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Michał Soliwoda

Wstęp

Rolnictwo polskie wciąż absorbuje znaczną część potencjału produkcyjnego 
polskiej gospodarki, a wydatki na żywność w dalszym ciągu dochodzą do 25% 
budżetów polskich rodzin. Sektor ten ma zatem jednoznaczny wpływ na rów-
nowagę makroekonomiczną. Ubezpieczenia oddziaływają na równowagę sekto-
rową, gdyż dostęp do nich pozwala rolnikom sprawnie kontynuować procesy 
produkcyjne, utrzymywać bardzo dobrą sytuację finansową, gromadzić fundu-
sze na inwestycje, modernizację i wdrażanie innowacji oraz łagodzić wpływ 
zmiany klimatu i gospodarować w sposób przyjazny środowisku naturalnemu. 
Tym samym ściśle korespondują one z paradygmatem zrównoważenia ekono-
micznego, społecznego i środowiskowego. 

Jednym z kluczowych celów ubezpieczeń gospodarczych jest stabilizo-
wanie dochodów rolniczych, a więc wygładzanie konsumpcji rodzin rolniczych 
w czasie oraz ochrona poziomu ich życia. To zarazem ważna determinanta de-
cyzji prokreacyjnych i rozwoju kapitału ludzkiego oraz społecznego. W ten spo-
sób rolnictwo będzie miało większe szanse poprawiania jakości czynnika pracy, 
co powinno złagodzić dotkliwość rosnącej na znaczeniu dla całej polskiej go-
spodarki bariery w postaci niedostatecznej podaży pracy. Ubezpieczenia rolne 
mogą także hamować nadmierne migracje z terenów wiejskich, przeciwdziałając 
przez to ich depopulacji. 

Współcześni rolnicy, w tym również polscy producenci rolni, muszą pro-
wadzić działalność w warunkach wysokiego ryzyka. Są oni konfrontowani 
z wahaniami plonów i zbiorów oraz wydajności zwierząt, a więc z ryzykiem 
produkcyjnym. Jest ono pogłębiane przez dokonującą się zmianę klimatu, która 
wpisuje się w istniejące już ryzyko katastroficzne. Do tego dochodzi ryzyko ce-
nowe i rynkowe, które powoduje wahania przychodów i dochodów rolniczych. 
Część gospodarstw, szczególnie rozwojowych i inwestycyjnych, często korzysta 
z kapitału obcego, co generuje ryzyko finansowe. Od czasów Wielkiego Kryzy-
su, z przełomu lat 20. i 30. ub. wieku, kiedy to rozpoczęła się faza głębszego 
ingerowania państwa w funkcjonowanie rolnictwa, pojawiło się kolejne ryzyko, 
nazywane instytucjonalnym. To zbiorcze pojęcie oddaje zmiany prawne, regula-
cyjne i w polityce rolnej, które mogą radykalnie zaostrzyć warunki prowadzenia 
działalności rolniczej, a ich przewidzenie jest trudne, bo wynika z mechani-
zmów politycznych, gdzie duże znaczenie odgrywają grupy interesów, mało 
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przejrzyste reguły podejmowania decyzji, pogoń za rentą i korupcja polityczna. 
Powyższą listę ryzyk można jeszcze powiększyć. Przykładowo, Robinson i Bar-
ry  w 1987 roku wymienili 10 rodzajów ryzyka, 20 instrumentów zarządzania 
nim, 3 typy rynków (konkurencyjne, monopolistyczne i regulowane), 3 obszary 
działalności (produkcja, sprzedaż, finansowanie) oraz 6 różnych produktów go-
towych i pośrednich w uogólnionym modelu firmy komercyjnej1. Łącznie zatem 
teoretycznie można skonstruować aż 10 800 modeli decyzji w warunkach ryzy-
ka. W praktyce trzeba, oczywiście, zbiór tych kombinacji zdecydowanie ograni-
czyć, dostosowując go do preferencji producenta rolnego. Służą do tego celu 
odpowiednie narzędzia analityczne, modelowania i symulacji oraz aplikacje 
komputerowe, które pozwalają tworzyć efektywne i wysoce zindywidualizowa-
ne strategie zarządzania ryzykiem.  

Zarządzanie ryzykiem jest znanym i powszechnie stosowanym elemen-
tem zarządzania przedsiębiorstwem. Różnorodne definicje używane do określe-
nia właściwości tego działania wynikają przede wszystkim z przyjętej koncepcji 
(określenia pojęcia) ryzyka oraz celów, jakie stawia sobie organizacja, dany 
podmiot. W efekcie prowadzonych prac teoretycznych i praktycznych aplikacji 
w omawianym zakresie wytworzono określone standardy, dokumenty, które po-
zwalają na ujednolicenie podejmowanych działań. Do najpopularniejszych, sto-
sowanych standardów zalicza się: a) model amerykański – COSO II (koncentra-
cja na identyfikacji określonych działań oraz zapewnienie realizacji ustalonych 
celów – najczęściej finansowych), b) model australijsko – nowozelandzki 
AS/NZS 4360:2004 (działania w oparciu o istniejącą kulturę w organizacji), 
c) model europejski – FERMA – Federation of European Risk Management As-
sociations (koncentracja na procedurze), d) ISO 31000 (większy uniwersalizm 
podejścia). Według OECD istotą podejścia holistycznego do zarządzania ry-
zykiem w rolnictwie jest ujęcie możliwie wszystkich ryzyk, ich relacji i wza-
jemnych interakcji, współpraca z wszystkimi interesariuszami, intensywna ko-
munikacja i wymiana informacji między nimi oraz tworzenie różnych form 
partnerstwa publiczno-prywatnego (ujęcie OECD z 20112).   

Wśród instrumentów zarządzania ryzykiem ważne miejsce zajmują tra-
dycyjne ubezpieczenia upraw, zwierząt i pozostałego majątku. Są to produkty 
transferu ryzyka poza gospodarstwo, w których po zapłaceniu składki rolnik 
                                                           
1 Por. L.J. Robinson, P.J. Barry, The competitive firm's response to risk, New York : Macmil-
lan; London : Collier Macmillan, 1987.
2 Założenia HZR dla różnych państw zaprezentowano w serii Working Papers OECD:  Antón 
J., Kimura S., Martini R. (2011), Risk Management in Agriculture in Canada", OECD Food, 
Agriculture and Fisheries Papers, No. 40, OECD Publishing, Paris 2011.
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oczekuje odszkodowania, kiedy wystąpi zapisane w kontrakcie zdarzenie ubez-
pieczeniowe, a więc dająca się zweryfikować strata, na co wskazują chociażby 
wyniki badań Miranda i Farrina z 2012 czy Goodwina i  Smitha z 20153. Pro-
dukty te mogą być bardzo zindywidualizowane, a więc dopasowane do profilu 
ryzyka konkretnego gospodarstwa, ale występuje w nich negatywna selekcja i 
hazard moralny, które są pochodnymi asymetrii informacji, oraz ryzyko syste-
mowe/systematyczne, tj. trudność rozproszenia ryzyka, gdy dotknie ono dużą 
liczbę gospodarstw. W konsekwencji ubezpieczenia te mogą generować wyso-
kie koszty transakcyjne, które współprzyczyniają się do trudności wykształcenia 
się efektywnych prywatnych rynków. Mimo tych mankamentów w ostatnich 
latach obserwuje się wyraźną tendencję do poszerzania programów ubezpieczeń 
konwencjonalnych w kierunku rozwiązań pakietowych, a więc dających ochro-
nę przed wieloma ryzykami, stabilizujących przychody i dochody rolnicze, przy 
silnym ich subsydiowaniu. Pilną potrzebą jest zatem solidne podbudowanie teo-
retyczne i empiryczne ekspansji konwencjonalnych ubezpieczeń rolnych, by sta-
ły się one doskonalsze od strony aktuarialnej i w ten sposób poprawiała się efek-
tywność wydatkowania funduszy publicznych.  

Pandemia SARS-COV2, czy inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
(24.02.2022) wygenerowały ryzyka o charakterze niemalże katastroficznym 
i systemowym. Nowe uwarunkowania produkcji rolnej są też wyzwaniem dla 
praktyki zarządzania ryzykiem, w tym również mającym znamiona ryzyka geo-
politycznego, makroekonomicznego i dotyczącego makrostabilności finansowej.
Pojawia się problem zagrożenia bezpieczeństwu żywnościowego wielu krajów. 

Ryzyka te i zagrożenia w pewnym momencie koniecznie powinny być 
wbudowane w każdą koncepcję holistycznego zarządzania ryzykiem w rolnic-
twie (HZR). Potrzeba na to jednak czasu i głębszego namysłu. Na pewno nie da 
się tego już zrobić w kończącym się projekcie UBROL. Stąd też w niniejszym 
rozdziale nastąpi tylko rozszerzenie drugiej wersji HZR, głównie pod kątem 
nowego spojrzenia na pewne ograniczenia koncepcji stworzonej w OECD. 
W związku z tym jako cel główny rozważań przyjęto wmontowanie w HZR 
kwestii: ryzyka systemowego i klimatycznego oraz epidemiologicznego; relacji 
między ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem, a wdrażaniem innowacji 
i technologii, a także zrównoważenia; bilansowania ryzyka na poziomie rolni-
czych gospodarstw domowych; przybliżenia zarządzania ryzykiem w łańcu-
chach żywnościowych; znaczenie dobrego governance. 

                                                           
3 Przywołane w kolejnych rozdziałach monografii.
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Przykładowo, pandemia COVID-19 stanowiła istotne wyzwanie dla kra-
jowych polityk publicznych, w tym polityk rolnych. W zależności od powiąza-
nia sektora rolnego z międzynarodowymi łańcuchami dostaw, asocjacji z sekto-
rem finansowym, a także relacji z pozostałymi działami gospodarki narodowej. 
Im silniejsze powiązanie rolnictwa danego kraju z otoczeniem międzynarodo-
wym, tym oddziaływanie pandemii na sektor rolny powinno być silniejsze.
Pandemia ta nie wpłynęła w znaczący sposób na funkcjonowanie systemu 
wsparcia zarządzania ryzykiem przez producentów rolnych w USA. By zmniej-
szyć uciążliwości związane z koniecznością dbania o wymogi sanitarne, USDA 
wprowadziła jednakże szereg drobnych zmian. Do najważniejszych z nich zali-
czyć należy pozwolenie producentom rolnym na wysyłanie niezbędnych doku-
mentów drogą elektroniczną, przedłużenie wybranych terminów przesyłania ko-
niecznych raportów i sprawozdań, czy poluzowanie niektórych wymogów zwią-
zanych z kontrolą producentów rolnych (https://www.farmers.gov/coronavirus).  

W odpowiedzi na COVID-19 rząd Kanady zarezerwował dodatkowe 
środki z budżetu dla programu AgriRecovery celem pokrycia dodatkowych 
kosztów producentów rolnych związanych z epidemią. Na poziomie regional-
nym uruchomiono dodatkowe programy wsparcia, np. polegające na sfinanso-
waniu zwiększonych kosztów utrzymania bydła i trzody chlewnej z powodu 
opóźnień w odbiorze żywca przez ograniczony w wyniku pandemii potencjał 
produkcyjny przetwórstwa. Programy te wspierają także stabilizację łańcuchów 
żywnościowych poprzez przekierowanie nadwyżek produkcyjnych do banków 
żywności i redystrybucję wśród społeczności lokalnych zagrożonych niedoży-
wieniem. Należy podkreślić, że w ramach rządowej instytucji Farm Credit Ca-
nada rolnikom doświadczającym trudności ze spłatą kredytów wprowadzono 
dodatkowe wsparcie polegające na odroczeniu spłaty rat kapitałowych i odsetek 
do sześciu miesięcy w przypadku istniejących pożyczek lub odroczenie spłaty 
rat kapitałowych do dwunastu miesięcy oraz udostępnieniu dodatkowej linii 
kredytowej do 500 000 CAD.  

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze rolnictwa związane 
jest z wysokim poziomem ryzyka dochodowego. O znacznej zmienności docho-
dów decydują w głównej mierze dwie grupy ryzyk. Pierwszą z nich nazywa się 
zbiorczo ryzykiem produkcyjnym. Odpowiada ona za niespodziewane wahania 
wyników produkcyjnych uzyskiwanych w gospodarstwie rolnym. Do najistot-
niejszych czynników decydujących o wysokim poziomie ryzyka produkcyjnego 
zalicza się uzależnienie od czynników klimatyczno-pogodowych oraz poja-
wiąjących się losowo chorób zwierząt, w szczególności o charakterze epide-
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micznym. Warto zaznaczyć, że wysokiego poziomu ryzyka nie obniżył obser-
wowany w ostatnich dekadach znaczący rozwój technologiczny, pozwalający na 
minimalizowanie szeregu rodzajów ryzyk. Co więcej, na skutek zmian klima-
tycznych a także wzrostu specjalizacji wynikającej z konieczności obniżania 
kosztów produkcji, oczekiwać można zwiększenia wahań dochodów powstałych 
na skutek strat w procesie produkcji. Drugą grupę ryzyk powodujących wysoki 
poziom ryzyka dochodowego w rolnictwie nazywa się ryzykiem cenowym. Ry-
zyko cenowe odpowiada za nieoczekiwane zmiany cen sprzedawanych przez 
rolników surowców rolnych oraz cen nabywanych przez nich środków produk-
cji. Należy podkreślić bardzo wysoką zmienność cen surowców rolnych, która 
charakteryzuje wszystkie rynki surowcowe. Dane historyczne wskazują, że na 
tle zmian cen surowców rolnych zmiany cen środków produkcji są mniej dra-
styczne. Wciąż jednak warto pamiętać, że w przypadku sporej grupy środków 
produkcji mamy do czynienia ze znacznym skorelowaniem ich cen z wysoko 
zmiennymi cenami surowców energetycznych.   

Ryzyko cenowe jest ryzykiem typu systemowego, czyli dotykającym w 
jednym czasie bardzo szerokiej grupy producentów rolnych. Klasyczne mecha-
nizmy asekuracji ryzyka leżące u podstaw działania firm ubezpieczeniowych nie 
pozwalają na efektywne zarządzanie tego rodzaju ryzykami. Stąd też ryzyko ce-
nowe bardzo rzadko jest przedmiotem umów ubezpieczeniowych. Co do zasady, 
do zarządzania ryzykiem cenowym wykorzystuje się instrumenty rynków termi-
nowych. Tym, co szczególnie istotne w przypadku ubezpieczeń rolnych, to fakt, 
że najistotniejsze rodzaje zagrożeń składające się na ryzyko produkcyjne (susze, 
złe przezimowanie) generują straty typu katastroficznego. Tak więc i w przy-
padku ryzyka produkcyjnego można mówić o ryzyku typu systemowego. Ogra-
nicza to znacząco rozwój komercyjnych ubezpieczeń produkcji rolniczej. Do-
datkowymi czynnikami hamującymi rozwój ubezpieczeń produkcji rolniczej są 
występowanie nasilonej negatywnej selekcji oraz hazardu moralnego oraz udzie-
lanie poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych rolnikom pomocy ad-hoc 
ze środków budżetowych.   

Celem zadania nr 3 („Weryfikacja praktyczna proponowanych produktów 
ubezpieczeniowych i skonstruowanie systemu holistycznego zarządzania ryzy-
kiem (pilotaż)”) było skonstruowanie finalnego zestawu pięciu propozycji pro-
duktów/schematów ubezpieczeniowych, a więc weryfikacja wariantu powstałe-
go w zadaniu drugim. Zarządzanie ryzykiem, uwzględniające WPR 2023-2027,  
ma nawiązywać do zmodyfikowanego  i rozszerzonego ujęcia OECD, polegają-
ce m.in. na wbudowaniu instrumentów i strategii radzenia sobie z ryzykiem
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w samym rolnictwie w ramy tradycyjnego i zrównoważonego zarządzania ryzy-
kiem w łańcuchach żywnościowych. Dodatkowym novum może okazać się mo-
delowanie ryzyka na poziomie rodzin rolniczych, a nie tylko ograniczenie się do 
samej działalności gospodarczej. Inkorporowane zostały się także interesujące 
przykłady rozwiązań ubezpieczeniowych, które pojawiły się już po zakończeniu 
zadania drugiego. Sam zestaw  został zoptymalizowany m.in. pod kątem poten-
cjału redukcji ryzyka w rolnictwie, kosztów administracyjnych i transakcyjnych 
oraz szybkości i realności wdrożenia do praktyki rolniczej i ubezpieczeniowej. 
Przewidziano w związku z tym związku z tym jego przetestowanie w różnych 
typach gospodarstw rolniczych oraz wśród krajowych ubezpieczycieli i ich sieci 
sprzedaży, które już obecnie oferują rolnikom polisy. Propozycję tą zaprezento-
wano także innym potencjalnym oferentom oraz regulatorowi rynku ubezpie-
czeniowego. Konkretnym wyrazem całości prac w tym zadaniu jest zbiór reko-
mendacji do opracowania stosownych legislacji i regulacji ubezpieczeniowych 
oraz zasad doskonalenia systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w naszym 
rolnictwie.  
W ramach zadania nr 3 zrealizowane zostały następujące zadania cząstkowe:
1. Weryfikacja praktyczna możliwości wdrożenia zaproponowanego zestawu 

zaktualizowanych i nowych produktów.
2. Skonstruowanie rozszerzonej i zmodyfikowanej wersji OECD holistycznego 

zarządzania ryzykiem w krajowym rolnictwie.
3. Sformułowanie rekomendacji dla legislacji i regulacji krajowych ubezpie-

czeń rolnych oraz scenariusza pełnego wdrożenia do praktyki proponowanej 
oferty produktowej i zmodyfikowanego systemu holistycznego zarządzania 
ryzykiem w polskim rolnictwie. 

Monografia składa się z sześciu części, z których pierwsza obejmuje pro-
blematykę wdrażania programów ubezpieczeniowych w rolnictwie. Druga część
zawiera wyniki badań empirycznych, zrealizowanych przez UE w Poznaniu.
Część trzecia dotyczy holistycznego zarządzania ryzykiem, zorientowanego na 
zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmia-
nom klimatu  zmiany klimatu. Czwarta i piąta część dotyczą odpowiednio pro-
blemów zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń w sektorze rolnym z perspektywy 
polityki publicznej. Szósta część dotyczy III wersji holistycznego zarządzania 
ryzykiem i zestawu produktów ubezpieczeniowych.

Rozdział 1. (Makro- i mezoekonomiczna ocena ubezpieczeń i programów 
ubezpieczeń rolnych) dotyczy kwestii ewaluacyjnych, istotnych z punktu wi-
dzenia wdrażania i zmian programów ubezpieczeniowych. Celem tego rozdziału 
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było przedstawienie metodyki „pomiaru dobrobytu społecznego generowanego 
przez sektor ubezpieczeniowy, modeli teoretycznych ubezpieczeń rolnych, ich 
rynku, implikacji budżetowych stymulowania ich rozwoju oraz ekonomii poli-
tycznej”. Rozdział ten stanowi istotną część z punktu widzenia podstaw eko-
nomicznych III wersji zestawu produktów ubezpieczeniowych.

Rozdział 2. (Mikroekonomiczna ocena ubezpieczeń i programów ubez-
pieczeń rolnych jako składnika systemów zarządzania ryzykiem) dotyczy per-
spektywy mikroekonomicznej. Wychodząc z założenia, że decyzje ubezpiecze-
niowe są podejmowane przez rolników, autor zaproponował ramę konceptualną 
do zintegrowaniu w jednym podejściu kilku kwestii szczegółowych, m.in. miej-
sca ubezpieczeń w systemach zarządzania ryzykiem.

Rozdział 3. (Podejście Feasibility Study  - możliwości wykorzystania do 
oceny projektów publicznych dotyczących systemów ubezpieczeń rolnych) do-
tyczy możliwości zaadaptowania podejście Feasibilty Studies (FS) do oceny 
programów ubezpieczeń rolnych.

Rozdziały 4–6. dotyczą weryfikacji praktycznej możliwości wdrożenia za-
proponowanego zestawu zaktualizowanych i nowych produktów ubezpieczenio-
wych. Badania te zostały przeprowadzone przez zespół UE w Poznaniu (UEP).

Rozdziały 7–9. dotyczą holistycznego systemu zarządzania ryzykiem, zgod-
nie z ujęcie w tytule projektu (tj. Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym za-
rządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie 
innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu – UBROL).  Roz-
dział 7 koncentruje się wokół zależności między zarządzaniem ryzykiem 
a zrównoważeniem. Analiza został zawężona do wybranych obszarów zarządzania 
ryzykiem, bardzo ściśle powiązanych z agroubezpieczniami. W rozdziale 7. zary-
sowano kilka istotnych problemów, m.in.  oddziaływania subsydiowania ubezpie-
czeń na produkcję rolniczą, bioróżnorodność, ryzyko środowiskowe i możliwości 
jego ubezpieczenia; ryzykowność różnych typów gospodarstw rolniczych; zarzą-
dzanie ryzykiem, a także  dobrowolne przyjmowanie praktyk zrównoważenia w 
chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Celem dodatkowym rozdziału było  
przedstawienie szerszego kontekstu, w którym współzależności powyższe zacho-
dzą, a jego źródłem jest Europejski Zielony Ład i związane z nim dwie strategie dla 
rolnictwa, tj. „Od pola do stołu” i „wzmocnienia bioróżnorodności”. 

Rozdział 8. (Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia a inwestycje i wdra-
żanie nowych technologii oraz innowacji w rolnictwie) koncentruje się wokół 
kwestii zidentyfikowania determinant aktywności inwestycyjnej w rolnictwie 
i wdrażaniu innowacji oraz nowych technologii. W rozdziale tym podjęto próbę 
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przybliżenia relacji między GMO a kosztami ryzyka, a także podjęto analizę od-
działywania ubezpieczeń na inwestycje i interesujące nas wdrożenia.

Rozdział 9. (Istota i możliwości zarządzania oraz ubezpieczania ryzyka 
klimatycznego w rolnictwie) dotyczy oceny możliwości wbudowania przeciw-
działania zmianom klimatu w systemie zarządzania ryzykiem. Rozdział ten 
w istocie przybliża istoty ryzyka klimatycznego oraz możliwości zarządzania 
nim w rolnictwie, a szczególnie za pomocą indeksów pogodowych.

Rozdział 10. (Odporność gospodarstw rolniczych) przedstawia w ujęciu 
teoretycznym, a przede wszystkim, w świetle badań empirycznych szereg wy-
zwań, przed jakimi stoją gospodarstwa rolne oraz identyfikacja strategii radzenia 
sobie z tymi wyzwaniami dla budowania bardziej odpornego sektora rolnego.  

Rozszerzeniem rozdziału 10. jest rozdział 11. (Procesy adaptacyjne go-
spodarstw rolnych w czasach niepewności i ich determinanty) dotyczący proce-
sów adaptacyjnych gospodarstw rolnych. Rozdział ten skupia się na trzech 
głównych koncepcjach, tj. określeniu postrzegania przez rolników ryzyka  
zmian klimatu, identyfikacji postaw wobec zmian adaptacyjnych w gospodar-
stwach  rolnych  oraz ustaleniu głównych barier ograniczających adaptację rol-
ników do zmian klimatu.

Rozdział 12. (Koncepcja ERM/BRM  w systemach  zarządzania ryzykiem 
w rolnictwie) dotyczy możliwości wdrożenia koncepcji ERM/BRM do specyfiki 
sektora rolnego. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia konstrukcji III wer-
sji holistycznego systemu zarządzania ryzykiem. W rozdziale tym uwzględniono  
rozwój  systemów  gospodarki  żywnościowej,  w  tym udoskonalenie  łańcu-
chów  żywnościowych, zarysowując koncepcje tradycyjnego  zarządzania  ryzy-
kiem  w  rolnictwie. Wskazano na operacjonalizację  koncepcji  ERM/BRM i  
odwoła  się  do  ujęcia  zarządzania łańcuchami dostaw.

Rozdział 13. (Ryzyko katastroficzne w rolnictwie. Istota i możliwości za-
rządzania nim) zawiera kompleksową analizę  istoty ryzyka katastroficznego, 
zakresu jego ubezpieczalności i możliwości transferu z rolnictwa oraz zasad ra-
cjonalnego udzielania pomocy klęskowej.  

Rozdział 14. (Wybrane problemy zarządzania kryzysowego  i kontynuacją 
działalności), z kolei, koncentruje się wokół kwestii istoty zarządzania kryzyso-
wego z perspektywy polityki publicznej dotyczącej sektora rolnego.  Ma to 
szczególnie istotnie duże znaczenie z punktu widzenia kryzysów ekonomiczno-
finansowo-zadłużeniowych, z którymi boryka się nasz sektor rolny. 

Rozdział 15. (Ryzyka epidemiologiczne i pandemiczne a sektory ubezpie-
czeniowy  i rolno-żywnościowy) rozpatruje zarządzanie ryzykiem epidemiolo-
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gicznym i pandemicznym, co ma duże znaczenie z punktu widzenia chorób 
zwierząt gospodarskich (np. ASF, ptasia grypa). 

Rozdział 16. (Zarządzanie ryzykiem dochodowym w rolnictwie – wybra-
ne problemy  z perspektywy polityki publicznej) koncentruje się wokół udosko-
nalenia metod zarządzania ryzykiem dochodowym  w sektorze rolnym. Ma to 
duże znaczenie społeczne, biorąc pod uwagę np. dobrobyt rodzin rolniczych.

Rozdziały 17. i 18. mają charakter opracowań diagnostycznych. Roz-
dział 17. (Rynek ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce) przed-
stawia aktualną analizę strony popytowej rynku ubezpieczeń rolnych (w ujęciu 
sektorowym), z kolei rozdział 18. (Gospodarstwa korzystające z ubezpieczeń    
upraw  i zwierząt gospodarskich z sieci Polskiego FADN) przedstawia pogłę-
bioną analizę struktury gospodarstw z sieci Polskiego FADN korzystających 
z ubezpieczeń w ogóle, a ubezpieczeń upraw i zwierząt.

Rozdział 19 (Rozwój rynku ubezpieczeń wzajemnych) przedstawia kom-
pleksową ocenę możliwości organizacji i upowszechnienia związków wzajemności 
członkowskiej - w szczególności małych, branżowych towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych - jako narzędzi zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej w Polsce.

Rozdział 20. prezentuje udoskonaloną (III) wersję holistycznego zarzą-
dzania ryzykiem w polskim rolnictwie. Rozdziały 21–22. przedstawiono odpo-
wiednio aktualizację obecnej ubezpieczeń rolnych i zmiany systemu subsydio-
wania tych instrumentów zarządzania ryzykiem. 

Rozdziały 23-25. prezentują  ostateczne III wersje produktów ubezpiecze-
niowych, których założenia zostały zarysowane w monografii finalizujące prace 
z fazy A projektu UBROL, mianowicie ubezpieczenia przychodów z działalno-
ści rolniczej (rozdział 23.), ubezpieczenia nadwyżek (rozdział 24.), instrument 
stabilizacji dochodów (rozdział 25.)4.  

Mamy nadzieję, że wyniki prac badawczych, przeprowadzonych 
w ramach zadania 3 projektu UBROL, zaprezentowane w niniejszej publikacji, 
przyniosą wymierne korzyści kilku grupom jego beneficjentów, tj.: 
• administracji rządowej i samorządowej, 
• rolnikom,  
• firmom ubezpieczeniowym,  
• doradztwu rolniczemu,  
• pracownikom naukowym. 

                                                           
4 III wersja kontraktów indeksowych została przedstawiona w części 2. tego raportu.



Jacek Kulawik 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Goodwin i Smith, 1995. 
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Michał Soliwoda

3. Podejście Feasibility Study  - możliwości wyko-
rzystania do oceny projektów publicznych dotyczą-

cych systemów ubezpieczeń rolnych
Wprowadzenie 

W przypadku projektów publicznych czy opartych na zasadach partnerstwa 
publiczno-prywatnego dużą rolę odgrywa wykonanie rzetelnego studium wyko-
nalności (feasibility studies, FS). Współczesne zasady zarządzania publicznego, 
a wyższym ujęciu finansów publicznych, obejmują m.in.  racjonalność gospoda-
rowania środkami budżetowymi (por. Szot-Gabryś, 2011).  Wdrażanie progra-
mów ubezpieczeń rolnych wymaga znaczących funduszy budżetowych. Wska-
zują na to dane statystyczne, chociażby z USA czy Kanady.  

Celem opracowania jest przedstawienie podejścia FS we wdrażaniu pro-
gramów ubezpieczeniowych w rolnictwie. Ilustracją będą przykłady FS, również 
spoza obszaru zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Wartością dodaną opracowa-
nia jest uwypuklenie zastosowania metody FS do projektów o charakterze legi-
slacyjnym. W ostatniej części  opracowania zidentyfikowano w obszarze pro-
duktów ubezpieczeniowych problemy aplikacyjne

Dylematy definicyjne i klasyfikacyjne dotyczące studiów wykonalności

Z analizy licznych definicji wypracowanych przez zarządzanie projektami 
(Project Management, PM), studium wykonalności (FS)  umożliwia  ocenę
praktyczności projektu lub systemu. Podkreślają to liczne definicje autorstwa 
polskich teoretyków zarządzania projektami, np. Trocki i in. (2013, s. 204) utoż-
samiają FS z planem projektu. Portny (2013) wskazuje na istotną rolę FS w oce-
nie istotności i rentowności projektów, ale zawęża ją tylko do grupy projektów 
dużych. Ergo: FS tworzy uzasadnienie celu wykonywania projektu.  

FS ma na celu obiektywne i racjonalne zidentyfikowanie mocnych i sła-
bych stron istniejącego przedsiębiorstwa lub proponowanego przedsięwzięcia, 
szans i zagrożeń występujących w środowisku naturalnym, zasobów niezbęd-
nych do jego realizacji, a ostatecznie  również i perspektyw sukcesu. Najogól-
niej rzecz biorąc, z punktu widzenia podejścia FS dwa kryteria oceny wykonal-
ności są istotne: wymagany koszt i wartość do osiągnięcia (Justis i Kreigsmann, 
1979; Mingus, 2002; Georgakellos i Marcis, 2009; Trocki (red.), 2012; Trocki 
(red.), 2013; McLeod, 2021).  



284 

Do elementów składowych studium wykonalności jako dokumentów po-
przedzającego prace wdrożeniowe zaliczyć należy (por. Ibidem): 

analizę tła ekonomiczno-społecznego,
opis produktu/usługi, będącej efektem wdrożenia,
sprawozdania księgowe, 
analizę operacji i zarządzania (w tym opis procesów biznesowych),
badania i polityki marketingowe,  
dane finansowe (również z uwzględnieniem sprawozdawczości opartej ,
wymogi prawne i zobowiązania podatkowe.

FS służy do oceny wykonalności potencjału  sukcesu projektu i  jest po-
strzegane jako kryterium wiarygodności dla dla potencjalnych inwestorów i in-
stytucji finansowych (Feasibility Studies, 2021) FS musi być przygotowane w
sposób obiektywny, bezstronny podejściem, aby dostarczyć informacji nie-
zbędnych do podejmowania decyzji.

Przy analizie projektów uwzględnia się tetradę czynników, określanych 
od ich akronimów w języku angielskim jako 4P, tj. Plan, Processes, People, 
and Power (Mesly, 2017). Zakłada się, że ryzyko jest zewnętrzne w stosunku 
do projektu (np. warunki pogodowe). Do czynników  ryzyka należy zaliczyć
(Ibidem) 

finanse i organizację, np. partnerstwo publiczno-prywatne (Plans – Pla-
ny), 
procesy środowiskowe i technologiczne (Processess – Procesy), 
czynniki marketingowe i społeczno-kulturowe (People – Ludzie), 
ustrój prawny, uwarunkowania polityczne (Power – Władza). 

W FS bardzo często uwzględniane są tzw. punkty podatności: różnią się 
od czynników ryzyka tym, iż są wewnętrzne w projekcie i można je kontrolo-
wać lub w inny sposób wyeliminować.  Ograniczenia FS obejmują  ponadto 
standardowe ograniczenia dotyczące czasu, kosztów i norm jakości, które moż-
na obiektywnie określić i zmierzyć w całym cyklu życia projektu. W zależności 
od typu projektów, części studium mogą wystarczyć do sporządzenia studium 
wykonalności; na przykład mniejsze projekty mogą nie wymagać wyczerpującej 
oceny oddziaływania na środowisko (Feasibility studies…, 2015). 

Zdaniem Portnego (2013), studium wykonalności można określić jako ba-
danie formalne, zrealizowane w fazie planowania projektu. Ma ona na celu zde-
finiować/oszacować prawdopodobieństwo sukcesu projektu lub osiągnięcia 
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ustalonego rezultatu (Portny 2013, s. 46). Inne podejście reprezentują Wirkus i 
in., zdaniem których FS daje odpowiedzi na następujące pytania:

Prawidłowo przeprowadzone Feasibility Study daje odpowiedzi na  nastę-
pujące pytania (Wirkus i in. 2012, s. 19): 

„Czy projekt  może być wykonalny? 
Czy istnieją ograniczenia? 
Jakie rodzaju są to ograniczenia (np. natury legislacyjnej, finansowej, orga-
nizacyjnej, technicznej, rynkowej, prawnej), które uniemożliwiają wykonanie 
projektu? 
Czy projekt będzie miał charakter długookresowy, a koszty będą pokryte do-
chodem z prowadzonej działalności?
Czy projekt jest finansowo i społecznie racjonalny?”.

Studia wykonalności często są sporządzane dla organu zarządzającego,
dlatego są uporządkowane, bezpośrednie i zazwyczaj bardziej odwołują się do 
metod ilościowych niż jakościowych (Phillips 2012, s. 65). 

Poniżej dokonano pewnej syntezy dotychczasowych podejść definicyj-
nych dotyczących FS: 

Podejście FS wyraźnie nawiązuje do metodyki pokonywania problemów
(problem solving), która jest też jedną z metod pracy naukowej (Harper-
Smith 2012, s. 194). 
Podejście FS jest dedykowane szczególnie projektów inwestycyjnych (Sta-
bryła 2006, s. 105). Dotyczy to przede wszystkim dużych przedsięwzięć in-
westycyjnych w  korporacjach (wykonywanych na potrzeby własne i dla 
klientów zewnętrznych) (Trocki i in., 2013).
FS - jako metoda  kompleksowa, gdyż obejmuje  kategorię efektywności,
wykonalności i celowości, przy czym badanie wykonalności jest jej trzonem 
(Trocki i in. 2012, s. 280).  
FS  umożliwia porównywanie oczekiwanych  strumieni przychodów, kosz-
tów kapitałowych  i ryzyka możliwego sposobu korzystania z wielkościami 
rynkowymi (Żróbek 2011, s. 22).  
Studium wykonalności stanowi  najbardziej rozbudowaną, kompletną metodą 
oceny projektów, która służy sprawdzeniu, w jakim czasie, za pomocą jakich 
zasobów i w jakim zakresie przedsięwzięcie może być wykonane. Pomaga 
określić, dzięki analizie technicznej, ekonomicznej i finansowej (Szot-
Gabryś 2011, s. 130).  Trocki i in. (2013) dodają także „potencjalne zagroże-
nia i szanse w realizacji przedsięwzięcia, zdefiniować oczekiwane korzyści i 
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koszty oraz przedstawić warianty realizacji, aby stwierdzić, czy przedsię-
wzięcie jest wykonalne” (Trocki i in. 2013, s. 203).
Wirkus i in. (2012) podkreśla znaczenie studium wykonalności  w ocenie, 
czy dany projekt odpowiada tendencjom rynkowym i czy inwestor jest w od-
powiedniej sytuacji finansowej. Umożliwia to finansowanie inwestycji z 
własnego budżetu lub z innych źródeł finansowania  (Wirkus i in. 2012, s. 
19). 
FS opiera się na projekcie wstępnym przedsięwzięcia, który stanowi trzon 
dokument dla opracowania ekspertyzy. FS należy traktować jako odrębny 
projekt analityczny, który zawiera prezentację planu technicznego. Można 
też utożsamiać FS z propozycją planowanej inwestycji (Stabryła, 2006, s 
.105). 

Struktura FS  

Nie ma jednoznacznie akceptowalnej i przyjętej struktury FS. Elementem 
fakultatywnym jest wstępne studium wykonalności (tzw. prefeasiblity study), 
które jest sporządzane przy projektach bardzo kosztowych, ale obciążonych też 
dużym ryzykiem.  Możliwe jest także sporządzanie dokumentu, określanego w 
polskiej literaturze  z zakresu zarządzania projektami (Project Management, 
PM) jako tzw. „przedopracowanie”, które definiuje możliwości inwestycyjne w 
wybranym obszarze przez dokonywania oceny (Miedziński, 2012, s. 68). Do 
korzyści z opracowania FS należy wymienić (Ibidem, s. 68):

zredukowanie ryzyko poniesienia dużych wydatków na to “główne”, 
kosztowne stadium wykonalności,
możliwość wcześniejszej oceny projektu prostymi metodami.

W tabeli 1 przedstawiono  strukturę studium wykonalności. Należy jednak zda-
wać sobie sprawę, że w odniesieniu do specyfiki projektów istnieją pewne do-
puszczalne modyfikacje. Generalnie, opracowanie FS obejmuje następujące 
elementy (por. Felis, 2016, s. 42-57): 

genezę  i historię projektu, 
analizę rynku, 
opis  koncepcji marketingowej, 
zużycie surowców i innych nakładów, 
lokalizację i środowisko, 
rozwiązania techniczne projektu, 
stronę organizacyjną przedsięwzięcia, 
koszty ogólnozakładowe, 
zasoby ludzkie, 
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harmonogram realizacji przedsięwzięcia, 
analizę finansową i ocenę projektu.

Felis (2016) uszczegółowił obszar oceny ekonomiczno-finansowej projektu, 
wyodrębniając szacunki i projekcje,  które zostały zestawione w tabeli 1. Na 
szczególną uwagę zasługuje pogłębiona analiza projektu w szerszym kontekście 
społecznym.

Tabela 1. Ujęcie oceny ekonomiczno-finansowej w obrębie FS

Obszar oceny Metodyka Uwagi dotyczące oceny 
programów ubezpieczeń 
rolnych*

Analiza wskaźnikowa Zyskowność, rentowność, 
płynność finansowa, produk-
tywność, wypłacalność

Raczej w odniesieniu do 
kondycji firm ubezpiecze-
niowych, ewentualnie fun-
duszy wzajemnościowych

Analiza progu rentowności Określenie progu rentowno-
ści. 

Zawężone do oceny np. sek-
torowych funduszy wzajem-
nościowych.

Ocena przedsięwzięcia Wartość bieżąca netto, we-
wnętrzna stopa zwrotu, 
okres zwrotu, stopa zwrotu

Bardzo ograniczone zasto-
sowane np. w przypadku 
funduszy wzajemnościo-
wych.

Ocena oddziaływania pro-
jektu na otoczenia społecz-
no-gospodarcze

Ocena efektów zewnętrz-
nych negatywnych i pozy-
tywnych 

Bardzo pożądany obszar 
analizy.

Uwaga: * według autora rozdziału.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Felis (2016).

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dokładne i rzetelne przeprowa-
dzenie analizy projektu z punktu widzenia oddziaływania na otoczenia społecz-
no-gospodarcze. Istotną rolę odgrywa ocena oddziaływania zmian regulacyjnych 
na ekonomikę sektora rolnego,  a także jego otoczenie  na obszarach wiejskich. 
Z punktu widzenia projektów finansowych bądź współfinansowanych ze środ-
ków UE ograniczona była dowolność metodyki. Struktura FS zależy od następu-
jących czynników (Wirkus 2012, s. 20):

typu, kategorii i wielkości przedsięwzięcia, 
stopnia dokładności danych przedsięwzięcia oraz procedur, które wykorzy-
stywane w danej firmie 

Model FS według W. Bahrensa i P.M. Hawranka, przedstawiony na ry-
sunku 1, jest pewnym wyjątkiem jako niejako akceptowalny standard, w szcze-
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gólności w stosunku do projektów realizowanych w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego (Trocki i in., 2013, s. 204). Studium wykonalności,  będące 
też w istocie propozycją różnych wariantów przedsięwzięcia, powinno 
uwzględniać przejrzyste wnioski, które pozwolą podejmować decyzje dotyczącą 
realizacji inwestycji zgodnie z przedstawioną dokumentacją. Daje to możliwość 
wprowadzania niezbędnych poprawek i uzupełnień, a nawet „odłożenie realiza-
cji do czasu zmiany niektórych warunków” lub nawet „przestanie jakichkolwiek 
dalszych prac nad przedsięwzięciem”  (Wirkus i in. 2012, s. 19). 

Rysunek  1. Struktura studium wykonalności – ujęcie Bahrensa i Hawranka

Źródło: adaptacja Trocki 2013, s. 207.

Podsumowanie i wnioski 

Podsumowanie i wnioski 

Analiza rynku i koncepcja marke-
tingowa 

Program sprzedaży Materiał i inne nakłady Lokalizacja i środowisko 

Strona techniczna  projektu 

Zasoby ludzkie Organizacja zakładu 
Planowanie realizacji pro-

jektu 
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W ramce 1 przedstawiono elementy decydujące o wykonalności projek-
tów, uwzględniane w studium.  Wskazano także zalety i wady tego rodzaju 
opracowania.  Bardzo często studium wykonalności i biznesplan mają zakres 
podobny, a także elementy wspólne. Studium wykonalności głównie określa 
możliwość realizacji przedsięwzięcia (Trocki i in. 2013, s. 204). 

Ramka 1. Studium wykonalności – wykonalność według ujęcia TELOS

Na wykonalność projektu składa się pięć głównych elementów, określanych angielskim 
akronimem TELOS. O wykonalności projektu decyduje wykonalność: 

technologiczna i systemowa (technology and system feasibility),
ekonomiczna (economic feasibility),
prawna (legal feasibility),
operacyjna (operational feasibility)
czasowa (schedule feasibility).

Uwzględnia się także:
wykonalność rynkowa i dotycząca nieruchomości (market and real estate feasibility), 
wykonalność zasobowa (resource feasibility) oraz 
wykonalność kulturowa (cultural feasibility) (Trocki 2012, s. 18].

Zalety:
Kompleksowość - przygotowanie jednego dokumentu pozwala zmniejszyć ryzyko 
ominięcia istotnych aspektów projektu. 
Można wybrać najlepszy wariant wykonywania planowanego projektu, dlatego zale-
cane jest powołanie szerokiego zespołu, który angażuje wielu interesariuszy, do 
przygotowania dokumentacji. 

Wady:
złożoność, 
praco- i czasochłonność opracowywania — zwiększenie liczby pomijania analizy przed-
projektowej w zarządzaniu projektami przez sponsorów .

Źródło: opracowanie własne na podstawie Trocki i in. (2013), Trocki (2012, s. 
8)
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Jak wynika z rysunku 2,  podejście FS bazuje na wielu metodach i narzę-
dziach analitycznych.  Część z tych metod wykorzystywana jest do opracowania 
typu Business Plan. Projekty oparte na PPP wykorzystują też niektóre metody 
oceny efektywności, wypracowane chociażby przez dorobek finansów publicz-
nych. 

Rysunek 2. Studium wykonalności – metody i narzędzia vs. wyniki 

Źródło: adaptacja Encyklopedia Zarządzania. Studium Wykonalności, 
https://mfiles.pl/pl/index.php/Studium_wykonalno%C5%9Bci 

Metody i 
narzędzia 
•Analiza strategiczna 
•Benchmarking 
•Zdyskontowane przepływy pieniężne 
•Rachunek wyników 
•Zestawienie kosztów i przychodów 
•Analiza wrażliwości 
•Analiza wskaźnikowa (zarówno w 
obszarze finansowym, jak i 
ekonomicznym) 

•Analiza wielokryterialna 

Wyniki 
•Analiza rynku 
•Analiza potrzeb społecznych 
•Specyfikacja nowego produktu 
•Analiza porównawcza 
•Benchmarking konkurencji 
•Identyfikacja szans i zagrożeń 
projektu w odniesieniu do rynku i 
konkurencji 

•Ocena korzyści 
•Ocena rentowności/opłacalności 
projektu 
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Wdrażanie programów ubezpieczeń rolnych – próba oceny

W tabeli 2 przedstawiono kluczowe  problemy z punktu widzenia wdrożenia 
projektów z zakresu ubezpieczeń, a właściwie, szerzej, zarządzania ryzykiem w 
rolnictwie.  Dotyczą one nie tylko wąską pojętej ekonomiki gospodarstwa, ale 
także ich otoczenia ekonomiczno-społecznego (por. Ashan i in, 1982). 

Tabela 2 . Uwarunkowania wdrożenia programów ubezpieczeń rolnych – perspektywa Polski

Problem Uszczegółowienie problemu

Znaczenie 
z punktu 
widzenia 
polityki 
rolnej*

Powiązanie rynku 
ubezpieczeniowego 
z rynkiem kredyto-
wym

Skuteczne zarządzanie ryzykiem w rolnictwie, a w tym 
stosowanie ubezpieczeń, wymaga, by również rynek 
kredytowy funkcjonował poprawnie. Niestety, z uwagi 
na działania polityczne, których celem jest utrudnianie 
egzekucji przeterminowanych kredytów z majątku rolni-
ków indywidualnych, banki ograniczają ich podaż. Nie 
wydaje się, by ubezpieczenie takich kredytów było wła-
ściwym rozwiązaniem.

Średnie

Brak komplekso-
wego ujęcia syste-
mu zarządzania 
ryzykiem

W Polsce w istocie brakuje holistycznego systemu za-
rządzania ryzykiem. Mamy za to wiele cząstkowych 
rozwiązań i projektów, ale brakuje ośrodka, który by je 
integrował, doskonalił i rozwijał. Nie ma też ciągłości 
stosownej polityki w przypadku zmiany rządów.

Wysokie

Infrastruktura tech-
niczno-
instytucjonalna

Wdrożenie nowoczesnych produktów ubezpieczenio-
wych, a indeksów pogodowych w szczególności wymaga 
stworzenia odpowiedniej infrastruktury techniczno-
instytucjonalnej do gromadzenia i udostępniania wiary-
godnych informacji, a w tym teledetekcji. Realizuje się 
wprawdzie pewne przedsięwzięcia z tego obszaru, ale 
znów brakuje tu całościowej ich koordynacji i wizji, do 
której chcemy dążyć.

Średnie
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Cd. tabeli 2 
Dostępność narzę-
dzi zarządzania 
ryzykiem

Instrumentarium zarządzania ryzykiem obejmuje narzę-
dzia wewnątrzrolnicze oraz zlokalizowane poza tym sek-
torem. Do tych ostatnich należą ubezpieczenia oraz kon-
trakty zabezpieczające przed ryzykiem cenowym. Mię-
dzy powyższymi narzędziami istnieją przede wszystkim 
relacje komplementarności, ale też i substytucyjności. 
Przykładem tych drugich jest wypieranie przez subsy-
diowane ubezpieczenia rolne samoochrony i samoubez-
pieczeń wśród rolników. Kurs ten dodatkowo wzmacnia-
ny jest przez łatwy dostęp rolników do pomocy klęsko-
wej.

Średnie

Kapitał ludzki na 
wsi

Większość badań podkreśla, że jakość zarządzania ryzy-
kiem i efektywność ubezpieczeń w rolnictwie bardzo 
silnie determinowane są wykształceniem i poziomem 
kompetencji producentów rolnych. Postęp w tej dziedzi-
nie uzależniony jest m.in. od przeznaczenia odpowied-
nich funduszy budżetowych na wspieranie doradztwa 
rolniczego oraz sfery badań i wdrożeń innowacyjnych 
produktów ubezpieczeniowych. Niestety, pozycje te fak-
tycznie lekceważone są w kolejnych budżetach na rzecz 
subsydiowania już obecnie oferowanych ubezpieczeń.

Wysokie

Europejski Zielony 
Ład jako wyzwanie

Przed rolnictwem polskim i unijnym stoi wyzwanie 
wdrożenia dwóch strategii: „od pola do stołu” i „wzmoc-
nienia bioróżnorodności”, które są składowymi Europej-
skiego Zielonego Ładu. W krótkim okresie doprowadzą 
one do wzrostu ryzyka produkcyjnego, cenowego i do-
chodowego w naszym rolnictwie. Cały czas też rosnąć 
będzie ryzyko klimatyczne. Nie jesteśmy do tego dosta-
tecznie przygotowani, jeśli jako punkt odniesienia 
przyjmiemy holistyczny system zarządzania ryzykiem i 
koncepcją solidarnego governance, szczególnie w odnie-
sieniu do ryzyk katastroficznych.

Średnie

Uwzględnienie ry-
zyka dochodowego 
w systemie zarzą-
dzania ryzykiem

Ryzyko dochodowe integruje w sobie wiele ryzyk cząst-
kowych i powinno być centralnym punktem w systemie 
zarządzania ryzykiem w każdym rolnictwie. Jednym z 
proponowanych narzędzi jest unijny instrument IST (an 
income stabilisation tool). Prace nad nim można by sfi-
nansować w ramach drugiego filaru UPR. Niestety, nie 
wiemy, czy środki te trafią do Polski, a jeśli nawet tak, to 
w jakiej wielkości, gdyż ich przekazanie uwarunkowane 
będzie przestrzeganiem przez Polskę zasad praworząd-
ności. 

Wysokie
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Cd. tabeli 2 
Holizm koncepcji 
zarządzania ryzy-
kiem

Holistyczna koncepcja zarządzania ryzykiem jest bardzo 
wygodnym narzędziem, ale w dużym stopniu zoriento-
wana jest na cele prowadzenia polityki rolnej i publicz-
nej. Potrzebne jest rozszerzenie o kilka obszarów.  Po 
pierwsze, trzeba uwzględnić cały rynek finansowy, który 
wszędzie wykazuje rozmaite niedoskonałości i niekom-
pletności. To one mogą generować ograniczenia w za-
kresie ryzyka i m.in. kredytowe, a te rozmaicie wpływają 
na funkcjonowanie, wzrost i inwestycje gospodarstw 
rolniczych. Po drugie, ryzyko powinno się analizować w 
konwencji czystej i spekulatywnej, a więc jako zagroże-
nie, ale i szansę. To wprost prowadzi nas do zarządzania 
strategicznego. Po trzecie, w rolnictwie całego świata 
dominującą formą są gospodarstwa rodzinne. W związku 
z tym ryzyko powinno być modelowane i bilansowane 
na poziomie całych gospodarstw domowych, ich kon-
sumpcji i dobrobytu. Po czwarte, gospodarstwa rolne 
funkcjonują w sieci branżowych łańcuchów żywnościo-
wych. Są one samoistnym źródłem ryzyka dla rolników, 
ale ci zwrotnie oddziaływają też na ryzykowność łańcu-
chów.

Średnie.

Objaśnienie: * ocena autora rozdziału.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kulawik (2022).  
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Podejście FS a zarządzanie projektami publicznymi – wybrane problemy 

W tabeli 3 zestawiono podstawowe charakterystyki dotyczące wiedzy i 
umiejętności dotyczące wykonawców zespołów projektowych. Należy podkre-
ślić duże znaczenie fazy gromadzenia i analizy danych (por. ILO, 2005; World 
Bank, 2015). 

Tabela 3. Fazy FS a wiedza i umiejętności wykonawców zespołów projekto-
wych – adaptacja z obszaru mikroubezpieczeń zdrowotnych

Faza Wiedza i umiejętności
Faza początkowa Ogólna wiedza z zakresu zarządzania projektami, a także 

ubezpieczeń rolnych  
Umiejętności analityczne 
Umiejętność prowadzenia spotkań, słuchania innych i 
prowadzenia dialogu

Faza gromadzenia danych i 
ich analizy

Ocena kontekstu i dostępnych źródeł informacji
Ogólna wiedza na temat ubezpieczeń  rolnych.
Umiejętność prowadzenia wywiadów, kwestionariuszy 
ankiet procesowych.
Umiejętność obsługi komputera potrzebna do wprowa-
dzania danych Umiejętności matematyczne: obliczanie 
wskaźników, interpretacja wyników.
Umiejętność prowadzenia spotkań, słuchania innych i 
prowadzenia dialogu.
Kompetencje techniczne w ubezpieczeniach rolnych, w 
tym wiedza aktuarialna, zwłaszcza w zakresie naliczania 
składek  oraz organizacji i funkcjonowania programu 
(zasady i procedury).
Ogólna wiedza z zakresu rachunkowości i finansów do 
sporządzania preliminarza budżetowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie ILO (2005).  

Według rekomendacji organizacji ILO (2005), FS może być istotne z 
punktu widzenia wdrażania projektów publicznych.  FS ma na celu testowanie 
adekwatności projektowanego systemu ubezpieczeń, co oznacza odpowiednie 
szybkiego reagowanie systemu na problemy. Celem FS jest: 

Określenie cech przyszłego programu ubezpieczeń rolnych, szczególnie tych, 
które dotyczą jego rozwoju, a także podtrzymania rentowności.
Opisanie sytuacji początkowej, która służy jako punkt odniesienia do póź-
niejszej oceny programu. 
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Warto dodać, że należy unikać nieprzemyślanego naśladowania programów 
ubezpieczeń subsydiowanych z krajów wysokorozwiniętych1.

Do korzyści wynikających z przeprowadzenia FS zaliczyć należy m.in.
(por. ILO, 2003; World Bank 2015): 

eksploracja problemów wymagających szczególnej uwagi z punktu widzenia 
praktyki, np. ryzyka produkcji rolnej – ich rozkłady w ujęciu czasowym i 
przestrzennym,  
identyfikacja przyczyn występowania problemów w dotychczasowym syste-
mie agroubezpieczeń, 
weryfikacja  podstaw wdrażania systemu agroubezpieczeń,
zgromadzenie danych potrzebnych do dokonania odpowiednich wyborów, a 
także zaprojektowania systemu agroubezpieczeń
przygotowanie odpowiedniego planu rozwoju programu, w tym opracowania 
strategii i planu 
przygotowanie do odpowiedniego wdrożenia programu.

Wdrażanie programów ubezpieczeń rolnych – wybrane problemy aplika-
cyjne

Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie należy potraktować jako inte-
gralne składniki siatki bezpieczeństwa socjalnego w tym sektorze, gdyż mają
(por. Mahul i Stutley, 2010). 

1. zapewniać minimalny poziom dobrobytu dla rolników,

2. zabezpieczać rolników przed ryzykiem i skutecznie redukować zmienność 
w czasie dochodów (Mahul, 1999; Mahul, 2000, Berg, 2002, Mahul, 2003).

Siatka bezpieczeństwa socjalnego powinna mieć możliwie powszechny 
zasięg, a jej komponenty powinny oddziaływać na sytuację całych gospodarstw. 
miała powszechny zasięg, jej składowe powinny wpływać na sytuację całych 
gospodarstw, a nie tylko na wybrane działalności. W praktyce wykształciły się 
dotychczas dwa komplementarne w istocie instrumenty (por. Kulawik, 2020): 

(1) rachunki stabilizujące dochody (oszczędności);

(2) ubezpieczenia przychodów, niestety mylone często z ubezpieczeniami 
dochodów albo nadwyżek bezpośrednich.
                                                           
1 Przykładowo eksperci ILO (2005) podają, że jeśli system mikroubezpieczeń zdrowotnych 
działa w danym  kraju, nie oznacza to, że jest on dobrze dopasowany do potrzeb sektora rol-
nego w państwie..
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W zasadzie najtrudniej wdrożyć siatkę bezpieczeństwa w gospodarstwach 
nastawionych na produkcję zwierzęcą, co podkreśalają  Dismukes, Durst (2006).  
Jak podkreśla Kulawik (2020, s. 436), „rachunki stabilizujące dochody są za-
projektowane, żeby zachęcać rolników do zarządzania ryzykiem przez depono-
wanie części ich dochodów w latach korzystnych i wycofywanie gotówki, gdy 
koniunktura się pogarsza”. Administracja rządowa „za pomocą instrumentów 
podatkowych i alokowania funduszy publicznych, kompensujących wkłady rol-
ników, stara się promować ten instrument”. Wszystkie one bazują na  kategorii 
dochodu podatkowego, by określić kryteria w nich uczestnictwa, zasady depo-
nowania pieniędzy przez rolników oraz ich wycofywania. Co więcej, „to fiskal-
ne zorientowanie rachunków wprost determinuje korzyści osiągane przez produ-
centów rolnych oraz koszty dla budżetu” (Ibidem, s. 436). 

W tabeli  4 przedstawiono problemy związane z wkomponowaniem ubez-
pieczeń rolnych do siatki bezpieczeństwa ekonomiczno-socjalnego.  Należy 
nadmienić, że niektóre z przestawionych problemów odnoszą się do specyfiki 
rolnictwa w krajach, w których  opodatkowane są dochody rolnicze (por. Berg, 
2002). 
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Tabela 4. Wyzwania z wkomponowaniem instrumentów stabilizacyjnych do 
siatki bezpieczeństwa socjalnego w rolnictwie 

Problem* Opis
Ewidencja podatkowa Powszechnie sięga się w programach stabilizacji dochodów 

rolniczych do deklaracji podatkowych. 
Podatnicy z rolnictwa wykazują często istotne straty, ale mogą 
mieć równocześnie wysokie dochody pozarolnicze. Rolnicy ra-
czej powinni być wykluczani ze sponsorowanych przez budżet 
rachunków stabilizacyjnych. 
Per analogiam do prób definiowania „aktywnego rolnika” w 
WPR także i tu należałoby szukać jakiegoś rozwiązania chro-
niącego przede wszystkim towarowe i rozwojowe gospodar-
stwa.

Różnica między dowo-
dem podatkowym i 
księgowym

Dochód podatkowy często znacznie różni się od dochodu księgo-
wego, Sam dochód podatkowy może być określany w sposób me-
moriałowy lub kasowy. 
Rolnicy, podobnie jak inni podatnicy, mają pewne możliwości 
kształtowania swych zobowiązań podatkowych w czasie. Trudno 
jest wtedy wyznaczyć obiektywnie podstawę zasilania rachunków 
stabilizujących same dochody rolnicze i wycofywania z nich środ-
ków.

Ustalanie stanu salda 
na rachunkach stabili-
zacyjnych

Problemy pojawiają się gdy chcemy ustalić stan salda na ra-
chunkach stabilizacyjnych, wystarczającego dla złagodzenia 
spadku dochodu. 
Istotne jest zidentyfikowanie zbioru determinant oszczędzania 
potencjalnego i rzeczywistego oraz długości okresu, po którym i 
tak przynajmniej część środków z rachunku powinna być wyco-
fana, nawet gdy nie wystąpił spadek dochodu aktywującego ten 
instrument. 

Zasilanie rachunków 
stabilizacyjnych

Rachunki stabilizacyjne powinny być zasilane zredukowanymi wy-
datkami konsumpcyjnymi rolników, mogą jednak na nich znaleźć 
się wręcz fundusze pochodzące z kredytu. Oznacza to, że zachęty 
do uczestnictwa w stosownych programach nie powinny fundamen-
talnie zmieniać motywacji rolników. Z tym wiąże się konieczność 
zwracania uwagi, by przez częstsze korzystanie z narzędzi stabili-
zacyjnych przez silniejsze ekonomicznie gospodarstwa nie pogłę-
biać zróżnicowania dochodowego i majątkowego w rolnictwie.

Korekty dochodu po-
datkowego

Dochód podatkowy, jako punkt wyjścia stabilizowania dochodów 
rolniczych, musi podlegać wielu korektom, by mogli zaintereso-
wać się nim profesjonalni ubezpieczyciele.
Produkty ochronne z reguły będą tu złożone i koszty ich dystrybucji 
oraz monitorowania będą wysokie, praktycznie zawsze, przynajm-
niej w początkowym okresie wdrożenia, uzasadnione będzie choć 
częściowe subsydiowanie systemu.

Uwaga: * w ujęciu autora rozdziału.
Źródło: opracowanie własne oparte na Dismukes, Durst (2006) (cyt. za: Kula-
wik, 2020). 
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W tabeli 5 zidentyfikowano problemy organizacyjne, techniczne i ekonomiczne, 
które stanowią wyzwanie w przypadku wdrażania programów ubezpieczeń 
przychodów w rolnictwie rolnych.

Tabela 5. Wyzwania dotyczące wdrażania przychodów ubezpieczeń rolnych

Problem Uwagi
Zmienność 
plonów i cen

Zmienność przychodów zależy od kształtowania się plonów i wydajności 
zwierząt (ryzyko produkcyjne), a także  uzyskiwanych przez rolników cen 
(ryzyko cenowe), a także od interakcji między tymi czynnikami (Coble i in.,
2007).
Ceny w przestrzeni są z reguły dość ściśle skorelowane, o ile uwzględni się 
odpowiednio koszty transportu, bo inaczej mielibyśmy do czynienia z arbi-
trażem, ryzyko cenowe w zasadzie nie powinno się specjalnie różnić, gdy 
bada się je. Ceny są jednak ważne w ubezpieczeniach przychodów w tym 
sensie, że powinny dotyczyć one przyszłości, a więc najlepiej, gdyby po-
chodziły z rynku transakcji terminowych.

Przestrzenne 
skorelowanie 
cen 

Występuje skorelowanie przestrzenne cen, uwzględniając też koszty trans-
portu. 
Ryzyko cenowe nie różni w zależności od położenia geograficznego (w
różnych układach podziału administracyjnego kraju lub stworzonych dla 
potrzeb prowadzenia badań statystycznych, polityki społeczno-
gospodarczej, czy sektorowej rolno-wiejskiej).

Rynki termino-
we jako baza 
dla cen 

Ceny powinny dotyczyć przyszłości, tak więc ich źródłem powinny być rynki 
terminowe (Dismukes, Durst 2006).

Precyzyjność 
ustalania 
zmienności 
plonów 

Czynniki o charakterze lokalnym są źródłem ryzyka systematycznego i specy-
ficznego, odnoszącego się do konkretnych gospodarstw. W przypadku ryzyka 
produkcyjnego duże znaczenie odgrywa  podziału kraju na niższe jednostki 
agregacji stosownych danych służących do jego pomiaru. Zastosowanie podzia-
łu kraju na mniejsze jednostki ma istotny wpływ na:

Relacje między zmienność przychodów, plonów i cen: Zmienność przycho-
dów była dwukrotnie większa niż zmienność plonów, gdy poziomem agrega-
cji było całe rolnictwo USA.
Należy też podkreślić występowania zjawiska ujemnego skorelowania plonów i 
cen, a więc występowanie tzw. naturalnego hedgingu, zmniejsza wydatki bu-
dżetowe na ubezpieczaniu upraw). Stopień skorelowania plonów i cen wpływa 
na wysokość oczekiwanej przez rolnika rekompensaty, a także decyduje, czy 
otrzyma on odszkodowanie, czy ni
Wybór parametru aktywującego wypłatę odszkodowań z racji nabycia ubez-
pieczenia przychodów, który jest słabo z nimi skorelowany, jest mniej efek-
tywnym narzędziem redukcji ryzyka. 
Dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia redukcji ogólnego ryzyka gospo-
darstwa jest umożliwienie rolnikom integrowania parametrów kontraktów 
opisujących różne poziomy agregacji przestrzenno-administracyjnych. Przy-
kładowo, jednoczesne nabycie ubezpieczenia indywidualnego i grupowego 
daje szansę obniżenia ryzyka specyficznego i systematycznego.
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Cd. tabeli 5 
Wyzwanie ze 
strony aktua-
rialnej - w
kalkulacji 
stawek i skła-
dek ubezpie-
czeniowych i 
reasekuracyj-
nych

Konieczne dokładne odzwierciedlenie ryzyka produkcyjnego, cenowego,
systemowego, a także zależnego od stanu natury (the state-dependent 
risk) a także różnego rodzaju interakcji między nimi relacje (Goodwin, 
Hungerford, 2015).
Analiza interakcji dotyczy obszaru zarządzania ryzykiem, określanego 
„modelowanie korelacji i zależności” (McNeil i in., 2015; Vose, 2008; 
Vose, 2010).
Precyzyjność pomiaru oddziałuje na efektywność subsydiowania ubez-
pieczeń rolnych.

Problem mak-
symalizacji 
kwoty subsy-
dium ubezpie-
czeniowego

Otoczenie związane z zasobami/warunkami naturalnymi jest bardziej ko-
rzystne, ryzyko plonów jest mniejsze a rolnicy dążą do maksymalizacji kwo-
ty subsydium ubezpieczeniowego (por. Coble, Barnett, 2007):

rolnicy wybierają wyższy poziom ochrony ubezpieczeniowej, co 
wynika z interakcji między stochastyczną technologią a ww. zaso-
bami;
preferowane jest ubezpieczanie przychodów zamiast plonów;
zainteresowanie ubezpieczeniem przychodów rośnie w lokalizacjach 
bardziej produktywnych.

Można to wyjaśnić za pomocą czynników lokalizacyjnych, hedgingiem na-
turalnym, a także pewnymi cechami kontraktów ubezpieczających przycho-
dy.

Ryzyko ba-
zowe

Problemy dotyczące optymalizacji i praktycznych wdrożeń pojawia się 
tu połączone ryzyko cenowe oraz plonów (Mahul, Wright 2003).
Źródłem ryzyka bazowego są różnice między cenami i plonami z danego
rejonu a cenami i plonami występującymi w konkretnych gospodar-
stwach. 
Ryzyko bazowe w ubezpieczeniach grupowych ma dwa komponenty: (1) 
z tytułu różnic cenowych, (2) z racji różnego kształtowania się plonów.
Ważne jest ocena nie tylko iloczynu plonów i cen, ale także oddzielnego 
kształtowania tych kategorii. Ważne jest uwzględnienie korelacji między 
plonami i cenami z danych jednostek administracyjnych.
Istotny jest nacisk na zachowania prewencyjne  producentów rolnych 
(Mahul i Wright, 2003).
Zakładając, że polisy nie zawierają żadnych ograniczeń co do plonów i 
przychodów a instrumenty finansowe hedgingu (kontrakty futures i op-
cje) dostępne są po cenach popranych aktuarialnie, możliwe są liczne 
kombinację obejmujące ubezpieczenia plonów, przychodów i kontrakto-
rów futures (nie zawsze konieczne). Wymaga to poprawy kapitału ludz-
kiego na wsi (por. Babcock, Henessy, 2006).
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Cd. tabeli 5 
Ochrona przy-
chodów z pro-
dukcji zwie-
rzęcej lub z 
całych gospo-
darstw

Wdrożenie programu ubezpieczeń  przychodów z całości gospodarstwa na 
wzór programu AGR lub AGR-Lite (obejmujący przychody z całości go-
spodarstwa rolnego) (por. Coble i in., 2007). :

konieczność prowadzenie ewidencji podatkowej,
ocena sytuacji finansowej w ostatnich pięciu latach, do czego wykorzy-
stuje się deklaracje podatkowe.
zastosowanie konwencji kasowej, uzupełnionej o informacje o zmianach 
stanów aktywów obrotowych i zobowiązaniach bieżących, a więc pozy-
cje ujmowane memoriałowo. 
aktualizowanie informacji, by na nowo określić warunki kontraktu i po-
hamować hazard moralny.

Źródło: opracowanie własne oparte na podstawie przywoływane literatury.

Ubezpieczenia nadwyżek stanowią kolejny etap ewolucji ubezpieczeń 
rolnych, jednak zainteresowanie nimi zostało wyraźnie odnotowane w latach 90. 
XX w. (por. Valvekar i in., 2011). Problem zmienności kosztów środków pro-
dukcji skłonił aktorów polityki rolnej do poszukiwania narzędzi zarządzania ry-
zykiem, uwzgledniających specyfikę koniunkturalną sektora rolnego.  Bardziej 
dotkliwe dla produkcji zwierzęcej jest ryzyko cenowe, występujące po stronie 
skupu, jak i środków produkcji. Źródłem ryzyka produkcyjnego mogą być m.in. 
choroby zwierząt (w tym epidemiczne, por. Herman, 1971; Topüth, 1994; Meu-
wissen i in., 2001; Turvey 2003; OECD,2009; OECD, 2013; OECD, 2017), wa-
hania wagi czy awarie maszyn (np. istotne w przypadku produkcji mleka).  

Tabela 6 przedstawia wady i zalety rozwiązań w zakresie zarządzania ry-
zykiem w produkcji zwierzęcej, w której przypadku istotne znaczenie odgrywa 
ryzyko cenowe zarówno w odniesieniu do np. cen w skupie, a także środków 
produkcji. 
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Tabela 6. Ubezpieczenie nadwyżki i narzędzia alternatywne – wady i zalety 

Wyszczególnienie Wady Zalety
Opcje egzotyczne Złożoność instrumentu i

jego rozumienie przez rol-
nika (np. płatność w mo-
mencie wygaśnięcia nie 
zależy tylko od wartości 
instrumentu bazowego).

Wartość opcji zależy od 
wielu parametrów.
Możliwość powiązania z 
kursem walut.
Powiązania instrumentu z 
prawami wcześniejszego 
zakupu lub sprzedaży.

Ubezpieczenie nadwyżki Silne narażenie na ryzyko 
bazowe, gdyż ubezpiecze-
nie ma cechy kontraktu 
indeksowego (wynikające z 
niskiego skorelowania cen 
na poziomie ogólnokrajo-
wym i regionalnym a ce-
nami, które faktycznie uzy-
skiwał producent mleka 
oraz cenami  pasz): istnieje 
pewne prawdopodobień-
stwo nieotrzymania od-
szkodowania.

Stosunkowa łatwa kon-
strukcja.
Produkt zrozumiały dla 
rolników (może być wy-
korzystywany nawet w 
gospodarstwach mlecz-
nych o malej skali).
Duża elastyczność wyni-
kająca z konstrukcji kon-
traktów ubezpieczenio-
wych.
Tańszy niż tradycyjne 
ubezpieczenie.

Kontakty rynku terminowego Złożony mechanizm.
Konieczność zdobycia 
wiedzy na temat instru-
mentów przez produ-
centów rolnych.
Sensowność przy du-
żych wolumenach obro-
tu.
Wskazana byłaby ewi-
dencja rachunkowa.
Konieczny jest rozwi-
nięty płynny rynek in-
strumentów termino-
wych.

Wysoka przejrzystość i
standaryzacja kontaktów.
Minimalizacja ryzyka 
cenowego.
Długoletnie doświadcze-
nia niektórych państw 
(np. USA od połowy XIX 
w.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hart  i in. (2001), Burdine i in. 
(2014).  

W tabeli 7 przedstawiono problemy dotyczące wdrażania ubezpieczeń do-
chodów, a także instrumenty ich stabilizacji jako rekomendowane przez organa 
UE.  Warto zwrócić uwagę, że pierwsze prace koncepcyjne dotyczące ubezpie-
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czeń portfelowych w rolnictwie rozpoczęły się w latach 70. XX w. i dotyczyły 
rolnictwa kanadyjskiego2. Warto podkreślić, że 

Tabela 7. Ubezpieczenie dochodów/instrumenty stabilizacji dochodów – pro-
blemy organizacyjne i ekonomiczne 

Problem Opis Uwagi dotyczący perspek-
tywy aplikacyjnej

Kalkulacja składki 
poprawnej aktua-
rialnie

Składka zbyt wysoki – zbyt niski popyt 
rolników -> niepowodzenie programu
Składka zbyt niska -> traktowanie ubez-
pieczenia jako powiązanego z produkcją, 
w tym kwestionowanie jego zasadności z 
punktu widzenia regulacjami WTO

Konieczność bardzo do-
kładnego szacowania skła-
dek (Turvey, Amanor-
Boadu 1989

Efektywność ubez-
pieczeń portfelo-
wych

Wykorzystanie aktualnego planu pro-
dukcji gospodarstwa, a w ślad za tym 
portfela.
Poprawność aktuarialna.
Kompleksowość polisy (tj. obejmuje 
wszystkie działalności zaliczane do 
produkcji rolniczej)
Zaangażowanie do partycypacji rolni-
ków przy minimalnej interwencji rzą-
du.
Właściwości instrumentu typu decou-
pled (odłączenie od decyzji produkcji 
i sprzedażowych)
Neutralność względem poziomu in-
westycji, finansowania, wdrażania in-
nowacji, dywersyfikacji lub przyj-
mowania ryzyka.
Specyficzność dla konkretnego rolni-
ka i gospodarstwa.

Współpraca rządu z organi-
zacjami rolniczymi.

Wpływ na odchy-
lenia standardowe

, choć skośność rozkładów Korzystny wpływ na sytua-
cję ekonomiczną gospo-
darstw (eliminacja wartości 
ujemnych).

