczenia działają wybiórczo, 
jedynie dla niektórych rodzajów upraw albo dla niektórych 
lokalizacji. Rozwiązaniem mogą być ubezpieczenia 
parametryczne (indeksowe), które są ciekawą alternatywą 
dla ubezpieczeń standardowych.

Ubezpieczenia na trudne czasy

Jacek Chojnacki 
Dyrektor Regionu Food & Agri  

Broker ubezpieczeniowy 
T +48 609 600 960 

j.chojnacki@greco.services
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Co po covidzie? 
Bieżące problemy budownictwa

 
Na 2022 rok wszyscy patrzyliśmy z wielką nadzieją –  

na zniesienie obostrzeń, rezygnację z maseczek, możliwość 
podróżowania bez testów i ograniczeń, powrót do pracy 

biurowej i normalne funkcjonowanie. Tymczasem początek 
roku i wybuch wojny w Ukrainie całkowicie zrewidował nasze 

oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

Worek problemów
Pandemia wpłynęła głównie na rynek 
wynajmu powierzchni biurowych czy 
hotelowych, ale również na sektor 
budownictwa: spowodowała zabu-
rzenia łańcuchów dostaw i pośrednio 
wywołała wzrost cen materiałów. 
Dodatkowo problemy z uzyskaniem 
decyzji administracyjnych przyczyniły 
się do opóźnienia realizacji wielu 
projektów. W pierwszym kwartale tego 
roku początek wojny w Ukrainie spowo-
dował dodatkowe problemy w każdym 
sektorze gospodarki, w tym również – 
ponownie – w budownictwie.
 

Wykonawcy z dnia na dzień zostali 
bez pracowników z Ukrainy, którzy 
stanowili ponad 75% zagranicznej 
kadry na budowach (szacunki  
mówią o 370 tys. osób), a którzy 
wrócili do swojego kraju, by walczyć 
z agresorem. Już podczas pandemii 
mieliśmy do czynienia z problemami 
z siłą roboczą, gdyż część pracowni-
ków z powodu pandemii nie mogła 
wrócić do Polski po wyjeździe do 
Ukrainy. Dodatkowym obciążeniem 
budżetu realizowanych kontraktów 
jest ciągły wzrost wynagrodzeń w 
sektorze budowlanym, wynikający  
z niskiej dostępności wykwalifikowa-
nej siły roboczej i postępującej inflacji.

Kolejnym czynnikiem mającym 
wpływ na realizację projektów,  
z którym musi zmierzyć się branża 
budowlana, jest ciągły wzrost cen 

materiałów (głównie stali, oleju 
napędowego, węgla koksowego, 
cyny) oraz brak dostępności stali  
na rynku lokalnym.

Wszystkie powyższe czynniki przy-
czyniają się do opóźnień w realizacji 
kontraktów i pociągają za sobą kolejne 
koszty wynikające z przedłużeń 
polis ubezpieczeniowych i gwarancji 
ubezpieczeniowych. Wydłuże-
nia realizacji kontraktów zwiększają 
ryzyko wystąpienia szkody – ciągłe 
zmiany harmonogramów powodują, 
iż prace przewidziane na inny okres 
roku zostają wykonane w trudniej-
szym okresie. Z kolei wystąpienie 
zdarzenia szkodowego pociąga za 
sobą dodatkowe koszty odbudowy po 
szkodzie, które nie zawsze będą zre-
kompensowane przez ubezpieczyciela 
w 100%. Inflacja powoduje bowiem, 
że ceny materiałów i robocizny są 
dużo wyższe niż w momencie zawie-
rania ubezpieczenia. 

Kolejnym zagrożeniem jest ryzyko 
upadłości podwykonawców i brak 
ożliwości kontynuowania przez nich 
prac. Szacuje się, że od początku  
roku ok. 2 tys. projektów zostało 
wstrzymanych z powodów 
niepewnej sytuacji rynkowej. 

Co dalej?
Niestety rynek ubezpieczeniowy nie 
przygotował jeszcze standardowych 
rozwiązań ubezpieczeniowych speł-
niających oczekiwania klientów, które 

np. pokrywałyby koszty opóźnienia 
realizacji inwestycji wynikających z 
pandemii (grupowego zachorowania 
pracowników lub nakazu wstrzy-
mania prac). Brak też rozwiązań 
w zakresie pokrycia dla gwałtow-
nego wzrostu materiałów i energii 
czy braku dostępności podwyko-
nawców i pracowników. Są to ryzyka 
postrzegane przez ubezpieczycieli 
jako ryzyko prowadzenia działal-
ności i jako takie standardowo nie 
podlegają ubezpieczeniom. 

Wojna w Ukrainie spowodowała 
także wzrost zainteresowania 
ubezpieczeniami ryzyk wojennych, 
terroryzmu i sabotażu lub 
związanych z działaniami 
wojskowymi (np. zajęcie mienia 
przez wojsko, powołania 
pracowników do zadań militarnych). 
Klienci z branży budowlanej 
napotykają dziś naprawdę wiele 
problemów przy prowadzeniu 
działalności i potrzebują wsparcia. 
Rynek ubezpieczeniowy ma 
jeszcze sporo możliwości, by 
zapewnić klientom ochronę poza 
standardowymi rozwiązaniami, do 
których już się przyzwyczailiśmy.

Luiza Jurkiewicz-Wójcik
Account Manager

Broker ubezpieczeniowy
T +48 509 970 596 

l.jurkiewicz-wojcik@greco.services
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Ubezpieczenie CAR/EAR  
Z czym to się je?

 
Prowadzisz działalność budowlaną, oferujesz usługi 

generalnego wykonawstwa, podwykonawstwa, a może jesteś 
inwestorem w procesie budowlanym? Niezależenie od tego, 

która z tych ról jest Twoim udziałem, ubezpieczenie  
CAR/EAR jest produktem właśnie dla Ciebie!

Ubezpieczenie CAR – Construction All Risks – jest ubez-
pieczeniem prac budowlanych w ogólności, choć często 
nazywane bywa ubezpieczeniem wykonawców budow-
lanych. To dlatego, że zazwyczaj to właśnie wykonawcy 
są zobligowani przez inwestorów do zawarcia takiej 
polisy, lub zawierają ją sami. Polisa ta obejmuje ochroną 
szkody na zasadzie pokrycia wszystkich ryzyk, a więc 
powstałe m.in. w wyniku pożaru, powodzi, zalania, 
działania porywistego wiatru i ulewnego deszczu czy 
osuwania się gruntu, ale oferuje też zabezpieczenie na 
wypadek kradzieży, wandalizmu, błędów ludzkich czy 
nieprawidłowego wykonawstwa.

Ubezpieczenie EAR – Erection All Risks – jest polisą dla 
prac montażowych, np. w przypadku budowy ciągów 
technologicznych, instalacji maszyn czy montażu kon-
strukcji szkieletowych.

Jak wybrać między CAR a EAR?
Polisy CAR co do zasady są bardziej odpowiednie dla 
projektów takich jak budowa budynków, dróg, linii kole-

jowych, zaś EAR to produkt dopasowany do potrzeb prac 
związanych z montażem i instalacją maszyn czy wypo-
sażenia. Wyboru odpowiedniego ryzyka dokonuje się w 
oparciu o przewidziany do ubezpieczenia zakres przed-
miotu prac. Jeśli przewidywane prace nie są proste do 
określenia jako jedna lub druga kategoria, to nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby polisa pokrywała oba ryzyka. To roz-
wiązanie jest zresztą bardzo często stosowane na polskim 
rynku, gdyż warunki ubezpieczenia w zakresie podstawo-
wym są wspólne dla CAR i EAR.

