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Wstęp 

Intensywny rozwój nowoczesnych technologii w ostatnich latach, z powodu swojego 

szerokiego zasięgu i znaczących zmian w procesach gospodarczych, którymi skutkuje, uzyskał 

miano czwartej rewolucji przemysłowej. W przypadku trzech wcześniejszych rewolucji 

przemysłowych podwalinami do zmian było wynalezienie kolejno: maszyny parowej, prądu  

i komputera. Obecnie za rewolucyjny czynnik rozwoju została uznana szeroko pojęta 

cyfryzacja i będące jej wynikiem zacieranie się granicy między człowiekiem a maszyną. 

Wskazuje się, że termin „czwarta rewolucja przemysłowa” został po raz pierwszy użyty w 2011 

roku na targach w Hanowerze w odniesieniu do projektu promującego komputeryzację 

procesów wytwórczych przedstawionego przez rząd Niemiec (Kagermann, Wolf-Dieter  

i Wahlste, 2011). Od tamtego czasu koncepcja ta zyskała na popularności, a jednym  

z pierwszych ekonomistów zajmujących się nią jest Klaus Schwab, założyciel i prezes 

wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego, który w 2016 roku stwierdził, że rewolucja 

ta przyniesie „fuzję technologii, która zatrze granice między sferami fizyczną, cyfrową  

i biologiczną” (Schwab, 2016b). Schwab wskazuje dodatkowo na szczególny charakter tej 

rewolucji przemysłowej, gdyż jej rdzeń, to jest sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sieci 

nie stanowi niczego nowego, a rewolucyjny charakter zmian drzemie w modyfikacji sposobu 

ich wykorzystania na bardziej wyrafinowany i zintegrowany. Takie użytkowanie technologii 

sprawia, że przekształceniu ulegają społeczeństwa i gospodarki, a świat znajduje się  

w momencie przegięcia, po którym w pełni widoczne będą efekty technologii cyfrowych, 

głównie w postaci rozwoju automatyzacji (Schwab, 2016a, s. 16). Rewolucja ta ma 

doprowadzić do powstania zintegrowanych sieci w różnych obszarach: internetu ludzi, 

obejmującego sieci społecznościowe i biznesowe; internetu rzeczy, obejmującego sieci 

urządzeń; internetu usług, czyli inteligentnych sieci usług i procesów logistycznych, a także 

internetu danych, czyli sieci danych pochodzących z internetu rzeczy (Atzori, Iera i Morabito, 

2010, s. 2803).  

Rewolucja przemysłowa, która ma charakter totalny i wpływa nie tylko na wzrost gospodarczy, 

ale i na sposób myślenia społeczeństw znajduje swoje teoretyczne uzasadnienie  

w instytucjonalizmie. W myśl koncepcji ekonomii instytucjonalnej poznanie i wyjaśnienie 

procesów gospodarczych może być zrealizowane poprzez analizę funkcjonowania instytucji, 

czyli pewnych norm postępowania, także usankcjonowanych prawem oraz zasad 
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postępowania wykształconych przez społeczeństwo i zakorzenionych w mentalności ludzi, 

które tworzą w ten sposób pewien porządek (Stępień i Szarzec, 2007, s. 23-26). Thorstein 

Veblen, prekursor instytucjonalizmu, twierdził, iż rozwój techniki oraz nowych technologii 

stanowi podstawę dla rozwoju, natomiast jego ograniczeniem są instytucje i dopiero zmiany 

zachodzące w mentalności społeczeństw mogą być podstawą do rewolucji społeczno-

gospodarczych (Ratajczak, 2012, s. 94-96). W instytucjonalnej teorii rozwoju, rozwój 

postrzegany jest jako ewolucja instytucji gospodarczych, w skład których wchodzą: rynek 

finansowy, własność prywatna, organizacja przemysłu, system cen oraz pieniądz i polityka 

pieniężna. To instytucje determinują jaki jest stan oraz rozwój społeczno-ekonomiczny. 

Według Veblena postęp dokonuje się wskutek konfliktu pomiędzy technologią a instytucjami, 

gdzie ścierają się dwa światy – twórczy „świat przemysłu” oraz zachłanny, zajmujący się 

pomnażaniem dochodów i nastawiony na konsumpcjonizm „świat interesu” (Veblen, 1904). 

Rozwój następuje dzięki wykorzystywaniu przez ludzi posiadanych przez nich instynktów, to 

jest „dobrej roboty” i „bezinteresownej ciekawości”, które przyczyniają się do postępu 

technologicznego postrzeganego jako powstanie nowej wiedzy, umiejętności czy wyposażenia 

technicznego. Te zmiany następujące w sferze wytwórczej, wynikające  

z wprowadzenia nowych technologii są nierozłącznym elementem rozwoju społeczeństw, 

który widoczny jest przede wszystkim w zmianie ludzkiej mentalności, idei oraz poglądów.  

W kontynuację rozważań Veblena wpisuje się koncepcja jednego z czołowych przedstawicieli 

neoinstytucjonalizmu, Josepha Schumpetera, austriackiego ekonomisty działającego  

w pierwszej połowie XX wieku, który w swojej teorii wzrostu gospodarczego, jako jego główne 

przyczyny wskazuje czynniki wewnętrzne (Schumpeter, 1960). U podstaw tej teorii leży 

spełnienie trzech warunków: istnienie twórczego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za 

maksymalizację nadwyżki, dostęp do kredytu i wprowadzanie przez przedsiębiorców 

innowacji stanowiących nowe produkty, rozwiązania i technologie (Fudali, 2013, s. 12). 

Zgodnie z tą teorią innowacyjność kształtowana jest przez przedsiębiorców i uzależniona jest 

od dostępu do wiedzy. Teoria Schumpetera nazywana jest także innowacyjną teorią 

przedsiębiorstwa, gdyż według niej to przedsiębiorstwa zaburzają równowagę na rynku 

poprzez wprowadzanie innowacji celem wygenerowania nadzwyczajnego zysku. Już w latach 

90-tych XX wieku wskazywano, że w krajach wysoko rozwiniętych ponad 50% wzrostu 

gospodarczego wynika w długim okresie z wiedzy i innowacji (Linsu, 1999, s. 4), co skutkuje 
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opinią o ich dominującej roli wśród czynników produkcji (Grzybowska, 2013, s. 525). Takie 

postrzeganie wiedzy i innowacji stało się podstawą koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, 

która powstała celem opisania długookresowego wzrostu gospodarczego, będącego  

w szczególności efektem wprowadzanych innowacji w zakresie zaawansowanych technologii 

obliczeniowych (Piech, 2009, s. 210-211). Posiadana wiedza i wdrażane innowacje mają wpływ 

na zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji oraz skutkują wzrostem wydajności pracy, 

w efekcie czego przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego (Bednarczyk  

i Jańska, 2015, s. 45). Zgodnie z tą koncepcją, w odróżnieniu od wcześniej funkcjonujących,  

w których główne zasoby stanowiły ziemia, praca i kapitał, to wiedza stała się głównym 

zasobem, który może być jednocześnie także produktem. Wiedza ma ponadto przewagę nad 

innymi zasobami, gdyż: może być rozprzestrzeniana w nieskończoność przy zerowych kosztach 

marginalnych, posiadacz wiedzy nie traci jej w momencie przekazywania dalej, nie ma barier 

geograficznych w jej przekazywaniu oraz nie podlega ona zużywaniu się, choć istotnym 

mankamentem jest fakt, iż ulega ona dezaktualizacji (ponieważ się „starzeje”) i zapomnieniu 

(Piech, 2009, s. 195-200). Obecnie koncepcja gospodarki opartej na wiedzy odnosi się do 

stosunkowo nielicznej grupy najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów, cechujących się 

ponadto wysoką adopcją nowoczesnych technologii (Grzybowska, 2013, s. 526). Jest nadal 

rozwijana i poszerzana o kolejne elementy, co doprowadziło do wykreowania koncepcji 

gospodarki opartej na mądrości czy opartej na twórczości, jednak w nich wiedza także 

odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju gospodarczym (Grzybowska, 2013, s. 527-530; Kukliński 

2011, s. 65-68). 

Działem gospodarki, który może być szczególnym beneficjentem zachodzących 

obecnie zmian jest sektor finansowy, w tym ubezpieczeniowy. Pojawienie się superszybkich 

komputerów, opracowanie wydajnych, efektywnych i bezpiecznych technologii przesyłu 

informacji, rozwój analizy danych i sztucznej inteligencji doprowadziły do tego, że na rynku 

finansowym obserwowane są obecnie rozwiązania problemów, które wcześniej wydawały się 

niemożliwe do rozwikłania. Technologie cyfrowe takie jak: big data, sztuczna inteligencja  

i uczenie maszynowe, blockchain, internet rzeczy, aplikacje mobilne i webowe stały się 

rozwiązaniami szeroko wykorzystywanymi w branży ubezpieczeń, wpływając przy tym na 

poszczególne obszary ubezpieczeniowego łańcucha wartości, w szczególności na: rozwój 

produktu, underwriting, dystrybucję i sprzedaż ubezpieczeń oraz likwidację szkód (Capiello, 
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2018, s. 12). Istotnym trendem jest także powstawanie wyspecjalizowanych przedsiębiorstw 

oferujących instytucjom finansowym i pozostałym uczestnikom rynku rozwiązania oparte na 

wykorzystywaniu technologii cyfrowych. Początkowo określane były terminem financial 

technology (ang.), który ostatecznie został skrócony do fintech. Przedsiębiorstwa takie działają 

na rynkach finansowych, konkurując i współpracując z instytucjami finansowymi,  

w odróżnieniu od których, często nie podlegają nadzorowi finansowemu bądź podlegają mu 

jedynie w ograniczonym zakresie. Brak tego nadzoru stanowił jeden z czynników ich szybkiego 

rozwoju, choć wskazywany jest także jako zagrożenie dla stabilności sektora finansowego 

(Gębski, 2021, s. 144). W odpowiedzi na taką sytuację coraz częściej pojawiają się stosowne 

inicjatywy podejmowane w szczególności przez organy nadzoru, wspierane przyjmowaniem 

odpowiednich regulacji prawnych. Przedsiębiorstwa fintech-owe, specjalizujące się  

w dostarczaniu rozwiązań dla rynku ubezpieczeń, zyskały miano insurtech-ów (ang. insurance 

technology). Zjawisko insurtech-ów można postrzegać szeroko, nie tylko w odniesieniu do 

przedsiębiorstw, ale do całości zachodzących na rynkach finansowych zmian. Już teraz 

wskazuje się na pozytywne efekty stosowania technologii cyfrowych w ubezpieczeniach,  

a głównym z nich jest wzrost wpływów ze składek ubezpieczeniowych (Kurek, 2018, s. 140). 