                                                           
2 Turvey i Amamor-Boadu,. Finkle i  Furtan (1980) przedstawili koncepcję, zgodnie z którą 
farmerzy kanadyjski płaciliby jako składkę o równowartości 3% przeciętnego dochodu z pię-
ciolatki.  Spadek dochodu poniżej tej średniej uruchamiałby wypłatę odszkodowania w posta-
ci odsetka różnicy Inicjatywa projektowa. Grains 2000 miała się odbywać przez równej party-
cypacji  rządu i rolników, którzy wnosili wkład o równowartości  10% sprzedaży wybranych 
produktów rolnych. Środki te były oprocentowane jak skarbowe obligacje kanadyjskie. Spa-
dek przychodów  poniżej średniej pięcioletniej uruchomiał wypłatę odszkodowania. W przy-
padku rolników niemogących wylegitymować się deklaracją podatku dochodowego, odszko-
dowanie równe było składce jednorocznej. 
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Cd. tabeli 7

Subsydiowanie 
składek ubezpie-
czeniowych

Zwiększenie skośności i dol-
nej granicy strat
Wyższy przychód implikuje 
wyższe ryzyko
rolnicy wtedy chętniej kon-
struowali portfel (strukturę 
zasiewów) bardziej narażony 
na straty (niższe tzw. down-
side risk).
Per saldo niezamierzonym 
następstwem subsydiowania 
byłoby realizowanie strategii 
mniej dochodowych, licząc, 
że docelowy poziom docho-
du zapewnią subwencje. 
Gdy podwyższał się poziom 
kategorii aktywującej ubez-
pieczenie, . oczekiwane od-
szkodowanie rosło Oznacza 
to, że wyższy przy-
chód/nadwyżka/dochód im-
plikował wyższe ryzyko.

Wybór portfeli 
różniących się pro-
filem ryzyka w 
zależności od sub-
sydiowania składek 
lub warunków ko-
mercyjnych

W wyniku procesów dosto-
sowawczych w zasiewach 
nastąpił wyraźny spadek 
awersji producentów rolnych
do ryzyka. 
Może to prowadzić do próby 
poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie czy subwencje nie
prowadzą do hazardu moral-
nego ex post.

Należy uwzględniać występowanie 
różnicy między optymalizacją praw-
dopodobieństw i parametrów kon-
traktów ubezpieczeniowych a zmia-
ną prawdopodobieństw i/lub planów 
oraz strategii bez uprzedniego poin-
formowania o tym zakładu ubezpie-
czeniowego.

Problemy dotyczą-
ce zgodności sub-
sydiowania z regu-
lacjami WTO

Odłączenie pomocy publicz-
nej od produkcji, a także neu-
tralne oddziaływanie na ceny 
produktów rolnych i czynniki 
produkcji.
Ograniczenia dotyczące 
spadku dochodu (tj. 30%) 
uruchamiającego wypłatę od-
szkodowania (70%).

Konieczność określenia dochodu 
referencyjnego.
Problem radzenie sobie z efektem 
dochodowym: ubezpieczenia całych 
gospodarstw stanowi wyraźną za-
chętę do włączania działań nieprze-
widywalnych (może to prowadzi 
nawet w niezamierzony sposób do 
couplingu).

Źródło: opracowanie własna na podstawie przywołanej literatury. 
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W ramce 2 zestawiono elementy siatki bezpieczeństwa socjalnego producentów 
rolnych  w Kanadzie. System zarządzania ryzykiem w tym kraju uznaje się jako 
system wzorcowy, będący przedmiot zainteresowania  nie tylko agroekonomi-
stów, ale także decydentów rolnych.

Ramka 2. System zarządzania ryzykiem w rolnictwie kanadyjskim

Zestaw programów:
(1) AgriInvest - uruchamiany, gdy spadek nadwyżki bezpośredniej nie przekraczał 15% 

poziomu referencyjnego.
(2) AgriStability – w dwóch wariantach: spadek nie większy niż 30% oraz przekraczający 

ten poziom, ale marża nie mogła stać się jednak ujemną. Tylko marginalnie potraktowa-
no natomiast sytuację pojawienia się marży ujemnej.

(3) AgriInsurance – program ubezpieczenia przychodów ze wsparciem publicznym.
(4) AgriRecovery – federacyjno-prowincjonalny program pomocowy uruchamiany ad 

hoc w razie wystąpienia katastrofy naturalnej.
Skuteczność AgriStability jako instrumentu reedukacji ryzyka:

wypłacanie odszkodowanie jak najwcześniej (po zaewidencjonowaniu szkody)  niezbęd-
ne, żeby AgriStability zadziałał jako pomoc antycykliczną;
konieczność posługiwania się deklaracjami podatkowymi  jako źródłem informacji o do-
chodach
ocena oddziaływania AgriStability na strukturę produkcji, a także ekonomikę gospodar-
stwa rolnego.
określenie ex-ante relacji między AgriStability a pozostałymi strategiami i instrumentami 
zarządzania ryzykiem (tzw. endogenizacja procesu decyzyjnego radzenia sobie z ryzy-
kiem  (przykładowo: AgriInsurance zmniejszał zmienność dochodów rolniczych, ale 
zmniejszał zainteresowanie dywersyfikacją). 
ocena oddziaływania instrumentu na dobrobyt (tj. ekwiwalent pewności nadwyżki.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kimura i in. (2010); Kimura i Antón
(2011). 

Jak przedstawiono w tabeli 9, próby stabilizowania i ubezpieczania do-
chodów rolniczych stanowią poważne wyzwanie zarówno z  perspektywy rolni-
ków, jak  i zakładów ubezpieczeniowych. W warunkach naszego kraju szcze-
gólnie ważnym problemem jest ewidencja dochodów, co w zasadzie uniemożli-
wia prace nad ubezpieczeniami nadwyżek i IST.
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Tabela 8. Próby stabilizowania i ubezpieczania dochodów rolniczych - perspek-
tywa rolników i zakładów ubezpieczeniowych

Wyszczególnienie Rolnicy Zakłady ubezpieczeniowe
Interesy i motywacje Pozytywne podejście. Pewne rezerwa we wprowa-

dzeniu instrumentu.
Ewidencja dochodów Niechęć do stosowania, a 

jednocześnie duże  pole do 
manipulowania kosztami 
operacyjnymi  i zapasami*.

Akceptacja „uszczelnionego”
systemu ewidencji docho-
dów.

Hazard moralny Nasilony. Odzwierciedlany w staw-
ce/składce ubezpieczeniowej.

Specyfika ryzyka Dochodzi też transmisja fluk-
tuacji zbiorów i trwałych 
użytków zielonych.

Pewne próby wdrażania 
ubezpieczeń funkcjonujących 
poza sektorem rolnym (tj.the
business interuption) –w
przypadku przerwania pro-
dukcji.

Uwagi: * ważne jest rozróżnienie  pojęcia „dochód brutto” (a gross income) od „dochodu 
netto” (a net income). Pierwszy z nich jest w zasadzie tożsamy z przychodem, drugi z nich 
stanowi różnicę między dochodem brutto a kosztami (w zasadzie bez kosztów stalych i części 
kosztów zmiennych). W praktyce stosuje się deklaracje dotyczące podatku dochodowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów literaturowych.

Wdrażanie  ubezpieczeń dochodów rolniczych wiąże się z wieloma pro-
blemami, nie tylko natury technicznej, ale również ekonomicznej. Wiele  z nich 
wymaga rozwiązań systemowych (tabela 9).  Generalnie, oprócz relatywnie pre-
cyzyjne pomiaru dochodów rolniczych pozostają problemy wynikające z asyme-
trii informacji (tj. negatywna selekcja i hazard moralny). Praktyka wdrożeń 
ubezpieczeń dochodów, a także instrumentów stabilizacji dochodów pokazała, 
ze zachowanie czysto komercyjnego charakteru tych produktów  jest niezwykle 
trudne, choć pewne działania, finansowane z budżetu, publicznego, mogą nieco 
osłabić problemy motywacyjne, a, co istotne, ograniczyć, nasilenie hazardu mo-
ralnego (por. Meuwissen i in., 2003; Meuwissen i in., 2011).  Nie bez znaczenia 
są inicjatywy nawet  w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tj. projekty 
badawcze czy wdrożeniowe) dotyczące upowszechnienia rachunkowości i za-
rządzania finansami.  Warto też rozważyć prace nad alternatywnymi schemata-
mi ubezpieczeniowymi wobec narzędzi stabilizowania dochodów, szczególnie w 
produkcji zwierzęcej, jakimi są: „a business continuation insurance” oraz „anti-
bankruptcy insurance”, które, w pewnym uproszczeniu, polegają na tym, że to 
banki kredytujące rolników regulują ich płynność, wyznaczając limity zadłuże-
nia.  
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Tabela 9. Problemy dotyczące wdrażania ubezpieczeń dochodów rolnych

Problem Propozycja rozwiąznaia
Ewidencja dochodów Wprowadzenie formy ewidencji przychodów, potem 

kosztów, ew. rozważenie ewidencji podatkowej 
(rozwiązanie mogące prowadzić liczne naprężenia 
wewnątrzsektorowe)

Asymetria informacji (hazard moral-
ny/pokusa nadużycia)

Poprawa edukacji ubezpieczeniowej
Precyzyjne określenie umów ubezpieczeniowych i 
tzw. ogólnych warunków ubezpieczenia

Problemy aktuarialne (ustalenie 
składki/stawki)

Dokładna wycena ryzyka na podstawie danych hi-
storycznych

Wzrosty/spadki dochodów Ograniczanie możliwości zaniżania dochodów rze-
czywistych

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium literatury.

Rysunek 3 przedstawia dwie formy ochrony dochodów całych gospo-
darstw (a whole farm insurance, WFI). Należy podkreślić, że ubezpieczenie 
WFI jest rozwiązaniem zdecydowanie tańszym niż zakupu pojedynczych polis. 
Wynika to następujących przyczyn (Bielza Diaz-Caneja, Garrido 2009):

nie ma doskonałej korelacji między ryzykami, korzyści z dywersyfikacji, w 
efekcie polisa dla całego gospodarstwa jest zdecydowanie tańsza;
skupienie się na rozkładach wartości średnich i nadwyżek, co oznacza osz-
czędności związane z reasekuracją, a także niższe wydatki z budżetu pań-
stwa. 
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Rysunek 3. Ochrona dochodów całych gospodarstw – ubezpieczenie dochodów 
vs. ubezpieczenie wielu roślin

Źródło: opracowanie własne na podstawie m.in. Pigeon i in. (2012). 

Do wyzwań stojących przed wdrożeniem IST należy wyliczyć (por. Pigeon i in, 
2012): 

1. Ewidencja dochodów rolniczych – jest to problem występujący w więk-
szości krajów UE., szczególnie o rozdrobnionej strukturze3. 

2. Przeciwdziałanie hazardowi moralnemu i asymetrii informacji.
3. Ocena oddziaływania IST na m.in. decyzje produkcyjnej rolników

                                                           
3 Warto zwrócić uwagę na koncepcję IST przedstawioną w regulacjach UE w odniesieniu do 
perspektywy budżetowej 2014-2020.  Możliwe jest subsydiowanie  funduszy  wzajemnościo-
wych jako „platformy” , które wdrażać bą instrument stabilizowania dochodów całych gospo-
darstw rolniczych (IST), o ile ich spadek wyniósł co najmniej 30% średniej z trzech poprzed-
nich lat lub z 5  lat liczonych jako tzw. średnia olimpijska. Ergo:  fundusze takie mogłyby 
zrekompensować jednak nie więcej niż 70% utraconych dochodów. Warto teżdodać, że po-
moc dla samych funduszy mogłaby wynieść 0,65 euro do jednego euro wkładów rolników 
oraz do 65% poniesionych kosztów kwalifikowanych

• Rolnik zabezpiecza się przed spadkiem 
jakiejś nadwyżki lub pojawieniem się 
jej ujemnej wartości 

• Hazard moralny - niższe nasilenie 
• Trudniejsze do wdrożenia  

Ubezpieczenie 
dochodów 

• Ubezpieczenie portfelowe 
• Zabezpieczenie przed spadkiem 

dochodów z częsci upraw w wyniku 
materializacji specyficznych ryzyk 

• Hazard moralny - wyższe nasilenie 
• Łatwiejsze do wdrożenia 

Ubezpieczenie 
wielu roślin 
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Ad. 1.  Systematyczna ewidencja dochodów, z możliwie minimalnymi opóźnie-
niami między wystąpieniem zdarzenia ryzykownego a wypłatą odszkodowań dla 
rolników, jest niezbędne z punktu widzenia, decydują o ich efektywności. Pro-
blemy dotyczące ewidencji dochodów, zgodnie z założeniami UE, występują w 
większości krajów UE. Należy podkreślić też, że forma solidarnościowa IST 
wiąże się z tym, że rolnicy otrzymują niższe otrzymują najprawdopodobniej niż-
sze odszkodowania, płacą jednak też niższe stawki.  Należy dodać, że fundusze 
wzajemnościowe (wzajemnego  inwestowania, Mutual Funds) są w stanie też 
zapewnić ochronę rolnikom przed nadmierną ekspozycję na ryzyko systemowe. 

Ad. 2. 

W celu przeciwdziałania hazardowi moralnemu (pokusie nadużycia) i negatyw-
nej selekcji można przeciwdziałać w różny sposób (por. rysunek 4). Następ-
stwem występowania pokusy nadużycia jest stosowanie bardziej ryzykowanych 
praktyk czy zachowań w zakresie np. agrotechniki czy zootechniki. O negatyw-
nej selekcji świadczy chociażby tworzenie się bardziej ryzykownej zbiorowo-
ści.

Rysunek 4. Narzędzie służące przeciwdziałania  asymetria informacji a problem 
wdrażania IST

Źródło: opracowanie własne.

• Bonus/malus 
• System grupowego controllingu funduszu 
• Narzędzia nadzoru nad praktykami 

zoo/agrotechnicznymi 
• Dodatkowe czynniki "trigger"(np. o 

charakterze regionalnym), tj. aktywujących 
wypłatę odszkodowania 

Pokusa 
nadużycia 

• Ocena profilu ryzyka rolników przed 
wstąpienieniem do funduszu 
wzajemnościowego 

• Skrajnie: obligatoryjny charkater udziału 
rolnika w w ww. funduszach 

Selekcja 
negatywna 
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Ad. 3.  

Konstrukcja IST zgodnie z regulacjami WTO, tj. spadek dochodu max. 30% do-
chodu ze średniej z 3 poprzednich lat lub z 5-letniej średniej olimpijskie, a także 
rekompensata nie przekraczająca 70% spadku,  jest dość restrykcyjna. Wdra-
żanie IST w praktyce wiąże się z monitoringu oceny oddziaływania płatności na 
decyzje produkcyjne,  marketingowe czy inwestycje. Ważne jest dokonanie ana-
lizy, czy udział rolnika w funduszu MF może zwiększać zjawisko hazardu mo-
ralnego jako pewna zachęta do działań bardziej ryzykownych. 

W tabeli 10 przedstawiono kluczowe problemy z punktu widzenia zarzą-
dzania projektami publicznymi w zakresie wdrażania IST. Należy podkreślić, że 
dosyć poważnym problemem może być osłabienie u rolników bodźców do sto-
sowania innych instrumentów zarządzania ryzykiem. 

Tabela 10.  Kluczowe problemy z punktu widzenia zarządzania projektami pu-
blicznymi w zakresie wdrażania IST w Polsce 

Problem Znaczenie problemu jako trudności we 
wdrażaniu IST*

Określenie poziomu dochodu aktywującego 
wypłatę odszkodowania 

Bardzo wysokie (możliwe napięcia  społecz-
ne)

Natężenie następstw asymetrii informacji (tj. 
negatywnej selekcji i hazardu moralnego)

Średnie. 

Deformacja w obszarze decyzji alokacyjnych Średnie: w zależności m.in. od edukacji 
Osłabienie bodźców do stosowanie innych 
instrumentów zarządzania ryzykiem (np. 
ubezpieczeń tradycyjnych)

Średnie: możliwość osłabienia zainteresowa-
nie konwencjonalnymi ubezpieczaniami 
upraw i żywego inwentarza.

Uwaga: identyfikacja problemów na podstawie: Finger, El Benni, 2014; Mary, 2013, Mary i 
in., 2013; * w ujęciu autora.

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium literatury

Podsumowanie 

Choć najbardziej byłyby pożądane z punktu widzenia dobrobytu rolników 
narzędzia ubezpieczenia/stabilizowania najbardziej syntetycznych kategorii wy-
nikowych na poziomie całego gospodarstwa, jakimi są przychody, nadwyżki 
oraz dochody, to jednak ich wdrożenie jest bardzo problematyczne. Wskazane 
byłoby zaadaptowanie do projektów PPP zmodyfikowanego podejścia FS, 
uwzględniającego aktualne uwarunkowania produkcji rolniczej, w tym interak-
cje rolnictwa z innymi działami gospodarki narodowej.

Wdrażanie agroubezpieczeń należy rozpatrywać w odniesieniu do zmian 
zachodzących w sektorze finansowym. Przykładowo, rachunki stabilizacyjne, 
znane w kilku państwach anglosaskich, wymaga rozwiniętego systemu opodat-
kowania rolnictwa, w tym obecności wielu ulg podatkowych przy ekwiwalent-
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nym wkładzie budżetu państwa. Nie bez znaczenia są problemy natury aktua-
rialnej, finansowej i informacyjnej, jakie pojawiły się podczas wdrażania ubez-
pieczeń od wielu ryzyk przychodów i nadwyżek rolnych, poczynając od nadwy-
żek bezpośrednich a kończąc na dochodach rolnych.

Dobrym punktem wyjścia do osiągnięcia takiego stanu są znane w kilku 
krajach anglosaskich rachunki stabilizacyjne, na których rolnicy deponują część 
rolnej gotówki, korzystając z ulg podatkowych i z reguły ekwiwalentnego wkła-
du budżetu państwa. Przejście do fazy ubezpieczania przychodów, nadwyżek i 
dochodów stanowi istotne wyzwanie od strony aktuarialnej, finansowej i infor-
macyjnej.  W efekcie niewiele jest dotąd skutecznych wdrożeń tego typu narzę-
dzi. Generalnie wykształciły się tu dwa podejścia: 1) bazujące na korektach do-
chodu podatkowego np. z pięciu ostatnich lat (Kanada, USA); 2) propagowane 
przez UE jako instrument IST/ISP, w którym średni skorygowany dochód z 
trzech lub pięciu poprzednich lat może być kalkulowany na podstawie wartości 
dodanej brutto lub netto.  Ww. rozwiązania narażone są jednak na pojawienie się 
hazardu moralnego wśród rolników i wymagać mogą najczęściej znacznego 
wsparcia budżetowego. 

Przykład wdrożenia w USA jako państwa,  w których funkcjonuje wiele  
rodzaju ubezpieczeń rolnych, a ma to uwarunkowania historyczne,  w tym kilka
programów ubezpieczania nadwyżek w produkcji mleka, implikuje wniosek, że 
propozycje równoczesnego ubezpieczania kilku upraw, można próbować stoso-
wać jakieś rozwiązania pośrednie/hybrydowe na drodze dojścia do objęcia 
ochroną całych gospodarstw rolnych.  Instrumenty inżynierii finansowej (cho-
ciażby w obszarze ubezpieczeń dochodów w produkcji zwierzęcej). mogą za-
pewnić często tańszą i efektywniejszą ochronę, ale niestety, z reguły bywają one 
rozwiązaniami wysoce bardziej złożonymi. Ergo, mogą one jednak znaleźć za-
stosowanie również w mniejszych gospodarstwach. To samo dotyczy produktów 
hybrydowych, do których  być może należy przyszłość agroubezpieczeń.

Z punktu widzenia wdrażania ubezpieczeń rolnych, szczególnie w Polsce, 
dużą rolę, odgrywają  formy partnerstwa publiczno-prywatnego. Niemniej jednak 
rządy (administracja rządowe) są odpowiedzialne za edukację rolników, redukcję 
asymetrii informacji na rynku ubezpieczeniowym. Rządy  mogą stymulować 
pewne innowacje ubezpieczeniowe oraz spełniać rolę ubezpieczyciela ostatniej 
instancji. Duże możliwości władze publiczne pozostają w zakresie oddziaływania 
na reasekurację portfeli ubezpieczeń rolnych (por. Kulawik, 2020)4.

                                                           
4 W  literaturze (np. Meuwissen i in., 2011) znaleźć można następujące przesłanki dla  subsy-
diowania reasekuracji ubezpieczeń rolnych: (1) wyższa efektywność społeczna niż udzielanie 
pomocy ad hoc, (2) rozwiązanie tańsze fiskalnie niż interwencje cenowe na  rynkach rolnych, 
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Wdrożenie IST wymaga zastosowania podejścia  wypracowanego przez za-
rządzania projektami. Można się tu wesprzeć elementami FS. IST należy potrak-
tować jako instrument hybrydowy, łączący stabilizację dochodów rolniczych z 
mechanizmem ubezpieczeniowym.   

Należy podkreślić, że koncepcja IST jest dopuszczalna w ramach regulacji 
WTO. Można też przypisać IST pozytywną rolę jako narzędzia pozytywnie od-
działującego na tempo zmian strukturalnych, redukując zmienność dochód rolni-
czych w sektorze rolnym. Wreszcie, IST odgrywa nie bagatelną rolę jako element 
sieci bezpieczeństwa socjalnego na wsi.

                                                                                                                                                                                     
(3) Ograniczenie problemów wynikających z asymetrii informacji, (4) Opłacalność reaseku-
racji wyższa niż reasekuracja prywatna.
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II. Weryfikacja praktyczna możliwości wdrożenia 
zaproponowanego zestawu zaktualizowanych 

i nowych produktów

Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa

4. Konstrukcja ubezpieczenia indeksowego suszy 
w zakresie wybranych upraw i jego akceptacja 

przez rolników w Polsce

Wstęp
Ubezpieczenie indeksowe jest jednym z instrumentów zarządzania ryzykiem w 
rolnictwie. Jest stosowane w szczególności w odniesieniu do ubezpieczeń od 
skutków suszy (zob. szerzej Kaczała, 2019, s. 136-141). Charakteryzuje się - w
porównaniu do ubezpieczeń tradycyjnych - między innymi zmniejszoną asyme-
trią informacji, niższymi kosztami, automatyczną likwidacją szkód. Szczegóło-
wą analizę mocnych i słabych stron tego typu rozwiązań oraz szans i zagrożeń, 
które wiążą się z ich wprowadzeniem na rynek w Polsce zaprezentowano we
wcześniejszych opracowaniach (por. Handschke, Kaczała, Łyskawa, 2015, s. 
46-79, Kaczała, Łyskawa 2010, Kaczała i Wiśniewska 2014, Kulawik i in, 2020, 
s. 679-680 i cyt. tam literatura).  

Wprowadzenie danego rodzaju produktów wymaga akceptacji zarówno 
po stronie podaży, jak i popytu. Należy podkreślić, że konstrukcja ubezpieczenia 
indeksowego nie była jeszcze nigdy stosowana w Polsce. Pierwszym pionier-
skim badaniem w tym zakresie było badanie przeprowadzone w 2012 r. Jego 
wyniki wskazywały na wysoki poziom akceptacji konceptu i umiarkowaną go-
towość do zakupu produktów oraz otwartość zakładów ubezpieczeń na propo-
nowane rozwiązania (szeroko Kaczała, Łyskawa, 2013, Handschke, Kaczała, 
Łyskawa 2015, s. 139-163). Badanie o podobnym charakterze, choć w ograni-
czonym zakresie w odniesieniu do strony popytowej przeprowadzono na potrze-
by niniejszego projektu. Jego wyniki w zakresie strony podażowej, tj. zakładów 
ubezpieczeń zaprezentowano w opracowaniu „Określenie czynników wpływają-
cych na podaż ubezpieczeń rolnych” (Kaczała, Łyskawa, 2021, s. 256 i n.). Wy-
niki badania strony popytowej stanowią przedmiot niniejszego opracowania.
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Cel badania 
Celem głównym przeprowadzonego badania było określenie stopnia akceptacji 

przez rolników różnych propozycji w zakresie ubezpieczeń indeksowych. 
W szczególności postawiono następujące cele cząstkowe:

1. Jak rolnicy oceniają ogólny koncept ubezpieczenia indeksowego od skutków 
suszy? 

2. Jakie są preferencje rolników wobec poszczególnych cech ubezpieczenia 
indeksowego od skutków suszy dla wybranych upraw (tj. wielkości składki, 
świadczenia powiązanego z ubytkiem w plonach)?

3. Jaka jest waga każdego badanego parametru?
4. Jak rolnicy oceniają inne rozwiązania oparte na ubezpieczeniach indekso-

wych w kontekście ich przydatności do zarządzania ryzykiem w gospodar-
stwach rolnych? 

Dobór próby 
Badaniem objęte zostały gospodarstwa rolne w Polsce o powierzchni powyżej 
1 ha zgodnie ze spisem rolnym z 2020 r. (GUS, 2020). Łączna próba wyniosła 
453 wywiady (N=435). Przyjęto, że badania mają być reprezentatywne ze 
względu na dwa kryteria, tj. wielkość gospodarstwa oraz jego położenie. W ra-
mach pierwszego kryterium wyróżniono cztery grupy gospodarstw, tj. gospodar-
stwa od 1 ha do 7 ha, od 7,1 ha do 20 ha, od 20,1 ha do 50 ha oraz powyżej 50
ha. W każdym województwie dobrano rozkład tak, aby jak najlepiej odzwiercie-
dlał rozkład gospodarstw rolnych ze względu na wielkość powierzchni. 
W konsekwencji ustalono taką liczbę i strukturę wielkości badanych gospo-
darstw, aby odpowiadały one charakterystyce gospodarstw rolnych w całej Pol-
sce. 

Metoda badania  
W pierwszym etapie badania przeprowadzono badanie ilościowe stopnia akcep-
tacji przez rolników konceptu ubezpieczenia indeksowego od skutków suszy 
(cel 1) oraz przydatności ośmiu różnych rozwiązań opartych o produkty indek-
sowe do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie (cel 4). Badanie zostało zreali-
zowane metodą kwestionariuszowego wywiadu telefonicznego, wspieranego 
komputerowo (CATI), kwestionariusza udostępnionego online oraz wywiadów
bezpośrednich w okresie luty–kwiecień 2022 r. Badanie główne poprzedzone 
zostało pilotażem.

W drugim etapie przeprowadzono badanie metodą conjoint mającą na ce-
lu określenie preferencji rolników w zakresie poszczególnych cech ubezpiecze-
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nia indeksowego od skutków suszy w odniesieniu do upraw pszenicy, rzepaku 
oraz buraków cukrowych oraz ich wagi (cel cząstkowy 2 i 3).  

Analiza Conjoint jest narzędziem szeroko wykorzystywanym w badaniach 
dotyczących preferencji konsumenckich. Wyjaśnia preferencje klientów wobec 
prezentowanych im konkretnych wersji produktów lub usług (tzw. profili).
Struktura preferencji morze być mierzona przy wykorzystaniu podejścia dekom-
pozycyjnego, kompozycyjnego oraz kompozycyjno-dekompozycyjnego (Sagan, 
2009, s. 41; Walesiak, 2001, s. 41). Wyniki analizy wykorzystuje się do identy-
fikacji preferencji, segmentacji rynku i szacowania udziałów w rynku (Pełka, 
Rybicka, 2012, s. 302). 

W procedurze analizy conjoint należy uwzględnić następujące etapy (Rao, 
2014, s. 37 i n., Sawtooth Software, 2017; Walesiak, 2002, s. 228 i n., Walesiak 
i Bąk, 2000, s. 22 i n.): 

Podejście stosowane 
Specyfikacja problemu badawczego (w tym wybór najistotniejszych 
atrybutów (nie więcej niż sześć) oraz ilości poziomów z uwzględnie-
niem możliwości percepcyjnych respondentów)
Wybór modelu zależności zmiennych i modelu preferencji (model 
addytywny (efektów głównych) oraz model uwzględniający inte-
rakcje między zmiennymi (efektów głównych i współdziałania))
Gromadzenie danych (wybór metody gromadzenia danych, w 
szczególności wybór pomiędzy metodą pełnych profili wyboru, 
prezentacji do oceny dwóch atrybutów jednocześnie, porównywa-
nia profilów parami, wyboru spośród zbioru profilów, dwuetapowa 
metoda oceny poziomów i atrybutów oraz określenie liczebności 
zbioru obserwacji) 
Wybór metody estymacji parametrów tj. użyteczności cząstkowych
(zależny od metody gromadzenia danych) 
Ocena wiarygodności pomiaru (rzetelność pomiaru związana z błę-
dami losowymi oraz trafność pomiaru związana z błędami nieloso-
wymi). 

Celem badania przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy było okre-
ślenie preferencji odbiorców w zakresie ceny oraz poziomu ubytku uruchamia-
jącego wypłatę świadczenia ubezpieczenia indeksowego suszy dla pszenicy, bu-
raków cukrowych, rzepaku. Badani wybierali profil z wykorzystaniem metody 
wyboru spośród zbiorów profilów. W ramach analizy conjoint testowano nastę-
pujące produkty (profile):
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pszenica ozima – stałe elementy to poziom ubytku (15%, 20%, 30%) i kwota 
otrzymywana w zależności od % ubytku (225 PLN, 455 PLN, 910 PLN) 
oraz element zmienny - cena ubezpieczenia (75 PLN, 90 PLN, 105 PLN, 
115 PLN, 125 PLN). Dane umożliwiły stworzenie 15 profili produktu 
rzepak – stałe elementy to poziom ubytku (15%, 20%, 30%) i kwota otrzy-
mywana w zależności od % ubytku (475 PLN, 950 PLN, 1905 PLN) oraz 
element zmienny - cena ubezpieczenia (165 PLN, 180 PLN, 195 PLN, 210 
PLN, 225 PLN). Dane umożliwiły stworzenie 15 profili produktu 
buraki cukrowe – stałe elementy to poziom ubytku (15%, 20%, 30%) i kwo-
ta otrzymywana w zależności od % ubytku (340 PLN, 680 PLN, 1365 PLN) 
oraz element zmienny - cena ubezpieczenia (120 PLN, 135 PLN, 145 PLN, 
160 PLN, 170 PLN). Dane umożliwiły stworzenie 15 profili produktu. 

Szczegółową listę wszystkich profili w liczbie 45 zaprezentowano w tabela 1. 

Tabela 1. Profile testowane w badaniu conjoint 

Lp. Uprawa Poziom ubytku uru-
chamiający wypłatę 

świadczenia

Poziom 
świadczenia 

ryczałtowego

Cena

1 pszenica 15% 225 75
2 pszenica 15% 225 90
3 pszenica 15% 225 105
4 pszenica 15% 225 115
5 pszenica 15% 225 125
6 pszenica 20% 455 75
7 pszenica 20% 455 90
8 pszenica 20% 455 105
9 pszenica 20% 455 115
10 pszenica 20% 455 125
11 pszenica 30% 910 75
12 pszenica 30% 910 90
13 pszenica 30% 910 105
14 pszenica 30% 910 115
15 pszenica 30% 910 125
16 buraki cukrowe 15% 340 120
17 buraki cukrowe 15% 340 135
18 buraki cukrowe 15% 340 145
19 buraki cukrowe 15% 340 160
20 buraki cukrowe 15% 340 170
21 buraki cukrowe 20% 680 120
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22 buraki cukrowe 20% 680 135
23 buraki cukrowe 20% 680 145
24 buraki cukrowe 20% 680 160
25 buraki cukrowe 20% 680 170
26 buraki cukrowe 30% 1365 120
27 buraki cukrowe 30% 1365 135
28 buraki cukrowe 30% 1365 145
29 buraki cukrowe 30% 1365 160
30 buraki cukrowe 30% 1365 170
31 rzepak 15% 475 165
32 rzepak 15% 475 180
33 rzepak 15% 475 195
34 rzepak 15% 475 210
35 rzepak 15% 475 225
36 rzepak 20% 950 165
37 rzepak 20% 950 180
38 rzepak 20% 950 195
39 rzepak 20% 950 210
40 rzepak 20% 950 225
41 rzepak 30% 1905 165
42 rzepak 30% 1905 180
43 rzepak 30% 1905 195
44 rzepak 30% 1905 210
45 rzepak 30% 1905 225

Źródło: opracowanie własne.
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Struktura badanych gospodarstw 
Charakterystykę struktury badanej grupy przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 2. Struktura badanej grupy  

Cecha Ogółem W %
Województwo zachodniopomorskie 12 2,6

pomorskie 21 4,6
warmińsko-mazurskie 22 4,9
podlaskie 28 6,2
lubuskie 8 1,8
wielkopolskie 42 9,3
kujawsko-pomorskie 20 4,4
mazowieckie 77 17,0
dolnośląskie 14 3,1
śląskie 17 3,8
opolskie 10 2,2
małopolskie 44 9,7
łódzkie 38 8,4
świętokrzyskie 30 6,6
lubelskie 41 9,1
podkarpackie 29 6,4

Wielkość gospodarstwa 
(w ha)

Od 1 ha do 7 ha 231 51,0
Powyżej 7 ha do 20 ha 154 34,0
Powyżej 20 ha do 50 ha 48 10,6
Powyżej 50 ha 20 4,4

Uprawa (w ciągu ostat-
nich trzech lat)

Żyto 99 21,9
Pszenżyto ozime 77 17,0
Pszenica ozima 359 79,2
Owies 77 17,0
Jęczmień jary 90 19,9
Jęczmień ozimy 95 21,0
Rzepak 260 57,4
Buraki cukrowe 73 16,1
Kukurydza na ziarno 44 9,7

Główny kierunek pro-
dukcji

Produkcja roślinna 317 70,0
Mleko 57 12,6
Żywiec wieprzowy 22 4,9
Inny 57 12,6

Wiek prowadzącego do 30 lat 31 6,8
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gospodarstwo rolne 31-40 lat 86 19,0
41-50 lat 165 36,4
powyżej 50 lat 171 37,7

Płeć respondentów Kobieta 18 4,0
Mężczyzna 435 96,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3 Dochody badanej grupy  

Cecha Ogółem
Źródło dochodów w 
gospodarstwie (średni 
%)

Z prowadzenia działalności 
rolniczej

69,1

Dochody niepochodzące z 
działalności rolniczej

30,9

Dochody niepochodzą-
ce z działalności rolni-
czej
(średni %)

Praca najemna 47,3
Renta/emerytura 1,6
Inne niezarobkowe źródła 
poza rentą/emeryturą

8,5

Działalność gospodarcza 18,7
Inne 23,8

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badania

Badanie konceptu ubezpieczenia indeksowego 
W pierwszym etapie badania przedstawiono respondentom koncept następują-
cego ubezpieczenia indeksowego1: 

Istnieje możliwość wprowadzenia w Polsce nowego ubezpieczenia w za-
kresie ubezpieczenia upraw od suszy, pozwalającego na przetrwanie jej skutków 
przez rolników. 

Na większości obszarów rolnych w Polsce występują czasowe niedobory 
wody, które mogą znacznie obniżyć plonowanie. Na rynku dostępne jest ubez-
pieczenie upraw od suszy, ale jest ono dla rolników za drogie, a likwidacja 
szkód kłopotliwa.

Nowy pomysł to UBEZPIECZENIE INDEKSOWE SUSZY. W celu osza-
cowania wielkości ubytku w plonie nie jest konieczna wizyta towarzystwa ubez-

                                                           
1 Podobne badanie zostało przeprowadzone w 2012 r. przez M. Kaczała, K. Łyskawa oraz 
J. Handschke. Zob. szerzej (Handschke, Kaczała, Łyskawa, 2015).  
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pieczeniowego na Pana/Pani polu. Ubytek jest szacowany odgórnie przez nieza-
leżny Instytut Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach, który monitoruje suszę w 
Polsce na podstawie KBW (czyli Klimatycznego Bilansu Wodnego). Jeśli ten 
Instytut stwierdzi, że plonowanie danej uprawy na danej klasie gleby w danej 
gminie jest mniejsze o 30%, 20% lub 15% od średniego plonu z ostatnich lat, to
każdemu rolnikowi, który zdecyduje się na ubezpieczenie będzie wypłacona 
określona kwota. Wypłata ryczałtowa przekazywana przez towarzystwo ubezpie-
czeniowe będzie taka sama dla wszystkich rolników i będzie dostosowana do 
rodzaju uprawy i klasy gleby.  Składka będzie pobierana przez ubezpieczyciela 
jednorazowo, raz w roku. 

Wypłacona kwota raczej nie pokryje w pełni straty, ale pozwoli rolnikowi 
na rozpoczęcie produkcji w kolejnym okresie wegetacji. Ubezpieczenie indekso-
we- pozwala na przetrwanie w przypadku suszy.  

Respondenci zostali poproszeni o ocenę, na ile ogólnie podoba im się (lub 
nie podoba) przedstawiona koncepcja. Rozkład odpowiedzi przedstawia tabela 
4. 

Tabela 4. Rozkład odpowiedzi dotyczących oceny konceptu ubezpieczenia 
indeksowego od skutków suszy w podziale na rodzaj produkcji 

i wielkość gospodarstwa (w %)
Wyszczególnie-

nie
Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa
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ha

Bardzo mi się 
podoba

9,5 15,8 4,5 3,5 10,0 7,8 2,1 30,0 9,3

Podoba mi się 7,6 3,5 0,0 8,8 5,2 6,5 12,5 15,0 6,8

Raczej 
mi się 
podoba

33,4 26,3 27,3 24,6 28,1 41,6 12,5 30,0 31,1

Podoba mi się 
tylko 
trochę

45,9 40,3 62,5 20,0 45,9 40,3 62,5 20,0 44,6

Zupełnie mi się 
nie podoba

10,8 3,9 10,4 5,0 10,8 3,9 10,4 5,0 8,2

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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47% respondentów, tj. prawie co drugi rolnik stwierdził, że koncept ma wię-
cej zalet niż wad („raczej mi się podoba”, „podoba mi się” lub „bardzo mi się po-
doba”). Jest to wynik zbieżny z wynikami badania z 2012 r., gdzie 46,7% respon-
dentów przychylnie oceniła koncept (Handschke, Kaczała, Łyskawa, 2015, s. 141). 
Najbardziej krytycznie koncept ocenili rolnicy specjalizujący się w produkcji żyw-
ca wieprzowego, natomiast najbardziej przychylnie ci, u których dominuje produk-
cja roślinna lub mleczna. Być może spowodowane jest to tym, że ubezpieczenie 
nakierowane jest na bezpośrednie pokrywanie ubytków w uprawach, co tylko po-
średnio może przekładać się na wzrost kosztów produkcji trzody. Koncept ocenio-
ny został zdecydowanie najwyżej w przypadku gospodarstw bardzo dużych, naj-
słabiej natomiast w gospodarstwach o wielkości od 20 do 50 ha. Różnica w ocenie 
konceptu jest także widoczna w przekroju województw (por. tabela 5). Wyraźnie 
lepiej oceniają go rolnicy z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, 
natomiast wyraźnie gorzej z województw dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpac-
kiego i podlaskiego. 

Tabela 5 Rozkład odpowiedzi dotyczących oceny konceptu ubezpieczenia in-
deksowego od skutków suszy w podziale na województwa (w %) 
Ocena konceptu

Województwo

Bardzo mi 
się podoba

Podoba mi 
się

Raczej mi 
się podoba

Podoba mi 
się tylko 
trochę

Zupełnie 
mi się nie 
podoba

Ogółem

Zachodniopomorskie 16,7 8,3 8,3 66,7 0,0 100,0

Pomorskie 33,3 4,8 23,8 38,1 0,0 100,0
Warmińsko-mazurskie 13,6 9,1 27,3 45,5 4,5 100,0

Podlaskie 7,1 0,0 14,3 67,9 10,7 100,0
Lubuskie 0,0 25,0 25,0 50,0 0,0 100,0
Wielkopolskie 4,8 9,5 26,2 59,5 0,0 100,0

Kujawsko-pomorskie 45,0 10,0 35,0 10,0 0,0 100,0

Mazowieckie 5,2 5,2 48,1 33,8 7,8 100,0

Dolnośląskie 0,0 0,0 0,0 42,9 57,1 100,0

Śląskie 11,8 17,6 23,5 35,3 11,8 100,0
Opolskie 20,0 0,0 60,0 0,0 20,0 100,0
Małopolskie 0,0 9,1 18,2 65,9 6,8 100,0

Łódzkie 10,5 10,5 42,1 36,8 0,0 100,0
Świętokrzyskie 3,3 0,0 40,0 56,7 0,0 100,0

Lubelskie 7,3 4,9 22,0 46,3 19,5 100,0
Podkarpackie 3,4 6,9 44,8 31,0 13,8 100,0

Ogółem 9,3 6,8 31,1 44,6 8,2 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Biorąc pod uwagę średnią ważoną ocenę poszczególnych elementów kon-
ceptu (tabela 6) można stwierdzić, że najniżej oceniony został pomysł wypłaty 
świadczeń dopiero od 30% ubytku w plonie, a więc na poziomie szkody kata-
stroficznej. Im niższy był próg uruchamiający wypłatę, tym oceny były wyższe. 
Drugim elementem relatywnie niżej ocenionym była zasada wypłaty równej 
wielkości świadczenia na 1 ha dla wszystkich rolników z danej gminy. Najmniej 
zastrzeżeń zgłoszonych zostało do ograniczonej wysokości świadczeń, automa-
tycznej likwidacji szkody oraz oparciu indeksu na wskaźniku KBW (klimatycz-
nego bilansu wodnego). 

Tabela 6. Średnia ważona ocen* poszczególnych elementów konceptu 
ubezpieczenia indeksowego od suszy 

Lp. Element ubezpieczenia Ocena
(średnia 
ważona)

1 Wysokość świadczenia (nie pokryje w pełni straty, ale pozwoli rol-
nikowi na rozpoczęcie produkcji w kolejnym okresie wegetacji)

3,33

2 Równa wielkość świadczenia na 1 ha dla wszystkich rolników z da-
nej gminy

2,98

3 Sposób likwidacji szkody (bez wizyty na polu) 3,33
4 KBW (klimatyczny bilans wodny) jako wyznacznik suszy 3,32
5 Wypłata od ubytku w plonie na poziomie 30% 2,10
6 Wypłata od ubytku w plonie na poziomie 20% 3,22
7 Wypłata od ubytku w plonie na poziomie 15% 3,28
*respondenci dokonali oceny przy wykorzystaniu skali: 1 – zupełnie mi się nie podoba, 
2- raczej mi się nie podoba, 3 – trochę mi się podoba, a trochę nie podoba, 4 – raczej mi się 
podoba, 5 – bardzo mi się podoba)
Źródło: opracowanie własne.

Element ograniczonej wysokości świadczenia, które nie pokrywa straty, 
ale pozwala na przetrwanie gospodarstwa oceniały najniżej gospodarstwa naj-
mniejsze, tj. do 7 ha, a następnie gospodarstwa od 7 do 20 ha oraz te, które spe-
cjalizują się w produkcji żywca wieprzowego. Z kolei równa wysokość świad-
czenia oceniona została zdecydowanie najbardziej pozytywnie przez gospodar-
stwa największe oraz te, w których nie ma dominującego kierunku produkcji.
Automatyczna likwidacja szkody oceniona została na poziomie „raczej mi się 
podoba” lub „bardzo mi się podoba” u co najmniej 46% gospodarstw we 
wszystkich przedziałach wielkości oraz wyraźnie lepiej w gospodarstwach bez 
specjalizacji produkcji. Akceptacja KBW jako wskaźnika suszy rośnie wraz z 
wielkością gospodarstwa i jest relatywnie najwyższa dla produkcji mlecznej 
oraz roślinnej. Najwyższy poziom uruchamiający wypłatę, tj. 30% ubytku w 
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plonie jest wyraźnie wyżej akceptowany w gospodarstwach największych, które
z kolei w najniższym stopniu w porównaniu do pozostałych grup gospodarstw 
oceniły pozytywnie próg 15%. Specjalizacja produkcji w zakresie żywca wie-
przowego wiąże się z niższą akceptacją wszystkich progów wypłat, w tym prze-
de wszystkim progu wypłaty 30%. 

Badanie conjoint preferencji rolników w zakresie ubezpieczenia 
indeksowego od skutków suszy
W ramach realizacji badania z wykorzystaniem conjoint możliwe było określe-
nie preferencji respondentów w zakresie produktów ubezpieczeniowych dla 
pszenicy, buraków cukrowych i rzepaku. Zidentyfikowane zostały ponadto uży-
teczności krańcowe wymiarowanych cech produktu.  
Ubezpieczenie indeksowe pszenicy 
Produkt został opisany przez zmienną wartość ubytku w plonie (15%, 20% lub
30%), zmienną wartość ceny ubezpieczenia (75 PLN, 90 PLN, 105 PLN, 
115 PLN, 125 PLN) oraz przez stałą wartość ryczałtu. Zgodnie z wynikami ba-
dania (por. tabela 7) produktem o najwyższej użyteczności jest produkt opisują-
cy ubytek na poziomie 15% z ceną 75 PLN.

Tabela 7. Użyteczności krańcowe cech ubezpieczenia indeksowego  
od skutków suszy dla pszenicy

Cechy Warianty
Użyteczności

Oszacowanie 
użyteczności

Błąd standardowy

Poziom ubytku 
w plonie

15% -4,500 0,570
20% -9,000 1,140
30% -13,500 1,710

Cena za 1 ha 
(w PLN)

75 -1,133 0,329
90 -2,267 0,658
105 -3,400 0,987
115 -4,533 1,316
125 -5,667 1,645

(Stała) 20,400 1,578
Źródło: opracowanie własne.

Przy wyborze produktu ubezpieczeniowego w przypadku pszenicy istot-
niejsze znaczenie ma wartość ubytku (67%) niż cena produktu (33%).
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Obie cechy opisujące produkt ubezpieczeniowy są z sobą silnie skorelo-
wane – wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona r = 0,93 (p=0,00), 
natomiast tau Kendalla r=0,85 (p=0,00). 

Uwzględniając ryczałt badani jako preferowany produkt wskazują produkt 
o cechach: ubytek 15%, ryczałt 222 PLN, cena produktu 75 PLN.

  
Ubezpieczenie indeksowe rzepaku 
Produkt został opisany przez zmienną wartość ubytku w plonie (15%, 20% lub
30%), zmienną wartość  ceny ubezpieczenia (165 PLN, 180 PLN, 195 PLN, 210 
PLN, 225 PLN) oraz przez stałą wartość ryczałtu. Zgodnie z wynikami badania 
(por. tabela 8) produktem o najwyższej użyteczności jest produkt opisujący uby-
tek na poziomie 15% z ceną 165 PLN . 

Tabela 8. Użyteczności krańcowe cech ubezpieczenia indeksowego 
od skutków suszy dla rzepaku 

Cechy Warianty
Użyteczności

Oszacowanie 
użyteczności

Błąd standardowy

Poziom ubytku w plonie 15% -4,500 0,449
20% -9,000 0,898
30% -13,500 1,346

Cena za 1 ha (w PLN) 165 -1,333 0,259
180 -2,667 0,518
195 -4,000 0,777
210 -5,333 1,036
225 -6,667 1,295

(Stała) 21,000 1,243

Źródło: opracowanie własne.

Przy wyborze produktu ubezpieczeniowego w przypadku rzepaku istot-
niejsze znaczenia ma wartość ubytku (63%) niż cena produktu (37%). Obie ce-
chy opisujące produkt ubezpieczeniowy są z sobą bardzo silnie skorelowane.
Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona r = 0,96 (p=0,00), natomiast 
tau Kendalla r=0,91 (p=0,00). 

Uwzględniając ryczałt badani jako preferowany produkt wskazują produkt 
o cechach: ubytek 15%, ryczałt 475 PLN, cena produktu 165 PLN.
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Ubezpieczenie indeksowe buraków cukrowych
Produkt został opisany przez zmienną wartość ubytku w plonie (15%, 20% lub
30%), zmienną wartość ceny ubezpieczenia (120 PLN, 135 PLN, 145 PLN, 
160 PLN, 170 PLN) oraz przez stałą wartość ryczałtu.

Zgodnie z wynikami badania produktem o najwyższej użyteczności jest 
produkt opisujący ubytek na poziomie 15% z ceną 120 PLN (por. tabela 9). 

Tabela 9. Użyteczności krańcowe cech ubezpieczenia indeksowego 
od skutków suszy dla buraków cukrowych

Cechy Warianty
Użyteczności

Oszacowanie 
użyteczności

Błąd standardowy

Poziom ubytku w plonie 15% -2,200 1,349
20% -4,400 2,697
30% -6,600 4,046

Cena za 1 ha (w PLN) 120 -0,667 0,779
135 -1,333 1,557
145 -2,000 2,336
160 -2,667 3,115
170 -3,333 3,893

(Stała) 14,400 3,734
Źródło: opracowanie własne.

Przy wyborze produktu ubezpieczeniowego w przypadku buraków cu-
krowych istotniejsze znaczenia ma wartość ubytku (62%) niż cena produktu 
(38%). Obie cechy opisujące produkt ubezpieczeniowy są z sobą skorelowane
umiarkowanie. Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona r = 0,47
(p=0,039), natomiast tau Kendalla r=0,56 (p=0,002).

Uwzględniając ryczałt badanie jako preferowany produkt wskazuje produkt 
o cechach: ubytek 15%, ryczałt 340 PLN, cena produktu 120 PLN. 

Podsumowując można stwierdzić, że w przypadku wszystkich upraw rolni-
cy preferowali najniższy próg wypłaty świadczenia i najmniejszą wartość tego 
świadczenia przy najniższej zaproponowanej cenie. Wyniki te odbiegają od wy-
ników nadania z 2012 r., kiedy rolnicy zadeklarowali wybór produktów o wyż-
szych progach oraz wyższych świadczeniach (por. Handschke, Kaczała, Łyska-
wa, 2015 , s. 157 i n.). Z kolei ważność badanych parametrów, tj. ceny oraz wa-
runków wypłaty świadczenia (i jego wysokości) w przypadku buraków cukro-
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wych od 2012 r. nie zmieniła się, natomiast w odniesieniu do rzepaku i pszenicy 
zmalała ważność ceny (w szczególności dotyczy to pszenicy).

Badanie poszczególnych rozwiązań w kontekście 
zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym
Respondenci ocenili, na ile poszczególne rozwiązania w odniesieniu do ubez-
pieczeń indeksowych spełniają ich oczekiwania w zakresie zarządzania ryzy-
kiem w gospodarstwie. Rozkład odpowiedzi oraz średnia ważona z odpowiedzi 
przedstawione zostały w tabeli 10.  

Proponowane rozwiązania ocenione zostały na poziomie średnim. W od-
niesieniu do wszystkich zaproponowanych rozwiązań co najmniej jedna piąta 
respondentów określiła je jako raczej przydatne w zarządzaniu ryzykiem. Naj-
wyższy odsetek pozytywnych opinii dotyczy ubezpieczenia indeksowego w za-
kresie ryzyka suszy (niedoboru opadów) opartego na odczytach ze zdjęć sateli-
tarnych, uruchamiania automatycznego kredytów obrotowych w przypadku, gdy 
indeks pogodowy spada poniżej określonego poziomu oraz ubezpieczenia in-
deksowego w zakresie zwiększonych kosztów produkcji zwierzęcej.  

Negatywna ocena dotyczy w największym stopniu dwóch rozwiązań, tj. 
ubezpieczenia indeksowego w zakresie ryzyka suszy, gdzie wypłata opierałaby 
się o wiele wskaźników meteorologicznych (opady, temperatura, zdjęcia sateli-
tarne) oraz ubezpieczenia indeksowego w zakresie zwiększonych kosztów pro-
dukcji zwierzęcej, zabezpieczającego od skutków suszy w użytkach zielonych, 
które powodowałyby brak żywności dla zwierząt (gdzie susza określana byłaby 
na bazie zdjęć satelitarnych). W odniesieniu do tych propozycji najmniej jest 
także takich osób, dla których zalety równoważą się z wadami.
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Tabela 10. Rozkład odpowiedzi w zakresie oceny poszczególnych rozwiązań 
ubezpieczeń indeksowych w kontekście ich przydatności w zarządzaniu 

ryzykiem w gospodarstwie rolnym 
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w %
Ubezpieczenie indeksowe 
w zakresie ryzyka suszy 
(niedoboru opadów) ale oparte 
na odczytach ze zdjęć 
satelitarnych

1,5 28,7 41,1 28,7 0 2,97

Ubezpieczenie indeksowe 
w zakresie ryzyka suszy, ale 
wypłata w oparciu o wiele 
wskaźników 
meteorologicznych (opady, 
temperatura, zdjęcia 
satelitarne). 
Wszystkie informacje 
podawane na bieżąco na 
stronach internetowych 

17,9 37,3 24,1 20,3 0,4 2,48

Ubezpieczenie indeksowe 
w zakresie zwiększonych 
kosztów produkcji zwierzęcej 
– brak plonów z użytków 
zielonych i brak żywności dla 
zwierząt (wypłata na bazie 
zdjęć satelitarnych)

7,3 43,7 21,9 27,2 0 2,69

Ubezpieczenie indeksowe 
plonów w oparciu o warunki 
meteorologiczne, ale wypłata 
tylko w przypadku złej 
kondycji ekonomiczno-
finansowej gospodarstwa –
mierzona spadkiem dochodu 
całego gospodarstwa 
(np. o więcej niż 20)

5,7 34,4 33,6 26,3 0 2,80

Ubezpieczenie indeksowe 
w ubezpieczeniu plonów od 
innych zdarzeń niż susza 
(np. grad)

7,3 28,3 42,2 21,9 0,4 2,80
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Połączenie różnych indeksów, 
np. obliczany indeks 
pogodowy w odniesieniu do 
rolnika (susza), ale wypłata 
pojawia się tylko wtedy, gdy 
przekroczona jest wartość 
innego indeksu (np. cena za 
plon spadła poniżej 
określonego poziomu w 
umowie – cena z zeszłego 
roku)

6,4 32,0 37,7 23,4 0,4 2,80

Kredyty obrotowe 
uruchamiane automatycznie,
jeżeli indeks pogodowy spada 
poniżej określonego poziomu

2,2 31,6 37,3 28,5 0,4 2,93

Pomoc państwa w przypadku 
zaistnienia zjawisk
katastroficznych byłaby 
uruchamiana tylko w 
przypadku spadku indeksu 
pogodowego lub cenowego 
poniżej określonego poziomu 
(ustalany przed każdy okresem 
wegetacji dla całego kraju)

2,6 34,0 38,9 24,1 0,4 2,86

*respondenci dokonali oceny przy wykorzystaniu skali: 1 – w ogóle nie spełnia, 2- raczej nie 
spełnia, 3 – trochę spełnia, trochę nie, 4 – raczej spełnia, 5 – całkowicie spełnia
Źródło: opracowanie własne.

Ocena zaproponowanych rozwiązań jako narzędzia zarządzania ryzykiem 
w gospodarstwie rolnym różni się w zależności od kierunku produkcji oraz 
wielkości (por. tabele 12-19). W tabeli 11 podsumowano wyniki prowadzonej 
analizy i kolorem oznaczono te grupy gospodarstw, w których co najmniej co 
czwarty respondent zarządzający gospodarstwem uznał dane rozwiązanie jako 
raczej lub całkowicie spełniające jego oczekiwania.
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Tabela 11. Segmenty, w których co najmniej 25% respondentów oceniło  
proponowane rozwiązania jako raczej lub całkowicie spełniające oczekiwania 

w zakresie zarządzania ryzykiem w gospodarstwie  
Wyszczególnienie Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa
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Ubezpieczenie in-
deksowe ryzyka su-
szy (niedoboru opa-
dów) oparte na od-
czytach ze zdjęć 
satelitarnych

Ubezpieczenie in-
deksowe w zakresie 
ryzyka suszy oparte 
o wiele wskaźników 
meteorologicznych 
(opady, temperatura, 
zdjęcia satelitarne)
Ubezpieczenie in-
deksowe zwiększo-
nych kosztów pro-
dukcji zwierzęcej 
w przypadku suszy

Ubezpieczenie in-
deksowe plonów 
w oparciu o warunki 
meteorologiczne, 
gdzie wypłata nastę-
puje tylko w przy-
padku złej kondycji 
ekonomiczno-
finansowej gospo-
darstwa
Ubezpieczenie in-
deksowe plonów od 
innych zdarzeń niż 
susza (np. grad)
Ubezpieczenie in-
deksowe zbudowane 
na indeksach złożo-
nych (pogodowych 
i ceny za plon)
Automatyczne uru-
chamianie kredytu 
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obrotowego przy 
spadku indeksu po-
godowego poniżej 
określonego poziomu
Pomoc państwa w 
przypadku zaistnie-
nia zjawisk katastro-
ficznych uruchamia-
na tylko w przypad-
ku spadku indeksu 
pogodowego lub 
cenowego poniżej 
określonego poziomu
Źródło: opracowanie własne.

Zaproponowane rozwiązania w największym stopniu odpowiadają gospo-
darstwom bez dominującego kierunku produkcji oraz specjalizującym się w 
produkcji roślinnej. Z kolei w przypadku gospodarstw prowadzących produkcję
mleczną oraz żywca wieprzowego propozycje te – zdaniem respondentów – w
bardzo niewielkim stopniu wspierają zarządzanie ryzykiem. Nawet ubezpiecze-
nia indeksowe zwiększonych kosztów produkcji zwierzęcej w przypadku suszy 
czyli produkt celowany dla produkcji mlecznej, generalnie uznany został przez 
tę grupę gospodarstw jako raczej nieprzydatny. Z kolei producenci żywca naj-
wyżej oceniali propozycję automatycznego uruchamiania kredytu obrotowego 
przy spadku indeksu pogodowego poniżej określonego poziomu. Ta grupa w 
przypadku wielu instrumentów wykazała relatywnie wysoki sceptycyzm, być 
może dlatego, że część z propozycji ukierunkowana była przede wszystkim na 
ochronę upraw. Wyniki badania wskazują ponadto, że ubezpieczenia indeksowe 
pomocne są przede wszystkim dla gospodarstw powyżej 50 ha oraz gospodarstw 
średnich i mniejszych. Najsłabiej wspierają zarządzanie ryzykiem w gospodar-
stwach do 7 ha. 

Wnioski  
Ubezpieczenia indeksowe nie były nigdy stosowane na rynku w Polsce. Ich wy-
korzystanie wymaga zatem szeroko zakrojonej akcji informacyjnej i edukacyj-
nej. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście budowania zaufania do sys-
temu ubezpieczeń oraz właściwego wkomponowania tych ubezpieczeń do ze-
stawu narzędzi zarządzania ryzykiem na poziomie gospodarstwa rolnego. 

W sytuacji braku doświadczeń zaskakuje stosunkowo pozytywna ocena 
rolników w odniesieniu do rozwiązań opartych na indeksach. Ich przydatność do 
zarządzania ryzykiem w gospodarstwach jest jednak mocno zróżnicowana. Za-
proponowane rozwiązania w największym stopniu odpowiadają gospodarstwom 
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bez dominującego kierunku produkcji oraz specjalizującym się w produkcji ro-
ślinnej, zdecydowanie słabiej z kolei gospodarstwom prowadzącym produkcję 
mleczną oraz żywca wieprzowego. Rolnicy specjalizujący się w produkcji 
mlecznej przychylnie jednak ocenili sam koncept (konstrukcję) ubezpieczenia 
opartego na indeksach. Dla nich zatem należałoby skonstruować bardziej dopa-
sowaną propozycję opartą o schemat indeksu. Producenci żywca z kolei byli 
najbardziej krytyczną grupą dla badanego konceptu ubezpieczenia indeksowego 
od suszy oraz najniżej ocenili przydatność proponowanych rozwiązań. Być mo-
że zatem w przypadku tej grupy należy stosować inne – nie indeksowe – narzę-
dzia. 

Stosowanie ubezpieczeń indeksowych wymaga zewnętrznego i obiektyw-
nego monitorowania indeksów, na bazie których zbudowane są produkty. O ile 
istnieje system monitoringu suszy rolniczej, o tyle gromadzenie danych doty-
czących innych indeksów wymagałoby odpowiednich regulacji i środków. Dru-
gą kwestią jest udostępnianie tych danych (także w ujęciu historycznym) zainte-
resowanym stronom, tj. przede wszystkim rolnikom oraz zakładom ubezpieczeń.
Potrzebne jest w tym względzie zaimplementowanie odpowiednich rozwiązań 
organizacyjnych, w tym przede wszystkim informatycznych, ale także regulacje 
w zakresie opłat za takie dane. 

Konieczne są także regulacje dotyczące likwidacji szkód, w tym rozwią-
zanie kwestii ewentualnej kontroli centralnej w przypadku, gdy rozwiązanie in-
deksowe byłoby połączone ze świadczeniami z budżetu państwa przy szkodach 
katastroficznych albo uruchamiałoby dofinansowywane kredyty obrotowe.

Z uwagi na to, że produkty ubezpieczeniowe bazujące na indeksach nigdy 
nie były obecne w Polsce, ich wprowadzenie powinno zostać poprzedzone od-
powiednio zaprojektowanym pilotażem. Jego przygotowanie i finansowanie 
wymagałoby ścisłej współpracy pomiędzy nadzorcą, tj. KNF, zakładami ubez-
pieczeń, instytucjami gromadzącymi i udostępniającymi dane na temat indek-
sów oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zob. szerzej Handschke, 
Kaczała, Łyskawa, 2015, s. 166 i n.). 

Ponadto wyniki badania strony podażowej (Kaczała, Łyskawa, 2021) i 
popytowej w zakresie propozycji opartych na indeksach wskazują na pewne 
rozbieżności. Te rozwiązania, które zdaniem rolników w najwyższym stopniu 
wpierają zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie, w najmniejszym stopniu 
sprzyjają realizacji celów biznesowych zakładów ubezpieczeń. Dotyczy to 
rozwiązania polegającego na automatycznym uruchamianiu kredytów 
obrotowych w przypadku spadku indeksu poniżej określonego poziomu, 
ubezpieczenia indeksowego plonów opartego na wskaźnikach 
meteorologicznych, gdzie wypłata następuje tylko w przypadku złej kondycji 
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ekonomiczno-finansowej gospodarstwa, ubezpieczenia indeksowego od skut-
ków innych zdarzeń, niż susza oraz połączenie różnych indeksów (pogodowych 
i ceny za plon). Z kolei niektóre rozwiązania indeksowe preferowane przez za-
kłady ubezpieczeń, tj. oparcie ubezpieczenia indeksowego suszy o wiele wskaź-
ników meteorologicznych oraz ubezpieczenie indeksowe zwiększonych kosztów 
produkcji zwierzęcej w przypadku suszy są relatywnie słabiej oceniane przez 
rolników. Podkreślić jednak należy, że dwie propozycje znajdują relatywnie wy-
sokie poparcie zarówno strony popytowej, jak i podażowej - ubezpieczenie in-
deksowe w zakresie ryzyka suszy oparte na odczytach ze zdjęć satelitarnych
oraz uruchamianie pomocy państwa w przypadku zaistnienia zjawisk katastro-
ficznych tylko w przypadku spadku indeksu pogodowego lub cenowego poniżej 
określonego poziomu. Te dwa rozwiązania oraz ubezpieczenie indeksowe od 
suszy oparte o KBW powinny być rozważane w pierwszej kolejności do wpro-
wadzenia na rynek. 

Absolutna większość wniosków de lege lata i de lege ferenda wynikają-
cych z przeprowadzonego w 2012 szerokiego badania na temat ubezpieczenia 
indeksowego od skutków suszy pozostaje aktualna (zob. szerzej Handschke, 
Kaczała, Łyskawa 2015, s. 173–176 i n.). Implementacja ubezpieczeń indekso-
wych wymaga wprowadzenia odrębnej ustawy i modyfikacji obecnie obowiązu-
jących regulacji, t.j.: 

Zakres przedmiotowy ustawy regulującej ubezpieczenie indeksowe od skut-
ków suszy powinien obejmować kluczowe dla polskiego rolnictwa uprawy, 
zwłaszcza zboża, rzepak, buraki cukrowe oraz ziemniaki. Z uwagi na to, że 
rozwiązanie to jest w najwyższym stopniu obecnie akceptowane przez pod-
mioty specjalizujące się w produkcji roślinnej oraz przez gospodarstwa duże 
to one mogłyby być pierwotną grupą docelową. W przypadku, gdyby miały 
być objęte pozostałe grupy obszarowe, regulacje prawne powinny umożli-
wiać elastyczne dopasowanie produktu do potrzeb odbiorcy, w szczególno-
ści w odniesieniu do wysokości progu uruchamiającego wypłatę świadcze-
nia, a także ewentualnego zróżnicowania wysokości świadczeń (np. od 
średniej wysokości plonu w ciągu ostatnich trzech lub pięciu lat). Należy 
rozważyć, czy różnicowanie wysokości świadczeń pozostawałoby tylko w
gestii zakładów ubezpieczeń, czy też podlegałyby przynajmniej częściowej 
regulacji (w tym ustalanych corocznie w rozporządzeniu). To ostatnie roz-
wiązanie należałoby rozważyć zwłaszcza wówczas, gdyby ubezpieczenie 
indeksowa miało być instrumentem realizacji zadań państwa (zob. szerzej 
Kaczała, 2019);  
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Konieczna jest regulacja zasad gromadzenia i udostępniania danych nie-
zbędnych do określenia wysokości indeksów oraz wyceny produktów ubez-
pieczeniowych, w tym opłaty za dostęp do danych; 
Należy ustalić zasady zawierania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi umów z zakładami ubezpieczeń, w szczególności w przypadku ochrony 
na poziomie szkód katastroficznych, gdzie występowałoby dofinansowanie 
ze środków unijnych lub krajowych. Regulacje powinny obejmować m.in.:
wymogi organizacyjne dla zakładów ubezpieczeń, sposób rozstrzygania spo-
rów i odwołań rolników, badanie potrzeb potencjalnego ubezpieczonego i 
dopasowanie produktu, itp.; 
Ustawa powinna precyzować również kluczowe elementy ogólnych warun-
ków ubezpieczenia (OWU) stosowanych przez zakłady ubezpieczeń, w tym 
techniczno-ubezpieczeniowe sposoby ograniczania odpowiedzialności za-
kładu (udział własny, franszyzy, karencję), dopuszczalny termin zawarcia 
umowy, pojęcie wypadku ubezpieczeniowego, rodzaje zawieranych umów 
ubezpieczenia (indywidualne, grupowe), tryb odwoławczy w procesie li-
kwidacyjnym, procedurę rozstrzygania sporów itp.; 
Należy określić czy, a jeśli tak to w jakim stopniu rozwiązania oparte na in-
deksach byłyby finansowane ze środków unijnych. W tym przypadku regu-
lacje musiałyby uwzględniać definicję producenta rolnego stosowanego w 
UE, regulację zapobiegającą kumulacji świadczeń ze źródeł krajowych i 
unijnych ponad wysokość szkody, brak wymogu co do rodzaju i lub ilości 
dalszej produkcji, itp.; 
Do prawidłowego określenia wysokości stawek ubezpieczeniowych nie-
zbędne jest dysponowanie nie tylko danymi dotyczącymi ubezpieczanych 
zjawisk, ale także ich wpływu na wysokość plonowania. Absolutnie nie-
zbędne jest gromadzenie na poziomie gospodarstw (lub co najwyżej gmin) 
danych dotyczących plonowania i szkodowości. Obecne bazy udostępniają 
dane dotyczące plonowania tylko na poziomie województw; 
Konieczne jest rozwiązanie dylematu związanego z ustalaniem wysokości 
świadczenia ryczałtowego w kontekście zasady odszkodowania (art. 824¹ § 
1 k.c.) i uniknięcia zarzutu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405–414 Ko-
deksu cywilnego); 
W przypadku wprowadzenia przymusu ubezpieczenia indeksowego od su-
szy konieczne jest rozstrzygnięcie dylematów dotyczących definicji wypad-
ku ubezpieczeniowego oraz zdarzenia losowego (art. 3 ust. 1 pkt 57 ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj-
nej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.) oraz art. 806 Kodeksu cywil-
nego. 
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Aneks 
Tabela 12. Ubezpieczenie indeksowe suszy (niedoboru opadów) oparte 

na odczytach ze zdjęć satelitarnych - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania 
do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji 

oraz powierzchni gospodarstwa (w ) 
Wy-
szcze-
gólnie-
nie

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa
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7-
20

 h
a

20
-5

0 
ha

po
w

yż
ej

 5
0 

ha

Zupeł-
nie nie 
spełnia

1,3 5,3 0,0 0,0 1,7 0,6 0,0 10,0 1,5

Raczej 
nie 
spełnia

30,3 24,6 50,0 15,8 29,9 27,3 31,3 20,0 28,7

Trochę 
spełnia, 
trochę 
nie

38,2 49,1 27,3 54,4 39,4 47,4 33,3 30,0 41,1

Raczej
spełnia

30,3 21,1 22,7 29,8 29,0 24,7 35,4 40,0 28,7

Ogółem 100,0 100,0 100,
0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Ubezpieczenie indeksowe w zakresie suszy oparte o wiele  
wskaźników meteorologicznych (opady, temperatura, zdjęcia satelitarne)  

- rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w go-
spodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku 

produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w ) 
Wyszczególnie-
nie

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogó-
łem
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od
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7-
20

 h
a

20
-5

0 
ha

po
w

yż
ej

 5
0 

ha

Zupełnie nie 
spełnia

15,5 14,0 54,5 21,1 19,5 11,7 31,3 15,0 17,9

Raczej nie speł-
nia

39,7 43,9 9,1 28,1 36,8 35,1 43,8 45,0 37,3

Trochę spełnia, 
trochę nie

24,6 22,8 18,2 24,6 22,9 31,8 6,3 20,0 24,1

Raczej spełnia 19,6 19,3 18,2 26,3 20,3 21,4 16,7 20,0 20,3

Całkowicie 
spełnia

0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 2,1 0,0 0,4

Ogółem 100,0 100,0 100,
0

100,0 100,
0

100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 14. Ubezpieczenie indeksowe zwiększonych kosztów produkcji zwierzęcej w przypadku 
suszy  - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem 

w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni 
gospodarstwa (w ) 

Wyszczególnie-
nie

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogółem
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od
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Zupełnie nie 
spełnia

8,5 3,5 0,0 7,0 8,7 4,5 8,3 10,0 7,3

Raczej nie speł-
nia

37,2 57,9 63,6 57,9 48,9 37,7 35,4 50,0 43,7

Trochę spełnia, 
trochę nie

23,3 21,1 31,8 10,5 20,8 23,4 27,1 10,0 21,9

Raczej spełnia 30,9 17,5 4,5 24,6 21,6 34,4 29,2 30,0 27,2

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 15. Ubezpieczenie indeksowe plonów w oparciu o warunki meteorologiczne, 
gdzie wypłata następuje tylko w przypadku złej kondycji ekonomiczno-finansowej  

gospodarstwa - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania 
ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji 

oraz powierzchni gospodarstwa (w ) 
Wyszczególnie-
nie Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogółem
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Zupełnie nie 
spełnia

7,3 0,0 0,0 5,3 8,2 1,3 8,3 5,0 5,7

Raczej nie speł-
nia

33,8 31,6 45,5 36,8 34,6 33,1 41,7 25,0 34,4

Trochę spełnia, 
trochę nie

32,5 40,4 45,5 28,1 32,9 36,4 27,1 35,0 33,6

Raczej spełnia 26,5 28,1 9,1 29,8 24,2 29,2 22,9 35,0 26,3

Ogółem 100,0 100,
0

100,
0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 16. Ubezpieczenie indeksowe plonów od innych zdarzeń niż susza (np. grad) - rozkład 
odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie 

rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w )
Wyszczególnie-
nie Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogółem
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od
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6,6 5,3 22,7 7,0 10,0 5,8 2,1 0,0 7,3

Raczej nie speł-
nia

29,7 29,8 40,9 14,0 29,0 29,9 22,9 20,0 28,3

Trochę spełnia, 
trochę nie

43,5 36,8 36,4 42,1 36,4 51,3 45,8 30,0 42,2

Raczej spełnia 19,6 28,1 0,0 36,8 24,2 13,0 29,2 45,0 21,9

Całkowicie 
spełnia

0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 5,0 0,4

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 17. Ubezpieczenie indeksowe zbudowane na indeksach złożonych (pogodowych 
i ceny za plon) - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania 

ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji  
oraz powierzchni gospodarstwa (w ) 

Wyszczególnie-
nie

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogółem
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od
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ro
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Zupełnie nie 
spełnia

6,3 3,5 18,2 5,3 8,2 4,5 6,3 0,0 6,4

Raczej nie speł-
nia

29,0 49,1 36,4 29,8 31,6 28,6 39,6 45,0 32,0

Trochę spełnia, 
trochę nie

39,7 29,8 27,3 38,6 33,8 46,1 33,3 30,0 37,7

Raczej spełnia 24,9 17,5 18,2 22,8 26,4 20,8 16,7 25,0 23,4

Całkowicie 
spełnia

0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 4,2 0,0 0,4

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 18. Automatyczne uruchamianie kredytu obrotowego przy spadku indeksu pogodowego 
poniżej określonego poziomu - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania 

do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku 
produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w ) 

Wyszczególnie-
nie

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa
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ha

Zupełnie nie 
spełnia

1,9 3,5 9,1 0,0 3,5 1,3 0,0 0,0 2,2

Raczej nie speł-
nia

30,9 31,6 36,4 33,3 34,2 26,6 29,2 45,0 31,6

Trochę spełnia, 
trochę nie

37,2 52,6 18,2 29,8 36,4 46,1 22,9 15,0 37,3

Raczej spełnia 29,3 12,3 36,4 36,8 26,0 26,0 47,9 30,0 28,5

Całkowicie 
spełnia

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,4

Ogółem 100,0 100,
0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 19. Pomoc państwa w przypadku zaistnienia zjawisk katastroficznych jest uruchamiana 
tylko w przypadku spadku indeksu pogodowego lub cenowego poniżej określonego poziomu 

- rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospo-
darstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w )

Wyszczególnie-
nie Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa
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a

Zupełnie nie 
spełnia

1,9 0,0 0,0 10,5 3,9 1,9 0,0 0,0 2,6

Raczej nie speł-
nia

31,9 43,9 36,4 35,1 37,7 29,9 35,4 20,0 34,0

Trochę spełnia, 
trochę nie

39,7 35,1 45,5 35,1 36,8 43,5 33,3 40,0 38,9

Raczej spełnia 25,9 21,1 18,2 19,3 21,2 24,0 31,3 40,0 24,1

Całkowicie 
spełnia

0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,4

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Źródło: opracowanie własne.
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Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa

5. Zmiany w obszarze dotowanych ubezpieczeń 
upraw i zwierząt gospodarskich – badanie akceptacji 

wśród producentów rolnych
Wstęp

Założeniem szczegółowych analiz, prowadzonych w ramach projektu 
„Gospostrateg” jest to, że producenci rolni poprzez wykorzystanie umów ubez-
pieczenia w swoim codziennym funkcjonowaniu (szczególnie w zakresie pro-
dukcji roślinnej) definiują cel stosowania. Z punktu widzenia ryzyka jako kon-
struktu jest to takie wykorzystywanie umów ubezpieczenia, które niesie za sobą 
zmianę ewentualnych strat w taki sposób, że pozwala np. na zapewnienie stabil-
ności funkcjonowania, pokrywanie szkód katastroficznych w wysokonakłado-
wych uprawach. Oczywiście, podstawą do takich analiz jest założenie o racjo-
nalności, które można sprowadzić do stwierdzenia, że jednostka – w naszym 
przypadku producent rolny – podejmuje takie działania, które prowadzą do naj-
bardziej pre-ferowanych przez nią rezultatów (Kulawik 2018).