Dlaczego ubezpieczenie CAR/EAR jest tak ważne?
Przede wszystkim należy pamiętać, że jakakolwiek 
klasyczna polisa ubezpieczenia mienia, również w 
systemie od wszystkich ryzyk, wyłącza z ochrony obiekty 
w budowie. Jest to zrozumiałe, bo proces budowlany 
generuje specyficzne ryzyka, które mogą spowodować 
szkody, na które nie są narażone istniejące już obiekty.
W zależności czy inwestor w procesie budowlanym 
bierze odpowiedzialność za ubezpieczenie ryzyka tego 
procesu na siebie, czy też przerzuca go na wykonawcę, 
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to ubezpieczenie takie zapewni obu 
stronom zabezpieczenie ich wza-
jemnych interesów. Każda szkoda w 
przedmiocie budowy czy montażu 
spowoduje koszty dodatkowe, 
związane w najprostszym scenariu-
szu z samą naprawą, a w najbardziej 
skomplikowanym - ze zmianą 
projektu czy technologii. Ostatecz-
nie wykonawca i tak będzie zgodnie 
z umową zobowiązany do przeka-
zania gotowego obiektu za cenę 
uzgodnioną w umowie, a więc 
wszelkie dodatkowe koszty wynikłe 
ze szkody obciążą jego rachunek w 
przypadku braku ubezpieczenia.  
W sytuacji, w której wykonawca nie 
będzie posiadał polisy ubezpieczenia 
ryzyk budowy, a szkoda okaże się na 
tyle kosztowna, że nie będzie on w 
stanie tego kosztu pokryć, to z kolei 
inwestor, mimo posiadania umowy 
z wykonawcą, stanie przed wizją 
niedokończonego procesu inwesty-
cyjnego i prawdopodobnego sporu o 
kary umowne. Aby uniknąć takiego 
scenariusza, inwestor powinien 
wymóc w umowie obowiązek ubez-
pieczenia budowy przez wykonawcę 
lub ewentualnie samemu zawrzeć 
stosowną polisę, w której wskaże 
jako współubezpieczonego również 
wykonawcę.

Poza inwestorem i wykonawcą 
katalog ubezpieczonych można 
rozszerzyć o podwykonawców 
wszystkich stopni, konsultantów 
i doradców technicznych, zarzą-
dzających projektem, dostawców 
materiałów, maszyn, sprzętu itd.

Przedmiot ubezpieczenia i struk-
tura polisy CAR/EAR
Przedmiotem ubezpieczenia w 
polisie budowlano-montażowej są 
wszystkie prace wykonywane w 
związku z przygotowaniem i wyko-
naniem projektu oraz budową lub 
montażem oraz wszystkie materiały, 
a opcjonalnie także zaplecze 
budowy, maszyny, odpowiedzialność 
cywilna deliktowa, a nawet utrata 
planowanego zysku.

Zakres ubezpieczenia CAR/EAR to 
trzy sekcje:

 ▪ Sekcja I pokrywa szkody material-
ne i jest w formule ochrony od 

wszystkich ryzyk. Oznacza to, że 
cokolwiek nie jest wyłączone na 
bazie warunków ubezpieczenia, 
jest ubezpieczone. 
Przykładowe zdarzenia objęte 
ochroną w Sekcji I to pożar, ude-
rzenie pioruna, wybuch, upa-
dek samolotu (FLEXA), zalanie, 
powódź, deszcz nawalny, śnieg, 
lawina, wichura, zapadanie się 
lub osuwanie gruntu, włamanie, 
kradzież, złe wykonawstwo, akty 
wandalizmu, błąd ludzki.

 ▪ Sekcja II to pokrycie odpowie-
dzialności cywilnej deliktowej, co 
oznacza, że nie jest ubezpieczona 
odpowiedzialność wobec osób 
trzecich z tytułu niewykonania 
lub niewłaściwego wykonania 
kontraktu.

 ▪ Sekcja III daje możliwość ubez-
pieczenia utraty planowanego 
zysku, który nie zostanie osią-
gnięty w związku z przekrocze-
niem harmonogramu inwestycji 
z powodu wystąpienia szkody 
w przedmiocie prac. Ryzyko to 
nazywane jest Advanced Loss Of 
Profit (ALOP).

Istotne jest, że zawarcie umowy 
ubezpieczenia CAR/EAR wymaga 
wyboru co najmniej Sekcji I, a 
Sekcje II i III są dodatkowe, jednak 
nie mogą funkcjonować samodziel-
nie bez bazowej ochrony dla mienia 
będącego przedmiotem prac.

Formuła ubezpieczenia i zakres 
terytorialny
Ubezpieczenia CAR/EAR zawierane 
są w dwóch wariantach, tj. jako 
polisy indywidualne dla poszcze-
gólnych inwestycji lub jako umowy 
generalne w formule otwartego 
pokrycia. Pierwsza formuła jest 
stosowana dla pojedynczych kontrak-
tów budowlanych, daje elastyczność 
dopasowywania zakresu ochrony 
do prac o różnym charakterze, jest 
wybierana często nie tylko przez 
wykonawców, ale też inwestorów.

Ubezpieczenie w formule umowy 
generalnej jest zaś odpowiedzią na 
potrzeby przedsiębiorstw realizu-
jących w swojej działalności dużą 
liczbę kontraktów o podobnym cha-
rakterze, dla których możliwe jest 
określenie warunków brzegowych 

włączenia prac do ochrony, a także 
które wymagają podobnego zakresu 
klauzul dodatkowych. Dzięki temu 
można wynegocjować atrakcyjne 
warunki dotyczące ceny i zakresu 
ochrony w oparciu o planowany obrót 
oraz ułatwić proces plasowania ryzyk 
poprzez rezygnację z każdorazowego 
występowania na rynek z zapytaniem 
o oferty ubezpieczenia.

Bezpośrednio z wybraną formułą 
ubezpieczenia łączy się zakres tery-
torialny zapewnianej ochrony, który 
może być określony jako plac budowy  
i jego najbliższe otoczenie w przypadku 
polisy dla pojedynczego kontraktu, 
lub większe terytorium prowadzenia 
działalności gdy mówimy o umowie 
generalnej (teren danego kraju, np. RP 
czy szerszy, np. UE, Europa). Ochronę 
można też rozszerzyć o trasy trans-
portu materiałów, urządzeń czy 
maszyn, a także o miejsca składowania 
poza placem budowy, w tym u produ-
centa lub dostawcy.

Przykładowe rozszerzenia podstawo-
wego zakresu ochrony CAR/EAR:

 ▪ ubezpieczenie błędów projektowych,
 ▪ ochrona dla wad materiałowych 

czy odlewniczych powstałych  
w procesie produkcji,

 ▪ ubezpieczenie kosztów błędów 
montażu i wykonania prac,

 ▪ ochrona mienia istniejącego  
w otoczeniu budowy,

 ▪ pokrycie kosztów usunięcia  
pozostałości po szkodzie,

 ▪ ochrona dla kosztów dodatko-
wych powołania ekspertów.