Kwestia wykorzystywania technologii cyfrowych w branży ubezpieczeń jest obecnie 

dość szeroko poruszana w literaturze przedmiotu, wśród której można wyszczególnić artykuł 

The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and the Insurability of Risks M. Elinga 

i M. Lehmanna z 2018 roku (Eling i Lehmann, 2018), w którym dokonali oni systematyki 

kategorii zmian w ubezpieczeniowym łańcuchu wartości, będących następstwami cyfryzacji. 

Poszczególne technologie cyfrowe i ich zastosowania w ubezpieczeniach są też szeroko 

poruszane w opracowaniach instytucji rynku ubezpieczeniowego i przedsiębiorstw 

konsultingowych, takich jak Insurance Europe, The Geneva Association czy KPMG. Kwestia 

wykorzystywania technologii cyfrowych została zbadana także na polskim rynku w roku 2018, 

kiedy to Accenture we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń w raporcie Cyfryzacja sektora 

ubezpieczeń w Polsce odnieśli się do ogólnych tendencji rynkowych. Raport ten nie wyczerpuje 

jednak katalogu stosowanych rozwiązań technologicznych oraz nie skupia się na żadnej 

kategorii produktów ubezpieczeniowych. Kwestia znaczenia rozwoju technologii cyfrowych 

dla rynku ubezpieczeń poruszana jest również przez badaczy polskich, m.in. w takich 

opracowaniach jak: Wpływ innowacyjnych technologii na funkcjonowanie rynku 
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ubezpieczeniowego (Łańcucki, 2019), Klient na cyfrowym rynku ubezpieczeń (Łańcucki, 2018), 

Insurtechowe trendy na rynku ubezpieczeniowym (Kurek, 2018) oraz Ryzyko cyfrowe 

wyzwaniem sektora ubezpieczeń (Śliwiński, 2018). Warta wskazania jest także pozycja 

książkowa w całości poświęcona cyfryzacji ubezpieczeń, tj. Ubezpieczenia cyfrowe. Możliwości, 

oczekiwania, wyzwania (Monkiewicz, Gąsiorkiewicz, Gołąb i Monkiewicz, 2022). 

Technologie cyfrowe umożliwiają rozwój ubezpieczeń na wielu płaszczyznach i w wielu liniach 

produktowych. Z uwagi na różnorodność i specyfikę produktów ubezpieczeniowych, 

wprowadzane rozwiązania, nawet kiedy wykorzystywana jest ta sama technologia, bardzo się 

od siebie różnią z uwagi na istnienie odmiennych: przyczyn ich wprowadzania, spodziewanych 

efektów, a także sposobów ich wdrożenia i funkcjonowania. Nie ulega wątpliwości, że mogą 

one w znaczący sposób oddziaływać na funkcjonowanie poszczególnych zakładów 

ubezpieczeń, produktów ubezpieczeniowych, ubezpieczających, a całych także rynków 

ubezpieczeniowych. Warte zbadania jest to, czy zakłady ubezpieczeń korzystają z potencjału, 

jaki niosą ze sobą technologie cyfrowe oraz jak szeroko czwarta rewolucja przemysłowa 

widoczna jest w ich działaniach w odniesieniu do różnych produktów ubezpieczeniowych. 

Nurtujące jest to, jakie technologie są wykorzystywane, jakie są przesłanki i cele stojące za ich 

stosowaniem, a także jakie są efekty ich wykorzystywania oraz czynniki wspierające  

i ograniczające ich wykorzystywanie. Warto zastanowić się także, czy podejmowane przez 

ubezpieczycieli działania z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych mogą zmienić 

funkcjonowanie rynku ubezpieczeń i wpłynąć na rozwój ubezpieczeń, rozumiany jako proces 

przemian ilościowych i jakościowych mających przełożenie na: wzrost liczby produktów 

ubezpieczeniowych, poprawienie ich dostępności, a także wzrost pozyskiwanych przez 

ubezpieczycieli składek ubezpieczeniowych (wzrost popytu na ubezpieczenia) (Bednarczyk, 

2012, s. 92). Należałoby to rozważyć szczególnie w kontekście produktów ubezpieczeniowych, 

które są popularne na rynku ubezpieczeń, korzysta z nich grono odbiorców, dla których 

ubezpieczenia te stanowią istotny element kontroli ryzyka, jednak zgłaszają oni problemy 

dotyczące ich funkcjonowania i oczekiwaliby zmian w tym zakresie, które mogłyby być 

wprowadzone dzięki odpowiedniemu zastosowaniu technologii cyfrowych. Przykładem 

takiego produktu są ubezpieczenia upraw rolnych, które mają duże znaczenie dla produkcji 

roślinnej i samych producentów rolnych, gdyż wspierają stabilność ich funkcjonowania. 

Stabilność produkcji roślinnej wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe, co dodatkowo 
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stanowi o istotności ubezpieczenia upraw w funkcjonowaniu gospodarek. Kolejnym 

czynnikiem motywującym do podjęcia badań w obszarze ubezpieczeń upraw jest fakt, że 

pomimo ich przymusowego charakteru1 (od 2008 roku rolnicy, którzy uzyskują dopłaty 

bezpośrednie, zobowiązani są do zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% 

ubezpieczanego areału), z obowiązku tego w 2018 roku wywiązało się jedynie 12% właścicieli 

gospodarstw, a jako przyczyny takiej sytuacji wskazuje się: wysokie składki, stopień 

skomplikowania umów, niepełną likwidację szkód oraz niewielką konkurencję (Tomczyk, 

2019). Wobec powyższego zasadnym jest pytanie, czy wykorzystanie technologii cyfrowych  

w ubezpieczeniach upraw mogłoby coś we wskazanych obszarach poprawić, zarówno  

w zakresie produktu ubezpieczeniowego, rozumianego jako „zdefiniowaną w umowie 

ubezpieczenia usługę obejmującą udzieloną klientowi ochronę ubezpieczeniową (rdzeń 

produktu) wraz z usługami dodatkowymi (np. assistance) i oprawą formalną produktu (np. 

sposób i forma dostarczenia polisy)” (Polska Izba Ubezpieczeń [PIU], b.d.) oraz  

w kontekście procesów funkcjonujących w zakładach ubezpieczeń. Niektórzy z ubezpieczycieli 

upraw już teraz korzystają w celu likwidacji szkód z dronów i teledetekcji, stosują analizę big 

data, a w codziennej działalności wykorzystują aplikacje webowe i mobilne oraz media 

społecznościowe czy platformy video. Pojawia się jednak pytanie, jaka jest skala 

wykorzystywania tych rozwiązań oraz czy wykorzystywane są także inne rozwiązania z zakresu 

technologii cyfrowych, a jeśli tak, to jakie oraz jakie są spodziewane efekty ich stosowania. 

Istotną kwestią jest też identyfikacja ograniczeń wykorzystywania takich rozwiązań przez 

ubezpieczycieli, a w szczególności odpowiedź na pytania jakie ograniczenia dla innowacyjności 

w zakresie technologii cyfrowych oni definiują i czy mogłyby one zostać w jakiś sposób 

usunięte.  

                                                      
1 Należy zaznaczyć, że ubezpieczenia upraw dotowanych z budżetu państwa nie stanowią ubezpieczeń 
obowiązkowych w myśl przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 
124 poz. 1152 z późn. zm.).  W art. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. 2005 Nr 150 poz. 1249 z późn. zm.) zapisano jednak, że „Ustawa określa zasady: (…) 
zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od określonego ryzyka wystąpienia 
skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, zwanych dalej „umowami ubezpieczenia obowiązkowego””. Celem 
uniknięcia niejednoznaczności ubezpieczenia upraw dotowane z budżetu państwa bywają określane jako 
„ubezpieczenia z obowiązkiem zawarcia” bądź „ubezpieczenia przymusowe”.  
Niniejsza praca została napisana ze świadomością powyższych regulacji, wobec czego ewentualne odniesienia w 
jej treści do obowiązkowości ubezpieczeń upraw czynione są wyłącznie na gruncie Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005 Nr 150 poz. 1249 z późn. zm.).  
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Zagadnienie wykorzystywania technologii cyfrowych na rynku ubezpieczeń upraw jest 

nierzadko poruszane w literaturze przedmiotu. Poszczególne opracowania skupiają się jednak 

na możliwościach wykorzystywania technologii cyfrowych i potencjalnych efektach ich 

stosowania jedynie w ograniczonym zakresie, najczęściej w odniesieniu do pojedynczych 

obszarów funkcjonowania rynku bądź zakładów ubezpieczeń. Można wskazać tutaj m.in. na 

prace badawczo-rozwojowe Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności 

Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy prowadzone przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR], 2019). Badania te mają pozwolić na 

opracowanie algorytmów szacowania strat w uprawach rolnych i stworzenie systemu 

informatycznego automatyzującego proces likwidacji szkód poprzez wykorzystanie obrazów 

satelitarnych oraz danych meteorologicznych i ich analizę. Widocznym trendem w badaniach 

jest też rozwój koncepcji ubezpieczeń indeksowych i wykorzystanie analizy big data celem 

oceny ryzyka np. Introduction of Crop Insurance Index Using Digital Technologies autorstwa  

O. Rusakovej i S. Golovan (Rusakova i Golovan, 2019). Podobną koncepcję stanowi indeksowe 

behawioralne ubezpieczenie ryzyka suszy opisane przez T. Dalhausa, B. Barnetta  

i R. Fingera w Behavioral weather insurance: Applying cumulative prospect theory to 

agricultural insurance design under narrow framing (Dalhaus, Barnett i Finger, 2020). 