Jednak kluczowymi elementami, które pozwalają na stwierdzenie skutecz-
ności ochrony ubezpieczeniowej (względem zaistniałych strat), czy sprawiedli-
wości (np. poziom dopłaty dla poszczególnych podmiotów) są uwarunkowania 
techniczne umów ubezpieczenia (Yazdanpanah et al 2013).

Ocena dotychczasowych rozwiązań stosowanych na rynku ubezpieczeń 
upraw i zwierząt gospodarskich

Wprowadzony w ustawie zakres ochrony ubezpieczeniowej (Ustawa z
dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich) „auto-
matycznie” bazował na rozwiązaniach stosowanych przez PZU SA jeszcze w 
okresie ubezpieczeń socjalistycznych, tzn. nie uwzględniono przemian, które 
zaszły w produkcji roślinnej. Między innymi przeniesiono wcześniej określone 
definicje zdarzeń do nowych regulacji (np. w pierwszej ustawie połączono skut-
ki złego przezimowania i przymrozków wiosennych). Z jednej strony jest to 
ruch, który pozwala na zachowanie ciągłości w powszechnym odbiorze zakresu 
ubezpieczenia – przedstawiono rozwiązania, które były znane wcześniej. Z dru-
giej strony rozwijająca się jakość polskiego rolnictwa (np. większe nakłady na 
produkcję i agrotechnikę, zaawansowane genetycznie odmiany), a przede 
wszystkim wprowadzenie rachunku ekonomicznego w gospodarstwach rolnych 
spowodowały, że oczekiwania rolników co do zakresu ochrony ubezpieczenio-
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wej były inne. Jak wskazują Łyskawa i Janowicz-Łomott: „Dlatego kolejne lata 
przyniosły intensywną dyskusję interesariuszy w zakresie kształtu ubezpieczeń 
dotowanych upraw i zwierząt gospodarskich, co przyczyniło się do kolejnych 
nowelizacji ustawy. Już na etapie dyskusji zwracano uwagę na konieczność do-
stosowania definicji poszczególnych zdarzeń (np. definiowanie sytuacji powo-
dującej wypłatę ryczałtu w przypadku wymarznięcia roślin) czy elementów 
technicznych (związanych ze stosowaniem udziałów własnych czy definicji 
szkody całkowitej) do warunków panujących w gospodarstwach (Janowicz-
Lomott, Łyskawa 2009, s. 107). Poglądy o konieczności zmiany regulacji zgła-
szały też same zakłady ubezpieczeń, wskazując na konieczność budowania trwa-
łych rozwiązań systemowych, które będą odpowiadały na oczekiwania produ-
centów rolnych i gwarantowały dobre zasady w zakresie likwidacji szkód (Janc 
2012).  

Na bazie kolejnej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt 
gospodarskich z 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 145 poz. 918) wprowadzono „obowią-
zek” (przymus) - dla wszystkich rolników pobierających dopłaty bezpośrednie z 
Unii Europejskiej - ubezpieczenia co najmniej 50% posiadanego areału upraw
(Wicka 2012). To oznaczało, że zmieniła się ranga oferowanych rozwiązań 
ubezpieczeniowych - nie był to już tylko i wyłącznie dobrowolny kontrakt po-
między zakładem ubezpieczeń a rolnikiem. Rozwiązanie to zaczęło odgrywać 
bardzo ważną rolę w stabilizacji całego sektora produkcji rolnej, a w szczegól-
ności produkcji roślinnej. Należy podkreślić, że również sam zakres ochrony w 
tzw. ubezpieczeniu obowiązkowym, ulegał zmianie. W pierwszej wersji ustawy 
była to konieczność ubezpieczenia się aż od pięciu różnych zdarzeń (skutki złe-
go przezimowania, przymrozki wiosenne, grad, susza i powódź), które często 
nie były związane z danym rodzajem uprawy (np. obawy co do prawnej sku-
teczności umowy ubezpieczenia można mieć przy ubezpieczeniu upraw jarych 
od skutków złego przezimowania) (Maik 2016). W konsekwencji kolejnych 
zmian ustalono, iż wypełnieniem ustawowego przymusu jest zawarcie umowy 
ubezpieczenia od co najmniej jednego z pięciu wymienionych zdarzeń. Oznacza 
to, że to producent rolny decyduje o zakresie niezbędnego dla siebie programu 
ubezpieczeniowego, czyli o tym, które pola ubezpiecza i w jakim zakresie. Za-
tem faktycznie realizuje - w oparciu o postrzegane przez siebie zagrożenia - za-
rządzanie ryzykiem. 

Należy podkreślić, że wdrożona ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich nakreśla jedynie pewne ramy konstrukcji produktów 
ubezpieczeniowych. W praktyce zakłady różnią się w swoich ofertach: sposo-
bem ustalania sumy ubezpieczenia, wysokością udziału własnego, franszyzami 
oraz metodyką i sposobem obliczania odszkodowania. To może oznaczać różni-
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ce w uznaniu danego zjawiska jako szkody, jaki i również odmienne naliczanie 
odszkodowań przez poszczególne towarzystwa. Należy jednak podkreślić, iż bez 
dotowania ubezpieczeń upraw, przy wciąż występujących kumulacjach szkód 
związanych ze zjawiskami pogodowymi (tzn. susza czy skutki złego przezimo-
wania występujące na dużych terenach), nie jest możliwe zwiększanie po-
wszechności wykorzystania instrumentu zarządzania ryzykiem, jaki jest ubez-
pieczenie. Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań (charakterystyka ba-
dania została przedstawiona w pkt. 3) nadal prawie 75% konsekwencji finanso-
wych podstawowych zdarzeń meteorologicznych producenci pokrywają ze 
środków własnych (tabela 1).

Tabela 1 Wykorzystanie różnych sposobów finansowania strat - rozkład 
odpowiedzi w odniesieniu do trzech zdarzeń: grad, przymrozki wiosenne i 
skutki złego przezimowania 

Sposób finansowania Grad
Przymrozki 
wiosenne

Skutki złego 
przezimowania

Ubezpieczanie 8,6% 2,4% 7,3%
Środki własne 75,7% 77,4% 72,7%
Pożyczka od bliskich, sąsiadów 5,7% 13,1% 12,7%
Jednorazowa pomoc państwa, gminy (np. zasiłki) 4,3% 2,4% 0,0%
Nie zostały sfinansowane 5,7% 4,8% 7,3%
Źródło: opracowanie własne.

Trzeba podkreślić, iż producenci rolni dokonują bardzo świadomego za-
ku-pu produktów ubezpieczeniowych. Dlatego bez akceptowalnej oferty pro-
dukto-wej, takiej, która spełnia oczekiwania rolników zarówno co do zakresu i 
pozio-mu odpowiedzialności, jak i ceny, trudno oczekiwać spektakularnego 
wzrostu realizowanych ubezpieczeń upraw. Przykładem w tym zakresie może 
być kata-log upraw, wciąż nie podlegających dotacji przy realizacji umów ubez-
pieczenia. To m.in.: facelia błękitna, buraki cukrowe i pastewne na nasiona, pro-
so, serade-la, trawy, len na olej, mak, czy rzodkiew oleista. Te rodzaje upraw 
stają się istot-nym elementem płodozmianu (Harasimowicz-Hermann, Wilczew-
ski, Kisielew-ska 2019), mają swój duży wkład w budowaniu efektywności pro-
dukcji roślin-nej (Mańkowski, Kołodziej Kubacki 2020) i mogą przekładać się 
na budowanie jakości gleb (Malinska 2018). Dlatego z punktu widzenia zarów-
no strony popy-towej (producentów rolnych), podażowej (zakładów ubezpie-
czeń), jak i państwa (współfinansującego składkę) konieczne stało się poszuki-
wanie nowych rozwią-zań, często opartych na zupełnie odmiennych regulacjach. 
Poniżej przeanalizo-wano pełny katalog propozycji, odnoszących się do zmian 
w funkcjonującym systemie ubezpieczeń dotowanych.
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Cel badania, dobór próby i metoda badania 
Celem głównym przeprowadzonego badania było określenie stopnia za-

akceptowania przez rolników różnych propozycji w zakresie zmian w obecnie 
obowiązującej ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 477) w kontekście ich przydatności do zarządza-
nia ryzykiem w gospodarstwach rolnych. Badaniem objęte zostały gospodarstwa 
rolne w Polsce o powierzchni powyżej 1 ha zgodnie ze spisem rolnym z 2020 r. 
(GUS, 2020). Łączna próba wyniosła 453 wywiady (N =435). Przyjęto, że ba-
dania mają być reprezentatywne ze względu na dwa kryteria, tj. wielkość go-
spodarstwa oraz jego położenie. W ramach pierwszego kryterium wyróżniono 
cztery grupy gospodarstw, tj. (1) od 1 ha do 7 ha; (2) od 7,1 ha do 20 ha; (3) od
20,1 ha do 50 ha; (4) powyżej 50 ha. W każdym województwie dobrano rozkład 
tak, aby jak najlepiej odzwierciedlał rozkład gospodarstw rolnych ze względu na 
wielkość powierzchni. W konsekwencji ustalono taką liczbę i strukturę wielko-
ści badanych gospodarstw, aby odpowiadały one charakterystyce gospodarstw 
rolnych w całej Polsce.

Badanie zostało zrealizowane w okresie luty–kwiecień 2022 r., metodą 
kwestionariuszowego wywiadu telefonicznego, wspieranego komputerowo 
(CATI), kwestionariusza udostępnionego online oraz wywiadami bezpośredni-
mi. 

Wyniki badania
Respondentów poproszono, aby ocenili proponowane zmiany, dotyczące obec-
nego systemu ubezpieczeń rolnych. Rolnicy określali, na ile przedłożone propo-
zycje wspierają zarządzanie ryzykiem w ich gospodarstwie. Rozkład odpowie-
dzi przedstawiono w tabela 2.

Tabela 2 Rozkład odpowiedzi dotyczący oceny proponowanych zmian w aktualnej ofer-
cie ubezpieczeń rolnych w kontekście ich przydatności w zarządzaniu ryzykiem w go-
spodarstwie rolnym  
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Zmiana zdefiniowania momentu rozpoczę-
cia ochrony w zakresie przymrozków wio-
sennych (było 15.04, zmiana na „ruszenie 
wiosennej wegetacji”) ….

0 30,7 43,0 26,3 0 3,0

Zmiana zdefiniowania momentu rozpoczę-
cia ochrony w zakresie przymrozków wio-
sennych (było 15.04, zmiana na 21 marca)

13,1 35,9 23,3 24,3 3,4 2,7
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Cd.  tabeli 2 
Włączenie innych upraw czy zwierząt go-
spodarskich do zakresu ustawy, np. zioła, 
facelia, ………

6,3 41,3 24,3 27,7 0,5 2,7

Możliwość swobodnej zmiany przez rolni-
ka (ustalanie większej wartości) wysokości 
udziału własnego czy wysokości franszyz 

6,8 35,4 32,0 25,2 0,5 2,8

Zmiana definicji dziś obowiązujących ry-
zyk: gradu, deszczu nawalnego czy huraga-
nu

9,7 37,9 37,4 14,6 0,5 2,6

Oferowanie tylko ubezpieczenia pakieto-
wego w produkcji zwierzęcej

6,8 34,5 38,8 18,4 1,5 2,7

Ujednolicenie zasad likwidacji szkód. Ta-
kie same zasady oraz stosowane tabele 
ubytków w plonie we wszystkich zakładach

3,9 34,5 37,9 22,3 1,5 2,8

Zmiana klimatycznego bilansu wodnego 
(KBW) na inne mierniki ubytku wody

4,9 37,4 30,6 26,2 1,0 2,8

Stosowanie do zgłaszania szkód i rozlicza-
nia strat wyłącznie systemu prowadzonego 
przez MRiRW

6,8 30,6 37,4 23,8 1,5 2,8

Zmniejszanie stawek ubezpieczeniowych 
wraz ze wzrostem chronionego areału (im 
więcej hektarów zgłoszonych do ubezpie-
czenia tym niższy koszt jednostkowy na 1 
ha)

6,8 27,7 42,7 21,8 1,0 2,8

Zmniejszanie lub zwiększanie stawek 
ubezpieczeniowych wraz ze szczegółowym 
przekazaniem informacji o plonowaniu we 
wcześniejszych latach, szkodach czy sto-
sowanym materiałem nasiennym

8,3 34,5 32,0 23,3 1,9 2,8

Zniżki za zawarcie umów wieloletnich (ten 
sam zakres, w tym samym towarzystwie)

4,9 36,9 36,4 19,9 1,9 2,8

Powołanie państwowej komisji do kalku-
lowania składek ubezpieczeniowych w 
ubezpieczeniu upraw

4,9 31,6 36,4 26,2 1,0 2,9

Swoboda w ustalaniu sumy ubezpieczenia 
na 1 ha (nie ma uzależnienia od tego jakie 
plony i ceny były osiągane w przeszłości)

1,9 31,1 37,4 29,1 0,5 2,9

*respondenci dokonali oceny przy wykorzystaniu skali: 1 – w ogóle nie spełnia, 2- raczej nie spełnia, 3 – trochę 
spełnia, trochę nie, 4 – raczej spełnia, 5 – całkowicie spełnia
Źródło: opracowanie własne.

Średnia ważona z odpowiedzi nie jest bardzo zróżnicowana. Najbardziej 
pozytywnie oceniona została propozycja zmiany momentu rozpoczęcia ochrony 
w zakresie przymrozków wiosennych. Obecnie jest on określony „na sztywno”,
tj. na dzień 15.04. Jednak w zależności od warunków pogodowych wegetacja 
roślin może rozpoczynać się wcześniej i wówczas szkody spowodowane obni-
żeniem się temperatury poniżej 00 C czyli de facto szkody przymrozkowe nie są 
pokrywane w ramach ryzyka „przymrozki wiosenne”. Wydaje się, że ważne dla 
rolników byłoby elastyczne ustalenie początku okresu przymrozkowego, dosto-
sowanego do rzeczywistej sytuacji na polu.  Średnia ważona z odpowiedzi suge-
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ruje bowiem, że nawet regulacja, która przesuwa początek okresu liczonego jako 
okres przymrozkowy na 21 marca, a więc trzy tygodnie wcześniej, jest uznana 
jest nieco mniej pomocną , ponieważ to również jest data „sztywna”, nie zwią-
zana z faktycznymi warunkami wegetacyjnymi, które panują na polu. . Ustawie-
nie terminu rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu przymrozków na konkretną 
datę preferują szczególnie gospodarstwa specjalizujące się w produkcji trzody 
chlewnej (por. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. i tabela 6).  

Rolnicy mniej entuzjastycznie odnieśli się do propozycji zmiany definicji 
w zakresie innych zdarzeń szkodowych określonych w ustawie, tj. gradu, desz-
czu nawalnego czy huraganu. Szczególnie sceptycznie ocenili taką zmianę pro-
ducenci specjalizujący się w produkcji mleka oraz rolnicy z gospodarstw powy-
żej 50 ha (por. tabela 9). W kontekście definicji ubezpieczanych zdarzeń należy 
podkreślić, że respondenci byli umiarkowanie otwarci na ewentualną zmianę 
klimatycznego bilansu wodnego (KBW) na inne mierniki ubytku wody. Najbar-
dziej przychylnie taką modyfikację oceniły gospodarstwa specjalizujące się w 
produkcji roślinnej oraz mlecznej, a także te powyżej 7 ha (por. tabela 12). Wy-
niki badań przeprowadzonych przez dr hab. Monikę Kaczałę w 2019 r. w woje-
wództwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim potwierdzają, że 
choć rolnicy w dużej części nie rozumieją wskaźnika KBW, to jednak umiarko-
wanie oceniają go zarówno pod względem trafności (adekwatności w zakresie 
odwzorowywania suszy rolniczej), jak i uczciwości pomiaru (Kaczała, 2019, p. 
181 i n.) 

Z kolei rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich o inne rodzaje upraw lub zwierząt zo-
stało ocenione – mimo sygnałów płynących z rynku w zakresie występowania 
takiej potrzeby (Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, 2022) - na 
średnim poziomie. W najmniejszym stopniu poparły je gospodarstwa, w którym 
dominującym kierunkiem produkcji jest żywiec wieprzowy. Za najbardziej 
przydatną oceniły ją z kolei gospodarstwa największe, tj. powyżej 50 ha (por. 
tabela 7).

Oferowanie tylko ubezpieczenia pakietowego w produkcji zwierzęcej (wy-
stępującego już w przeszłości) pozytywnie ocenili producenci żywca wieprzo-
wego (por. tabela 10). Ta grupa respondentów była najbardziej krytyczna wobec 
absolutnej większości propozycji. W tym jednak przypadku uznali oni, że roz-
wiązanie takie byłoby przydatne do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie i 
ocena ta była wyższa, niż w przypadku wszystkich pozostałych grup rolników.
Najmniej przychylnie do takiej modyfikacji odniosły się gospodarstwa bez spe-
cjalizacji produkcji. Biorąc pod uwagę kryterium wielkości gospodarstwa zde-
cydowanie najbardziej pozytywny stosunek do zmiany miały gospodarstwa naj-
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większe, tj. powyżej 50 ha, natomiast najbardziej sceptyczne były gospodarstwa 
bardzo małe (1-7 ha) oraz duże (20-50ha). 

Możliwość swobodnej zmiany przez rolnika wysokości udziału własnego 
czy wysokości franszyz pozwala na lepsze wkomponowanie ubezpieczenia - na 
etapie kontroli ryzyka - do zestawu instrumentów finansowych. Zwiększenie 
poziomu technicznych sposobów ograniczania odpowiedzialności ubezpieczy-
ciela obniża także poziom składki. Wyniki badania wskazują, że najwyżej ela-
styczność w tym zakresie oceniają producenci żywca wieprzowego, natomiast 
najniżej producenci mleka (por. tabela 8). Przydatność takiego rozwiązania 
wzrasta wraz z wielkością gospodarstwa.

Kolejnym elementem pozwalającym na dopasowanie ubezpieczenia upraw 
i zwierząt do potrzeb zarządzania ryzykiem jest możliwość swobodnego ustala-
nia sumy ubezpieczenia na 1 ha, bez powiązania z wysokością plonów i cen 
osiąganych w przeszłości. Propozycja ta oceniona została wysoko przez wszyst-
kie gospodarstwa, zwłaszcza specjalizujące się w produkcji roślinnej, a także te 
o powierzchni 7-20 ha oraz 20-50 ha (por. tabela 18).

Kwestia problemów związanych z likwidacją szkód i postulat stworzenia 
norm szacowania i ustalania wysokości szkód był sygnalizowany przez organi-
zacje rolnicze Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (NIK, 2020, p. 31). Ujedno-
licenie zasad, które polegałoby na tym, że przy ocenie szkody stosowane byłyby 
we wszystkich zakładach takie same reguły oraz tabele ubytków w plonie oce-
nione zostało najwyżej przez gospodarstwa specjalizujące się w produkcji ro-
ślinnej, najniżej zaś w tych, gdzie dominowała produkcja żywca wieprzowego 
oraz mleka (por. tabela 11). Najmniej pozytywnie odniosły się do tego pomysłu 
gospodarstwa najmniejsze (1-7 ha), co może dziwić. Bowiem to właśnie te go-
spodarstwa zwykle – z uwagi na wielkość areału – mają niższą motywację do 
tego, aby wyrównać asymetrię informacji dotyczącą procedur likwidacyjnych. 
Rozwiązanie polegające na tym, że do zgłaszania szkód i rozliczania strat wyko-
rzystywany byłby wyłącznie system prowadzony przez MRiRW, co oznacza 
przynajmniej częściowe scentralizowanie procedur, zostało ocenione przez re-
spondentów w sposób zróżnicowany. Gospodarstwa nie mające specjalizacji 
albo specjalizujące się w produkcji mleka oszacowały przydatność takiej propo-
zycji wyraźnie wyżej, aniżeli pozostałe segmenty (por. tabela 13). W przekroju 
wielkości gospodarstw różnice te jednak nie były tak znaczące. Biorąc pod uwa-
gę oba aspekty, tj. scentralizowanie systemu zgłaszania szkód oraz ujednolicenia 
zasad likwidacji można stwierdzić, że rolnicy relatywnie pozytywnie ocenili je 
w kontekście zarządzania ryzykiem w swoich gospodarstwach.



352 

Wiele kontrowersji u rolników budzi wysokość stawek ubezpieczeniowych
(NIK, 2020, p. 34). Nie dziwi więc, że pomysł powołania państwowej komisji 
do kalkulowania składek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu upraw oceniony 
został przez respondentów pozytywnie. Relatywnie z największym sceptycy-
zmem odniosły się do niego gospodarstwa specjalizujące się w produkcji żywca 
oraz, co może dziwić, gospodarstwa najmniejsze (por. tabela 17). Zbadano po-
nadto stosunek respondentów do trzech propozycji zniżek w ubezpieczeniu 
upraw w zależności od określonych kryteriów. Średnia ważona ze wszystkich 
odpowiedzi była dla zaproponowanych opcji taka sama. Pierwsza z nich doty-
czyła zmniejszania stawek ubezpieczeniowych wraz ze wzrostem chronionego 
areału, co skutkowałoby tym, że im więcej hektarów rolnik zgłosi do ubezpie-
czenia, tym niższy jest jednostkowy koszt tego ubezpieczenia na 1 ha. Jak moż-
na było przypuszczać, propozycja ta została oceniona najwyżej w gospodar-
stwach specjalizujących się w produkcji roślinnej, natomiast najsłabiej w pod-
miotach, gdzie dominującym kierunkiem produkcji jest żywiec wieprzowy (por. 
tabela 14). Ocena przydatności takiego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w
gospodarstwie była także – zgodnie z oczekiwaniami - najniższa w gospodar-
stwach do 7 ha, a najwyższa w gospodarstwach powyżej 50 ha. Druga propozy-
cja dotyczyła zniżek przyznawanych z tytułu zawarcia umów wieloletnich o nie-
zmienionym zakresie i w tym samym zakładzie ubezpieczeń. Spotkała się ona z 
zdecydowanie niższą oceną w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji 
żywca, natomiast najbardziej pozytywnie ocenili ją respondenci prowadzący 
gospodarstwa bez specjalizacji produkcji (por. tabela 16). Rozwiązanie to po-
nadto zostało najlepiej przyjęte w gospodarstwach dużych (20-50 ha), natomiast 
najsłabiej w gospodarstwach bardzo dużych (pow. 50 ha). Ostatnia propozycja 
dotyczyła modyfikacji wysokości stawki ubezpieczeniowej z tytułu udostępnie-
nia lub nie zakładowi ubezpieczeń szczegółowych informacji o plonowaniu we 
wcześniejszych latach, szkodach oraz stosowanym materiale nasiennym. Po-
dobnie jak wcześniej zdecydowanie słabiej oceniły ją gospodarstwa produkujące 
żywiec wieprzowy oraz gospodarstwa największe (powyżej 50 ha) (por. tabela 
14). Informacje takie stanowią istotne uzupełnienie tzw. deklaracji ryzyka (por. 
art. 815 kc). W tym kontekście aż 43% respondentów stwierdziło, że przekazy-
wanie ich nie wspiera zarządzania ryzykiem w gospodarstwie należy uznać za 
wysoce problematyczne i mogące hamować rozwój rynku. 

W tabela 3 kolorem oznaczono te grupy gospodarstw, w których co naj-
mniej co czwarty respondent zarządzający gospodarstwem uznał dane rozwiąza-
nie jako raczej lub całkowicie spełniające jego oczekiwania.
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Tabela 3. Segmenty, w których co najmniej 25% respondentów oceniło 
proponowane rozwiązania jako raczej lub całkowicie spełniające oczekiwa-
nia w zakresie zarządzania ryzykiem w gospodarstwie
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Zmiana zdefiniowania momentu rozpoczę-
cia ochrony w zakresie przymrozków wio-
sennych (było 15.04, zmiana na „ruszenie 
wiosennej wegetacji”) ….
Zmiana zdefiniowania momentu rozpoczę-
cia ochrony w zakresie przymrozków wio-
sennych (było 15.04, zmiana na 21 marca)
Włączenie innych upraw czy zwierząt go-
spodarskich do zakresu ustawy, np. zioła, 
facelia, ………
Możliwość swobodnej zmiany przez rolni-
ka (ustalanie większej wartości) wysokości 
udziału własnego czy wysokości franszyz 
Zmiana definicji dziś obowiązujących ry-
zyk: grad, deszcz nawalny czy huragan 
Oferowanie tylko ubezpieczenia pakieto-
wego w produkcji zwierzęcej
Ujednolicenie zasad likwidacji szkód. Ta-
kie same zasady oraz stosowane tabele 
ubytków w plonie we wszystkich zakła-
dach
Zmiana klimatycznego bilansu wodnego 
(KBW) na inne mierniki ubytku wody
Stosowanie do zgłaszania szkód i rozlicza-
nia strat wyłącznie systemu prowadzonego 
przez MRiRW
Zmniejszanie stawek ubezpieczeniowych 
wraz ze wzrostem chronionego areału (im 
więcej hektarów zgłoszonych do ubezpie-
czenia tym niższy koszt jednostkowy na 1 
ha)
Zmniejszanie lub zwiększanie stawek 
ubezpieczeniowych wraz ze szczegółowym 
przekazaniem informacji o plonowaniu we 
wcześniejszych latach, szkodach czy sto-
sowanym materiałem nasiennym
Zniżki za zawarcie umów wieloletnich (ten 
sam zakres, w tym samym towarzystwie)
Powołanie państwowej komisji do kalku-
lowania składek ubezpieczeniowych w 
ubezpieczeniu upraw
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Cd. tabeli 3 
Swoboda w ustalaniu sumy ubezpieczenia 
na 1 ha (nie ma uzależnienia od tego jakie 
plony i ceny były osiągane w przeszłości)
Źródło: opracowanie własne.

Z powyższego zestawienia wynika, że zaproponowane modyfikacje doty-
czące ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt wspierają w największym 
stopniu zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach specjalizujących się w produk-
cji roślinnej, natomiast zdecydowanie słabiej te, w których dominuje produkcja 
żywca wieprzowego. Choć badanie nie było reprezentatywne z uwagi na rodzaj 
dominującej produkcji, to wyniki powyższe stanowią poważny sygnał w zakre-
sie dalszych wniosków. Ponadto, zaproponowane zmiany są nakierowane na 
wsparcie gospodarstw dużych (20-50 ha) i bardzo dużych (pow. 50 ha), znacz-
nie słabiej wspierając gospodarstwa małe (1-7 ha) oraz średnie (7-20 ha).  

Tylko jedna propozycja zmiany, tj. rozszerzenie zakresu przedmiotowego 
ustawy, uznana została przez co najmniej 25% respondentów w każdym seg-
mencie za raczej lub całkowicie wspierającą zarządzanie ryzykiem. Pozostały-
mi, relatywnie szeroko wspierającymi rozwiązaniami, w ocenie rolników są:
zmiana definicji przymrozków, mierników suszy, uelastycznienie wyboru wy-
sokości franszyz oraz udziału własnego. Są także propozycje, które wspierają 
zarządzanie ryzykiem tylko w wybranym segmencie. Należą do nich: ubezpie-
czenie pakietowe w produkcji zwierzęcej, ujednolicenie zasad likwidacji szkód,
przyznawanie zniżek za wielkość ubezpieczanego areału lub za umowy wielo-
letnie. 

Należy pamiętać, że zakres badania nie obejmował rzeczywistego wpływu 
proponowanych zmian na realizację celów głównych gospodarstw. Ilość wspie-
rających rozwiązań nie musi się bowiem proporcjonalnie przekładać na spadek 
ryzyka w gospodarstwie. Może być tak, że w danym segmencie z akceptacją 
spotkało się niewiele z zaproponowanych modyfikacji, ale miałyby one kluczo-
wy wpływ na zarządzanie. Wydaje się jednak, że wówczas powinno to znaleźć 
odzwierciedlenie w określeniu stopnia przydatności, które było przedmiotem 
badania. Żadna z kolei z badanych propozycji nie spotkała się wśród responden-
tów pogrupowanych według segmentów wielkości gospodarstwa z wyraźnie i 
zdecydowanie wyższą oceną niż w pozostałych gospodarstwach.
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Tabela 4. Postrzeganie zmian w sposobie finansowania systemu ubezpieczeń 
dotowanych

Proponowane rozwiązanie

Zupełnie 
nie speł-
nia

Raczej 
nie 
spełnia

Trochę 
spełnia, 
trochę nie

Raczej 
spełnia

Capping – kwoty dopłat do składek na ubezpieczenie go-
spodarstwa są uzależnione od jego wielkości tzn. małe 
gospodarstwo miałoby procentowo większą dopłatę niż 
duże gospodarstwo rolne

1,0% 31,6% 43,7% 23,8%

Obniżanie składek w ubezpieczeniach upraw i zmiana 
zasad kalkulacji odszkodowania w zależności od podej-
mowanych przez rolników działań z zakresu równoważo-
nego rozwoju (np. biologizacja ziemi) lub rolnictwa eko-
logicznego

6,8% 36,4% 27,2% 29,6%

Niezależny i subsydiowany audyt stawek ubezpieczenio-
wych ustalanych przez zakłady ubezpieczeniowe w po-
wiązaniu z wyceną pakietów (min. co 3-4 lata); niezależny 
audyt systemu ubezpieczeń rolnych w Polsce (co 3-4 lata)

8,3% 37,9% 35,0% 18,0%

Akceptacja dla nowych zasad zarządzania ryzykiem w 
gospodarstwach rolnych – stosowanie przygotowanych 
przez zakład ubezpieczeń wytycznych i programów do 
kontrolowania nakładów na uprawy oraz działań agro-
technicznych

6,8% 36,9% 37,9% 18,4%

Utworzenie jednolitego systemu informacji pogodowej 
(np. pomiar przymrozków, huraganów, zjawiska suszy), z 
którego informacja będzie przeznaczona zarówno dla rol-
ników, jak i zakładów ubezpieczeń

2,4% 37,4% 34,5% 25,7%

*  - w zakresie pytania „Niezależny i subsydiowany audyt stawek…” 1% respondentów odpowiedzia-
ło „całkowicie spełnia)
Źródło: opracowanie własne.

W pytaniach dotyczących sposobu kształtowania kosztów ubezpieczenia 
największe poparcie ankietowanych rolników zyskała propozycja obniżenia 
składek dla tych podmiotów, które stosują w swoim działaniu zasady zrówno-
ważonego rozwoju (dla 29,6% ankietowanych ta propozycja „raczej spełnia” ich 
oczekiwania). Drugim obszarem z bardzo dużym poziomem akceptacji jest pro-
pozycja utworzenia jednolitego systemu informacji pogodowej, z której mogły 
korzystać zarówno zakłady ubezpieczeń, jak i rolnicy – dla 25,7% rolników ta-
kie rozwiązanie „raczej spełnia” ich oczekiwania. Należy podkreślić, że znaczne 
poparcie uzyskała również propozycja wprowadzenia zróżnicowania poziomu 
dopłaty do składki od wielkości gospodarstwa. Odpowiedź „raczej spełnia” za-
znaczyło, aż 23,8% rolników, ale „trochę spełnia, trochę nie” to wskazania aż 
43,7%. To oznacza, że kluczowe mogą okazać się szczegóły tych rozwiązań, 
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które co do zasady nie mogły znaleźć się w szczegółach w przeprowadzanej an-
kiecie. 

Wnioski 
Przedłożone propozycje zmian ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt go-

spodarskich w różnym stopniu wspierają zarządzanie ryzykiem. Przede wszystkim są 
nakierowane na gospodarstwa prowadzące produkcję roślinną oraz gospodarstwa co 
najmniej duże. Powstaje pytanie, czy jest to zgodne z intencją ustawodawcy. 
Na podstawie wyników badań można przedłożyć następujące rekomendacje.  

Zmiana definicji przymrozków wiosennych tak, aby została dostosowana do 
rzeczywistych warunków wegetacji w Polsce. Nieco lepiej oceniona została 
propozycja elastycznego ustawienia początku okresu wystąpienia ewentualnych 
szkód („ruszenie wiosennej wegetacji”), aniżeli ustawienia go w jednym okre-
ślonym terminie.
Zwiększenie kontroli wysokości stawek ubezpieczeniowych (komisja pań-
stwowa). Zachęty w postaci wprowadzenia zniżek za umowy wieloletnie lub za 
wielkość ubezpieczanego areału nie wspierają zarządzania ryzykiem, więc po-
winny być wprowadzane z dużą ostrożnością.
Wprowadzenie znaczących zachęt dla rolników w celu udostępniania przez nich 
informacji istotnych dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przede wszystkim o 
plonowaniu we wcześniejszych latach, szkodach oraz stosowanym materiale 
nasiennym. Zniżka składki z tego tytułu nie jest instrumentem wystarczającym. 
Być może należy rozważyć wprowadzenie przymusu w zakresie udostępniania 
tego typu informacji, bowiem są one kluczowe dla rozwoju strony podażowej. 
Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o inne rodzaje upraw i zwierząt. 
Zwiększenie elastyczności umów w zakresie ograniczeń techniczno-
ubezpieczeniowych, tj. udziału własnego oraz wysokości franszyz, a także 
zwiększenie swobody w ustalaniu sumy ubezpieczenia na 1 ha (uniezależnienie 
od cen i plonów w przeszłości). 
Wprowadzenie innych mierników suszy, które mogą stanowić uzupełnienie 
bądź alternatywę dla KBW.  
Stworzenie systemu prowadzonego przez MRiRW do zgłaszania szkód i rozli-
czania strat oraz wprowadzenie pewnych ogólnie obowiązujących zasad likwi-
dacji szkód.
Wprowadzenie rozwiązań, które dawałby możliwość obniżenia stawek za 
ubezpieczenia upraw dla tych producentów rolnych, którzy podejmują działania 
z zakresu równoważonego rozwoju.
Utworzenie w ramach systemu ubezpieczeniowego dodatkowej usługi w posta-
ci jednolitego systemu informacji pogodowe – dostępnej zarówno dla zakładów 
ubezpieczeń, jak i dla rolników.
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Załącznik
Tabela 5. Zmiana zdefiniowania momentu rozpoczęcia ochrony w zakresie przymroz-
ków wiosennych (było 15.04, zmiana na „ruszenie wiosennej wegetacji”) - rozkład od-
powiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospo-
darstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospo-
darstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogółem

produkcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma domi-
nującego 
kierunku, 

wszystko po 
trochu

1-7 ha 7-20 ha 20-50 ha powyżej
50 ha

Zupełnie nie 
spełnia

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Raczej nie 
spełnia

29,3 40,4 77,3 10,5 30,3 29,9 35,4 30,0 30,7

Trochę 
spełnia, 
trochę nie

43,2 28,1 9,1 70,2 40,7 49,4 33,3 45,0 43,0

Raczej speł-
nia

27,4 31,6 13,6 19,3 29,0 20,8 31,3 25,0 26,3

Całkowicie 
spełnia

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiana zdefiniowania momentu rozpoczęcia ochrony w zakresie przymroz-
ków wiosennych (było 15.04, zmiana na 21 marca) - rozkład odpowiedzi w zakresie 
przydatności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w za-
leżności od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %)

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogółem

produkcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma dominu-
jącego kierunku, 

wszystko po 
trochu

1-7 ha 7-20 
ha 20-50 ha powyżej 

50 ha

Zupełnie nie 
spełnia

12,0 17,5 22,7 10,5 14,7 7,8 20,8 15,0 13,0

Raczej nie 
spełnia

38,8 19,3 27,3 40,4 33,3 40,3 33,3 40,0 36,0

Trochę speł-
nia, trochę nie

24,0 29,8 27,3 12,3 27,7 22,1 10,4 15,0 23,4

Raczej spełnia 24,0 15,8 18,2 36,8 19,9 29,9 29,2 20,0 24,3

Całkowicie 
spełnia

1,3 17,5 4,5 0,0 4,3 0,0 6,3 10,0 3,3

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 7. Włączenie innych upraw czy zwierząt gospodarskich do zakresu ustawy, np. 
zioła, facelia - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarzą-
dzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji 
oraz powierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogó-
łem

produk-
cja ro-
ślinna

mle-
ko

żywiec
wieprzo-

wy

nie ma do-
minującego 
kierunku, 

wszystko po 
trochu

1-7
ha

7-20
ha

20-50 
ha

powy-
żej 50 

ha

Zupełnie 
nie spełnia

4,4 12,3 13,6 8,8 8,2 3,2 8,3 5,0 6,4

Raczej nie 
spełnia

42,9 33,3 45,5 38,6 41,1 40,3 45,8 40,0 41,3

Trochę 
spełnia, 
trochę nie

26,8 21,1 18,2 15,8 23,4 27,9 18,8 20,0 24,3

Raczej 
spełnia

25,9 33,3 22,7 33,3 27,3 28,6 25,0 30,0 27,6

Całkowicie 
spełnia

0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 2,1 5,0 0,4

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0

100,
0

100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Możliwość swobodnej zmiany przez rolnika (ustalanie większej wartości) wy-
sokości udziału własnego czy wysokości franszyz - rozkład odpowiedzi w zakresie przy-
datności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależno-
ści od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %)

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogó-
łem

produkcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma domi-
nującego kie-

runku, 
wszystko po 

trochu

1-7
ha

7-20
ha

20-
50 ha

powyżej 
50 ha

Zupełnie 
nie spełnia

5,4 17,5 0,0 7,0 9,5 5,2 2,1 0,0 6,8

Raczej nie 
spełnia

32,5 42,1 50,0 40,4 33,8 34,4 47,9 35,0 35,5

Trochę 
spełnia, 
trochę nie

37,5 19,3 0,0 26,3 31,6 37,7 16,7 30,0 32,0

Raczej 
spełnia

24,0 21,1 50,0 26,3 25,1 22,7 29,2 35,0 25,2

Całkowicie 
spełnia

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,4

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 9. Zmiana definicji dziś obowiązujących ryzyk: grad, deszcz nawalny czy hura-
gan - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ry-
zykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz po-
wierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogó-
łem

produkcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma domi-
nującego kie-

runku, 
wszystko po 

trochu

1-7
ha

7-20
ha

20-
50 ha

powyżej 
50 ha

Zupełnie 
nie spełnia

7,3 7,0 27,3 19,3 10,8 7,1 14,6 5,0 9,7

Raczej nie 
spełnia

39,1 47,4 27,3 26,3 40,7 34,4 31,3 50,0 38,0

Trochę 
spełnia, 
trochę nie

40,1 38,6 13,6 29,8 35,1 42,9 27,1 45,0 37,3

Raczej 
spełnia

12,9 7,0 31,8 24,6 13,0 14,9 27,1 0,0 14,6

Całkowicie 
spełnia

0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,4

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Oferowanie tylko ubezpieczenia pakietowego w produkcji zwierzęcej - roz-
kład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w 
gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni 
gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogółem

produk-
cja ro-
ślinna

mle-
ko

żywiec 
wieprzo-

wy

nie ma do-
minującego 
kierunku, 

wszystko po 
trochu

1-7
ha

7-20
ha

20-50
ha

powy-
żej 50 

ha

Zupełnie 
nie spełnia

3,5 12,3 9,1 19,3 6,9 7,1 6,3 5,0 6,8

Raczej nie 
spełnia

34,7 43,9 36,4 22,8 33,8 33,8 41,7 30,0 34,4

Trochę 
spełnia, 
trochę nie

39,7 31,6 27,3 43,9 41,6 37,7 33,3 25,0 38,6

Raczej 
spełnia

20,8 8,8 27,3 12,3 16,0 20,8 18,8 30,0 18,5

Całkowicie 
spełnia

1,3 3,5 0,0 1,8 1,7 0,6 0,0 10,0 1,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0

100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 11. Ujednolicenie zasad likwidacji szkód - rozkład odpowiedzi w zakresie przy-
datności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależno-
ści od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %)

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogółem

produkcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma domi-
nującego 
kierunku, 

wszystko po 
trochu

1-7 ha 7-20
ha 20-50 ha powyżej 

50 ha

Zupełnie nie 
spełnia

4,7 0,0 13,6 0,0 4,8 1,9 6,3 5,0 4,0

Raczej nie 
spełnia

30,9 42,1 36,4 43,9 35,9 32,5 31,3 35,0 34,2

Trochę speł-
nia, trochę 
nie

36,6 43,9 45,5 36,8 39,4 37,7 39,6 20,0 38,0

Raczej speł-
nia

27,1 10,5 4,5 14,0 18,2 27,3 18,8 40,0 22,3

Całkowicie 
spełnia

0,6 3,5 0,0 5,3 1,7 0,6 4,2 0,0 1,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiana klimatycznego bilansu wodnego (KBW) na inne mierniki ubytku 
wody - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania 
ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz 
powierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogółem

produkcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma dominują-
cego kierunku, 

wszystko po tro-
chu

1-7
ha

7-20
ha

20-50
ha

powyżej 
50 ha

Zupełnie nie 
spełnia

3,2 3,5 9,1 14,0 7,4 1,9 4,2 0,0 4,9

Raczej nie 
spełnia

36,6 35,1 63,6 33,3 35,9 36,4 47,9 35,0 37,3

Trochę speł-
nia, trochę 
nie

33,8 29,8 18,2 19,3 30,7 33,1 18,8 40,0 30,7

Raczej speł-
nia

25,9 31,6 9,1 29,8 26,0 28,6 20,8 25,0 26,3

Całkowicie 
spełnia

0,6 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 8,3 0,0 0,9

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 13. Stosowanie do zgłaszania szkód i rozliczania strat wyłącznie systemu prowa-
dzonego przez MRiRW - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania 
do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku 
produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogółem

produkcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma domi-
nującego 
kierunku, 

wszystko po 
trochu

1-7 ha 7-20 ha 20-50 ha powyżej 
50 ha

Zupełnie nie 
spełnia

7,6 0,0 27,3 1,8 7,8 5,8 8,3 0,0 6,8

Raczej nie 
spełnia

30,3 35,1 40,9 24,6 29,9 29,9 37,5 30,0 30,7

Trochę spełnia, 
trochę nie

41,3 28,1 18,2 29,8 34,6 42,9 27,1 45,0 37,1

Raczej spełnia 20,2 33,3 13,6 38,6 26,4 20,1 27,1 15,0 23,8

Całkowicie 
spełnia

0,6 3,5 0,0 5,3 1,3 1,3 0,0 10,0 1,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmniejszanie stawek ubezpieczeniowych wraz ze wzrostem chronionego are-
ału - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ry-
zykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz po-
wierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogółem

produkcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma domi-
nującego 
kierunku, 

wszystko po 
trochu

1-7 ha 7-20 ha 20-50 ha powyżej 
50 ha

Zupełnie nie 
spełnia

7,9 3,5 9,1 3,5 8,7 3,9 6,3 10,0 6,8

Raczej nie 
spełnia

29,3 21,1 27,3 24,6 27,3 29,2 31,3 10,0 27,6

Trochę speł-
nia, trochę 
nie

37,2 61,4 50,0 52,6 42,9 42,9 43,8 40,0 42,8

Raczej speł-
nia

24,3 14,0 13,6 19,3 19,9 23,4 18,8 40,0 21,9

Całkowicie 
spełnia

1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,6 0,0 0,0 0,9

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 15. Zmniejszanie lub zwiększanie stawek ubezpieczeniowych wraz ze szczegóło-
wym przekazaniem informacji o plonowaniu we wcześniejszych latach, szkodach czy 
stosowanym materiałem nasiennym - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego 
rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od główne-
go kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogółem

produkcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma domi-
nującego 
kierunku, 

wszystko po 
trochu

1-7 ha 7-20 ha 20-50 ha powyżej 
50 ha

Zupełnie nie 
spełnia

6,9 8,8 22,7 8,8 9,5 2,6 20,8 5,0 8,2

Raczej nie 
spełnia

36,0 31,6 50,0 22,8 34,6 33,1 29,2 55,0 34,4

Trochę spełnia, 
trochę nie

31,5 40,4 9,1 35,1 31,6 39,0 14,6 25,0 32,0

Raczej spełnia 23,7 17,5 18,2 29,8 22,9 24,0 27,1 15,0 23,4

Całkowicie 
spełnia

1,9 1,8 0,0 3,5 1,3 1,3 8,3 0,0 2,0

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 16. Zniżki za zawarcie umów wieloletnich - rozkład odpowiedzi w zakresie przy-
datności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależno-
ści od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %)

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogółemprodukcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma domi-
nującego 
kierunku, 

wszystko po 
trochu

1-7 ha 7-20 ha 20-50 ha powyżej 
50 ha

Zupełnie 
nie spełnia

3,2 8,8 9,1 8,8 6,5 1,9 0,0 20,0 4,9

Raczej nie 
spełnia

35,6 45,6 68,2 22,8 36,8 34,4 39,6 50,0 36,9

Trochę 
spełnia, 
trochę nie

40,7 21,1 9,1 38,6 32,9 44,2 41,7 5,0 36,4

Raczej 
spełnia

19,2 21,1 9,1 26,3 22,5 19,5 8,3 20,0 19,9

Całkowicie 
spełnia

1,3 3,5 4,5 3,5 1,3 0,0 10,4 5,0 2,0

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 17. Powołanie państwowej komisji do kalkulowania składek ubezpieczeniowych 
w ubezpieczeniu upraw - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania 
do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku 
produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogółemprodukcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma domi-
nującego 
kierunku, 

wszystko po
trochu

1-7 ha 7-20 ha 20-50 ha powyżej 
50 ha

Zupełnie 
nie spełnia

4,1 8,8 9,1 3,5 5,2 4,5 4,2 5,0 4,9

Raczej nie 
spełnia

31,2 31,6 36,4 31,6 36,4 24,7 31,3 30,0 31,6

Trochę 
spełnia, 
trochę nie

36,6 28,1 27,3 47,4 35,5 38,3 37,5 30,0 36,4

Raczej 
spełnia

26,8 31,6 27,3 17,5 22,5 32,5 20,8 35,0 26,3

Całkowicie 
spełnia

1,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 6,3 0,0 0,9

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 18. Swoboda w ustalaniu sumy ubezpieczenia na 1 ha - rozkład odpowiedzi w 
zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rol-
nym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w 
%)

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogółemprodukcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma dominu-
jącego kierun-
ku, wszystko 

po trochu

1-7
ha

7-20
ha

20-50
ha

powyżej 
50 ha

Zupełnie nie 
spełnia

1,9 0,0 0,0 5,3 3,0 0,6 2,1 0,0 2,0

Raczej nie 
spełnia

31,5 38,6 50,0 14,0 37,2 25,3 16,7 40,0 31,1

Trochę 
spełnia, 
trochę nie

32,5 42,1 27,3 63,2 35,1 40,9 35,4 40,0 37,3

Raczej 
spełnia

34,1 15,8 22,7 17,5 23,8 33,1 45,8 20,0 29,1

Całkowicie 
spełnia

0,0 3,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,4

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Definiowanie celów gospodarstwa rolnego w odniesieniu do przychodów i 
dochodów



 

Tabela 1.  Podobieństwa i różnice między produkcją roślinną a produkcją niezwiązaną z 
rolnictwem 



 

Tabela 2. Postrzeganie zagrożeń przez gospodarstwa rolne (n=453) 

Zagrożenie
Średnia
ważona

Mediana Odchylenie 
standardowe

4,81 5,00

3,86 4,00
3,53 4,00



 

Rysunek 1 Produkcja rolnicza a rodzaj ubezpieczenia upraw 
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Postrzeganie rozwiązań ubezpieczeniowych w zakresie zabezpieczenia 
przychodów i dochodów gospodarstw rolnych
Analiza odpowiedzi w odniesieniu do ubezpieczeniowego pokrywania strat w 

przychodach 



 

Tabela 3. Ubezpieczenie przychodów od zaistnienia negatywnych zdarzeń dla 
pojedynczych upraw polowych - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego 
rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od 
głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %)

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa
Ogółe

mprodukcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma 
dominująceg
o kierunku

1-7
ha

7-20
ha

20-50 
ha

powyżej 
50 ha

Zupełnie 
nie spełnia
Raczej nie 
spełnia
Trochę 
spełnia, 
trochę nie
Raczej 
spełnia
Całkowicie 
spełnia
Ogółem



 

Tabela 4 Ubezpieczenie przychodów tylko dla upraw warzyw, drzew i krzewów 
owocowych - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do 
zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku 
produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa Ogółe
m

produkcj
a roślinna

mlek
o

żywiec 
wieprzow

y

nie ma 
dominująceg
o kierunku, 
wszystko po 

trochu

1-7
ha

7-20
ha

20-50 
ha

powyżej 
50 ha

Zupełnie 
nie spełnia
Raczej nie 
spełnia
Trochę 
spełnia, 
trochę nie
Raczej 
spełnia
Całkowici
e spełnia
Ogółem

Tabela 5 Ubezpieczenie przychodu od wszelkich zdarzeń wypadkowych i chorobowych 
w zakresie produkcji bydła/trzody/drobiu - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności 
tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od 
głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogółemprodukcja 
roślinna mleko żywiec 

wieprzowy

nie ma 
dominującego

kierunku

1-7
ha

7-20
ha

20-50 
ha

powyże
j 50 ha

Zupełnie 
nie spełnia
Raczej nie 
spełnia
Trochę 
spełnia, 
trochę nie
Raczej 
spełnia
Całkowicie 
spełnia
Ogółem



 



 

 



 

Tabela 6. Ubezpieczenie branżowe – oferowane przez branżowe fundusze i 
stowarzyszenia; ubezpieczenie subsydiowane przez państwo - rozkład odpowiedzi w 
zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie 
rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa 
(w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogół
emprodukcja 

roślinna mleko żywiec 
wieprzowy

nie ma 
dominującego

kierunku

1-7
ha

7-20
ha

20-50 
ha

powyże
j 50 ha

Zupełnie 
nie spełnia
Raczej nie 
spełnia
Trochę 
spełnia, 
trochę nie
Raczej 
spełnia
Całkowicie 
spełnia
Ogółem



 

Tabela 7. Odszkodowania i świadczenia wypłacane przez fundusze wzajemnościowe 
(mutual fund), czyli dobrowolne, lokalne stowarzyszenia rolników w danym obszarze 
produkcji - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do 
zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku 
produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa
Ogół
emprodukcja 

roślinna mleko żywiec 
wieprzowy

nie ma 
dominującego

kierunku

1-7
ha

7-20
ha

20-50 
ha

powyżej 
50 ha

Zupełnie 
nie spełnia
Raczej nie 
spełnia
Trochę 
spełnia, 
trochę nie
Raczej 
spełnia
Całkowicie 
spełnia
Ogółem

Tabela 8 Ubezpieczenia przychodów z działalności rolnej całego gospodarstwa - rozkład 
odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w 
gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz powierzchni 
gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa
Ogół
emprodukcja 

roślinna mleko żywiec 
wieprzowy

nie ma 
dominującego

kierunku

1-7
ha

7-20
ha

20-50 
ha

powyżej 
50 ha

Zupełnie 
nie spełnia
Raczej nie 
spełnia
Trochę 
spełnia, 
trochę nie
Raczej 
spełnia
Całkowicie 
spełnia
Ogółem



 

Tabela 9. Ubezpieczenie przychodów, w których wartość wypłacanych odszkodowań i 
świadczeń jest uzależniona od cen kontraktowych w przyszłości (np. cen z giełdy 
MATIF) - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności tego rozwiązania do zarządzania 
ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od głównego kierunku produkcji oraz 
powierzchni gospodarstwa (w %) 

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa

Ogółe
mprodukcj

a roślinna mleko
żywiec 

wieprzow
y

nie ma 
dominująceg
o kierunku

1-7
ha

7-20
ha

20-
50
ha

powyże
j 50 ha

Zupełnie 
nie spełnia
Raczej nie 
spełnia
Trochę 
spełnia, 
trochę nie
Raczej 
spełnia
Całkowici
e spełnia
Ogółem



 

Tabela 10 Ubezpieczenie przychodów, w których wartość wypłacanych odszkodowań i 
świadczeń jest uzależniona od cen z momentu dokonywania zbiorów; wymaga 
oczekiwania na wyliczenie tej wartości - rozkład odpowiedzi w zakresie przydatności 
tego rozwiązania do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym w zależności od 
głównego kierunku produkcji oraz powierzchni gospodarstwa (w %)

Główny kierunek produkcji Powierzchnia gospodarstwa
Ogółe

mprodukcj
a roślinna

mlek
o

żywiec 
wieprzow

y

nie ma 
dominująceg
o kierunku

1-7
ha

7-20
ha

20-50 
ha

powyże
j 50 ha

Zupełnie 
nie spełnia
Raczej nie 
spełnia
Trochę 
spełnia, 
trochę nie
Raczej 
spełnia
Całkowici
e spełnia
Ogółem

Analiza odpowiedzi w odniesieniu do ubezpieczeniowego pokrywania strat w 
dochodach 



 

Tabela 11 Rozkład odpowiedzi dotyczący proponowanych rozwiązań w zakresie 
ubezpieczenia nadwyżek i dochodów  

Propozycja zmian

Zupełni
e nie 
spełnia

Raczej 
nie
spełnia

Trochę 
spełnia, 
trochę 
nie

Raczej 
spełnia 

Całkowi
cie
spełnia

Średnia 
ważona

*

w %

Kierunki rozwoju ubezpieczeń przychodu i dochodu w Polsce – działania 
wdrożeniowe

Oczekiwany zakres ochrony na przykładzie buraka cukrowego



 

Tabela 12. Spadek ceny za 1 tonę buraka cukrowego w zależności od wskaźnika 
polaryzacji 

Wartość 
wskaźnika

Cena za 1 
tonę surowca

Relacja do 
wzorca

Na 
bazie niniejszej klauzuli wypłacane jest odszkodowanie za szkodę ilościową i 
dodatkowo za szkodę jakościową, pod warunkiem zaistnienia szkód 
wyrządzonych przez: grad, deszcz nawalny lub huragan Poziom szkody 
jakościowej określa się w następujący sposób:
a. w przypadku szkody ilościowej w plonie do 15% – brak płatności za obniżony 
wskaźnik polaryzacji,
b. w przypadku szkody ilościowej w plonie od 15% do 25% – dodatkowy ryczałt 
doliczany do wcześniej oszacowanej szkody na poziomie 3% sumy 
ubezpieczenia, 



 

c. w przypadku szkody ilościowej w plonie powyżej 25% – dodatkowy ryczałt 
doliczany do wcześniej oszacowanej szkody na poziomie 5% sumy 
ubezpieczenia. 



 

Program pilotażowy wprowadzenia ubezpieczenia przychodu i dochodu
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ród o: opracowano na podstawie: Kolstad, 2011. 
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ród o: opracowano na podstawie: Kolstad, 2011. 
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ród o: opracowano na podstawie: Kolstad, 2011. 

C(x) 

X* 

ED(x) 

Rozwa no  x  

C(x) + ED(x) 



joint and several liability

x
ex post

ex ante



ród o: opracowano na podstawie: Kolstad, 2011. 
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Typy ryzyka spo ecznego Nale ne wiadczenia

ród o: opracowano na podstawie: Bielawska, 2018. 
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ród o: opracowano na podstawie: Holzmann i Jorgensen, 2001. 
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ród o: opracowano na podstawie: Holzmann i Jorgensen, 2001. 



ród o: opracowano na podstawie: Holzmann i Jorgensen, 2001, s. 18. 
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ród o: opracowano na podstawie: Holzmann i Jorgensen, 2001, 20-21. 



ród o: opracowanie w asne na podstawie: Cervantes-Godoy i in., 2013, s. 44. 



ród o: opracowanie w asne na podstawie: Banerjee, 2005, s. 115. 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: P. Lanoie i in., 2011, s. 809. 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Petroni i in.,, 2019.  
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ród o: Srivastara i in.,, 1999, s. 6. 
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ród o: opracowano na podstawie: Belasco i Schahczenski J, 2021.
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ród o: opracowanie w asne: Bere niewicz-Kopci ski i  J dryczka, 2021. 
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a treatment effect

ród o: opracowano na podstawie: Tang i Luo, 2021. 
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ród o: opracowanie w asne: Truillo-Barrera i in., 2016. 

confirmatory factor analysis



ród o: opracowanie w asne: Truillo-Barrera i in., 2016. 
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ród o: Di Falco i Chavas, 2009. 

 



ród o: Di Falco i Chavas, 2009. 



ród o: Di Falco i Chavas, 2009. 



Insurance, moral hazard and chemical use in agri-
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biodiversity and ecosystem services
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teleius

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Wätzold i in., 2008. 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Wätzold i in., 2008. 
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modraszka teleius

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Wätzold i in., 2008. 
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ród o:  Zabel i Roe, 2009. 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Derissen i Quaas, 2013.  
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Derissen i  Quaas, 2013.  

 



modraszka teleius

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Derissen i  Quaas, 2013.  
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ród o: opracowano na podstawie: Zimmerman H., Henke K.D., Broer M., Finanzwissenschaft. Eine 
Einführung in die Lehre von der öffentlichen Finanzwirtschaft, 11. Auflage, Verlag Vahlen, München, 
2012. 
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IV. Wybrane problemy zarządzania ryzykiem 
w sektorze rolnym z perspektywy polityki publicznej 

Michał Soliwoda, Agnieszka Kurdyś-Kujawska 

10. Odporność gospodarstw rolniczych 

Wprowadzenie 

Polskie rolnictwo jest strategicznym działem gospodarki narodowej, 
którego nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego 
kraju oraz miejsca pracy wielu tysiącom ludzi. Zmiany klimatu w tym 
kontekście stanowią jedno z najbardziej wymagających wyzwań, z jakimi 
w ostatnich latach mierzą się gospodarki wielu krajów na świecie, w tym Polski.  
Zmiany klimatyczne wpływają na fundamentalne podstawy rolnictwa. Stały się 
one palącym problemem w rolnictwie, niszcząc rolnictwo i zagrażając 
bezpieczeństwu żywnościowemu. Pandemia COVID-19, a także skutki wojny 
na Ukrainie dodatkowo zakłóciły wiele działań w rolnictwie i łańcuchach 
dostaw, potęgując dodatkowo wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności 
oraz utrzymaniem źródeł dochodów w sektorze rolnym. Sytuacja ta stanowi 
wielkie wyzwanie społeczne, które wymaga pilnej interwencji w celu 
zmniejszenia wrażliwości i budowania odpornego na wstrząsy sektora rolnego 
zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Brak wzmacniania odporności 
sektora rolnego na przyszłe wstrząsy spowoduje pogłębienie społecznych, 
ekonomicznych i środowiskowych problemów w rolnictwie. Utrudni to 
znacząco dostarczanie przez rolnictwo pożądanych dóbr publicznych 
i prywatnych, ze szkodą dla całego społeczeństwa i gospodarki. Oczekuje się, że 
w dłuższej perspektywie głębokie recesje wywołane kryzysami pozostawią 
trwałe blizny poprzez zakłócenia w dystrybucji żywności, mniejsze inwestycje, 
erozję kapitału ludzkiego w wyniku utraty pracy, opuszczanie gospodarstw 
rolnych, brak sukcesorów, ubóstwo, fragmentację światowego handlu 
i powiązań z dostawami. Co więcej brak skutecznych działań przyczyni się do 
pogłębiania nierówności społecznych i gospodarczych na obszarach wiejskich. 
Przyszłe niekorzystne skutki kryzysów prawdopodobnie przyspieszą, a koszty 
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działań dostosowawczych będą rosły w czasie, co będzie wiązało się 
z koniecznością uruchomienia zwiększonych wydatków publicznych.

Zarządzanie ryzykiem jest naturalnym punktem wyjścia do włączania 
strategii odpornościowych do głównego nurtu (Braimoh i in., 2018). Strategie 
i techniki zarządzania ryzykiem są potężnymi narzędziami zwiększającymi 
odporność, a zasady odporności mogą również wzbogacić tradycyjne podejścia 
do zarządzania ryzykiem poprzez zintegrowanie ukierunkowania 
długoterminowego, nadanie priorytetu ulepszonym zdolnościom zarządzania 
ryzykiem i uznaniu kompromisów politycznych (OECD, 2020).

Celem niniejszego rozdziału jest - w ujęciu teoretycznym i w świetle badań 
empirycznych - określenie wyzwań, przed jakimi stoją gospodarstwa rolne oraz 
identyfikacja strategii radzenia sobie z tymi wyzwaniami dla budowania 
bardziej odpornego sektora rolnego. 

Budowanie odporności gospodarstw rolnych 

Odporność odnosi się do zdolności systemu do absorbowania zakłóceń 
i reorganizacji podczas przechodzenia zmian, tak aby nadal zachować 
zasadniczo tę samą funkcję, strukturę, tożsamość i sprzężenia zwrotne (Walker 
i in., 2004). Zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych różnią się 
intensywnością, czasem trwania i częstotliwością uderzenia. Wstrząsy oznaczają 
nagłe perturbacje o krótkim okresie czasu, podczas gdy naprężenia oddziałują na 
system nieprzerwanie przez dłuższy czas (lata) i z pewnym poziomem 
przewidywalności (Darnhofer i in., 2010). Zakłócenia te wpływają negatywnie 
na produktywność i rentowność gospodarstw rolnych. Gitz i in. (2015)
zakłócenia te sklasyfikowali jako:  

a) ekonomiczne (wzrost ceny nakładów, spadek ceny produkcji, dostępność 
środków produkcji, dostęp do rynków i niepewność co do własności gruntów);

b) klimatyczne (wstrząsy pogodowe, takie jak ekstremalne temperatury 
i wskaźniki opadów);

c) związane z zarządzaniem (szkodniki roślin, choroby zwierząt, nadmierne 
zbiory i nadmierny wypas). 

Inną kategoryzację zagrożeń stosuje Freshwater (2015), rozróżniając 
ryzyka naturalne, polityczne, ekonomiczne i związane z brakiem 
bezpieczeństwa. Darnhofer (2010) z kolei odnosi się do konkretnych wstrząsów 
i stresów związanych z zagrożeniami żywnościowymi, rosnącymi regulacjami 
w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, prywatnymi systemami 



680 

zapewniania jakości, ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi, nowymi 
szkodnikami i chwastami związanymi ze zmianą klimatu, starzeniem się 
populacji, zmianami preferencji konsumentów, popytem na rośliny 
energetyczne, zmiennością cen towarów oraz nowymi osiągnięciami
technologicznymi. Meuwissen i in. (2019) wśród zagrożeń potencjalnie 
wpływających na systemy rolnicze wymieniają wyzwania środowiskowe, 
ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne, z podziałem na wstrząsy odwracalne  
i nieodwracalne oraz na stresy długoterminowe. Wstrząsy odwracalne  
i nieodwracane, to wstrząsy: 

- środowiskowe - ekstremalne zjawiska pogodowe (susze, nadmierne 
opady, gradobicia, mrozy, powodzie) oraz (epidemiczne) ogniska szkodników, 
chwastów lub chorób; 

- gospodarcze - spadki i wahania cen, kryzys bezpieczeństwa żywności 
i pasz oraz zmiany stóp procentowych;  

- społeczne - szczytowe doniesienia w mediach (społecznościowych) na 
temat bezpieczeństwa żywności lub problemów ze szkodnikami/chorobami 
(obawy żywnościowe), nagłe zmiany kapitału społecznego w gospodarstwie 
(choroba, śmierć, rozwód) oraz niewystarczająca dostępność pracowników 
sezonowych; 

- instytucjonalne - nagłe zmiany w dostępie do rynków (np. Brexit, 
rosyjskie embargo), czy zakazy (np. stosowanie pestycydów). 
Z kolei naprężenia długoterminowe, to naprężenia: 

- środowiskowe - erozja gleby, zmiany klimatu, zanieczyszczenie metalami 
ciężkimi, zakłócenia hydrogeologiczne, spadek zapylaczy, oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, utrata siedlisk oraz stopniowe zasiedlanie gatunków 
inwazyjnych; 

- gospodarcze - nowi konkurenci na umiędzynarodowionych 
i zliberalizowanych rynkach, wysokie koszty (start-up), niezmienność zasobów 
prowadząca do „sytuacji zamknięcia”, wzrost kosztów pracy najemnej, 
ograniczony dostęp do kredytów bankowych, zmiany jakość interakcji między 
rolnikami a innymi podmiotami oraz zmiany w sile rynkowej wyższego 
i niższego szczebla w łańcuchu wartości;

- społeczne - stres związany z własnością i sukcesją gospodarstwa, 
ograniczony dostęp do usług społecznych (edukacja, zdrowie), słabiej 
rozwinięta infrastruktura, ograniczony dostęp do usług doradczych i szkoleń 
umiejętności, nieufność społeczna wobec rolnictwa, starzenie się ludności 
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wiejskiej (brak odnowy pokoleniowej, emigracja ze wsi), zmiany  
w zaangażowaniu wobec spółdzielni oraz zmiany preferencji konsumentów.

- instytucjonalne - wojny, konflikty, niestabilność międzynarodowa, 
własność intelektualna („biopatenty”), zmiany we wsparciu rządowym dla 
rolnictwa (krajowym i unijnym), zmiany w przepisach (własność gruntu, 
środowisko), restrykcyjne normy środowiskowe, zmiany zasad kontroli 
produkcji, czy regulacje na rynkach docelowych. 

Rolnik może zareagować na te zakłócenia poprzez reorganizację 
gospodarstwa, zmieniając na przykład obszar upraw, liczbę zwierząt, ilość 
nakładów, wybrane kanały rynkowe lub praktyki zarządzania, aby 
zrekompensować skutki zakłócenia. Dostępne opcje dostosowania gospodarstwa 
rolnego do istniejących komponentów i zasobów można określić mianem 
„pojemności buforowej”. Gdy rolnik decyduje się na wprowadzenie nowych 
upraw, zwierząt, nakładów lub praktyk, oczekuje się, że wymagane 
dostosowanie i reorganizacja będą znacznie większe i znajdują odzwierciedlenie 
w jego „zdolności adaptacyjnej” (Groot i in., 2016).

Odporność może się przejawiać w zdolności do reagowania na kryzysy, 
albo jako powrót do stanu pierwotnego (odporność bierna) lub jako zdolność do 
przewidywania i radzenia sobie ze zdarzeniami nieoczekiwanymi poprzez 
rozwój nowych zdolności i tworzenie nowych możliwości (odporność aktywna)
(Soliwoda, 2020). Odporność systemu rolniczego definiowana jest jako "jego 
zdolność do zapewnienia świadczenia funkcji systemu w obliczu coraz bardziej 
złożonych i kumulujących się wstrząsów i stresów gospodarczych, społecznych, 
środowiskowych i instytucjonalnych dzięki zdolności do odporności, 
adaptacyjności i transformowalności". Oznacza to "utrzymywanie 
podstawowych funkcji systemu rolnego (farming system) - dostarczania 
żywności, pasz, biopaliw i pozostałych artykułów przemysłowych (3F - food, 
fuel, fiber) oraz dóbr publicznych, takich ja np. usługi ekosystemowe"
(Meuwissen i in., 2018).  

Odporność rozumiana jako przyszła zdolność systemów rolniczych do 
wspierania dobrostanu ludzi jest silnie związana ze zrównoważonym rozwojem
(Carpenter i in., 2012), który obejmuje dążenie do trwałego i sprawiedliwego 
dobrostanu w perspektywie długoterminowej, co podsumowuje zdolność 
odporności do utrzymywania się i zdolność do adaptacji (Rizzi i in., 2018). 
Zrównoważony rozwój ma na celu tworzenie i utrzymywanie systemów 
społecznych, gospodarczych i ekologicznych prosperujących z koewolucyjnego 
punktu widzenia. Zarówno zrównoważony rozwój, jak i odporność uznają 
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potrzebę środków zapobiegawczych dotyczących wykorzystania zasobów oraz
w odniesieniu do pojawiających się zagrożeń, mających na celu promowanie 
integralności przyszłego dobrostanu (Rizzi i in., 2018).

Według Folke (2010) ogólna odporność (prężność) gospodarstw rolnych 
łączy się z trzema różnymi zdolnościami. Termin zdolność w tym znaczeniu 
używany jest do oznaczenia, że jest to nie tyle atut, co zdolność do 
identyfikowania możliwości, mobilizowania zasobów, wdrażania opcji, 
rozwijania procesów, uczenia się w ramach iteracyjnego, refleksyjnego procesu. 
Zdolność jest zatem warunkiem wstępnym, ukrytą cechą, która musi zostać 
aktywowana, aby wywołać zmianę, a nie automatyczną reakcją, którą można 
wywnioskować z charakterystyki gospodarstwa (Darnhofer, 2014). Zdolności 
składające się na ogólną odporność (prężność) gospodarstw rolnych to (Folke, 
2010): 

- zdolność buforowa, czyli zdolność do utrzymania pożądanych 
poziomów wyników pomimo występowania perturbacji bez zmian struktury lub 
funkcji (np. szoki, takie jak nagły wzrost cen, przerwa w dostawach paszy, 
awaria maszyn, czy niewielkie opady, nie spowodują istotnych zmian 
w gospodarstwie - po ich wystąpieniu działalność rolnicza wraca do normy, np. 
poprzez tymczasową relokację zasobów). Zdolność buforowa nie jest zatem 
powiązania ze sztywnością, ale zdolnością gospodarstwa do samoutrzymania się 
w wyniku niewielkich zakłóceń oraz w początkowych fazach radzenia sobie 
z dużymi wstrząsami; 

- zdolność adaptacyjna, przejawiająca się zdolnością dostosowania reakcji 
do zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych, a co za tym
idzie utrzymania podstawowych funkcji systemu rolniczego. Wymaga ona 
zaradności, czyli umiejętności identyfikowania problemów, ustalania 
priorytetów, mobilizowania zasobów w obliczu zakłóceń, łączenia 
doświadczenia i wiedzy w celu dostosowania reakcji do zmieniającego się 
kontekstu lub preferencji wewnętrznych, planowania przyszłości. Wprowadzone 
zmiany nie wnoszą jednak czegoś radykalnie nowego. Jest czymś dodanym, 
opartym na ustalonych strukturach i funkcjach, naznaczonym zależnością od 
ścieżki. Wprowadzane zmiany mogą obejmować nowe technologie, zmianę cech 
produktów, identyfikację i tworzenie nowych kanałów sprzedaży, zwiększenie 
bazy magazynowej, nowe łączenie zasobów z innymi rolnikami lub 
uelastycznienie procesów produkcyjnych (Rose, 2009); 

- zdolność transformacyjna - pojawianie się nowego systemu rolniczego. 
Jest to zdolność do tworzenia fundamentalnie nowego systemu, gdy istniejący 
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system jest nie do utrzymania. Transformacja oznacza przejście do nowego 
systemu, w którym inny zestaw czynników staje się ważny w projektowaniu 
i wdrażaniu strategii reagowania. Jest to zmiana jakościowa, w której 
gospodarstwo przyjmuje nowe podstawowe założenia operacyjne, nowe „reguły 
gry”, czyli inną logikę organizującą przepływy zasobów i powiązania działań  
w gospodarstwie i poza nim. Na przykład system hodowli zorganizowany wokół 
bydła na pastwiskach może zostać przekształcony w ekoturystykę (Cumming, 
1999). Taka transformacja jest często powiązana ze zmianami w percepcji 
i znaczeniu, z nowymi wzorcami interakcji między różnymi podmiotami.
Oznacza to zaangażowanie w innowacyjność i nowość (Schoon i in., 2011).  