Pamiętaj – o najlepiej dopasowany 
do Twoich potrzeb produkt 
zawsze spytaj brokera, który ma 
doświadczenie na polu ryzyk 
technicznych.

Mateusz Gałabuda
Account executive

Broker ubezpieczeniowy  
i reasekuracyjny

T +48 782 781 306 
m.galabuda@greco.services
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Ubezpieczenie CPM  
Czyli o bezpieczeństwie maszyn i urządzeń budowlanych

 
W ubezpieczeniach żartujemy, że zawsze dzielimy Klientów  
na dwie podstawowe grupy: takich, którzy mieli już szkodę,  

i takich, którzy będą ją mieli. Niezależnie od tego, 
do której grupy się zaliczasz, jeśli w prowadzonej 

działalności wykorzystujesz maszyny i sprzęt budowlany, 
z pewnością powinieneś rozważyć ubezpieczenie swojego 

parku maszyn. To właśnie do Ciebie adresowane jest 
ubezpieczenie CPM - Contractors’ Plant Machinery.

W ramach polis CPM ubezpieczone mogą być maszyny  
i urządzenia budowlane takie jak:

 ▪ koparki,
 ▪ dźwigi i żurawie,
 ▪ palownice,
 ▪ ładowarki,
 ▪ rozściełacze,
 ▪ wiertnice,
 ▪ betoniarki.

W podstawowym zakresie ochrona oferowana jest 
w formule od wszystkich ryzyk. Takie ubezpieczenie 
zapewnia wypłatę odszkodowania m.in. w przypadku pożaru, 
kradzieży z włamaniem, rabunku czy dewastacji. Katalog 
klauzul dodatkowych rozszerzających ochronę jest bardzo 
szeroki i możliwe jest niemal dowolne kształtowanie zakresu.

Co bardzo istotne w przypadku ubezpieczenia CPM - 
oferuje ono ochronę także dla mienia wykorzystywanego w 
działalności innej niż budowlana. To bardzo dobra wiadomość 
dla firm, które nie działają stricte w budownictwie,  
ale wykorzystują np. ładowarki do pracy z surowcami 
opałowymi czy drewnem. Przykłady można mnożyć, a 
polisę CPM dopasować do wielu odmiennych rodzajów 
działalności, zapewniając ochronę uszytą naprawdę na 
miarę i przystającą do potrzeb Ubezpieczonego.

Opisując produkt, jakim jest CPM, nie można oczywiście 
pominąć informacji o wyłączeniach odpowiedzialności.  
I tak, w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń budowlanych 
nie znajdziemy pokrycia m.in. dla:

 ▪ materiałów eksploatacyjnych,
 ▪ podzespołów ulegających zużyciu i regularnej wymianie 

z uwagi na charakter pracy,

 ▪ prototypów,
 ▪ mienia pracującego pod ziemią,
 ▪ urządzeń latających i pływających.

Wyłączenia to nie problem
Mimo to objęcie ochroną dodatkowych szkód wyłączo-
nych z zakresu podstawowego nie stanowi problemu. W 
mojej praktyce brokerskiej wielokrotnie ubezpieczałem 
już maszyny budowlane pracujące przy drążeniu tuneli, na 
jednostkach pływających czy nawet poruszające się bezpo-
średnio po dnie morskim. Pokryte mogą zostać także szkody 
polegające na zaistnieniu kosztów dodatkowych takich jak 
choćby usunięcie pozostałości po szkodzie, najem maszyn 
zastępczych czy koszty frachtu ekspresowego. Co więcej, 
niejednokrotnie ubezpieczone są też awarie mechaniczne 
i elektryczne, zamarznięcie płynów, środków smarnych lub 
osmalenie w wyniku pożarów zewnętrznych, a także szkody 
wynikające z błędu operatora.
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Ochrona CPM działa zazwyczaj we 
wszystkich lokalizacjach prowadzonej 
działalności, może być też rozsze-
rzona o samoczynne przemieszczanie 
się i transport.

CPM a MB
Zdarzają mi się pytania od Klientów 
dotyczące porównania produktów 
CPM i MB (Machinery Breakdown).

Często firmy spoza branży budow-
lanej uważają, iż polisa CPM nie 
jest dla nich odpowiednia, bo 
przecież nie zajmują się budow-
nictwem. Warto jednak ponownie 
podkreślić, że ubezpieczenie to nie 
jest dla mienia wykorzystywanego 
do prac budow lanych, a dla maszyn  
i urządzeń o charakterze budowlanym.

Główna różnica pomiędzy tymi 
dwoma produktami jest taka, że  
o ile w polisie MB możliwe jest  
ubezpieczenie utraty zysku (BI)  
w wyniku awarii maszyn, czego nie 
oferuje ryzyko CPM, to zakres MB jest 
ograniczony tylko do szkód wskutek 
awarii mechanicznej lub elektrycznej.

Istnieje oczywiście wiele przykła-
dów, gdzie ochrona na zasadach 
MB będzie lepszym wyborem, 
lub gdzie charakter maszyn (np. 
w przedsiębiorstwach produk-
cyjnych) zwyczajnie nie będzie 
pasował do warunków CPM. Mimo 
to w przypadku ubezpieczenia 
maszyn budowlanych często szkoda 
o charakterze BI może w ogóle 
nie nastąpić, bo polisa pokryje 
wynajem zastępczej maszyny na 
czas likwidacji szkody i naprawy 
bądź zakupu nowego mienia, a 

Mateusz Gałabuda
Account executive

Broker ubezpieczeniowy  
i reasekuracyjny

T +48 782 781 306 
m.galabuda@greco.services

więc przedsiębiorstwo nie odczuje 
skutków szkody w formie przestoju  
i utraty zysku.

Tylko nie AC!
Ocenę tego, czy w danym wypadku 
możliwe i optymalne będzie ubez-
pieczenie CPM czy MB, warto zlecić 
specjalistom. Bardzo przestrzegam 
natomiast przed ubezpieczaniem 
samobieżnych maszyn (koparki, 
ładowarki, „fadromy”) na bazie ryzyk 
komunikacyjnych autocasco – 
wykorzystanie ubezpieczonych tak 
pojazdów do pracy (w tym prac 
budowlanych) standardowo będzie 
znajdowało się w katalogu wyłączeń 
ochrony! Niejednokrotnie zdarzyło 

mi się niestety widzieć takie polisy 
wystawione dla specjalistycznych 
maszyn. Po szkodzie może się to 
zakończyć niemiłym zaskoczeniem.

O najlepiej dopasowany do Twoich 
potrzeb produkt zawsze spytaj 
brokera, który ma doświadczenie na 
polu ryzyk technicznych.
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Pakiety medyczne i wzrosty składek 
Garść uwag o sytuacji na rynku

 
Pakiety medyczne w dobie pandemii, inflacji oraz podwyżek 

cen wszystkich towarów i usług są z jednej strony coraz 
bardziej pożądanym przez pracowników benefitem, ale z 

drugiej strony ich cena bardzo dynamicznie rośnie. 

To się opłaca
Wciąż słaby dostęp do lekarzy specjalistów w pań-
stwowej służbie zdrowia skłania nas do korzystania  
z prywatnego leczenia. Obserwujemy, że pracodawcy, 
którzy do tej pory nie byli zainteresowani pakietami 
medycznymi, pod wpływem nacisków pracowników 
oraz chcąc zapewnić bogatszy pakiet socjalny, zlecają 
nam sprawdzenie rynku i dostarczenie optymalnego 
rozwiązania łączącego dostęp do lekarzy specjalistów 
oraz badań diagnostycznych. Jednorazowa wizyta u 
lekarza specjalisty to obecnie koszt minimum 150 zł – 
jednocześnie jest to cena miesięcznego abonamentu / 
ubezpieczenia medycznego, a nie tylko jednej wizyty.

