
Projekt: Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

Ubezpieczenia i odszkodowania 
- planowane działania na rzecz 
optymalizacji metod wsparcia 
rzeczowego i finansowego dla 

poszkodowanych skutkami suszy

dr Monika Kaczała
dr hab. Krzysztof Łyskawa

Konferencja ogólnopolska Stop suszy!
Bydgoszcz, 18 czerwca 2019 r.



Ubezpieczalność suszy 
– tak już było (zamiast wstępu)

• Ograniczenia po stronie zakładów ubezpieczeń

• Asymetria informacji

• Problem antyselekcji ryzyka - interes ubezpieczeniowy mają tylko ci rolnicy, 
u których susza prawdopodobnie zajdzie; inni, w stosunku do których ryzyko 
jest mniejsze lub nie występuje wcale nie ubezpieczają się – efektem: brak 
zbilansowania operacji i konieczność podnoszenia stawek

• Brak możliwości obiektywnej oceny ubytku w plonie przy suszy – równie 
prawdopodobnym mogą być czynniki subiektywne: choroby, rodzaj gleby, 
agrotechnika, zastosowany materiał siewny – może to powodować liczne spory 
na polu

• Ubezpieczenie suszy  nie jest sposobem na wszystkie problemy związane 
z niedoborem wody – brak rozwiązań kompleksowych związanych z melioracją, 
zadrzewieniami, dostosowaniem odmian 
i agrotechniki

• Wymagania stawiane zakładom ubezpieczeń



Jakiego systemu ubezpieczeń upraw w Polsce poszukujemy? 

W którą stronę iść, aby osiągnąć zakładane cele? 
Czy są wyznaczone jasne cele?

Zakłady ubezpieczeń

⚫ Stabilny – możliwość ustalania długoterminowych strategii działania

⚫ Pokrycie w zakresie ryzyk ubezpieczalnych lub …

⚫ Prosty – brak sporów interpretacyjnych w zakresie realizacji ryzyk

⚫ Poszukiwanie sposobu na „powszechność” = właściwe rozłożenie ryzyka

⚫ Określony poziom finansowania przez Budżet 

⚫ (…)

Ubezpieczalność suszy 
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Definicja suszy w rolnictwie 

i 

konsekwencje dla rolnictwa



Definicja suszy rolniczej -
prawdopodobieństwo

Klimatyczny bilans wodny (KBW) = opad - ewapotranspiracja

KBW (mm) = P (mm) – Ep (mm)

Dane wejściowe do obliczenia Ep: 

• t - temperatura powietrza 2 m nad pow. gruntu (w oC); 

• u - usłonecznienie (w godz.); 

• w - wilgotność względna powietrza 12 GMT (%);

• v - prędkość wiatru  (m/s);

• d – długość dnia (h)

Województwo

Liczba z gmin bez 
suszy na 
jakiejkolwiek glebie

dolnośląskie 148

kujawsko-pomorskie 14

lubelskie 168

łódzkie 16

małopolskie 186

mazowieckie 196

opolskie 74

podkarpackie 181

podlaskie 131

pomorskie 66

śląskie 134

świętokrzyskie 104

warmińsko-mazurskie 140

zachodniopomorskie 7

Suma 1565

Współczynnik wartości 
krytycznej

1,00 Korekta do 0,90

Zboża ozime I 60,2% 36,0%
Zboża jare I 47,2% 20,0%
Rzepak II 78,9% 58,2%
Ziemniaki I 2,8% 1,3%

Odsetek gmin, w których 
nie wystąpiła susza wg 
KBW w latach 2009-2015

K. Łyskawa, P. Rozumek, Opracowania modelu do obliczania taryf za 
ubezpieczenie suszy w Polsce, zgodnie z wymogami ustawy, Poznań 2017 



Definicja suszy rolniczej -
prawdopodobieństwo

Klimatyczny bilans wodny (KBW) = opad - ewapotranspiracja

KBW (mm) = P (mm) – Ep (mm)