Gospodarstwa rolne były odporne, muszą równoważyć zdolność do bycia 
wydajnymi w bieżącym kontekście ze zdolnością do reorganizacji i adaptacji 
w odpowiedzi na nieprzewidziane i (nieprzewidywalne) zmiany (Darnhofer,
2021). W gospodarstwie adaptacja i zmiana odbywa się na poziomie 
przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwie oraz szerszych działań 
w gospodarstwie i poza nim, w które zaangażowani są członkowie rodziny 
rolniczej. Dzięki właściwej selekcji zaangażowanych zasobów, rekonfiguracji 
działań w gospodarstwie, gospodarstwo może się dostosować i wykorzystać 
nowe możliwości (Darnhofer, 2010).

Na poziomie gospodarstwa rolnego odporność odnosi się do zdolności 
gospodarstw do adaptacji do szoków klimatycznych, społecznych i rynkowych 
(Meuwissen i in., 2019), a tę zdolność można poprawić poprzez interwencje 
wewnętrzne i zewnętrzne (Maleksaeidi i in., 2016) oraz wykorzystanie cech 
rolników, które ułatwiają samoorganizację i innowacyjne rozwiązywanie 
problemów (Carpenter i in., 2001). Gitz i Meybeck (2012) zidentyfikowali trzy 
strategie budowania odporności, które zmniejszają ekspozycję, zmniejszają 
wrażliwość i zwiększają zdolność adaptacyjną gospodarstw rolnych. Są to 
strategie:

a) Zmniejszenie narażenia, które oznacza zmniejszenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia określonego ryzyka, a także 
dotkliwości. Strategia ta rozróżnia szoki klimatyczne i pozaklimatyczne.
W przypadku niektórych szoków pozaklimatycznych możliwe jest zmniejszenie 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia i nasilenia na poziomie gospodarstwa, 
podczas gdy w przypadku szoków klimatycznych jest to trudne.

b) Zmniejszenie wrażliwości gospodarstwa na wstrząsy - implikuje 
identyfikację prawdopodobnego ryzyka i opracowanie mechanizmów 
reagowania w celu zmniejszenia skutków. Na przykład wrażliwość na suszę 
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można zmniejszyć, rozwijając i stosując odmiany odporne na suszę. Strategia ta 
wymaga, aby prawdopodobne ryzyko było mierzalne i możliwe do 
zidentyfikowania z wyprzedzeniem. Jednak nie zawsze jest to możliwe na 
poziomie gospodarstwa.

c) Zwiększenie zdolności adaptacyjnych oznaczające zwiększenie zdolności 
rolników do szybkiego i skutecznego reagowania na skutki zmian klimatu, na 
przykład poprzez stosowanie nowatorskich praktyk zarządzania 
i innowacyjnych technologii (Freduah i in., 2019).

Folke i in. (2003) wymienia cztery grupy czynników, które oddziałują 
w różnych skalach czasowych i przestrzennych i które wydają się być ważne 
w budowaniu odporności gospodarstw rolnych. Są to:

a) uczenie się życia w warunkach zmiany i niepewności;
b) pielęgnowanie różnorodności w jej różnych formach;
c) łączenie różnych rodzajów wiedzy i uczenia się;
d) tworzenie możliwości samoorganizacji i powiązań międzyskalowych. 

Uczenie się żyć ze zmianą i niepewnością, skupia się na potrzebie wyciągania 
wniosków z kryzysów oraz uznania istnienia niepewności i zaskoczenia 
w rozwoju. Pielęgnowanie różnorodności w celu reorganizacji i odnowy, 
podkreśla potrzebę wykorzystania różnorodności ekologicznej i społecznej 
w radzeniu sobie ze zmianami. Rolnicy, którzy wykorzystują i zwiększają 
bioróżnorodność w swoich eksperymentach, pielęgnują różnorodność 
ekologiczną. W sferze społecznej różnorodność jest wzmacniana, gdy osoby, 
instytucje, organizacje i inni aktorzy pełnią różne i nakładające się role.
Łączenie różnych rodzajów wiedzy i uczenia się o procesach i funkcjach 
ekosystemów stanowi najważniejszy rodzaj wiedzy przy budowaniu odporności. 
Natomiast tworzenie możliwości samoorganizacji i powiązań międzyskalowych
odnosi się do zdolności rolników do utrzymania zdolności do samoorganizacji, 
zamiast polegania na interwencji zewnętrznej.

Strategie stosowane w gospodarstwach rolnych oraz ogólna zdolność 
poszczególnych rolników do zarządzania ryzykiem mogą odgrywać kluczową 
rolę w ograniczaniu narażenia na możliwe wstrząsy, zwłaszcza w perspektywie 
długoterminowej, co ma kluczowe znaczenie dla budowania odporności (rys. 1).
Przy czym należy położyć większy nacisk na działania prewencyjne lub ex ante
(takie jak działania łagodzące ryzyko, ocena ryzyka oraz określenie 
potencjalnych środków adaptacyjnych i transformacyjnych). Na poziomie 
gospodarstwa oznacza to zmniejszenie narażenia na powtarzające się zdarzenia, 
dywersyfikację strumieni dochodów, rozwój kapitału ludzkiego, aby móc 
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reagować na wszelkie ryzyko, planowanie wielu możliwych przyszłych zdarzeń 
losowych oraz kultywowanie talentu do przedsiębiorczości, aby wykorzystać 
szanse, które w przyszłości warunki te mogą przynieść. Rolnicy mogą 
podejmować proaktywne działania w celu uniknięcia lub złagodzenia zarówno 
ryzyka katastroficznego, jak i ryzyka rynkowego. Na najbardziej podstawowym 
poziomie wykazano, że istnieją pewne strategie, które zwiększają odporność na 
wszelkie zagrożenia, takie jak dywersyfikacja dochodów lub upraw, ulepszone 
planowanie awaryjne oraz zwiększone oszczędności lub siatki bezpieczeństwa 
finansowego. Na poziomie polityki oznacza to dokonywanie inwestycji już dziś, 
które wytrzymają przewidywane przyszłe warunki, przyjęcie proaktywnego 
podejścia do zarządzania ryzykiem poprzez zmniejszenie narażenia i podatności 
na zagrożenia oraz wprowadzenie polityk wspierających z myślą o przyszłości 
sektora rolnego. Ponadto rolnicy muszą mieć dostęp do informacji, 
interpretować je i wykorzystywać do podejmowania decyzji dotyczących 
zarządzania gospodarstwem w warunkach ryzyka i niepewności. Podobnie 
rolnicy potrzebują umiejętności technicznych, finansowych i zarządczych – aby 
identyfikować i integrować w swoich działaniach innowacje zwiększające 
odporność, zarządzać ryzykiem oraz budować swoje zdolności do reagowania 
na zdarzenia niepożądane i dostosowywania się do nich (OECD, 2020).
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Rysunek 1. Zarządzanie ryzykiem na rzecz budowania odporności gospodarstw 
rolnych

Źródło: Strengthening Agricultural Resilience in the Face of Multiple Risks. OECD
Publishing, Paris 2020.

Postawy i zachowania rolników wobec określonych strategii związanych 
z budowaniem odporności gospodarstw rolnych determinowane są przez szereg 
różnych czynników o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. Wśród 
nich wymienia się najczęściej postrzeganie ryzyka, nastawienie do ryzyka, 
dostęp do kredytu formalnego i nieformalnego, działanie w ramach organizacji 
zrzeszonych, dostęp do usług doradczych, koszty wdrożenia, wiek rolnika,
wykształcenie, doświadczenie rolnicze, wielkość rodziny, poziom dochód, 
powierzchnię użytków rolnych, strukturę własności ziemi, siłę roboczą, typ 
produkcji, wielkość aktywów oraz cechy terytorialne, w tym wzorce regionalne 
i przestrzenne (Kurdyś-Kujawska i  Soliwoda, 2021).  Zatem zdolność rolników 
do minimalizowani skutków ryzyka związanego z działalnością rolniczą 
i zwiększenia prężności gospodarstw rolnych jest funkcją zasobów 
gospodarczych, zasobów fizycznych, informacji, zasobów ludzkich i technologii 
(Pickson i He, 2021).  
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Studium przypadku: analiza odporności gospodarstw rolnych na 
wyzwania klimatyczne i pozaklimatyczne  

Metodyka badania 

Dane pierwotne zebrano od rolników przeprowadzając badania 
sondażowe, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety jako narzędzia 
badawczego. Techniką wykorzystaną do przeprowadzenia badań sondażowych 
był wywiad wspomagany komputerowo (CAPI). Odpowiedzi respondentów 
były na bieżąco wprowadzane do systemu komputerowego, co ułatwiło 
gromadzenie danych i ich precyzyjną analizę. Do gromadzenia danych 
wykorzystano system Google Forms. Ankieta miała charakter anonimowy i była 
skierowana do rolników/właścicieli gospodarstw rolnych z województwa 
lubelskiego. Województwo lubelskie należy do regionów charakteryzujących się 
znaczącą rolą sektora rolniczego. O dogodnych warunkach do prowadzenia 
działalności rolniczej decydują przede wszystkim korzystne czynniki glebowo-
klimatyczne oraz duży udział użytków rolnych. Lubelskie jest liderem wielu 
upraw rolniczych i sadowniczych. Powierzchnia użytków rolnych w dobrej 
kulturze w 2020 roku wyniosła 1 353,9 tys. ha i stanowiła 98,7% ogólnej 
powierzchni użytków rolnych. Gospodarstwa rolnicze w województwie 
lubelskim charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem, o czym świadczy fakt, 
że ponad 25% gospodarstw rolnych stanowią podmioty o powierzchni od 5 do 
10 ha UR, a gospodarstw największych obszarowo (ponad 50 ha UR) jest około 
1% ogółu. W województwie lubelskim przeważają gospodarstwa małe (do 5 ha), 
stanowiące ponad 50% ogólnej liczby gospodarstw. Przeciętna powierzchnia 
indywidualnego gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych w 2020 
roku wyniosła 8,5 ha. Potencjał przyrodniczy województwa lubelskiego jest 
znacznie korzystniejszy w porównaniu z innymi regionami w kraju. Największy 
wpływ na wysokość plonów roślin uprawnych uzyskiwanych przez rolników ma 
jakość i przydatność rolnicza gleb. Udział województwa lubelskiego 
w ogólnokrajowej globalnej produkcji rolniczej w 2020 roku wyniósł 8,6% 
i tym samym województwo zajęło pod tym względem 3. miejsce w kraju po 
województwie wielkopolskim (udział w globalnej produkcji krajowej (18,1%) 
i mazowieckim (17,4%) (Urząd..., 2021). 

Badania sondażowe przeprowadzono w okresie luty-marzec 2022 roku. 
Kwestionariusz ankiety składał się z trzech części. W pierwszej części 
respondenci zostali zapytani o charakterystykę ich gospodarstwa rolnego, w tym 
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o system rolniczy, wielkość areałów, wielkość przychodów. Druga część 
dotyczyła preferencji dotyczących ryzyka. Część trzecia dotyczyła postrzegania 
teraźniejszych i przyszłych wyzwań ("odporność na co"). Część czwarta 
zawierała pytania dotyczące stosowanych strategii ograniczania ryzyka 
w ostatnich 5 latach oraz wskazania strategii radzenia sobie z ryzykiem  
w najbliższych 5 latach. W piątej części kwestionariusza zawarto pytania 
dotyczące procesu adaptacji gospodarstwa rolnego do zmieniających się 
warunków klimatycznych oraz jego ograniczeń. W ostatniej części 
kwestionariusza zawarto pytania odnoszące się do rolnika, w tym wiek, 
doświadczenie i wykształcenie. Pytania zawarte w kwestionariuszu miały 
charakter pytań otwartych, które pozwalały na swobodę wypowiedzi 
respondentowi pod względem treści i szczegółowości oraz pytania zamknięte, 
w których odpowiadając na pytania respondent dokonywał wyboru odpowiedzi, 
przewidzianych i podanych przez badacza. Odpowiedzi te zostały tak dobrane, 
aby wyczerpać wszystkie możliwe sytuacje, których pytanie dotyczyło. 
W przypadku wybranych pytań zastosowano 5 stopniową skalą Likerta. 

Charakterystyka próby badawczej

W analizowanej grupie gospodarstw rolnych przeważały jednostki oparte 
na systemie rolnictwa integrowanego (harmonijnego, zrównoważonego,
ekologiczno-ekonomicznego). Rolnicy z tych gospodarstw nie rezygnują 
z przemysłowych środków produkcji, ale stosują je w sposób umiarkowany, 
starając się połączyć efektywność z zasadami ekologii. System integrowanej 
produkcji rolniczej umożliwia realizowanie celów ekonomicznych 
i ekologicznych poprzez świadome wykorzystanie nowoczesnych technik 
wytwarzania, systematyczne usprawnianie zarządzania oraz wdrażanie różnych 
form postępu, głównie biologicznego (Majewski, 1995). Celem gospodarowania 
integrowanego jest uzyskanie stabilnej wydajności i odpowiedniego dochodu 
rolniczego, doraźnie, jak również w długim okresie, w sposób niezagrażający 
środowisku przyrodniczemu (Kuś, 1995). Wysoki odsetek stanowiły również 
gospodarstw rolne oparte na systemie konwencjonalnym (intensywnym, 
uprzemysłowionym). Jest to system ukierunkowany na krótkoterminową 
maksymalizację zysku, który osiąga się dzięki dużej wydajności roślin 
i zwierząt, z intensywnym wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków 
produkcji rolniczej (Michalik, 2013). System rolnictwa ekologicznego wskazało 
7,14% respondentów (rys. 2). Jest to system o zrównoważonej produkcji 
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roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia 
biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie, czyli 
rolnictwo bez agrochemii (Sołtysiak, 1993). W systemie tym wyklucza się 
stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów 
wzrostu i syntetycznych dodatków do pasz. Rolnicy z tych gospodarstw za 
podstawowy cel uznają uzyskanie wysokiej jakości ziemiopłodów i dbałość 
o środowisko przyrodnicze. Każde gospodarstwo ekologiczne podlega corocznej 
kontroli (certyfikacji) potwierdzającej realizację kryteriów ekologicznego 
gospodarowania (Kuś i Stalenga, 2006). Niewielki odsetek (2,38%) stanowiły 
gospodarstwa rolne oparte na innowacyjnym podejściu. Wdrażają one
technologie w celu zmniejszenia kosztów i ryzyka, zwiększenia produktywności 
i opłacalności oraz utrzymania zrównoważenia (Beluhova-Uzunova i Dunchev, 
2019). System rolnictwa precyzyjnego obejmuje zastosowanie technologii 
i zasad agronomicznych w celu zarządzania zmianami przestrzennymi 
i czasowymi związanymi ze wszystkimi aspektami produkcji rolnej na rzecz 
poprawy wydajności upraw, optymalizacji zwrotów z nakładów i jakości 
środowiska, zmniejszenia wpływu na środowisko (Rees, Griffiths i McVittie, 
2018).

Rysunek 2. System rolnictwa stosowany w analizowanych gospodarstwach 
rolnych (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety. 
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Ze względu na typ produkcji przeważały gospodarstwa rolne roślinne 
(powyżej 2/3 przychodów z produkcji roślinnej) (90,48%), najmniej liczną 
grupą były gospodarstwa rolne zwierzęce (powyżej 2/3 przychodów z produkcji 
zwierzęcej) (2,38%). 7,14% stanowiły gospodarstwa rolne o typie produkcji 
mieszane. Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) 
produktów i usług rolniczych w 2021 roku najbardziej liczną grupę stanowiły 
gospodarstwa rolne osiągające przychody ze sprzedaży poniżej 50 tys. zł 
(78,57%) oraz gospodarstwa generujące przychody ze sprzedaży na poziomie od 
50 tys. zł do 100 tys. zł (16,67%). Najmniej liczną grupę stanowiły 
gospodarstwa rolne z przychodami ze sprzedaży na poziomie powyżej 100 tys. 
zł (4,76%). Średnia powierzchnia użytków rolnych stanowiła 8 ha.

Średni wiek rolnika/zarządzającego gospodarstwem rolnym stanowił 41 lat. 
Ankietowani rolnicy odznaczali się średnio 9 letnim doświadczeniem 
w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Ponad połowa rolników 
legitymowała się wykształceniem wyższym (52,38%), co trzeci ankietowany 
rolni skończył szkołę średnią/policealną. Wykształcenie zawodowe wskazało 
14,29% rolników. Co trzeci rolnik ukończył szkołę o profilu rolniczym.

Identyfikacja kluczowych wyzwań gospodarstw rolnych

Największe wyzwania w ostatnich 5-ciu latach zdaniem ankietowanych 
rolników stanowiły zaburzenia o charakterze gospodarczym (rynkowym), w tym 
w szczególności utrzymujące się niskie ceny rynkowe produktów rolnych oraz 
utrzymujące się wysokie ceny nakładów produkcji. Taka sytuacja na rynku 
wpływa negatywnie na opłacalność produkcji rolnej. Rosnące koszty produkcji 
powodują ograniczone możliwości rozwoju gospodarstw rolnych. Wzrost cen 
środków produkcji przekłada się na spadek rentowności produkcji rolniczej. 
Spadek cen produktów rolnych może powodować poważne problemy 
w sprawnym funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Ceny decydują w znacznym 
stopniu o poziomie dochodowości produkcji rolnej, możliwościach akumulacji, 
standardzie życia producentów i konsumentów, a także o możliwościach 
i wielkości eksportu (Tomek i Robinson, 2001).  

Kluczowym wyzwaniem dla ankietowanych rolników były także 
zaburzenia o charakterze środowiskowym, w tym trwałe ekstremalne zjawiska 
pogodowe – częste powodzie, burze, wyładowania atmosferyczne, susza, silne 
mrozy itp. Wpływały one na produkcję rolną, plony i rentowność. Ekstremalne 
zjawiska pogodowe są istotnymi predyktorami zarówno maksymalnej 
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potencjalnej produkcji (na granicy), jak i technicznej nieefektywności 
gospodarstw rolnych (Galushko i Gamtessa, 2022). 

Rolnicy obserwują zmiany klimatyczne, które wymagają znacznych 
dostosowań w produkcji rolnej, np. w zakresie rodzaju wysiewu roślin, długości 
okresu wegetacji, terminów siewu i zbioru, zapewnienia paszy dla określonych 
grup zwierząt (Czekaj i in., 2020). Jednak jak wskazują wyniki badań 
ograniczona wiedza na temat zmian klimatu stanowi dla znacznej części 
ankietowanych rolników duże wyzwanie. Brak dostępu do informacji na temat 
zmian klimatu zmniejsza zdolność rolników do skutecznego zarządzania 
ryzykiem klimatycznym, ponieważ informacje o przyszłej zmienności klimatu 
są potrzebne do podejmowania decyzji dotyczących praktyk zarządzania 
gospodarstwem. Informacje o klimacie dotyczą zarówno krótkoterminowych 
prognoz pogody, prognoz sezonowych, jak i długoterminowych informacji 
o zmianach klimatu w dziesięcioletnich skalach czasowych (Nkiaka i in., 2019). 
Szerszy dostęp do informacji o klimacie stwarza większe i lepsze perspektywy 
utrzymania produktywności i budowania odpornych systemów rolniczych 
w obliczu zmieniających się wzorców pogodowych (Hansen i in., 2019).

Dla większości ankietowanych rolników wahania cen były także 
znaczącym wyzwaniem dla funkcjonowania gospodarstwa rolnego . Wahania 
cen – ich zmienność i nieprzewidywalność – są istotą wolnego rynku, w tym 
również swobodnie funkcjonujących rynków produktów rolnych 
i żywnościowych. Gdy stają się jednak nadmiernie duże i niespodziewane, mogą 
mieć negatywny wpływ na gospodarstwa rolne. Wpływają one bowiem na 
zmianę decyzji (popytowych, produkcyjnych, podażowych i inwestycyjnych), 
powodują nieefektywną alokację zasobów (np. poprzez wybór mniej 
ryzykownej produkcji, czy suboptymalne inwestycje produkcyjne), wpływają na 
wiarygodność kredytową podmiotu, skłaniają narażonych na nie rolników do 
zarządzania ryzykiem, z którym związane są koszty transakcyjne itp.  (Zawojska 
i Horbowiec, 2016).

Rolnicy dostrzegają także wyraźne trendy w kształtowaniu polityki 
w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk, co wiąże się np. z ograniczonym 
wykorzystaniem nawozów i pestycydów. Takie ograniczenia powodują, że 
rolnicy muszą produkować więcej, przy mniejszych środkach. 

W ostatnich 5-ciu latach dla rolników dużym wyzwaniem nie okazał się: 
ograniczony dostęp do kredytów bankowych, opóźnione płatności od odbiorców 
oraz ograniczona dostępność wykwalifikowanych pracowników rolnych (tab. 1).
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Tabela 1. Wyzwania na jakie narażone były gospodarstwa rolne w ostatnich 5 
latach (%) 

Zagrożenia Stopień
małe średnie duże

Utrzymujące się wysokie ceny nakładów (np. nawozy, pasze, 
nasiona) 2,38 42,86 54,76
Wahania cen (np. nawozy, pasze, nasiona) 4,76 52,38 42,86
Utrzymujące się niskie ceny rynkowe produktów rolnych 4,76 33,33 61,90
Ograniczony dostęp do kredytów bankowych 54,76 38,10 7,14
Opóźnione płatności od odbiorców 42,86 45,24 11,90
Nieatrakcyjne oferty umów ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt 38,10 33,33 28,57
Trwałe ekstremalne zjawiska pogodowe (np. powodzie, susze,
mróz) 11,90 42,86 45,24
Ograniczona wiedza na temat zmian klimatu 28,57 33,33 38,10
Ograniczona dostępność wykwalifikowanych pracowników 
rolnych 45,24 47,62 7,14
Surowe przepisy (np. dotyczące ochrony środowiska, dobrostanu 
zwierząt lub konkurencji) 28,57 42,86 28,57
Redukcja dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej 14,29 52,38 33,33
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.

Preferencje i stosunek rolników do ryzyka 

Ryzyko nieodłącznie wiąże się z niekorzystnymi skutkami, w tym niższymi 
zyskami i dochodami, a także może wiązać się z katastrofalnymi zdarzeniami, 
takimi jak bankructwo finansowe, brak bezpieczeństwa żywnościowego 
i problemy zdrowotne, chociaż wyższe oczekiwane zyski są zazwyczaj jedną 
z pozytywnych korzyści za podejmowanie ryzyka. W związku z tym rolnicy 
radzą sobie jednocześnie z wieloma rodzajami ryzyka, które mogą mieć złożone 
skutki (Wauters i in., 2014). Nastawienie rolników na ryzyko i ich gotowość do 
podjęcia ryzyka są kluczowymi czynnikami, które wpływają na produkcję, 
decyzje inwestycyjne i zarządcze, a tym samym na ich zdolność do budowania 
prężnych i odpornych gospodarstw rolnych. Preferencje ryzyka są ważne dla 
podejmowania decyzji przez rolników. Rolnicy z awersją do ryzyka mogą 
uniknąć decyzji alternatywy, która zmaksymalizuje ich wypłatę ekonomiczną 
w dłuższej perspektywie, jeśli wierzą, że wybór naraża ich na niedopuszczalne 
ryzyko straty (Enström i Eriksson, 2018).  

Większość ankietowanych rolników deklarowała, że ma wyważony 
stosunek do ryzyka. Oznaczać to może, że rolnicy w większości wykazują 
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rutynowe i nawykowe sposoby postępowania w sytuacjach ryzykownych (Sitkin 
i Pablo, 1992). Jest to związane z preferencjami ryzyka, które mają tendencję do 
utrzymują się w czasie i zakłada się, że decyzje są wykonywane 
w przewidywalny sposób (Enström i Eriksson, 2018). 21,43% rolników jest 
skłonnych do ryzyka, a 16,67% wykazywało awersję do ryzyka (rys. 3).
Rolnicy, którzy unikają ryzyka, są mniej skłonni do dużych i ryzykownych 
działań, a bardziej skłonni są do utrzymania status quo (Ansah i in., 2019), 
podczas gdy rolnicy o większej preferencji ryzyka będą szybciej i łatwiej
wprowadzać radykalne zmiany, poprawiając tym samym swoje zdolności 
adaptacyjne i transformacyjne. Realizowane działania zwiększające odporność 
gospodarstw rolnych są zróżnicowane, ze względu na ich trwałość, 
nieodwracalność, poziom wiedzy i wysokość ponoszonych nakładów 
inwestycyjnych (Kurdyś-Kujawska i Szafraniec-Siluta, 2021). Działania 
polegające na zmianie upraw lub przeniesieniu urządzeń nawadniających na 
inne pola uprawne są działaniami taktycznymi, które nie wymagają wysokich 
nakładów finansowych i można je odwracać z jednego sezonu uprawy na 
inny. Mogą być rutynowo wdrażane przez rolników, przewidując zmiany 
plonów i cen w krótkich okresach (Leclère i in., 2013). Z kolei działania 
związane z wdrożeniem systemu nawadniania lub zmian nawożenia mają 
charakter systemowy ze względu na szacowany okres użytkowania wynoszący 
20–30 lat i znaczne wymogi kapitałowe. Podobnie działania związane 
z porzuceniem lub przekształceniem pól uprawnych w istniejących strefach 
rolniczych poprzez np. przejście na plantacje leśne, opuszczenie gospodarstwa 
rolnego i porzucenie ziemi to zmiana o charakterze transformacyjnym, 
wieloletnia (30 lat), wymagająca dużych nakładów kapitałowych o wysokim 
poziomie nieodwracalności (Leclère i in., 2014), i tym samym obarczone są 
wyższym poziomem ryzyka. Zdaniem Slijper i in., (2020) chociaż niektóre 
przekształcenia mogą skutkować mniej ryzykownymi zmianami w produkcji,
radykalna zmiana w kierunku nowego systemu produkcji jest ryzykowny 
i wymaga gotowości do podejmowania ryzyka.
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Rysunek 3. Nastawienie rolników do podejmowania ryzyka w ramach 
prowadzonej działalności rolniczej (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety. 

Ponad połowa ankietowanych rolników (57,14%) deklarowała, że jest 
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9,52% rolników, a 33,33% nie była w stanie określić, czy jest w pełni 
przygotowana do podejmowania ryzyka, czy też nie. Decyzje obarczone 
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różnych obszarów działalności. Ankietowani rolnicy byli przede wszystkim 
gotowi podjąć większe ryzyko (niż inni rolnicy) w obszarze innowacji. 
Innowacje w działalności rolniczej mogą przyczynić się do większej prężności 
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i Waters-Bayer, 2001). Uważa się, że takie praktyki odgrywają ważną rolę 
w budowaniu odporności gospodarstw rolnych na zmieniające się środowisko 
(Kummer i in., 2012). Ponad połowa ankietowanych rolników deklarowała 
gotowość do podjęcia większego ryzyka w ramach prowadzonej produkcji. Jest 
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klimatyczne wpływają znacząco na wzorce produkcji rolnej. W mniejszym 
stopniu rolnicy gotowi byli do podejmowania większego ryzyka w obszarze 
marketingu, czy też zwiększenia zobowiązań gospodarstwa rolnego (tab. 2).

Tabela 2. Gotowość rolników do podjęcia większego ryzyka w ramach 
prowadzonej działalności rolniczej (%) 

Obszary działalności Zdecydowanie 
nie

Raczej 
nie

Nie 
mam 

zdania

Raczej 
tak

Zdecydowanie 
tak

Produkcja 2,38 16,67 21,43 35,71 23,81
Marketing i ceny 4,76 19,05 26,19 38,10 11,90
Zwiększenie zobowiązań 26,19 30,95 11,90 23,81 7,14
Wdrożenie innowacji 2,38 7,14 11,90 50,00 28,57
Działalność rolnicza 
w ogóle 2,38 7,14 14,29 50,00 26,19
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.

 

Postrzeganie obecnej, przeszłej i przyszłej ogólnej 
odporności gospodarstw rolnych przez rolników

Rolnicy w większości nie byli w stanie ocenić obecnej ogólnej odporności 
swoich gospodarstw rolnych. Co piąty ankietowany rolnik zgodził się ze 
stwierdzeniem, że gdy wydarzy się coś trudnego jest w stanie z łatwością 
przywrócić gospodarstwo rolne do obecnej rentowności. Jednocześnie prawie co 
czwarty rolnik był zdania, że po wystąpieniu zagrożeń zarówno rynkowych jak 
i środowiskowych nie jest w stanie z łatwością przywrócić gospodarstw rolnego 
do jego stanu przed wystąpieniem zagrożenia. Podobnie odsetek odpowiedzi 
rolników, kształtował się w przypadku oceny rolnika dotyczącej przeszłej 
ogólnej odporności. Większość z nich nie miała zdania w kwestii negatywnych 
konsekwencji, jakich w ostatnich 5 latach doświadczyli prowadząc działalność 
rolniczą (tab. 3). W perspektywie najbliższych 5 lat ponad połowa 
ankietowanych rolników zakłada, że zarządzane przez nich gospodarstwo rolne 
będzie odporne na różne wyzwania zarówno rynkowe, jak i środowiskowe. 
Z kolei w perspektywie najbliższych 20 lat odsetek rolników, którzy oczekują, 
że ich gospodarstwo rolne będzie odporne na wyzwania rolnicze stanowił nieco 
ponad 42%. Rolnicy w dłuższej perspektywie czasu byli raczej niepewni 
osiągnięcia ogólnej odporności swoich gospodarstw rolnych. Rolnicy  
w większym stopniu odznaczali się zdolnością adaptacyjną niż zdolnością 
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transformacyjną. Może to wynikać z zakresu działań, jakie należałoby podjąć 
w gospodarstwie rolnym. Adaptacja wiąże się bowiem z dostosowaniem 
procesów produkcyjnych do zmieniających się warunków, odnosi się do
możliwości dokonywania zmian w bieżącej działalności, aby zapewnić jej 
rentowność w dłuższej perspektywie. Związana jest ona z bardziej 
umiarkowanymi zmianami, które nie stanowią wyzwani dla samego systemu 
rolniczego. Nie odnosi sie ona również do wielu zagrożeń na które podatne są 
gospodarstwa rolne (Dowd i in., 2014). Transformacja natomiast jest powiązana 
z radykalną zmianą ukierunkowania działalności. Transformacja pociąga za 
sobą głębokie zmiany w systemie rolniczym, kwestionując jego status quo 
(Armitage i in., 2017). Transformacja w kontekście budowania odporności jest 
przejściem w kierunku systemowego, długoterminowego i rozwojowego 
skoncentrowanego działania, które podąża za logiką wielu dywidend, a tym 
samym z dala od środków skoncentrowanych na jednej kwestii i interwencji, 
często skoncentrowanych wokół krótkoterminowych działań ex post po
wystąpieniu niekorzystnego zdarzenia (Deubelli i Mechler, 2021). Z natury 
rzeczy budowanie odporności poprzez transformację pociąga za sobą 
jakościowe zmiany w kierunku bardziej odpornego stanu - stanu, w którym 
zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i klimatem nie będą miały 
istotnego wpływu na rolników oraz zdolność gospodarstwa rolnego do rozwoju 
(ZFRA, 2021). Zaangażowanie się w transformacyjne zmiany na rzecz
budowania odporności niesie ze sobą ryzyko zmiany kierunku działalności, 
wywołując potencjalnie niepożądane rezultaty, a nawet nieprzystosowanie 
(Blythe i in., 2018). Zdolnością adaptacyjną wykazało sie ponad 38% 
ankietowanych rolników, podczas gdy transformowalnością 23,81%. 
Zdecydowana większość ankietowanych rolników przecząco odniosła się do 
stwierdzenia, że w porównaniu z innymi rolnikami z regionu są jednym 
z pierwszych, którzy wypróbowali nową praktykę w swoim gospodarstwie 
rolnym. Może to sugerować, że w grupie ankietowanych rolników większość 
opiera się na doświadczeniach innych rolników z regionu. Rolnicy są bardziej 
skłonni do wdrażania zmian w swoich gospodarstwach rolnych, jeśli zostały one 
wcześniej przez innych rolników wdrożone i przynoszą oczekiwane rezultaty. 
Obserwacja kilku gospodarstw i praktyk rolniczych daje rolnikom możliwość 
zauważenia różnic między własnym gospodarstwem a gospodarstwami innych. 
Poprzez zbieranie, wymianę i analizę informacji z innych gospodarstw, które 
wprowadziły zmiany, i które to zmiany wykazują wysoką skuteczność 
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w budowania odporności gospodarstw rolnych rolnicy są bardziej przekonani do 
wdrożenia zmian w istniejących procesach w ich gospodarstwach.

Tabela 3. Odporność obecna, przeszła i przyszła w opinii rolników (%)

Wyszczególnienie nie zgadzam 
się

nie mam 
zdania

zgadzam 
się

Gdy wydarzy się coś trudnego, moje 

gospodarstwo może z łatwością powrócić do 

obecnej rentowności. 35,71 40,48 23,81

Biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat, moje 

gospodarstwo często doświadczało negatywnych 

konsekwencji wyzwań rolniczych. 26,19 45,24 28,57

Mogę przyjąć nowe czynności, odmiany lub 

technologie w odpowiedzi na trudne sytuacje. 26,19 35,71 38,10

W porównaniu z innymi rolnikami z mojego 

regionu jestem jednym z pierwszych, którzy 

wypróbowali nową praktykę w moim 

gospodarstwie. 40,48 35,71 23,81

Oczekuję, że przez następne 5 lat moje 

gospodarstwo będzie odporne na wyzwania 

rolnicze. 11,90 35,71 52,38

Oczekuję, że przez następne 20 lat moje 

gospodarstwo będzie odporne na wyzwania 

rolnicze. 11,90 45,24 42,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety. 

Budowanie ogólnej odporności gospodarstw rolnych wymaga sprzężenia 
działań podejmowanych przez rolnika oraz odpowiedniego wsparcia 
instytucjonalnego, zarówno od strony instytucji zasilających finansowo 
rolników, jak również tych instytucji, które są odpowiedzialne za przekazywanie 
informacji na temat zagrożeń klimatycznych, a także skutecznych 
mechanizmów budowania odporności gospodarstw rolnych. Według 61,90% 
rolników budowanie odporności gospodarstw rolnych nie będzie możliwe bez 
zwiększenia środków publicznych na ten cel. Na poziomie gospodarstwa 
zdolność rolnika do dywersyfikacji gospodarstwa, przyjmowania odmian upraw 
odpornych na suszę oraz wdrażania nawadniania może zwiększyć odporność 
gospodarstwa. Jednak ta zdolność rolników jest częściowo uzależniona od 

obecna ogólna 
odporność

zdolność 
adaptacyjna

transformowalność

przyszła ogólna 
odporność

przeszła ogólna 
odporność



698 

sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego, na przykład z usługami doradczymi 
i dostępem do finansowania (Douglass-Gallagher i Stuart, 2019 ). W obliczu 
słabego wsparcia gospodarstw rolnych rolnicy będą w dużej mierze zależeć od 
swojej indywidualnej zdolności do testowania i eksperymentowania, 
rozpoznawania szans i reagowania na nie oraz zarządzania ryzykiem (Milestad 
i in., 2010). 54,76% ankietowanych rolników było zdania, że zwiększenie 
odporności gospodarstw rolnych zależy w dużej mierze od indywidualnych 
decyzji rolnika i podejmowanych przez niego działań w ramach prowadzonej 
działalności rolniczej.

Strategie wzmacniające odporność wdrażane w gospodarstw 
rolnych 

Wśród strategii realizowanych przez rolników w odpowiedzi na różne 
zaburzenia wymienia się między innymi gromadzenie oszczędności oraz 
integrację pionową i poziomą (Doeksen i Symes, 2015), wielofunkcyjność (de 
Rooij i in., 2014), angażowanie rodzinnej siły roboczej i kapitału, angażowanie 
się w przetwórstwo w gospodarstwie i zatrudnienie poza gospodarstwem (van 
Vliet i in., 2015), wynajmowanie lub sprzedaż części ziemi i zmiana 
harmonogramu zadań w gospodarstwie (Daugstad, 2019), zbycie (Wojewodzic  
i Mikołajczyk, 2011), ostrożne i konserwatywne decyzje inwestycyjne, 
wprowadzanie upraw niszowych i dywersyfikacja kanałów marketingowych 
oraz współpraca i zaangażowanie w instytucje społeczne (Darnhofer, 2010).
Poszczególne strategie różnią się stopniem i trwałością ich stosowania. 
Najogólniej podzielić je można na strategie podziału ryzyka (współpraca 
z innymi rolnikami, członkowstwo w organizacji producentów, zawarcie umowy 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt, członkowstwo w organizacji (między) 
branżowej oraz kontrakty terminowe) oraz strategie zarządzania ryzykiem 
(utrzymywanie oszczędności, wykorzystywanie informacji rynkowych, niskie 
lub brak zobowiązań, różnicowanie produkcji, inwestycje w technologie, 
zróżnicowanie innych działań w gospodarstwie rolnym, zwiększenie 
elastyczności produkcji, zwiększenie zużycia nawozów i środków ochrony 
roślin, praca poza gospodarstwem rolnym, zwiększenie płodozmianu, 
wprowadzenie nowych upraw oraz wyeliminowanie części gruntów ornych).

Strategie wzmacniające odporność gospodarstw rolnych najczęściej 
stosowane w grupie ankietowanych rolników to: praca poza gospodarstwem 
(rolnika lub członka rodziny), utrzymywanie oszczędności oraz różnicowanie 
produkcji.
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Praca poza gospodarstwem rolny rolnika lub członka jego rodziny jest 
sposobem na wykorzystanie niewykorzystanego czasu i zasobów pracy 
w sposób, który zwiększa ich poziom dochodów z gospodarstwa rolnego i/lub 
gospodarstwa domowego (Olofsson i Rantamäki-Lahtinen, 2013). Dodatkowo 
praca poza gospodarstwem rolnym zmniejsza ryzyko dochodów i niepewności 
(Northcote i Alonso, 2011). Praca poza gospodarstwem rolnym daje szansę 
rolnikowi lub członkom jego rodziny generowania dodatkowego dochodu, 
w szczególności poza sezonem. Dochód ten zapewnia stabilność dochodów 
gospodarstwa rolnego oraz stwarza możliwości do inwestowania w jego rozwój 
technologiczny (Bojnec i Ferto, 2013).  

Ponad 90% rolników wskazało na utrzymywanie oszczędności.
Oszczędności są ważnym aspektem funkcjonowania gospodarstw rolnych, 
ponieważ pozwalają rolnikom bezpośrednio wpływać na rozwój i zmiany w ich 
działalności gospodarczej, a także są istotnym elementem zabezpieczenia 
finansowego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Rolnicy ze zdolnością do 
akumulacji dochodów chętniej wdrażają i wykorzystują najnowsze technologie 
w produkcji i stosują rozwiązania cyfrowe, ułatwiają warunki do tworzenia 
produktów wysokiej jakości, a także wzmacniają zdolność adaptacji do zmian 
klimatu (Wieliczko i in, 2020).

Dywersyfikacja produkcji jest logiczną odpowiedzią na ryzyko związane 
ze złą pogodą i zmiennością cen (Kurdyś-Kujawska i in., 2021). Polega ona na 
urozmaiceniu i ekspansji na różne sektory produkcyjne, a także wprowadzaniu 
nowych produktów, dotychczas nieoferowanych, wytwarzanych przy użyciu 
obecnych lub innych technologii (Tyran, 2010). Według Pope i Prescott (1980) 
dywersyfikacja produkcji wiąże się z odejściem od tradycyjnej, mniej 
dochodowej produkcji i wprowadzaniu nowych, bardziej dochodowych upraw 
i lub hodowli, co ma zasadniczy wpływ na poziom dochodów gospodarstw 
rolnych. Dywersyfikacja produkcji sprawia, że gospodarstwa rolne są mniej 
narażone na straty w produkcji i są bardziej odporne na zmiany środowiskowe 
(Kurdyś-Kujawska i in., 2019). 

Ponad 85% ankietowanych rolników wzmacnia swoją odporność 
ograniczając korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania lub utrzymuje 
zobowiązania na niskim poziomie. Brak zainteresowania rolników źródłami 
zewnętrznymi kapitału może wynikać ze złych doświadczeń. Widmo 
bankructwa gospodarstwa, utrata zdolności do spłaty zniechęcają rolników do 
ich zaciągania. Właściciele gospodarstw rolnych korzystają z kredytów tylko 
wtedy, kiedy są do tego zmuszeni przez złą sytuacją finansową lub gdy własne 



700 

zasoby gotówkowe są za małe na przeprowadzenie zaplanowanych działań 
(Borówski, 2008).  

Z umów ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt korzystało 40,48% 
ankietowanych rolników. Ubezpieczenie odgrywa ważną rolę w zakresie 
budowania odporności, zdolności adaptacyjnych i zdolności do przekształcania 
systemów rolniczych, gdyż umożliwia rolnikom przenieść czas i pieniądze 
z kontroli ryzyka na inne działania. Ubezpieczenia zwiększają zdolność systemu 
rolniczego do wytrzymania naprężeń i (nie)oczekiwanych wstrząsów 
(Meuwissen i in., 2019). Posiadanie ochrony ubezpieczeniowej może
przyczyniać się do zmiany nakładów, produkcji, marketingu i zarządzania 
ryzykiem w odpowiedzi na wstrząsy i stresy, bez konieczności zmiany struktur 
i mechanizmów sprzężenia zwrotnego systemu rolniczego. Poza tym 
ubezpieczenie może przyczynić się do transformowalności, czyli znaczącej 
zmiany wewnętrznej struktury i mechanizmów sprzężenia zwrotnego systemu 
rolniczego w odpowiedzi na poważne wstrząsy lub długotrwały stres, który 
uniemożliwia prowadzenie działalności (Meuwissen i in., 2019). 

Co czwarty rolnik wśród strategii wzmacniających odporność 
gospodarstwa rolnego wskazywał eliminowanie części gruntów ornych 
z produkcji. 30,95% rolników wskazało na uczestnictwo w organizacjach 
branżowych, jako formę organizacji, która może zapewnić zasoby i usługi, które 
pomogą im stać się bardziej prężnymi. W niewielkim stopniu rolnicy 
wzmacniali odporność swojego gospodarstwa rolnego poprzez członkostwo 
w organizacji producentów, spółdzielni lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej (14,29%) (rys. 4).  
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Rysunek 4. Strategie wzmacniające odporność stosowane w gospodarstwach 
rolnych (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.

W odniesieniu do częstotliwości stosowania poszczególnych strategii 
wzmacniania odporności gospodarstw rolnych rolnicy większość strategii 
wdrażali nieprzerwalnie w ciągu ostatnich 5 lat, w tym w największym stopniu 
były to strategie związane z pracą poza gospodarstwem rolnym (69,23%) oraz 
wykorzystywaniem informacji rynkowych do zaplanowania działalności 
gospodarstwa na następny sezon (63,64%). Ponad połowa rolników w okresie 5-
letnim nieprzerwalnie utrzymywała oszczędności, nie posiadała zobowiązań lub 
utrzymywane one były na niskim poziomie, różnicowała produkcję (np. 
mieszana hodowla zwierząt i uprawa lub kombinacja kilku upraw lub zwierząt), 
wdrażał inwestycje w technologie oraz zróżnicowała działania w gospodarstwie 
(np. agroturystyka, sprzedaż w gospodarstwie lub energia odnawialna) (rys. 5). 

92,86

90,48

90,48

85,71

83,33

78,57

69,05

69,05

59,52

57,14

52,38

42,86

42,86

40,48

30,95

23,81

14,29

0 20 40 60 80 100

Praca poza gospodarstwem (ja lub członek rodziny)

Utrzymywanie oszczędności

Różnicowanie produkcji

Niskie lub brak zobowiązań finansowych

Wprowadzenie nowych upraw

Wykorzystywanie informacji rynkowych

Zwiększenie płodozmianu

Inwestycje w technologie

Zwiększenie użycia nawozów i środków ochrony roślin

Zwiększenie elastyczności w harmonogramie produkcji

Zróżnicowanie pod względem innych działań w…

Używanie kontraktów produkcyjnych lub…

Współpraca z innymi rolnikami

Zawarcie umowy ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt

Członkostwo w organizacji (między)branżowej

Wyeliminowanie części gruntów ornych z produkcji

Członkostwo w organizacji producentów, spółdzielni lub…

%



702 

Rysunek 5. Strategie wzmacniające odporność stosowane w gospodarstwach 
rolnych ze względu na częstotliwość ich stosowania (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.
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teledetekcji/telemetrii (np. rolnictwo precyzyjne), mniejsze znaczenie rolnicy 
przypisują globalizacji.

Podsumowanie 

Nasza analiza dostarcza wglądu w zdolności odpornościowe i ich 
komponenty, postrzegane przez rolników w województwie lubelskim. 
Dowodzimy, że głównymi wyzwaniami, przed jakimi stoją ankietowani rolnicy 
jest ryzyko rynkowe oraz ryzyko związane ze zmianami klimatu. To powoduje, 
że konieczne jest holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem w rolnictwie, 
które obejmuje szereg różnych wyzwań, które mogą występować jednocześnie
oraz szereg różnych działań wzajemnie się uzupełniających.  

Większość gospodarstw rolnych nie wykazuje obecnie ogólnej odporności. 
W zdecydowanej większości rolnicy wskazali, że gdy wydarzy się coś trudnego, 
nie mają oni możliwości przywrócić gospodarstwa do poprzedniej rentowności. 
Jednak w perspektywie najbliższych 5 lat ponad połowa ankietowanych 
rolników oczekuje, że ich gospodarstwo rolne będzie odporne na wyzwania 
gospodarcze (rynkowe) i środowiskowe. Może się to wiązać z działaniami 
i strategiami adaptacyjnymi i transformacyjnymi wdrażanymi obecnie  
w analizowanych gospodarstwach rolnych. Przy czym należy zauważyć, że 
nieco mniej rolników odznacza się zdolnością transformacyjną, głównie dlatego, 
że wiąże się ona z większymi i bardziej radykalnymi zmianami w obrębie 
gospodarstwa rolnego. Należy sądzić, że podejmowane przez rolników zmiany  
o charakterze adaptacyjnym i transformacyjnym w odpowiedzi na wyzwania 
gospodarcze i środowiskowe są od siebie zależne i wzajemnie się wzmacniają. 
Poprawa jednej zdolności w zakresie odporności może wymagać ulepszenia 
dwóch pozostałych, a zatem dostarcza cennych informacji na temat polityk 
zwiększania odporności. Na przykład zdolność adaptacji lub zdolność do 
przekształcania w dłuższej perspektywie może wymagać odporności 
w perspektywie krótkoterminowej (Spiegel i in., 2021).  

Czynnikiem, który można w znacznym stopniu ograniczać wdrażanie 
działań wzmacniających ogólną odporność gospodarstw rolnych jest 
nastawienie rolnika do ryzyka. W analizowanej grupie gospodarstw większość
rolników ma wyważony stosunek do ryzyka, co może wpływać na zakres 
wprowadzanych zmian. Nieliczni rolnicy są skłonni do podejmowania ryzyka 
i należy się spodziewać, że to właśnie ta grupa rolników w największym stopniu 
będzie wzmacniać ogólną odporność wprowadzając znaczące zmiany 
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w obszarze prowadzonej działalności. Rolnicy w większości są gotowi do 
podjęcia większego ryzyka w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań 
w działalności rolniczej oraz działalności rolniczej w ogóle. Większość rolników 
wskazała, że to właśnie innowacyjne rozwiązania oparte na cyfryzacji 
i teledetekcji/telemetrii są najważniejszymi procesami poprawy ogólnej 
odporności gospodarstw rolnych. Natomiast rolnicy nie są gotowi podjąć 
większego ryzyka związanego ze zwiększeniem poziomu zadłużenia 
gospodarstwa rolnego. 

W odpowiedzi na wyzwania, na jakie zagrożone są gospodarstwa rolne 
rolnicy wdrażali różne strategie mające na celu budowanie ich ogólnej 
odporności. Przy czym rolnicy stosowali dobrze im znane strategie, w tym 
różnicowanie źródeł dochodów, różnicowanie produkcji i gromadzenia 
oszczędności na trudne czasy. Były one stosowane w gospodarstwach rolnych 
nieprzerwalnie w ciągu ostatnich 5-ciu lat. Są to strategie, które umożliwiają 
rolnikom ograniczenie ryzyka naturalnego, rynkowego i katastroficznego, a tym 
samym budowanie ogólnej odporności gospodarstw rolnych. Strategie podziału 
ryzyka były wdrażane znacznie rzadziej, a częstotliwość ich stosowania była 
sporadyczna. Taki dobór strategii budowania odporności ogólnej gospodarstw 
rolnych może wynikać z ich specyfiki. Należy podkreślić, że gospodarstwa rolne 
objęte badaniem to gospodarstwa małe o średniej powierzchni 8 ha, które 
osiągają przychody ze sprzedaży brutto produktów i usług rolniczych poniżej 50 
tys. zł.

Rolnicy w większości byli zdania, że odpowiedzialność za budowanie 
ogólnej odporności gospodarstw rolnych spoczywa na nich samych, jednak aby 
budować odporność ogólną gospodarstw rolnych potrzebne będzie większe 
wsparcie ze środków publicznych (krajowych i unijnych). Wsparcie to powinno 
odnosić się do zwiększenia dostępu rolników do zewnętrznych źródeł 
finansowania zmian w gospodarstwach rolnych, szczególnie tych o charakterze 
innowacyjnym i transformacyjnym, stworzenia nowych programów 
ubezpieczenia, wdrożenia instrumentów stabilizacji dochodów, jak również 
zwiększenia wsparcia w zakresie pozyskiwania wiedzy na temat zmian klimatu, 
zagrożeń klimatycznych i ich skutków oraz kompleksowego wprowadzania 
zmian w celu osiągnięcia bardziej odpornych na wstrząsy gospodarstw rolnych. 
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Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
w związku z realizacją badań w ramach projektu pt.: "Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym 
zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji  
i technologii oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu" (akronim: UBROL), który uzyskał dofinansowanie 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu GOSPOSTRATEG (umowa nr 
Gospostrateg1/390422/25/NCBR/2019), zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza 
ankiety.  
 
 
Ankieta jest anonimowa. Informacje zawarte w kwestionariuszu objęte są tajemnicą statystyczną i służyć będą 
wyłącznie celom naukowym. 
 

 

1. Pana/i gospodarstwo rolne określić można jako: 
a) roślinne (powyżej 2/3 przychodów pochodzi z produkcji roślinnej) 
b) zwierzęce (powyżej 2/3 przychodów pochodzi z produkcji zwierzęcej) 
c) mieszane 
 
2. Powierzchnia użytków rolnych ...................................... 
 
3. Pana/i gospodarstwo rolne określić można jako: 
a) konwencjonalne (stawiam na dużą wydajność) 
b) ekologiczne 
c) integrowane (nie rezygnuje z przemysłowych środków produkcji, ale stosuje je w sposób umiarkowany, 
starając się połączyć efektywność z zasadami ekologii) 
d) precyzyjne (wykorzystuje wysoko rozwinięte technologie nawigacyjne i informatyczne) 
 
4. Jakie są szacunkowe przychody ze sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) produktów i usług rolniczych w 2021 
roku? 
a) poniżej 50 tys. zł 
b) 50-100 tys. zł 
c) powyżej 100 tys. zł 
 
5. Od ilu lat zarządza Pan/i swoim gospodarstwem rolnym? ........................ 
 
6. Czy w Pana/i gospodarstwie rolnym jest następca, który mógłby przejąć gospodarstw rolne w przyszłości? 
a) tak 
b) nie 
c) nie wie 
 
7. Czy jest Pan/i osobą w pełni przygotowaną do podejmowania ryzyka? 
a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 
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8. Jak określa Pan/i swój stosunek do ryzyka? 
a) boję się podejmować ryzykownych decyzji 
b) mam wyważony stosunek do ryzyka 
c) jestem skłonny do podejmowania ryzyka 
 
9. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami? 

Jestem gotów podjąć większe ryzyko 
niż inni rolnicy pod względem... 

zdecydowanie 
nie 

raczej nie nie mam 
zdania 

raczej 
tak 

zdecydowanie 
tak 

Produkcji      
Marketingu i ceny      
Ryzyka finansowego (np. zaciągniecie 
kredytu) 

     

Innowacji      
Działalności rolniczej w ogóle      

 
10. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, poniższe wydarzenia stanowiły wyzwanie dla gospodarstwa rolnego w 
ostatnich 5 latach? 

 małe średnie duże 
Utrzymujące się wysokie ceny nakładów (np. nawozy, pasze, nasiona)    
Wahania cen (np. nawozy, pasze, nasiona)    
Utrzymujące się niskie ceny rynkowe    
Ograniczony dostęp do kredytów bankowych    
Opóźnione płatności od odbiorców    
Nieatrakcyjne oferty umów ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt    
Trwałe ekstremalne zjawiska pogodowe (np. powodzie, susze, mróz)    
Ograniczona wiedza na temat zmian klimatu    
Ograniczona dostępność wykwalifikowanych pracowników rolnych    
Surowe przepisy (np. dotyczące ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt 
lub konkurencji) 

   

Redukcja dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej    
 

11. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami? 

 nie zgadzam 
się 

nie mam 
zdania 

zgadzam 
się 

Gdy wydarzy się coś trudnego, moje gospodarstwo może z łatwością 
powrócić do obecnej rentowności 

   

Mogę  przyjąć nowe czynności, odmiany lub technologie w 
odpowiedzi na trudne sytuacje 

   

W porównaniu z innymi rolnikami z mojego regionu jestem jednym 
z pierwszych, którzy wypróbowali nową praktykę w moim 
gospodarstwie 

   

To głównie od rolnika zależy, czy poradzi sobie z wyzwaniami w 
gospodarstwie 

   

Budowanie odporności gospodarstw rolnych jest możliwe przy 
większym wsparciu środków publicznych 

   

Biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat, moje gospodarstwo często 
doświadczało negatywnych konsekwencji wyzwań rolniczych 

   

Oczekuję, że przez następne 5 lat moje gospodarstwo będzie 
odporne na wyzwania rolnicze 

   

Oczekuję, że przez następne 20 lat moje gospodarstwo będzie 
odporne na wyzwania rolnicze 
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12. Które z poniższych rozwiązań wdrażał Pan/i w ciągu ostatnich 5 lat w gospodarstwie rolnym? 

 nie sporadycznie tak- cały czas 
Utrzymywanie oszczędności na trudne czasy    
Wykorzystywanie informacji rynkowych do zaplanowania 
działalności gospodarstwa na następny sezon 

   

Niskie lub brak zobowiązań finansowych    
Różnicowanie produkcji (np. mieszana hodowla zwierząt i uprawa 
lub kombinacja kilku upraw lub zwierząt) 

   

Inwestycje w technologie w celu kontrolowania zagrożeń     
Zróżnicowanie pod względem innych działań w gospodarstwie (np. 
agroturystyka, sprzedaż w gospodarstwie lub energia odnawialna) 

   

Zwiększenie elastyczności w harmonogramie produkcji (np. aby 
poradzić sobie z sezonowością) 

   

Zwiększenie użycia nawozów i środków ochrony roślin    
Praca poza gospodarstwem (ja lub członek rodziny)    
Współpraca z innymi rolnikami w celu zabezpieczenia nakładów 
lub produkcji (np. kupowanie razem środków produkcji, 
współdzielenie maszyn lub wymiana gruntów) 

   

Członkostwo w organizacji producentów, spółdzielni lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

   

Zwiększenie płodozmianu    
Wprowadzenie nowych upraw    
Wyeliminowanie części gruntów ornych z produkcji    
Zawarcie umowy ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt    
Członkostwo w organizacji (między)branżowej (np. współpraca z 
podmiotami łańcucha wartości, takimi jak przetwórcy, sprzedawcy 
detaliczni i dostawcy technologii) 

   

Używanie kontraktów produkcyjnych lub marketingowych do 
sprzedaży (części) produkcji 

   

 
 
13. Biorąc pod uwagę najbliższe 5 lat, jakie według Pana/i będą najważniejsze strategie radzenia sobie z 
wyzwaniami w gospodarstwie? 

 zdecydowanie 
nie ważne 

raczej nie 
ważne 

nie mam 
zdania 

raczej 
ważne 

zdecydowanie 
ważne 

Utrzymywanie oszczędności na trudne 
czasy 

     

Wykorzystywanie informacji 
rynkowych do zaplanowania 
działalności gospodarstwa na 
następny sezon 

     

Niskie lub brak zobowiązań 
finansowych 

     

Różnicowanie produkcji (np. mieszana 
hodowla zwierząt i uprawa lub 
kombinacja kilku upraw lub zwierząt) 

     

Inwestycje w technologie w celu 
kontrolowania zagrożeń  

     

Zróżnicowanie pod względem innych 
działań w gospodarstwie (np. 
agroturystyka, sprzedaż w 
gospodarstwie lub energia 
odnawialna) 
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Zwiększenie elastyczności w 
harmonogramie produkcji (np. aby 
poradzić sobie z sezonowością) 

     

Zwiększenie użycia nawozów i 
środków ochrony roślin 

     

Praca poza gospodarstwem (ja lub 
członek rodziny) 

     

Współpraca z innymi rolnikami w celu 
zabezpieczenia nakładów lub 
produkcji (np. kupowanie razem 
środków produkcji, współdzielenie 
maszyn lub wymiana gruntów) 

     

Członkostwo w organizacji 
producentów, spółdzielni lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej 

     

Zwiększenie płodozmianu      
Wprowadzenie nowych upraw      
Wyeliminowanie części gruntów 
ornych z produkcji 

     

Zawarcie umowy ubezpieczenia upraw 
i/lub zwierząt 

     

Członkostwo w organizacji 
(między)branżowej (np. współpraca z 
podmiotami łańcucha wartości, takimi 
jak przetwórcy, sprzedawcy detaliczni i 
dostawcy technologii) 

     

Używanie kontraktów produkcyjnych 
lub marketingowych do sprzedaży 
(części) produkcji 

     

 

14. W jaki stopniu Pana/i gospodarstwo rolne narażone jest na ryzyko? 

 nie dotyczy nisko średnio wysoko bardzo 
wysoko 

Gradobicie       
Powódź      
Susza       
Pożar      
Wymarznięcie      
Nadmierne opady atmosferyczne      
Szkodniki i choroby upraw      
Szkodniki i choroby zwierząt 
gospodarskich 

     

 

 

 

 

 

 



714 

15. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami? 

 nie  nie mam 
zdania 

tak 

Wprowadziłem/łam znaczące zmian w praktykach 
rolniczych z powodu zmian klimatu 

   

Reagowanie na zmiany klimatu to najważniejsza kwestia 
dla mojego gospodarstwa rolnego 

   

Zmiana klimatu znacząco wpłynie na rentowność 
mojego gospodarstwa 

   

Uważam, że reakcja na zmiany klimatu nie jest 
konieczna 

   

Myślę, że adaptacja do innych problemów jest 
ważniejsza niż adaptacja do zmiana klimatu 

   

 

16. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami? 

Aby dostosować rolnictwo do zmieniających się 
warunków klimatycznych, konieczne będą zmiany.... 

nie  nie mam 
zdania 

tak 

Dostosowanie terminów zabiegów polowych do 
warunków wegetacji roślin (daty siewów, aplikacji 
nawozów i środków ochrony roślin) 

   

Właściwy dobór roślin w płodozmianie    
Zwiększenie nawadniania roślin    
Optymalizacja wielkości i sposobu stosowania nawozów 
mineralnych 

   

Zwiększenie areału upraw energetycznych    
Wymiana odmian roślin uprawnych na lepiej 
przystosowane do zmienionego klimatu 

   

Monitorowanie rozprzestrzeniania się szkodników i 
chorób oraz opracowanie metod, które zwiększą 
odporność upraw na te patogeny 

   

Wdrażanie internetowych systemów wspomagania 
decyzji (np. System monitoringu suszy rolniczej, system 
monitoringu agrofagów, system wspomagania decyzji w 
zwalczaniu zarazy ziemniaka 

   

Narzędzia do sporządzania planów nawożenia oraz 
symulowania produkcji nawozów naturalnych 

   

Dostosowanie ofert kredytów bankowych do potrzeb 
rolników 

   

Dostosowanie obecnego systemu ubezpieczeń upraw 
i/lub zwierząt do potrzeb rolników 

   

Zwiększenie usług doradztwa rolniczego w obszarze 
nowych metod i technik upraw i hodowli zwierząt 
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17. Według Pana/i co w największym stopniu ogranicza adaptację rolników do zmian klimatu? 

 nie zgadzam się nie mam 
zdania 

zgadzam się 

Ograniczony dostęp do wsparcia technicznego i 
instytucjonalnego 

   

Brak dostępu do aktualnych informacji o pogodzie    
Nieprzewidywalność pogody    
Ograniczony dostęp do zasobów lub aktywów    
Brak zachęt rządowych    
Ograniczony dostęp do kredytów bankowych    
Ograniczony dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat 
metod i technologii produkcji 

   

Wysokie koszty nakładów rolniczych    
Niewystarczająca siła robocza w gospodarstwie    
Ograniczony dostęp do rynków rolnych    
Ograniczony dostęp do doradców rolnych    
Ograniczony dostęp do dotacji rolniczych    
 

18. Jaka będzie zdaniem Pana/i rola następujących procesów z punktu widzenia poprawy odporności 
gospodarstw rolnych? 

 niska średnia ważna 
Cyfryzacja    
Wdrażanie teledetekcji/telemetrii (np. rolnictwo 
precyzyjne) 

   

Globalizacja     
 

Metryczka 

1. Wiek ...................... 
 
2. Wykształcenie 

a) podstawowe 
b) zawodowe 
c) policealne 
d) wyższe 

 
3. Czy ukończył Pan/i szkołę o kierunku rolniczym? 

a) tak 
b) nie 

 
4. Czy w ostatnim roku nabył/a Pan/i polisę ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt gospodarskich? 

a) tak 
b) nie 

 

 

Dziękujemy za udział w badaniach. 
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Michał Soliwoda, Agnieszka Kurdyś-Kujawska 

11. Procesy adaptacyjne gospodarstw rolnych 
w czasach niepewności i ich determinanty

Wprowadzenie  
Rolnictwo jest ważną działalnością gospodarczą, społeczna i kulturalną 

oraz zapewnia szeroki zakres usług ekosystemowych. Co ważne rolnictwo 
w wielu formach i regionach pozostaje bardzo wrażliwe na zmiany klimatu, 
które są dominującym źródłem zmienności produkcji i ciągłym źródłem 
zakłóceń w usługach ekosystemowych (Howden i in., 2007).

W przyszłości przewiduje się długoterminowe zmiany średnich rocznych 
i sezonowych wzorców opadów, temperatury i wilgotności, a także bardziej 
nieregularne i ekstremalne zjawiska pogodowe prowadzące do zwiększonego 
ryzyka powodzi, suszy i pożarów (Coumou i Rahmstorf, 2012). Przewidywany 
ich wpływ na rolnictwo obejmuje redystrybucję dostępności wody i pogorszenie 
jej jakości, zwiększoną erozję gleby i zmniejszoną wydajność upraw (McCarl, 
2010 ). Zmiany temperatury i opadów, jak również ekstremalne warunki 
pogodowe i klimatyczne, wpłyną na wydajność upraw i produktywność zwierząt 
gospodarskich i w związku z tym na dochód z produkcji rolnej, co przyniesie 
straty gospodarcze w wielu regionach europejskich (EEA, 2019). Zmiany 
klimatu wpływają na produkcję rolną na co najmniej sześć sposobów (Olesen 
i in., 2011). Można wyróżnić trzy efekty bezpośrednie: – wpływ rosnącego 
stężenia CO2 na produktywność upraw i efektywność wykorzystania zasobów 
(wody i składników pokarmowych); – wpływ zmian temperatury, opadu, 
promieniowania słonecznego i wilgotności itd. na rozwój roślin i na wysokość 
plonu; – zmiany strat spowodowanych szkodliwymi zjawiskami pogodowymi 
(np. fale upałów, mrozy i przymrozki, susze, opady intensywne i powodzie); 
oraz trzy efekty pośrednie: – zmiany przydatności różnych gatunków i odmian 
roślin uprawnych na danym obszarze (w szczególności – zmiana zasięgu roślin 
ciepłolubnych w kierunku północnym); – zmiany odżywiania roślin 
i występowania chwastów, szkodników i chorób; – zmiany w oddziaływaniu na 
środowisko (np. wymywanie składników odżywczych) lub degradacja systemu 
fizycznego (np. erozja gleb).

Za najbardziej skuteczny sposób ograniczania negatywnych skutków zmian 
klimatu w rolnictwie uznaje się podjęcie działań adaptacyjnych (Kandlikar 
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i Risbey 2000). Adaptacja rolników do zmian klimatu to zagadnienie, któremu 
poświęca się dużo miejsca w debacie o przyszłości europejskiego rolnictwa.  
W założeniu adaptacja polega na "dostosowaniu się do aktualnych lub 
oczekiwanych (długoterminowych) zmian klimatu i jego skutków" (IPCC, 2014). 
Adaptacja to "korekta w systemach ekologicznym, społecznym lub 
ekonomicznym w odpowiedzi na rzeczywiste lub oczekiwane bodźce klimatyczne 
oraz ich skutki. Termin ten odnosi się do zmian w procesach, praktykach lub 
strukturach mających na celu złagodzić lub zrekompensować potencjalne szkody 
lub wykorzystać możliwości związane ze zmianami klimatu" (IPCC, 2001). 

Działania adaptacyjne mogą być podejmowane na różnych płaszczyznach, 
mają różny stopień trwałości, intensywności i innowacyjności (Smit i in., 2000). 
Coraz więcej dowodów empirycznych wskazuje, że przemyślane, solidnie 
wdrożone działania adaptacyjne na poziomie gospodarstwa rolnego są 
skutecznymi strategiami radzenia sobie, które mogą utrzymać produkcję, 
znacznie zmniejszyć negatywny wpływ zmian klimatu i zminimalizować 
wrażliwość gospodarstwa rolnego (Wood i in., 2014). 

Skuteczność wdrażania strategii adaptacyjnych uzależniona jest od szeregu 
różnych czynników o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym, przy 
czym w dużej mierze jest ona uzależniona od postrzegania przez rolników 
zmian klimatycznych (Regasa i Akirso, 2019). Percepcja i strategie adaptacyjne 
to dwa kluczowe elementy procesu adaptacji (Maddison, 2007). Rolnicy muszą 
najpierw dostrzec wpływ zmian klimatu, aby podjąć odpowiednie strategie 
adaptacyjne w celu złagodzenia swojej podatności i zwiększenia ogólnej 
odporności systemu agroekologicznego (Bryan i in., 2009).  

Cel naszych badań koncentruje się na trzech głównych koncepcjach, tj. 
określeniu postrzegania przez rolników ryzyka zmian klimatu, identyfikacji 
postaw wobec zmian adaptacyjnych w gospodarstwach rolnych oraz ustaleniu 
głównych barier ograniczających adaptację rolników do zmian klimatu.  

Do analizy wykorzystano dane pozyskane z przeprowadzonego w okresie 
luty-marzec 2022 roku badania sondażowego, w którym narzędziem 
badawczym był kwestionariusz ankiety. 

Adaptacja do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa rolnego 

W dobie występujących z coraz większą skalą, częstotliwością 
i intensywnością zmian klimatu i ich wpływ na zakłócenia w funkcjonowaniu 
gospodarstw rolnych coraz większego znaczenia nabiera adaptacja rolników do 



718

postępujących zmian. Adaptacja jest ciągłym strumieniem działań, decyzji 
i postaw, które wpływają na decyzje dotyczące wszystkich aspektów życia 
i odzwierciedlają istniejące normy i procesy społeczne (Smit i in., 2000 ). Może 
ona obejmować budowanie zdolności adaptacyjnych, zwiększając w ten sposób 
zdolność jednostek, grup lub organizacji do przystosowania się do zmian, jak 
i wdrażanie decyzji adaptacyjnych, tj. przekształcanie tej zdolności 
w działanie. Oba wymiary adaptacji można wdrożyć w ramach przygotowań lub 
w odpowiedzi na wpływy generowane przez zmieniający się klimat. Działania 
związane z budowaniem zdolności adaptacyjnych mogą obejmować 
przekazywanie informacji o zmianie klimatu, budowanie świadomości 
potencjalnych skutków, utrzymywanie dobrostanu, ochronę własności lub 
gruntów, utrzymywanie wzrostu gospodarczego lub wykorzystywanie nowych 
możliwości. Cele związane z wdrażaniem decyzji adaptacyjnych z większym 
prawdopodobieństwem będą koncentrować się na zmniejszeniu skumulowanych 
skutków zmian klimatu, zapewnieniu, że środki adaptacyjne podjęte przez jedną 
organizację nie będą miały negatywnego wpływu na inne, unikaniu 
przewidywanych negatywnych skutków zmian klimatu oraz zapewnieniu, że 
adaptacji są zminimalizowane (Adger i in., 2005).  

Adaptacja jest procesem świadomej zmiany w oczekiwaniu lub reakcji na 
bodźce zewnętrzne i stres (Nelson i in., 2007). Obejmuje ona zmiany  
w systemach społeczno-ekologicznych w odpowiedzi na rzeczywiste  
i oczekiwane skutki zmian klimatu w kontekście interakcji zmian 
nieklimatycznych. Strategie i działania adaptacyjne mogą obejmować zarówno 
krótkoterminowe radzenie sobie, jak i długoterminowe, głębsze transformacje, 
dążąc do osiągnięcia czegoś więcej niż tylko celów związanych ze zmianą 
klimatu i mogą, ale nie muszą, odnieść sukces w łagodzeniu szkód lub 
wykorzystaniu korzystnych możliwości (Moser i Ekstrom, 2010) (rys. 1). 
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Rysunek 1. Skala i zakres adaptacji do zmian klimatu 

Źródło:  Moser, J.A. (2010). Ekstrom A framework to diagnose barriers to climate change 
adaptation Proc. Natl. Acad. Sci., 107 (51), 22026-22031.

Adaptacja do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa rolnego może mieć 
charakter adaptacji autonomicznej i adaptacji planowanej. Adaptacja 
autonomiczna to reakcja np. rolnika na zmieniające się schematy opadów, 
polegająca na tym, że zmienia on uprawy lub stosuje różne terminy zbioru  
i sadzenia/siewu. Planowane środki adaptacyjne to świadome opcje polityki lub 
strategie reagowania, często wielosektorowe, mające na celu zmianę zdolności 
adaptacyjnych systemu rolnego lub ułatwienie określonych adaptacji. Na 
przykład przemyślane strategie wyboru i dystrybucji upraw w różnych strefach 
agroklimatycznych, zastępowanie starych upraw nowymi i zastępowanie 
zasobów spowodowane niedoborem (Easterling, 1996). 