Rynkowa rzeczywistość
Dostawcy pakietów medycznych (zawieranych w formie 
ubezpieczenia lub abonamentu) nie mają własnych 
lekarzy. Mają za to własne placówki lub korzystają z 
zewnętrznych partnerów, ale lekarzowi czy pielęgniarce 
muszą zapłacić wynagrodzenie, tak jak muszą opłacić 
prąd, gaz, czynsz, sprzątanie, opłacić środki ochrony 
zdrowia itd. W dobie galopującej inflacji należy mieć świa-
domość, że również cena pakietu / składka wzrośnie.

Podwyżki rzędu 15-25% to rynkowa rzeczywistość, a 
trzeba jeszcze pamiętać, że składnikiem składki jest 
również wykorzystanie usług przez pracowników (zwane 
przez dostawców utylizacją).

Obowiązkiem brokera jest nie tylko reprezentowanie 
i dbanie o interesy klienta, ale również informowanie 
o sytuacji rynkowej. Dlatego zwracamy uwagę praco-
dawców, że w budżetach należy zapewnić wyższe środki 
finansowe niż dotychczas, bo podwyżka składki to 
rzecz pewna. Oczywiście alternatywą jest ograniczenie 
zakresu ubezpieczenia, ale nie jest to oczekiwane przez 
pracowników rozwiązanie. 

Nowości
Rynek pakietów medycznych wciąż się rozwija i warto 
wspomnieć o nowym ubezpieczeniu szpitalnym 
(Lux Med) czy ubezpieczeniu dotyczącym procedur 
medycznych, których nie finansuje NFZ (Laven). Są 
to ciekawe rozwiązania, które z powodzeniem mogą 
być elementem nowoczesnych ubezpieczeniowych 
benefitów pracowniczych, prowadzonych w GrECo przez 
Zespół Health&Benefits. 

Hubert Puliński
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń

Życiowych i Osobowych
Broker ubezpieczeniowy

T +48 887 860 600 
h.pulinski@greco.services
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What our clients say

GrECo JLT Specialty 
Construction

W chwili zagrożenia – działaj!
Planowanie Ciągłości Działania
Dzięki systemowi Planowania Ciągłości Działania zidentyfikujesz 
i ocenisz ryzyko oraz podejmiesz działania mające na celu 
ustrukturyzowaną kontrolę nad ponownym uruchomieniem 
procesów w przypadku poważnych strat.

www.greco.services
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Oczekujmy najlepszego, ale 
szykujmy się na najgorsze 

Dobre i nieco gorsze  
strony nowoczesności

Niewątpliwe żyjemy w świecie 
nowoczesnych technologii. To one 

oddziałują na nas, na to, jak dzisiaj 
myślimy, żyjemy, pracujemy. Internet 

dostępny jest na każdym kroku. 
Smartfony. Tablety. Inteligentne 

budynki. Powszechność i dostępność 
sprzętu elektronicznego. Prowadzenie 

biznesu. Internet rzeczy. Zakupy  
z domu. Nauka i praca zdalna z domu. 

Roboty w każdej dziedzinie życia.

  
W zasadzie można spokojnie powie-
dzieć, że technologie są już niezbędne 
do funkcjonowania w dzisiejszym 
świecie i społeczeństwie. Wkroczyły 
z impetem do naszego życia prywat-
nego i zawodowego i tak naprawdę 
nie pozostaje dzisiaj już nic innego, 
jak ciągle uczyć się zasad ich działania 
i w ogóle być z nimi na bieżąco. 

Odnoszę nieodparte wrażenie, że 
cały czas przyspieszamy i nieusta-
jąco dostosowujemy się do kolejnych 
nowości, do kolejnych zmian. 

Czy nadążamy?
Tak. Raczej tak – powiemy 
nieśmiało. Czy na pewno? Ok, 
sprawdzimy kilka definicji. 

 ▪ Oprogramowanie ransomware. 
Cóż to takiego? Może dostać się 
do komputera poprzez załącznik w 
mailu lub gdy odwiedzimy stronę, 
która jest zainfekowana złośliwym 
oprogramowaniem. Ograniczy do-

stęp do systemu komputerowego  
i będzie domagać się zapłacenia oku-
pu, aby blokada została usunięta. 

 ▪ Phishing. Wysyłanie fałszywych e-ma-
ili lub przekierowywanie na fałszywe 
strony internetowe. Wszystko po to, 
aby nakłonić do ujawnienia informacji 
osobistych, takich jak hasła, numery 
kart kredytowych, ubezpieczeń i kont 
bankowych etc. Przebiegła metoda.

 ▪ Ataki DDoS. Zarzucanie stron i ca-
łych sieci napływem danych z tysię-
cy zainfekowanych komputerów po-
łączonych w sieć botnet. Ataki DDoS 
zwykle nie są skierowane przeciwko 
indywidualnym użytkownikom, lecz 
znanym serwerom internetowym, 
np. banków, specjalistycznych firm 
przetwarzających płatności.

 ▪ Crawlery, czyli sesje śledzące wiele 
urządzeń mobilnych, których celem 
jest szybka identyfikacja urządzenia 
i zbudowanie zbioru po drugiej 
stronie mocy, tej ciemniejszej. A taki 
zbiór może być wykorzystany już do 
konkretnego ataku.
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Pojęć i definicji jest nieskończenie wiele i obawiam się, że 
zwykły człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego objąć 
swoim rozumem, ale... Jest ktoś, kto nadąża bardziej. 
Zawsze jest o krok wcześniej. 

Haker
Kim jest i dlaczego kojarzy nam się niekoniecznie 
dobrze, choć nie powinien? Znaczenie słowa „haker” w 
masowych mediach jest inne niż stosowane przez samą 
społeczność hakerską. Jak wskazują definicje, haker to 
bez wątpienia osoba o bardzo dużych umiejętnościach 
informatycznych i elektronicznych, odznaczająca się 
bardzo dobrą orientacją w internecie, znajomością wielu 
języków programowania i systemów operacyjnych. Taki 
entuzjasta technologii. Haker to ten dobry bohater - spe-
cjalista, który zgodnie z etyką hakerską sprzeciwia się 
cyberprzestępczości i właśnie dlatego nie powinien być 
kojarzony z cyberprzestępczością. 

No to może cracker? 
W środowisku informatycznym osoby łamiące zabezpie-
czenia systemów komputerowych, tylko ze złośliwymi 
zamiarami i w celu osiągnięcia zysku, określa się mianem 
crackerów. To właśnie im media powinny przypisać prze-
biegłe i złośliwe metody hakujące. Crackujące. 
W każdym razie cracker też nadąża bardziej.

Powodzenie cyberataków
Liczba udanych cyberataków z roku na rok rośnie – odno-
towuje się, że w Polsce 77% firm zostało zaatakowanych 
w 2021 roku wobec 13% w 2020, że średni koszt związany 
z atakiem wzrósł z 1,49 mln zł w 2020 roku do 7,6 mln 
zł w 2021 roku. I że zdecydowanie udane ataki wynikają 
z coraz bardziej wyrafinowanych metod, zwłaszcza w 
dziedzinie manipulacji pracownikami poprzez inżynierię 
społeczną, oraz z coraz bardziej agresywnego zachowa-
nia przestępców. Cyberataki nadal charakteryzuje wysoki 
wskaźnik powodzenia. Dlaczego? Z kilku powodów.