Przedstawiona przez Autorów konstrukcja produktu sprawia, że jest on dostosowany do 

apetytu na ryzyko danego producenta rolnego. Jako wskaźnik określający czy zdarzenie 

szkodowe miało miejsce wykorzystuje się deficyt skumulowanych opadów w fazach 

krytycznych dla wzrostu roślin w odniesieniu do plonu uzyskanego przez danego rolnika. 

Badacze doszli do wniosku, że takie rozwiązanie wpływa na zwiększony popyt na 

ubezpieczenia upraw, gdyż są one dostosowane do preferencji ubezpieczających, co może 

przełożyć się na większą gęstość ubezpieczeń (jest to składka ubezpieczeniowa przypadająca 

na osobę; wskaźnik ten pozwala mierzyć stopień rozwoju sektora ubezpieczeń). Pomysł 

wykorzystania analizy zdjęć wykonywanych przez ubezpieczających i przedstawiających 

uprawy w różnych fazach rozwojowych, czyli PBI (ubezpieczenie na podstawie zdjęć, ang. 

Picture Based Insurance) na przykładzie indyjskim opisali w 2019 F. Ceballos i B. Kramer 

(Ceballos i Kramer, 2019) w From Index to Indemnity Insurance Using Digital Technology - 

Demand for Picture-Based Crop Insurance, dochodząc do wniosków, że rozwiązanie to 

prowadzi do obniżenia kosztów, zminimalizowania problemu negatywnej selekcji, wyższej 

dokładności likwidacji szkód niż w przypadku ubezpieczeń indeksowych oraz zwiększonego 
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popytu wśród poszukujących ochrony ubezpieczeniowej. W opracowaniu Blockchain Climate 

Risk Crop Insurance poświecono uwagę opartym na blockchain inteligentnym kontraktami 

(smart kontrakty) dotyczącym umów ubezpieczenia upraw (badania pilotażowe objęły Kenię).  

Badania wykazały, iż rozwiązania takie prowadzi do: redukcji długości i złożoności procesu 

likwidacji szkód, zmniejszenia kosztów transakcyjnych, wzrostu standaryzacji produktu (The 

Lab, 2019). Przykładem cyfryzacji procesu likwidacji szkód, która stałą się przedmiotem badań 

naukowych, jest natomiast wykorzystywanie aplikacji mobilnej służącej rzeczoznawcom do 

otrzymywania zleceń przeprowadzania oględzin, zapisywania ich wyników, prowadzenia akt 

szkodowych i automatycznego przesyłania ich do sekcji odpowiedzialnej za wyliczenie 

wielkości szkody i odszkodowania (Gehrke, 2017), co wpływa na zmniejszenie ilości 

dokumentów i ułatwienie ich przepływu, pozwala na automatyzację procesu, jego 

standaryzację, zwiększenie szybkości działań i pomaga unikać błędów.  

Analizując obecny stan badań, należy zauważyć, że skupiają się one na opisie zastosowania 

jedynie wybranych technologii cyfrowych w ubezpieczeniach upraw. Dotyczą one ponadto 

indywidualnych doświadczeń podmiotów wdrażających takie rozwiązania, brakuje natomiast 

całościowego, ogólnego spojrzenia na rynek. Istnieje luka badawcza w zakresie stanu i zakresu 

wykorzystywania technologii cyfrowych przez ubezpieczycieli upraw oraz wyjaśnienia, jakie są 

przyczyny i efekty ich wdrażania. Należałoby ponadto odpowiedzieć na pytanie jakie są 

czynniki ograniczające i sprzyjające wykorzystywaniu rozwiązań z zakresu technologii 

cyfrowych na rynku ubezpieczeń upraw i co musiałoby się stać, aby były one powszechnie 

stosowane na polskim rynku ubezpieczeń. Warte zbadania jest też to, jakie są oczekiwania 

decydentów w zakładach ubezpieczeń wobec przyszłości rynku ubezpieczeń upraw  

w kontekście wykorzystywania technologii cyfrowych.  

Przegląd literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że nie ma badań w obszarze 

wykorzystania technologii cyfrowych w ubezpieczeniach upraw w zakresie, który zostanie 

poruszony w pracy doktorskiej. Uzasadnia to podjęcie badań, zarówno na płaszczyźnie 

teoretycznej, jak i empirycznej. Przedstawione w niniejszej rozprawie doktorskiej rozważania 

pozwolą na ukazanie, w warstwie teoretycznej, zakładów ubezpieczeń jako przedsiębiorstw 

odgrywających istotną rolę we wprowadzaniu innowacji, wdrażaniu nowych rozwiązań 

technologicznych, które przekładają się z kolei na rozwój gospodarczy i rozwój społeczeństw. 

Funkcjonujące w ramach czwartej rewolucji przemysłowej zakłady ubezpieczeń to 
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przedsiębiorstwa oparte na wiedzy, którą wykorzystują poprzez implementację technologii 

cyfrowych i przetwarzają na wartość dodaną. Należy zaznaczyć, że interes  

w zastosowaniu technologii cyfrowych mają różne grupy interesariuszy funkcjonujących na 

rynku ubezpieczeń upraw: zakłady ubezpieczeń, rolnicy, państwo i społeczeństwo. 

Przedmiotem badań w dysertacji jest interes zakładów ubezpieczeń. Realizacja celów 

ubezpieczycieli ma jednak pośredni wpływ na zaspokojenie oczekiwań pozostałych grup 

interesariuszy. W warstwie praktycznej, przeprowadzone badania przyczynią się do zbadania 

poziomu rozwoju i zakresu wykorzystywania technologii cyfrowych w ramach działalności 

bezpośredniej zakładów ubezpieczeń, pozwolą na wyszczególnienie technologii cyfrowych  

i obszarów ich wykorzystywania przez ubezpieczycieli upraw oraz przyczyn i efektów takich 

działań. Badania pozwolą także na poznanie punktu widzenia przedstawicieli zakładów 

ubezpieczeń na wykorzystywanie technologii cyfrowych w przyszłości. Wskazane zostaną 

czynniki prorozwojowe i ograniczające wykorzystywanie technologii cyfrowych, co przełoży się 

na poznanie obrazu rynku w tym zakresie oraz przedstawienie rekomendacji zmian, których 

wprowadzenie sprzyjałoby rozwojowi wykorzystywania technologii cyfrowych przez 

ubezpieczycieli upraw.  

Przedmiot pracy, problem i cel badawczy 

Przedmiotem pracy jest działalność bezpośrednia ubezpieczycieli upraw w kontekście 

wykorzystywania przez nich technologii cyfrowych. Szczególną uwagę badacza 

skoncentrowano na określeniu czynników wspierających i ograniczających wykorzystywanie 

technologii cyfrowych przez ubezpieczycieli upraw.  

Technologie cyfrowe to technologie wykorzystujące technikę cyfrową oraz systemy 

informatyczne, obejmujące w szczególności technologie takie jak: 

o big data, 

o internet rzeczy, 

o blockchain, 

o chmury obliczeniowe, 

o urządzenia i aplikacje mobilne, 

o media społecznościowe, 

o platformy i rozmowy video, 

o strony internetowe, 
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Działalność ubezpieczeniową realizowaną przez zakłady ubezpieczeń podzielono na 

działalność bezpośrednią i gospodarkę finansową (Poprawska, 2016, s.145). Przedmiotem 

pracy jest wyłącznie działalność bezpośrednia ubezpieczycieli upraw rozumiana jako działania 

w obszarach (Poprawska, 2016, s. 145)2: 

o tworzenia produktów ubezpieczeniowych (m.in. underwriting, ocena ryzyka),  

o sprzedaży,  

o marketingu, 

o obsługi, 

o likwidacji szkód. 

Problem badawczy w pracy został sformułowany w postaci pytania: 

Jakie technologie cyfrowe są wykorzystywane przez ubezpieczycieli upraw w ramach 

działalności bezpośredniej oraz jakie są tego uwarunkowania? 

Uznano, że rozwiązanie tak postawionego pytania badawczego wymaga odpowiedzi na 

następujące pytania cząstkowe: 

1. Jakie technologie cyfrowe są wykorzystywane w ramach działalności bezpośredniej 

ubezpieczycieli upraw? 

2. Jakie są obszary wykorzystywania technologii cyfrowych w ramach działalności 

bezpośredniej ubezpieczycieli upraw? 

3. Jakie są cele i spodziewane efekty wykorzystywania technologii cyfrowych w ramach 

działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw? 

4. Jakie są czynniki wspierające wykorzystywanie technologii cyfrowych ramach 

działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw? 

5. Jakie są czynniki ograniczające wykorzystywanie technologii cyfrowych ramach 

działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw? 

Znalezienie odpowiedzi na tak postawione pytania pozwoli na zrealizowanie celu badawczego 

pracy, którym jest: 

                                                      
2 W literaturze działalność bezpośrednia jest utożsamiana z działalnością podstawową ubezpieczyciela i takie 
założenie przyjęto w niniejszej pracy. Należy zaznaczyć jednak istniejący podział na ubezpieczenia bezpośrednie, 
czyli wynikające z umów między ubezpieczającym a ubezpieczycielem oraz ubezpieczenia pośrednie 
(reasekuracja), czyli sytuację, w której jeden zakład ubezpieczeń (cedent) przenosi część skutków ryzyka (oraz 
część składek) na inny zakład (reasekurator) (Hołda i Staszel, 2014, s. 15). 
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Poznanie stanu i uwarunkowań wykorzystywania technologii cyfrowych w ramach 

działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw. 

 
Osiągnięcie głównego celu badawczego wymaga realizacji zadań badawczych, którymi są: 
 

1. Wyodrębnienie koncepcji teoretycznych wyjaśniających rolę rozwoju 

technologicznego. 