Smit i Skinner (2002) dokonali grupowania opcji adaptacyjnych na cztery 
główne kategorie, które nie wykluczają się wzajemnie (rys. 2).
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Rysunek 2. Opcje adaptacji do zmian klimatu 

Źródło: Smit, B., Skinner, M.W. (2002). Adaptation options in agriculture to climate change:  
A typology. Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Chang. 7, 85-114.

Do pierwszej kategorii opcji adaptacyjnych zalicza się postęp 
technologiczny (opracowywanie nowych odmian upraw, opracowywanie 
systemów wczesnego ostrzegania i opracowywanie innowacji w zakresie 
gospodarki wodnej). Druga kategoria obejmuje programy rządowe
i ubezpieczenia (opracowywanie programów ubezpieczeń upraw, modyfikacja 
programów dotacyjnych). Kategoria trzecia to zmiany w praktykach 
produkcyjnych w gospodarstwie (zróżnicowanie rodzajów i odmian upraw lub 
zwierząt gospodarskich, zmiana harmonogramu prowadzenia działalności 
rolniczej i zmiana sposobu nawadniania). Z kolei czwarta kategoria odnosi sie 
do zmian w zarządzaniu finansami gospodarstwa rolnego (dywersyfikacja źródeł 
dochodów gospodarstw domowych oraz wykup ubezpieczenia upraw). Ostatnie 
dwie kategorie obejmują głównie podejmowanie decyzji na poziomie 
gospodarstwa przez rolników (Feng i in., 2017). Zmiany praktyk na poziomie 
gospodarstw mają podstawowe znaczenie w skutecznej adaptacji rolniczej do 
zmian klimatu (Howden i in., 2007).
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Działania adaptacyjne gospodarstw rolnych, aby sprostać przyszłym
warunkom klimatycznym będą musiały uwzględniać wprowadzenie zmiany,
takich jak:   

dostosowanie terminów zabiegów polowych do warunków wegetacji 
roślin (daty siewów, aplikacji nawozów i środków ochrony roślin),

właściwy dobór roślin w płodozmianie, 
zwiększenie nawadniania roślin, 
optymalizacja wielkości i sposobu stosowania nawozów mineralnych,  
zwiększenie areału upraw energetycznych, 
wymiana odmian roślin uprawnych na lepiej przystosowane do

zmienionego klimatu,  
przystosowanie roślin paszowych do zmienionych warunków naturalnych 

– odpornych na susze i upały, 
monitorowanie rozprzestrzeniania się szkodników i chorób oraz 

opracowanie metod, które zwiększą odporność upraw na te patogeny,  
wdrażanie internetowych systemów wspomagania decyzji (np. system 

monitoringu suszy rolniczej, system monitoringu agrofagów, system 
wspomagania decyzji w zwalczaniu zarazy ziemniaka,  

narzędzia do sporządzania planów nawożenia oraz symulowania 
produkcji nawozów naturalnych (DODR, 2019; Reilly i Schimmelpfennig, 
1999; FAO, 2005).

Determinanty adaptacji rolników do zmian klimatu

Na przyjęcie praktyk adaptacyjnych w gospodarstwach rolnych wpływa 
szereg czynników o charakterze ekonomicznym (np. wielkość gospodarstwa 
rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego, pozarolnicze źródła dochodów),
społecznym (np. wiek, wykształcenie, doświadczenie rolnika, liczba osób 
w gospodarstwie rolnika, posiadanie sukcesora), środowiskowym (np. 
ekspozycja na ryzyko klimatyczne, warunki agrotechniczne) oraz 
instytucjonalnym (dostęp do usług kredytowych, dostęp do szkoleń, dostęp do 
informacji o zmienia klimatu).

Trinh (2017) dowodzi, że czynnikami pozytywnie wpływającymi na 
prawdopodobieństwo adaptacji rolników do zmian klimatu są wielkość 
gospodarstwa rolnego, poziom szkód, uczestnictwo w szkoleniach dotyczących 
zmian klimatu, doświadczenie oraz dostęp do zewnętrznych źródeł 
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finansowania. Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących zmian klimatu miało 
największy znaczący wpływ na prawdopodobieństwo przystosowania się 
rolników do zmian klimatu.  Gospodarstwa domowe z dużymi obszarami 
użytków rolnych były bardziej skłonne do przystosowania się do zmian klimatu 
w porównaniu z gospodarstwami, które uprawiały mniejsze obszary 
rolnicze.  Zależność tę można przypisać większej sile roboczej związanej 
z działalnością rolniczą i większym dochodom generowanym w wyniku 
nadwyżki siły roboczej, którą można wykorzystać do finansowania strategii 
przystosowania się do zmian klimatu (Adeagbo i in., 2021). 
Prawdopodobieństwo przystosowania się do zmian klimatu gospodarstw rolnych 
o wysokim poziomie szkód było o znacznie wyższe niż gospodarstw o niskim 
poziomie szkód. Ponadto bardziej doświadczeni rolnicy wykazują większe 
prawdopodobieństwo wprowadzenia zmian w celu radzenia sobie ze zmianami 
klimatu w porównaniu z rolnikami o mniejszym doświadczeniu. Również 
rolnicy, którzy mają lepszy dostęp do kredytów, byli bardziej skłonni do 
dostosowania się do zmian klimatu w swojej produkcji rolnej. Dostęp do 
kredytów kompensuje ograniczenia finansowe, a tym samym umożliwia 
rolnikowi zakup środków, takich jak ulepszona odmiana upraw i nawozów 
wymaganych do adaptacji (Deressa i in., 2018). 

Amir i in. (2020) dowiedli z kolei, że poziom wykształcenia odgrywa 
nadrzędną rolę w procesie podejmowania decyzji adaptacyjnych 
rolników.  Lepiej wykształceni rolnicy są bardziej skłonni do przyjęcia 
innowacyjnych praktyk agronomicznych niż rolnicy o niższym poziomie 
edukacji. Poinformowani i świadomi rolnicy z entuzjazmem poszukują 
dodatkowej wiedzy na temat strategii zarządzania ryzykiem 
klimatycznym. Edukacja służy jako kanał do rozpowszechniania świadomości
na temat zagrożeń związanych z klimatem i przygotowania do lepszych opcji
reagowania.  Ndamani i Watanabe (2016) sugerują, że lepiej wykształceni 
rolnicy mają większą wiedzę ze względu na możliwość dostępu do informacji 
dotyczących zmian klimatycznych i możliwości adaptacyjnych. Można 
argumentować, że lepsze wykształcenie, oprócz podniesienia percepcji 
i nastawienia do zagrożeń związanych z klimatem, jest również kluczem do 
podejścia do odpowiednich praktyk rolniczych. Adeagbo i in. (2021) wskazuje,
że gorzej wykształceni rolnicy są niechętni przyjmowaniu innowacji. Poza tym 
są oni asertywni co do skuteczności prymitywnych metod. Opierają się bardziej 
na doświadczeniu i tradycyjnej wiedzy niż na postępie naukowym.
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Huber i in. (2015) dowodzą natomiast, że niepewność co do sukcesji 
gospodarstwa rolnego determinuje wdrażanie praktyk adaptacyjnych 
w gospodarstwie rolnym. Rolnicy którzy odznaczali się mniejszą niepewnością 
co do sukcesji mają większe intencje rozwojowe i większą chęć dostosowania 
praktyk gospodarowania do zmieniającego się klimatu.

Dochody gospodarstw rolnych w znaczący sposób determinują charakter 
i skalę działań adaptacyjnych. Ali i Erenstein (2017) są zdania, że gospodarstwa 
rolne dysponujące wystarczającymi zasobami finansowymi są bardziej skłonne 
do wprowadzania innowacji. Poza tym są skłonne inwestować w lepsze 
urządzenia nawadniające, eksperymentować z wzorcami upraw i wybierać 
innowacyjne środki na rzecz poprawy wydajności rolnictwa.  

Dywersyfikacja źródeł dochodów również wpływa na działania
adaptacyjne. Ashraf i in. ( 2014) zaobserwowali pozytywną korelację między 
dochodami gospodarstw domowych a strategiami adaptacji. Odkrycia 
potwierdzają, że rolnicy, którzy polegają na różnych źródłach dochodów, 
z łatwością radzą sobie z anomaliami pogodowymi i klimatycznymi. Odmienne 
natomiast wyniki badań przedstawił Das i in. (2020) sugerując, że rolnicy 
z pozarolniczymi źródłami dochodów rzadziej stosują metody przystosowania 
się do zmian klimatu, ponieważ mogą z łatwością całkowicie przestawić się na 
zatrudnienie poza gospodarstwem, zwłaszcza gdy koszty adaptacji do zmian 
klimatu stają się kosztowne i nieosiągalne.  

Dostęp rolników do usług doradczych służy jako istotny kapitał ludzki, 
który informuje ich o zmianach i nowoczesnych praktykach rolniczych 
w systemie rolniczym. Dostęp do usług doradczych może zapewnić rolnikom 
wysokiej jakości informacje o tym, jak najlepiej radzić sobie ze zmianami 
klimatu i ich wpływem na gospodarstwo rolne. Konsekwentny kontakt między 
rolnikami a doradcą dostarcza odpowiednich informacji, takich jak zarządzanie 
gospodarstwem, planowanie, praktyki i nowe technologie rolnicze, które 
pomogłyby rolnikom poprawić plony i rentowność ( Oseni i in., 2014 ).

Adeagbo i in. (2021) wskazuje, że dostęp do informacji na temat  praktyk 
agronomicznych upraw determinuje podjęcie działań adaptacyjnych 
w gospodarstwie rolnym. Rolnicy posiadający większą wiedzę na temat działań 
innowacyjnych byli skłonni do zmian w modelach upraw, zdobywania 
informacji technicznych i zwiększania świadomości na temat lepszych produkcji 
roślinnych. 

Purwanti i in. (2022) dowodzi, że  transfer środków publiczny znacząco 
wpływ na strukturę upraw i adaptacja nawadniania, co sugeruje, że rolnicy, 
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którzy otrzymali transfer publiczny, byli bardziej prawdopodobnie zmienią wzór 
upraw i poprawią nawadnianie. Transfer publiczny jest to kapitał finansowy, 
który może wspierać utrzymanie rolników i inwestycje związane z rolnictwem.
Rolnicy mogą zmienić swoje wzorce upraw, jeśli mają środki finansowe. Mogą 
też inwestować w infrastruktura związana z rolnictwem, np. poprawa 
nawadniania. 

Adaptacja rolników do zmian klimatu może się okazać trudnym 
przedsięwzięciem z powodu istnienia różnych barier, które utrudniają przyjęcie 
strategii adaptacyjnych. Wśród barier adaptacji gospodarstw rolnych do zmian 
klimatu Mequannt i in. (2020) wymienia brak informacji o potencjale zmian 
klimatycznych, brak wiedzy na temat odpowiednich opcji adaptacyjnych, brak 
usług kredytowych i niski poziom dochodów z działalności rolniczej, brak 
odpowiedniej infrastruktury oraz brak dostępu do rynku.

Studium przypadku: analiza zdolności adaptacyjnych 
gospodarstw rolnych na zmiany klimatu  

Preferencje i stosunek rolników do zmian klimatu 

Adaptacja gospodarstw rolnych do zmian klimatu zależy między innymi od
rodzaju ryzyka i ekspozycji gospodarstwa rolnego na określone ryzyko (Berman 
i in., 2015). Adaptacja wiąże się z dostosowaniem produkcji do obserwowanych 
zmian (strategie krótkookresowe) oraz wdrażania strategii długookresowch, 
obejmujących działania w dłuższej perspektywie czasowej (10-20). Rolnicy 
mając świadomość zagrożeń mogą sprawnie reagować na zmiany (Olsen  
i Bindi, 2002). Ponadto rolnicy, którzy zaobserwowali lub posiadają wiedzę na 
temat zjawisk związanych ze zmianami klimatu są bardziej skłonni uwierzyć 
w potencjał przyszłych zagrożeń, w tym zagrożeń związanych z dużymi
zmianami klimatycznymi i w konsekwencji chętniej przyjmują określone 
praktyki adaptacyjne (Menapace i in., 2015). 

Produkcja rolnicza w gospodarstwach rolnych z analizowanego regionu  
w największym stopniu narażona jest na ryzyko suszy, ryzyko związane 
z pojawieniem się szkodników i chorób upraw oraz ryzyko wymarznięcia.
Ponad 80% ankietowanych rolników narażenie produkcji rolnej na ryzyko suszy 
oceniło jako wysokie i bardzo wysokie, w tym 28,57% jako bardzo wysokie. 
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Produkcji rolnej w analizowanych gospodarstwach rolnych zdaniem rolników 
w najmniejszym stopniu zagrażała powódź. Zagrożenie to było ocenione jako 
niskie przez 64,29% ankietowanych rolników. Wysoki odsetek rolników 
również nisko ocenił stopień narażenia produkcji rolniczej na ryzyko związane 
z pojawieniem się szkodników i chorób zwierząt gospodarskich (rys. 3). Wynika 
to przede wszystkim z faktu, że tylko niewielki odsetek w badanej grupie 
gospodarstw rolnych stanowiły gospodarstwa o typie zwierzęce. 

Rysunek 3. Ekspozycja gospodarstw rolnych na ryzyko klimatyczne  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety. 

Znaczące zmiany w praktykach rolniczych z powodu zmian klimatu 
wprowadziło niecałe 30% ankietowanych rolników. Byli to w szczególności 
rolnicy w wieku średnio 42 lata, z doświadczeniem w prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego średnio 9 lat, z wykształceniem co najmniej średnim oraz 
rolnicy którzy uważali, że są osobami w pełni przygotowanymi do 
podejmowania ryzyka. Ponad 40% rolników nie była w stanie określić czy 
zmiany wprowadzone w praktykach rolniczych były wyłącznie odpowiedzią na 
zmieniający się w ostatnim czasie klimat. Co trzeci rolnik nie dokonał 
znaczących zmian w praktykach rolniczych (rys. 4). W grupie tej znaleźli się 
przede wszystkim rolnicy w wieku wynoszącym średnio 45 lat 
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i z doświadczeniem w prowadzeniu gospodarstwa rolnego średnio 11 lat. 
W większości rolnicy ci legitymowali się wykształceniem co najwyżej średnim. 
Również większa części rolników z tej grupy wskazywał pełne przygotowanie 
do podejmowania ryzyka, przy czym ich stosunek do ryzyka jest wyważony. 
Należy jednak zauważyć, że przy podejmowaniu decyzji w zakresie wdrażania 
określonych praktyk adaptacyjnych w gospodarstwie rolnym wpływ mają także 
inne czynniki niż tylko klimat. Mogą to być dla przykładu dostępność i/lub 
koszt nakładów, takich jak nawóz, ulepszone nasiona, a nawet rynek produktów
rolnych (Fosu-Mensah i in., 2012). 

Rysunek 4. Wprowadzenie zmian w praktykach rolniczych z powodu zmian 
klimatu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety. 

Zdecydowana większość ankietowanych rolników deklarowała, że 
reagowanie na zmiany klimatu to najważniejsza kwestia w działalności rolniczej 
(61,90%). Średnia wieku tych rolników wyniosła 40 lat, zaś średni okres 
zarządzania gospodarstwem rolnym stanowił 8 lat. Byli to głównie rolnicy 
z wykształceniem średnim i wyższym, w pełni przygotowani do podejmowania 
ryzyka. Przy czym tylko nieliczni z nich byli skłonni do podejmowania ryzyka. 
Ich stosunek do ryzyka był raczej wyważony. Co piąty rolnik zaprzeczył, że 
reagowanie na zmiany klimatu są dla niego najważniejsze. Nieco mniej 
ankietowanych rolników nie potrafiła się jasno określić w tej kwestii (rys. 5).

30,95 40,48 28,57

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%nie nie mam zdania tak



727

Rysunek 5. Nastawienie rolnika do reagowania na zmiany klimatu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.

Ankietowani rolnicy w większości byli świadomi zmian klimatu i ich 
skutków dla rentowności gospodarstwa rolnego. 66,67% rolników wskazało, że 
zmiana klimatu znacząco wpłyną na rentowność gospodarstwa rolnego. 
W grupie tej przeważali rolnicy w  wieku średnio 41 lat, z doświadczeniem 
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego średnio 10 lat, legitymujący się 
wykształceniem wyższym. 14,29% ankietowanych rolników nie wiązała 
znaczącego spadku opłacalności produkcji ze zmianami klimatu, a 19,05% nie 
miała w tej kwestii zdania (rys. 6). Może to oznaczać, że rolnicy ci mają 
niewystarczającą wiedzę na temat postępujących zmian klimatu, bądź też są oni 
niedostatecznie świadomi ich skutków. Być może rolnicy, którzy nie dostrzegają 
związku między zmianą klimatu a zmniejszeniem rentowności gospodarstwa 
rolnego nie doświadczyli jeszcze strat spowodowanych zmianami klimatu lub 
starty te były mało znaczące dla gospodarstwa rolnego.  Rolnik, który zdobył 
pełną świadomość i wiedzę związaną ze zmianami klimatu (doświadczenie 
osobiste lub doświadczenie ze stratą innych rolników) jest prawdopodobnie 
bardziej świadomy zachodzących zmian klimatycznych i ich potencjalnych 
skutków.

Rysunek 6. Postrzeganie skutków zmian klimatu na rentowność gospodarstwa 
rolnego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.
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14,29% ankietowanych rolników zgodziło się ze stwierdzeniem, że reakcja 
na zmiany klimatu nie jest sprawą priorytetową w gospodarstwie rolnym. 
Zdecydowana większość rolników nie zgodziła się z tym stwierdzeniem, a 
prawie co piąty ankietowany rolnik nie potrafił określić czy reagowanie na 
zmiany klimatu jest sprawą pilną czy też nie (rys. 7).

Rysunek 7. Postrzeganie konieczności reagowania na zmiany klimatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.

Ponad połowa ankietowanych rolników nie miał zdania w kwestii tego czy 
adaptacja gospodarstw rolnych do zmian klimatu jest ważniejsza czy też nie od 
innych problemów, z jakimi borykają się gospodarstwa rolne. 28,57% 
ankietowanych rolników zgodziła się ze stwierdzeniem, że adaptacja do zmian 
klimatu jest ważniejsza od adaptacji do innych zagrożeń na jakie narażone jest 
gospodarstwo rolne (rys. 8).

Rysunek 8. Ocena ważności adaptacji gospodarstw rolnych do zmian klimatu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety. 
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Postawa rolników wobec zmian adaptacyjnych w gospodarstwie
rolnym 

Radzenie sobie ze zmiennością klimatu to coraz ważniejsza kwestia 
w rolnictwie, która prawdopodobnie będzie utrzymywać się przez najbliższych 
wiele lat (Mtintsilana i in., 2021). Aby zwiększyć plony, gospodarstwa rolne
będą musiały dostosować się do zmienności klimatu i wprowadzić konieczne 
zmiany w obszarze funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Konieczne będę 
także zmiany na poziomie instytucjonalnym (tj. zwiększenie dostępu do 
kredytów, zmiany w systemie ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, usługi 
doradcze, czy wdrażanie internetowych systemów wspomagania decyzji). Na 
podstawie przeprowadzonych badań można wskazać pięć najważniejszych 
zmian jakie zdaniem ankietowanych rolników należy wdrożyć aby dostosować 
rolnictwo do zmieniających się warunków klimatycznych. Są to: właściwy 
dobór roślin w płodozmianie, zastosowanie odmian roślin uprawnych na lepiej 
przystosowane do zmienionego klimatu, dostosowanie terminów zabiegów 
polowych do warunków wegetacji roślin (daty siewów, aplikacji nawozów 
i środków ochrony roślin), optymalizacja wielkości i sposobu stosowania 
nawozów mineralnych oraz monitorowanie rozprzestrzeniania się szkodników 
i chorób oraz opracowanie metod, które zwiększą odporność upraw na te pato-
geny. Należy zauważyć, że wskazywane najczęściej zmiany odnoszą się do 
decyzji podejmowanych na poziomie gospodarstwa rolnego (rys. 9). 59,52% 
ankietowanych rolników było zdania, że aby dostosować rolnictwo do 
zmieniającego się klimatu konieczne będą zmiany w systemie ubezpieczeń 
upraw i/lub zwierząt. Taki sam odsetek rolników wskazał, że konieczne są 
zmiany w zwiększeniu dostępu rolników do usług doradztwa rolniczego
w obszarze nowych metod i technik upraw i hodowli zwierząt. 38,10% 
ankietowanych rolników wskazywało na konieczność zwiększenie dostępu do 
kredytów bankowych, głównie poprzez dostosowanie oferty kredytów 
bankowych do potrzeb rolników. Podczas gdy 35,71% ankietowanych rolników 
skuteczniejszej adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych 
upatruje w zmianach związanych z wdrażaniem internetowych systemów 
wspomagania decyzji (np. system monitoringu suszy rolniczej, system 
monitoringu agrofagów, system wspomagania decyzji w zwalczaniu zarazy 
ziemniaka). Według rolników najmniejsze znacznie w zwiększeniu adaptacji 
gospodarstw rolnych do zmieniającego się klimatu ma zwiększenie areału upraw 
energetycznych.
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Rysunek 9. Zmiany konieczne aby dostosować rolnictwo do zmieniającego się 
klimatu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.

Ograniczenia adaptacji rolników do zmian klimatu

Możliwość adaptacji gospodarstw rolnych do zmian klimatu 
uwarunkowana jest szeregiem różnych czynników. Czynniki te mogą wynikać 
z wewnętrznych uwarunkowań gospodarstw rolnych, bądź też są wypadkową 
wielu czynników o charakterze zewnętrznym, na które rolnik nie ma wpływu. 
Ankietowani rolnicy wskazali dwa główne czynniki, które w największym 
stopniu ograniczają adaptację do zmian klimatu. Są to: nieprzewidywalność 
pogody oraz wysokie koszty nakładów na produkcję rolniczą. Nie jest 
znaczącym problemem w adaptacji rolników do zmian klimatu dostęp do 
aktualnych informacji o pogodzie oraz ograniczony dostęp do kredytów 
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w największym stopniu adaptację gospodarstw rolnych do zmian klimatu 
ogranicza brak zachęt rządowych oraz ograniczony dostęp do dotacji rolniczych 
(rys. 11).  

Rysunek 10. Czynniki instytucjonalne ograniczające adaptację rolników do 
zmian klimatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.

Rysunek 11. Czynniki systemowe ograniczające adaptację rolników do zmian 
klimatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.
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Wśród wewnętrznych czynników ograniczających adaptację gospodarstw 
rolnych do zmian klimatu rolnicy wskazali niewystarczające nakłady siły 
roboczej w gospodarstwie rolnym (rys. 12).

Rysunek 12. Czynniki wewnętrzne ograniczające adaptację rolników do zmian 
klimatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety.

Podsumowanie

Procesy dostosowawcze (adaptacyjne) w gospodarstwach rolnych są 
wypadkową wielu czynników wśród, których szczególne znaczenie ma 
postrzeganie przez rolnika zagrożeń klimatycznych i jego potencjalnych 
skutków. Rolnicy mają świadomość narażenia swojej działalności na 
poszczególne rodzaje ryzyka. W największym stopniu narażeni są oni na ryzyko 
wystąpienia suszy. Nieliczni z nich wprowadzili znaczące zmiany w praktykach 
rolniczych w wyniku zmian klimatu, chociaż większość z nich ma świadomość, 
że zmiany klimatu znacząco wpływają na rentowność gospodarstwa rolnego.

Ankietowani rolnicy są zdania, że budowanie odporności, a tym samym 
zdolności adaptacyjnych zależy głównie od nich samych. Stąd za najważniejsze 
zmiany konieczne do wprowadzenia w działalności rolniczej będące 
odpowiedzią na zmieniające się warunki klimatyczne uznali: właściwy dobór 
roślin, zastosowanie odpornych na wstrząsy upraw, dostosowanie terminów 
zabiegów polowych oraz optymalizacja stosowania nawozów mineralnych. 

Poprawić zdolności adaptacyjnych rolników będzie możliwe poprzez 
ukierunkowanie polityk i interwencji, których celem jest podniesienie 
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świadomości na temat zmian klimatycznych i ich skutków oraz możliwości 
wdrażania określonych strategii adaptacyjnych. Oznacza to, że zwiększenie 
usług doradztwa rolniczego w zakresie zwiększenia działań adaptacyjnych
w gospodarstwach rolnych jest niezbędne. Rząd powinien zadbać o odpowiednie 
zachęty oraz w większym stopniu uelastycznić warunki kredytów bankowych
oraz wprowadzić nowe produkty ubezpieczeń np. ubezpieczenie przychodów.
Potrzebne są również większe wysiłki, aby zwiększyć absorpcję środków na 
poziomie gospodarstwa poprzez promowanie ich korzystnych aspektów dla 
rolników, z punktu widzenia korzyści ekonomicznych, i dla środowiska, 
w zakresie wzmacniania odporność i zdolność adaptacyjna. 

Reasumując gospodarstwa rolne mogą stać się bardziej odporne na zmiany 
klimatu, ale będzie to wymagało znacznej zmiany nastawienia polityki 
i zwiększenia wiedzy rolników w zakresie zmian klimatu oraz potencjalnych 
korzyści z wdrażanych praktyk adaptacyjnych.
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Michał Soliwoda

12. Koncepcja ERM/BRM  w systemach zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie 

Wstęp
Zarządzanie ryzykiem powinno być działaniem celowym i przemyślanym,

a przede wszystkim podejmowanym kompleksowo. Chodzi tu o działania po-
dejmowane zarówno przed pojawieniem się strat, jak i po ich wystąpieniu1.
Obecnie  system zarządzania ryzykiem ERM  znajduje się w początkowej fazie 
tworzenia podstaw teoretycznych i metodycznych (por Brustbauer, 2016; Hiebl, 
Duller i Neuber, 2019;  Glowka, Kallmünzer i Zehrer, 2021).  Ograniczona jest 
liczba przykładów udanych wdrożeń w sferze realnej gospodarki, nie wspomina-
jąc już o rolnictwie.  Koncepcja ERM zyskiwać będzie na znaczeniu, bo bez 
wątpienia ma tak pożądaną cechę holizmu i integruje perspektywę ryzyka czy-
stego z ryzykami spekulatywnym i strategicznym, strategiami organizacyjnymi i 
procesami tworzenia wartości. Koncepcja ERM może umożliwić  dokładny 
monitoring realizacji celów organizacji gospodarczych. Ma to duże znaczenie z 
punktu widzenia  realizacji celów związanych ze zrównoważeniem.

Celem  opracowania jest próba oceny możliwości zaadaptowania koncep-
cji  ERM/BRM  do systemów zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Przedstawi 
się też koncepcję BRM z rolnictwa kanadyjskiego. Uwzględni się rozwój syste-
mów gospodarki żywnościowej, w tym udoskonalenie łańcuchów żywnościo-
wych. Najpierw zarysuje się koncepcje tradycyjnego zarządzania ryzykiem w 
rolnictwie, następnie wskaże się możliwości operacjonalizację koncepcji 
ERM/BRM w sektorze rolnym. Całość opracowania kończą wnioski i rekomen-
dacje. 

Tradycyjne zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
Według Rejda oraz McNamara, zarządzanie ryzykiem (ZR) można zdefi-

niować jako jako proces identyfikacji narażenia organizacji na wystąpienie strat 
(loss exposure). ZR można zdefiniować także jako dobór odpowiednich technik 
radzenia sobie z nimi (Rejda, McNamara, 2017). Jako ekspozycję na ryzyko 
należy określić jako  wszelkie sytuacje, w których występuje możliwość poja-
wienia się strat, bez względu na to, czy   

                                          
1 Przede wszystkim  chodzi o to, by było to działanie korzystne ekonomicznie, co implikuje 
konieczność przeanalizowania kosztów związanych ze stosowanymi instrumentami. Drugim 
celem jest redukcja lęku związanego ze skutkami materializacji się ryzyka. pierwszym przy-
padku jest wywiązanie się przez organizację ze wszystkich zobowiązań prawnych. 
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Rysunek 1.System zarządzania ryzykiem zorientowany na ryzyko czyste 
Identyfikacja ekspozycji na straty 

↓ 
Pomiar i analiza ekspozycji 

↓ 
Wybór technik i instrumentów radzenia sobie z ekspozycjami: 

1. Kontrola ryzyka 

unikanie                                                                    dublowanie 
prewencja                                                                  rozdzielanie 
redukcja                                                                    dywersyfikacja 

2. Finansowanie ryzyka 

 
zatrzymanie 
transfer nieubezpieczeniowy 
ubezpieczenia 

↓ 
Wdrożenie i monitorowanie programu zarządzania ryzykiem 

Źródło: opracowano na podstawie: Rejda G.F., McNamara M.J., Principles of Risk Manage-
ment and Insurance. Pearson Education Limited, London, New York, 2017.

W tabeli 1 zestawiono specyfikę poszczególnych faz zarządzania ryzy-
kiem. 

Tabela 1. Specyfika faz zarządzania ryzykiem in genere
Faza Specyfika
Identyfikacja 
ekspozycji

Analiza zagrożeń dla majątku trwałego i niematerialnego organizacji,
w tym z obszaru odpowiedzialności cywilnej i w postaci roszczeń wo-
bec pracowników oraz w postaci utraty zysku i nieprzestrzegania ob-
owiązków prawnych, administracyjnych i regulacyjnych. 
Odpowiednio wczesne rozpoznanie nowych zagrożeń oraz ryzyk i 
niepewności związanych z tym, że organizacja funkcjonuje w określo-
nym łańcuchu dostaw.

Pomiar i analiza 
ekspozycji

Oszacowanie wielkości, a także rozkładu potencjalnych strat oraz praw-
dopodobieństwa (częstości) ich wystąpienia
Oszacowanie maksymalnej możliwej straty
Schemat postępowania ze stratami rzadkimi (do pominięcia, o ile nie są 
katastroficznymi)
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Cd. tabeli 1 
Kontrola ryzyka Unikanie ryzyka to świadome jego wyeliminowanie przez przyję-

cie odpowiednich praktyk i zachowań, a więc na przykład wzno-
szenie budynków na terenach niezagrożonych powodzią albo za-
przestanie ryzykownej działalności.
Zapobieganie stratom, a więc redukowanie prawdopodobieństwa ich 
pojawienia się 
Redukowanie strat, gdy się przytrafiają.
Dublowanie (powielanie, multiplikowanie) pewnych zasobów, które 
będą aktywowane w razie potrzeby. 
Wyizolowanie pewnych aktywów i zorganizowanych części przed-
siębiorstwa narażonych na pojedyncze zagrożenia 
Dywersyfikacja przedmiotowa (rodzaje aktywności, typy transakcji 
i grupowanie odbiorców) oraz geograficzna.

Finansowanie 
ryzyka

Retencja (zatrzymywanie) w formie aktywnej lub pasywnej
Transfer nieubezpieczeniowy, w tym kontrakty, m.in. produkcyjne i 
marketingowe, leasing/ dzierżawa, zmiany dotyczące organizacji, w 
tym włączanie się w strukturę firmy innych organizacji
Transfer ubezpieczeniowy – istotne jest określnie  poziomu ochrony 
(pokrycia) ze strony oferenta tej niematerialnej usługi, wynegocjowa-
nie szczegółów kontraktu. Z reguły pokrycie jest niepełne, gdyż w 
umowach są przewidziane udziały własne i franszyzy oraz limity od-
powiedzialności asekuratora.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejda i McNamara (2017).

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wykorzystania retencji (za-
trzymania) i transferu ubezpieczeniowego.  Pierwsza z nich może być stosowana 
w ograniczonym zakresie, choć można znaleźć liczne przykłady/studia przypad-
ków wykorzystania retencji w przypadku przedsiębiorstw rolnych  np. w Cze-
chach czy na Słowacji.  Generalnie, brak dostępności innych metod zarządzania 
ryzykiem i relatywnie niezbyt poważna strata (dodatkowo: dająca się łatwo 
przewidywać) skłaniają do zastosowania retencji.  Rezerwy gotówkowe i księ-
gowe są dość znanym i stosowanym narzędziem retencji, znanym chociażbym 
podmiotom sektora MMŚP. W tabeli 2 zestawiono wady i zalety zarówno reten-
cji, jak i transferu ubezpieczeniowego. 
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Tabela 2. Wady i zalety retencji i transferu ubezpieczeniowego z perspektywy 
podmiotów je wykorzystujących
Wyszczególnienie Wady Zalety
Retencja Wydatki mogą być wyższe niż 

na zakup ubezpieczeń, jeśli 
trzeba korzystać z zewnętrzne-
go doradztwa,
Straty nawet radykalnie wyższe 
niż udziały własne i franszyzy 
ubezpieczeniowe.
Wzrost obciążenia z tytułu po-
datku dochodowego, gdy tym-
czasem wydatki na ubezpie-
czenia mogą być zaliczane 
bezpośrednio do kosztów uzy-
skania przychodów.

Oszczędności na kosztach po-
krywania strat, jeśli bieżąca ich 
wielkość jest niższa niż w 
przypadku ubezpieczeń pry-
watnych.
Redukcja wydatków na tle ko-
niecznych do poniesienia w 
przypadku korzystania z ubez-
pieczeń.
Motywowanie do podejmowa-
nia działań prewencyjnych.
Wzrost przepływów pienięż-
nych, gdy ubezpieczenia były-
by droższym rozwiązaniem.

Ubezpieczenia Wydatki ubezpieczeniowe mogą 
być znaczące, a poza tym mają 
swój koszt alternatywny.
Konieczność zapłacenia jednak 
z góry składek w zasadzie koszt 
ten eliminuje, ergo: tracimy 
możliwość uzyskania korzyści 
z innego wydania funduszy na 
zakup polis.
Zawarcie kontraktu absorbuje
czas i zmusza do ścisłej współ-
pracy z ubezpieczycielem.
Demotywacja do kontroli ryzy-
ka i działań prewencyjnych oraz 
rozważnych zachowań ubezpie-
czonych.

Redukcja niepewności ułatwia 
wydłużenie horyzontu plano-
wania, co daje szansę na po-
prawienie efektywności i pro-
duktywności.
Ubezpieczony otrzymuje na 
ogół względnie szybko odszko-
dowanie, co pozwala mu konty-
nuować działalność.
Ubezpieczyciele mogą zaofe-
rować usługi dodatkowe w po-
staci narzędzi kontroli ryzyka, 
analizy eskpozycji na zagroże-
nia czy likwidacji szkód.
Składki ubezpieczeniowe moż-
na potraktować jako koszt po-
datkowy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejda i McNamara (2017).

Mapowanie jako pewien schemat decyzyjny, umożliwiający dobór in-
strumentów zarządzania ryzykiem w zależności od rozmiaru i częstości strat, 
jest istotną formą wsparcia decydentów (np. producentów rolnych). Jego istotę 
ilustruje rysunek  2. Jest to tylko  pewien ogólny schemat decyzyjny, jednak 
bardzo istotny jako fundament złożonych koncepcji zarządzania ryzykiem we 
współczesnych organizacjach gospodarczych.
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Rysunek 2  Mapowanie instrumentów zarządzania ryzykiem

Rozmiar 
strat

Częstość strat

prawie nie wystę-
pują rzadkie umiarkowane częste

poważny transfer redukcja/prewencja redukcja/prewencja unikanie
istotny zatrzymanie transfer redukcja/prewencja unikanie

niewielki zatrzymanie transfer prewencja prewencja

Źródło: adaptacja Rejda i McNamara (2017) 

O skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w organizacjach gospodar-
czych decydują następujące czynniki.

Regularne oceny, systematyczny monitoring prowadzący do aktualizacji –
jest to możliwe dzięki odpowiednim procedurom i instrukcjom (np. w du-
żych przedsiębiorstwach). Jest to istotne z punktu widzenia optymalizacji 
wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzykiem 
(tzw. koszty ryzyka). 
Świadome, zaplanowane postępowanie decydentów, zgodne z ujęciem za-
rządzania procesowego (tj. identyfikacja, pomiar, radzenie sobie).
Racjonalizacja praktyk (np. obecność praktyk umożlwiających radzenie sobie 
z ryzykami elementarnymi). 
Kompleksowe ujmowanie organizacji, jej otoczenia czy interesariuszy2, a 
także pełnej ekspozycji na ryzyko3. 
Zarządzanie ryzykiem jako proces ciągły, a także dynamiczny.
Próba ustalenia, czy standardowy cykl zarządzania ryzykiem umożliwia 
osiągnięcie  rzeczywistego założonego poziomu bezpieczeństwa4.
Nastawienie podmiotów uczestniczących w systemie zarządzania ryzykiem 
do poszczególnych instrumentów, co w praktyce sprowadza się oceny posta-
wy decydentów wobec ryzyka5. 

                                          
2  Istotna jest dywersyfikacja działalności jako dość „pierwotna” metoda redukowania ryzyka. 
Jej zastosowanie ma sens tylko wtedy, gdy ryzyko całkowite  jest  mniejsze w niż suma ryzyk 
cząstkowych, o ile korelacja między nimi jest mniejsza od 1, odwołująca się do teorii portfe-
lowej. 
3 Istnieje  pewien poziom bazowego/resztowego ryzyka ekonomicznego. Bardzo dobrą meto-
dą znajdowania równowagi między ryzykiem łącznym organizacji a zyskiem/dochodem lub
rentownością jest nowoczesna teoria portfela
4 W przypadku rolnictwa w odniesieniu do ryzyka pogodowego trzeba monitorować trendy 
klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe (Kraus, Ebel 2003). 
5 Punktem wyjścia zazwyczaj jest awersja do ryzyka, która jest „psychologicznym” substra-
tem funkcjonowania ubezpieczeń, umów kontraktacyjnych, funduszy inwestycyjnych, czy 
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W tabeli 3 zestawiono podstawowe fazy zarządzania ryzykiem w organi-
zacjach gospodarczych, co ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia roz-
woju koncepcji ERM/BRM. Istotną w gospodarce żywnościowej jest faza dzia-
łań aktywnych, w tym w szczególności transfer ryzyka.

Tabela 3. Fazy zarządzania ryzykiem - odniesienie do sektora rolnego 
Faza Wyszczególnienie Uwagi
Identyfikacja 
i postrzeganie

Proces subiektywny, 
uwzględniający kontekst sy-
tuacyjny i personalny 

Ryzyko pogodowe, które jest bez-
pośrednio odczuwalne przez  pro-
ducentów rolnych

Analiza i wycena Wyodrębnienia źródeł ryzy-
ka, przyporządkowania 
prawdopodobieństwa jego 
zmaterializowania się, a na-
stępnie oszacowania jego 
skutków.

Ocena zmian relacji nakłady-
produkty, w osiąganych katego-
riach syntetycznych typu zysk czy 
dochód (określenie determini-
stycznego/stochastycznego 

Radzenie sobie z ryzy-
kiem

Brak aktywności, działania 
pasywne (unikanie, reeduka-
cja ryzyka, dywersyfikacja)  
lub aktywne (rozpraszanie, 
transfer lub przyjęcie ryzy-
ka)

Oddziaływanie na źródła ryzyka, 
tak aby zmniejszyć materializację 
i/lub ograniczyć negatywne skut-
ki ryzyka

Działania aktywne Unikanie ryzyka Całkowita rezygnacja z działalno-
ści – bardzo ograniczony zakres 
stosowania

Redukcja ryzyka Działania w zakresie personelu 
(np. szkolenia, odpowiedni dobór 
kadr), techniki i technologii 
(urządzenia i systemy bezpie-
czeństwa oraz bezpieczniejsze i 
mnie zawodne konstrukcje), a 
także organizacji (poprawa proce-
sów pracy i jakości produkcji).
Redukcja ryzyka nie eliminuje 
jednak ryzyka bazowego.

                                                                                                                                   
funduszy „wzajemnego inwestowania” (wzajemnościowych, Mutal Funds, MF). Forma or-
ganizacyjno-prawna MF jest decydowana i rekomendowana przez MF do zarządzania instru-
mentem stabilizacji dochodów rolniczych (IST). Należy podkreślić, że optymalną decyzją 
będzie rezygnacja z zakupu polisy, jeśli spodziewane szkody nie wydają się być bardzo do-
tkliwymi i częstymi, natomiast koszty transakcyjne są dość znaczne.
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Cd. tabeli 3 
Dywersyfikacja Rozpraszanie ryzyka, tym samym 

zmniejszanie negatywnych skut-
ków jego materializacji, w rolnic-
twie stosuje się głównie dywersy-
fikację obiektową, a także regio-
nalną (choć rzadziej).* 

Działania pasywne Rozpraszanie ryzyka Zastosowanie teorii portfelowej: 
ryzyko portfela jest niższe niż 
suma ryzyk pojedynczych

Transfer ryzyka Ubezpieczenia – uzasadnione 
ekonomicznie, gdy szkody niskie, 
ale prawdopodobieństwo wystą-
pienia wysokie

Przejęcie ryzyka Rzadko stosowane.
Uwagi: na podstawie (Hölscher, 2000) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Schmitz, 2007).

Na rysunku 3  przedstawiono klasyfikację pasywnych form finansowania 
ryzyka.  Należy podkreślić, że pewnym novum w gospodarce żywnościowej, aa 
na pewno w sektorze rolnym, są instrumenty hybrydowe.  O  zasadności ich sto-
sowania można mówić w  przypadku skorelowania ryzyk i relatywnie wysokie-
go prawdopodobieństwa ich pojawienia się. rozważać można transfer na rynek 
kapitałowy lub finansowy. Już w latach 90. XX w. zaczęły być konstruowane 
hybrydowe instrumenty aktywnego zarządzania ryzykiem, nazywane również 
alternatywnymi produktami transferu ryzyka (an alternative risk transfer pro-
ducts, ART). Niewątpliwą ich zaletą było podwyższenie efektywności transferu 
ryzyka, poszerzenie granice ubezpieczalności ryzyk, a także zwiększenie po-
jemność rynków ubezpieczeniowych i reasekuracji. produktowej (Becker, 
Bracht, 1999).
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Rysunek 3. Pasywne zarządzanie ryzykiem

Źródło: Rücker (2000).  

Business Risk Management (BRM) – casus rolnictwa kanadyjskiego 
Instrumentarium stabilizacji dochodów rolniczych w Kanadzie, a w isto-

cie cała siatka bezpieczeństwa socjalnego tamtejszych rolników, znane jako Bu-
siness Risk Management (BRM) Programmes,  została wdrożone po kilkunastu 
lat prac rozwojowych. BRM to też swego rodzaju :benchmark” dla prac badaw-
czych dotyczących zarządzania ryzykiem w gospodarce żywnościowej.

W skład BRM wchodzą następujące instrumenty (Business risk…, 2022):
(1) AgriInvest, uruchamiany gdy spadek nadwyżki bezpośredniej nie prze-

kraczał 15% poziomu referencyjnego;
(2) AgriStability – w dwóch  wariantach: spadek nie większy niż 30% oraz 

przekraczający ten poziom, ale marża nie może być poniżej 0. Tylko margi-
nalnie potraktowano natomiast sytuację pojawienia się marży ujemnej.

(3) AgriInsurance – dotowany  program ubezpieczenia przychodów;
(4) AgriRecovery – federacyjno-prowincjonalny program pomocowy uru-

chamiany ad hoc w razie wystąpienia katastrofy naturalnej.

Kredyty                               Rynki finansowe

                                                                                                                      Zobowiązania                       Ubezpieczenia 
                                                                                                                                      gwarancyjne 

  

Rezerwy                       Systemy odszkodowań grupowych 

                                                         Captives 

Finansowanie ryzyka 

Samofinansowanie 
ryzyka 

 

Przenoszenie ryzyka 

Nieświadome 
samofinansowanie 

Świadome 
samofinansowanie 

Ograniczone co 
do terminu 

Bezterminowe 

Z tworzeniem  
 rezerw 

Bez tworzenia 
rezerw 

Wewnętrzne Zewnętrzne 

Formy hybrydowe 

Formy tradycyjne 
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(5)The Advance Payment Programmes – program zarządzania płynnością 
gospodarstwa: federalny program gwarancji pożyczek/kredytów obro-
towych, który zapewnia producentom rolnym łatwy dostęp do niskoo-
procentowanego finansowania obrotowego, co więcej rolnik/farmer 
może uzyskać dostęp do kredytów/pożyczek o wartości do 1 000 000 
CAD rocznie w oparciu o wartość produktów rolnych, przy czym rząd 
Kanady płaci odsetki od pierwszych 100 000 USD zaliczki. Zaliczki są 
spłacane z otrzymanych należności za artykuły rolne (w ciągu  18 mie-
sięcy  - większość artykułów rolnych, do 24 miesięcy – produkcja 
mleka, bydła mięsnego).

Wyniki prac Kimury i Antóna (Kimura, Antón, 2011), których celem była  sy-
mulacja efektów następujących instrumentów BRM, można zsyntezować nastę-
pująco:

AgriStability może być skutecznym instrumentem redukcji ryzyka,  o ile wspar-
cie z tego instrumentu będzie wypłacane jak najwcześniej, w takim wypadku  
może być traktowane jako antycykliczna.  
W przypadku relatywnie późnej wypłaty rekompensat z AgriStability, AgriInsu-
rance  jest narzędziem obniżenia redukcji wariancji nadwyżki bezpośredniej. 
Gdyby wykorzystywano indeks agregatowy zmian kondycji rolnictwa (np. 
wskaźnik koniunkturalny), można byłoby poprawić antycykliczną skuteczność 
narzędzi stabilizacji dochodów rolniczych. 
Programy stabilizacji i ubezpieczania dochodów oddziałują na strukturę pro-
dukcji i rodzaje aktywności gospodarczej rolnika. Mogą jednak, niestety, 
wypierać inne strategie i instrumenty zarządzania ryzykiem (tzw. endogeni-
zacja procesu decyzyjnego dotyczącego radzenia sobie rolnika z ryzykiem). 
Przykładowo: I tak, AgriInsurance redukował  zmienność, ale wypierał dzia-
łania  producenta związane z dywersyfikacją produkcji. W podobnym kie-
runku oddziaływał program AgriRecovery.
Oddziaływanie AgriInvest  na dobrobyt gospodarstwa było minimalne. Pro-
gram ten zorientowany był na amortyzowania małych spadków nadwyżki 
bezpośredniej, a także motywowanie rolników do systematycznego oszczę-
dzania.  Co istotne, program ten nie wpływał na dywersyfikację produkcji i
decyzje dotyczące zakupu polis ubezpieczeniowych
Oddziaływanie AgriStability na dobrobyt gospodarstwa i decyzje rolników 
było najsilniejsze i wielostronne: (1) obniżał współczynnik zmienności nad-
wyżki; (2) program ten prowadził wypierania dywersyfikacji upraw oraz za-
kupu ubezpieczenia jako „tradycyjne” instrumentów zarządzania ryzykiem. W
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efekcie, osiągnięte zostały korzyści ze wzrostu specjalizacji  jednak kosztem 
podwyższonego poziomu ryzyka całkowitego gospodarstwa.  

Istnieją pewne badania symulacyjne dotyczące możliwości zaadaptowania 
narzędzi BRM do rolnictwa europejskiego. Na szczególna uwagę zasługuje stu-
dium van Asseldonk’a i in. (2019) dotyczące możliwości adaptacji kanadyjskich 
rachunków oszczędnościowych (określanych jako Farmer-Directed Precautiona-
ry Savings Accounts (FDPSAs)), częściowo subsydiowanych przez państwo6.
Wnioski i rekomendacje z tych badań były następujące:

Zaletą FDPAs  jest ich prosta konstrukcja, a także łatwo zrozumiały sposób 
funkcjonowania,  
Duża jest elastyczność rolników w zakresie wydatkowywania wycofywanych 
oszczędności. 
Depozyty te uszczuplałyby krajowe koperty przeznaczone na dopłaty bezpo-
średnie. 
FDPAs należy traktować jako propozycję badawczą, a nie konstrukt legisla-
cyjne, gdyż WPR kieruje co najwyżej zachęty dotyczące rozwoju kontraktów 
forward i futures jako podstawowych instrumentów zarządzania ryzykiem 
cenowym w rolnictwie. 

Reasumując, BRM może być podstawą do konstrukcji narodowych 
„skrzynek narzędziowych” do zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Należy pod-
kreślić, że  kanadyjski program AgriStability  został zorientowany na realizację 
trzech celów, tj. wspierać dochody rolnicze, wspomagać zarządzaniu ryzykiem 
w rolnictwie i  służyć jako narzędzie zarządzania ryzykiem katastroficznym.
Wnioski z badań Asseldonka i in. (2019) są dość pesymistyczne w zakresie ad-
aptacji narzędzia na wzór AgriInvest do rolnictwa krajów UE.

                                          
6 Założenia FDPAs były następujące (Van Asseldonk  i in., 2019)

Przychody rolników powinny być ujmowane jako wielkości oczekiwane w postaci średniej 
olimpijskiej z ostatnich  5 lat lub obliczone na podstawie syntetycznego indeksu przychodu 
oczekiwanego z regionu, a następnie przeliczenie go na 1 ha (aby zapewnić zgodność z re-
gulacjami WTO).
Wybór odsetka  przychodu, który może być deponowany przez rolników w PDPA oraz 
kwoty maksymalne depozytów w poszczególnych latach i zasady korzystania z nich.
Stosowane są zachęty do oszczędzania w formie udogodnień podatkowych.
Dofinansowanie UE do depozytów mogłoby wynosić od 1 do 2% ich kwot + wkład krajów 
członkowskich (zależnie od spełniania warunków środowiskowych).
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Koncepcja ERM  w  zarządzaniu organizacjami – implikacje dla sek-
tora rolno-żywnościowego

Z punktu widzenia tradycyjnego, „konwencjonalnego” ujęcia zarządzania 
ryzykiem ważna jest inkorporacja ryzyka spekulatywnego (upside risk). Zda-
niem Rejdy i McNamary (2017),  system ujmując ten rodzaj ryzyka jest już zin-
tegrowany. Program zarządzania ryzyka obejmujący w kompleksowy sposób 
wiele typów ryzyka nosi nazwę the enterprise risk management (ERM). W tabe-
li 4 zestawiono cechy systemu ERM. 

Tabela 4. Cechy systemu ERM w porównaniu do „konwencjonalnego” systemu 
zarządzania ryzykiem

Cecha System „konwencjo-
nalny” Enterprise Risk Management (ERM)

Kompleksowość uję-
cia ryzyk

Wybiórczość Obejmuje zbiór ryzyk:
czyste, 
spekulatywne,
finansowe (w tym cenowe, stopy pro-
centowej, kursowe);
strategiczne,
operacyjne,
pozostałe.

Holizm W niewielkim stopniu. Uwzględnienie.
Priorytetyzacja ryzyk 
i ich relacji wzajem-
nych

Często nieuporządko-
wanie, chaotyczne 
podejście.

Obecna.

Ewaluacja portfela 
ryzyk  i instrumentów

Często  w formie bar-
dzo uproszczonej.

Obecna.

Interakcje między 
pojedynczymi ryzy-
kami

Dość słabo uwypu-
klone.

Uwzględnienie nowych ekspozycji na sumy 
ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem  
za pomocą metod 
ilościowych i jako-
ściowych

Wybiórczość zasto-
sowanych metod.

Strukturyzacja, w tym uwzględnienie metod 
zaawansowanych.

Traktowanie systemu 
zarządzania ryzykiem 
jako źródła przewagi 
konkurencyjnej.

W niskim stopniu Uwzględnienie też pozytywnej roli ZR z 
punktu widzenia przymnażania bogactwa 
dla właścicieli.

ZR jako element de-
cyzji menedżerskich 

Uwzględnienie ekspo-
zycji na sumę cząst-
kowych zagrożeń

Redukcja ekspozycji łącznej na zagrożenia.

Uwzględnienie no-
wych zagrożeń

Ujęcie marginalne. Ujęcie ryzyka klimatycznego, technologicz-
nego i związanego z bioterroryzmem.

Integracja z rynkami 
finansowymi

Niska Wysoka
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Cd. tabeli 4 
Uwzględnienie awer-
sji  producentów rol-
nych do ryzyka.

Obecne. Obecne. Oznacza w istocie gotowość do 
płacenia za redukcję ryzyka, w tym odno-
szącego się do kategorii syntetycznych (np. 
ryzyko dochodowe).

Kryteria wyboru in-
strumentów zarządza-
nia ryzykiem

Subiektywizm, często 
podejście jakościowe.

Analiza kosztów i korzyści krańcowych, 
również uwzględnienie efektywności hed-
gingu (zabezpieczeń).

Orientacja na poten-
cjał redukcji ryzyka

Obecny. Ujęcie ex-post i ex-ante, dotyczące kategorii 
wynikowych.

Relacje między ryzy-
kami oraz ocena ich 
interkacji

Obszar nie pogłębio-
nej analizy.

Relatywnie dokładna analiza komplemen-
tarności i substytucyjności.

Określenie profilu 
ryzyka dla kluczo-
wych kategorii wyni-
kowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie studium literatury (Musshoff, Hir-
schauer, 2011; Rejda i McNamara, 2017; Urban, 2019; Kulawik, 2022).  

Z punktu widzenia wdrożenia koncepcji ERM nie tylko do sektora rolnego, 
ale do całej gospodarki żywnościowej, istotne znaczenie ma określenia profili ry-
zyka dla głównych kategorii wynikowych (np.  dochód czy zysk brutto gospodar-
stwa).   Metody określania profili ryzyka wraz z dostępnymi narzędziami zostały 
przedstawione w tabeli  Dostępne do realizacji takich celów narzędzia pomiarowe 
zestawiono w tabeli 5 . Warto podkreślić nawiązująca metody wariancji-
kowariancji, nawiązującej do powszechnie stosowanej w finansach teorii portfelo-
wej. 

Tabela 5. Metody określania profili ryzyka zagregowanych kategorii  wyniko-
wych (np. zysku brutto gospodarstwa) 

Podejście Metoda nieparametryczna Metoda parametryczna
analityczne – wariancja-kowariancja
numeryczne symulacja historyczna symulacja stochastyczna, 

Źródło: opracowano na podstawie Urban (2019).

Poniżej zsyntezowano praktyczne  problemy dotyczące zarządzania ryzy-
kiem na poziomie gospodarstw rolnych (por. Kulawik 2020, Kulawik, 2022): 

1. Wycinkowe ujęcie zarządzania ryzykiem eksponujące tylko 1 lub 2 fa-
zy. 

2. Podejście tradycyjne do ZR, eksponujące możliwe straty i ich statysty-
ki, a nie pogorszenie dobrobytu społecznego.
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3. Pomijanie specyfiki rodzinnego gospodarstwa rolnego w ZR. 
4. Istnienie różnych relacji między instrumentami  ZR w rolnictwie.
Ad. 1. Warto podkreślić możliwość odwołania do teorii sterowania, które 

stosowane są w przypadku zarządzania dużymi organizacjami rolniczymi. Istot-
ne jest rozpatrywanie ZR  układu regulacji, obejmującego identyfikacji, wyceny, 
sterowania i kontroli ryzyka, a także cykliczne ich powtarzanie.  Nawet w bada-
niach rozwojowych czy prac wdrożeniowych eksponuje się wyłącznie z jedną 
faz, dodatkowo bardzo. Przykładem jest chociażby analiza ubezpieczeń rolnych.  
Koncepcja holistycznego ZR eksponuje interakcje między instrumentami zarzą-
dzania ryzykiem, strategiami stosowanymi przez kierujących gospodarstwami 
rolniczymi z politykami publicznymi (nie tylko odnoszącymi się do sektora rol-
nego). Oczywiście, koncepcja holistycznego ZR i jej próby operacjonalizacji w 
krajach OECD nie są doskonałą ilustracją ZR w otoczeniu społeczno-
gospodarczym. 

Ad. 2. Podejście tradycyjne, które zostałe przedstawione na rysunku 4, 
koncentruje się mapowaniu ryzyk w układzie współrzedny 0x-0y: prawdopodo-
bieństwo wystąpienie strat – dotkliwość strat.  Pomija się kwestie pogorsze-
nia/poprawy dobrobytu społecznego w sektorze rolnym, a szerzej na wsi. Wiele 
instrumentów ZR oddziałuje stabilizująco na dochody rolnicze, a pośrednio na 
stabilność rynków i bezpieczeństwo żywnościowe. Ma to szczególnie duże zna-
czenie w krajach rozwijających się.
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Rysunek 4. Instrumentarium tradycyjnego zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Źródło:adaptacja Schaffnit-Chatterjee C. (2010). 

Ad. 3. Rodzinne gospodarstwo rolne (RGR) jest punktem wyjścia w 
koncepcji holistycznego ZR.  Kierujący gospodarstwem rolnym (RGR) podej-
muje różne decyzje, nie tylko decyzje produkcyjne, alokacyjne, ale też inwesty-
cyjne i finansowe. Ważnym instrumentem zarządzania jest dywersyfikacja dzia-
łalności, w tym również podejmowanie działalności rolniczej.

Należy też podkreślić różne formy i stopnie powiązania RGR w ramach 
łańcuchów żywnościowych i łańcuchów kreacji wartości. Zarówno integracja 
w nich w przód (z przetwórstwem surowców rolnych), jak i wstecz (z dostaw-
cami środków produkcji) na ogół zmniejszają poziom syntetycznego ryzyka go-
spodarstwa (szczególnie w odniesieniu do ryzyka dochodowego, będącego kate-
gorią  integrującą kategorie ryzyk cząstkowych).   

Z punktu widzenia historycznego RGR dysponuje wieloma strategiami 
pozwalającymi łagodzić ryzyko produkcyjne. Chodzi tu znane od stulecie meto-
dy dywersyfikacji upraw (chociażby trójpolówka), a także struktury całej dzia-
łalności gospodarczej. Ważne są też udoskonalane wraz z postępem biologicz-
no-technologicznym metody doboru odmian, agro- i zootechniki.  Oddzialywa-
nie techniki i technologii w rolnictwie na ryzyko nie jest jednoznaczne, gdyż  
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Ryzyka katastroficzne
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– sieć bezpieczeństwa
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społeczne i zdrowotne, system podatkowy)
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Derywaty, 
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(spółdzielnie, fundusze 
inwestycyjne, kontrakty) 



752

niezgodne z dobrą praktyką rolniczą nawożenie czy dawkowanie agrochemii 
czy środków weterynaryjnych nawet redukuje ryzyko produkcyjne.  

Zarządzanie ryzykiem cenowym wiąże się z umiejętnością kierujących do 
radzenia sobie z  okresowymi wahaniami cen. Trudniejsze jest jednak rozpozna-
nie cen w przyszłości, co szczególnie utrudnia brak w pełni płynnego rynku in-
strumentów rynku terminowego (w tym kontrakty futures na artykuły rolne). 

Pandemia COVID-19 czy kryzys gospodarczy po 24.02.2022 r. wskazują 
na konieczność mapowania ryzyka pandemicznego i ogólnosystemowego w sys-
temu ZR w rolnictwie. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenie poprawy od-
porności łańcuchów żywnościowych, które narażone są coraz częściej na prze-
rwanie ciągłości, a nawet destrukcję, która jest dużym zagrożeniem dla bezpie-
czeństwa żywnościowego społeczeństwa, a przynajmniej ludności ubogiej.

Ad. 4. Badanie relacji między instrumentami ZR jest istotne z punktu wi-
dzenia konstrukcji systemów ZR.   Ww. badania pozwalają ocenić  skutecz-
ność/efektywność różnych strategii ZR w kontekście postaw rolników wobec 
ryzyka, a także ich charakterystyk społeczno-demograficznych oraz zmiennych 
dotyczących ekonomiki gospodarstwa i jego otoczenia. Z badań Tudor i in. (Tu-
dor i in., 2014) wynika, że  średnie koszty stale dotyczące hedgingu mogą być 
istotnie zredukowane, gdy rośnie produkcja (i w ślad za nią, przychody). Ponad-
to, kierujący gospodarstwami rolniczymi, którzy potrafią generować wyższe do-
chody, lepiej zarządzają też ryzykiem.

ERM a zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw  
ERM jako system kompleksowy i holistyczny powinien być zoperacjonali-

zowany nie tylko na poziomie RGR, ale w całym łańcuch dostaw. Warto przywo-
łać dwa podejścia ZR w łańcuchach żywnościowych. Zostały one zaproponowane 
przez Daniego  (2016) i przedstawione w tabeli 6. W praktyce , stosuje się unika-
towe kombinacje strategii oparte zarówno na podejściu proaktywnym, jak i reak-
tywnym. Według Daniego (2016),  należy szczególnie wyeksponować trzy klu-
czowe  rodzaje ryzyka w łańcuchach żywnościowych:

1. Utratę reputacji  (np. wynikająca ze skażenia żywności).
2. Przerwanie zasilania w energię.
3. Awarię systemu informatycznego.  
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Tabela 6 . Proaktywne i reaktywne podejście do ZR w łańcuchach dostaw
Podejście proaktywne Podejście reaktywne

Orientacja na prewencję Działania podejmowane już w momencie zmate-
rializowania się ryzyka, 

Wczesne i pełne zidentyfikowanie zagro-
żeń, ocenę ich prawdopodobieństw wystą-
pienia oraz przewidywanych konsekwencji 
już na etapie projektowania łańcuchów

Dążenie do  minimalizacji negatywne skutków 
materializacji ryzyka

Konieczność przygotowania planów 
awaryjnych/ewentualnościowych na wy-
padek kryzysu

Wdrożenie instrumentów związanych z zarządza-
nie antykryzysowym i przerwaniem ciągłości do-
staw

Bardziej preferowana Pożądana razem ze strategią reaktywną
Niezbędne nakłady inwestycyjne na 
wczesnym etapie

Koszty utrzymania systemu

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Dani (2016).

Diabat (2012) dokonał klasyfikacji rodzajów, strategii i typów ryzyka. Z 
punktu widzenia zoperacjonalizowania ERM wartościowe było inkorporowanie 
zarządzanie ryzykiem dostawa, a także zarządzania ryzykiem produktów/usług 
(tabela 7).  
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Tabela 7. Rodzaje ryzyka i możliwości jego zredukowania w łańcuchu 
żywnościowym

Rodzaj ryzyka Typ ryzyka Strategia redukcji ryzyka

Makro 1. Katastrofy naturalne

2. Choroby typu ptasia grypa
3. Niepokoje polityczne
4. Ataki terrorystyczne
5. Regulacje rządowe
6. Strajki pracowników
7. Brak wykwalifikowanego personelu

Zidentyfikować miejsca wrażliwe i 
przygotować plany ewentualnościowe

Lobbing

Zawsze wspierać partycypacyjny styl 
zarządzania

Zarządzanie 
ryzykiem popytu

Zarządzanie 
ryzykiem dostaw

Zarządzanie 
ryzykiem 

produktów/usług

1. Nagły spadek popytu wywołany deko-
niunkturą

2. Zmienność popytu

3. Zmiany gustów klientów

4. Załamanie się komunikacji z klientami

5. Bankructwo dostawcy

6. Załamanie się komunikacji
7. Rozpad partnerstwa

8. Niska jakość dostaw

9. Brak dostaw

10. Nadmierne zapasy

11. Niedostateczne wykorzystanie poten-
cjału

12. Błędy w prognozowaniu

13. Zakłócenia w kanałach informacyj-
nych

14. Załamanie się systemu IT

Redukcja kosztów operacyjnych

Redukcja kosztów operacyjnych oraz 
promowanie sprzedaży przez prefe-
rencje dla klientów
Rozszerzenie i pogłębienie relacji z 
klientami
Lepsza koordynacja zarządzania popy-
tem i podażą oraz inwestycje w infra-
strukturę informacyjną
Strategia posiadania wielu dostawców 
oraz ich ewaluacja i selekcja
Strategia posiadania wielu dostawców 
Strategia posiadania wielu dostawców 
oraz wzmocnienie zaufania
Strategia posiadania wielu dostawców 
oraz lepsze planowanie i koordynacja 
dostaw a także wsparcie poprawy 
jakości u oferentów
Lepsze planowanie i koordynowanie 
zaopatrzenia i popytu oraz uelastycz-
nienie procesów
Poprawa planowania potencjału

Lepsze planowanie i koordynowanie 
zaopatrzenia i popytu oraz inwestycje 
w infrastrukturę komunikacyjną

Redukcja kosztów operacyjnych

Źródło:  adaptacja Diabat., Govindan  i Panicker (2012). 

Z punktu widzenia wdrażania ERM w agrobiznesie ważne są następujące 
kwestie: 
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Implementacja „architektury łańcucha wartości” (a value chain architecture,
VCA) jako koncepcji komplementarnej do podejścia liniowego, stosowanego w 
tradycyjnym zarządzaniu łańcuchami dostaw.  VCA jest pewnego rodzaju re-
mediu na wady łańcuchów, obejmujących sekwencyjny proces tworzenia i dys-
trybucji wartości ekonomicznej przez oddzielne podmioty gospodarcze, tj. li-
niowy przepływ materiałów i informacji (por. Porter, 1985). W ujęciu tradycyj-
nym dąży się do wysokiej efektywności operacyjną  i stabilność w czasie (Hol-
weg, Helo, 2014). Ma to duże znaczenie z punktu widzenia zarządzania finan-
sami. Architektura VCA, w porównaniu do liniowych struktur,   obejmuje kom-
pleksowo łańcuch wartości (model/system biznesowy), procesy produkcyjne 
(technologię) i strukturę produkcji. Umożliwia to wzajemne dopasowanie, które 
prowadzi do poprawy konkurencyjności sieci. VCA prowadzi do ograniczenia 
ubytków efektywności operacyjnej, a także uwzględnia złożoność strategii ope-
racyjnej. 

Rysunek 5. „Model 3D” dopasowywania architektury łańcucha wartości

Źródło: adaptacja Holweg i Helo (2014). 

Podejście  współczesnego zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw (a supply 
chain risk management, SCRM), obejmujące  nie tylko jego identyfikację,
pomiar, ale także pohamowaniem i reakcją na nie (Fahimnia i in., 2015., 

Proces 

Łańcuch 
wartości Produkt 



756

2015a, Fahimnia i in., 2015b)7.  Zdaniem Marcha i Shapira (1987), SCRM 
pierwotnie koncentrował się wokół zmienności wyników łańcucha, a także 
poszczególnych ogniw oraz prawdopodobieństwie pojawienia się określo-
nych ich kombinacji.  SCRM uwzględnia mechanizmy do oceny i wyodręb-
nienia zagrożeń dotyczących m.in.  przerwania ciągłości łańcucha. Zarówno 
podejście tradycyjne, czyuwypuklające zrównoważenie i odporność, inkorpo-
ruje  w strategie organizacji proces, obejmujący: (1) identyfikację ryzyka, (2) 
jego ocenę, (3) analizę ryzyka, (4) radzenie sobie z nim8, (5) monitoring ry-
zyka.  

Reasumując, operacjonalizacja ERM w łańcuchach żywnościowych wymaga 
zastosowania podejścia VCA i SCRM. Należy też podkreślić, że zrównoważenie 
łańcuchów żywnościowych wiąże się z problemami dotyczącymi oceny skutków
środowiskowych ogniw łańcucha. Tradycyjne, liniowe podejście uwypukla pod-
stawowe kategorie, m.in. efektywność, skuteczność czy czas poszczególnych 
operacji  

Operacjonalizacja koncepcji ERM w agrobiznesie – implikacje i rekomen-
dacje dla polityki publicznej

ERM jako koncepcja, przede wszystkim  skonstruowana  jako wsparcie prak-
tyki organizacji gospodarczy,   szczególnie uwypukla relacje podmiotu gospodarcze-
go z otoczeniem bliższym i dalszym, a także różne jego związki z łańcuchami do-
staw (łańcuchami tworzenia wartości, mającymi istotne znaczenie z punktu widzenia 
optymalizacj dobrobytu społecznego). ERM  jako koncepcja ‘prostrategiczna’  
uwzględnia zarówno ryzyko w ujęciu downside, jak i upside (Oliva, 2016). Rysunek 
8 oddaje istotę wartościotwórczej roli ERM.  

Rysunek 6. ERM a otoczenie podmiotu – ujęcie strategiczne.

                                          
7 SCRM jest podejściem integrującym zarządzanie łańcuchami dostaw, ryzykiem ogólnego 
zarządzania, ciągłości operacji biznesowych i zarządzania kryzysowego. Nie bez znaczenia 
jest też dorobek ekonomii behawioralnej, psychologii (w tym obszaru psychologii ekono-
micznej), teorii podejmowania decyzji, a także szeroko pojętych metod ilościowych (w tym 
badań operacyjnych i cybernetyki).
8 Ta faza może obejmować, podobnie jak w zarządzaniu ryzykiem na poziomie gospodarstwa, 
unikanie, kontrolę, podział, zatrzymanie lub transfer do sektora ubezpieczeniowego (via 
ubezpieczenia) lub finansowego. 
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Źródło: opracowano na podstawie Oliva (2016). 

W tabeli 8 zestawiono kluczowe ujęcia definicja ERM, odnosząc się też do 
specyfiki agrobiznesu. ERM wychodzi z założenia, że  każdy podmiot gospo-
darczy, nawet RGR, funkcjonuje w pewnym otoczeniu ekonomiczno-
społecznym i jest zintegrowana w mniejszym lub w większym stopniu w ramach 
łańcuchów/sieci dostaw.
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Tabela 8. ERM – ujęcia definicyjne vs. specyfika agrobiznesu
Definicja Uszczegółowienie Specyfika agrobiznesu

International Fed-
eration of Ac-
counatants (IFAC)

ERM jako system pomiaru niepewności, obejmują-
cy czynniki, które ułatwiają osiągnięcie celów danej 
organizacji

Słabe uwypuklenie oto-
czenia społeczno-
gospodarczego.

Comittee of Spon-
soring Organiza-
tions of the Tread-
way Commission

Zestaw modeli oraz wytycznych (rekomendacji) 
dotyczących zarządzania ryzykiem, audytu we-
wnętrznego i prewencji nadużyć zorientowanych na 
poprawę dokonań organizacji.

Podejście bardziej po-
głębione niż IFAC, jed-
nak brak uwzględnienia 
kontekstu sektorowego.

ISO 31000. Zbiór 
zasad, stanowiących podstawę tworzenie war-
tości i jej ochronę;
ram integrujących zarządzanie ryzykiem z za-
rządzaniem całą organizacją; procesów wdra-
żania polityk;
procedur związanych z identyfikacją ryzyka, 
jego analizą, raportowaniem, traktowaniem i 
zarządzaniem nim

Cele szczegółowe (aż 10), w tym:
zlokalizować zarządzanie danym podmiotem w 
zarządzaniu właściwym mu łańcuchem dostaw,
umożliwić bardziej skuteczne i efektywne za-
rządzanie ryzykiem,
oferować narzędzia do znajdywania równowagi 
między down i upside risks a ich kosztami i 
tworzeniem wartości,
zorientować zarządzanie ryzykiem jako proces 
bardziej doskonały i dojrzały
oceniać oddziaływanie ryzyka na cele organiza-
cji,
inkorporować zarządzanie ryzykiem w procesy 
pomnażania wartości dla interesariuszy

Cele szczegółowe
uwzględniają funkcjo-
nowanie podmiotów w 
łańcuchach/sieciach 
dostaw. Troska dotyczą-
ca doskonalenia ZR.

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium literatury (w tym cyt. za Ku-
lawik 2022). 

Należy podkreślić, że do oceny ERM niezbędne jest  solidne zaplecze 
analityczne. Służą do tego m.in.  różne wersje modeli dojrzałości zarządzania 
ryzykiem (the Risk Maturity Model, RMM) jako narzędzia do ewaluacji stopnia 
rozwoju ERM w zależności od kultury, doświadczeń, wymagań a także zdolno-
ści wdrożeniowych (por. tabela 9). 
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Tabela 9.  RRM  – charakterystyka podejść
Podejście Uszczegółowienie
Hilson (1997) 1. Naiwny – organizacja nie jest świadoma potrzeby zarządzania ryzykiem i nie ma 

ustrukturyzowanego podejścia do  niepewności. Stosunek do ryzyka jest tu reaktywny, 
bez odwoływania się do przeszłych do-świadczeń i niepróbujący przewidywać przy-
szłych zagrożeń.
2. „Nowicjusza”. Tu wprawdzie niektórzy członkowie organizacji zajmują się po 
części ryzykiem, ale w sposób trochę przypadkowy i bardzo ogólny. Brak formalizacji 
nie pozwala osiągnąć pełnych korzyści z zarządzania ryzykiem.
3. Znormalizowany. Zarządzanie ryzykiem jest już integralnym składnikiem zarzą-
dzania firmą. Ogólne procesy są sformalizowane wprawdzie, ale nie zawsze potrafi się 
zdyskontować całe korzyści z tego płynące.
4. Naturalny. Organizacja ma wykształconą kulturę wysokiej świadomości istnienia 
ryzyka, stara się nim zarządzać w sposób proaktywny, obejmujący wszystkie jej funkcje, 
komórki i procesy. Ryzyko przy tym pojmuje się w znaczeniu downside i upside a zarzą-
dzanie nim traktuje się jako na-rzędzie strategicznego konkurowania

Hopkinson 
(2020)

Zestaw modeli oraz wytycznych (rekomendacji) dotyczących zarządzania ryzykiem,  
audytu wewnętrznego i prewencji nadużyć zorientowanych na poprawę dokonań organi-
zacji.