Po pierwsze: świadomość zagrożenia sprowadza się do 
istniejących zabezpieczeń. Spotykamy się z opiniami 
departamentów IT, że posiadają najlepsze dostępne na 
rynku zabezpieczenia, zapominając, że nawet te najlepsze 
nie zastąpią rozsądku i pełnej oceny ryzyk prowadzonej 
działalności. Infrastruktura to przecież nie wszystko.

Po drugie: ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem, 
doradztwo w zakresie prewencji i detekcji, audyty spraw-
dzające, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, nie 
zawsze są odpowiednio wysoko na agendzie władz spółek.

Po trzecie: nadal nie bierze się pod uwagę innych jakże 
ważnych elementów tego procesu: szkoleń dla pracowników, 
testów podatności człowieka na otrzymywane linki, czy wia-
domości. Musimy pamiętać, że nadal najsłabszym ogniwem 
bywa człowiek i nawet najlepsze systemy nie pomogą.

Nie dziwią hasła w gazetach: "Rekordowa kara dla 
Morele.net utrzymana!", "Media Markt walczy ze 
skutkami ataku hakerów! Część usług niedostępna!"

A może powinny? Bo jak to możliwe, żeby taki duży gracz 
na rynku został zaatakowany? Możliwe. Ze względu na 
fakt, że oferowane przez niego usługi są w wirtualne,  
a co za tym idzie - występuje oczywiste ryzyko i to 
pomimo dużych budżetów i zdolności organizacyjnych.

Co dalej? 
W związku z napaścią Rosji na Ukrainę ataki hakerskie 
nabierają dużej prędkości. Na celowniku już nie są jedynie 
państwowe instytucje, czy infrastruktura krytyczna, ale 
media i zwykli internauci.

Musimy sami zawczasu sprawdzić w obszarze życia pry-
watnego, czy dużego biznesu, czy:

 ▪ techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa 
odpowiadają aktualnym standardom technologicznym 
w domu i w pracy

 ▪ czy nasi pracownicy/domownicy znają procedury  
bezpieczeństwa w przestrzeni cyber 

 ▪ czy posiadamy umiejętność szybkiego odtworzenia 
infrastruktury

 ▪ czy damy radę zachować ciągłość działania i wreszcie
 ▪ czy możemy skutecznie ograniczyć lub zrekompen-

sować sobie straty finansowe poniesione w wyniku 
bardziej niż pewnego incydentu cybernetycznego 
decydując się na ubezpieczenie cyber.

Nie ma pewnie dnia, żeby profesjonalna brać brokerska 
nie rekomendowała swoim klientom ubezpieczeń 
cybernetycznych. Ubezpieczeń, które w sytuacjach kry-
zysowych zapewnią odpowiednią pomoc ekspertów, 
pokryją szereg kosztów własnych takich jak obsługa 
prawna, odtworzenie danych, śledczy IT, PR, przerwa w 
działalności, zapłata kar nałożonych przez Urząd Ochrony 
Danych Osobowych czy nawet zapłata żądanego okupu, 
choć ta może być oferowana coraz rzadziej. Przy dobrze 
zaaranżowanym zakresie może również pokryć odszko-
dowanie od osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za 
naruszenie danych osobowych, informacji handlowych 
oraz bezpieczeństwa sieci. 

Teraz – bardziej niż kiedykolwiek – powinniśmy dać się 
przekonać, że ubezpieczenie cyber powinno stanowić 
podstawowy element programu ubezpieczeń każdej 
spółki. Ot, takie ubezpieczenie ogniowe XXI wieku.

Patrycja Paluszyńska
Liderka Praktyki FI/FL 

Broker ubezpieczeniowy  
i reasekuracyjny

T +48 785 090 715 
p.paluszyńska@greco.services
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Pokój na Ukrainie!

Jesteśmy na Ukrainie od 2003 roku i myślami jesteśmy z 
naszymi koleżankami i kolegami z Kijowa. W tych niezwykle 
trudnych czasach jesteśmy dumni, że rodzina GrECo w wielu 
krajach pomaga członkom naszego zespołu i innym uchodźcom 
z Ukrainy w zakresie transportu, zakwaterowania, zaopatrzenia 
czy konsultacji. Fundacja GrECo zapewnia fundusze na pomoc  
w nagłych przypadkach.
 
www.greco.services



Jak wygląda Twoja ochrona? 
O ubezpieczeniach na życie

Najczęściej z ubezpieczeniami na życie spotykamy się w 
pracy w formie ubezpieczenia grupowego lub w banku, 
gdy staramy się o przyznanie kredytu. W ubezpieczeniu 

grupowym zapłacimy niższą składkę niż w indywidualnym. 
Program oferuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej: 

ochroną obejmowane jest życie i zdrowie pracownika 
oraz jego rodziny. Słabą stroną grupowych ubezpieczeń są 

natomiast niskie sumy ubezpieczenia, nie zawsze adekwatne 
do zaspokojenia potrzeb, np. kredytowych. 
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Weryfikacja
Epidemia i jej skutki zmieniły 
podejście wielu osób do 
ubezpieczeń na życie. Choroba 
dotknęła sporą część społeczeństwa, 
często traciliśmy bliskich. Zachwiał 
się nasz świat. Pojawiły się 
wątpliwości i pytania: co zrobimy, 
gdy zachorujemy? Skąd weźmiemy 
środki na leczenie, na spłatę 
kredytu, a nawet na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb? Czy 
zabezpieczyliśmy najbliższych, gdy 
nas zabraknie?

Ubezpieczeni coraz częściej 
weryfikują obowiązujące umowy 
ubezpieczenia zarówno pod kątem 
wysokości świadczeń, zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej, jak 
i ograniczeń odpowiedzialności. 
Wielu pracodawców zauważyło 
potrzebę poprawienia programu. 
Świadczenie z tytułu urodzenia 
dziecka zeszło na drugi plan,  
ważne stało się świadczenie  

z tytułu poważnego zachorowania 
pracownika czy jego śmierci.

Od nowa
Epidemia przyspieszyła prace 
zakładów ubezpieczeń nad 
udostępnieniem systemów IT. 
Istnieje możliwość wypełnienia 
deklaracji on-line, zgłoszenie 
roszczenia przez internet. „Z dnia  
na dzień” ubezpieczyciele przestawili 
się na pracę na skanach i danych 
przesyłanych elektronicznie. 

Jeśli pracodawcy zdecydują się 
na zawarcie umowy on-line, 
oszczędzają czas. Nie muszą borykać 
się z procesem zbierania deklaracji, 
analizowaniem poprawności 
dokumentów i wprowadzaniem 
ich do systemów. Stworzone 
programy komputerowe ułatwiły 
ubezpieczonym przystępowanie 
do umowy, zapoznanie się z 
dokumentami ubezpieczeniowymi, 
zgłoszenie roszczenia. System 

Mariola Bednarczyk
Broker ubezpieczeniowy

T +48 887 861 600 
m.bednarczyk@greco.services

prowadzi przystępującego do 
ubezpieczenia „za rękę”.