Dane wejściowe do obliczenia Ep: 

• t - temperatura powietrza 2 m nad pow. gruntu (w oC); 

• u - usłonecznienie (w godz.); 

• w - wilgotność względna powietrza 12 GMT (%);

• v - prędkość wiatru  (m/s);

• d – długość dnia (h)

ETP = 161 + 19,57d – 152,7 lnd + 0,0004034h2+

0,00186 (t+5)3 + 0,004192 (100-f )2 + 0,0003681 v (100-f

)2,5

gdzie:

d – długość dnia (godz.)

h – usłonecznienie  (godz.)

t – średnia temperatura powietrza (0C)

f – wilgotność względna, godz. 13 (%)

v – średnia prędkość wiatru (m/s)

A. Doroszewski, System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, seminarium „Kierunki Zmian Ubezpieczeń Produkcji Rolnej w Polsce – ochrona na 
wypadek suszy”, 30 listopada 2010 r., PIU, Warszawa



Poziom zrozumienia systemu oceny suszy (KBW) 
na terenach szczególnie zagrożonych suszą

• Co czwarty rolnik zetknął się z pojęciem KBW 

• 17% wie, gdzie może sprawdzić wartość KBW

• 18% rozumie, czym są wartości krytyczne

• Ocena rzetelności pomiaru – umiarkowanie wysoka

Źródło: opracowanie na podstawie projektu „Rolnicy a system zarządzania suszą rolniczą w Polsce”, Nr projektu: 2018/02/X/HS4/02781, finansowanie NCN. 
Badanie reprezentatywne ze względu na położenie i wielkość gospodarstwa, przeprowadzone na terenie woj. lubuskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-
pomorskiego, N=200, grupa docelowa – podmioty indywidualne prowadzące gospodarstwo rolne, okres badania – luty/marzec 2019.

Bezwzględnie konieczne działania edukacyjne !



Definicja suszy rolniczej – intensywność strat

1. Dla zbudowanie stawek za ubezpieczenie majątkowe konieczne jest określenie 
prawdopodobieństwa zajścia danego wypadku oraz intensywności tego zjawiska = wiarygodne 
określenie strat

2. Brak w dostępnej literaturze doświadczeń na faktycznych polach w zakresie ubytku plonu

3. Jedyną dostępną bazą, która umożliwia taką kalkulacje jest 12 600 gospodarstw rolnych 
sprawozdających w ramach FADN
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K. Łyskawa, P. Rozumek, Opracowania modelu do obliczania taryf za ubezpieczenie suszy w Polsce, zgodnie z wymogami ustawy, Poznań 2017 
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Próby dostosowania 
rynku ubezpieczeń



Małe zainteresowanie ubezpieczaniem od 
skutków suszy rolniczej i działania 

dostosowawcze
1. Przekonanie wśród rolników o wysokim koszcie i komplikacji w naliczaniu odszkodowania

2. Stawka za ubezpieczenie suszy poza granicą naliczania stawki maksymalnej za ubezpieczenie upraw 
9%/12%/15%

3. Specjalna ochrona dla zakładów ubezpieczeń w postaci reasekuracji przez państwo złego wyniku na 
ubezpieczeniu suszy

4. Koncentracja na spełnieniu wymogu ubezpieczenia 50% areału – „świadczenie” za suszę dodatkiem 
do ubezpieczenia od gradu
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Powierzchnia ubezpieczonych pól w ubezpieczeniach dotowanych
w mln ha (od jakiegokolwiek zdarzenia)

Typ
zdarzenia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Susza 157 832 1 357 604 2 160 116 39 90 202 65 42 735