2. Określenie specyfiki produkcji roślinnej i rodzajów ryzyka z nią związanych oraz 

specyfiki ubezpieczeń upraw. 

3. Określenie obszarów wykorzystywania technologii cyfrowych na rynku ubezpieczeń 

oraz efektów ich stosowania. 

4. Identyfikacja obszarów i celów wykorzystywania technologii cyfrowych w działalności 

bezpośredniej ubezpieczycieli upraw. 

5. Wskazanie czynników wspierających i ograniczających wykorzystywanie technologii 

cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw. 

6. Wskazanie oczekiwań przedstawicieli zakładów ubezpieczeń wobec rozwoju 

wykorzystywania technologii cyfrowych przez ubezpieczycieli upraw w przyszłości. 

W badaniach zostały przyjęte hipotezy badawcze3. Są one hipotezami zbiorczymi, które 

odnoszą się do następujących obszarów: 

H.1 Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw wykorzystują w działalności 

bezpośredniej określone technologie cyfrowe4.  

H.2 Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw wykorzystują technologie 

cyfrowe w określonych obszarach prowadzonej działalności bezpośredniej5.   

                                                      
3 Są to hipotezy zbiorcze, numerowane od H.1 do H.5, składające się z hipotez podrzędnych, każda  
z nich oznaczona jest jako H.n.x, gdzie n jest numerem hipotezy głównej, a x jest kolejną literą numerującą 
hipotezę podrzędną. Poszczególne hipotezy zostały opisane szczegółowo w podrozdziale 4.1. 
4 Katalog sprawdzanych technologii cyfrowych został opisany w podrozdziale 4.1, obejmuje: analizę danych big 
data, aplikacje mobilne, aplikacje webowe (internetowe), blockchain (technologię rejestrów rozproszonych), 
chatboty lub robodoradztwo, chmury obliczeniowe, internet rzeczy, platformy video, media społecznościowe, 
uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. 
5 Katalog sprawdzanych obszarów został opisany w podrozdziale 4.1, obejmuje obszary: bezpieczeństwa danych, 
likwidacji szkód, marketingu, modelowania ryzyka i taryfikacji, obsługi procesów, prognozowania, prowadzenia 
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H.3 Zakłady ubezpieczeń wykorzystują technologie cyfrowe w ramach prowadzonej 

działalności bezpośredniej w określonych celach6.  

H.4 Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw identyfikują określone czynniki 

(także potencjalne) wspierające wykorzystywanie technologii cyfrowych7.  

H.5 Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw identyfikują określone czynniki 

(także potencjalne) ograniczające wykorzystywanie technologii cyfrowych8. 

                                                      
sprzedaży, prowadzenia szkoleń i działalności edukacyjnej, raportowania, rozwoju i innowacji produktowych, 
sprzedaży bezpośredniej, underwritingu, wartości dodanej dla rolnika, wykrywania nieprawidłowości. 
6 Katalog sprawdzanych celów został opisany w podrozdziale 4.1. Obejmuje on kategorie takie jak: automatyzacja 
procesu decyzyjnego, bardziej precyzyjne określanie wysokości szkody, dostęp do danych z poziomu różnych 
urządzeń i miejsc, dostosowanie do działań konkurencji, dostosowanie organizacji do zachodzących zmian 
technologicznych, możliwość bezpośredniej komunikacji z grupą docelową, możliwość rozszerzenia produktu lub 
zakresu ochrony, możliwość skalowania rozwiązań, obniżenie poziomu skomplikowania umów z punktu widzenia 
klientów, obniżenie składek ubezpieczeniowych, oszczędność finansowa, podniesienie powszechności 
ubezpieczeniowej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych, podniesienie poziomu obiektywizmu 
likwidacji szkód w oczach klientów, podniesienie wydajności procesów, polepszenie wizerunku przedsiębiorstwa, 
polepszenie wizerunku rynku ubezpieczeń upraw, pozyskiwanie nowych klientów, wzrost sprzedaży, szybszy 
obieg danych i dokumentów, ulepszenie metod oceny ryzyka, taryfikacji, prognozowania, usprawnienie procesu 
dystrybucji ubezpieczeń, usprawnienie procesu likwidacji szkód, większa obiektywność i dokładność  
w podejmowaniu decyzji, większa przejrzystość na rynku, wykrywanie nieprawidłowości i ich eliminacja, wzrost 
lojalności klientów, wzrost popularności ubezpieczeń komercyjnych, wzrost rozpoznawalności marki wśród 
klientów, zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej i wiedzy wśród klientów. 
7 Katalog sprawdzanych czynników został opisany w podrozdziale 4.1. Obejmuje on kategorie takie jak: bodźce 
finansowe wspierające cyfryzację rolnictwa (np. programy kierowane do gospodarstw rolnych), bycie częścią 
większej organizacji, chęć ciągłego rozwoju i ulepszania posiadanych rozwiązań, działania konkurencji w tym 
zakresie, istotnie mniejsza suma dopłat do składek z budżetu państwa, istotnie większa suma dopłat do składek 
z budżetu państwa, oczekiwania klientów, aby wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych, 
oczekiwania pracowników lub pośredników, aby wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych, 
ograniczenie konkurencji, otwartość osób decyzyjnych na wykorzystywanie technologii cyfrowych, otwartość 
pracowników na wykorzystywanie technologii cyfrowych, pojawienie się nowej konkurencji na rynku, posiadanie 
odpowiednich środków finansowych na rozwój w tym obszarze, postępująca cyfryzacja w różnych dziedzinach 
życia i innych branżach, prorozwojowe działania instytucji rynkowych w tym zakresie, ugruntowana pozycja 
zakładu ubezpieczeń na rynku, utrzymująca się lub powracająca pandemia covid-19 (lub inna) i wynikająca z niej 
konieczność reorganizacji niektórych procesów, wcześniejsze wykorzystywane tych technologii już innych liniach 
produktowych, wymagania nadzorcy lub ustawodawcy, aby wybrane procesy realizować w określony sposób, np. 
smart kontrakty, dysponowanie dopłatami przez blockchain, zmiana systemu ubezpieczeń upraw dotowanych  
z budżetu państwa, np. ubezpieczanie dochodów rolniczych. 
8 Katalog sprawdzanych czynników został opisany w podrozdziale 4.1. Obejmuje on: niedostateczną wiedzę nt. 
możliwości zastosowania technologii cyfrowych, ograniczone działania konkurencji w tym zakresie, ograniczone 
oczekiwania klientów, aby wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych, ograniczone oczekiwania 
pracowników lub pośredników, aby wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych, posiadanie 
nieodpowiednich zbiorów danych, brak odpowiedniego/dostatecznie licznego kapitału ludzkiego, brak 
odpowiedniej wiedzy na ten temat wśród kadry i/lub konieczność zatrudnienia nowych osób, brak wymagań 
ustawodawcy lub organów nadzoru narzucających konieczność wykorzystywania technologii w danych 
obszarach, brak zaufania do skuteczności tych technologii, niechęć do nowych rozwiązań, kiedy obecne 
funkcjonują wystarczająco dobrze, obawa, że wprowadzone rozwiązania nie spełnią swoich zadań, obawy osób 
decyzyjnych w zakładach ubezpieczeń odnośnie do funkcjonowania tych rozwiązań technologicznych, 
ograniczony popyt na ubezpieczenia upraw, system ubezpieczeń upraw dotowanych z budżetu państwa  
i niepewność co do poziomu dopłat w przyszłości, trudności w dostosowaniu rozwiązań dostępnych na rynku 
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Źródła danych i metody badawcze 

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, co zostało odzwierciedlone w jej strukturze.  

W rozprawie wykorzystane zostały materiały obejmujące: 

 krajową i zagraniczną literaturę zwartą i czasopiśmienniczą, 

 akty prawne regulujące działalność rynku finansowego, stanowiska organów nadzoru 

finansowego oraz ministerstw, 

 materiały publikowane na stronach internetowych, w szczególności: zakładów 

ubezpieczeń, przedsiębiorstw technologicznych, konsultingowych, instytucji 

rynkowych (OECD, GUS),  

 dane statystyczne pochodzące ze sprawozdań, roczników i baz danych prowadzonych 

w szczególności przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, 

Główny Urząd Statystyczny czy OECD, 

 dane pochodzące z przeprowadzonych badań własnych.  

Biorąc pod uwagę złożony charakter badanego zjawiska w pracy wykorzystano kombinację 

metod i narzędzi badawczych. W części teoretyczno-literaturowej są to: 

 analiza i krytyka piśmiennictwa, 

 analiza logiczna, 

 analiza bibliometryczna, 

 analiza przyczynowo-skutkowa. 

W części empirycznej wykorzystano w szczególności: 

 analizę statystyczną danych ilościowych. 

Na etapie badań empirycznych wykorzystano celem analizy i wizualizacji danych następujące 

programy: VosViewer (analiza bibliometryczna), pakiet MS Office oraz R i Python (analiza 

statystyczna). 

                                                      
(outsourcing) do własnych potrzeb lub brak takich rozwiązań, wysokie koszty funkcjonowania i obsługi rozwiązań, 
wysokie koszty wprowadzenia tych rozwiązań, zbyt wczesny etap rozwoju zakładu ubezpieczeń. 
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Zakres przestrzenny i czasowy pracy 

Badaniem empirycznym zostały objęte zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw 

na polskim rynku ubezpieczeń (badanie pełne):  

● Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PZU), 

● Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie (dalej: TUW 

TUW), 

● Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu  

(w wyniku połączenia Concordii i Generali, ubezpieczenia upraw sprzedawane są 

obecnie pod marką Generali Agro) (dalej: Generali Agro), 

● Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (od 2022 

roku AGRO Ubezpieczenia TUW) (dalej: TUW Pocztowe), 

● InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą  

w Warszawie (dalej: InterRisk), 

● TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (dalej: TUZ TUW), 

● Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW  

w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu (dalej: VH Polska). 