Zakłady ubezpieczeń stale pracują nad 
wprowadzeniem nowych rozwiązań 
w ubezpieczeniach na życie. 
Pojawiają się nowe propozycje, m.in. 
dodanie jednostek chorobowych 
do wykazu poważnych chorób, 
włączenie elementów ubezpieczenia 
zdrowotnego, poszerzenie ochrony 
ubezpieczeniowej o członków rodziny, 
poprawienie definicji jednostki 
chorobowej, doprecyzowanie 
niejednoznacznych zapisów. 

Może to czas na sprawdzenie swojej 
umowy ubezpieczenia na życie?
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Wypadki przy pracy podczas home office  
Rzeczywistość pracy zdalnej a przepisy

 
Epidemia koronawirusa i konieczność podjęcia szeregu 

środków w celu przeciwdziałania Covid-19 zarówno 
przez pracodawców, jak i pracowników, spowodowała 

upowszechnienie pracy zdalnej, dotychczas występującej  
na polskim rynku stosunkowo rzadko. 

Wiele wskazuje na to, że zdalna forma pracy pozostanie 
z nami w znacznie szerszym wymiarze niż miało to miejsce 
przed wybuchem epidemii, niemniej w dalszym ciągu 
wymaga ona uregulowania prawnego. Obowiązujące 
przepisy prawa pracy nie przewidują bowiem instytucji pracy 
zdalnej i szczególnych warunków pracy w tym trybie, a także 
brak jest regulacji w zakresie BHP oraz szczególnych przesła-
nek odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy, 
jeżeli jest ona wykonywana zdalnie poza zakładem pracy.

Ma się to zmienić za sprawą nowelizacji Kodeksu Pracy, która 
według zapowiedzi rządowych nastąpi jesienią 2022 roku.

A do tego czasu świadczenie pracy zdalnej jest w 
dalszym ciągu możliwe na mocy Ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Ustawa o Covid-19). 

Jak wskazuje art. 3 ww. ustawy, w celu przeciwdziałania 
Covid-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykony-
wanie - przez czas oznaczony - pracy określonej w umowie 
o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. 

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli 
pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz 
lokalowe i o ile pozwala na to jej rodzaj. W szczególności 
praca zdalna może być wykonywana przy wykorzysta-
niu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych 
lub materialnych usług.

Co w sytuacji, gdy podczas pracy w domu  
pracownik ulegnie wypadkowi?
W obecnej rzeczywistości prawnej należy się posiłko-
wać ogólną definicją wypadku przy pracy wynikającą 
z Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpiecze-
niu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. Zgodnie z art. 3 tej ustawy za wypadek 
przy pracy uznaje się zdarzenie: nagłe, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, 
które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.                                                                                

W kontekście pracy zdalnej pierwsze trzy przesłanki nie 
budzą wątpliwości. Trudności może natomiast stwarzać 
ustalenie, czy wypadek, do którego doszło podczas pracy 
zdalnej, pozostaje w związku z wykonywaną pracą, tj. 
podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności, 
poleceń pracodawcy, podczas wykonywania czynności na 
rzecz pracodawcy oraz w drodze do lub z pracy.

Ocena ta może być trudna, gdyż bieżący nadzór praco-
dawcy nad pracownikiem jest tutaj mocno ograniczony 
– pracodawca nie ma wypływu i kontroli nad tym, jakie 
są warunki BHP w domu pracownika oraz w jaki sposób 
pracownik realizuje obowiązki służbowe wynikające ze 
stosunku pracy. Do tego dochodzą przeszkody praktyczne, 
jak np. utrudnienia / brak możliwości oględzin miejsca 
zdarzenia czy brak świadków. 
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Jako najczęstsze przykłady wypadków 
podczas pracy zdalnej wskazuje 
się zalanie wrzątkiem w trakcie 
rozmowy telefonicznej z klientem, 
porażenie prądem podczas podłącza-
nia ładowarki od służbowego laptopa 
do gniazdka lub w wyniku awarii 
sprzętu służbowego bądź instalacji 
elektrycznej spowodowanej np. przy-
łączeniem zbyt dużej liczby urządzeń. 
Innym przykładem może być sytuacja, 
kiedy pracodawca wyda pracow-
nikowi polecenie, aby wydrukował 
jakiś dokument i zawiózł go na pocztę 
albo w innym celu opuścił na chwilę 
miejsce wykonywania pracy i w tym 
czasie pracownik dozna urazu na nie-
równości chodnika.

Za wypadek przy pracy nie zostanie 
natomiast uznany upadek na 
schodach w trakcie wynoszenia przez 
pracownika śmieci, zdarzenia w 
trakcie przygotowywania posiłku czy 
potknięcie się na chodniku podczas 
spaceru z psem. Jak wyjaśniają 
eksperci: jeżeli zaistniałe zdarzenie 
nie będzie związane z realizacją obo-
wiązków służbowych, to nie pomoże 
tu nawet argument, że do zdarzenia 
doszło w godzinach pracy czy w 

Monika Skotak
Specjalistka ds. likwidacji  

szkód majątkowych
Broker ubezpieczeniowy

T +48 22 39 33 309 
m.skotak@greco.services

miejscu wykonywania pracy, na które 
pracodawca wyraził zgodę.

Podczas pracy zdalnej może 
dochodzić również do wypadków 
ciężkich lub śmiertelnych. Od marca 
2020 r. do końca czerwca 2021 r. do 
Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono 
15 wypadków, z których 11 było 
śmiertelnych, głównie ze względu 
na okoliczności określane terminem 
"nagłe przypadki medyczne" (niewy-
dolność krążeniowo-oddechowa).

Do innych zdarzeń doszło m.in. podczas 
przygotowywania posiłku (pracownik 
przeciął sobie palce, uszkadzając 
przy tym ścięgna i nerwy), w trakcie 
korzystania w domu z toalety (poszko-
dowany upadł i uderzył się na tyle 
nieszczęśliwie, że doznał poważnego 
urazu gałki ocznej), podczas przemiesz-
czania się pracownika do siedziby firmy 
po sprzęt służbowy. 

Bezpiecznie
Praca zdalna niesie za sobą wiele 
korzyści zarówno dla pracodawców, 
jak i pracowników, a nowe 
technologie niejako wymuszają 
upowszechnienie home office. 

Niemniej bezsprzecznie niezbędne 
są uregulowania w tym zakresie. 
Jednak do czasu, gdy zostaną one 
wprowadzone, a praca zdalna w 
dalszym ciągu będzie formą pracy 
z wyboru – dobrym rozwiązaniem 
może okazać się wykupienie 
dobrowolnego ubezpieczenia NNW, 
które pokryje koszty leczenia w 
razie wypadku niekwalifikującego 
się jako wypadek przy pracy, 
tzn. jeżeli czynność, która go 
spowoduje, nie będzie miała związku 
z pracą wykonywaną na zlecenie 
pracodawcy lub w jego interesie.



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. 