Oliva (2016) Poziom 1 „niewystarczający ERM”: organizacje z niską świadomością ryzyka, nie 
mające żadnych komórek ds. zarządzania nim. Jeśli to się nawet zdarzy, to spora-
dycznie i w nieustrukturyzowanym trybie.
Poziom 2 „przypadkowy ERM”: członkowie organizacji dostrzegają ryzyka przed nią 
stosujące, ale stosują bardzo proste instrumenty i strategie radzenia sobie z nimi. Za-
rządzanie ryzykiem jest tu mocno zcentralizowane.
Poziom 3 „ustrukturyzowany ERM”: zarządzanie ryzykiem ma wysoki priorytet i 
intensywnie się to robi.
Poziom 4 „partycypacyjny ERM”: świadomość obecności ryzyka i potrzeby zarzą-
dzania nim są wysokie, a funkcje i procesy z tym związane są znacząco zdecentrali-
zowane i angażują większość pracowników.
Poziom 5 „ systemowy ERM”: zarządzanie ryzykiem to system w pełni świadomych, 
zintegrowanych i transparentnych działań, w których korzysta się również z profesjo-
nalnego doradztwa zewnętrznego, uwzględnia się kontekst zarządzania ryzykiem w 
łańcuchu dostaw, w którym się funkcjonuje, jednocześnie orientując się na pomnaża-
nie wartości dla wszystkich interesariuszy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium literatury (w tym cyt. za Kulawik 2022).

Do trudności we wdrożeniu  koncepcji ERM do sektora rolnego wyliczyć należy 
następujące problemy (Hunziker, 2019; Jean-Jules i Vincente, 2021): 

Silne są rozbieżności między oczekiwania a efektami z wdrożenia ERM.
Wynika to m. in. z cech organizacji.  Słabe rozumienie ERM przez jej człon-
ków, a także angażowanie się w projekt wdrożeniowy, przyczyni się do 
znacznych ww. rozbieżności.
ERM stanowi koncepcję nową, właściwie jest nowym podejściem do zarzą-
dzania ryzykiem, ponadto aparat teoretyczny i metodyczny nie jest jeszcze w 
pełni wykształcony (np. w porównaniu do SCRM).
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ERM należy traktować jako innowację organizacyjną, której adresaci muszą 
zaakceptować, a także przełożyć na konkretne działania operacyjne. ERM 
jako innowacja ma dość rozmyte granice. Wymagana jest partycypacja kie-
rownictwa danego podmiotu (np. kierującego gospodarstwem rolnym), a tak-
że zaangażowanie pracowników. Do zbioru determinant spolecznych sku-
tecznego implementowania ERM należy zaliczyć m.in.: orientację strate-
giczna, zaangażowanie  kierownika/kierownictwa naczelnego; mechanizmy 
koordynacyjne; zaangażowanie kluczowych interesariuszy; klimat organiza-
cyjny.  
ERM obejmuje metody, a także procesy, które są niezbędne do realizacji przez 
dany podmiot strategii. ERM ujmuje odchylenia in minus i in plus, tak ujęte 
ryzyka mają służyć pomnażaniu wartości dla właścicieli (Hunziker, 2019). 
ERM oferuje także instrumentarium do zarządzania ryzykiem katastroficznym 
i środowiskowym, a także wspomaga realizację celów związanych ze zrów-
noważeniem. Jest to jednak wyzwania dla sektora rolno-spożywczego, w 
szczególności rolnictwa, gdyż wymaga podniesienia jakości kapitału ludzkie-
go na wsi.  
ERM wyróżnia systemowość w podejściu do zarządzania ryzykiem. Odróż-
nia je od  podejścia tzw. „silosowego”, inaczej tradycyjnego (Ubezpieczenia 
non-life, 2017).; ERM  monitoruje wszystkie rodzaje ryzyka i interakcjach 
między nimi, zaś w ujęciu tradycyjnym zarządzający skupiają się głównie 
na jego łatwo obserwowalnych i mierzalnych typach. W ERM każde ryzyko 
ma swego właściciela, w spojrzeniu „silosowym” jest nim komórka wysta-
wiona najbardziej na nie.  
Niezbędna jest perspektywa ryzyka całej organizacji. Jest to wyróżnik
ERM, która dąży do  rzetelne raportowania o ryzyku organizacji, gdy tym-
czasem w podejściu „silosowym” wadą jest silny fragmentaryzm.
ERM jako podejście top-down dodaje komponent holistyczności, przez co 
może być wbudowane  w całą strukturę danej organizacji i jej strategię 
(Bromiley i in., 2015). ERM ma być ujęciem całościowym ryzyka,  co nie 
jest jednak możliwe w praktyce (McShane, 2011). Bez stania się wszecho-
garniającą teorią ERM bardzo trudno będzie zaproponować solidne i prze-
konujące narzędzia i procedury zarządcze oraz uporać się z priorytyzacją 
ryzyk, instrumentów i strategii radzenia sobie z nim w wymiarze ex ante i
ex post (Fraser, Simkins, 2016).  
ERM ma  walory holizmu, a zarządzenie ryzykiem staje się narzędziem 
realizowania strategii (strategiczny ERM). Możliwości priorytyzacji w za-
kresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, które bazują na podejściu zaso-
bowym VRIN (Bogodistov, Wohlgemuth, 2017). 
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Niezbędne jest budowanie odporności (resilience) w przypadku ERM. 
Chodzi tu o m.in. wczesne ostrzeganie i rozpoznanwanie szans. Organiza-
cja musi być jednak  m. in. zwinna, usieciowiona  (por. tabela 10).  

Tabela 10. Resilience a ERM 
Atrybut a resilien-
ce

Uszczegółowienie

natychmiastowa dostępne są plany odpowiednich zasobów lub je już wdrożono

pełna istnieje dostęp do zasobów, ale ich rozmieszczenie wymaga pewnego 
wysiłku

istotna zapewniony jest dostęp do zasobów dla najważniejszych ryzyk, jednak 
i w tym obszarze występują różne niedopasowania

częściowa brak zasobów dla istotnych wymiarów ryzyk lub skutków ich materiali-
zacji się

minimalna kompletny brak planów i zasobów
Źródło: adaptacja Fraser i Simkins  (2016) 

W agrobiznesie warto łączyć tradycyjne zarządzanie ryzykiem z z koncepcją 
zarządzania ciągłością kontynuacji działalności organizacji (Business Continuity 
Management, BCM). Przykładem operacjonalizacji może być stosowane m.in. w 
niderlandzkim agrobiznesie ubezpieczenie typu Business Interuption Insuran-
ce/Business Income Insurance (BII).  Zakres ochrony często sprowadza się do syn-
tetycznej kategorii, np. nadwyżki czy kosztów stałych. Są one stosowane chociażby 
jako instrument zarządzania ryzykiem w nideralandzkim ogrodnictwie (uprawy 
pod osłonami). 

Poszukiwanie narzędzi transferu ryzyka również w sektorze finansowym.
  
W  tabeli 11  zestawiono wdrożenia (nawet pilotażowe) ERM do rolnictwa. 

Nawet w sektorach poza rolnictwem stan operacjonalizacji koncepcji ERM jest 
niski. Dodać należy, że postulowane przez FAO systemy Integrated Crop –
Livestock System (ICLS), a które są w istocie formą dywersyfikacji produkcji 
rolniczej, wymagają bardzo złożonego podejścia do zarządzania ryzykiem, a 
wdrożenie ERM sprzyjałoby uzyskaniu przewag konkurencyjnych (Faria Corrêa 
i in., 2018).
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Tabela 11. Wdrożenia ERM do sektora rolnego – próba ich oceny
Studium Założenia Wnioski i implikacje
Faria 
Corrêa i 
in., 2018

ERM według COSO z 2004 r. i ISO z 
2009 r.
Fazy:
faz:
1. Analizy środowiska we-
wnętrznego organizacji.
2. Identyfikacji preferencji 
względem ryzyk.
3. Ustalenia zdarzeń ryzykow-
nych i ich analizy.
4. Ewaluacji ryzyka.
5. Reakcji na ryzyko.
6. Monitorowania i kontroli.
7. Wyznaczania obiektywnych 
form działania.
Opracowanie metodyki wdrożenia 
ERM do gospodarstw rolniczych sto-
sujących LCSS.
Kombinacja różnych metod badaw-
czych (w tym oceny eksperckie).

Integrujący wymiar ERM w zakresie 
ujmowania wielu ryzyk we wzajemnych 
ich interakcjach z celami strategicznymi 
farm. 
Dopasowanie do konkretnych warunków 
funkcjonowania farm, 
Koncentracja na holistycznej perspekty-
wie zarządzania ryzykiem, prostocie i ge-
nerowaniu wartości dodanej dla rolni-
ków.
Integracja zarządzania ryzykiem z celami 
strategicznymi nie jest tylko domyślna
Elastyczność metodyki względem goto-
wości rolników do podejmowania ryzyka.

Febrianti, 
Novita, 
2021

Analiza wdrożenia ERM, zgodnie 
zgodnego z wzorcem COSO (Comittee 
of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) z 2017 roku
Indonezyjski startup

Zalety wdrożenia ERM:
Zachęta do tworzenia nowych miejsc 
pracy i mogło wspierać ewentualne decy-
zje o skróceniu łańcucha żywnościowego. 
Lepsze rozumienie logiki i potrzeby 
funkcjonowania w ramach takiego łańcu-
cha.
Implementacja ERM  była skorelowana 
była z redukcją ubóstwa wśród rolników i 
ich łatwiejszym dostępem do finalnych 
odbiorców.
Dzięki ERM można redukować zużycie 
agrochemikaliów i plastiku. 
Upowszechnienie natomiast płatności 
bezgotówkowych prowadziło do  ograni-
czenia emisji spalin komunikacyjnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium literatury. 

Analiza wdrożenia ERM w Indonezji była bardzo zachęcająca, niemniej 
jednak  ERM w wersji COSO  ma pewne mankamenty, w tym nacisk na norma-
tywny charakter funkcjonowania ERM (por. PBSG, 2022).  Wdrożenie ERM 
może zatem sprzyjać osiągnięciu celów rozwojowych z ONZ z 2015 r.. Nie-
mniej jednak, ustalenie relacji między komponentami ryzyka a celami ekono-
micznymi, społecznymi i środowiskowymi jest dosyć złożone z perspektywy 
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metodycznej. Wnioski i rekomendacje z pracy Febrianti i Novita mogą być wy-
korzystane w pracach nad operacjonalizacją Planu Strategicznego WPR 2023-
2027. Szczególnie chodzi tu o modelowanie  zależności między ryzykiem a 
zrównoważeniem wsi i rolnictwa w UE. 

Podsumowanie 
ERM, jak każda inna koncepcja ZR, musi się liczyć z rozmaitymi uwa-

runkowaniami jej wdrażania, a także swoimi wewnętrznymi ograniczeniami. 
Istotna jest subiektywna percepcję ryzyka przez rolników, a także zmienność 
nastawień do niego w czasie i przestrzeni. Konieczne jest też posługiwanie się 
mapami ryzyka.  Trudnością z  punktu widzenia wdrażania jest przewaga narzę-
dzi jakościowych do pomiaru i oceny ryzyka.

Podejście ERM powinno być w pierwszym rzędzie rekomendowane du-
żym gospodarstwom rolniczym (np. przedsiębiorstwom rolniczym),  zdywersy-
fikowanym i intensywnie produkującym. Koncepcja ERM wyraźnie zakłada 
odejście od „silosowości”. Samo wdrożenie ERM traktować należy jako inno-
wację organizacyjną, co wymaga nie tylko zaangażowania pracowników, ale też 
i wsparcia ze strony kierownictwa. 

ERM, a także BRM jako koncepcja  dla polityki rolnej,   są godne uwagi 
jako metody radzenia sobie przez  podmioty agrobiznesu w sposób antycypacyj-
ny i efektywny. ERM uwypukla i inkorporuje dynamicznie zbiór coraz bardziej 
złożonych i wzajemnie powiązanych ryzyk. Tworzy to  w istocie zintegrowany i 
holistyczny system, w którym można zidentyfikować liczne synergie. Podejście 
ERM, w tym ewaluowane przez RRM, stoi w wyraźnej opozycji do struktur li-
niowych  i podejścia sekwnecyjnego (Jean-Jules, Vincente, 2021).  

Z punktu widzenia BRM, adaptacja wybranych narzędzi z tego programu 
do warunków  Polski mogłaby prowadzić nawet do zmniejszenie zainteresowa-
nia dywersyfikacją. Chodzi tu szczególnie o próby przeciwdziałania skutkom 
małych spadków dochodów. Wskazane byłoby wyznaczania wyższych progów 
dla interwencji publicznej, co jest zgodne z koncepcją  HZR. Wyzwaniem dla 
interwencji jest również adresowanie różnych instrumentów na ten sam rodzaj i 
poziom ryzyka. Na skutek konkurencji między nimi należy się liczyć wtedy z 
efektami wypierania jednych przez drugie, co skutkować będzie m.in. spadkiem 
racjonalności wydatków budżetowych. Cały czas, w ślad za endogenicznością 
decyzji rolników odnoszących się do ryzyka, należy brać pod uwagę negatywne 
następstwa hazardu moralnego wszelkich form interwencji publicznej.
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Współczesne łańcuchy dostaw, w których funkcjonują gospodarstwa rol-
ne,   są coraz bardziej złożonymi układami  sieciowymi. Komplikuje to ich i tak 
złożoną strukturę i interakcje między poszczególnymi poziomami oraz agenta-
mi.  Zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie, w tym oparte na koncepcji ERM, 
wymaga  kompleksowej analizy  łańcuchów i sieci. Modelowanie i ocena od-
działywania narzędzi polityki gospodarczej, w tym ich podatności na niepew-
ność czy przerwanie, jest wciąż bardzo złożonym problemem  (por. Nagurney i
in., 2005).

Holizm w koncepcji ERM  oznacza stałą wręcz konieczność zmieniania 
się samego systemu, w ślad za nowymi oczekiwaniami społecznymi interesariu-
szy oraz dokonującym się postępem techniczno-technologicznym czy biologicz-
nym. Niemniej jednak, zmiany regulacyjne dotyczące WPR, w szczególności 
dotyczące zrównoważenia czy odporności, są przesłanką za dalszymi pracami 
wdrożeniowymi. Dzięki ERM rodzinne gospodarstwa rolnicze mogą stać się  
organizacjami zwinnymi, łatwo dostosowującymi się do wymogów prawno-
administracyjnych i regulacyjnych.  
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Michał Soliwoda

16. Zarządzanie ryzykiem dochodowym w rolnictwie  
– wybrane problemy z perspektywy  

polityki publicznej 

Wprowadzenie 
Ryzyko dochodowe można określić jako  najbardziej złożony typ ryzyka

w rolnictwie (Viviani, 2006; Khanal i Mishra, 2016; Key, Prager i Burns, 2017; 
Hill, 2019; Finger i El Benni, 2021). W istocie, ww. ryzyko integruje w sobie
historyczne ryzyko produkcyjne, ryzyko cenowe oraz ryzyko po stronie kosztów 
produkcji. Uwzględnia też korelacje między cenami i plonami. Sam pomiar ryzyka 
dochodowego wymaga bardzo solidnego zaplecza analitycznego.  Dodatkowo, 
proces zarządzania  nim jest skomplikowany, biorąc pod uwagę chociażby ramy 
holistycznego zarządzania ryzykiem (HZR). Poziom dochodów rolniczych i ich 
rozkłady, a więc ryzyko dochodowe, integruje różne ryzyka cząstkowe (Walters 
i  Preston, 2018). Ryzyko dochodowe można w pierwszym rzędzie próbować re-
dukować poprzez ubezpieczanie plonów (ochrona przed ryzykiem produkcyj-
nym), przychodów (obniżanie ryzyka produkcyjnego i w części również cenowe-
go) oraz nabywanie kontraktów futures i opcyjnych (hedging).    

Zakup ubezpieczenia przychodów z reguły najbardziej redukuje ryzyko 
dochodowe. Zastosowanie  zarówno ubezpieczenia przychodów, jak i docho-
dów, implikuje jednak pojawianie się relacji substytucyjności i komplementarno-
ści, ale i tak część ryzyka dochodowego pozostaje niepokryta, co określa się jako 
bazowe ryzyko ekonomiczne, o którym już wcześniej kilkakrotnie pisano (Bins-
wanger-Mkhize, 2012). Może to, w skrajnej sytuacji, doprowadzić do bankructwa 
gospodarstwa/przedsiębiorstwa rolnego (Meuwissen, Huirne, i Skees, 2003). 

Zmienność dochodów rolniczych jest wyraźnym wyzwaniem z punktu 
widzenia zarządzania gospodarstw rolniczych, jak i polityki publicznej. W 
Polsce czy w innych krajach UE można zaobserwować wzrost zmienności 
tej kategorii ekonomicznej.  Ergo: wciąż poszukiwane są narzędzia służące 
stabilizacji dochodów rolniczych. Pewną inspiracją są rozwiązania dostępne 
poza sektorem rolnym, które zostały następnie zaadaptowane przez rolnic-
two (np. w Australii, Nowej Zelandii czy Kanadzie). Dużym ułatwieniem 
jest możliwość posługiwania się ewidencją podatkową z kategorią dochodu 
podatkowego uśrednionego w okresie. Znane są też, przynajmniej na płasz-
czyźnie konceptualnej, narzędzia nie wymagające wsparcia budżetowego 
(np. rezerwy bilansowe).  
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Ewolucja WPR, a także coraz bardziej turbulentne otoczenie sektora rol-
nego,  spowodowały, że rolnicy muszą radzić sobie z ryzykiem dochodowym. 
Szczególnie niestabilna jest produkcja zwierzęca, w której jest duża zmienność 
cen środków produkcji.  Ponadto, brak rozwiniętego rynku instrumentów po-
chodnych na artykuły zwierzęce, a także system dopłat preferujący produkcję 
roślinną, znaczenie komplikują zarządzanie ryzykiem dochodowym  (Liesivaara, 
Myyrä, 2016). W łańcuchach żywnościowych  pojawia się ryzyko kontraktowe i 
komplikuje się podejmowanie decyzji o długookresowych skutkach. Dodatko-
wo, sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy zmaterializują się ryzyka o 
charakterze pandemicznym (vide: COVID-19).

Celem rozdziału jest  przedstawienie wybranych problemów dotyczą-
cych zarządzania ryzykiem dochodowym w rolnictwie. Zastosuje się ujęcie 
eklektyczne, kładąc jednak nacisk na problemy polityki publicznej, w tym 
chociażby perspektywy przygotowania wdrożenia instrumentu stabilizacji 
dochodów (Income Stabilisation Tool, IST).

Determinanty dochodu rolniczego  - implikacje dla polityki rolnej 
Dotychczasowe wyniki prac nad zależnością między dochoda-

mi/przychodami a charakterystykami  ekonomiczno-społecznymi gospodarstw 
rolniczych można  zsyntezować w następujący sposób: wyniki badań empi-
rycznych z reguły wykazywały na ogół istotność determinant związanych z 
sytuację produkcyjno-ekonomiczną gospodarstw (por. tabela 1). 

Tabela 1. Ryzyko dochodowe i ryzyko przychodów a ich determinanty – ujęcie 
metaanalityczne 

Determinanta Ryzyko 
przychodów

Ryzyko 
dochodów

Wyniki ba-
dań

Implikacje dla 
polityki publicz-

nej
Stopień uzależnienia od 
dotacji bezpośrednich (w 
przypadku UE – I filar 
WPR)

Stałość i nie-
zależność sta-
bilizują do-
chody rolnicze

Podejmowanie
działań zwiększa-
jących stabiliza-
cyjny charakter 
dopłat.

Wielkość gospodarstwa Wraz ze wzro-
stem wielkości 
ekonomicznej, 
wyższa jest 
efektywność 
produkcji, a to 
ma zwiększać 
odporność na 
szoki i zdarze-
nia ekstremal-
neA

Potrzeba wsparcia 
procesów rozwo-
jowych (w roz-
ważnych sposób), 
prowadzących do 
uzyskania efek-
tów skali w rol-
nictwie.
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Cd. tabeli 1 
Stałość zasobów niektórych 
czynników produkcji

Większe ob-
ciążenie  kosz-
tami stałymi

Lokalizacja przestrzenne 
(położenie regionalne)

lub W zależności 
od uwarunko-
wań regional-
nych wzrastać 
może poziom 
ryzyka przy-
chodów, a 
także docho-
dów.

Potrzeba kon-
struowania modeli 
dla różnych ty-
pów i warunków 
funkcjonowania 
gospodarstw

Typ produkcyjny: specjali-
zacja/dywersyfikacja

(ale tylko 
do pewnego 
poziomu)  

(ale 
tylko do 
pewnego 
poziomu)  

Nadmierna 
specjalizacja 
może zwięk-
szać ekspozy-
cję gospodar-
stwa na zagro-
żenia: ergo: 
wzrasta po-
ziom ryzyka 
przychodów i 
dochodówC.

Stosowanie kryte-
riów bonus/malus
w stosunku do 
różnych typów 
produkcyjnych, 
malus w przypad-
ku monokultur.

Generowane dochody poza-
rolnicze

Generowanie 
dochodów 
pozarolniczych 
jako kompo-
nent docho-
dów ogółem 
gospodarstwa  

Rozwój wspiera-
nia przedsiębior-
czości wiejskiej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A(El Benni i in., 2016); B(Barry i in., 
2001), C(Poon, Weersink, 2011).

Z punktu widzenia konstrukcji  instrumentów zarządzania ryzykiem dochodo-
wym ważne jest uwzględnienie następujących założeń:
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Zmienność dochodów rodzin rolniczych jest zdecydowania wyższa niż w 
przypadku gospodarstw wiejskich nie-rolniczych  i wiejskich (Loughrey, 
Henessy, 2016)1. 
Ograniczona dostępność instrumentów zarządzania krótkoterminowym ryzy-
kiem dochodowym. Ergo: konieczne  jest utrzymanie nadpłynności finanso-
wej albo zbyt silne zadłużanie. Prowadzi to do trudności z efektywności pro-
cesów inwestycyjnych podejmowanych przez kierujących gospodarstwami 
rolniczymi, którzy mają niewielkie pola do optymalizacji portfela instrumen-
tów zarządzania ryzykiem (z reguły, dotowane ubezpieczenia upraw i żywe-
go inwentarza).  
Wprowadzenie płatności odłączonych znacznie utrudnia rozpoznanie między 
dochodami rolniczymi a ich  mezzo- i makroekonomicznymi determinanta-
mi2 (Boehlje i in., 2013).

Zarządzanie ryzykiem dochodowym wiąże się m.in. z określeniem rodza-
ju, kierunku i istotności zależności między dostępnymi instrumentami ZR.  Jest 
to ważne z punktu widzenia modyfikowania czy konstruowania nowych instru-
mentów zarządzania tego rodzaju ryzykiem. 

Ke i Holly Wang (2002) zidentyfikowali najbardziej pożądane strategie 
zarządzania ryzykiem dochodowym  farm dla dwóch systemów  zmianowania  
w regionie Wybrzeża Północno-Zachodniego (Pacific Northwest, PNW) USA
w modelu maksymalizującym użyteczność oczekiwaną. Oceniana była również 
efektywność  instrumentów zarządzania ryzykiem, które były dostępne dla pro-
ducentów rolnych. Metody numeryczne i techniki symulacyjne posłużyły do 
oszacowania łącznych rozkładów cen i plonów na podstawie dostępnych danych 
historycznych. Przy obecnym  stopniu ograniczenia pokrycia i nowym  progra-
mie dotacji rządowych, ubezpieczenie przychodów (Crop Revenue Coverage, 

                                          
1 Potwierdził to już R. Jones w 1969 roku, który zapoczątkował   studia empiryczne nad sta-
bilnością dochodów rolniczych (Jones, 1969). Celem badań Jonesa było kształtowanie się
tych dochodów w porównaniu do dochodów nierolniczych w Wielkiej Brytanii oraz USA
(okres badawczy: lata 1937-1965). Wyniki przedstawione przez Jonesa uwypukliły, że 
zmienność dochodów rolniczych przewyższała  odpowiednie wskaźniki dla sektora nierolni-
czego. Badania Mishry i Sandretto (2002) wykazały dobitnie pogłębienie zmienności docho-
dów rolniczych, a także zwrotne ich oddziaływanie na całą gospodarkę narodową. 
2 Należy zaliczyć zmienną dotyczące relacji cenowych, tj. ceny płacone przez rolników, ceny 
przez nich otrzymywane za sprzedane produkty, kurs walutowy, stopy procentowe, wzrost 
PKB oraz szoki technologiczne, np. w postaci zmian syntetycznych indeksów produktywno-
ści. Ww. kategorie makroekonomiczne mogą różnokierunkować oddziaływać na dochody 
rolnicze w równowadze, a jednocześnie są źródłem dodatkowej ich zmienności. Bardzo czę-
sto stosuje się ujęcie „the boom and  bust cycles” (Boehlje i in., 2013).
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CRC) przy poziomie pokrycia 85% w połączeniu z pozycją zabezpieczającą 
kontrakty terminowe na poziomie 42% było najskuteczniejszym portfelem za-
rządzania ryzykiem dla gospodarstw na obszarach suchych (pszenica ozima-
ugór letni). Dla gospodarstw na obszarze o przeciętnych opadach, zmianowaniu: 
pszenica ozima-jęczmień jary-letni ugór, CRC pszenicy (85% pokrycia) i  ubez-
pieczeniu dochodów (income protection, IP) jęczmienia (85%) + kontrakty ter-
minowe na pszenicę (ze współczynnikiem zabezpieczenia 53%) było najbardziej 
rekomendowane.  

Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenie przychodów było bardziej skuteczne 
niż ubezpieczenie dochodów. Zarówno IP, jak i CRC są dobrym, ale nie ideal-
nym substytutem połączenia APH i hedgingu za pomocą kontraktów futures. 
Jednak dodanie kontraktów futures do portfela IP lub CRC może nadal zwięk-
szyć skuteczność zarządzania ryzykiem. Wyniki wskazują również, że zastoso-
wanie stawek  w wysokości 30% wymaga dotacji rządkowych. Analiza zarzą-
dzania ryzykiem była przeprowadzana na symulowanym „reprezentatywnym” 
rolniku w każdym z dwóch obszarów opadów. Zakłada się, że rolnicy stoją w 
obliczu „przeciętnego ryzyka” w tym obszarze i mają stałą względną awersję do 
ryzyka. Dalsze prace należałoby rozszerzyć o analizę rolników z różnymi  prefe-
rencjami dotyczącymi ryzyka i stopni pokrycia. Najbardziej pożądany portfel 
zarządzania ryzykiem dla rolników na terenach wilgotnych nie został jeszcze 
zidentyfikowany. 

Walters i Preston (2018) przeanalizowali za pomocą kombinacji no-
woczesnego podejścia portfelowego i symulacji Monte Carlo zależności między 
poziomem i ryzykiem dochodu netto a ubezpieczeniami i transakcjami futures 
na przykładzie reprezentatywnej farmy. Dochód netto (net icnome, NI) określo-
ny został w następujący sposób:

NI p yr b c y I r, r , z d z ph yh hc buyback,

gdzie: p – cena ziemiopłodu w momencie zbioru; y – plon aktualny; b – stałe 
koszty produkcji; c(y) – pozostałe koszty produkcji; I(r, r*, z) – d(z) – funkcja 
odszkodowań, w której r oznacza aktualny przychód, r* jest przychodem gwa-
rantowanym, z to charakterystyka polisy ubezpieczeniowej; d(z) – składka
ubezpieczeniowa; ph × yh – kontrakt hedgingowy zawarty przed zbiorami, przy 
czym ph to cena zabezpieczonej uprawy, a yh to ilość zabezpieczonego ziemio-
płodu; hc – to łączne koszty hedgingu; buypack to wyraz finansowy produkcji 
nie objętej hedgingiem. 

W metodzie portfelowej, wykorzystanej chociażby na różnych polach 
finansów (np. analiza rynku kapitałowego), poszukuje się  tzw. portfel efek-
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tywny, jako kategorię wynikową lub dotyczącą zależności dochód-ryzyko. Z
modelu Waltersa i Prestona rezultatem był sformułowany powyżej wynik netto, 
natomiast lewostronny ogon jego rozkładu, tzw. a downside risk, był miarą 
prawdopodobieństwem bankructwa gospodarstwa (oczekiwana strata)3.  

W tabeli 2 dokonano syntezy głównych wniosków i rekomendacji wy-
nikających z pracy Waltersa i Prestona. Autor rozdziału zaproponował  im-
plikacje dla  polityki rolnej w Polsce.

Tabela 2. Implikacje dotyczące zależności między ryzykiem dochodowym a 
ubezpieczeniem dla polityki publicznej  

Obszar badań Wnioski dla polityki publicz-
nej Implikacje dla Polski

Pomiar ryzyka dochodowe-
go

Wymagana ewidencji docho-
dów w rolnictwie. 

Potrzeba przyspieszenia 
prac nad ewidencją do-
chodów. 

Oddziaływanie ubezpieczeń 
na ekonomikę gospodarstw 
rolnych

Wzrost pokrycia oznacza spa-
dek naturalnego hedgingu.

Możliwość wprowadze-
nia różnych stopni po-
krycia (coverage)

Łączne podejmowanie de-
cyzji dotyczących ubezpie-
czeń przychodów 

Dzięki subsydiowaniu składek 
ubezpieczeniowych wraz z 
podwyższeniem pokrycia 
wzrastał oczekiwany dochód 
netto. 

Konieczność badania 
zależności między stop-
niem pokrycia a subsy-
diowaniem składek.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Walters, Preston, 2018).

Reasumując, konstruując instrumenty wprowadzenie ubezpieczeń, który 
powinny istnieć w koegzystencji z hedgingiem. W innym przypadku, dochodzi 
do wzrostu ryzyka przychodów i ryzyka finansowego, co ma wynikać ze złożo-
nych struktur kosztowych tego instrumentu. Ustalenie to pozostaje w oczywistej 
sprzeczności z dominującym poglądem, iż zawsze hedging redukuje ryzyko.

Problemy  metodyczne zmienności dochodów rolniczych w zarządzaniu 
ryzykiem  

Pomiar zmienności dochodów rolniczych jest istotnym problemem z punktu 
widzenia przyjęcia:  
1) odpowiedniego okresu analizy,  
2) stosownej nadwyżki dochodowej
3) właściwych miar  i wskaźników.
                                          
3 Celem rolnika  było zminimalizowanie skutków finansowych jednoprocentowej ocze-
kiwanej straty.  
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Ad. 1. W badaniach np. Loughrey i Hennessy (2016) przyjęli dwa rodzaje okresów, 
tj.  krótkookresowy (do 1 roku) i średniookresowy (do 9 lat). Z punktu widzenia 
oceny długookresowej ważne jest ujęciu przedziału, w którym nie następowały 
istotne zmiany Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
Ad. 2.  W badaniach stosowane są różne rodzaje nadwyżek dochodowych.
całkowity dochód brutto farmy, tj. łącznie z płatnościami bezpośrednimi, ale bez 
kosztów ogólnych = dochód brutto połączony
Koszty ogólne odznaczały się nieco niższą zmiennością niż koszty bezpośred-
nie, gdyż te drugie należy w zasadzie utożsamiać jako koszty zmienne, propor-
cjonalnie zależne od skali produkcji. Dochód połączony charakteryzuje się 
zdecydowanie wyższą zmiennością średniookresową niż dochód brutto. 
Ad. 3. Do zbioru miar  oceny zmienności krótkookresowej dochodów na-
leży zaliczyć:
1. Procentowa zmianą w stosunku do roku poprzedniego.
2. Usunięcie trendu z danych charakteryzujących tylko dochód połączony. 
3. Odchylenie standardowe. 
4. Oszacowanie różnicy między dochodem rzeczywistym a dochodem 
przewidywanym.  
5. Obliczenie tzw. odchylenia ułamkowego, tj. relacji różnicy między do-
chodem rzeczywistym a dochodem przewidywanym do odchylenia ułamko-
wego4, które jest szczególnie przydatne w praktyce. 

W ramce 1 przedstawiono dekompozycję dochodu rolniczego według 
Beckmana i Schimmelpfeninga (2015). Jest to ujęcie dość kompleksowe,
uwzględniające różne typy determinant ww. dochodu, a także oryginalne pod 
względem przyjętej metodyki.

                                          
4 Odchylenie ułamkowe jest istotną miarą z perspektywy aplikacyjnej. Umożliwia poprawne 
aktuarialne  oszacowanie wartości stawek ubezpieczeniowych oraz zasadności wsparcia 
publicznego. 
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Ramka 1. Dekompozycja dochodu rolniczego  
Dochód rolniczy t = , , ,t t t tf P GDP ER IR ,

gdzie: 
P – relacja cen otrzymanych do płaconych, 
GDP – PKB w cenach stałych,
ER – kurs walutowy,
IR – stopa procentowa,
t – czas (Beckmann, Schimmelpfenning, 2015).

Funkcja dochodu/zysku na poziomie jednostkowej farmy π t:

, , , , , , ,t t t t t t t tf PR PP TFP IR ER GDP LP
przy czym:
PP – ceny płacone przez rolników,
PR – ceny otrzymywane przez rolników, 
TFP – całkowita produktywność czynników produkcji w rolnictwie, 
LP – ceny ziemi rolniczej.

Determinanty dochodów
Mikro:

ceny płacone,
ceny otrzymywane,
TFP.

Mezo:
stopa procentowa, 
kurs walutowy.

Makro:
PKB 
i ceny ziemi.

Zastosowano:modele ekonometryczny, korzystając z modelu korekty błędu (ECM) oraz autoregresyj-
nego model z rozkładem opóźnień (ADL). Uzupełenieniem serię eksperymentów za pomocą
funkcji reakcji na impuls (IRF). 
Źródła danych: szeregi statystyczne z lat 1964-2010 dla sektora rolnego a i gospodarki narodowej
USA. Uwzględniając tę ostatnią okoliczność jako pewną barierę dla daleko idących uogólnień,
warto jednak przybliżyć dwa podstawowe wnioski z pracy Beckmana i Schimmelpfenninga.
Istotne jest wykorzystanie różnych zmiennych (na poziomie mikro-, mezo i makro) w jednym 
modelu. Daje to podstawy do zidentyfikowania różnego rodzaju interakcji między zmiennymi, a tak-
że elastyczności zarówno krótko-, jak i długookresowych. Wszystkie uwzględnione kategorie 
wprawdzie wpływały na dochody rolnicze, jeśli wprowadzono je tylko do jednego modelu, chociaż
nie zawsze w stopniu istotnym statystycznie. 
Wartość poznawczą mają wyniki uzyskane z funkcji reakcji w modelach ECM i ADL.
Ceny środków produkcji, a także ceny ziemi, czy stopy procentowe, były zmiennymi oddziałującymi 
negatywnie na dochody rolnicze. ceny płacone przez rolników, stopy procentowe i ceny ziemi 
redukowały dochody rolnicze. Determinantami dochodów rolniczych były ceny za ziemiopłody 
w skupie, a także GDP.
Niejednoznaczny był wpływ kursu walutowego i TFP. Zmienne te obniżały dochody w ujęciu krót-
kookresowym, a w długim okresie je zwiększały.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Beckman i Schimmelpfening (2015). 
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Zarządzanie ryzykiem dochodowym – perspektywa rodzinnego gospodar-
stwa rolnego 

Zarządzanie ryzykiem dochodowym wymaga odwołania się  koncepcji 
rodzinnego gospodarstwa rolniczego5. Istotne jest założenie, że optymalny po-
dział zasobu czasu pracy rodziny między gospodarstwo rolne, zajęcia zarob-
kowe poza nim (off-farm labour) oraz wypoczynek ma miejsce wtedy, gdy 
marginalna wartość netto korzyści z takiego jego rozdysponowania będzie rów-
na w każdym z tych trzech zastosowań (Pandit i in., 2013). Wiąże się to z mak-
symalizacją przez kierownika gospodarstwa lub małżonka następującej funkcji 
użyteczności (Ibidem): 

,,,,, 00 SS CCLLIUU , 
przy ograniczeniu czasu pracy kierownika: 

0000 FyLT
oraz jego małżonka:

SSSS FyLT .
Funkcja produkcji gospodarstwa  określona jest za pomocą następującego wzo-
ru:  

RCCXFFfY S
f

S
f ,,,,, 00 .

Dochód gospodarstwa domowego według Pandit i in. (2013) zatem można wy-
razić jako:

VXrYPywywI ffff
SS00 ,

gdzie:  
                                          
5 Ważne są aspekty społeczne podziału dochodów. Społeczeństwo jest zainteresowane po-
działem, który spełnia kryterium sprawiedliwości, rozumianej jako podział „równiejszy”,
traktowany też jako sprawiedliwszy.  W praktyce ubożsi mają istotne problemy z wygła-
dzaniem swojej konsumpcji w czasie. Celem nowoczesnych  systemów zarządzania ryzy-
kiem społecznym powinno być łagodzenie tego zagrożenia, na co wskazują Holzmann, 
Jorgensen (2001). Wygładzanie konsumpcji odbywa się poprzez: (1) stosowanie restryk-
cyjnych/konserwatywnych technologii produkcji i angażowania pracy oraz dywersyfikację 
aktywności ekonomicznej; (2) oszczędzanie i zaciąganie pożyczek/kredytów, akumulowanie i 
uwalnianie aktywów rzeczowych, elastyczne dostosowanie podaży pracy oraz formalne i nie-
formalne transfery i podziały ryzyka. Nie bez znaczenia jest także wzrost efektywności 
wszystkich rynków i polityka publiczna oferujące instrumentarium obejmujące odpowiednie 
narzędzia zachęcające do oszczędzania i akumulowania kapitału (tj. rzeczowego, intelektu-
alnego i społecznego).  Ludzie charakteryzujący się znacznym stopnie ubóstwa charaktery-
zują się wyjątkową awersją do ryzyka, co utrudnia wyjście ich ze swoistej pułapki ubóstwa
(poverty  trap) (Ibidem). 
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subskrypty 0 i S – dotyczą kierownika gospodarstwa i jego małżonka,  
I – dochód całkowity, którego uogólnieniem jest majątek netto gospodarstwa 
domowego,  
L – czas wolny,  
C – kapitał ludzki, który opisany zostanie w części empirycznej za pomocą licz-
by lat uczęszczania do wszystkich typów szkół,  
τ – czynniki typu: faza cyklu życia rodziny i gospodarstwa, liczba dzieci, tytuł
prawny do gospodarstwa, dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego,  
T – całkowity zasób czasu,  
Y – czas przeznaczony na pracę poza gospodarstwem rolnym, F – czas pracy w 
gospodarstwie rolnym, 
Yr – produkcja gospodarstwa rolnego,  
Xj – nakłady zużyte w gospodarstwie rolnym, 
R – lokalizacja i cechy charakteryzujące gospodarstwo rolne (odległość od
miasta, dywersyfikacja, płatności rządowe),  
w – stawka płac w pracy poza rolnictwem, także opisana liczbą lat kształcenia w 
analizie empirycznej,  
Pf – ceny uzyskiwane za sprzedane produkty rolne, 
Rf – ceny nakładów produkcyjnych,  
V – inne dochody nie z pracy gospodarstwa domowego, a więc otrzymane 
głównie w postaci różnych subsydiów rządowych.

W perspektywie  nowoczesnego zarządzania ryzykiem dochodowym  w
rolnictwie bardzo pożądane jest operowanie nieskończonym horyzontem czasu 
dynamicznego modelu z oszczędnościami, który K. Farrin, M.J. Miranda i E. 
O’Donoughue nazywają „podejściem wielogeneracyjnym” (Farrin i in., 
2016). 

Pomiar ekspozycji na ryzyka napotykane przez rolników jest trudny z 
dwóch przyczyn: (Duden, Offermann, 2020) 

ryzyko  ujmowane jest zwykle jako odchylenie od tendencji centralnej a więc 
od wartości oczekiwanych6, które precyzyjnie oddają ryzyko. To te ostatnie 
oddają precyzję pomiaru ryzyka; 
pełny opis ryzyka w sensie prawdopodobieństw wystąpienia wszystkich 
możliwych wyników konieczność przetwarzania bardzo dużych zbiorów da-
nych (Big Data).

                                          
6 Do oceny oczekiwań rolników można zastosować wiele metod, głownie  wielu spośród me-
tod: ekstrapolacyjnych, adaptacyjnych, średniej ruchomej, cen futures, modeli autoregresyj-
nych zintegrowanej średniej ruchomej (ARIMA), racjonalnych i quasi racjonalnych oczeki-
wań. 
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Do problemów dotyczących pomiaru ryzyka dochodowego w rolnictwie 
należy zaliczyć:

Zastosowanie danych agregatowych zamiast danych z pojedynczych gospo-
darstw. Ergo: pojawia się często niedoszacowanie ryzyka.
Koncentracja na ryzyka pojedynczych, a nie na ich zintegrowa-
nych/całościowym/holistycznym podejściu.
Zawężenie analiz tylko do obszaru produkcyjnego: w zasadzie ograniczona 
jest możliwość zastosowania podejścia Household Risk Balancing (HRB)7.  
Wahania cenowe  w sektorze rolnym są znacznie wyższe niż w typowej dzia-
łalności rolniczej. Doskwiera to szczególnie małych podmiotom (rodzinnym 
gospodarstwom rolniczym). Pewnym wyjaśnieniem tego parodoksu jest tzw. 
model pajęczyny M. Ezekiela z 1938 r. Możliwości stabilizacji cen, w tym za 
pomocą interwencje, są w znacznym stopniu ograniczone.

Narzędzia zarządzania ryzykiem dochodowym – ujęcie ewolucyjne

Do  narzędzia zarządzania ryzykiem  dochodowym należy wymienić: 
podstawowe rachunki stabilizacyjne, 
rachunki stabilizujące dochody (Australia, Kanada),
rządowe depozyty kompensacyjne, 
instrumenty zbliżone do ubezpieczeń dochodów (np. Kanada)
dodatkowo: rezerwy bilansowe (Niemcy – na płaszczyźnie konceptualnej).

W tabeli 3 zestawiono ww. instrumenty, zwracając na ich zalety i wady z 
punktu widzenia gospodarstwa rolnego. Warto podkreślić zalety najbardziej zło-
żonego instrumentu, tj. CAIS  z Kanady.  Jego celem była ochrona farmerów 
przed drastycznym spadkiem marży/nadwyżki bezpośredniej, a więc różnicy 
między łącznymi przychodami z podstawowej produkcji rolniczej a kosztami 
bezpośrednimi/zmiennymi ich uzyskania. Należy dodać, że CAIS finansował 
również ujemne wartości  nadwyżek bezpośrednich, co w przypadku instrumen-
tów dla rolnictwa UE było bardzo skomplikowane do wdrożenia.  

                                          
7 W HBR  jednostką decyzyjną jest gospodarstwo domowe, a nie pojedynczy producent rolny 
(de Mey i in., 2016). Ergo: istnieje możliwość powiązania celów tych gospodarstw z ich za-
sobami całkowitymi i możliwościami w zakresie adaptacji. Na ryzyko narażone jest całość 
rodzinnego gospodarstwa rolnego. Podejście HRB można było zastosować w przypadku da-
nych z  niderlandzkiego, szwajcarskiego czy brytyjskiego FADN (przed tzw. brexitem).   
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Tabela 3. Instrumenty zarządzania ryzykiem dochodowym – wady i zalety z 
punktu widzenia gospodarstwa rolniczego 

Instrument Charakterystyka Zalety Wady
Podstawowe ra-
chunki stabilizacyj-
ne, nazywane nie-
kiedy również In-
come Equalisation 
Deposits (IED)
Buffer, Metternick-
Jones, 1995

Narzędzie zarzą-
dzania ich ryzykiem 
dochodowym, któ-
rego źródłem są 
różne zakłócenia, 
szoki i cykle bizne-
sowe oraz klima-
tyczne

Wykorzystanie roli 
lokalnych banków, 
szczególnie spółdziel-
czych, zorientowa-
nych w sytuacji sekto-
ra rolnego, a także 
kondycji gospodarstw 
rolnych.
Zastosowanie gwa-
rancji państwowych 
dla przyjmowanych 
przez banki depozy-
tów.
Uruchomienie IED 
wiąże się z niskimi 
kosztami, promocja 
nie wymaga znacz-
nych budżetów.
Wykorzystanie mode-
lu Hausbanku, a także 
pracownika banko-
wego znającego po-
trzeby finansowo-
ubezpieczeniowe rol-
ników.

Rozumienie me-
chanizmu instru-
mentu – dość po-
wierzchowne.

Rachunki stabilizu-
jące dochody rolni-
cze w USA 
(FARRM, CCAs)

Zachęta rolników 
do aktywnego za-
rządzania ryzy-
kiem.
Powiązanie z 
dochodem podat-
kowym i zachę-
tami podatkowy-
mi.
Rozwiązanie 
korzystne dla bu-
dżetu centralnego.

Zorientowanie fi-
skalne instrumentów.
Instrument stabiliza-
cji antycyklicznej 
(CCAs).

Trudności z wy-
cofywaniem de-
pozytów
Limit górny (np. 
do 20% dochodu 
brutto). 
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Cd. tabeli 3 
Program stabilizacji 
dochodów rolni-
czych w Australii 
(the Farm Manage-
ment Deposits 
(FMD))

Depozyt powiązany 
z ulgą podatkową 

Zastosowanie ulgi 
podatkowej. 
Korzystne rozwiąza-
nie dla podmiotów 
dużych, z większymi 
zasobami płynnych 
aktywów.

Brak możliwości 
wycofania depo-
zytu przed upły-
wem roku.
Tylko jednorocz-
na ulga podatko-
wa.

Program stabilizacji 
dochodów w Kana-
dzie 
The Canadian Net 
Income Stabilization 
Accounts (NISA),
the Agriculture In-
come Disaster As-
sistance (AIDA, lata 
1998-1999) i the 
Canadian Farm In-
come Program 
(CFIP, lata 2000-
2003)

Silne bodźce do 
uczestnictwa w nim, 
tzn. rządowe depo-
zyty kompensacyjne 
oraz bonus w postaci 
3 punktów procen-
towych do oprocen-
towania rachunków.

Znaczne zaintereso-
wanie rolników
Możliwość regulacji 
niedoborów płynno-
ści kredytami krótko-
terminowymi.

Obawy przed opo-
datkowaniem do-
chodów odsetko-
wych w przypadku 
wycofania środków 

Program  the Canadi-
an Agricultural In-
come Stabilization 
(CAIS)  - Kanada

Instrument ochrony 
dochodów, gdy spa-
dek dochodu prze-
kraczał 30% w sto-
sunku do średniej 
wieloletniej, z bu-
dżetu pokrywano aż 
70% spadku

Rolnicy nie pła-
cą tu żadnych 
składek ubez-
pieczeniowych.
Ochrona dla 
farmerów roz-
poczynających 
działalność.

Górne limity 
kwotowe
Procent pokry-
wania strat.
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Cd. tabeli 3 
Rezerwy bilansowe Tworzenie rezerw 

jako wydzielonego 
księgowo funduszu 
w okresie zmienno-
ści dochodu. 

Wygładzanie 
dochodu.
Redukcja pro-
gresji stawek 
podatkowych.
Korzyści odset-
kowe.

Konieczność 
wyodrębnienia 
specjalnego fun-
duszu dla celów 
stosowania re-
zerwy stabiliza-
cyjnej. Ergo: za-
mrożona zostaje 
część środków 
płynnych gospo-
darstwa.
Efekty jazdy na 
gazę.
Wykorzystanie
rezerw do innych 
celów niż zostały 
zaprojektowane.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przywołanej literatury, w tym  Dismukes, Durst, 
2006, Blank, Bahrs, 2010. 

Warto odpowiedź na pytanie: dlaczego w UE jest znacznie mniej instru-
mentów zorientowanych na zarządzanie ryzykiem dochodowym w rolnictwie? 
Odpowiedź na to pytanie jest dosyć złożona. Wymaga uwzględnienia następują-
cych problemów występujących w Europie (Meuwissen i in., 2003): 
1. W Europie, w porównaniu np. do USA czy Kanady, niższy jest poziom rozwo-

ju transakcji na rynku terminowym.  
2. Większe nasilenie zjawiska asymetrii informacji
3. Wyższy poziom ryzyka systemowego. 
4. Interwencjonizm finansowy w zakresie ubezpieczeń rolnych rodzi dość po-

ważne zakłócenia.
5. Niezgodność interesów rolników i asekuratorów. 

Ad. 1. Zawsze i tak występuje pewien poziom ryzyka bazowego, czyli różnicy 
między ceną spot a ceną z kontraktów futures/forwards.
Ad. 2. W krajach UE zjawiska asymetrii informacji,  tj. negatywnej selekcji oraz 
hazardu moralnego, występują z większym natężeniem niż np. w USA.
Ad. 3. Położenie gospodarstw, szczególnie prowadzących produkcję intensywną, 
na obszarach wiejskich wiąże się z ryzykiem systemowym. W efekcie dochodzi 
do wyższego skorelowania zagrożeń w tym samym miejscu i regionie w samym 
rolnictwie. 
Ad. 4. Najczęściej podaje się, że subsydiowanie asekuratorów prowadzi o pogoni 
za rentą, dodatkowo pojawiają się koszty transakcyjne, monitoringu zachowań 
rolników i administracyjne w branży ubezpieczeniowej są relatywnie wysokie. 
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Co więcej, subsydiowanie ubezpieczeń rolnych nie wyeliminowało wsparcia ad 
hoc. 

Ad. 5.Ani ubezpieczyciele, ani  producenci rolni nie są skłaniani do spo-
łecznie efektywnego zarządzania ryzykiem, co implikuje określoną nieracjonal-
ną alokację zasobów. Rolnicy są raczej pozytywnie nastawieni do ubezpieczenia 
dochodów rolniczych, natomiast ubezpieczyciele, w tym komercyjne firmy 
ubezpieczeniowe,  są raczej niechętni do rozwoju tego typu instrumentów.

W tabeli 4 przedstawiono zidentyfikowano problemy dotyczące wdroże-
nia ubezpieczeń dochodów do rolnictwa UE, w szczególności do naszego kraju. 
Podkreślić należy problematyczność ustalania dochodów w rolnictwie.

Tabela 4.  Problemy dotyczące wdrożenia ubezpieczeń dochodów rolnych  
Problem Wyszczególnienie

Ewidencja docho-
dów

Przyjęcia kategorii dochodu  do ubezpieczeń.
Zastosowanie „dochodu netto” wymaga dokładnej ewidencji kosz-
tów, które mogą być jednak obiektem manipulacji (np. nie 
uwzględnia się kosztów stałych i części kosztów zmiennych, np. 
pasz).
Konieczność dokonania korekt, w tym np. uwzględnienie amortyza-
cji pominięcie dochodów pozarolniczych (Meuwissen i in., 2013).
Wskazane jest posługiwanie się dochodem podatkowym uwzględ-
niającym niektóre  korekty o charakterze memoriałowym.

Koszty wdrożenia Znacznie wyższe niż w przypadku innych instrumentów zarządza-
nia ryzykiem (np. Mary i in., 2013 – ok. 7 mld euro z filaru 
PROW). Konieczność zredukowania innych form wsparcia  w ob-
szarze zarządzania ryzykiem.

Parterstwo pu-
bliczno-prywatne 
(PPP)

Najbardziej rekomendowane do wdrożenia. Forma PPP jest bardzo 
korzystna z punktu widzenia poprawy edukacji rolników i niwelo-
wania skutków asymetrii informacji. Przyczynia się także do upo-
wszechnienia innowacji ubezpieczeniowych i finansowych.

Monitorowanie 
zachowań rolni-
ków

Bardzo trudne i wiąże się ze znacznymi kosztami. 

Problemy motywa-
cyjne 

Problem wyceny ryzyka i stawek ubezpieczeniowych, gdyż z ko-
nieczności trzeba bazować na historycznych rozkładach przycho-
dów
Duże nasilenie hazardu moralnego, gdyż rolnicy mają wiele możli-
wości zaniżania dochodów rzeczywistych. 

Źródło: opracowanie własne.

Stabilizacja dochodów rolniczych jako wyzwanie dla polityki rolnej 
Stabilizowanie dochodów rolniczych czy nawet próby ich ubezpieczania 

są istotnym wyzwanie dla decydentów polityki rolnej. Wynika to z faktu, iż 
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zmienność dochodów, w większym nawet stopniu niż dochód w ujęciu absolut-
nym, wpływa na dobrobyt rolników. Konstruowanie instrumentów stabilizacji 
dochodów rolniczych, w tym wdrażanych w Unii Europejskiej jako tzw. Income 
Stabilisation Tool, jest bardziej złożone niż ubezpieczeń przychodów czy od po-
jedynczych/wielu ryzyk8. Wynika to z wielu problemów  na płaszczyźnie tech-
nicznej i organizacyjnej. Dodajmy, że unijny IST (the income stabilisation tool)
w żadnym kraju członkowskim w zasadzie nie został w pełni wdrożony.  IST 
wzbudza bardzo żywe zainteresowanie środowiska rolniczego. Wynika to z kil-
ku kwestii (por. El Benni i Finger, 2014; El Benni i in, 2016; Finger i El Benni, 
2021):

Dochód rolniczy jest kategorią najpełniej odzwierciedlającą dobrobyt i zde-
cydowanie bardziej precyzyjną niż przychody. 
Subsydiowanie IST  jest co do zasady zgodne co do zasady z regulacjami 
WTO dotyczącymi dopuszczalności pomocy publicznej w rolnictwie, gdyż 
ochroną objęte są spadki dochodów  o charakterze katastroficznymi. 
W dochodzie z całej działalności rolniczej uwzględnić należy różne korelacje 
między cenowymi i produkcyjnymi zagregowanych jego składowych (przy-
chody, koszty, subsydia) oraz występującymi na poziomie poszczególnych 
działów i gałęzi. Ergo: bardzo trudno jest zidentyfikować i zmierzyć te ryzy-
ka w sposób wyizolowany. 
Ustalenie dochodu referencyjnego, a więc decydującego o wystąpieniu jego 
spadku i  determinującego aktywację wypłaty odszkodowania oraz jego wy-
sokość,  nie jest oczywiste. Nie ma też powszechnie akceptowanej miary do-
chodu referencyjnego. 

Fundusze wzajemnościowe (Mutual Funds, MFs) traktowane w UE jako 
„platforma” wdrażająca i oferująca IST. MFs obejmują w UE przede wszystkim 

                                          
8 Doskonalenie siatek bezpieczeństwa finansowego i socjalnego powinno stanowić odpowiedź 
polityk publicznych na  wyzwania rolnictwa, w tym postępującą zmianę klimatu, nowe zagro-
żenia epidemiologiczne, jak np. COVID-19,  ryzyko geopolityczne, które zwiększają ekspo-
zycje rolników unijnych na ryzyko produkcyjne, rynkowe (cenowe) i katastroficzne. Strukturę 
taką powinna tworzyć integracja dopłat bezpośrednich, zarządzania ryzykiem oraz Wspólna 
Organizacja Rynków Rolnych (the Common Organisation of the Market, CMO), która zawie-
ra pewne elementy zarządzania kryzysowego w postaci środków wyjątkowych, w ramach 
których funkcjonują m.in. rezerwy przeznaczone na sytuacje kryzysowe. Dopłaty bezpośred-
nie są niewątpliwie narzędziem stabilizowania dochodów rolniczych, ale ich deklarowana 
niezależność od kwestii podziału czyni je mało efektywnymi, jeśli chodzi o ich oddziaływanie 
na poziom dochodów. Wsparcie to, gdy jest rzeczywiście odłączone od produkcji rolniczej, 
nie powinno wpływać na ceny produktów rolnych oraz nie jest skorelowane z sytuacjami kry-
zysowymi. Innymi słowy, dopłaty te nie są instrumentem zarządzania ryzykiem rynkowym. 
W tym kontekście pojawiła się koncepcja IST.
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inicjatywy prywatne, zorientowane głównie na pewne sektory produkcji rolni-
czej, a także, czasami jednostki regionalne. Choć z punktu widzenia misji i ce-
lów, można znaleźć wiele podobieństw między towarzystwami ubezpieczeń 
wzajemnych (TUWami) a funduszami wzajemności, to pierwszym z nich bliżej 
do komercyjnych asekuratorów. W MFs składki rolników są stałe,  jednak mo-
gą być powiększane i pomniejszane w zależności od sytuacji w zakresie szko-
dowości.    Mechanizm wypłaty odszkodowań w przypadku TUWów jest taki 
sam jak w przypadku firm ubezpieczeniowych. Choć niewątpliwą zaletą MFs 
jest niewielkie zagrożenie następstwami asymetrii informacji, to relatywnie ma-
ła baza kapitałowa i poczucie finansowania szkód innych rolników znacznie 
utrudniają rozwój MFs  (Schaffnit-Chatterjee, 2010; Cordier, Santaremo 2020). 
Analizując IST w konwencji łańcuchów żywnościowych Liesivaara, Myyra i Ja-
akkola (2012) zwrócili uwagę na problem pojawienia się hazardu moralnego po 
stronie odbiorców surowców rolnych (np. ubojni żywca wieprzowego, bydła mię-
snego czy drobiu),  którzy rozpoznali, że producenci rolni zabezpieczyli się przed 
spadkiem dochodów.  W tabeli 5  przedstawiono syntetycznie wyniki badań, a 
także implikacje dla polityki publicznej dotyczące IST. Kluczowe są studia:

1. Finger i El Benni (2014) – badania na podstawie danych FADN ze Szwaj-
carii; 

2. Dell’Aquila i  Cimino (2012) – badania na podstawie danych Włoskiego 
FADN; 

3. Liesivaara, Myyra i Jaakkola (2012) – badania z wykorzystaniem danych 
FADN z Finlandii. 

Tabela 5. Wnioski dla polityki publicznej z badań nad IST w krajach europej-
skich (UE i Szwajcaria) 

Autorzy 
badań Założenia badań i wyniki Wnioski

Dell’Aquila 
i  Cimino 
(2012)

Ważne jest przyjęcie odpowiedniej 
nadwyżki dochodowej, a właściwie 
redefiniowanie dochodu rolniczego. 
Nie można przyjąć najprostszej ka-
tegorii, tj. produkcji brutto (GPV),
która jest stosowana w ubezpiecze-
niach tradycyjnych.
Dochód netto (net income, NI) nie
jest odpowiednią kategorią do stabili-
zowania i ewentualnego ubezpiecza-
nia, gdyż jest bardzo zmienny w cza-
sie i przestrzeni oraz między typami 
produkcyjnymi gospodarstw i gru-
powanymi na podstawie wielkości 

Im bardziej dochód zbliża się do NI, tym 
szybciej rośnie liczba potencjalnych be-
neficjentów IST. W tym samym kierun-
ku  rosną wydatki budżetowe na stwo-
rzenie całego systemu oraz zapewnienie
mu trwałej równowagi finansowej.
W  małych gospodarstwach obserwo-
wano największą zmienność docho-
dów, a więc grupa ta charakteryzowała 
się największym ryzykiem dochodo-
wym. 
Gospodarstwa małe dominują w tam-
tejszej strukturze agrarnej. Objęcie ich 
wszystkich zindywidualizowanymi IST 
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ekonomicznej, ponadto jest bardziej 
podatny na manipulacje stasowane 
przez samych rolników. Ergo: gene-
ruje hazard moralny, co bardzo 
utrudnia skalkulowanie stawek i 
składek ubezpieczeniowych, gdyby 
produkt ochronny miał być oferowa-
ny przez komercyjnych asekurato-
rów.  
W zasadzie, jedynie wartość dodana 
(VA) i Farm Net  EBITDA są odpo-
wiednimi kategoriami do stabilizo-
wania i ubezpieczania za pomocą 
ISTDla roku 2010 na całe rolnictwo 
włoskie na rekompensaty przekra-
czające spadek co najmniej o 30% w 
stosunku do referencyjnego VA 
trzeba byłoby wyasygnować ok. 
16,9 mld euro,  a w przypadku Farm 
NET EBIDTA – ok. 11,3 mld euro. 

oznaczałoby godzenie się na wielkie 
koszty administracyjne funkcjonowa-
nia całego systemu. 
Zasadne jest rozważenie tworzenie 
branżowych i/lub regionalnych fundu-
szy wzajemnościowych, które mogłyby 
zarządzać IST. Może to być cenna 
wskazówka dla Polski.

Finger i El 
Benni 
(2014)

Okres badawczy obejmowała lat 
2003-2009, a dane pochodziły z 
1274 gospodarstw. Modele wykona-
no również w podziale na trzy re-
giony (doliny, podgórze i góry) oraz 
pięć typów produkcyjnych. 
Uwzględniono dochód w ujęciu net-
to, a więc jako różnicę między przy-
chodami a kosztami zmiennymi oraz 
stałymi. 
W kosztach uwzględniono amorty-
zację, czynsze dzierżawne i odsetki 
oraz opłatę rodzinnej siły roboczej 
oraz umowne oprocentowanie kapi-
tału własnego gospodarstwa. Ze
zbioru danych źródłowych usunięto 
dochody ujemne, gdyż organy unijne 
nie wypracowała stanowiska meto-
dycznego, jak należy je potraktować 
(jak w  kanadyjskim AgriStability)
Częstość odszkodowań i ich pozio-
my wykazywały duże różnice w 
przypadku dochodów referencyj-
nych na bazie średnich i modelu re-
gresji, zarówno w przekroju regio-
nalnym , jak i według typów pro-
dukcyjnych gospodarstw. 
Pewne rozbieżności z wynikami 
symulacji  wynikają z danych odsta-
jących, które są problematyczne w
badaniach z ekonomiki rolnictwa. 

Bazowanie na średnich dochodach refe-
rencyjnych może rzeczywiście prowadzić 
do mniejszych odszkodowań.. Gdy tren-
dy są z kolei malejące, sytuacja jest od-
wrotna, tj. rolnicy otrzymują wyższe od-
szkodowania.  Wskazane byłoby korzy-
stanie z regresji, która  ogranicza błędy 
niedo/przeszacowań wynikających z 
przyjęcia dochodu średniego. 
System IST jest bardziej zorientowany na 
zdarzenia katastroficzne niż na częste od-
szkodowania,
Jeżeli nie ma wyraźnych trendów deter-
ministycznych, zastosowanie prostej 
średniej arytmetycznej dochodu osiągnię-
tego w 3 ostatnich latach albo w 5 w po-
staci tzw. średniej olimpijskiej, w której 
odrzuca się wartość minimalną i maksy-
malną, jako wielkości referencyjnej,
prowadzi do nieobciążonych oszacowań. 
Dla trendu rosnącego prawdopodobień-
stwo otrzymania rekompensat jest znacz-
nie wyższe.
Trendy w dochodach przyczyniają się do 
powstawania różnic między odszkodo-
waniami oczekiwanymi a uzyskiwanymi. 
Zagraża to budżetowi IST. Pominięcie 
ww. trendów może prowadzić do rekom-
pensat, które w sposób nieobiektywny 
odzwierciedlają  spadki dochodów w po-
szczególnych gospodarstwach.
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Cd. tabeli 5 
Liesivaara i
Myyrä. 
(2016)

Zastosowano podejście symulacyjne.
Źródło danych:  

Fiński FADN, dane panelowe z  
3421 gospodarstw (okres 7-letni).
Celem badań była ocena oddziały-
wania IST  na (i) zmienność do-
chodów na poziomie gospodarstw, 
(ii) oczekiwany poziom i zmien-
ność odszkodowań na poziomie 
funduszy inwestycyjnych oraz (iii) 
rozkład korzyści netto z tego in-
strumentu polityki w populacji go-
spodarstw.

Zastosowanie produktu IST opartego na 
indeksie sektorowym:
Znaczna redukcja kosztów administra-
cyjnych,  ponieważ wystarczająca staty-
styka publiczna i nie ma konieczności 
prowadzenia ewidencji rachunkowej.
Można uniknąć hazardu moralnego, bo 
rolnik nie ma bezpośredniego wpływu na 
kształtowanie się indeksu.
Określone założenia co do dochodu 
oczekiwanego, a więc przyszłego, fun-
dusz wzajemnościowy, bazujący na jego 
mierzeniu za pomocą np. wartości doda-
nej, i tak musiałby przyjąć. W szczegól-
ności odnosi się to do ścieżek cenowych 
kategorii składowych tej wartości. Gdyby 
w UE był natomiast dobrze rozwinięty 
rynek kontraktów futures, można by sto-
sować jego ceny jako wielkości referen-
cyjne. W rzeczywistości jest jednak ina-
czej. Trzeba zatem ścieżki te wyznaczyć 
inną metodą.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przywołanej literatury.

Na podstawie wyników badań dotyczących możliwości wdrożenia IST 
(por. El Benni i Finger, 2013; Finger i El Benni, 2014; El Benni  i in., 2016; 
Finger i El Benni, 2021)  można sformułować następujące wnioski i rekomenda-
cje:

Na poziom dochodów rolniczych i ryzyko dochodowe oddziałują czynniki 
związane z położeniem gospodarstwa w danym regionie, a także charaktery-
styka topograficzna (teren nizinny, podgórski czy górski). Ergo: warto roz-
ważyć zróżnicowanie regionalne dotyczące MFs. 
O ile płatności bezpośrednie redukują poziom ryzyka dochodowego, to te 
związane z dobrostanem i zrównoważeniem prowadzą do ekstensyfikacji
produkcji rolnej. Per saldo, efekt oddziaływania instrumentów wsparcia w 
ramach WPR nie jest jednoznaczny. 
Warto monitorować oddziaływanie dochodów pozarolniczych na dochody
całkowite i ryzyko dochodowe całych gospodarstw.  Pewne cechy dochodów 
pozarolniczych mogą wręcz skłaniać rolników do zachowań bardziej ryzy-
kownych w samej działalności rolniczej. 
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Stopień zdywersyfikowania przychodów, mierzony za pomocą indeksu Her-
findala, jest istotny z punktu widzenia oceny zależności dywersyfika-
cja/specjalizacja – ryzyko dochodowe Gospodarstwa bardziej zdywersyfiko-
wane na ogół są mniej ryzykowne niż wyspecjalizowane.. 
Ryzyko produkcyjne, a w ślad za nim dochodowe maleje wraz z powiększa-
niem się areału danej uprawy. Gospodarstwa czerpią zatem korzyści z ekonomii 
skali.  Ergo:  ze wzrostem obszaru gospodarstw w ha  powinno maleć ryzyko 
przychodów i dochodów.
Typowe zmienne socjodemograficzne, tj. wiek kierowników gospodarstw, a 
także i ich wykształcenie były istotnymi  zmiennymi  objaśniającymi ryzyko 
dochodowe. Wiek i wykształcenie wpływały na  postawę rolnika względem ry-
zyka (tj. preferencję  i percepcję). Rolnicy młodsi, słabej wykształceni bardziej 
dotkliwie odczuwali drastyczny spadek dochodów. Lepsze wykształcenie ozna-
czało wyższą tolerancję na zmienność ryzyka.  Ergo: niezbędna jest ustawiczna 
edukacja rolników w zakresie zarządzania rolnikiem. Nie bez znaczenia są róż-
nego rodzaju inicjatywy badawcze uczelni, instytutów badawczych i ośrodków 
doradztwa rolniczego. 
Wdrażanie i konstruowanie IST powinno  być  ściśle powiązane z  zasadami 
udzielania wsparcia bezpośredniego w rolnictwie. Może się okazać, że IST sta-
nie się   narzędziem mechanizmu redystrybucyjnego. Jeśli zatem korzystać będą z 
niego głównie gospodarstwa o małej skali (o niewielkim areale), można zakładać 
hamowanie przemian strukturalnych w rolnictwie wskutek stabilizowania docho-
dów. Z badań symulacyjnych  El Benni i in. (2016) wynika, że największymi 
beneficjentami wdrożenia IST IST  byli kierujący gospodarstwami dwuza-
wodowymi,  tj. z istotnym udziałem dochodów pozarolniczych w dochodach 
całkowitych.  Należy zauważyć, że IST może przekształcić się z narzędzia 
zorientowanego na  redukowanie  ryzyka dochodowego w instrument trans-
ferowy. Będzie odbywało się to kosztem spowolnienia przemian struktural-
nych w rolnictwie. 

Praktyka zarządzania ryzykiem dochodowym – Income Stabilisation 
Tool w rolnictwie europejskim 

Regulacje dotyczące unijnego  narzędzia stabilizowania dochodów rolni-
czych, tj. IST (an Income Stabilisation Tool) oraz fundusze wzajemnościowych 
(a mutual funds, MF)  pojawiły się w 2013 roku w artykułach 36-39 (Regulation 
No. 1305/2013). Zgodnie z tym dopuszczono subsydiowanie ubezpieczeń rol-
nych (art. 37), pokrywanie strat MF z racji materializacji się ryzyk klimatycz-
nych, sanitarnych i środowiskowych (art. 38) oraz funkcjonowanie IST (art. 39). 
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Rekompensaty ze środków publicznych  obniżono jednak do 65% wartości skła-
dek ubezpieczeniowych albo wydatków początkowych MF. Należy dodać, że 
75% pokrywane może być z Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej, a reszta 
pochodzi z budżetów krajowych.

Zgodnie z przyjętym 13 grudnia 2017 UE Omnibus Regulation (Reg. 
8314/2017): 

Obniżono   próg szkód z 30 do 20%, powyżej których przysługiwać 
mają rekompensaty.
Można zastosować odpowiednie indeksy sektorowe zamiast spadku 
dochodów z pojedynczych gospodarstw. 

Santaremo (2018) wskazał, że MFs nie są przydatne do zarządzania ryzy-
kiem o charakterze systemowym, np. o zasięgu regionalnym czy sektorowym. 
Są zorientowane na zarządzanie ryzykami, których materializacja może być nie-
bezpieczna z punktu widzenia funkcjonowania gospodarstwa. MFs   zoriento-
wane są, zgodnie z art. 38 MF, na pokrywania strat wynikających ze zdarzeń 
pogodowo-klimatycznych, będących następstwem chorób roślin i zwierząt, 
szkodników czy innych zdarzeń środowiskowych.   Brak możliwości ile nie rea-
sekuracji lub alternatywnych metod transferu/finansowania  ryzyka w zasadzie 
uniemożliwia zarządzania ryzykiem systemowym w skali kraju. 

Choć regulacje dotyczące IST w rolnictwie pojawiły się dopiero w 2013 
r., to organizacja funduszy wzajemnościowych lub podobnych struktur ma swo-
ją tradycję w Europie. MFs występowały chociażby w Niderlandach, a także we 
Włoszech i we Francji. Ich działalność jako typowych funduszy wzajemnościo-
wych była stopniowo wygaszana (Cordier, Santaremo, 2020). Rozwój MFs był 
silnie ograniczony z powodu braku odpowiedniej skali i zaplecza kapitałowego.  
Przykładem jest włoski Fondo di Solidarietà Nazionale, założony 25.05.1970 r.

W tabeli 6 zestawiono wnioski z dotychczasowej praktyki wdrażania IST 
przez fundusze wzajemnościowe. Generalnie,  konkluzje prowadzą do spostrze-
żenia, że zarządzanie ryzykiem dochodowym w rolnictwie europejskim wymaga 
pogłębionego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Tradycje w zakresie  
tzw. zbiorowych działań (collective action) ułatwiają skuteczne wdrożenie IST.
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Tabela 6. Praktyka wdrożeń IST w krajach europejskich – sukcesy i wyzwania 

Kraj Problemy Sukcesy
Hiszpania – region Castilla 
de Leon

Preeliminowanie 97 mln euro  
środków z budżetu

Brak informacji.

Węgry Preeliminowanie środków z 
budżetu.

Brak informacji.

Włochy Brak konsensusu wokół mo-
delu MF (jeden krajowe vs. 
kilka regionalnych; jeden 
uniwersalny vs. sektorowe).

Oddolnie inicjatywy na pół-
nocy Włoch.

Rumunia Preeliminowanie 200 mln 
euro  środków z budżetu.
Brak wiodącej organizacji 
rolniczej, a także słaba ja-
kość współpracy tych orga-
nizacji z ministerstwem rol-
nictwa.

Brak informacji.