Powódź 304 1 568 4 363 1 895 1 081 1 698 1 075 419 402 653 320

Skutki złego
przezimow
ania

899 2 268 31 488 160 644 587 776 13 034 10 696 8 927 434 060 7 244 111 490

Przymrozki
wiosene

2 910 32 922 8 050 137 250 7 387 3 322 132 739 29 389 29 114 45 021 2 930

Grad i inne 31 445 82 689 53 144 59 737 122 345 133 343 118 487 135 242 133 487 245 124 157 870

Odszkodowania (w tys. PLN)



Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej -
KONSEKWENCJE

1. Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 
miało zachęcić zakład ubezpieczeń do 
ubezpieczania suszy – zmniejszenie 
ekspozycji na ryzyko

2. Pozwoliło na jednoznaczne ustalenie 
poziomu franszyzy na 25% - przy 
zachowaniu lub nawet zwiększeniu stawki 
za ubezpieczenie od suszy

3. Zalegalizowało konieczność 
ubezpieczania innych zdarzeń niż susza –
w ramach koniecznego pakietu

4. Nadal brak jednoznacznych zasad w 
zakresie likwidacji szkód

Uprawa pszenicy NORMALNIE 40% SUSZA
Plon z 1 ha (dt): 72,67 43,60
Cena za dt 60 zł 60 zł
Przychód z 1 ha: 4 360 zł 2 616 zł
Dopłata do 1 ha: 912,94 912,94
Zwrot Vat 305,21 183,126
Plon uboczny - słoma plus 
dopłata do materiału 457,77 320,439
Koszty na 1 ha: 4986,59 4986,59
Wynik na 1 ha 1 050 zł -954 zł
ODSZKODOWNIE:
Strata 40%: 1 744 zł
"- udział własny 10%" 174 zł
"-franszyza redukcyjna -
20%" 872 zł

Końcowa wartość 
odszkodowania 698 zł

Końcowy wynik -256 zł



Kształt produktu a poziom ryzyka suszy

Krzywa tolerancyjności i akceptowalności ryzyka suszy

Źródło: opracowanie na podstawie projektu „Rolnicy a system zarządzania suszą rolniczą w Polsce”, Nr projektu: 2018/02/X/HS4/02781, finansowanie NCN. 
Badanie reprezentatywne ze względu na położenie i wielkość gospodarstwa, przeprowadzone na terenie woj. lubuskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-
pomorskiego, N=200, grupa docelowa – podmioty indywidualne prowadzące gospodarstwo rolne, okres badania – luty/marzec 2019.
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Działania niezbędne do 
optymalizacji ochrony 
ubezpieczeniowej



Poszukiwanie

(Idea / pomysł)
Badania Tworzenie

Legislacja/

Komercjalizacja
Zarządzanie
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Dobrze przeprowadzonych proces kształtowania nowego rozwiązania ubezpieczeniowego 

pozwala na jego właściwe ukształtowanie koncepcyjne i pełne przeprowadzenie fazy 

wdrożeniowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Łyskawa, M. Osak,  
Kształtowanie produktu ubezpieczenia zdrowotnego, 
Polityka Zdrowotna 2004 nr 2 - Łódź : Instytut Polityki Ochrony Zdrowia. s. 55-62 - Bibliogr

W zakresie ubezpieczenia suszy w Polsce kolejność została mocno odwrócona. 

W konsekwencji 

nie ma łatwych narzędzi do udrożnienia systemu ubezpieczania suszy rolniczej.

Przygotowanie skutecznego rozwiązania 
ubezpieczeniowego
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WNIOSKI: 
konieczność spójnych 

działań 
ubezpieczeniowych 

i pozaubezpieczeniowych

Źr
ó

d
ło

: o
p

ra
co

w
an

ie
 n

a 
p

o
d

st
aw

ie
 p

ro
je

kt
u

 „
R

o
ln

ic
y 

a
 s

ys
te

m
 z

a
rz

ą
d

za
n

ia
 s

u
sz

ą
 r

o
ln

ic
zą

 w
 P

o
ls

ce
”.