Ubezpieczanie dzieł sztuki              
to dbałość o dobra kultury 

Zakłady ubezpieczeń mają bardzo ograniczoną ofertę dla        
rynku dzieł sztuki. Dzięki dokładnej analizie ryzyka, niezależnej 
ocenie i obiektywnemu porównaniu różnych produktów 
ubezpieczeniowych eksperci GrECo mogą opracować koncepcję 
takiego programu ubezpieczeniowego, który najlepiej będzie 
odpowiadać indywidualnym potrzebom Klienta.
 
www.greco.services
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Szkody w skrócie

  

Ugoda na 350 mln USD za  
naruszenie danych
T-Mobile zgodziło się zapłacić 350 
mln USD w celu zaspokojenia wielu 
pozwów zbiorowych wynikających  
z ujawnionego w zeszłym roku naru-
szenia danych  klientów. Proponowana 
ugoda ma objąć ponad 76 mln miesz-
kańców USA dotkniętych naruszeniem. 
Oczekuje się, że zostanie zatwierdzona 
najwcześniej w grudniu. T-Mobile 
zgodził się również wydać dodatkowe 
150 mln USD na cyberbezpieczeństwo 
do końca 2023 r.

571 mln euro za wyciek niebez-
piecznych substancji
Koncern 3M zapłaci w ramach 
zawartej ugody 571 mln euro regio-
nalnemu rządowi Flandrii w Belgii. 
Sprawa dotyczy wycieku do wód 
gruntowych niebezpiecznych chemi-
kaliów z jednego z zakładów 3M w 
Zwijndrecht koło Antwerpii. Chodzi o 
wyciek substancji per- i polifluoroal-
kilowych (PFAS), które nazywane są 
chemikaliami "na zawsze", ponieważ 
nie ulegają znaczącemu rozkładowi, 
gdy dostają się do środowiska lub 
organizmów ludzkich. Zagrożenia dla 
zdrowia związane z PFAS obejmują 
wysoki poziom cholesterolu, cukrzycę, 
bezpłodność i raka. Wg badania fla-
mandzkich władz sanitarnych 59% 
dorosłych i nastolatków mieszkają-
cych w promieniu 3 km od zakładu 
3M miało we krwi stężony poziom 
kwasu perfluorooktanosulfonowego 
(PFOS), jednego z rodzajów PFAS.

Upały a przestoje usług  
chmurowych
Występująca w II połowie lipca fala 
upałów w Wielkiej Brytanii dopro-
wadziła do przestojów w działaniu 

usług chmurowych Google i Oracle. 
Systemy chłodzenia w centrach 
danych wykorzystywanych przez 
firmy do hostingu ich infrastruktury 
chmurowej zaczęły zawodzić. Google 
i Oracle wyłączyły więc sprzęt, by 
zapobiec jego trwałemu uszko-
dzeniu, a tym samym powstaniu 
przedłużającej się przerwy w 
działaniu. Zarówno Google, jak i 
Oracle, w ciągu 1-2 dni, rozwiązały 
problemy z chłodzeniem, a usługi 
zostały przywrócone.

Pożary fotowoltaiki
Media sugerują, że coraz częściej 
instalowana na dachach fotowolta-
ika powoduje pożary – tak w Polsce, 
jak i w Europie. Przyczyną mają 
być przede wszystkim robione "po 
kosztach" i niefachowo zakładane 
przez ekipy bez doświadczenia 
instalacje. Winny ma być też brak 
regulacji i nadzoru nad nimi oraz 
pomijanie zabezpieczeń.

Cyberatak na Polską Policję
Grupa hakerów – prawdopodobnie 
z Rosji – zaatakowała infrastrukturę 
Polskiej Policji. Nie działała część 
serwisów, w tym strona główna. 
Policja potwierdziła, że doszło do 
ataków DDoS, ale nie zakłóciło to 
działania służb i sieci. Nie stwier-
dzono też żadnych wycieków i 
poważniejszych skutków włamania.

Możliwy największy wyciek 
danych w Chinach
Nieznani hakerzy twierdzą, że 
wykradli dane miliarda mieszkań-
ców Chin po naruszeniu bazy danych 
policji w Szanghaju. Według bran-
żowych ekspertów może to być 
największe naruszenie bezpieczeń-

stwa cybernetycznego w historii 
kraju. Osoba lub grupa osób zaofe-
rowała na internetowym forum 
cyberprzestępczym sprzedaż za  
10 bitcoinów, wartych ok. 200 tys. USD, 
ponad 23 terabajty skradzionych 
danych, w tym nazwisk, adresów, 
miejsc urodzenia, numerów 
dowodów osobistych, numerów 
telefonów i informacji o sprawach 
karnych. Możliwe, że naruszenie 
dotyczyło partnera zewnętrznego  
w zakresie infrastruktury chmurowej. 
Do największych w kraju zewnętrz-
nych dostawców usług chmurowych 
należą Alibaba, Tencent i Huawei 
Technologies.

Uszkodzony fortepian poznań-
skiej Akademii Muzycznej
W czerwcu doszło do uszkodzenia 
wartego ok. 1 mln zł fortepianu kon-
certowego. Instrument należy do 
poznańskiej Akademii Muzycznej. 
Jeden z pracowników uruchomił 
windę do podnoszenia instrumen-
tów, ta zahaczyła o fortepian i go 
przewróciła. W oficjalnym oświad-
czeniu uczelnia poinformowała, że 
instrument jest ubezpieczony. 

Wielki pożar Czeskiej Szwajcarii
Park Narodowy Czeska Szwajca-
ria został dotknięty największym 
pożarem lasów w historii Czech. 
Ogień objął teren o powierzchni ok. 
1 tys. ha. Wyłączono z użytkowa-
nia szlaki turystyczne, zamknięto 
drogi, ewakuowano setki mieszkań-
ców pobliskich zabudowań. Walka z 
ogniem jest skomplikowana, objęła 
m.in. wycinkę drzew, w użyciu są 
samoloty gaśnicze i śmigłowce. 
Wsparcia udzieliły służby z innych 
krajów, w tym z Polski.
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Adam Riley został powołany na stanowisko Group 
Practice Leader Health & Benefits. Będzie odpowie-
dzialny za kreowanie i rozwój działalności GrECo w 
sektorze Health & Benefits w 17 krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej (CEE). 

Wcześniej związany był z Howden Group, gdzie pełnił 
funkcję Dyrektora Globalnej Sprzedaży, Employee 
Benefits, wchodzącej w skład specjalistycznej grupy Global 
Employee Benefits Practice Group. Adam był również 
globalnym managerem ds. świadczeń pracowniczych 
w międzynarodowej sieci Howden One International 
Network. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w 
Aon, Portus Consulting i Pannells w Wielkiej Brytanii.

"Serdecznie witamy Adama w GrECo i cieszymy się, że 
dołączył do nas w tak ważnym momencie naszego rozwoju. 
Adam jest niezwykle cenionym i szanowanym ekspertem 
sektora Health & Benefits. Wnosi on do GrECo bogate 
doświadczenie i wiedzę, a przede wszystkim – jak już zdąży-
liśmy się przekonać – świeże spojrzenie. W imieniu Zarządu, 
osobiście życzę Adamowi samych sukcesów w tej roli" – 
podkreśla Georg Winter, CEO Grupy GrECo.

Adamie, witaj w GrECo! Dlaczego zdecydowałeś się 
do nas dołączyć?
Dzięki nabyciu MAI CEE, GrECo stało się wiodącym spe-
cjalistycznym brokerem i doradcą ubezpieczeniowym w 
Europie Środkowo-Wschodniej. Powierzenie mi nowej 
roli polegającej na prowadzeniu, budowaniu i rozwija-
niu sektora Health & Benefits odzwierciedla potrzeby 
klientów w krajach, w których GrECo prowadzi działalność.
Zgodnie z naszą strategią rozwoju, chcemy stać się 
wiodącym doradcą w zakresie zdrowia i świadczeń w 
Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu wzrośnie 
wartość dodana dla klientów, partnerów i ubezpieczycieli.