Badanie empiryczne dotyczy stanu obecnego na rok 2021, a także oczekiwań uczestników 

rynku odnośnie do przyszłości. Zakres czasowy pracy, w odniesieniu do danych rynkowych, 

obejmie okres od 2005 r. (czyli od wprowadzenia Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych  

i zwierząt gospodarskich) do 2021 roku. 

Układ i treść pracy 

Rozprawa doktorska składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem i zwieńczonych 

zakończeniem. 

Wstęp stanowi wprowadzenie do tematu, wyjaśnienie, dlaczego jest on istotny z punktu 

widzenia nauki oraz gospodarki, a także jakie są przesłanki do jego wyboru. Opisano w nim 

ponadto przedmiot pracy, problem badawczy, cel badawczy wraz z zadaniami badawczymi 

oraz sformułowano hipotezy badawcze. Ponadto przedstawiono wykorzystane w pracy źródła 

danych oraz zastosowane metody badawcze.  
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W pierwszym rozdziale opisane zostały koncepcje ekonomiczne odnoszące się do wpływu 

innowacji i rozwoju technologicznego na rozwój przedsiębiorstw i gospodarek. W rozdziale 

tym ukazano wykorzystywanie technologii cyfrowych jako czynnika rozwoju gospodarczego. 

Zawarta została w nim także analiza literatury. Rozpoczyna się ona od analizy bibliometrycznej 

publikacji na temat wykorzystywania technologii cyfrowych w ubezpieczeniach, która 

następnie zostaje pogłębiona tematycznie o ubezpieczenia upraw oraz uzupełniona o przegląd 

literatury. 

Drugi rozdział zawiera kluczowe informacje na temat produkcji roślinnej, ryzyk z nią 

związanych i specyfiki ubezpieczeń upraw. Wskazane zostały w nim także techniczne aspekty 

funkcjonowania ubezpieczycieli upraw ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

problematycznych. W rozdziale tym scharakteryzowano ponadto rynek ubezpieczeń upraw  

w Polsce z analizą jego stanu i uwarunkowań. 

W rozdziale trzecim podjęto tematykę zastosowań technologii cyfrowych w ubezpieczeniach, 

opisano prawne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw technologicznych na rynkach 

ubezpieczeń, uwarunkowania i potrzeby rynkowe, a także systematykę i zastosowania 

technologii cyfrowych na rynkach ubezpieczeń wraz z przykładami.  

Rozdział ostatni rozpoczyna się od opisu metodyki przeprowadzonych badań empirycznych. 

Następnie przedstawione zostały wyniki analizy statystycznej przeprowadzonej na podstawie 

danych pozyskanych w drodze badania ankietowego, w części dotyczącej stanu obecnego 

wykorzystywania technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw  

w Polsce. W kolejnej części rozdziału zawarto analizę potencjału wykorzystania technologii 

cyfrowych na polskim rynku ubezpieczeń upraw w przyszłości oraz skupiono się na czynnikach 

ograniczających i wspierających jego rozwój.  

W zakończeniu zostały zebrane refleksje końcowe i wnioski wynikające z przeprowadzonych 

badań. Przedstawione zostały w nim wyniki weryfikacji hipotez badawczych, opisane zostały 

wynikające z nich wnioski oraz oczekiwania na przyszłość. W podsumowaniu przedstawiono 

także wkład wyników badań w rozwój teorii i ich zastosowania dla praktyki rynkowej, opisano 

ograniczenia dotyczące przeprowadzonych badań i wskazano proponowane obszary dalszych 

analiz.  

Powiązania i ciąg logiczny opisany w pracy zostały przedstawione na schemacie 1.  
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Schemat 1 Logiczny układ pracy 

  

RAMA 
TEORETYCZNO

-
KONCEPCYJNA 

PROBLEM  
I CEL 

BADAWCZY 

ROZWIĄZANIE 
PROBLEMU 

REZULTAT 
BADAŃ 

Technologie w procesie rozwoju 
gospodarczego, technologie cyfrowe 

na rynku ubezpieczeń. 

Rozdział 1 

Rolnictwo i rodzaje ryzyka  
w działalności rolniczej, rynek 

ubezpieczeń upraw; charakterystyka  
i specyfika rynku. 

Rozdział 2 

Problem badawczy: 

Jakie technologie cyfrowe są wykorzystywane przez ubezpieczycieli upraw  
w ramach działalności bezpośredniej oraz jakie są tego uwarunkowania? 

Cel badawczy: 

Poznanie stanu i uwarunkowań wykorzystywania technologii cyfrowych w ramach 
działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw. 

Technologie cyfrowe oraz ich zastosowania na  
rynku ubezpieczeń, insurtech. 

 
Rozdział 3 

Określenie obszaru i metodyki 
badań, stan obecny wykorzystania 

technologii cyfrowych  
w działalności bezpośredniej 

ubezpieczycieli upraw. 

Rozdział 4 

Perspektywy rozwoju 
wykorzystania technologii 
cyfrowych w działalności 

bezpośredniej ubezpieczycieli 
upraw. 

Rozdział 4 

Identyfikacja technologii cyfrowych wykorzystywanych przez zakłady ubezpieczeń, 
wskazanie obszarów, spodziewanych efektów oraz ograniczeń i czynników wspierających 
ich wykorzystywanie. 

Określenie stanu rozwoju ubezpieczeń upraw w kontekście wykorzystania technologii 
cyfrowych i określenie oczekiwań przedstawicieli zakładów ubezpieczeń dotyczących 
przyszłości w tym zakresie. 

Ograniczenia badań i obszary dalszych badań. 
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1. Technologie w procesie rozwoju gospodarczego – badania literaturowe 

 Wprowadzenie 

Refleksja nad zagadnieniami gospodarczymi, choć pozbawiona jeszcze naukowej formy, 

towarzyszy człowiekowi od starożytności. Historia myśli ekonomicznej sprzed czasów 

ukształtowania się ekonomii jako nauki w drugiej połowie XVIII wieku (Landreth  

i Colander, 2005, s. 30), sięga starożytności, a poglądy ekonomiczne, które bada są zazwyczaj 

ściśle powiązane z panującymi w danym okresie stosunkami gospodarczymi, społecznymi  

i politycznymi (Bartkowiak 2013, s. 9-10). Istotne jest przy tym uwzględnienie konkretnej 

sytuacji ekonomicznej, która jest właściwa dla danego czasu i miejsca. Takie poznanie, próby 

opisu i znalezienia prawidłowości miały wpływ na dalszy rozwój gospodarek poprzez 

wykorzystywanie w ich funkcjonowaniu zaobserwowanych wzorców. Powstanie ekonomii 

jako nauki wiąże się ściśle z rozwojem kapitalizmu, kiedy to rozwój gospodarki pieniężnej  

i kapitału handlowego w Niderlandach, Francji czy Anglii oraz rozwój produkcji przemysłowej 

wzbudziły zainteresowanie prawidłowościami występującymi w kształtującej się gospodarce 

narodowej, a także możliwościami wykorzystania ich do realizacji celów polityki gospodarczej 

(Landreth i Colander, 2005, s. 43-44). Historia gospodarcza zajmuje się zjawiskami 

ekonomicznymi w ujęciu historycznym, biorąc pod uwagę elementy takie jak: panujące 

stosunki społeczno-ekonomiczne, metody wytwarzania, dysponowania oraz wymiany  

i konsumpcji dóbr, a także rozwój stosunków własności środków produkcji. Pozwala przy tym 

na empiryczną weryfikację formułowanych przez ekonomię uogólnień (Skodlarski, 2012, s. 11-

12), odnosi się do czasów, w których ekonomia funkcjonuje już jako nauka, choć jej definicja 

pozostaje niejednoznaczna. Można ją definiować chociażby projektująco jako „badanie 

działań człowieka, dotyczących produkcji oraz wymiany między ludźmi” (Samuelson  

i Nordhaus, 1998, s. 25) bądź wskazując zakres, który obejmuje: "ekonomia analizuje zmiany 

w całości gospodarki – tendencje cen, produkcji, bezrobocia. Z chwilą, gdy te zjawiska zostaną 

zrozumiane, pomaga w kształtowaniu polityki, za pomocą której rządy mogą wywierać wpływ 

na całokształt gospodarki” (Samuelson i Nordhaus, 1998, s. 25). Obserwowanie przez badaczy 

funkcjonowania gospodarek oraz próby ich opisania i wyjaśnienia prowadzą do powstawania 

teorii ekonomicznych, które mają wyjaśniać zachowania systemów ekonomicznych oraz 

podmiotów działających na rynku. Ujmują one w sposób teoretyczny czynniki mające wpływ 

na funkcjonowanie gospodarki oraz interakcji zachodzących pomiędzy poszczególnymi 
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podmiotami rynkowymi (Księżyk, 2012, s. 16). Wiele teorii ekonomicznych skupia się na próbie 

znalezienia kluczowych bodźców dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Wśród niektórych  

z nich jako czynniki, na których opiera się długoterminowy wzrost wskazuje się powstanie  

i wykorzystywanie nowych narzędzi czy wprowadzanie innowacji, w szczególności tych 

technologicznych.  

Rozwój gospodarczy oznacza długotrwały proces pozytywnych zmian zachodzących  

w gospodarce (w działalności wytwórczej oraz redystrybucyjnej dóbr i usług, ich wymianie  

i wykorzystywaniu) oraz zwiększanie potencjału ekonomicznego (Marciniak, 2013, s. 373). 

Proces ten obejmuje zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wielkości ekonomicznych 

charakteryzujących wzrost gospodarczy, takie jak rozmiar produkcji, zatrudnienia, inwestycji 

oraz dochodów, konsumpcji i funkcjonującego kapitału, jak i zmiany jakościowe jak np. 

zachodzące w strukturze społecznej. Rozwój gospodarczy obejmuje ponadto zmiany  

w: strukturze produkcji i konsumpcji, funkcjonowaniu gospodarki i stosunkach społeczno-

ekonomicznych (Nafziger 2006, s. 15.). Rozwojowi gospodarczemu towarzyszy rozwój jego 

podstawowych czynników, czyli kapitału trwałego, obrotowego, ludzkiego, a także 

infrastruktury technicznej, ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Ponadto zwiększeniu 

ulega zakres i znaczenie wirtualnych stosunków ekonomicznych, czemu sprzyja powszechna 

informatyzacja (Marciniak, 2013, s. 373).  