Francja Budżet skierowany do  po-
wstałego powstały w 2012 r. 
the Funds National Agricole 
de Mutualisation Sanitaire et 
Environmentale (FMSE).
Ograniczenie się do ryzyk 
sanitarnych i środowisko-
wych.

FMSE jako integrator ma-
łych MFs wyspecjalizowa-
nych w produkcji zwierzęcej.
Zaangażowanie się admini-
stacji rządowej.
Wprowadzenie innowacyj-
nych rozwiązań w zakresie 
powiązania progów szkód z 
działaniami prewencyjnymi 
w odniesieniu do ryzyk sani-
tarnych i środowiskowych.
Udział FMSE w projektowa-
niu kontraktów ubezpiecze-
niowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Santaremo i in. (2016),  Cordier i 
Santaremo (2020) 

Z wdrożeniem IST w krajach UE wiążą się pewne problemy organizacyj-
ne: 

Opieranie się na regulacjach UE może doprowadzić do zahamowania inicja-
tyw prywatnych (por. Santaremo i in., 2016). 
Brak jest opracowania typu handbook/guidelines z zestawem procedur i in-
strukcji, jak wdrażać IST za pomocą MFs.
Ewidencja i monitoring dochodów, zgodnie z regulacją nt. IST, jest bardzo 
trudna do zoperacjonalizowania. Wskazuje na to przykład regionu Kastylia et 
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Leon.  Brak rozwiniętej rachunkowości rolnej utrudnia monitorowanie do-
chodów rolniczych.
Zastąpienie kategorii dochodów indeksami lub kombinacji indeksów nakła-
dów i przychodów może nasilać zjawisko asymetrii informacji, a także 
zwiększać nierówności dochodowe w sektorze.
Lobby organizacji rolniczych wspiera generalnie  zwiększenie alokacji fun-
duszy na IST. 

Podsumowanie 
Z punktu widzenia optymalizacji dobrobytu rolników najbardziej pożąda-

ne są narzędzia ubezpieczenia/stabilizowania syntetycznych kategorii wyniko-
wych na poziomie całego gospodarstwa, jakimi są przychody, nadwyżki czy 
dochody (Mishra i in., 2002). Dobrym punktem wyjścia do osiągnięcia takiego 
stanu są znane w kilku krajach anglosaskich rachunki stabilizacyjne, na których 
rolnicy deponują część gotówki. Farmerzy  korzystają w nich z  wielu ulg i 
zwolnień podatkowych. Nie bez znaczenia jest także ekwiwalentny wkład bu-
dżetu państwa. 

Przejście od ubezpieczeń od pojedynczych ryzyk do fazy ubezpieczania 
dochodów stanowi już jednak poważne wyzwanie od strony aktuarialnej, finan-
sowej, informacyjnej, marketingowej i technicznej. Ergo: na świecie mało jest 
studiów przypadków skutecznych wdrożeń.  Biorąc pod uwagę  uwarunkowania 
związane z prawem UE, w przypadku Polski istotnym instrumentem jest instru-
ment IST. W IST średni skorygowany dochód  z 3 lub 5 poprzednich lat może 
być kalkulowany na podstawie wartości dodanej brutto lub netto. Nie jest godne 
jeszcze rozważania naśladowanie rozwiązań z Ameryki Północnej, w których za 
bazę odniesienia bierze się dochód podatkowy.

Ubezpieczenie dochodów jest na tyle zaawansowanym instrumentem, to-
też wymaga wykorzystania wszystkich znanych narzędzi zarządzania ryzykiem 
(zarówno rynkowych, jak i od stuleci znanych rolnikom). W UE prace wdroże-
niowe nad IST przebiegają powoli i bez spektakularnych efektów. Brak dobrej 
współpracy między organizacjami rolniczymi a administracją rządowe zwykle 
mocno utrudnia wypracowanie modelu finansowania funduszy wzajemościo-
wych. 

Okazuje się, że  ubezpieczenie dochodów może być efektywniejszą 
ochronę niż pewna liczba oddzielnych polis single-risks, o ile ryzyka nie są ze 
sobą doskonale skorelowane. MFs mogłyby poradzić sobie z ryzykiem o cha-
rakterze katastroficznym, co też uzasadnia ich budżetowe wspieranie, na które 
nie ma raczej zgody w większości krajów UE. 
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Podstawowym wyzwaniem w przypadku IST jest natomiast dysponowa-
nie wiarygodnymi technikami mierzenia dochodów rolniczych w sposób syste-
matyczny, z możliwie minimalnymi opóźnieniami między wystąpieniem zda-
rzenia ryzykownego a wypłatą odszkodowań dla rolników. Warunek ten nie jest 
w wystarczającym stopniu spełniony w większości krajów UE. Do tego docho-
dzą, prawdopodobnie, wysokie koszty budżetowe wdrożenia IST w całej UE.

Wdrożenie IST, tak jak każdy inny instrument zarządzania ryzykiem, 
prowadzi do problemów związanych z asymetrią informacji ex-post.  W jej wy-
niku dochodzi do powstania zbiorowości producentów rolnych, stosujących bar-
dziej ryzykowne praktyki.  Praktyka wdrożeń rekomenduje wprowadzenie sys-
temów bonus/malus, monitoringu praktyk rolników. W skrajnym przypadku za-
stosowanie obowiązku uczestnictwa w MFs zmniejsza zjawisko negatywnej se-
lekcji, która może też prowadzi do wzrostu wydatków z budżetu państwa.

Ubezpieczenie dochodów stanowi bardzo zaawansowany instrument za-
rządzania ryzykiem. W krajach, w których większość rolników nie prowadzi 
systematycznej ewidencji rachunkowej i  nie jest obciążonych podatkiem do-
chodowym, należałoby udoskonalać istniejące instrumenty zarządzania ryzy-
kiem, a także  poprawiać kapitał ludzki na wsi (m.in. szkolenia/kursy  dla rolni-
ków, studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem w agrobiznesie, de-
dykowane dla doradców rolnych).  Możliwe jest rozważne adaptowanie alterna-
tywnych instrumentów zarządzania ryzykiem, w tym, wykorzystywanymi cho-
ciażby w Niderlandach, „a business continuation insurance” oraz „anti-
bankruptcy insurance”.

Należy zgodzić się z wnioskami  Cordiera i  Santaremo (2020), że wska-
zane byłoby pogłębienie prac w obszarze tzw. sektorowych indeksów dochodo-
wych. Konieczne jest jednak solidne wsparcie modelami aktuarialnymi, by wła-
ściwi, tak aby m.in.  skalibrować można progi spadków tegoż dochodu, upraw-
niające do otrzymania rekompensat. Ma to duże znaczenie dla Polski, w której
nie zostanie w perspektywie kilku najbliższych lat wprowadzona obowiązkowa 
ewidencja rachunkowa.  Idąc w ślad za rekomendacją ww. agroekonomistów, 
warto byłoby rozważyć i zaplanować platformę konsultacyjną, obejmującą 
wszystkich interesariuszy, związanych z uruchomienie IST. W Polsce duży na-
cisk należałoby położyć na aktywizację organizacji rolniczych jako wiodących 
aktorów.

Rolnicy dysponują wieloma nieformalnymi (np. oszczędności i rezerwy, 
dywersyfikacja,  odpowiednia agro- i zootechnika itp.) oraz formalnymi (ubez-
pieczenia, kontrakty forward/futures) instrumentami zarządzania ryzykiem. 
Analizując możliwości wdrożenia IST, należy mieć cały czas na uwadze stwier-
dzenie, że formalne narzędzia  ZR nie mogą  prowadzić do wypierania instru-
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mentów nieformalnych. W efekcie pogarsza się efektywność, a także produk-
tywność i konkurencyjność sektora rolnego i pojedynczych gospodarstw. Osła-
bieniu ulega też odporność sektora rolnego resilience (por. Kulawik, 2020).  
Przed tego typu wyzwaniem należy się zmierzyć podczas wdrożenia IST w Pol-
sce.  

Doświadczenia Francji nad IST wykazały potrzebę prac nad sektorowymi 
MFs. Chodzi tu o przyjęcie indeksów np. marży brutto zamiast ewidencji ra-
chunkowej z pojedynczych gospodarstw. Ważne są procedury niezbędne do sta-
bilizowania tak przyjętych indeksów (por. Cordier, Santaremo, 2020).
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Jacek Kulawik, Michał Soliwoda

21. Aktualizacja obecnej oferty ubezpieczeń rolnych

Wprowadzenie 

Aktualizacja obecnej oferty ubezpieczeń rolnych jest istotnym „produktem” 
z zaproponowanego zestawu.  Proces aktualizacji wymaga zaangażowania śro-
dowiska rolniczego (strony popytowej), firm ubezpieczeniowych (strony poda-
żowej) i administracji rządowej jako regulatora.   

Celem opracowania było przedstawienie III wersji aktualizacji obecnej ofer-
ty ubezpieczeń rolnych. 

Próba oceny możliwości zmian
Wyniki badań empirycznych w zadaniu nr 2 wykazały m.in. że (por. Soliwoda, 
Kurdyś-Kujawska, 2021): 

Postawa rolników w stosunku do wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia 
upraw i/lub zwierząt w większości była negatywna.. Rolnicy dość negatyw-
nie oceniali dotychczasowy system wypłaty odszkodowań. 

Rolnicy, podejmując decyzje ubezpieczeniowe kierowali najczęściej emo-
cjami i posiadanym doświadczeniem. Duża część rolników  nie dysponowało 
dostateczną wiedzą na temat produktów ubezpieczeniowych. 

Postrzeganie obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt jako sku-
tecznej strategii zarządzania ryzykiem w rolnictwie zwiększało szansę na za-
kup obowiązkowego ubezpieczenia w przyszłości. Podobnie  dotyczyło to 
przypisywania przez rolników wysokiego znaczenia ubezpieczeniom wśród 
dostępnych strategii zarządzania ryzykiem. 

Jedną z kluczowych  barier wykupu obowiązkowego ubezpieczenia upraw 
i/lub zwierząt było akceptacja przez rolnika ryzyka i przeświadczenia, że po-
trafi sobie z nim radzić własnymi sposobami. 

Jedną z istotnych metod  jest dywersyfikacja produkcji, którą rolnicy  traktu-
ją wręcz jako jako substytut ubezpieczenia. 

Doradcy rolni jako „promotorzy” skutecznej strategii zarządzania ryzykiem 
może mieć decydujący wpływ na przyszłe wybory rolników. Doradcy rolni 



1182

byli przekonani, że działalność rolnicza jest ryzykowna, a obowiązkowe 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt zwiększy bezpieczeństwo/ stabilność fi-
nansową rolników. 

Postawa rolników wobec wprowadzenia, a także zakupu obowiązkowych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt determinowana była doświadczeniami rol-
ników w zakresie korzystania z ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w prze-
szłości. Rolnicy, którzy w ostatnich pięciu latach posiadali dotowane ubez-
pieczenie upraw i/lub zwierząt byli w większości za wprowadzeniem obo-
wiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, a wykup obowiązkowego 
ubezpieczenia w przyszłości deklarowali niemal wszyscy rolnicy. 

Istotne z punktu widzenia przyszłych decyzji ubezpieczeniowych rolników 
miały również osiągane przychody ze sprzedaży, wysokość otrzymywanych 
dopłat, lokalizacja, czy typ produkcji. 

Różnice w postawie rolników wobec wprowadzenia i wykupu obowiązko-
wych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt różniły się zasadniczo w zależności 
od wysokości osiąganych przychodów i powierzchni użytków rolnych zgła-
szanych do płatności, która determinowała wysokość przyznanych płatności.

W tabeli 1 dokonano oceny możliwości zmian aktualnej oferty ubezpieczeń 
rolnych dla rolników. Należy zauważyć, że tylko część rozwiązań  ma charakter 
bardzo unikatowy i odnosi się do specyfiki sektora rolnego. Niektóre problemy są 
w zasadzie tylko sygnalizowane przez stronę popytową (np. zdefiniowanie momen-
tu ochrony). Niektóre problemy podlegają regularne ocenie przez  MRiRW.  

Tabela 1. Aktualizacja obecnej oferty ubezpieczeń rolnych (ustawa z dnia 7 lip-
ca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich)– ocena 
możliwości zmian pod koniec zadania 3 

Propozycja
Firmy 

ubezpieczeniowe*
Rolnicy* Administracja 

rządowa*
zmiana zdefiniowania momentu rozpoczę-
cia ochrony w zakresie przymrozków wio-
sennych (było 15.04, zmiana na „ruszenie 
wiosennej wegetacji”) ….

X XXX X

włączenie innych upraw czy zwierząt go-
spodarskich do zakresu ustawy – dziś poza 
jej zakresem przedmiotowym

X XXX X
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Cd. tabeli 1 
zmiana zasady kształtowania produktu –
„produkt modułowy – zmiany zasad bu-
dowania odpowiedzialności zakładów 
ubezpieczeń poprzez możliwość wprowa-
dzenia większej wysokości franszyz 

X XX X

przegląd i aktualizacja ryzyk przy ubezpie-
czeniach w produkcji zwierzęcej X XX X

ubezpieczenia pakietowe w produkcji 
zwierzęcej X XX X

przegląd składu ryzyka w pakietach w 
kampaniach X X

wprowadzenie reasekuracji końcowej dla 
innych rodzajów zdarzeń (np. skutki złego 
przezimowania, przymrozki w sadach czy 
warzywach)

X X XX

dookreślenie jednolitych zasad likwidacji 
szkód w zakresie suszy (lub innych rodza-
jów zdarzeń)

XX XX X

klimatyczny bilans wodny (KBW) a inne 
indeksy suszy oraz modele suszy X X XX

redukcja stawek ubezpieczeniowych wraz 
ze wzrostem chronionego areału i plonów 
oraz ciągłością historii plonowania (pro-
blem rozkładów plonów)

X XX X

rozbudowa przejrzystego systemu bo-
nus/malus, w tym traktowanie ewidencji 
zdarzeń gospodarczych jako bonusu, 

X XX X

weryfikacja procedur określania maksy-
malnych sum ubezpieczeniowych, np. za-
miast plonów historycznych stosować plo-
ny oczekiwane; problem uelastycznienia 
systemu

X X XX

stosowanie w przyszłości cen z rynku ter-
minowego np. na zboża czy rośliny oleiste 
do określania 

X XX X

pozostawienie rolnikowi większej swobo-
dy w określenie stopnia pokrycia (covera-
ge) wraz z możliwością buy-up,

X XX X

inkasowanie składek po zbiorach oraz ra-
talna płatność składek X X

różnicowanie stawek ubezpieczeniowych,
np. według regionu i ONW, klasy bonita-
cyjnej (do weryfikacji); nawadniania 
upraw, stosowania roślin okrywowych, 
upraw uproszczonych zamiast płużnych, 
dla młodych rolników, uprawy tradycyjne 
vs. ekologiczne

X X XX

propozycja umów wieloletnich (2-, 3-
letnie) vs. jednoroczne (bądź nawet „jed-
nokampanijne”)

X XX X
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Cd. tabeli 1 
odszkodowania ryczałtowe na 1 ha upraw 
(Austria, Szwajcaria) X X XX

uwzględnienie problemu strat jakościo-
wych X XXX X

weryfikacja zależności wysokości franszy-
zy w zależności od poziomu stawek ubez-
pieczeniowych; subsydiowany wykup 
udziału własnego/franszyz albo ubezpie-
czenia drobnych strat; zastosowanie fran-
szyzy ruchomej (maleje wraz ze wzrostem 
wielkości szkody – franszyza znikająca)

XX X X

weryfikacja czterech własności kalkulo-
wania składek ubezpieczeniowych (pre-
mium principles) ważnych dla ubezpieczeń 
pakietowych w rolnictwie, tj. subaddytyw-
ności, superaddytywności, addytywności 
dla ryzyk niezależnych, addytywności dla 
ryzyk komonotonicznych współzależnych 

X XX XX

Objaśnienie: * ocena autorów, w tym na podstawie opinii ze spotkań dotyczących produktów 
ubezpieczeniowych (III 2022 r.), liczba znaków X/XX/XXX – znaczenie problemu z punktu 
widzenia wprowadzenia zmian. 
Źródło: opracowanie własne, w tym na podstawie Kulawik i in. (2020); Kaczała i Łyskawa 
(2021), a także rozdziałów 4-6 niniejszej monografii. 

Z zaprezentowanej w zadaniu nr 2 listy nr 2 wyodrębniliśmy tylko te o najwyż-
szym znaczeniu w najbliższej perspektywie (od 1 roku do 3 lat): 

Wprowadzenie   preferencyjnej stawki  np. dla młodych rolników, gospo-
darstw o dokumentowanej ciągłej i wieloletniej historii plonowania (z ostat-
nich 5-10 lat), stosujących nawadnianie upraw. 

Pogłębienie zróżnicowania wysokości franszyz: stopy subsydiowania składek 
w innych krajach są zróżnicowane w zależności od poziomu franszyz reduk-
cyjnych. Obowiązuje przy tym zasada: im wyższe franszyzy, tym stopy są 
wyższe. 

Limitowanie kwot dotacji do składek ubezpieczeniowych w przeliczeniu na 
jedno gospodarstwo (tzw. capping) –  choć wymaga to przedyskutowania 
m.in. z organizacjami branżowymi.

Dotacja do składek reasekuracyjnych czy nie można by zastąpić albo zredu-
kować należną im dotację celową, o której mowa w art. 10.a Ustawy z 7 lip-
ca 2005 r., dotacją do składek reasekuracyjnych. 

Dosyć elastyczne regulacje dotyczące tzw. franszyzy czasowej, tzn. odpo-
wiedzialność zakładu ubezpieczeniowego rozpoczyna się dopiero po upływie 
14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 
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Drony i teledetekcja zastosowane do sprawiedliwej wyceny szkód w upra-
wach i stadach zwierząt gospodarskich.

Podsumowanie 

Reasumując, poprawa kapitału ludzkiego na wsi, w tym zrost poziomu 
wiedzy rolników w tym zakresie może wpłynąć na hierarchię i wielkość potrzeb, 
które będą rosły w miarę wzrostu świadomości i wiedzy rolników. Możliwość 
wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w celu zwięk-
szenia udziału rolników w rynku ubezpieczeń wymagać podjęcia skutecznych 
działań w zakresie poszerzania wiedzy rolników w zakresie funkcjonowania i 
skuteczności ubezpieczeń w radzeniu sobie z ryzykiem.  Szkolenia mogą być 
jednak pewnym substytutem obowiązkowości zakupu ubezpieczenia.  Na pod-
stawie przeprowadzonych prac można sformułować następujące rekomendacje: 

Z punktu widzenia organizacyjnego relatywnie łatwe są miękkie regulacje 
zalecające różnicowanie stawek ubezpieczeniowych, np. według regionu i 
ONW, klasy bonitacyjnej (do weryfikacji); nawadniania upraw, stosowa-
nia roślin okrywowych, upraw uproszczonych zamiast płużnych, dla mło-
dych rolników, uprawy tradycyjne vs. ekologiczne. 

Istotne może być premiowanie niższą składką, a w ślad za nią stawką, 
rolników korzystających z odpłatnego doradztwa rolniczego.

Należałoby się zastanowić nad usunięciem w zasadzie martwych zapisów 
na temat obowiązku ubezpieczenia 50% upraw.

Obowiązkowość upraw (przynajmniej od pojedynczych ryzyk  byłaby ak-
ceptowalna w środowisku rolniczego, jednak od strony podażowej mo-
głyby pojawić się trudności wdrożeniowe.
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22. Zmiana systemu subsydiowania  
ubezpieczeń rolnych

Wprowadzenie 

Zmiana systemu subsydiowania ubezpieczeń rolnych  jest  kluczowym 
produktem” z zaproponowanego zestawu.  Proces aktualizacji wymaga zaanga-
żowania środowiska rolniczego (strony popytowej), firm ubezpieczeniowych 
(strony podażowej) i administracji rządowej jako regulatora. Zmiana systemu 
subsydiowania ubezpieczeń rolnych w krajach ze znaczącym udziałem sektora 
rolnego w PKB czy znaczącym odsetkiem ludności wiejskiej stanowi duże wy-
zwanie nie tylko natury ekonomicznej, ale także społecznej czy nawet politycz-
nej. Różne są formy interwencji publicznej w sektorze ubezpieczeń rolnych, a 
także ich uzasadnienie nie zawsze sięgają do argumentacji ekonomicznej (por. 
Łyskawa, Janowicz-Lomott, 2021). Niemniej jednak, pytanie o zaangażowanie 
państwa w systemie ubezpieczeń rolnych bywa bardzo często podnoszone. 

Celem opracowania było przedstawienie III wersji zmiany systemu sub-
sydiowania ubezpieczeń rolnych. 

Próba oceny możliwości wprowadzenia zmian 

Ze względu na dość istotne różnice w systemach ubezpieczeń rolnych, 
trudno jest większość doświadczeń/dobrych praktyk (best practices) adaptować 
do naszego rolnictwa.  Najbardziej fundamentalne ma bazowanie na jedno-
znacznie zdefiniowanych i mierzalnych wskaźnikach gwarantujących uzyskanie 
pomocy publicznej (ramka 1). Z punktu widzenia racjonalności wydatkowania 
środków istotne jest unikanie dublowania finansowania tych samych szkód. 
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Ramka 1. Uogólnienie światowych doświadczeń związanych z subsydiowaniem  

Stosowne programy powinny dawać ochronę jedynie dla szkód katastroficznych o 
charakterze systemowym. Rekompensaty nie mogą być pełne, żeby pohamowywać po-
stawy hazardu moralnego wśród rolników i nie osłabiać ich motywacji do zarządza-
nia pozostałymi ryzykami. 
Wskaźniki, które dają prawo do ewentualnego otrzymania pomocy budżetowej, po-
winny być jednoznacznie zdefiniowane i zobiektywizowane oraz mierzalne, a także 
znane rolnikom przed rozpoczęciem kolejnego cyklu produkcyjnego lub przed podję-
ciem innych decyzji.  
Wskaźniki powyższe powinny odzwierciedlać szkody systemowe w dobrze wyodręb-
nionych regionach, te ostatnie natomiast powinny być wystarczająco duże, aby oddać 
cechę systemowości ryzyka i szkód, ale niezbyt rozległe, żeby nie pojawiło się nad-
mierne ryzyko bazowe. 
Poziomy (progi) szkód, aktywujące wypłaty rekompensat, powinny być tak ustalone, 
żeby nie były one wypłacane zbyt często (np. raz na dziesięć lat). 
Straty oparte o indeksy powinny ułatwiać proces ich zgłaszania przez rolników, gdyż 
pozwalają one ex-ante sprecyzować kryteria ubiegania się o rekompensaty, redukując 
przy tym pojawiające się tu naciski polityczne i niepewność. 
Wskaźniki oparte na regionalnych spadkach plonów lub przychodów wprawdzie le-
piej oddają ich wymiar ekonomiczno-finansowy, ale z drugiej strony powodują opóź-
nienia wypłat rekompensat. Zdecydowanie lepsze pod tym względem są indeksy po-
godowe. 
Ewentualne schematy rekompensowania szkód w pojedynczych gospodarstwach po-
winny zawierać udziały własne rolników w ich finansowaniu, by pohamowywać 
wśród nich hazard moralny po zgłoszeniu szkód.  
Teoretycznie rekompensaty oparte o indywidualne straty wydają się być rozwiąza-
niem najlepszym. Biorąc pod uwagę kryteria szybkości ich wypłacania i koszty admi-
nistracyjno-transakcyjne, pomoc bazująca na indeksach ma wyraźną przewagę. Każ-
dorazowo zatem wybór schematu udzielania pomocy klęskowej powinien uwzględniać 
poziom ryzyka bazowego, ww. koszty oraz opóźnienia w jej docieraniu na rachunki 
rolników. 
Rekompensaty zasadniczo powinny być wypłacane rolnikom, którzy nabyli polisy 
ubezpieczeniowe, albo mogą udowodnić, że danego ryzyka nie mogli ubezpieczyć na 
rynku. Ewentualnym rozwiązaniem alternatywnym może być zobligowanie rolników 
do ubezpieczania upraw lub zwierząt w kolejnym cyklu produkcyjnym, o ile nakaz ten 
da się później skutecznie wyegzekwować. 
W niektórych sytuacjach fundusze wzajemnościowe mogą same sfinansować co naj-
mniej część szkód klęskowych. 
Programy rekompensat muszą wyeliminować zagrożenie, że pojawi się dublowanie 
finansowania tych samych szkód. Zgodnie z tym, w przypadku ubezpieczeń pomoc 
klęskowa może pokrywać szkody pozostałe po otrzymaniu odszkodowań od asekura-
torów.

Źródlo: opracowanie własne na podstawie Kulawik (2021). 

Z listy zmian zaproponowanej w zadaniu nr 2 należałoby dopracować 
przede wszystkim wybrane obszary, które zostały przedstawiono od najbardziej 
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od najmniej istotnego. Warto byłoby skoncentrować się na działań wspieranych 
przez PROW 2023-2027. Nasze rekomendacje wskazują m.in. na: 

1. Konieczność przeprowadzania niezależnego systemu audytu subsydiowa-
nych ubezpieczeń rolnych  np. co 3-4 lata. 

2. Pogłębienie  prac legislacyjnych nad ubezpieczaniami/stabilizowania docho-
dów rolniczych w oparciu o unijny IST, który został wyeksponowany przez
regulacje unijne. Należy zdawać sobie sprawę, że wdrożenie ewidencji nad-
wyżek  wymaga wprowadzenia ewidencji rachunkowej, która jest bardziej 
pogłębiona niż w przypadku przychodów. Problem pozostaje chociażby uję-
cie kosztów środków produkcji. Można byłoby zainicjować pracę 
pod/komisji czy zespołu roboczego, żeby zaangażować silnie organizacje 
sektorowe czy ogólnorolnicze, które mogą odgrywać rolę swoistej  bazy dla 
funduszy wzajemnościowych (MF). Należy oczekiwać jednak, że komercyj-
ne zakłady ubezpieczeniowe takie rozwiązania traktowały, przynajmniej po-
czątkowo, jako substytucyjne w stosunku do tradycyjnych ubezpieczeń 
upraw.  Potrzebne środki na te fundusze powinny być wyasygnowane z bu-
dżetu krajowego lub udzielane w ramach PROW na lata 2023-2027. 

3. Możliwość ubezpieczenia przychodów całych gospodarstw wymaga wspar-
cia państwa jako reasekuratora ostatniej szansy. Od strony organizacyjnej, 
subsydiowanie tych ubezpieczeń,a  także zapewnienie funduszy na rozruch. 
Ewidencja przychodów może opierać się na rozwiązaniach, które obecnie 
dopracowywane, chociażby narzędzie oceny ekonomicznej gospodarstw.
Punktem wyjścia mogły być ubezpieczenia przychodów z pojedynczych 
upraw czy gałęzi.

4. Dotychczasowe prace dotyczące ubezpieczeń nadwyżek w produkcji mleka 
czy tuczników, (w tym również  o charakterze  dyskusji moderowanych ze 
środowiskiem rolniczym, prowadzone przez członków zespołu badawczego  
IERiGŻ-PIB), wykazały na zainteresowanie ze strony organizacji rolniczych. 
Warto byłoby tu wspierać model wzajemnościowy.

5. Subsydiowanie ubezpieczeń w formie kontraktów indeksowych powinno do-
tyczyć np. finansowania odpowiedniej infrastruktury meteorologicznej, tele-
metycznej czy teledetetekcyjnej, a także partycypację w kosztach wynagro-
dzeń personelu odpowiedniego za pomiary. Warto jednak zacząć podejmo-
wać wyraźne kroki legislacyjne, gdyż krajowy system teledetekcji może być 
może wykorzystane do racjonalizacji wydatków na wsparcie w formie tzw. 
pomocy suszowej. 
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6. Wskazane było zwiększenie aktywności rynku kontraktów terminowych na 
artykułu rolne. Dałoby to podstawę do większej wiarygodności niektórych 
postulowanych instrumentów, np. ubezpieczeń przychodów z upraw czy 
ubezpieczeń nadwyżek.

7. Niezbędne jest w dalszym ciągu kreowanie innowacji ubezpieczeniowych 
(na przykład produktów hybrydowych, kredytowo-ubezpieczeniowych, dzię-
ki którym można finansować ryzyko bazowe w indeksach), w tym insurte-
chów, badań naukowych i wdrożeń oraz transakcji terminowych – wskazane 
byłyby tu projekty strategiczne z finansowaniem części wdrożeniowej. 

W tabeli 1 dokonano oceny możliwości zmiany systemu ubezpieczeń rolnych. 
Należy zauważyć, że tylko część rozwiązań wymaga akceptacji środowiska rol-
niczego (np. ubezpieczenia nadwyżek). Zasadniczo jako priorytet należy po-
traktować „wprowadzenie wykorzystania środków z II filara WPR do finanso-
wania nowych rodzajów ubezpieczeń i mutual fund”. Niektóre z rozwiązań mo-
gą być zainicjowane przez MRiRW, np. chociażby niezależny audyt stawek 
ubezpieczeniowych, stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe. 
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Tabela 1. Zmiana systemu subsydiowania ubezpieczeń rolnych – III wersja 

Propozycja Firmy ubezpiecze-
niowe

Rolnicy Administracja 
rządowa

wprowadzenie wykorzystania 
środków z II filara WPR do fi-
nansowania nowych rodzajów 
ubezpieczeń i mutual fund 

XX XX XXX

państwo (specjalna agencja rzą-
dowa) w roli organizatora, opera-
tora i ostatecznego reasekuratora 
rozwiązań systemowych

XX X XXX

zbadanie rzeczywistego stopnia
pokrycia strat i możliwości od-
twarzania majątku przez propo-
nowane rozwiązania ubezpiecze-
niowe w przypadku różnych 
upraw i hodowli

XX X X

różnicowanie stóp subsydiowa-
nia, np. według poziomu pokry-
cia, a także capping kwoty subsy-
dium na gospodarstwo (po części 
chyba już jest)

XXX X X

wsparcie IST oraz funduszy wza-
jemnościowych w produkcji ro-
ślinnej, zwierzęcej i ochronie 
środowiska

X XX XXX

wsparcie tradycyjnej i alterna-
tywnej reasekuracji, w tym także 
produktów indeksowych i fundu-
szów wzajemnościowych

XX X X

weryfikacja kontraktów: dosto-
sowanych do dostępnych infor-
macji, samoselekcyjnych, powta-
rzalnych i „wymuszonych”…

X X XX

wsparcie dla KOWR – głównej 
instytucji odpowiedzialnej za 
zarządzanie ryzykiem w rolnic-
twie polskim; bardziej pogłębiona 
koordynacja badań naukowych, 
prac legislacyjnych i realizacji 
aktów wykonawczych dotyczą-
cych zarządzania ryzykiem w 
rolnictwie przez MRiRW; 
subsydiowanie innowacji ubez-
pieczeniowych, insurtechów oraz 
badań naukowych i wdrożeń ze 
sfery ubezpieczeń rolnych, a tak-
że rynku transakcji terminowych

XX XX XXX
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Cd. tabeli 1 
wspieranie wszelkich działań o 
charakterze prewencyjnym w 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
które najczęściej równoznaczne 
będą z tworzeniem „branżo-
wych” oraz ogólnych dóbr pu-
blicznych, np. w postaci pozy-
tywnego wkładu w zdrowie pu-
bliczne i bezpieczeństwo naro-
dowe

XX XXX XXX

niezależny i subsydiowany audyt 
stawek ubezpieczeniowych usta-
lanych przez zakłady ubezpie-
czeniowe w powiązaniu z wyce-
ną pakietów (min. co 3-4 lata); 
potrzeba też  niezależnego audy-
tu systemu ubezpieczeń rolnych 
w Polsce (co 3-4 lata)

XX X XX

tworzenie siatek zarządzania ry-
zykiem w zależności od typu 
produkcyjnego i wielkości eko-
nomicznej gospodarstwa, można 
tu skorzystać z doświadczeń au-
stralijskich i nowozelandzkich

X XX X

utworzenie mechanizmu stabili-
zacyjnych rachunków rolnych 
opartych na preferencyjnie opro-
centowanych depozytach rolni-
ków *

X XXX XX

wprowadzenie i respektowanie 
zasady „good governance” w 
zakresie zarządzanie ryzykiem 
katastroficznym (np. konstrukcja 
wniosków o płatności klęskowe, 
tak żeby zminimalizować nega-
tywne zjawiska wynikające z 
asymetrii informacji)

X X XX

Objaśnienie: *Rachunki stabilizacyjne mogą wprowadzone wzorem Income Equalisation Scheme –
Nowa Zelandia, czy Farm Management Deposit w Australii), powiązanych z narzędziami optymaliza-
cji podatkowej (np.  tax income smoothing), co wymaga wprowadzenia w pewnej perspektywie podat-
ku dochodowego z działalności rolniczej; rachunki oszczędnościowe zachęcają do realizacji długoter-
minowej wizji zarządzania ryzykiem (w porównaniu do polis ubezpieczeniowych, które muszą być 
odnawiane co roku).  Mechanizm rachunków oszczędnościowych zapewnia  łagodzenie problemu 
asymetrii informacji, zwłaszcza pokusy nadużycia. Rolnik uzyskuje zachęty do troski o dobrą kondy-
cję ekonomiczną  i finansową gospodarstwa.
Objaśnienie: * ocena autorów, w tym na podstawie opinii ze spotkań dotyczących produktów ubezpie-
czeniowych (III 2022 r.), liczba znaków X/XX/XXX – znaczenie problemu z punktu widzenia wpro-
wadzenia zmian. 
Źródło: opracowanie własne, w tym na podstawie Kulawik i in. (2020); Kaczała i Łyskawa (2021), a 
także rozdziałów 4-6 niniejszej monografii. 
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Podsumowanie 

Zmiany w systemie subsydiowania ubezpieczeń rolnych  są bardzo wraż-
liwym obszarem interwencji publicznej. Choć można znaleźć argumenty zarów-
no za zwiększeniem zakresu subsydiowania, są też przesłanki za wzmocnieniem 
mechanizmu rynkowego w segmencie agrobubezpieczeń.   Najbardziej reko-
mendujemy: 

Zintegrowane podejście do subsydiowania różnych ubezpieczeń rolnych, 
w pierwszej kolejności z tych, do których oferowane jest wsparcie unijne,

Wsparcie w ramach polityki krajowej programu ewidencji przychodów 
rolnych, chociażby o zaawansowane narzędzie oceny ekonomicznej opra-
cowywane w  IERiGŻ-PIB. 

Punktem wyjścia do wdrożenia systemu dotowanych ubezpieczeń przy-
chodów mogą być prace nad ubezpieczeniem przychodów od pojedyn-
czych upraw. Zasadne jest podjęcie prac nad odrębnym aktem legislacyj-
nym, gdyż trudno byłoby wkomponować specyfikę tego instrumentu do 
dotychczasowej ustawy o ubezpieczeniach upraw. 

Włączanie do inicjatywy wdrażania niektórych produktów organizacje 
rolnicze, w tym charakterze sektorowym. Szczególnie dotyczy to cho-
ciażby ubezpieczenia nadwyżek w produkcji mleka czy  trzody chlewnej.
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23. Ubezpieczenie przychodów  

z działalności rolniczej 

 

Wstęp 

Ubezpieczenie przychodów stanowi nowe narzędzie zarządzania ryzy-

kiem w rolnictwie. Oparte jest na różnicy między gwarantowanymi a rzeczywi-

stymi przychodami całego gospodarstwa lub części produkcji roślinnej. Umoż-

liwia ochronę sprzed spadkiem cen rynkowych i plonów.  W ostatnich dwóch 

dziesięcioleciach, a w szczególności od wybuchu pandemii COVID-19, rolnic-

two musi stawiać wyzwania wynikające z narastających zagrożeń z działalności 

produkcyjnej. Wzrasta też prawdopodobieństwo występowania zjawisk ekstre-

malnych (Sulewski i Wąs, 2018; Frascarelli i in., 2021).  Pozostaje więc nisza 

do poszukiwania nowych instrumentów zarządzania ryzykiem. 

Jak wskazuje historia gospodarcza, ubezpieczenia od pojedynczych ryzyk, 

a następnie od wielu ryzyk, stanowiły pewnego rodzaju punkt wyjścia do kon-

strukcji bardziej złożonych produktów ubezpieczeniowych, tj. ubezpieczeń przy-

chodów. Aby ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie  traktować jako  kompo-

nent siatki bezpieczeństwa socjalnego w tym sektorze, powinny one (1) zapew-

niać minimalny poziom dobrobytu dla rolników, (2) zabezpieczać rolników przed 

ryzykiem i skutecznie redukować zmienność w czasie dochodów. O możliwości 

powszechnej skali oddziaływania gospodarstw decyduje potencjał oddziaływania 

ubezpieczeń na sytuację ekonomiczną całych gospodarstw. W praktyce ubezpie-

czeniowej  zostały zaprojektowane i wdrożone: (1) rachunki stabilizujące docho-

dy (oszczędności); (2) ubezpieczenia przychodów. Niestety, ubezpieczenia przy-

chodów bardzo często utożsamiane są ubezpieczeń dochodów lub nadwyżek bez-

pośrednich, co jest stwierdzeniem nieprawidłowym, biorąc pod uwagę diametral-

ne różnicę między ww. kategoriami.  Ważnym składnikiem rachunku dochodów 

są przychody, zatem ubezpieczenie przychodów należy traktować, choć perspek-

tywicznie, jako ważny składnik systemu zarządzania ryzykiem w agrobiznesie. 

Efektywnie funkcjonujące siatki bezpieczeństwa socjalnego w rolnictwie powin-

ny uwzględnia dwa rodzaje instrumentów, po pierwsze, zorientowane na zapew-

nienie minimalnego poziomu dobrobytu rodzin rolniczych, po drugie, ogranicza-

jące zmienność dochodów w ujęciu dynamicznych.  

Celem  opracowania będzie przedstawienie założeń dla III wersji ubezpie-

czeń przychodów w polskim rolnictwie.  
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Praktyka wdrażania ubezpieczeń przychodów rolniczych - wy-

brane problemy 

 

Podstawową kwestią istotną w konstrukcji programów ubezpieczeń przy-

chodów jest rozpoznanie ich zmienności, która zależy, po pierwsze, od kształ-

towania się plonów i wydajności zwierząt (ryzyko produkcyjne) oraz uzyskiwa-

nych przez rolników cen (ryzyko cenowe). Nie bez znaczenia są także interakcje 

między tymi czynnikami. Warto dodać tu kilka istotnych wniosków (Coble i in., 

2007): 

 Ceny w układzie przestrzennym są dość ściśle skorelowane, uwzględniając 

odpowiednie koszty transportu (w innym przypadku mielibyśmy do czynie-

nia z arbitrażem). 

 Ceny powinny dotyczyć przyszłości, więc wskazane byłoby, żeby pochodziły 

z aktywnego rynku terminowego. 

 Bardziej istotne od zmienności cen (ergo: ryzyka cenowego) jest precyzyjne 

ustalenie zmienności plonów, będącej wypadkową czynników  o charakterze 

lokalnym, które są zarazem źródłem ryzyka systematycznego, a także  specy-

ficznego, a więc odnoszącego się do  ekonomiki pojedynczych gospodarstw. 

 Ważną rolę odgrywa podział kraju na poszczególne jednostki agregacji niż-

szego rzędu.  

W tabeli 1 przedstawiono  w ujęciu syntetycznym wyniki pracy Coble  

i in. (2007), dotyczące kukurydzy, soi i bawełny, mogących mieć duże znacze-

nie z punktu widzenia konstrukcji ubezpieczeń przychodów w produkcji roślin-

nej. 
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Tabela 1. Praktyczne problemy dotyczące zmienności przychodów z perspekty-

wy konstrukcji produktów ubezpieczeniowych 

Problem Objaśnienie Uwagi dotyczące pol-

skiego rolnictwa* 

Zmienność przy-

chodów a zmienność 

plonów. 

Zmienność przychodów dwukrotnie większa 

niż zmienność plonów, dla całego sektora 

rolnego w USA jako poziomu agregacji. 

Odpowiedni dobór 

poziomu agregacji. 

Oddziaływanie 

przestrzennej deza-

gregacji. 

Przestrzenna dezagregacja zwiększa wpraw-

dzie zmienność cen i plonów, ale tych dru-

gich zdecydowanie bardziej niż tych pierw-

szych oraz samych przychodów. 

Wzrost wydatków 

budżetowych dla 

zdezagregowanych. 

Ujemne skorelowa-

nie plonów i cen 

(tzw. natural hed-

geing). 

Występowanie naturalnego hedgingu 

zmniejsza popyt na ubezpieczenia przycho-

dów. 

Ubezpieczenie przy-

chodów może sku-

teczniej redukować 

ryzyko niż oddzielne 

nabycie ochrony przed 

ryzykiem produkcyj-

nym i cenowym. 

Wybór parametru 

aktywującego od-

szkodowanie, z racji 

nabycia ubezpiecze-

nia przychodów, 

który jest słabo z 

nimi skorelowany. 

Dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia 

redukcji ogólnego ryzyka gospodarstwa jest 

umożliwienie rolnikom integrowania para-

metrów kontraktów opisujących różne po-

ziomy agregacji przestrzenno-

administracyjnych.  

Przykładowo, jedno-

czesne nabycie ubez-

pieczenia indywidual-

nego i grupowego daje 

szansę obniżenia ry-

zyka specyficznego  

i systematycznego. 

Objaśnienie: * wg ujęcia autorów. 

Źródło: Coble i in. (2007). 

 

Ubezpieczenie na wypadek obniżenia wysokości plonów jest dostępne od 

II połowy XX w. Ubezpieczenia przychodów upowszechniły się głównie  

w USA, gdzie dobrze rozwinięty rynek instrumentów terminowych umożliwia 

łatwe oszacowanie oczekiwanej ceny ubezpieczanych produktów (Iturrioz, 

2009). Jednak dochód z produkcji roślinnej może być niski, nawet jeśli plony 

nie są. Narzędzie do zarządzania ryzykiem znane jako ubezpieczenie Revenue 

Protection (RP) rozwiązuje częściowo  ten problem. Polisa Revenue Protection 

(RP) była najczęściej kupowanym typem polisy w ramach systemu FCIC  

w 2019 roku i miała ona najbardziej istotne znaczenie w systemie zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie w USA (tab. 2). Udział RP w sumie ubezpieczeniowej 

dla dotowanych agroubezpieczeń w USA wyniósł 65%.  Polisa RP miała zna-
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czący udział w liczbie polis zakupionych przez farmerów (tj. 70%). Ochroną 

ubezpieczeniową zostało objętych przez „klasyczne” ubezpieczenie pojedyn-

czych upraw 53% areału upraw rolnych. Polisy oparte na rzeczywistej histo-

rycznej produkcji (APH) i ubezpieczenia plonów, tj. Yield Protection (YP) były 

popularne wśród rolników amerykańskich.  Należy podkreślić, że polisa miała 

bardzo marginalny udział w ogólnej liczbie sprzedanych polis i sumie ubezpie-

czeniowej. Stopień penetracji rynku ubezpieczenia przychodów z całego gospo-

darstwa (tj. Whole-Farm Revenue Protection, WFRP) był marginalny (udział  

w sumie ubezpieczeniowej wynosił ok. 2%).   

Tabela 2 . Ubezpieczenia przychodów w USA 

Rodzaj polisy Udział w liczbie 

polis sprzeda-

nych farmerom 

[%] 

Udział w po-

wierzchni UR 

objętej ochroną 

ubezpieczeniową 

[%] 

Udział w sumie 

ubezpieczeniowej 

[%] 

Revenue  Protection (RP) 69 53 65 

Actual Production History 

(APH) 

9 3 12 

Yield Protection (YP) 14 6 6 

Dairy Revenue Protection(DRP) <1 n.d. 5 

Rainfall Index (RI) 2 37 2 

Whole-Farm Revenue Protec-

tion(WFRP) 

<1 n.d. 2 

Pozostałe polisy 5 1 8 

OGÓŁEM 100 100 100 

Źródło: Congressional Research Service, Federal Crop Insurance A Primer February 18 

2021. 

W tabeli 3 zestawiono istotne problemy z punktu widzenia wdrażania 

ubezpieczeń przychodów rolniczych, poczynając od tych natury aktuarialnej. 

Istotna jest optymalizacja kontraktu ubezpieczeniowego. 
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Tabela 3. Problemy wdrażania ubezpieczeń przychodów rolniczych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przywołanej literatury. 

 

Należy zauważyć, że liczba instrumentów ubezpieczenia przychodów  

w USA zwiększyła się:  

Problem Objaśnienie 

Strona aktuarialna Jeśli w kalkulacji stawek i składek ubezpieczeniowych i reasekuracyj-

nych chce się precyzyjnie odzwierciedlić ryzyko produkcyjne, cenowe, 

systemowe oraz zależne od stanu natury. 

W ramach ilościowego zarządzania ryzykiem w dziale określanym jako 

„modelowanie korelacji i zależności” (Vose, 2008). 

Precyzja pomiaru ma oczywiste przełożenie na efektywność subsydio-

wania ubezpieczeń rolnych. 

Problem optymali-

zacji  

i praktycznych 

wdrożeń 

pojawia się tu połączone ryzyko cenowe oraz plonów (Mahul i Wright, 

2003).W przypadku programów ochrony grupowej mamy jeszcze do 

czynienia z ryzykiem bazowym, którego źródłem są różnice między 

cenami i plonami z pewnego rejonu a cenami i plonami występującymi 

w konkretnych gospodarstwach. Problem, w porównaniu do ubezpie-

czeń pojedynczych ryzyk i ich pakietów, komplikuje się, gdyż w gru-

powych ubezpieczeniach przychodów ryzyko bazowe ma dwa kompo-

nenty: z tytułu różnic cen i z racji różnego kształtowania się plonów.  

Z badań przeprowadzonych przez Mahula i Wrighta (2003) wynika, że 

dla rolnika lepszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie całości, a przy-

najmniej istotnej części, przychodu gospodarstwa powyżej udziału wła-

snego rolnika niż zawieranie oddzielnych kontraktów na poszczególne 

składowe przychodu agregatowego. 

Ubezpieczenie 

całości/części 

przychodu 

Lepszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie całości, a przynajmniej 

istotnej części, przychodu gospodarstwa powyżej udziału własnego rol-

nika niż zawieranie oddzielnych kontraktów na poszczególne składowe 

przychodu agregatowego (Mahul i Wright, 2013). 

Złożoność decyzji W miarę rozwoju ubezpieczeń upraw producenci rolni wprawdzie uzy-

skują większą liczbę dostępnych produktów ochronnych, ale niepomier-

nie komplikuje się ich proces decyzyjny, gdyż każdorazowo muszą 

uwzględnić szereg, często przeciwstawnych czynników oraz zważyć 

nieuchronne koszty (wydatek na zakup polisy) i niepewne korzyści 

(wielorako uwarunkowane odszkodowanie i redukcja ryzyka) (Du, 

Hennessy i Feng, 2014). 

Optymalizacja 

kontraktu grupo-

wego 

Bardziej złożone niż w przypadku pojedynczych gospodarstw. 

Można tworząc kombinację ubezpieczenia plonów, przychodów i kon-

traktorów futures. Te ostatnie w niektórych wariantach nie są jednak 

konieczne. Trzeba mieć jednak świadomość, że konstruowanie takich 

kombinacji może przekraczać kompetencje większości rolników, nawet 

w krajach wysoko rozwiniętych (Mahul i Wright, 2003). 
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 W 2001 roku w USA wdrożono program ubezpieczeniowy AGR (ang. the 

adjusted gross revenue), a dwa lata później AGR-Lite (ang. the adjusted 

gross revenue – Lite). Są to instrumenty zorientowane na podtrzymywanie 

przychodów z produkcji roślinnej i zwierzęcej całych gospodarstw (Wil-

liams, 2014). Pierwszy z programów dopuszczał udział produkcji zwierzęcej 

nie większy niż 30% w łącznych przychodach, czego nie zawierał drugi in-

strument. Zaletą AGR-Lite jest również to, że może być on produktem sa-

modzielnym lub składnikiem portfela ubezpieczeniowego. Ma być on także 

mniej skomplikowanym niż AGR, chociaż w istocie obydwa są złożone 

i trudne w administrowaniu. Jednak z uwagi na współzmienność cen i plo-

nów oraz wydajności jednostkowych w produkcji zwierzęcej ubezpieczenie 

przychodów całych gospodarstw rolnych najczęściej jest tańsze niż zakup 

ochrony indywidualnej dla poszczególnych gałęzi. Zakup AGR lub AGR-

Lite jest dla rolnika trudnym wyborem. Potrzebne jest bowiem udokumento-

wanie sytuacji finansowej w ostatnich pięciu latach, do czego wykorzystuje 

się deklaracje podatkowe. Ogólnie sporządza się je w konwencji kasowej, ale 

dodatkowo trzeba załączać informacje o zmianach stanów aktywów obroto-

wych i zobowiązaniach bieżących, a więc pozycje ujmowane memoriałowo. 

Przed każdym rokiem ubezpieczeniowym następuje też aktualizacja wszyst-

kich informacji, by na nowo określić warunki kontraktu i pohamować hazard 

moralny. 

 Program AGR-Lite słabo sobie radzi z kompensowaniem powtarzających się 

w kilku kolejnych latach spadków przychodów i dochodów. Zauważono po-

nadto, że AGR-Lite może zachęcać rolników do specyficznego hazardu mo-

ralnego, polegającego na sztucznym dzieleniu gospodarstw, by spełnić nie-

które jego wymogi. 

 Ubezpieczenie przychodów AGR (bazujące na przychodzie skorygowanym 

brutto), a później jego udoskonalona wersja, tj.  AGR-Lite nie były szczegól-

nie popularne wśród rolników, gdyż ich łączny udział nie przekroczył 0,5% 

sumy ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń upraw w USA w 2014 roku. Wyni-

kało to ze złożoności ww. produktów ubezpieczeniowych, a także panujące-

go powszechnie wśród rolników przekonania, że odszkodowanie wypłacone 

w ramach polisy było niższe i rzadziej wypłacane w porównaniu do pozosta-

łych ubezpieczeń upraw. Korzyści z zastosowania ubezpieczeń przychodów 

z produkcji roślinnej WFRP znajdują odzwierciedlenie w efektywności kosz-

towej (opłacana jest tylko jedna polisa w całym gospodarstwie), konieczność 

wyceny szkód zostaje zneutralizowana, oraz problemy negatywnej selekcji  

i pokusy nadużycia są zredukowane do minimum.  Ubezpieczenie WFRP jest 

dość proste, pod koniec roku rolnikowi przysługuje odszkodowanie, jeżeli  
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z pewnych obiektywnych przyczyn nie osiągną zaplanowanych i objętych 

ochroną ubezpieczeniową przychodów z gospodarstwa. Największą wadą 

modelu WFRP jest złożona ewidencja przychodów, niezbędna do zawarcia 

umowy ubezpieczeniowej. Potrzebne są m.in. formularze podatkowe na 

okres historyczny do pięciu lat. Na marginesie dodajmy, że farmerzy amery-

kańscy płacą podatek dochodowy. Ponadto, ze względu na złożoność samego 

modelu, WFRP nadal nie nadaje się dla rolników o wykształceniu podsta-

wowym czy zawodowym. Występuje maksymalny limit 8,5 miliona USD 

przychodu, który może być objęty ochroną ubezpieczeniową. Są też pewne 

ograniczenia, które dotyczą niektórych produkty, których nie można ubez-

pieczyć w systemie WFRP (Kokot i in., 2020).  

 Obecne w Kanadzie Agri Insurance – subwencjonowany program 

ubezpieczenia przychodów. Jest to „program wspierający finansowo i orga-

nizacyjnie producentów rolnych w minimalizacji skutków ekonomicznych 

strat produkcyjnych będących następstwem niekontrolowanych zjawisk  

w otoczeniu produkcyjnym gospodarstwa. Istotą programu jest współpraca  

i współfinansowanie przez rząd Kanady i administrację regionalną ubezpie-

czeń rolniczych oraz reasekuracja (finasowanie deficytu) budżetów regional-

nych (Agri Insurance, 2020). Plany działań i ich budżetowanie w ramach 

Agri Insurance tworzone są na poziomie władz regionalnych zgodnie z 

Ustawą o ochronie dochodów gospodarstw rolnych (Farm Income Protection 

Act), Ustawą  ubezpieczeń produkcji (Canada Production Insurance Regula-

tions) i jest elementem Kanadyjskiego Partnerstwa na rzecz Rolnictwa (Ca-

nadian Agricultural Partnership). Program wsparcia ubezpieczeń produkcji 

obejmuje zarówno straty produkcyjne ilościowe (w tym zmniejszenie plono-

wania), jak i w jakości produktów” (Soliwoda i in., 2020). Nabycie dodatko-

wego ubezpieczenia przychodów nie wyglądało natomiast zbyt interesująco  

z punktu widzenia opłacalności dla rolników. W wariancie niekorzystania  

z Agri Stability i przy 2% prawdopodobieństwie wystąpienia katastrofalnego 

spadku cen (o 80%) oczekiwany ekwiwalent majątku maksymalnie przyrósł-

by o 1,8% (przy 100% pokryciu szkody) dla rolnika z umiarkowaną awersją 

do ryzyka. W przypadku połączenia Agri Stability i ubezpieczenia, przy po-

zostałych warunkach niezmienionych, odsetek ten jednak maleje do 1,2%. 

Zależności te jednoznacznie sugerują, że w przypadku zaoferowania rolni-

kom narzędzi typu ubezpieczenia/stabilizowania dochodów, a więc zorien-

towanych na ochronę przed wieloma ryzykami, trzeba bardzo starannie przej-

rzeć pozostałe rodzaje ubezpieczeń.  

Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy ubezpieczenia przychodów, będą-

cy zasadniczo instrumentów ochrony przychodów. 
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Rysunek 1. Schemat ideowy ubezpieczenia przychodów 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Odpowiadając na pytanie, na jakiej podstawie określić wielkość przychodów, 

należy wskazać trzy podstawowe kategorie danych: 

 dane jednostkowe 

 raporty i powszechne statystyki umożliwiające ustalenie przychodów, 

 dane dotyczące ceny. 

Warto przywołać też podstawowe definicje: 

ubezpieczony przychód = plon potencjalny gospodarstwa x cena początkowa x 

powierzchnia użytkowana pod daną uprawę 

rzeczywisty przychód = ostateczny (lub rzeczywisty) plon x cena końcowa x po-

wierzchnia użytkowana pod daną uprawę 

Gospodarstwo uzyska odszkodowanie, jeśli szkoda (w ujęciu procentowym 

spadku rzeczywistych przychodów w stosunku do ubezpieczonych przychodów) 

jest równa lub większa niż 30% (próg). 

W tym przypadku wysokość odszkodowania to różnica między ubezpieczonym 

a rzeczywistym przychodem po uwzględnieniu 30% spadku przychodów. 

wysokość odszkodowania = (ubezpieczony przychód - rzeczywisty przychód) - 

0,3 ubezpieczony przychód 
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Koszt polisy można określić w następujący sposób: 

koszty polisy = ubezpieczony przychód x stawka do ubezpieczonego przychodu 

Zakładamy, że rząd pokrywa część tego kosztu, przekazując gospodarstwu rol-

nemu środki publiczne w wysokości 65% składki. W konsekwencji efektywny 

koszt ubezpieczenia, jest następujący: 

efektywny koszt ubezpieczenia = koszty polisy (składki) - 0,65 kosztów polisy 

(składki) = 0,35 kosztów polisy (składki) 

W tabeli 4  przestawiono wyniki obliczeń symulacyjnych dla trzech wariantów: 

 Niskie ceny, niskie plony. 

 Niskie ceny, średnie plony. 

 Wysokie ceny, niskie plony – z wyłączeniem ceny z okresu zbiorów. 

 Wysokie ceny, niskie plony – z wyłączeniem ceny z okresu zbiorów. 

Przyjęto cenę kontraktu futures z lutego (zł/dt) na poziomie 80 zł/dt, plon średni  

80 dt/ha. Problemem  w polskim rolnictwie jest brak aktywnego rynku  instru-

mentów pochodnych. 

 

Tabela 4. Ubezpieczenie przychodów dla kukurydzy na ziarno – przykład  sy-

mulacyjny 

 

Ubezpieczenie przychodów dla kukurydzy na ziarno 

Niskie ceny, niskie 

plony 

Cena kontraktu futures  - luty [zł/dt] 80 

Plon (ewidencja plonów) [dt/ha] 80 

Poziom pokrycia [%] 80% 

Przychód gwarantowany (cena kontraktu x plon x poziom pokrycia) 5120 

Cena futures - dla okresu zbiorów /ceny w skupie 70 

Przychód gwarantowany (przy cenie dla okresu ze zbiorów) 
 

Przychód gwarantowany (przy cenie futures luty) 
 

Rzeczywista wysokość plonu 64 

Rzeczywisty przychód  [zł/ha] 4480 

Odszkodowanie [zł/ha] (przychód gwarantowany - rzeczywisty przychód) 
640 

 

Ubezpieczenie przychodów dla kukurydzy na ziarno 

Niskie ceny, śred-

nie plony 

Cena kontraktu futures  - luty [zł/dt] 80 

Plon (ewidencja plonów) [dt/ha] 80 

Poziom pokrycia [%] 80% 
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Przychód gwarantowany (cena kontraktu x plon x poziom pokrycia) 5120 

Cena futures - dla okresu zbiorów /ceny w skupie 60 

Przychód gwarantowany (przy cenie dla okresu ze zbiorów) 

 
Przychód gwarantowany (przy cenie futures luty) 

 
Rzeczywista wysokość plonu 80 

Rzeczywisty przychód  [zł/ha] 4800 

Odszkodowanie [zł/ha] (przychód gwarantowany - rzeczywisty przychód) 320 

Ubezpieczenie przychodów dla kukurydzy na ziarno 

Wysokie ceny, 

niskie plony 

Cena kontraktu futures  - luty [zł/dt] 80 

Plon (ewidencja plonów) [dt/ha] 80 

Poziom pokrycia [%] 80% 

Przychód gwarantowany (cena kontraktu x plon x poziom pokrycia) 5120 

Cena futures - dla okresu zbiorów /ceny w skupie 100 

Przychód gwarantowany (przy cenie dla okresu ze zbiorów) 6400 

Przychód gwarantowany (przy cenie futures luty) 

 
Rzeczywista wysokość plonu 55 

Rzeczywisty przychód  [zł/ha] 5500 

Odszkodowanie [zł/ha] (przychód gwarantowany - rzeczywisty przychód) 900 

Ubezpieczenie przychodów dla kukurydzy na ziarno 

Wysokie ceny, 

niskie plony - z 

wyłączeniem ceny 

z okresu zbiorów 

Cena kontraktu futures  - luty [zł/dt] 80 

Plon (ewidencja plonów) [dt/ha] 80 

Poziom pokrycia [%] 80% 

Przychód gwarantowany (cena kontraktu x plon x poziom pokrycia) 5120 

Cena futures - dla okresu zbiorów /ceny w skupie 100 

Przychód gwarantowany (przy cenie dla okresu ze zbiorów) 

 
Przychód gwarantowany (przy cenie futures luty) 5120 

Rzeczywista wysokość plonu 55 

Rzeczywisty przychód  [zł/ha] 5500 

Odszkodowanie [zł/ha] (przychód gwarantowany - rzeczywisty przychód) 0 

Źródło: badania własne. 
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Problemy dotyczące funkcjonowania programów ubezpieczenia 

przychodów – doświadczenia USA i Kanady
1
 

 

W ramach prac prowadzonych przy realizacji projektu UBROL przepro-

wadzono poszerzony przegląd rozwiązań, których celem jest wsparcie produ-

centów rolnych w procesie zarządzania ryzykiem, stosowanych w państwach 

najmocniej zaangażowanych w ten rodzaj wsparcia producentów rolnych. Spo-

śród szeregu interesujących narzędzi ubezpieczeniowych, wydaje się, że za naj-

bardziej obiecujące uznać należy te stosowane w USA w ramach Federalnego 

Programu Ubezpieczenia Upraw (Federal Crop Insurance Program – FCIP). 

Wskazuje na to przede wszystkim powszechność stosowania ochrony ubezpie-

czeniowej w tym państwie: 

 Kluczowym wyzwaniem związanym z wdrożeniem ubezpieczeń opartych  

o zasadę działania amerykańskich polis RP jest znalezienie sposobu wiary-

godnego gromadzenia danych o wysokości produkcji ubezpieczanego surow-

ca rolnego. Dotyczy to zarówno danych historycznych, które pozwoliłyby na 

wyznaczenie wartości przychodu historycznego, jak i danych w roku, w któ-

rym obowiązywałaby ochrona ubezpieczeniowa, umożliwiająca ocenę, czy  

i w jakiej wysokości należne jest odszkodowanie.  

 Wyznaczenie wartości przychodu historycznego wymaga uzyskania informa-

cji o historycznych wielkościach produkcji ubezpieczanej w latach poprzed-

nich. Nie ma praktycznie możliwości, by informacje z lat ubiegłych nie były 

oparte na oświadczeniu producenta rolnego. Rodziłoby to możliwość nadu-

życia i wyznaczania przez producentów rolnych poziomu na tyle wysokiego, 

że praktycznie każdy przyszły poziom plonów pozwalałby na uzyskanie od-

szkodowania. Z oczywistych względów nie można do tego dopuścić. Należy 

więc pierwsze trzy lata poświęcić na wiarygodne zbieranie danych  

o wielkości plonów w gospodarstwie rolnym z zastrzeżeniem, że dane te bę-

dą wykorzystywane w przyszłości do wdrożenia systemu rekompensującego 

nagłe niespodziewane spadki przychodów wynikłe z niskich plonów, bądź 

niskiego poziomu cen. Jedynie uzyskanie informacji o przeszłych cenach su-

                                                           
1
 Wykorzystano wyniki badań opublikowanych w  podrozdziale dot. USA (aut. Z. Floriań-

czyka, C. Klimkowskiego) i Kanady (aut. B. Wieliczko, Z. Floriańczyka) z rozdziału M. So-

liwoda, B. Wieliczko, M. Gospodarowicz, C. Klimkowski, Z. Floriańczyk, G. Konat, S. 

Trestini, E.Giampietri. (2020). Przegląd międzynarodowy procesów i tendencji oraz przemian  

w sektorze ubezpieczeń rolnych.  W: Soliwoda, M. (red.). Identyfikacja podstaw, przemian 

 i problemów ubezpieczeń rolnych. Warszawa: Wyd. IERiGŻ-PIB; C. Klimkowski, Ubezpie-

czenia przychodu, IERiGŻ-PIB, W-wa 2021 (maszynopis). 
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rowców rolnych, których przychody z produkcji będą ubezpieczane nie sta-

nowi poważnego problemu.  

 Najkorzystniejszą opcją byłoby kontrolowanie wielkości produkcji na pod-

stawie dokumentów poświadczających sprzedaż (także ewentualny zakup), 

przechowywanie, czy wykorzystanie wewnętrzne. Obecnie nie jest to możli-

we. Ewentualne próby takiego rozwiązania problemu gromadzenia danych 

wiązałyby się najprawdopodobniej z dużą liczbą zafałszowań stanu faktycz-

nego. W szczególności byłoby to proste w przypadku zużycia wewnętrznego. 

Jednak, gdyby wdrożenie takiego mechanizmu było możliwe, to i tak, ko-

nieczna byłaby kontrola szkód, umożliwiająca stwierdzenie, czy w miejscu 

utraconych zasiewów, nie jest możliwe ponowne wykorzystanie ziemi i do 

jakiego stopnia ograniczałoby to straty.  

 Mając na względzie, że podstawową cechą nowo wdrażanych rozwiązań po-

winna być dbałość o powszechność stosowania ochrony ubezpieczeniowej 

należy uznać, że likwidacja szkód powinna odbywać się w klasyczny sposób, 

poprzez wizytę likwidatora na polu i w ten sposób może być szacowany za-

kres szkód w ujęciu procentowym. Następnie powinien on być weryfikowany 

poprzez konfrontację z faktycznie uzyskanymi wynikami produkcyjnymi po 

okresie zbiorów. Faktyczne straty są zależne nie tylko od skali wystąpienia 

niekorzystnych warunków pogodowych w momencie zaistnienia szkody, ale 

także od warunków zaistniałych w późniejszym okresie.  

Można wyodrębnić następujące problemy praktyczne dotyczące funkcjo-

nowania ubezpieczeń upraw w USA: 

1. Spośród szeregu mechanizmów składających się na konstrukcję polisy Reve-

nue Protection (RP), jednym z trudniejszych do zaimplementowania w wa-

runkach polskich będzie mechanizm ustalania ceny wytworzonych przez 

producenta rolnego surowców rolnych. W ramach systemu FCIP wykorzy-

stuje się dwie ceny, na podstawie których wylicza się zarówno gwarantowa-

ny jak i faktycznie uzyskany poziom przychodów. Pierwsza z nich, to cena 

przewidywana (ang. Projected Price). Na jej podstawie  oraz na bazie historii 

uzyskiwanych przez producenta rolnego wyników produkcyjnych w latach 

ubiegłych  ustala się przychód gwarantowany w momencie zawierania polisy 

ubezpieczeniowej. Druga z wykorzystywanych cen to cena w okresie zbio-

rów (ang. Harvest Price). Gwarantowany przychód jest wyższą wartością  

z dwóch wspomnianych powyżej. Wartość gwarantowanego przychodu 

zwiększa się, gdy dochodzi do wzrostu cen w okresie zbiorów. Natomiast 

gdy ceny w czasie zbiorów są równe bądź niższe od cen prognozowanych, 
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wówczas obowiązujący jest pierwotnie wyliczony poziom gwarantowanych 

przychodów. 

2. W warunkach polskich szczególnie trudne byłoby ustalenie cen przewidywa-

nych, gdyż te w ramach systemu FCIP najczęściej wyznaczane są na bazie 

notowań kontraktów terminowych. Przykładowo, w przypadku cen kukury-

dzy, wykorzystuje się średnie notowania kontraktów terminowych w lutym, 

których przedmiotem jest dostawa kukurydzy w grudniu. W zależności od 

konkretnego surowca rolnego wykorzystuje się notowania z różnych giełd 

terminowych, w tym także tych spoza USA
2
. W przypadku towarów, które 

nie są przedmiotem kontraktów terminowych notowanych na giełdach towa-

rowych, bądź notowania te z racji niewielkiego obrotu nie są wiarygodne, 

wykorzystuje się podobieństwo trendów cenowych tych surowców z trenda-

mi cen towarów notowanych na rynkach terminowych, tak jak ma to miejsce, 

przykładowo, dla cen jęczmienia i sorga, które są skorelowane z cenami ku-

kurydzy. 

3. Dopiero gdy bezwzględnie brak jest możliwości wykorzystania notowań in-

strumentów terminowych, stosuje się inne mechanizmy. I tak dla przykładu 

do wyznaczania cen słonecznik wykorzystuje się metodę wygładzania wy-

kładniczego Holta i dane dotyczące cen tego surowca zbierane przez NASS 

(National Agricultural Statistics Service). 

4. W warunkach polskich bazować należałoby na cenach surowców rolnych 

notowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dopuszczalne byłoby 

w tym przypadku uwzględnienie regionalnych różnic w kształtowaniu się cen 

ubezpieczanych produktów. Oznaczałoby to, że do wypłaty odszkodowań 

dochodzić będzie dopiero w okresie po żniwach, gdy możliwe jest odpo-

wiednie ustalenie ceny. Z jednej strony byłoby to niekorzystne dla producen-

tów, którzy zapewne woleliby otrzymać odszkodowani jak najszybciej po za-

istnieniu szkody. Z drugiej strony, warto jednak pamiętać, że do faktycznych 

strat finansowych dochodzi jednak w momencie, w którym producent rolny 

dokonywałby faktycznej sprzedaży wyprodukowanych przez siebie surow-

ców rolnych, a do tej dochodzi dopiero po zbiorach.  

5. Wykorzystywanie wyłącznie ceny odnotowywanej na rynku w okresie po 

zbiorach jest rozsądne w przypadku ustalania faktycznie zrealizowanego 

przychodu przez producentów rolnych jednak nie pozwala to na ustalenie 

sumy ubezpieczenia. A od sumy ubezpieczenia zależy zarówno wartość pła-

conych przez producentów rolnych składek jak i wielkość subsydiów. Co 

                                                           
2
 Dla rzepaku, ceny przewidywane ustalane są na podstawie wartości kontraktów na rzepak  

z dostawą na terenie kanadyjskiej prowincji Saskatchewan, notowane na giełdzie Interconti-

nental Exchange (ICE) i podawane w dolarach kanadyjskich.  
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więcej wartości sumy ubezpieczenia poszczególnych polis składają się na 

wartość ryzyka, jakim zarządzać ma instytucja sprzedająca polisy ubezpie-

czeniowe.  

6. Można wyobrazić sobie sytuację, gdy niskie ceny wybranego surowca rolne-

go w okresie podpisywania umów ubezpieczeniowych skutkują stosunkowo 

niskim poziomem składek. W sytuacji, gdy w kolejnych miesiącach dochodzi 

do wzrostu cen i pojawia się duża liczbie szkód, suma wypłaconych odszko-

dowań rośnie niewspółmiernie wysoko w stosunku do zebranych składek, co 

zwiększa straty jednostki w jeszcze większym stopniu. 

7. Warto również wspomnieć o jednej z opcji ubezpieczeń RP, która z uwagi na 

brak możliwości wiarygodnego ustalania ceny przewidywanej nie byłaby do-

stępna w warunkach polskich. Jest to RP-HPE (Revenue Protection with 

Harvest Price Exclusion) - wariant ubezpieczenia przychodów, w którym po-

ziom przychodu gwarantowanego uzależniony jest wyłącznie od ceny przewi-

dywanej. Wzrost ceny w okresie zbiorów nie zwiększa wówczas wartości 

gwarantowanego dochodu, co oznacza, że zmniejsza się prawdopodobieństwo 

uzyskania odszkodowania. Korzyścią dla nabywającego polisę jest wówczas 

obniżenie składki.  

8. W przypadku rolników, którzy sprzedają wyprodukowane płody rolne po 

cenie obowiązującej na rynku w okresie żniw, już sam wzrost cen pomiędzy 

okresem planowania a realizacją produkcji jest czynnikiem znacznie zmniej-

szającym ryzyko drastycznego spadku przychodów nawet w przypadku obni-

żenia plonów. Dla rolników, którzy uważają, że z tego powodu nie jest ko-

nieczne dodatkowe wyznaczanie przychodu gwarantowanego przy użyciu 

cen w okresie zbiorów, przygotowano specjalną opcję polisy RP nazywaną 

RP-HPE (Revenue Protection with Harvest Price Exclusion). Polisa typu RP-

HPE sprawia, że do wyliczenia gwarantowanego poziomu dochodu wyko-

rzystuje się wyłącznie ceną prognozowaną. Wzrost ceny w okresie zbiorów 

nie zwiększa wartości gwarantowanego dochodu, co oznacza, że zmniejsza 

się prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania. Korzyścią dla nabywa-

jącego polisę jest obniżenie składki. W ostatnich latach popularność tej opcji 

polisy RP była jednak ograniczona. W ostatnich trzech latach wartość składki 

gromadzonej poprzez sprzedaż polisy RP-HPE odpowiadała za mniej niż 0,5. 

Najnowszą „odsłonę” ubezpieczeń przychodów jest ubezpieczenie przy-

chodów z całkowitej produkcji roślinnej.  Ubezpieczenie WFRP (Whole-Farm 

Revenue Protection)  stanowi ważny element sieci bezpieczeństwa w ramach 

publiczno-prywatnego systemu zarządzania ryzykiem (The Risk..., 2021). 

Ubezpieczenie to dotyczy przychodów z całej produkcji roślinnej i oferowane 

jest we wszystkich hrabstwach w USA. Ten produkt  ma jednak pewne ograni-



1208 

czenia, tj.: ochroną ubezpieczeniową może być objęty przychód o wartości max. 

8,5 mln USD rocznie. Należy podkreślić, że WFRP kierowane jest do gospo-

darstw o specjalizacji towarowej, czy ekologicznych (zarówno upraw, jak  

i zwierząt gospodarskich) lub sprzedających na rynki lokalne, regionalne, spe-

cjalne lub też operujących w ramach tzw. krótkich łańcuchów żywnościowych. 

W tabeli 5 przedstawiono kalkulację dla ubezpieczenia przychodów WFRP. 