Jakie są kluczowe kwestie, o których rozmawiają 
pracodawcy? 
Poza świadczeniami ubezpieczeniowymi, firmy zwracają 
uwagę na inne czynniki, które są częścią szerszej strategii 
HR i organizacji. Na decyzje dotyczące koncepcji i strategii 
świadczeń wpływ mają takie obszary jak ESG (klimat, spo-
łeczeństwo i zarządzanie), dostosowanie świadczeń do 
celów korporacyjnych, tworzenie wartości dla pracowni-
ków i osiąganie zrównoważonej harmonii między życiem 
zawodowym a prywatnym przez pracowników.

Czego pracodawcy oczekują od partnera H&B?
Doskonałe pytanie! Myślę, że zależy im na współpracy  
z zaufanym i lojalnym partnerem, który może zaofero-
wać im większe wsparcie oraz indywidualne i postępowe 
rozwiązania, połączone z fachowym i profesjonalnym 
doradztwem. Dzięki temu zyskują pewność, że otrzymują 
odpowiednie usługi, strategie i kierunek, aby sprostać zmie-
niającym się potrzebom swoich pracowników i swojej firmy.

Opowiedz nam trochę o sobie. Co robisz poza pracą?
Mam żonę i dwie córki. Uwielbiam nurkowanie SCUBA 
- i jestem asystentem instruktora PADI. Kiedy nie 
opowiadam akurat o H&B, jestem albo z moją rodziną, 
albo pod wodą, czyli w dwóch najfantastyczniejszych 
miejscach na świecie!

Dziękuję za rozmowę. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? 
Dołączenie do GrECo na kolejnym etapie rozwoju 
strategicznego jest bardzo ekscytujące i daje mi wielką 
szansę na zbudowanie i poprowadzenie biznesu H&B. 
Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego zespołu  
i współtworzyć jego przyszłą strategię.

Adam Riley w GrECo
Do grupy dołączył międzynarodowy specjalista od Health & Benefits 
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Misją GrECo jest rozwój dzieci i 
młodzieży znajdujących się w trudnej 
sytuacji społecznej. GrECo Foundation 
wspiera akcje Caritas Lerncafés i Rat 
auf Draht, a także projekty edukacyjne 
w Rumunii i Polsce.

Wśród nich są Licht ins Dunkel, Caritas 
Lerncafés, Rat auf Draht, ale także 
szkolenie praktykantów w szkole 
zawodowej "Centrul pentru Educație și 
Formare Profesională CONCORDIA" koło 
Bukaresztu oraz stypendia dla uzdolnio-
nej młodzieży z Polski.

Z reguły ukończenie szkoły jest 
podstawą wejścia w coraz bardziej 
kompleksowe środowisko pracy. 
Niestety, wielu młodym ludziom 
odmawia się tej drogi, ponieważ sama 
szkoła nie wspiera w wystarczającym 
stopniu ich talentów.

Docenianie i promowanie talentów
Na całym świecie rynek pracy charakte-
ryzuje się tak zwaną "wojną o talenty". 
Ale gdzie firmy mogą je znaleźć? Przede 
wszystkim najpierw trzeba je dostrzec, by 
potem wspierać i promować za pomocą 
odpowiednich środków. Talenty bywają 
wrodzone, jak i nabyte. Wsparcie musi 
zaczynać się więc już w trakcie edukacji 
– tak, aby młodzi ludzie mogli rozpoznać 
i rozwijać swoje uzdolnienia. Tylko w 
ten sposób mogą później znaleźć dla 
siebie odpowiednie miejsce, wykorzystać 
mocne strony na rynku pracy i wnieść 
wkład w życie społeczności.

Indywidualne wsparcie edukacyjne 
i nadzór pedagogiczny
Dla dzieci i młodzieży znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji społecz-
nej indywidualna pomoc dydaktyczna 

bywa trudna. Pandemia spowodo-
wała dalsze pogorszenie ogólnych 
warunków życia. Podczas nauki w 
domu i nauczania zdalnego uczniowie 
często są pozostawieni sami sobie. 
Oddzielenie od znanego środowiska 
rówieśników u wielu młodych ludzi 
coraz częściej prowadzi do obciążenia 
psychicznego. W takich przypad-
kach tym ważniejsze jest zapewnienie 
opieki pedagogicznej, która wspiera 
edukację i tworzy ramy sprzyja-
jące kreatywności, duchowi pracy 
zespołowej i umiejętnościom spo-
łecznym. Różne projekty w ramach 
opieki popołudniowej, np. Caritas 
Lerncafés, oferują swoim podopiecz-
nym znajome środowisko, w którym 
obok nauki opartej o zabawę, pamięta 
się także o przyjemnościach. 

Program stypendialny ART GrECo
Od trzech lat GrECo Polska przy 
wsparciu Fundacji GrECo promuje uta-
lentowaną polską młodzież, prowadząc 
program stypendialny ART GrECo. O 
14 stypendiów w wysokości 3.000 zł 
na realizację swoich pasji i zaintereso-
wań mogą ubiegać się utalentowani 
uczniowie szkół podstawowych (od VI 
klasy) i ponadpodstawowych z miejsco-
wości liczących do 35.000 mieszkańców 
na terenie województw mazowieckiego, 
dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego 
lub wielkopolskiego (czyli tam, gdzie 
GrECo Polska ma swoje oddziały).

Jak wziąć udział w programie 
ART GrECo? 

1. Wybierz kategorię, w której chcesz 
zgłosić swoje osiągnięcia (Nauka, 
Sztuka, Sport). Możesz wybrać 
tylko jedną kategorię! Następnie 

przygotuj skany dokumentów 
poświadczających Twoje osiągnięcia. 

2. Przygotuj esej na jeden wybrany 
temat:

 ▪ „Moja recepta na szczęście” lub 
 ▪ „Praca marzeń”. 

3. Przygotuj plan stypendialny.

4. Poproś nauczyciela, opiekuna 
sportowego lub artystycznego o 
napisanie listu rekomendacyjne-
go (list musi być podpisany także 
przez dyrektora Twojej szkoły 
lub inną osobę upoważnioną do 
reprezentowania szkoły).

5. Wypełnij i wyślij elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy – znaj-
dziesz go na stronie programu: 
https://greco.services/o-nas/
program-stypendialny-art-greco/ 

6. Wyślij załączniki do formularza na 
adres poczty elektronicznej Organi-
zatora: stypendia@greco.services.

7. Zgłoszenia przyjmowane są do 
16 października 2022 roku. 

A co będzie dalej?
Fundacja GrECo będzie podążać tą 
drogą także po zakończeniu pandemii. 
Spotkania z młodymi ludźmi są dla nas 
niezwykle istotne. Wielu wolontariuszy 
w Grupie GrECo już teraz przyczynia 
się do realizacji projektów poprzez 
osobiste zaangażowanie.

Dzieci to nasza przyszłość  
3 edycja programu stypendialnego ART GrECo

Gabriele Andratschke, MA
Head of Group Human Resources

T +43 5 04 04 136
g.andratschke@greco.services

https://greco.services/o-nas/program-stypendialny-art-greco/ 
https://greco.services/o-nas/program-stypendialny-art-greco/ 
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