W zakres rozwoju gospodarczego wchodzą: wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i rozwój 

społeczno-gospodarczy. Wzrost gospodarczy oznacza zwiększenie strumieni dóbr i usług 

finalnych oraz zasobów gospodarczych w długim czasie, a jego najważniejszymi elementami 

są: tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB), także w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców oraz tempo wzrostu czynników mających wpływ na PKB. Rozwój społeczny 

objawia się pozytywnymi zmianami w stosunkach społecznych, strukturach i warstwach 

społeczeństwa, zasadach i normach działania, systemach wartości przy czym kategoriami 

rozwoju mogą być: zdrowie i oczekiwana długość życia, poziom oświaty, analfabetyzmu czy 

niezależności kobiet (Dzieciuchowicz, 2011, s. 15-17). Rozwój społeczno-gospodarczy stanowi 

natomiast proces zintegrowanego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, a jego wynikiem jest 

jakość życia, na którą wpływają czynniki takie jak: dochód, dostęp do usług publicznych, czas 

wolny i wypoczynek, a także mobilność i stan środowiska (Marciniak, 2013, s. 375).  
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Wśród czynników rozwoju gospodarczego o charakterze tradycyjnym wymienia się: zasoby 

naturalne, ziemię, pracę oraz kapitał, natomiast współcześnie szczególną uwagę zwraca się 

dodatkowo na rozwój technologiczny oraz kapitał ludzki (Dobrzański, 2016, s. 53). Wiedza 

techniczna, w rozwiniętych gospodarkach, stanowi aktualnie jeden z najważniejszych 

czynników determinujących rozwój gospodarczy, a postęp wiedzy technicznej, dokonujący się 

poprzez odkrywanie nowej wiedzy, tworzenie wynalazków czy innowacje przyczynia się do 

rozwoju gospodarki (Jankowski, 2011, s. 136-137). Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu 

zdefiniowała wiedzę techniczną (ang. know-how) jako całokształt wiadomości, to jest 

specjalistycznej wiedzy oraz doświadczeń dotyczących technologii i procesu produkcyjnego 

danego wyrobu (Wójcik, 2018 s. 49).  

Wśród teorii i koncepcji ekonomicznych, które uznają rozwój technologiczny i innowacje za 

kluczowe dla rozwoju gospodarczego można wymienić w szczególności: instytucjonalizm, 

teorię rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera z opisywaną przez niego twórczą 

destrukcją czy koncepcje gospodarki opartej na wiedzy, rozszerzanej do gospodarki opartej na 

mądrości czy twórczości. Te wszystkie koncepcje można także rozpatrywać w kontekście 

następujących zmian społeczno-gospodarczych, chociażby rewolucji przemysłowych wraz  

z trwającą jej obecnie czwartą odsłoną. 

 Technologie w teorii instytucjonalizmu 

Rewolucja przemysłowa, która wpływa nie tylko na gospodarkę, ale i na sposób myślenia 

ludzi i funkcjonowanie społeczeństw znajduje swoje teoretyczne uzasadnienie  

w instytucjonalizmie. Prekursor tego nurtu, urodzony w 1857 roku w Wisconsin syn 

norweskich emigrantów, Thorstein Veblen był myślicielem stojącym w opozycji do 

ówczesnego głównego nurtu ekonomii neoklasycznej, który w swojej słynnej rozprawie 

zatytułowanej Teoria klasy próżniaczej odnosił się krytycznie do kapitalizmu i dominacji 

burżuazji w amerykańskim społeczeństwie z przełomu XIX i XX wieku (Mika, 2017, s. 140-141). 

Nazywany prekursorem refleksji socjologicznej nad zagadnieniem konsumpcji (Zalewska, 

2013, s. 141) Veblen, odrzucił subiektywną teorię popytu uznając indywidualistyczną 

koncepcję psychologiczną racjonalnych konsumentów z homo oeconomicus za abstrakcyjną, 

gdyż wypacza ona obraz działalności gospodarczej jednostek, grup ludzi oraz społeczeństw 

(Mika, 2017, s. 140). Gustav von Schmoller, przedstawiciel szkoły historycznej, stwierdził, iż 

„stara ekonomia klasyczna zatopiona w analizie cen oraz fenomenie ruchu okrężnego 
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reprezentuje próbę uwzględnienia ekonomicznej fizjologii płynów społecznego organizmu bez 

brania pod uwagę jego anatomii” (Furubotn i Richter, 2000, s. 35). Podobnego zdania na temat 

ekonomii klasycznej był Ronald Coase, który twierdził, że „ekonomiści klasyczni badają, w jaki 

sposób gra podaży i popytu określa poziom cen, pomijając jednocześnie analizę czynników 

decydujących o tym, które dobra i usługi są przedmiotem transakcji na rynkach i przez to są 

bardziej cenione. Jest to lekceważące spojrzenie na to, co dzieje się w realnym świecie, jednak 

jest to spojrzenie, do którego owi ekonomiści przyzwyczaili się na tyle, że żyją oni w swoich 

światach bez zażenowania” (Coase, 1998, s. 73). 

Według Veblena analiza działań jednostki w oderwaniu jej od kontekstu społecznego stanowi 

zbytnie zawężenie problemu, co uniemożliwia jego pełne zrozumienie. W myśl koncepcji 

ekonomii instytucjonalnej poznanie i wyjaśnienie procesów gospodarczych może być 

zrealizowane poprzez analizę funkcjonowania instytucji, czyli pewnych norm postępowania, 

także usankcjonowanych prawem oraz zasad postępowania wykształconych przez 

społeczeństwo i zakorzenionych w mentalności ludzi, które tworzą w ten sposób pewien 

porządek (Stępień i Szarzec, 2007, s. 23-26). Instytucje pozwalają obserwować zbiorowe 

działania powstające pod wpływem zmiennego i ciągle rozwijającego się otoczenia 

społecznego, które to dopiero kształtują zachowania indywidualne. Gospodarka nie powinna 

być przy tym opisywana w sposób statyczny, a ekonomia powinna stanowić naukę ewolucyjną, 

która bada genezę i rozwój instytucji gospodarczych w długim okresie, opisuje proces 

kulturowego rozwoju. Społeczeństwo i instytucje ulegają ciągłym zmianom, stąd próba 

opisywania ich w stanie „równowagi” jest bezzasadna, a w badaniach ekonomicznych 

powinno uwzględniać się indukcję, analizę faktów i ich statystyczną weryfikację, a nie dedukcję 

i abstrakcyjne założenia. Sam Veblen pisał, że instytucje społeczne, które kierują ludzkim 

życiem „są wytworami przeszłości, dostosowanymi do ówczesnych warunków, dlatego nigdy 

nie są w całkowitej zgodzie z wymogami teraźniejszości. Omówiony proces selektywnej 

adaptacji nie może nigdy dotrzymać kroku nieustannie zmieniającym się warunkom, w jakich 

żyje dana społeczność. Albowiem środowisko, sytuacja, wymogi życia – wszystko, co zmusza 

do przystosowania i działa selektywnie – zmienia się z dnia na dzień i każde kolejne stadium 

staje się przestarzałe już z chwilą wprowadzenia” (Veblen, 1998, s. 150). Veblen krytykował 

ponadto hedonistyczną i atomistyczną naturę ludzką, gdyż według niego ludzie nie kierują się 

maksymalizacją użyteczności, a ich działanie motywowane jest nawykami, tradycją, 
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obyczajami czy instynktami, wśród których można wyróżnić: rodzicielski, dobrej roboty, 

bezinteresownej ciekawości czy zachłanności.  Wskazuje się, że poszanowanie przez Veblena 

„instynktu pracy” i wytwórczości dóbr może wynikać z faktów historycznych z jego życia. 

Wychowywał się on w gronie dwanaściorga dzieci w domu norweskich imigrantów, którzy 

prowadzili tradycyjne życie na farmie, gdzie ojciec późniejszego myśliciela dorabiał jako 

rzemieślnik, matka natomiast, obok prowadzenia domu i codziennych zajęć, samodzielnie 

wytwarzała przedmioty codziennego użytku (Mika, 2017, s. 141). Thorstein Veblen twierdził, 

iż rozwój techniki oraz nowych technologii stanowi podstawę dla rozwoju. W swojej Teorii 

klasy próżniaczej za posiadaczy „instynktu pracy” uznał ludzi związanych z nowoczesną 

produkcją przemysłową, którzy stanowią grupę społeczną składającą się z techników, 

inżynierów i menedżerów. Uznał ich za nosicieli postępu, którzy w odróżnieniu od robotników 

będących siłą bierną, wpływają na wzrost gospodarczy (Piecuch, 2013, s. 22). Ograniczeniem 

dla rozwoju są natomiast instytucje i dopiero zmiany zachodzące w mentalności społeczeństw 

mogą być podstawą do rewolucji społeczno-gospodarczych. Wzrost gospodarczy postrzegany 

jest w instytucjonalizmie tradycyjnym jako ewolucja instytucji gospodarczych, w skład których 

wchodzą: rynek finansowy, własność prywatna, organizacja przemysłu, system cen oraz 

pieniądz i polityka pieniężna  (Drabińska, 2007, s. 96-100). Według Veblena postęp dokonuje 

się wskutek konfliktu pomiędzy technologią a instytucjami, gdzie ścierają się dwa światy – 

twórczy „świat przemysłu” oraz zachłanny, zajmujący się pomnażaniem dochodów  

i nastawiony na konsumpcjonizm „świat interesu”. Ponadto instytucje ulegają zmianom 

później i wolniej niż technologie, co skutkuje powstaniem konfliktu i sprawia, że instytucje 

nigdy nie są do końca dostosowane do zmian technologicznych. Teoria Veblena ukazuje, że 

zmiany następujące w sferze wytwórczej, wynikające z wprowadzenia nowych technologii są 

nierozłącznym elementem rozwoju społeczeństw, który widoczny jest przede wszystkim  

w zmianie ludzkiej mentalności, idei oraz poglądów.  