 
P

ro
je

kt
 p

rz
yz

n
an

y 
w

 r
am

ac
h

 k
o

n
ku

rs
u

M
in

ia
tu

ra
 2

. N
r 

p
ro

je
kt

u
: 2

0
1

8
/0

2/
X

/H
S4

/0
2

78
1

.F
in

an
so

w
an

ie
 N

C
N



Koszty i korzyści realizacji suszy w opinii rolników

Lp. Stwierdzenia

Województwo

Ogółemwielkop
olskie

kujawsko-
pomorskie

lubus
kie

1 Pomimo występowania suszy na różnych 
terenach i tak w długim okresie korzyści z 
prowadzenia tam gospodarstwa 
przewyższają koszty

4,50 4,20 3,81 4,31

2 Rozłożenie kosztów i ewentualnych korzyści
wynikających z suszy rolniczej pomiędzy 
rolników, ubezpieczycieli, budżet państwa, 
pośredników handlu nawozami oraz dużych 
firm skupowych jest sprawiedliwe

4,64 4,30 4,32 4,49

3 Brak przeciwdziałania suszy rolniczej dzisiaj 
spowoduje niepożądane skutki dla 
przyszłych pokoleń

4,79 4,66 5,01 4,78

4 Skutki braku przeciwdziałania suszy rolniczej 
dzisiaj będą nieodwracalne dla przyszłych 
pokoleń

4,66 4,53 4,98 4,66

*Respondenci ustosunkowywali się do podanych stwierdzeń używając skali od 1 do 7, gdzie: 1 oznacza ”całkowicie się nie zgadzam”, a 7 „całkowicie się 
zgadzam”
Źródło: opracowanie na podstawie projektu „Rolnicy a system zarządzania suszą rolniczą w Polsce”. Projekt przyznany w ramach konkursu Miniatura 2. Nr 
projektu: 2018/02/X/HS4/02781.Finansowanie NCN

Naruszenie równowagi 
międzygeneracyjnej

Naruszenie równowagi 
pomiędzy podmiotami

Przewaga korzyści nad 
kosztami – ujęcie mikro 



Ocena przez rolników poszczególnych działań 
w przypadku wystąpienia suszy rolniczej

* Respondenci oceniali działania w skali od 1 do 7, gdzie:  1 oznacza ”całkowicie nieskuteczne w kontekście postawionego celu”, 7 „bardzo skuteczne” 

WNIOSKI:

konieczne powiązanie 
kontroli finansowej 
z kontrolą fizyczną

Źródło: opracowanie na podstawie projektu „Rolnicy a system zarządzania suszą rolniczą w Polsce”.  Projekt przyznany w ramach konkursu Miniatura 2. Nr 
projektu: 2018/02/X/HS4/02781.Finansowanie NCN



Katalog działań niezbędnych do zbudowania 
trwałego rozwiązania ubezpieczenia 

suszy rolniczej w Polsce

1. Weryfikacja statystyczna i określenie faktycznych ubytków w plonie 
dla istniejących zapisów ustawowych 

a. Weryfikacja w oparciu o faktyczne plonowanie upraw na poszczególnych 
stanowiskach

b. Porównanie wskaźnika stosowanego przez IUNG z innymi modelami stosowanymi 
w nauce i praktyce  

2. Stworzenie ogólnej bazy danych w zakresie zjawisk pogodowych
i hydrologicznych w Polsce

a. Pełna informacja pozwala na nowe podejście do taryfikacji i oceny ryzyka przez 
zakłady ubezpieczeń

b. Łatwość dostępu dla badaczy i możliwość weryfikacji stawek i stawianych celów 
dla systemu (poziom realizowanej ochrony)

3. Zmiana zapisów ustawowych

ww. Wyniki są rezultatem projektu UBROL, realizowanego w  ramach dofinasowania
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z programu GOSPOSTRATEG
w ramach Umowy nr Gospostrateg 1/390422/25/NCBR/2019 
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