Algorytm obliczenia finalnej kategorii nie jest wcale prosty. Wskazuje to na po-

trzebę prowadzenia dość szczegółowej ewidencji na potrzeby rachunkowości rol-

nej.  Należy podkreślić, że niezbędne są liczne korekty, aby określić utratę przy-

chodu. Bardzo dokładnie zostały określone obowiązki sprawozdawcze, które mu-

szą być spełnione przez rolników. Warto zwrócić uwagę na zapis A. Record Reten-

tion zgodnie, z którym ubezpieczeni są zobowiązani do przechowywania komplet-

nych, weryfikowalnych zapisów ewidencyjnych i rejestrów sprzedaży (w przypad-

ku handlu bezpośredniego) przez trzy lata, licząc od końca okresu objętego ochroną 

ubezpieczeniową lub daty ostatecznej wypłaty odszkodowania.  

Tabela 5. Konstrukcja ubezpieczenia typu Whole Farm Renevue Protection 

Symbol Kategoria 

A Dopuszczalne wydatki (dla roku ubezpieczeniowego) 

B Wydatki zatwierdzone 

C=A/B Udział wydatków dopuszczalnych w wydatkach zatwierdzonych (%) 

D Współczynnik redukcji wydatków 

E Przychody zatwierdzone 

F=E*D Przychody zatwierdzone skorygowane o nieponiesione wydatki  

G Stopień pokrycia (coverage level) 

H=F*G Przychody objęte ochroną ubezpieczeniową 

I Inne odszkodowania 

J Franszyza redukcyjna 

K=J*D Franszyza dla wydatków nieponiesionych 

L Korekta RTC 

M Dopuszczalny przychód w roku ubezpieczeniowym 

N Korekta stanu zapasów 

O Korekta stanu należności 

P Korekta  dla produkcji zwierzęcej 

Q Pozostałe korekty 

W=M+N+O+P+Q Przychód po uwzględnieniu korekt 

V=H-W Utrata przychodu 

Źródło: The Risk Management Agency, 2021 Whole-Farm RevenueProtection Pilot Handbook 

(October 2020), https://www.rma.usda.gov/-/media/RMA/Handbooks/Coverage-Plans---

18000/Whole-Farm-Revenue-Protection---18160/2021-18160-WFRP-Pilot-

Handbook.ashx?la=en 
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Próba ocena możliwości wdrożeń ubezpieczeń przychodów do specyfiki Polski 

 

W tabeli 6 dokonano oceny możliwości wdrożenia różnych wersji ubez-

pieczeń przychodów pod koniec zadania 2. Należy zauważyć, że tylko część 

rozwiązań może być uznana jako kompatybilna z tymi, które obowiązują na 

rynku UE.  Niektóre problemy są w zasadzie tylko sygnalizowane przez stronę 

popytową (np. ubezpieczenia na ryzyka nieubezpieczalne). 

 

Tabela 6. Ubezpieczenia przychodów – ocena możliwości wdrożenia pod koniec 

zadania 3 

Propozycja 

Firmy 

ubezpiecze-

niowe* 

Rolnicy* Administracja 

rządowa* 

ubezpieczenie przychodów dla upraw polowych 

(zboża, rzepak, buraki, kukurydza itp.) 
X X X 

ubezpieczenie upraw warzyw/ drzew i krzewów 

owocowych 
 X X 

ubezpieczenie produkcji bydła/trzody/drobiu  X X 

branżowe fundusze ochrony przychodów odwołujące 

się np. do doświadczeń australijskich, holenderskich 

i nowozelandzkich*  

 X  

branżowe fundusze ochrony przychodów nawiązują-

ce do unijnego IST (an incomestabilisation tool) 
 X X 

fundusze wzajemnościowe dla sektora rolnego (po-

ziom ogólnokrajowy) + regionalne + branżo-

we/produktowe jako platforma dla IST (model wło-

ski);  

 X X 

możliwości zastosowania cen futures oraz cen z 

momentu dokonywania zbiorów 
X X  

weryfikacja amerykańskiego NAP ubezpieczenia 

roślin nieubezpieczalnych (w warunkach polskich 

np. sady) 

 X  

ocena możliwości wdrożenia amerykańskiego pro-

gramu GRIP ubezpieczenia przychodów całych go-

spodarstw rolniczych, obecnie zastąpionego przez 

Area Risk Protection Insurance (ARPI).  

 X  

Objaśnienie:  * propozycja autorów. 

X – zainteresowanie, wykazany potencjał dla wdrożenia 

*w Niderlandach funkcjonuje tzw. AnimalHealth Fund, wypłacający odszkodowanie rolnikom, wynikające z 

uboju sanitarnego i/lub urzędowa likwidacje produktów pochodzenia zwierzęcego, np. mleka/jaj, fundusz ten ma 

charakter partnerstwa publiczno-prywatnego,  w Nowej Zelandii typowy farmerski fundusz ochrony przychodów 

przekształcił się w komercyjną firmą ubezpieczeniową, w państwie tym oferowane jest przez państwo the Inco-

meEqualisationScheme. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kulawik i in., 2020 (Identyfikacja podstaw…). 
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Kalkulacja polisy ubezpieczenia przychodów 

Polisa ubezpieczenia przychodów opiera się na następujących czterech wielko-

ściach: 

 Potencjalny plon gospodarstwa (plon pszenicy, rzepaku [t/ha]). Wobec braku 

szczegółowych informacji na temat plonów referencyjnych, przyjęto poten-

cjalny plon gospodarstwa  jako średnią z 3 ostatnich lat (2018-2020).  Dane 

według GUS. 

 Plon ostateczny (rzeczywisty) gospodarstwa (plon pszenicy, rzepaku 

[t/ha]). Wobec braku szczegółowych informacji na temat plonów rzeczywi-

stych, przyjęto rzeczywisty plon gospodarstwa  uwzględniając straty w plo-

nach na poziomie 25%; 40% i 80% 

 Ceny początkowe - średnie lutowe ceny kontraktów terminowych (MATIF): 

     - średnie lutowe ceny kontraktów terminowych - pszenica = 738,75 zł/t 

     - średnie lutowe ceny kontraktów terminowych - rzepak = 1675 zł/t  

 Ceny końcowe - średnie sierpniowe ceny kontraktów terminowych (MATIF): 

      - średnie sierpniowe ceny kontraktów terminowych - pszenica = 741,66 zł/t 

     - średnie sierpniowe ceny kontraktów terminowych - rzepak = 1615,13 zł/t  

 

Tabela 7. Potencjalny plon gospodarstwa rolnego  

Województwo 

Uprawa [t/ha] 

pszenica rzepak 

Dolnośląskie 4,75 2,78 

Kujawsko-pomorskie 4,57 2,67 

Lubelskie 5,05 2,86 

Lubuskie 3,64 2,40 

Łódzkie 4,03 2,69 

Małopolskie 3,88 3,02 

Mazowieckie 3,61 3,21 

Opolskie 5,74 2,99 

Podkarpackie 3,76 2,84 

Podlaskie 3,36 2,98 

Pomorskie 5,05 2,92 

Śląskie 4,42 2,58 

Świętokrzyskie 3,46 2,23 

Warmińsko-mazurskie 4,41 2,70 

Wielkopolskie 4,22 2,58 

Zachodniopomorskie 4,08 2,60 

            Źródło: GUS. 
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Tabela 8. Rzeczywisty plon gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem różnego 

poziomu strat w plonach  

Województwo 

Uprawa pszenicy  

[t/ha] 

Uprawa rzepaku [t/ha] 

25% 40% 80% 25% 40% 80% 

Dolnośląskie 3,56 2,85 0,95 2,09 1,67 0,56 

Kujawsko-pomorskie 3,43 2,74 0,91 2,01 1,60 0,53 

Lubelskie 3,79 3,03 1,01 2,15 1,72 0,57 

Lubuskie 2,73 2,19 0,73 1,80 1,44 0,48 

Łódzkie 3,03 2,42 0,81 2,02 1,61 0,54 

Małopolskie 2,91 2,33 0,78 2,26 1,81 0,60 

Mazowieckie 2,71 2,17 0,72 2,41 1,92 0,64 

Opolskie 4,30 3,44 1,15 2,24 1,79 0,60 

Podkarpackie 2,82 2,26 0,75 2,13 1,70 0,57 

Podlaskie 2,52 2,02 0,67 2,24 1,79 0,60 

Pomorskie 3,79 3,03 1,01 2,19 1,75 0,58 

Śląskie 3,32 2,65 0,88 1,93 1,55 0,52 

Świętokrzyskie 2,60 2,08 0,69 1,67 1,34 0,45 

Warmińsko-mazurskie 3,31 2,64 0,88 2,02 1,62 0,54 

Wielkopolskie 3,16 2,53 0,84 1,94 1,55 0,52 

Zachodniopomorskie 3,06 2,45 0,82 1,95 1,56 0,52 

Źródło: obliczenia własne. 

Zgodnie z czterema wielkościami opisanymi powyżej można obliczyć ubezpie-

czony i rzeczywisty przychód. 

Ubezpieczony przychód = plon potencjalny gospodarstwa x cena początkowa 

x powierzchnia użytkowana pod daną uprawę  

 

Rzeczywisty przychód = ostateczny (lub rzeczywisty) plon x cena końcowa x 

powierzchnia użytkowana pod daną uprawę  
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Tabela 9. Ubezpieczony przychód (w zł) 

Województwo 

Uprawa 

pszenica rzepak 

Dolnośląskie 70132,00 93241,67 

Kujawsko-pomorskie 67472,50 89556,67 

Lubelskie 74663,00 95921,67 

Lubuskie 53830,25 80288,33 

Łódzkie 59592,50 90115,00 

Małopolskie 57376,25 101058,33 

Mazowieckie 53337,75 107423,33 

Opolskie 84759,25 100165,00 

Podkarpackie 55554,00 95028,33 

Podlaskie 49644,00 99830,00 

Pomorskie 74663,00 97931,67 

Śląskie 65354,75 86318,33 

Świętokrzyskie 51121,50 74593,33 

Warmińsko-mazurskie 65108,50 90338,33 

Wielkopolskie 62301,25 86430,00 

Zachodniopomorskie 60282,00 86988,33 

            * powierzchnia użytkowana pod daną uprawę = 20 ha 

            Źródło: obliczenia własne. 

 

Tabela 10. Rzeczywisty przychód (w zł) - pszenica 

Województwo 

Straty w uprawie pszenicy 

25% 40% 80% 

Dolnośląskie 52806,19 42244,95 14081,65 

Kujawsko-pomorskie 50803,71 40642,97 13547,66 

Lubelskie 56217,83 44974,26 14991,42 

Lubuskie 40531,72 32425,38 10808,46 

Łódzkie 44870,43 35896,34 11965,45 

Małopolskie 43201,70 34561,36 11520,45 

Mazowieckie 40160,89 32128,71 10709,57 

Opolskie 63819,84 51055,87 17018,62 

Podkarpackie 41829,62 33463,70 11154,57 

Podlaskie 37379,66 29903,73 9967,91 

Pomorskie 56217,83 44974,26 14991,42 

Śląskie 49209,14 39367,31 13122,44 

Świętokrzyskie 38492,15 30793,72 10264,57 

Warmińsko-mazurskie 49023,73 39218,98 13072,99 

Wielkopolskie 46910,00 37528,00 12509,33 

Zachodniopomorskie 45389,59 36311,67 12103,89 

               * powierzchnia użytkowana pod daną uprawę = 20 ha. 

              Źródło: obliczenia własne. 
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Tabela 11. Rzeczywisty przychód (w zł) - rzepak 

Województwo 

Straty w uprawie rzepaku 

25% 40% 80% 

Dolnośląskie 67431,68 53945,34 17981,78 

Kujawsko-pomorskie 64766,71 51813,37 17271,12 

Lubelskie 69369,83 55495,87 18498,62 

Lubuskie 58063,92 46451,14 15483,71 

Łódzkie 65170,5 52136,4 17378,8 

Małopolskie 73084,63 58467,71 19489,24 

Mazowieckie 77687,75 62150,2 20716,73 

Opolskie 72438,58 57950,86 19316,95 

Podkarpackie 68723,78 54979,03 18326,34 

Podlaskie 72196,31 57757,05 19252,35 

Pomorskie 70823,45 56658,76 18886,25 

Śląskie 62424,77 49939,82 16646,61 

Świętokrzyskie 53945,34 43156,27 14385,42 

Warmińsko-mazurskie 65332,01 52265,61 17421,87 

Wielkopolskie 62505,53 50004,42 16668,14 

Zachodniopomorskie 62909,31 50327,45 16775,82 

                 * powierzchnia użytkowana pod daną uprawę = 20 ha 

                 Źródło: obliczenia własne. 

 

Gospodarstwo kwalifikuje się do wypłacenia odszkodowania z tytułu posiadania 

polisy ubezpieczenia przychodów jeśli szkoda (w ujęciu procentowym spadku 

rzeczywistych przychodów w stosunku do ubezpieczonych przychodów) jest 

równa lub większa niż 30% (próg). 

W przypadku upraw pszenicy do wypłaty odszkodowania kwalifikują się go-

spodarstwa, w których straty w uprawach były równe lub większe od 31%. 

W przypadku upraw rzepaku do wypłaty odszkodowania kwalifikują się gospo-

darstwa, w których straty w uprawach były równe lub większe od 27,5%. 

 

koszty polisy = ubezpieczony przychód x stawka do ubezpieczonego przycho-

du (poziom pokrycia) 

 

Rolnik ma wybór poziomu ubezpieczenia przychodów. Poziom ubezpieczenia 

waha się od minimum 50% do maksimum 75% ubezpieczonych przychodów. 
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Tabela 12. Koszt polisy (w zł) – pszenica  

Województwo 

Poziom pokrycia* Poziom pokrycia na 1 ha 

50% 60% 75% 50% 60% 75% 

Dolnośląskie 35066,00 42079,20 52599,00 1753,30 2103,96 2629,95 

Kujawsko-pomorskie 33736,25 40483,50 50604,38 1686,81 2024,18 2530,22 

Lubelskie 37331,50 44797,80 55997,25 1866,57 2239,89 2799,86 

Lubuskie 26915,125 32298,15 40372,69 1345,75 1614,91 2018,63 

Łódzkie 29796,25 35755,50 44694,38 1489,81 1787,78 2234,72 

Małopolskie 28688,12 34425,75 43032,19 1434,40 1721,29 2151,61 

Mazowieckie 26668,87 32002,65 40003,31 1333,44 1600,13 2000,17 

Opolskie 42379,62 50855,55 63569,44 2118,98 2542,78 3178,47 

Podkarpackie 27777,00 33332,40 41665,50 1388,85 1666,62 2083,28 

Podlaskie 24822,00 29786,40 37233,00 1241,10 1489,32 1861,65 

Pomorskie 37331,50 44797,80 55997,25 1866,57 2239,89 2799,86 

Śląskie 32677,37 39212,85 49016,06 1633,86 1960,64 2450,80 

Świętokrzyskie 25560,75 30672,90 38341,13 1278,03 1533,65 1917,06 

Warmińsko-mazurskie 32554,25 39065,10 48831,38 1627,71 1953,26 2441,57 

Wielkopolskie 31150,62 37380,75 46725,94 1557,53 1869,04 2336,30 

Zachodniopomorskie 30141,00 36169,20 45211,50 1507,05 1808,46 2260,58 

Średnia 31412,27 37694,72 47118,40 1570,61 1884,74 2355,92 

    * powierzchnia użytkowana pod daną uprawę = 20 ha 

    Źródło: obliczenia własne. 

 

Tabela 13. Koszt polisy (w zł) - rzepak 

Województwo 

Poziom pokrycia* Poziom pokrycia na 1 ha 

50% 60% 75% 50% 60% 75% 

Dolnośląskie 46620,83 55945,00 69931,25 2331,04 2797,25 3496,56 

Kujawsko-pomorskie 44778,33 53734,00 67167,50 2238,92 2686,70 3358,37 

Lubelskie 47960,83 57553,00 71941,25 2398,04 2877,65 3597,06 

Lubuskie 40144,17 48173,00 60216,25 2007,21 2408,65 3010,81 

Łódzkie 45057,50 54069,00 67586,25 2252,88 2703,45 3379,31 

Małopolskie 50529,17 60635,00 75793,75 2526,46 3031,75 3789,68 

Mazowieckie 53711,67 64454,00 80567,50 2685,58 3222,70 4028,37 

Opolskie 50082,50 60099,00 75123,75 2504,13 3004,95 3756,18 

Podkarpackie 47514,17 57017,00 71271,25 2375,71 2850,85 3563,56 

Podlaskie 49915,00 59898,00 74872,50 2495,75 2994,90 3743,62 

Pomorskie 48965,83 58759,00 73448,75 2448,29 2937,95 3672,43 

Śląskie 43159,17 51791,00 64738,75 2157,96 2589,55 3236,93 

Świętokrzyskie 37296,67 44756,00 55945,00 1864,83 2237,80 2797,25 

Warmińsko-mazurskie 45169,17 54203,00 67753,75 2258,46 2710,15 3387,68 

Wielkopolskie 43215,00 51858,00 64822,50 2160,75 2592,90 3241,12 

Zachodniopomorskie 43494,17 52193,00 65241,25 2174,71 2609,65 3262,06 

Średnia 46100,89 55321,06 69151,33 2305,04 2766,05 3457,57 

  * powierzchnia użytkowana pod daną uprawę = 20 ha 

  Źródło: obliczenia własne. 
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Zakładamy, że rząd pokrywa część tego kosztu, przekazując gospodarstwu rol-

nemu środki publiczne w wysokości 65% składki. W konsekwencji efektywny 

koszt ubezpieczenia, jest następujący: 

efektywny koszt ubezpieczenia = koszty polisy (składki) - 0,65 kosztów polisy 

(składki) = 0,35 kosztów polisy (składki) 

 

Tabela 14. Efektywny koszt polisy (w zł)  - pszenica 

Województwo 

Poziom pokrycia* Poziom pokrycia na 1 ha 

50% 60% 75% 50% 60% 75% 

Dolnośląskie 12273,10 14727,72 18409,65 613,65 736,38 920,48 

Kujawsko-pomorskie 11807,69 14169,23 17711,53 590,38 708,46 885,57 

Lubelskie 13066,03 15679,23 19599,04 653,30 783,96 979,95 

Lubuskie 9420,29 11304,35 14130,44 471,01 565,21 706,52 

Łódzkie 10428,69 12514,43 15643,03 521,43 625,72 782,15 

Małopolskie 10040,84 12049,01 15061,27 502,04 602,45 753,06 

Mazowieckie 9334,11 11200,93 14001,16 466,70 560,04 700,05 

Opolskie 14832,87 17799,44 22249,30 741,64 889,97 1112,46 

Podkarpackie 9721,95 11666,34 14582,93 486,09 583,31 729,146 

Podlaskie 8687,70 10425,24 13031,55 434,38 521,26 651,57 

Pomorskie 13066,03 15679,23 19599,04 653,30 783,96 979,95 

Śląskie 11437,08 13724,50 17155,62 571,85 686,22 857,78 

Świętokrzyskie 8946,26 10735,52 13419,39 447,31 536,77 670,96 

Warmińsko-mazurskie 11393,99 13672,79 17090,98 569,69 683,63 854,54 

Wielkopolskie 10902,72 13083,26 16354,08 545,13 654,16 817,70 

Zachodniopomorskie 10549,35 12659,22 15824,03 527,46 632,96 791,20 

Średnia 10994,29 13193,15 16491,44 549,71 659,66 824,57 

      * powierzchnia użytkowana pod daną uprawę = 20 ha 

      Źródło: obliczenia własne. 
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Tabela 15. Efektywny koszt polisy (w zł)  - rzepak 

Województwo 

Poziom pokrycia* Poziom pokrycia na 1 ha 

50% 60% 
75% 50% 60% 75% 

Dolnośląskie 16317,29 19580,75 24475,94 815,86 979,03 1223,79 

Kujawsko-pomorskie 15672,42 18806,90 23508,63 783,62 940,34 1175,43 

Lubelskie 16786,29 20143,55 25179,44 839,31 1007,17 1258,97 

Lubuskie 14050,46 16860,55 21075,69 702,52 843,02 1053,78 

Łódzkie 15770,13 18924,15 23655,19 788,50 946,20 1182,75 

Małopolskie 17685,21 21222,25 26527,81 884,26 1061,11 1326,39 

Mazowieckie 18799,08 22558,9 28198,63 939,95 1127,94 1409,93 

Opolskie 17528,88 21034,65 26293,31 876,44 1051,73 1314,66 

Podkarpackie 16629,96 19955,95 24944,94 831,49 997,79 1247,24 

Podlaskie 17470,25 20964,30 26205,38 873,51 1048,21 1310,26 

Pomorskie 17138,04 20565,65 25707,06 856,90 1028,28 1285,35 

Śląskie 15105,71 18126,85 22658,56 755,28 906,34 1132,92 

Świętokrzyskie 13053,83 15664,60 19580,75 652,69 783,23 979,03 

Warmińsko-mazurskie 15809,21 18971,05 23713,81 790,46 948,55 1185,69 

Wielkopolskie 15125,25 18150,30 22687,88 756,26 907,51 1134,39 

Zachodniopomorskie 15222,96 18267,55 22834,44 761,14 913,37 1141,72 

Średnia 16135,31 19362,37 24202,96 806,77 968,12 1210,15 

 * powierzchnia użytkowana pod daną uprawę = 20 ha 

 Źródło: obliczenia własne. 

 

Koszty dla budżetu państwa - przy założeniu, że z ubezpieczeń przychodów sko-

rzysta 30 tys. gospodarstw rolnych, a wysokość subsydiowania = 65% składki 

Tabela 16. Średni koszt dla budżetu państwa (w zł) - pszenica 

Poziom pokrycia 50% Poziom pokrycia 60% Poziom pokrycia 75% 

612 539 179,69 zł 735 047 015,63 zł 918 808 769,53 zł 

Źródło: obliczenia własne. 

Tabela 17. Średni koszt dla budżetu państwa  (w zł) - rzepak 

Poziom pokrycia 50% Poziom pokrycia 60% Poziom pokrycia 75% 

898 967 265,63 zł 1 078 760 718,75 zł 1 348 450 898,44 zł 

Źródło: obliczenia własne. 

Podsumowanie 

Ubezpieczenie przychodów stanowi relatywnie nowoczesne narzędzie zarządza-

nia ryzykiem w rolnictwie, oparte na różnicy między gwarantowanymi a rze-

czywistymi przychodami całego gospodarstwa lub części produkcji. Analiza do-

świadczeń z różnych systemów ubezpieczeń rolnych wykazuje, że prace nad 
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bardziej złożonymi produktami ubezpieczeniowymi trwały kilka, a nawet kilka-

naście lat.  Problemem jest ocena zmienności przychodów, a przede wszystkim 

zmienności plonów. 

Przy tworzeniu nowego narzędzia zabezpieczenia ryzyka w rolnictwie, ja-

kim jest ubezpieczenie przychodów z produkcji roślinnej powinno się zwrócić 

uwagę na kilka istotnych kwestii, takich jak: 

 Zdefiniowanie przychodów z produkcji roślinnej i sposób ich wyrażania. 

Przychody są  bardzo szeroko zarysowane, bo obejmują zarówno rośliny 

towarowe, dla których są informacje o plonach i cenach, jak i nie towaro-

we. Te ostatnie są głównie przedmiotem zużycia wewnętrznego w gospo-

darstwach i mogą być rozmaicie wyrażane. W tej sytuacji występuje duże 

zagrożenie hazardem moralnym. Ewidencja przychodów jest obecnie 

istotnym problem we wdrożenia.  

 Rodzaj upraw objęty ubezpieczeniem. Powinno to być lista początkowo 

zawężona do grup upraw objętych ubezpieczeniem upraw. 

 Poziom strat/spadku przychodów, który będzie aktywował (to trigger) 

ubezpieczenie. Poziom ten powinien ten wynikać z zasad aktuarialnych. 

Wskazane byłoby tu jednak odwołanie się do opinii środowiska rolnicze-

go. 

 Franszyzy i ich wysokość. 

 Sposób kalkulacji składki. Generalnie, wskazane byłoby wykorzystanie 

kontraktów wieloletnich. 

 Zakres obowiązków informacyjnych rolników. 

 System kontroli oraz arbitraż sposobu rozstrzygania sporów. Jest to o tyle 

istotne, że w sytuacji indywidualnego ustalania wysokości przychodu po-

wstaje zjawisko znacznej asymetrii informacyjnej pomiędzy rolnikami  

i ubezpieczycielami. W sytuacji ubezpieczenia w oparciu o indywidualne 

parametry dla przychodu z produkcji roślinnej producenci rolni poprzez 

decyzje zarządcze mogą w sposób nieuchwytnych i trudnych do oceny 

oraz udowodnienia, manipulować zarówno cenami zawieranych transak-

cji, jak również parametrami produkcyjnymi, w celu uzyskania świadcze-

nia. 

 Uprzywilejowanie gospodarstw rolnych kontynuujących ubezpieczenie 

przychodów (jeżeli miałyby one charakter wieloletni). Wskazane byłoby 

zapis na temat bonus/malus, w tym preferencyjnych składkach i stawkach 

dla rolników. 

 

 



1218 

Literatura 

1. Coble, K., Dismukes, R., Thomas, S.E. (2007). Policy Implications of 

Crop Yield and Revenue Variability at Differing Levels of Disaggrega-

tion, Procesdings, No 9759, 2007 Annual Meeting, July 29-August 1, 

2007, Portland, Oregon from American Agricultural Economics Associa-

tion (New Name 2008: Agricultural and Applied Economics Association).  

2. Congressional Research Service, Federal Crop Insurance: A Primer Feb-

ruary 18, 2021.  

3. Dismukes R., Durst, R. (2006),  Whole-Farm Approaches to a Safety Net 

(June 2006). USDA-ERS Economic Information Bulletin No. 15. 

4. Du, X., Hennessy, D.A., Feng, H. (2014). A Natural Resource Theory of 

U.S. Crop Insurance Contract Choice. American Journal of Agricultura-

lEconomics, 96(1), s. 232-252. 

5. Frascarelli, A., Del Sarto, S., Mastandrea, G. (2021). A New Tool for 

Covering Risk in Agriculture: The Revenue Insurance Policy. Risks, 9(7), 

131. 

6. Goodwin, B.K., Hungerford, A.  (2015). Copula-based models of system-

ic risk in U.S. Agriculture: implications for crop insurance and reinsur-

ance contracts. American Journal of Agricultural Economics, 97(3), s. 

879-896.  

7. https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness (data dostępu 

05.05.2022) 

8. Iturrioz, R. (2009). Agricultural Insurance. Primer Series on Insurance, Is-

sue 12, Nov 2009. The World Bank. 

9. Iturrioz, R. (2009). Agricultural Insurance, Primer Series on Insurance. 

Waszyngton: The World Bank. 

10. Kokot, Ž., Marković, T., Ivanović, S., Meseldžija, M. (2020). Whole-

Farm Revenue Protection as a Factor of Economic Stability in Crop Pro-

duction. Sustainability, 12(16), 6349. 

11. Mahul, O., Stutley, Ch. J. (2010). Government Support to Agricultural In-

surance: Challenges and Options for Developing Countries. World Bank. 

12. Mahul, O., Wright, B.  (2003). Designing Optimal Crop Revenue Insur-

ance. American Journal of Agricultural Economics, 85, 3, s. 580-589. 

13. Meuwissen, M.P.M., Huirne, R.B.M., Hardaker, J.B. (2003).  Income In-

surance in European Agriculture. Eurochoices, 2(1).  



1219 

14. Pigeon, M., de Frahan, B. H., Denuit, M. (2012). Actuarial evaluation of 

the EU proposed farm income stabilization tool. Paper prepared for the 

123rd EAAE Seminar. Dublin, February 23–24. 

15. Soliwoda, M., Wieliczko, B., Gospodarowicz, M., Klimkowski, C., Flo-

riańczyk, Z., Konat, G., Trestini, S., Giampietri, E. (2020). Przegląd mię-

dzynarodowy… W:  Soliwoda M. (red.). Identyfikacja podstaw, przemian 

i problemów ubezpieczeń rolnych, Wrszawawa: Wyd. IERiGŻ-PIB. 

16. Sulewski, P., Wąs, A. (2018). Wskaźnikowe ubezpieczenie nadwyżki 

bezpośredniej  

w rolnictwie - identyfikacja kluczowych wyzwań, Zagadnienia Ekonomiki 

Rolnej, 2(355), s. 3-27. 

17. The Risk Management Agency. (2021). Whole-Farm Revenue Protection 

Pilot Handbook (October 2020), Pobrane z: https://www.rma.usda.gov/-

/media/RMA/Handbooks/Coverage-Plans---18000/Whole-Farm-Revenue-

Protection---18160/2021-18160-WFRP-Pilot-Handbook.ashx?la=en (data 

dostępu 10.05.2022) 

18. Vose D. (2008). Risk Analysis. A Quantitative Guide, 3rd Edition, Wiley. 

19. Williams, J., Saffert, A., Barnaby, G., Llewelyn, R., Langemeier, M. 

(2014). A Risk Analysis of Adjusted Gross Revenue-Lite on Beef Farms. 

Journal of Agricultural and Applied Economics, 46(2), s. 227-244. 

 





ród o: opracowano na podstawie: Van Asseldonk M., Meuwissen M. (2017). Gross margin insur-
ance on Dutch dairy and fattening pig farms. Wageningen Economic Research, report 2017-026. 



ród o: opracowanie w asne na podstawie: H.V. Smith, W.J. Glauber, (2012). Agricultural In-
surance in Developed Countries: Where Have We Been and Where Are We Going?, „Applied 
Economic Perspectives and Policy”, 34(3).





ród o: na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ry-
nek Mi sa Wieprzowego (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-wieprzowiny). 
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ród o: obliczenia w asne. 



ród o: na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ry-
nek Mleka [https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-mleka].  
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ród o: na podstawie danych ZSRIR  Rynek Zbó  [https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-zbó ].  
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN (2017–2020). 
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Michał Soliwoda,  Jacek Kulawik  

Zakończenie

Wdrażanie programów ubezpieczeń rolnych jest dużym wyzwaniem, nie 
tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, ale również społecznej czy politycznej. 
Wieloletnie doświadczenia administracji publicznej i firm ubezpieczeniowych 
chociażby w  USA czy Kanadzie wynikały z przyjętego modelu partnerstwa 
publiczno-prywatnego, a także przyjęcia opcji wzmacniania instrumentów 
zarządzania ryzykiem kosztem płatności obszarowych (vide USA).

Jak zarysowano w niniejszej monografii, z punktu widzenia dobrobytu 
rolników najbardziej pożądane są narzędzia ubezpieczenia/stabilizowania 
najbardziej syntetycznych kategorii wynikowych na poziomie całego 
gospodarstwa, jakimi są przychody, nadwyżki oraz dochody. Środkiem do 
osiągnięcia takiego stanu są znane w kilku krajach anglosaskich rachunki
stabilizacyjne, na których rolnicy deponują część rolnej gotówki, korzystając z 
ulg podatkowych i z reguły ekwiwalentnego wkładu budżetu państwa. 
Transformacja do fazy ubezpieczania przychodów czy szeroko pojętych 
nadwyżek (nadwyżki bezpośredniej/dochodu) stanowi wciąż poważne 
wyzwanie od strony aktuarialnej, finansowej i informacyjnej. Stąd nie może 
zaskakiwać, że mało jest dotąd skutecznych wdrożeń tego typu narzędzi. 
Generalnie wykształciły się tu dwa podejścia: 1) bazujące na korektach dochodu 
podatkowego np. z pięciu ostatnich lat (znane w Kanada, USA); 2) 
propagowane przez UE jako instrument IST, w którym średni skorygowany 
dochód z trzech lub pięciu poprzednich lat może być kalkulowany na podstawie 
wartości dodanej brutto lub netto. Dodajmy od razu, że w przypadku UE 
aktualnie jesteśmy w fazie eksperymentowania, i to tylko w kilku krajach. 
Obydwa te rozwiązania narażone są jednak na pojawienie się hazardu 
moralnego wśród rolników i wymagać mogą najczęściej znacznego wsparcia 
budżetowego. Przykład wdrożenia w USA kilku programów ubezpieczania 
nadwyżek w produkcji mleka, pokazuje że można próbować stosować jakieś 
rozwiązania pośrednie na drodze dojścia do objęcia ochroną całych gospodarstw 
rolnych. Instrumenty inżynierii finansowej, z którymi się eksperymentuje w 
agrobiznesie, zapewnią często wprawdzie tańszą i efektywniejszą ochronę, ale 
niestety, z reguły bywają one rozwiązaniami wysoce złożonymi, choć pewną 
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niszą dla nich są mniejsze gospodarstwa. Ergo: produkty hybrydowe i 
konstrukcje zaliczane do  mieszanych, ubezpieczeniowo-finansowych mają i 
będą miały duży potencjał wdrożeniowy.

Jako alternatywę dla ubezpieczeniowo-finansowego poszerzenia granic 
ubezpieczalności ryzyka wymienia się towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
które znane już w końcu XIX wieku. Spotyka się je również obecnie w wielu 
krajach, a Unia Europejska – przykładowo fundusze wzajemnościowe poleca
czy rekomenduje wręcz jako najlepszą formę organizacyjną dla wdrażania 
ubezpieczenia przychodów i dochodów całych gospodarstw. W ślad za tym w 
2013 r. ukazało się nawet stosowne rozporządzenie PE i Rady (UE). Skąd zatem 
ma pochodzić przewaga TUW-ów i związków wzajemnościowych nad 
zakładami w postaci spółek akcyjnych? Według Meuwissen i in., jej źródłem 
jest minimalna w nich asymetria informacji i jej pochodne w postaci negatywnej 
selekcji i hazardu moralnego, co łącznie prowadzi do tego, że TUW-y i inne 
instytucje wzajemnościowe mogą oferować rolnikom-członkom ochronę przed 
całym spektrum ryzyk, z którymi są oni konfrontowani, jak wskazuje 
Meuwissen i in. (2013)1. Muszą one jednak w sposób efektywny rozwiązać cały 
szereg problemów techniczno-ubezpieczeniowych (percepcja ryzyka jako 
rzeczywistego zagrożenia, właściwe skalkulowanie składek i wycena ryzyka 
oraz jego taryfikacja, dostęp do dodatkowego kapitału i reasekuracji) oraz 
związanych z solidarnością i homogenicznością bazy członkowskiej, co ma 
jednoznaczne odniesienie do norm kulturowych dominujących w danym 
społeczeństwie, a więc np. poziomu zaufania, gotowości i umiejętności 
współdziałania.  Związki wzajemnościowe odznaczają się pewnymi 
słabościami. Po pierwsze, trudne jest w nich także uzgodnienie motywacji 
menedżerów z celami członków-klientów. Ci ostatni muszą ponosić 
jednorazowe lub coroczne świadczenia na rzecz towarzystwa (wpisowe, udziały, 
składki członkowskie, składki ubezpieczeniowe). Po trzecie, małe związki nie 
mogą wykonywać działalności w zakresie reasekuracji czynnej. W tym 
kontekście jasno wynika, że także one muszą osiągać zyski, by mogły się 
rozwijać. Nie może przeto zaskakiwać, że część np. TUW-ów w pewnym 
momencie może przekształcać się w spółki akcyjne, co określa się jako proces 
demutualizacji. 

                                                           
1 Meuwissen M.P., Assefa, T.T. van Asseldonk, M.A. (2013), Supporting Insurance in 
European Agriculture: Experience of Mutuals in the Netherlands. EuroChoices, 12: 10-16.
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Uogólniona niepewność i nieufność pogłębiła się jeszcze po wybuchu 
pandemii Covid-19. Jej skutkiem m.in. jest globalna hossa na rynku 
kryptowalut, a więc cyfrowych aktywów przesyłanych bez pośrednictwa 
banków i rządów. Dla wielu ludzi stały się one wręcz swoistą kotwicą tak 
poszukiwanej stabilności. Rzekomo mają one funkcjonować na zupełnie innych 
zasadach niż tradycyjne systemy finansowe, pozwalając na ich 
zdecentralizowanie („DeFi”) przez tworzenie automatycznych pożyczek i 
instrumentów finansowych, następnie ich pakietowanie w wielopiętrowe 
struktury, które rzekomo mają całkowicie wyeliminować ryzyko, którymi 
można wielokrotnie obracać. To prosta droga do powstawania baniek 
finansowych, które z czasem muszą pęknąć, chociaż nikt nie wie kiedy. 
Tymczasem rynek ten coraz bardziej przyciąga osoby nieprofesjonalne, które 
fantazjują, że można osiągać czyste zyski, bez wysiłku i aktywności w świecie 
realnym. Najprawdopodobniej to oni stracą jako pierwsi na pęknięciu bańki. 
Jako ludzie chyba nie jesteśmy w ogóle reformowalni. Na nic zdają się zatem 
nasze rodzime afery typu Amber Gold czy Getback. 

Niestety, do postaw powyższych bardzo przyczynili się makroekonomiści i 
bankowcy centralni, zwolennicy tzw. hydraulicznego keynesizmu. To doktryna i 
polityka nastawiona na regulowanie wszystkiego, a z drugiej strony rozwiązująca 
wszystkie problemy za pomocą ekspansji pieniężnej i fiskalnej. Tak działo się w 
kryzysie w latach 2008-2009 i teraz, w czasie pandemii Covid-19. Warto cały 
czas zdawać sobie sprawę z ich krótkowzrocznej i ograniczonej perspektywy oraz 
faktu, iż to nie oni będą ponosili skutki materializacji się coraz bardziej 
skomplikowanych i skorelowanych ekspozycji na różne ryzyka, zagrożenia, 
niepewności i niejednoznaczności.

Ryzyko społeczne powszechnie występuje, tworząc rozmaite zagrożenia 
dla jednostek i gospodarstw domowych i wspólnot. Okoliczność ta implikuje 
konieczność zarządzania nim, co generalnie odbywa się w ramach tradycyjnego 
zabezpieczenia społecznego. Jednak R. Holzmann i S. Jorgensen w 2000 roku 
zaproponowali całkowicie nową koncepcję zarządzania tym ryzykiem, tj. the 
social risk managements (SRM). Odróżnia ją od ujęcia tradycyjnego orientacja 
na wsparcie jednostek, gospodarstw domowych i zbiorowości ludzkich ale też 
osób skrajnie biednych. Holzmann i Jorgensen całkiem inaczej patrzą też na 
istotę i funkcje zabezpieczeń społecznych. Chodzi o ochronę powszechnie 
akceptowalnego minimalnego poziomu warunków życia, ale jeszcze bardziej o 
motywowanie do podejmowania bardziej ryzykownych aktywności, które mogą 
pomnażać dobrobyt społeczno-ekonomiczny. Konkretyzacją ich poglądów są 
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różnego typu strategie zarządzania ryzykiem społecznym w rolnictwie 
drobnotowarowym, a takie dominuje w Polsce, które najbardziej narażone jest 
na negatywne skutki postępującej zmiany klimatu, biedę i ubóstwo. W artykule 
przedstawiono również szeroki przegląd nieortodoksyjnego podejścia do ryzyka 
społecznego, którego źródłem są relacje międzyludzkie i międzyorganizacyjne. 
W świecie pogłębiających się współzależności i narastania globalnych zagrożeń 
(zmian klimatu, kolejne pandemie, wyczerpywanie się zasobów, migracje itp.) 
pilnie potrzebujemy jednak bardziej zaawansowanych i dojrzałych koncepcji 
holistycznego zarządzania ryzykami społecznymi, na poziomie lokalnym, 
regionalnym, krajowym, europejskim i ogólnoświatowym.

Z tego, co powyżej przedstawiono, jasno wynika, że ubezpieczenia ryzyka 
chorób muszą być analizowane w ścisłym związku z budżetowymi 
rekompensatami powstałych w ten sposób szkód. Generalnie uważa się, iż 
rekompensaty te powinny zachęcać rolników do wczesnego ich uczestnictwa w 
systemach kontroli zdrowotności zwierząt oraz ujawniania zagrożeń w tym 
obszarze (Van Asseldonk i Meuwissen, 20062). Pojawiają się jednak od razu 
dwa fundamentalne problemy: jakie straty powinny być rekompensowane?; jaką 
wartość zwierząt należy przyjmować. Odzwierciedlają one złożoność 
osiągnięcia zgodności motywacji między rolnikami a władzami publicznymi, tj. 
przyjęcia dodatkowych obowiązków i ponoszenia extra kosztów w zamian za 
rekompensatę. Rekompensaty zbyt wysokie zachęcać będą zazwyczaj do 
hazardu moralnego, jednak za niskie demotywować będą rolników do 
wczesnego ujawnienia zagrożeń zdrowotnych, a w skrajnych sytuacjach mogą 
wręcz prowadzić do prób sprzedaży pojedynczych chorych lub rannych zwierząt 
(Shaik i in., 2006)3. 

Rolnictwo należy do tych działów gospodarki, które jest szczególnie 
narażone na działanie różnorodnych czynników ryzyka. Rolnictwo jest 
szczególnie narażone na ryzyko powstające w obszarze bezpieczeństwa 
produkcji żywności i zdrowotności, dostaw surowców oraz w obszarze 
przyrodniczym (uzależnienie jakości i wielkości dostaw od warunków 
atmosferycznych). Te specyficzne grupy ryzyka powodują, że za niezbędne 
                                                           
2 Van Asseldonk M. Meuwissen  M. (2006). Public and Private Schemes Indemnifying 
Epidemic Livestock Losses in the European. The economics of livestock disease insurance: 
concepts, issues and international case studies 115 (2006).
3 Shaik S., Barnett B. J.,  Coble K. H., Miller J.C., Hanson T. (2006). .Insurability conditions 
and livestock disease insurance. The economics of livestock disease insurance: concepts, 
issues and international case studies (red. Koontz, S. R.; Hoag, D. L.; Thilmany, D. D.; Green, 
J. W.; Grannis, J. L.), pp.53-67, CABI Publishing, Walligford, Cambridge.
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należy uznać wszelkie działania interwencyjne państwa w sferze ochrony i 
zabezpieczania przed różnymi rodzajami ryzyka w rolnictwie.   

WPR wspiera większe zorientowanie rolnictwa UE na rynek, co niesie ze 
sobą  potencjał wzrostu rynku, ale także ryzyko większej zmienności cen i 
dochodów. Zestaw instrumentów ograniczających ryzyka w rolnictwie jest 
rozbudowany. Niestety zakres ich wykorzystywania zwłaszcza w obszarze 
rozwoju funduszy wzajemnych jest nadal ograniczony.   W polskim rolnictwie 
od wielu lat podnosi się problem braku nowych rozwiązań mających na celu 
ograniczanie skutków ryzyka w tym sektorze.  

Idea wzajemności ubezpieczeniowej na świecie mocno się rozwija. Od 
wielu lat obserwuje się wzrost nie tylko ilości podmiotów zajmujących się 
ubezpieczeniami wzajemnymi, ale przede wszystkim wzrost przychodów 
pochodzących ze składek ubezpieczonych. Te pozytywne wynik są powiązane z 
preferencjami konsumentów/ubezpieczonych, którzy mogą wykazywać cechy 
najczęściej kojarzone ze spółdzielniami i towarzystwami wzajemnymi: 
niezawodność, bezpieczeństwo i doskonałość usług. Model ubezpieczeń 
wzajemnych jest dobrze dostosowany do aktualnych potrzeb społeczno-
gospodarczych nowych i wschodzących rynków ubezpieczeniowych. Przegląd 
rozwiązań w wybranych krajach UE wskazuje na silny rozwój wzajemnych 
form ubezpieczeniowych zarówno w formie funduszy wzajem ościowych, jak 
również Towarzystw i Związków Wzajemności Członkowskiej.   

Przegląd idei ubezpieczeń wzajemnych wskazuje na wiele zalet tego 
rozwiązania zarówno z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń, jak i 
gospodarstw rolnych (np. mniejsza pokusa nadużycia, mniejsza asymetria 
informacji, większy dostęp do informacji członków towarzystwa, niższa 
składka). Poważnym zagrożeniem dla rozwoju tej formy jest specyfika ryzyka 
katastroficznego, co często przekłada się na ograniczone możliwości działania. 
Problemem jest również brak świadomości wśród rolników wspólnego interesu 
ubezpieczonych.  

Na polskim rynku ubezpieczeniowym brakuje tzw. małych form 
wzajemności ubezpieczeniowej – branżowych, sektorowych, terytorialnych, 
skupionych jedynie na realizacji potrzeby ubepieczeniowej – bez aspektu 
komercyjnego generowania zysku na tej działalności. Przyczyn tego zjawiska 
należy upatrywać m.in. w zdominowaniu rynku przez komercyjne formy 
ubezpieczeń, co powoduje, że poziom konkurencji rynku ubezpieczeniowych 
produktów rolnych jest mocno ograniczony.  
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Biorąc pod uwagę powyższe wskazane jest stworzenie korzystnych 
warunków do powstawania alternatywnych, niekomercyjnych form ochrony 
wśród rolniczych grup producenckich.   

Wskazane by było powołanie do życia przy jednej z rolniczych instytucji
pomocowych (np. KOWR, czy też KRUS) centrum kompetencyjnego 
zatrudniającego ekspertów podejmujących się poprowadzenia procesu rejestracji 
instytucji wzajemnej. Nie jest możliwe tworzenie - w zastępstwie samych 
zainteresowanych rolników - ich własnych, wzajemnych organizacji 
ubezpieczeniowych. Inicjatywa musi pochodzić od nich. Ministerstwo 
Rolnictwa, realizując nadrzędne cele krajowej polityki rolnej, wydaje się 
odpowiednim inicjatorem, a być może również animatorem takich działań. 
Należy dodać, że KRUS posiada już przystosowane do tego celu struktury i 
cieszy się dużym zaufaniem społecznym wśród rolników.   Doświadczenia 
innych krajów europejskich we wdrażaniu idei wzajemności ubezpieczeniowej 
mogą stanowić wzorzec do wdrażania tego typu rozwiązań do polskiego 
systemu zarządzania ryzkiem

Rynek ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce opiera się na dotowaniu 
do 65% składki ze środków budżetowych oraz wprowadzeniu obowiązku 
ubezpieczenia 50% upraw wymienionych w ustawie. Oba te czynniki sprawiają, 
że można mówić o znacznie większym pokryciu produkcji roślinnej ochroną 
ubezpieczeniową niż miało to miejsce kilkanaście lat temu. Około 1/3 
powierzchni upraw zbóż, kukurydzy, czy buraków cukrowych podlega ochronie 
ubezpieczeniowej. Należy jednak pamiętać, że najczęściej nabywanymi 
polisami są te chroniące wyłącznie przed stratami gradowymi. Istotne znaczenie 
odgrywają również polisy chroniące przed przymrozkami wiosennymi, czy złym 
przezimowaniem. Straty wynikające z większości pozostałych zagrożeń, w tym 
będące wynikiem suszy pozostają nieubezpieczone. Podobnie, incydentalnie 
tylko ubezpiecza się straty w produkcji zwierzęcej.   

Niezależnie od tych braków, zauważa się w ostatnich latach rosnący trend 
zawieranych umów ubezpieczenia, czy wartości sumy ubezpieczenia. Duży 
udział w rosnącej popularności dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt może 
mieć obserwowana nadwyżka wartości odszkodowań nad wartością płaconych 
przez rolników składek.   

Na podstawie przeprowadzonych studiów i badań empirycznych można 
sformułować następujące wnioski i rekomendacje dla polityki publicznej, firm 
ubezpieczeniowych i rolników4: 
                                                           
4 Wykorzystano materiały od współautorów monografii.
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Zbudowanie zupełnie nowego schematu ubezpieczeniowego, gdzie wypadek 
ubezpieczeniowy definiowany jest w sposób ogólny (jako spadek 
przychodów lub dochodów) wymaga podjęcia działań pilotażowych oraz 
przygotowania aparatu administracyjnego do gromadzenia i przechowywania 
danych.  Dlatego podstawowym zadaniem dla kształtowania nowych 
rozwiązań jest przeprowadzenie pilotażu, który pozwoliłby z jednej strony 
zweryfikować oczekiwania producentów rolnych względem takich 
instrumentów, zaś z drugiej strony dałoby szansę zakładom ubezpieczeń na 
zdefiniowanie optymalnego zakresu informacji niezbędnych do budowania 
nowych produktów. Wyrażone w badaniu opinie producentów rolnych 
jednoznacznie wskazują, że akceptacja poszczególnych typów ubezpieczenia 
przychodów i dochodów zależy od kierunku produkcji i wielkości 
gospodarstw. To oznacza znaczną wrażliwość na techniczne wymiary 
nowych ubezpieczeń. Nawet niewielkie „niedomówienia: w zakresie 
definiowania sumy ubezpieczenia czy rozmiarów szkody mogą doprowadzić 
do braku akceptacji. Dlatego tak ważne jest budowanie tych rozwiązań w 
oparciu o stowarzyszenia branżowe lub formy wzajemności (mutual fund) 
inicjowane przez grupy rolników. Z drugiej jednak strony trzeba podkreślić, 
że tylko ubezpieczenia przychodów oraz dochodów dają możliwość pełnego 
zabezpieczenia ryzyka finansowego funkcjonowania gospodarstw rolnych. 
Zakres przedmiotowy ustawy regulującej ubezpieczenie indeksowe od 
skutków suszy powinien obejmować kluczowe dla polskiego rolnictwa 
uprawy, zwłaszcza zboża, rzepak, buraki cukrowe oraz ziemniaki. Z uwagi 
na to, że rozwiązanie to jest w najwyższym stopniu obecnie akceptowane 
przez podmioty specjalizujące się w produkcji roślinnej oraz przez 
gospodarstwa duże to one mogłyby być pierwotną grupą docelową. W 
przypadku, gdyby miały być objęte pozostałe grupy obszarowe, regulacje 
prawne powinny umożliwiać elastyczne dopasowanie produktu do potrzeb 
odbiorcy, w szczególności w odniesieniu do wysokości progu 
uruchamiającego wypłatę świadczenia, a także ewentualnego zróżnicowania 
wysokości świadczeń (np. od średniej wysokości plonu w ciągu ostatnich 
trzech lub pięciu lat). Należy rozważyć, czy różnicowanie wysokości 
pozostawałoby tylko w gestii zakładów ubezpieczeń, czy też podlegałyby 
przynajmniej częściowej regulacji.
Należy ustalić zasady zawierania przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi 
umów z zakładami ubezpieczeń, w szczególności w przypadku ochrony na 
poziomie szkód katastroficznych, gdzie występowałoby dofinansowanie ze 
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środków unijnych lub krajowych. Regulacje powinny obejmować m.in.: 
wymogi organizacyjne dla zakładów ubezpieczeń, sposób rozstrzygania 
sporów i odwołań rolników, badanie potrzeb potencjalnego ubezpieczonego i
dopasowanie produktu, itp.   

Łańcuchy dostaw, w tym żywności, przedstawiają bardzo złożone profile 
ryzyka, ale wyróżnia je silna podatność na ich przerwanie. Ryzyko to istotnie 
wzrosło w czasie pandemii Covid-19, chociaż trzeba przyznać, że rządy na 
całym świecie bardzo dbały o jego minimalizowanie, przy czym UE należała 
do światowych pionierów w inicjowaniu stosownych polityk. Dzięki 
powszechności w całym świecie programów ekspansji fiskalnej i monetarnej 
udało się ustabilizować jednak popyt rolno-żywnościowy, jeśli pominiemy 
krótki okres żywiołowego tworzenia zapasów przez konsumentów na 
początku pandemii. Niestety, to one w znacznym stopniu przyczyniły się do 
niemalże ogólnoświatowej inflacji.
Nasi rolnicy będą konfrontowani główne z wysokim ryzykiem cenowym, tak 
po stronie zaopatrzenia, jak i sprzedaży wytworzonej produkcji. W ślad za 
tym raczej na pewno wzrośnie też ryzyko dochodowe. Bardzo trudno jest 
oceniać natomiast przyszłe ryzyko produkcyjne, gdyż wciąż nie jesteśmy w 
stanie precyzyjnie przewidywać kształtowania się pogody. To samo odnosi 
się także do ryzyka politycznego, które jednakże prawdopodobnie wzrośnie.
Każdy rodzaj ubezpieczeń powinien być oceniany przez pryzmat 
całościowego jego wpływu na sytuację dochodowo-finansową gospodarstw 
rolniczych, gdyż na skutek występowania bazowego (resztowego) ryzyka 
ekonomicznego w skrajnej sytuacji zakup ochrony może doprowadzić nawet 
do wzrostu zmienności (ryzyka) syntetycznych kategorii wynikowych typu 
zysk lub dochód. 
W przypadku ubezpieczeń tradycyjnych każdorazowo trzeba także 
uwzględniać nasilenie asymetrii informacyjnej i jej pochodnych w postaci 
negatywnej selekcji oraz hazardu moralnego. Zagrożenia te są szczególnie 
duże w ubezpieczeniach od wielu ryzyk (pakietowych). 
Ważną determinantą decyzji ubezpieczeniowych oraz oceny efektywności 
programów ubezpieczeniowych jest również poziom kosztów 
transakcyjnych. Uwzględniając łącznie negatywną selekcję, hazard moralny i 
koszty transakcyjne, kontrakty indeksowe mają zdecydowaną przewagę nad 
ubezpieczeniami tradycyjnymi. Z drugiej strony największym natomiast 
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wyzwaniem w przypadku indeksów jest występowanie różnych rodzajów 
ryzyka bazowego i stosowanie rozmaitych poziomów ich aktywacji. 
Wdrożenie z kolei do szerokiej praktyki indeksów pogodowych wymaga też
stworzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej do mierzenia 
odpowiednich parametrów. Infrastruktura taka służyłaby jednakże do 
konstrukcji indeksów, które można by stosować w szerokim zakresie również 
poza rolnictwem. To w istocie warunek konieczny, by indeksy pogodowe w 
rolnictwie osiągnęły pożądaną efektywność. Tym samym taka polityka 
publiczna doskonale wpisywałaby się w działania określone jako „non-
regret”, które bardzo mocno propaguje m.in. OECD w holistycznym 
podejściu do zarządzania ryzykiem. Indeksy nie są w stanie jednak zapewnić 
pełniejszej ochrony niż ubezpieczenia tradycyjne, ale potencjalnie mogą w 
większym zakresie je zastępować, szczególnie jeśli są dobrze dopasowane do 
faz rozwojowych roślin. 
M. Kaczała oraz K. Łyskawa przebadali konkretne propozycje rozwiązań 
ubezpieczeń indeksowych suszy w zakresie wybranych upraw – rzepak, 
pszenica, buraki cukrowe (rozdział 4). Jednak przygotowanie trwałych 
rozwiązań wymaga wykorzystania wszelkich dostępnych danych 
meteorologicznych, danych o plonowaniu oraz zaangażowania zarówno 
rolników, zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów w łańcuch żywnościowym.
Bardzo interesująco wyglądają również projekty, w których kontrakty 
indeksowe pomyślane są jako ex ante pomoc klęskowa. Rekomendowane 
niekiedy personalizowanie/indywidualizowanie indeksów w celu 
ograniczenia ryzyka bazowego bezdyskusyjnie podraża koszty ich 
stosowania, co bardzo szybko redukuje ich przewagę w stosunku do polis 
tradycyjnych.  
Może rozwiązaniem lepszym będzie łączenie obydwu typów kontraktów oraz 
integrowanie indeksów z produktami kredytowymi. Interesującym obszarem 
zastosowania indeksów wydaje się też ich agregowanie przez dostawców 
środków produkcji dla rolnictwa, przetwórców surowców rolnych i 
handlowców, a następnie oferowanie stosownej ochrony rolnikom. Być może 
szersze upowszechnienie się indeksów w praktyce rolniczej doprowadzi 
również kiedyś do zmniejszenia subsydiowania sfery ubezpieczeń rolnych. 
Bardzo perspektywicznym obszarem zastosowania indeksów w rolnictwie 
będą indeksy satelitarne.
Pogłębiony i bardziej przejrzysty przegląd możliwości deformacji i 
współzależności na rynkach ubezpieczeniowych uzyskamy, gdy jednocześnie 
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analizować będziemy ich niedoskonałości oraz determinanty podaży 
produktów transferu ryzyka i popytu na nie, a także zagrożenia w postaci 
pojawienia się ryzyka katastroficznego oraz systemowego. Tylko wtedy 
będziemy w stanie zmierzyć się z problemem skutecznej i efektywnej 
ewentualnej interwencji publicznej, ale w pierwszym rzędzie 
skoncentrowanej na dostępie rolników do dóbr komplementarnych, a więc 
głównie do rzetelnej i szybkiej informacji, ekspertyzy i wiedzy. Równolegle 
wskazane jest, by rządy dbały o rozwój infrastruktury techniczno-
instytucjonalnej dotyczącej transferu i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 
Jak to już sygnalizowano, rozwój ubezpieczeń rolnych powinien dokonywać 
się wraz ze zmianami na rynku kredytowym. Może się przy tym zdarzyć, że 
kredyt jest racjonowany, a ubezpieczenia stają się wtedy jego substytutem. 
Mogą one również zastępować czynniki produkcji, które generują koszty 
zewnętrzne. Zazwyczaj w tym kontekście wymienia się środki ochrony 
roślin. Niestety, czasami same ubezpieczenia rolne mogą być źródłem 
dywergencji. Przykładowo, w produkcji zwierzęcej mogą one prowadzić do 
wzrostu prawdopodobieństwa rozszerzania się chorób zwierząt, co także jest 
rodzajem kosztu zewnętrznego. Z punktu widzenia racjonalności 
ogólnospołecznej należałoby wówczas zredukować dostęp do nich. 
Oczywiście, to może być bardzo trudna decyzja polityczna dla rządzących. Z 
drugiej zaś strony takie współzależności pokazują nam, jak ważny jest 
holistyczny system zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
Można zaprojektować ex ante politykę ubezpieczeń rolnych, która 
redukowałaby później bodźce do oferowania ex post pomocy klęskowej 
rolnikom, ale będzie ona rezultatem bardzo wysublimowanego modelowania, 
integrującego pozytywną ekonomię polityczną polityki rolnej z normatywną 
ekonomią ubezpieczeń rolnych. W polityce takiej trzeba zagwarantować 
precyzyjnie wyodrębnionej grupie rolników minimalny poziom ich 
dochodów, by nie ponosili strat ekonomicznych, a z drugiej strony stworzyć 
mechanizm ich wsparcia cenowego.  
Prawdziwym wyzwaniem politycznym jest rozwiązanie kwestii wyjścia z 
sektora rolnego rolników trwale odnotowujących straty ekonomiczne. 
Oczywiście, gwarancje dochodowe demotywować mogą producentów 
rolnych do zwiększania produkcji, a przez to mogą stać się też źródłem 
hazardu moralnego. Kolejna sprzeczność to wzrost dobrobytu politycznego, 
gdy zredukuje się płatności klęskowe. Stąd równocześnie modelować trzeba 
równowagę polityczno-ekonomiczną oraz bardzo złożone kontrakty 
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ubezpieczeniowe. Rzecz jasna, dobrobyt społeczno-ekonomiczny netto 
uwzględniać musi a deadweight costs subsydiów ubezpieczeniowych, sektor 
pozarolniczy oraz łączne i krańcowe, stałe i zmienne koszty polityczne. W 
konsekwencji, modele muszą zawierać rozmaite typy interwencji i równowag 
oraz możliwość wycieku wsparcia budżetowego kierowanego do 
ubezpieczeń rolnych do sektorów pozarolniczych.
Kilka krajów świata wdrożyło już programy stabilizowania/ubezpieczania 
przychodów, nadwyżek i dochodów rolniczych. Część z nich bazuje na 
transformacji informacji pochodzących z deklaracji podatkowych składanych 
organom fiskalnym przez rolników. Mimo tego wciąż są to złożone 
konstrukcje, bo mają chronić przed wieloma ryzykami. Nawet gdy są 
skuteczne pod tym względem, to dla projektantów wciąż dużym wyzwaniem 
bywa pohamowywanie zawartego w nich hazardu moralnego. Z kolei dla 
rolników problemem może być niekiedy długi okres oczekiwania na wypłatę 
odszkodowań, chociaż z drugiej strony produkty te wyróżniają się wysoką 
efektywnością transferową, bo są głęboko subsydiowane. W tym kontekście 
spotyka się rekomendacje, że warto rozważyć ich zastąpienie jakimiś 
agregatowymi indeksami odzwierciedlającymi kondycję ekonomiczno-
finansową rolnictwa, które mogłyby być tańsze dla budżetu i dawałyby 
przyspieszenie oraz uproszczenie procedur wypłat rekompensat dla rolników. 
Odzwierciedlają się w tym myśleniu doświadczenia z ubezpieczaniem 
nadwyżek w produkcji żywca wieprzowego i mleka, choć z drugiej strony 
pomija się ich mankament w postaci występowania ryzyka bazowego. 
Wspólną cechą wszystkich powyższych narzędzi jest wpływ na strukturę i 
poziom aktywności rolniczej oraz możliwość wypierania przez nie innych 
instrumentów zarządzania ryzykiem, co zbiorczo określa się jako 
endogenizację tego procesu. Ważną rzeczą jest przy tym to, że w pewnych 
warunkach programy stabilizacyjne mogą zaowocować nawet wzrostem 
ogólnej ekspozycji gospodarstw rolniczych i całego sektora na ryzyko. 
Innymi słowy, także i tu występuje bazowe ryzyko ekonomiczne. Stąd często 
formułuje się pogląd, żeby władze nie przesadzały z mnożeniem programów 
ubezpieczeniowych, stabilizacyjnych i antycyklicznych, bo zachęcają one 
wszystkich aktorów ekonomicznych do rent seeking i zwiększają wydatki 
budżetowe.
Standardowym narzędziem badania następstw programów ubezpieczeń 
rolnych, a w szczególności odnoszących się do syntetycznych kategorii 
wynikowych typu przychody i dochody całych gospodarstw, są równania 
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użytkowego areału. Ogólnie są to narzędzia do analizowania skutków decyzji 
rolników podejmowanych w warunkach ryzyka, w których identyfikuje się w 
pierwszym rzędzie dwa efekty: majątkowy i ubezpieczeniowy. Ten drugi 
przeważa w większości badań empirycznych, co oznacza, że ubezpieczenia 
były połączone z produkcją rolniczą, prowadząc w ślad za tym do jej wzrostu 
i spadku cen otrzymywanych przez rolników. To kłóci się w oczywisty 
sposób z celami stabilizacyjnymi. 
Inne niepożądane następstwo programów ubezpieczeniowych  to 
zniechęcanie rolników do dywersyfikowania upraw i produkcji. Problem 
jeszcze się komplikuje, gdy ubezpieczenia rolne są subsydiowane, a jest to 
powszechne w świecie. Pojawiają się tu również dwa efekty: bezpośredni, 
czyli wzrost opłacalności ubezpieczanych upraw; efekt pośredni, tj. 
zwiększanie poziomu ochrony ubezpieczeniowej. Łączny wpływ, na 
przykład, subsydiowania składek ubezpieczeniowych na wielkość uprawianej 
powierzchni jest wypadkową tych dwóch efektów. Nie daje się on ustalić 
jednoznacznie w oparciu o modele teoretyczne i formuły analityczne. Trzeba 
przeto sięgać po oszacowania empiryczne, które jednak w różnych 
warunkach i kontekstach przynoszą rozmaite rezultaty.
Około 1/3 powierzchni upraw zbóż, kukurydzy, czy buraków cukrowych 
podlega ochronie ubezpieczeniowej. Należy jednak pamiętać, że najczęściej 
nabywanymi polisami są te chroniące wyłącznie przed stratami gradowymi. 
Istotne znaczenie odgrywają również polisy chroniące przed przymrozkami 
wiosennymi, czy złym przezimowaniem. Straty wynikające z większości 
pozostałych zagrożeń, w tym będące wynikiem suszy pozostają 
nieubezpieczone. Podobnie, incydentalnie tylko ubezpiecza się straty w 
produkcji zwierzęcej.  
Niezależnie od tych braków, zauważa się w ostatnich latach rosnący trend 
zawieranych umów ubezpieczenia, czy wartości sumy ubezpieczenia. Duży 
udział w rosnącej popularności dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt 
może mieć obserwowana nadwyżka wartości odszkodowań nad wartością 
płaconych przez rolników składek.  
Wskazany byłby model sektorowy IST, choć należałoby uwzględniać 
zróżnicowanie makroregionalne dochodów gospodarstw rolnych. IST nie 
służy wypieraniu ubezpieczeń tradycyjnych, jest raczej narzędzie 
uzupełniające, dedykowane do zarządzania ryzykiem dochodowym. We 
wdrażaniu narzędzia IST istnieje duże pole dla aktywności organizacji 
rolniczych, w tym również sektorowych. Wskzany byłby model 
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organizacyjny, w którym grupa rolników z danego typu produkcyjnego 
partycypowałaby w finansowaniu własnych odszkodowań. Jest to zasadne 
bowiem okazuje się, że przyjęcie dochodów referencyjnych dla całego 
sektora może być nieadekwatne do sytuacji w jakiej znajdują się 
gospodarstwa reprezentujące konkretne typy produkcyjne. Stąd też zasadnym 
było by tworzenie funduszy sektorowych, dedykowanych dla konkretnych 
sektorów rolnictwa, które zwiększałyby dostępność tych funduszy dla 
różnych typów gospodarstw.
Ubezpieczenia rolne powinny być rozpatrywane na tle całego systemu 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Jak wiadomo, między ubezpieczeniami a 
innymi instrumentami zarządzania ryzykiem mogą istnieć reakcje 
komplementarności i substytucyjności. Nie powinno się nigdy dopuszczać do 
tego, żeby ubezpieczenia wypierały narzędzia wewnętrzne do zarządzania 
ryzykiem, stojące do dyspozycji rolników już „od wieków” (m.in. 
dywersyfikacja upraw u produkcji, prewencja, dobre praktyki agro- i
zootechniczne, zarządzanie długiem, płynnością i rezerwami itd.). Nie można 
również dopuszczać do tego, by ubezpieczenia osłabiały potencjał 
odporności gospodarstw na ryzyko oraz ich elastyczność, a także odporność 
na szoki i zakłócenia (tzw. resilience). Ubezpieczenia nie powinny także 
prowadzić do osłabienia rozwoju postępu biologicznego i wdrażania 
innowacji w rolnictwie, a tak niestety często się zdarza. Tymczasem nowe 
odmiany roślin, odporne na przykład na suszę, ale o charakterze GMO, mogą 
radykalnie zwiększać odporność sektora rolnego na ryzyko 
systemowe/katastroficzne. Na świecie próbuje się wdrażać programy 
ubezpieczeń upraw, powiązanych z innowacjami (odmiany GMO odporne na 
susze). Subsydiowanie ubezpieczeń może osłabiać pracę nad innowacjami i 
stosowaniem ich w praktyce rolniczej, a także może wypierać stosowanie 
innych instrumentów zarządzania ryzykiem, ponadto redukuje 
długoterminowy potencjał przystosowawczy do zmian klimatu. 
Podejście ERM powinno być rekomendowane dużym gospodarstwom 
rolniczym, wyraźnie zdywersyfikowanym i intensywnie produkującym. 
ERM zakłada redukowanie tzw. zarządzania silosowego. Posługiwano się 
terminem „rozszerzone gospodarstwo rodzinne”, a więc takie, które korzysta 
również z najemnej siły roboczej i kapitału obcego. Wydaje się, że również 
one mogłyby zainteresować się ERM, jeśli doradcy rolniczy byliby w stanie 
zaproponować produkt dojrzały do wdrożeń. To także bszar interesujący 
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również dla branżowych instytutów badawczych wyspecjalizowanych w 
problematyce rolniczej. 
Ubezpieczenie przychodów stanowi relatywnie nowoczesne narzędzie 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie, oparte na różnicy między 
gwarantowanymi a rzeczywistymi przychodami całego gospodarstwa lub 
części produkcji. Prace nad bardziej złożonymi produktami 
ubezpieczeniowymi trwały kilka, a nawet kilkanaście lat.  Problemem jest 
ocena zmienności przychodów, a przede wszystkim zmienności plonów. Przy 
tworzeniu nowego narzędzia zabezpieczenia ryzyka w rolnictwie, jakim jest 
ubezpieczenie przychodów z produkcji roślinnej powinno się zwrócić uwagę 
na kilka istotnych kwestii, takich jak: zdefiniowanie przychodów z produkcji 
roślinnej i sposób ich wyrażania, rodzaj upraw objęty ubezpieczeniem czy 
Poziom strat/spadku przychodów, który będzie aktywował (to trigger) 
ubezpieczenie. Poziom ten powinien ten wynikać z zasad aktuarialnych. 
Wskazane byłoby tu jednak odwołanie się do opinii środowiska rolniczego.
Coraz większego znaczenia może nabierać wdrażanie  przez KOWR 
Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw (S2MUR) dla rozwoju 
ubezpieczeń roślin oraz doskonalenia pomocy klęskowej. To w zupełnie 
innej perspektywie sytuuje nam problem ubezpieczania plonów upraw od 
wielu ryzyk, tzn. można by rozważać przejście do ubezpieczania tylko 
nazwanych ryzyk, tańszych dla rolników i podatników. Wdrożenie S2MUR z 
równoczesną rozbudową infrastruktury pomiarów meteorologicznych, by 
stacje tego typu były w każdej gminie i coraz częściej również w większych 
gospodarstwach rolnych, może oznaczać zupełnie nowe, ogromne
możliwości rozwijania różnego typu kontraktów indeksowych. Działania te 
doskonale mieszczą się w formule polityki non-regret. Niestety, rozwiązanie 
powyższe pełną funkcjonalność ma uzyskać dopiero w 2023 roku. Pominięto 
natomiast drugi projekt realizowany przez KOWR, tzn. Platformę 
Żywnościową. Wprawdzie dzięki niemu od roku na Towarowej Giełdzie 
Energii prowadzony jest też handel w ramach Giełdowego Rynku Rolnego, 
ale obroty na nim są bardzo małe.

Zakładając intensywne działania informacyjne i promocyjne (MRiRW, 
agencje wykonawcze, ARiMR, KOWR, a także organizacje rolnicze), można  
określić szacunkowo, że zapotrzebowanie na nowe produkty ubezpieczeniowe w 
ciągu 3 lat od ich wprowadzenia nie przekroczyłoby 10%  liczby 
konkurencyjnych towarowych gospodarstw rolniczych (tj. 10% x 300 tys. 
gospodarstw, czyli 30 tys. gospodarstw).  Dodajmy, że z dotowanych 
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ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich korzysta ok. 20% gospodarstw 
towarowych, co potwierdzają analizy danych z Polskiego FADN. Większym 
zainteresowaniem (zakładając subsydiowanie z budżetu państwa) cieszyć się 
mogą ubezpieczenia nadwyżek, dedykowane dla producentów trzody chlewnej i 
mleka. 

Wnioski  ze spotkań dotyczących produktów  z dyskusją moderowaną (III 
2022 r.) można zsyntezować w następujący sposób:

Strona ewidencyjna dotycząca nadwyżki wymaga dopracowania, tym 
bardziej pożądane jest wprowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych (nie 
tylko rejestru sprzedaży w ujęciu kasowym), tak aby wyodrębnić koszty 
bezpośrednie. Rolnik powinien mieć dostęp do informacji nt. cen 
ziemiopłodów czy innych artykułów, plonach czy wydajności na poziomie 
jednostek administracyjnych (powiat, gmina). 
Wskazana byłaby powszechna/publiczna baza dotycząca cen i plonów, 
jednak na poziomie powiatu czy nawet gminy. Ubezpieczenie od
przychodów z działalności rolniczej wymagałoby wsparcia chociaż w formie 
subsydium do reasekuracji. Od strony aktuarialnej brak historii 
ubezpieczeniowej znacząco utrudnia wdrożenia tego typu instrumentu 
zarządzania ryzykiem.
Zasygnalizowano zainteresowanie formą organizacyjną Mutual Funds  ze 
strony towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,  a także organizacji rolniczych. 
Niezbędne było objęcie IST pewnej grupy gospodarstw jako „pilotażu”.  
Niepokojące jest, że próg obniżenia wysokości dochodów może być 
odbierany jako niesprawiedliwy przez środowisko rolnicze.
Po realizacji projektu wskazane byłoby wzmocnienie roli koordynacyjnej 
MRiRW jako integratora strony popytowej i podażowej, mającego 
potencjalne możliwości oddziaływania na zmiany aktów wykonawczych, a 
także wprowadzających projekty legislacyjne. 

Zdajemy sobie sprawę, że wyniki prac projektu UBROL mogą być 
potencjalnie bazą nad podjęciem dalszych prac legislacyjnych, dotyczących 
m.in. nowych produktów ubezpieczeniowych. Rekomendacje dotyczące HZR 
mogą być wykorzystane w pracach nad operacjonalizacją Planu Strategicznego 
WPR czy polityk krajowych. 
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