Koncepcja instytucji opisanych pierwotnie przez Veblena spotkała się z zainteresowaniem 

kolejnych myślicieli ekonomicznych. Nurtem ekonomii ewolucyjnej, nawiązującym do 

instytucjonalizmu tradycyjnego jest neoinstytucjonalizm, który w Stanach Zjednoczonych 

upowszechnił się w latach 60-tych XX wieku, by w latach 80-tych zyskać popularność także  

w Wielkiej Brytanii i krajach Europy Zachodniej (Marczewska, 2016, s. 189). Opiera się on na 

dychotomicznym podziale świata na ten ceremonii społecznych, do których zalicza się 
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instytucje, przekonania i wartości oraz świat technologii, do którego zalicza się narzędzia  

i kwalifikacje. Gospodarka, która poddawana jest bodźcom płynącym z technologii i sił 

pochodzących od instytucji warunkuje zmiany następujące w społeczeństwie (Bochenek, 

2016, s. 177-181). Nad takim kształtowaniem się społeczeństwa czuwa instytucja 

demokratycznego planowania, która ma na celu kształtowanie twórczego społeczeństwa. Za 

głównych myślicieli tego nurtu uważa się Gunnara Myrdala, laureata Nagrody Nobla z roku 

1974 czy Johna K. Galbraighta, doradcę ekonomicznego czterech prezydentów Stanów 

Zjednoczonych.  

Kolejnym etapem w ewolucji szkoły instytucjonalnej było jej swoiste odrodzenie poprzez 

powstanie nowej ekonomii instytucjonalnej. Za prekursora tego kierunku uznaje się Ronalda 

Coasa, który w artykule The Nature of the Firm przekornie zastanawiał się nad powodami 

powstawania przedsiębiorstw, skoro według teorii neoklasycznej rynek koordynowany jest 

przez mechanizm cenowy (Daniłowska, 2004, s. 23). Wniosła ona do tej koncepcji rozważania, 

w których przez analizę ekonomiczną czynników pozaekonomicznych tj. społecznych, 

historycznych, prawnych czy politycznych można tłumaczyć funkcjonowanie tradycyjnych 

rynków. Jednym z najsłynniejszych przedstawicieli tego nurtu jest Douglass C. North. Stworzył 

on wiodącą i jedną z najczęściej przytaczanych definicji instytucji, które są według niego 

(North, 1990, s. 3) „regułami gry w społeczeństwie lub, bardziej formalnie, stworzonymi przez 

człowieka ograniczeniami, które kształtują ludzką interakcję. W konsekwencji tworzą one 

strukturę bodźców w wymianie międzyludzkiej, społecznej, politycznej i ekonomicznej. 

Zmiana instytucjonalna kształtuje sposób w jaki społeczeństwa ewoluują na przestrzeni czasu 

i w związku z tym, jest ona kluczem do zrozumienia zmiany historycznej”. Nowa ekonomia 

instytucjonalna zakłada racjonalność konsumenta, pracownika czy producenta, jednak jest to 

racjonalność ograniczona. Są oni skłonni do maksymalizacji zysków czy użyteczności, jednak 

zdolność ta jest ograniczona poprzez brak pełnej wiedzy na temat transakcji, której dokonuje 

dany podmiot. Sytuacja taka wynika z jego niedoskonałej natury, takiej jak ograniczone 

zdolności poznawcze bądź brak umiejętności przyswajania wiedzy. Za podstawowe 

organizacje w analizie uznaje się rynek i przedsiębiorstwo (Daniłowska, 2004, s. 26). 

Od momentu powstania koncepcja instytucji kształtujących funkcjonowanie gospodarki  

i społeczeństw spotykała się z głosami zarówno jej krytyków, jak i jej entuzjastów, którzy na 

przestrzeni lat rozwijali rozmyślania w tym zakresie. Faktem jest jednak, że problemy 
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instytucjonalne znalazły się w obszarze zainteresowania różnych teorii ekonomii, a analizą 

wybranych jej aspektów zajmuje się w szczególności nurt ekonomii schumpeterowskiej 

(Staniek, 2018, s. 123). 

 Technologie w teorii rozwoju gospodarczego Schumpetera 

Zgodnie z teorią rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera, który ze względu na 

dorobek naukowy bywa nazywany „człowiekiem renesansu XX wieku” (Landreth i Colander, 

2005, s. 399), za główne przyczyny rozwoju gospodarczego odpowiadają czynniki wewnętrzne. 

Schumpeter zapoczątkował nurt zwany ekonomią schumpeterowską, w którym dominuje 

długookresowe i dynamiczne podejście do analizy procesów gospodarczych. U podstaw teorii 

leży spełnienie trzech warunków: istnienie twórczego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za 

maksymalizację nadwyżki, dostęp do kredytu i wprowadzanie przez przedsiębiorców 

innowacji stanowiących nowe produkty, rozwiązania i technologie (Fudali, 2013, s. 12). 

Schumpeter w innowacyjnej teorii przedsiębiorstwa postrzegał innowacje podejmowane 

przez przedsiębiorstwa jako element kluczowy do wzrostu, w pierwszej kolejności samego 

przedsiębiorstwa, a w konsekwencji rozwoju gospodarczego. Według modelu powstania 

innowacji tego ekonomisty, nowe osiągnięcia naukowe i technologiczne są efektem działań 

wewnętrznych, wynikiem działań podejmowanych przez zakłady badawcze przedsiębiorstw 

wdrażających te innowacje, natomiast nauka, będąca wynikiem działań zewnętrznych, czyli 

tych poza przemysłem, jest jedynie elementem otoczenia, pozwalającym na wymienianie 

informacji z placówkami wewnątrz modelu, ale mającym szczątkowy wpływ na wdrażanie 

innowacji. Pomimo tego, iż model ten został przedstawiony przez Schumpetera na początku 

XX wieku (w roku 1912), można zauważyć, że znajduje on swoje zastosowanie także obecnie, 

gdyż doskonale opisuje warunki panujące aktualnie na rynku. Największe nakłady na 

nowoczesne rozwiązania technologiczne są ponoszone przez wysoko wyspecjalizowane 

przedsiębiorstwa technologiczne. Udoskonalane przez nie technologie wykorzystywane są  

w życiu codziennym przez wielu ludzi, a ich powszechność i szerokie grono odbiorców 

stwarzają ogromny potencjał do ich rozwoju oraz pole do działalności zarobkowej 

przedsiębiorstw dostarczających takie rozwiązania. Instytucje naukowe działające w oparciu  

o tradycyjne modele rozwoju, często borykają się z problem braku dostatecznego 

finansowania badań i brakiem środków na prowadzenie bieżącej działalności, przez co nie są 

w stanie stanowić konkurencji w zakresie rozwoju najnowocześniejszych i najbardziej 
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popularnych rozwiązań dla posiadających ogromne zasoby finansowe przedsiębiorstw 

prywatnych. Dokonania instytucji badawczych w zakresie nowoczesnych technologii mają 

często charakter niszowy oraz zazwyczaj nie stanowią one tajemnicy handlowej, przez co są 

wchłaniane przez podmioty komercyjne i stosowane do udoskonalania ich rozwiązań. Warto 

zaznaczyć, że teoria Schumpetera jest teorią podażową, gdyż to aktywność przedsiębiorców 

decyduje o powstawaniu innowacji. Według Schumpetera, rozwój gospodarczy zostaje 

zapoczątkowany w momencie, w którym przedsiębiorcy zaczynają wykorzystywać nową 

kombinację środków produkcji, a sytuacja taka może mieć miejsce w następujących 

przypadkach (Schumpeter, 1960, s. 104; Glapiński, 2012, s. 5):  

1. wprowadzono na rynek nowy towar lub nowy gatunek istniejącego towaru,  

z którymi konsumenci nie mieli jeszcze do czynienia, 

2.  zastosowano nową metodę produkcji lub sposobu sprzedaży,  

3. wykorzystano nowe źródło pozyskiwania surowców lub półfabrykatów,  

4. wprowadzono nową formę organizacji przemysłu (np. stworzenie monopolu bądź 

jego likwidacja), 

5. otworzono nowy rynek zbytu.  

Takie nowe elementy na rynku są łatwo dostrzegalne, gdyż jego strona popytowa, często 

pozbawiona wiedzy na temat zaawansowanych technologii, nie jest świadoma w jaki sposób 

przy ich wykorzystaniu mogłyby zostać rozwiązane niektóre z istniejących problemów. To 

przedsiębiorcy kreują rozwiązania tych kwestii poprzez wykorzystywanie nowoczesnych 

technologii, często wcześniej zupełnie nieznanych klientom i rozwiązujących problemy, 

których oni sami mogli nie być świadomi lub godzili się z teoretycznym brakiem ich 

rozwiązania. 

Co istotne, Schumpeter za innowacje uznawał jedynie pierwsze zastosowanie danego 

rozwiązania w praktyce gospodarczej, natomiast kolejne wdrożenia nazwał imitacjami  

i przypisywał im znaczenie w dalszym rozwoju społeczno-gospodarczym. Rozróżniał on przy 

tym pojęcie wynalazku od innowacji, gdzie wynalazek postrzegał jako odkrycie czegoś,  

a dopiero jego praktyczne wykorzystanie po raz pierwszy określał innowacją. Te trzy zjawiska, 

tj. wynalazek (ang. invention), innowacja (ang. innovation) i imitacja (ang. immitation) tworzą 

razem tak zwaną triadę Schumpetera (Grzybowska, 2013, s. 523). Tak ustalona triada 

przypisuje największe znaczenie postaciom kluczowym dla gospodarki i rozwoju społeczno-
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gospodarczego, to jest innowacyjnym przedsiębiorcom-pionierom. To oni inicjują nowe 

procesy produkcji, reprezentując przy tym podażową część gospodarki, stąd koncepcje 

Schumpetera nazywa się także podażową teorią innowacji. Nie ignorował on przy tym roli 

popytu w gospodarce, uważając go za indykator potrzeb konsumentów, który przekłada się na 

inicjowanie procesów produkcyjnych (Grzybowska 2013, s.  523). Przedsiębiorca, który kieruje 

się poznawczymi metodami postępowania, inicjuje według Schumpetera proces powstawania 

innowacji poprzez dokonanie odkrycia i stworzenie wynalazku. Pomysły przekształcane są  

w rozwiązania, które mają przedsiębiorcy pozwolić na osiągnięcie sukcesu i umocnienie pozycji 

rynkowej (Grzybowska, 2013, s. 523). Schumpeter za przedsiębiorców postrzegał tylko 

jednostki wprowadzające innowacje prowadzące do nadzwyczajnych zysków. Kolejne 

zastosowania innowacji, a więc imitacje nie prowadzą już do nadzwyczajnych zysków, jednak 

przyczyniają się do rozwoju postępu i wpływają na rozwój organizacji, w których je 

wprowadzono. Działania innowacyjnych przedsiębiorców oraz ich naśladowców wzajemnie 

się przenikają i uzupełniają, co prowadzi do wytrącenia gospodarki ze stanu równowagi. 

Schumpeter tłumaczył w ten sposób cykl koniunkturalny, w którym hossa na rynku związana 

jest z wprowadzaniem innowacji, towarzyszącymi im nowymi inwestycjami i zwiększeniu 

zatrudnienia i produkcji. Związane z nimi nadwyżki i zwiększona podaż napotykają na 

niedostatecznie zwiększony popyt, co skutkuje recesją i sytuacją, w której słabe i mniej 

efektywne przedsiębiorstwa nie utrzymują się na rynku. Zastępowane są one stopniowo, 

nowymi, bardziej innowacyjnymi i sprawniejszymi przedsiębiorstwami, a proces ten został 

nazwany twórczą destrukcją (ang. creative destruction) (Grzybowska, 2013, s. 523-525).  

Według Schumpetera, który w swojej pracy z 1942 roku Kapitalizm, socjalizm, demokracja 

rozwinął termin twórczej destrukcji, „podstawowy impuls, który wprawia i utrzymuje w ruchu 

kapitalistyczny silnik pochodzi od nowych dóbr konsumpcyjnych, nowych metod produkcji 

 i transportu, nowych rynków i nowych form organizacji przemysłowych tworzonych przez 

kapitalistyczne przedsiębiorstwa” (Schumpeter, 2003, s. 82-83). W prezentowanym modelu 

innowacje generowane przez sektor badawczy stanowią podstawowe źródło wzrostu. 

Ekonomista ten podkreślał, że w procesie rozwoju ma miejsce nie tylko liniowe udoskonalanie 

starych rozwiązań, ale równocześnie zachodzi proces zmian jakościowych. Stara struktura 

gospodarcza podlega nieustannej rewitalizacji od wewnątrz, w trybie ciągłym niszczona jest 

stara struktura gospodarcza, ale w jej miejsce, także nieustannie, powstaje nowa, a ten proces 
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twórczej destrukcji jest kluczowym elementem kapitalizmu. Schumpeter podkreśla w swoich 

rozważaniach, iż twórcza destrukcja jest procesem, w którym ujawnienie się efektów działania 

poszczególnych jego elementów wymaga czasu, stąd nie ma możliwości oceny wydajności 

tego procesu na dany moment, a jedynie w czasie – w odniesieniu do lat, dekad, a nawet 

stuleci. Biorąc pod uwagę, że twórcza destrukcja jest procesem organicznym, analiza sytuacji 

w danym przedsiębiorstwie, a nawet branży, może ukazywać szczegóły mechanizmu tego 

procesu, jednak nie jest ona konstruktywna i nie może być podstawą wnioskowania dla ogółu. 

Zgodnie z rozważaniami tego ekonomisty, każda strategia biznesowa nabiera prawdziwego 

znaczenia jedynie na tle zachodzącego procesu i w obliczu wykreowanej przez niego sytuacji. 

Należy rozważać sytuację przedsiębiorstwa lub całej branży w kontekście twórczego 

zniszczenia, w ramach którego funkcjonują, a nie przy założeniu istnienia w warunkach 

wiecznego spokoju (Schumpeter, 2003, s.  83-84). P. Aghion i P. Howitt, którzy w 1992 roku 

przedstawili matematyczny model twórczej destrukcji, przyjęli założenie, że równowaga  

w modelu określana jest za pomocą równania na przyszłość, według którego ilość badań  

w kolejnym okresie zależy od ilości badań podejmowanych obecnie, a źródłem 

międzyokresowego związku pomiędzy nimi jest twórcze zniszczenie. Perspektywa dalszych, 

potencjalnie rewolucyjnych badań zniechęca do kontynuowania badań obecnych, co grozi 

obniżeniem oczekiwanych zysków (Aghion i Howitt, 1992, s. 323). Przedsiębiorstwa, które 

mają w danym momencie w posiadaniu jakąś rewolucyjną technologię czy zmianę systemu 

zarządzania lub funkcjonowania, są w stanie zająć dominującą pozycję na rynku kosztem 

innych, charakteryzujących się mniejszymi zdolnościami adaptacyjnymi podmiotów. Innym 

niszczącym elementem w procesie twórczej destrukcji jest ograniczanie miejsc pracy  

w znikających przedsiębiorstwach oraz u pracodawców, którzy posiadają i wprowadzają nowe 

pomysły. Pojawia się jednak przy tym element twórczy, czyli zapotrzebowanie na nowy rodzaj 

pracowników, od których wymaga się zdobycia nowych umiejętności i którzy, z powodu 

wprowadzonych zmian, mają wykonywać prace bardziej twórcze.  

Obecnie taką sytuację można obserwować na rynku finansowym, na którym twórcza 

destrukcja jawi się jako następstwo wykorzystywania nowoczesnych technologii cyfrowych. 

Przedsiębiorstwa finansowe dysponujące nowoczesnymi rozwiązaniami lub współpracujące  

z podmiotami je dostarczającymi zyskują dominację na rynku. Ich rozwiązania i produkty 

spotykają się z szerokim zainteresowaniem ze strony klientów, którzy skuszeni obietnicą 
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ułatwienia procesów, wzrostu ich bezpieczeństwa czy szybkości i wygody szeroko z nich 

korzystają. Istotną kwestię stanowi również fakt, że klienci oczekują pewnych rozwiązań, 

ponieważ przenoszą swoje oczekiwania na dostawców usług finansowych, nauczeni 

doświadczeniem z innych branż, na przykład telekomunikacyjnej. Postępująca automatyzacja, 

wykorzystywanie sztucznej inteligencji czy obsługa części procesów z poziomu aplikacji 

webowych i mobilnych sprawiają, że powszechna w instytucjach finansowych jest redukcja 

zatrudnienia na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą klienta, natomiast rośnie 

popyt na programistów i osoby odpowiedzialne za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

Wymagana jest jednak od nich znajomość specjalistycznej wiedzy, która stanowi o ich 

atrakcyjności z punktu widzenia pracodawcy. Jest to jeden z efektów rozwoju 

technologicznego, podczas którego marginalizacji ulega rola pracy ludzkiej (także kapitału 

ludzkiego), zauważa się, że bardziej opłacalne od podejścia pracochłonnego jest to 

kapitałochłonne. Wobec tego izokwanta funkcji produkcji ulega przesunięciu w kierunku osi 

reprezentującej kapitał, co widać na wykresie 1.1.  

 

Wykres 1.1 Izokwanty funkcji produkcji przy różnych rodzajach postępu technicznego, gdzie 
L – nakład pracy, K - nakład kapitału 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przykładowych wyliczeń 

Zjawisko istotnego zmniejszenia popytu na siłę roboczą powodowane przez postępującą 

automatyzację oraz rozwój technologii informatycznych i informacyjnych opisywał już w 1995 

roku J. Rifkin w swojej książce Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery 

postrynkowej. J.Rifkin prowadził badania nad rynkiem pracy, które pozwoliły mu dojść do 
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wniosków, że przytoczone zmiany spowodowały masową redukcję zatrudnienia, a tym samym 

skurczenie się, a nawet zanik pewnych grup zawodowych. Wynikiem tej sytuacji było  

w połowie lat 90-tych XX wieku bezrobocie najwyższe od czasu kryzysu w latach 30-tych 

(Malikowski, 2002, s. 275). Rifkin zwrócił uwagę, iż trzecia rewolucja przemysłowa wywarła 

wpływ na to, w jaki sposób, z wykorzystaniem nowoczesnych w tamtym czasie komputerów, 

organizowana jest działalność gospodarcza. Pozwalają one na wykonywanie niektórych funkcji 

koncepcyjnych, ułatwiają zarządzanie i administrację, co skutkuje likwidacją lub 

ograniczaniem niektórych szczebli zarządzania, upraszczaniem procesów produkcji  

i dystrybucji oraz ograniczaniem administracji. W wyniku tak zwanego reengineeringu, a więc 

redukcji zatrudnienia, spowodowanej wprowadzeniem bardziej zaawansowanych technologii, 

której towarzyszy jednoczesny wzrost wydajności, gospodarka jest w stanie produkować 

więcej dóbr i dostarczać więcej usług przy zatrudnieniu ograniczonej liczby pracowników. 

Pracy jest coraz mniej, nie tylko dla najmniej wykwalifikowanych pracowników, ale i dla tych  

z wyższymi kwalifikacjami, a jeśli pracują to ich praca jest wynagradzana proporcjonalnie niżej 

niż wcześniej. Warta zauważenia jest koncepcja Rifkina na temat redukcji zatrudnienia, 

będącej efektem zmian technologicznych i organizacyjnych w sektorach gospodarki, 

szczególnie w ramach rolnictwa. Uważał on, iż „odkrycia technologiczne w rolnictwie 

zapowiadają wzrost produktywności i redukcję zatrudnienia na skalę nieporównywalną  

z jakąkolwiek dotychczas rewolucją techniczną w historii świata” (Rifikin, 2001, s. 167).  

W wyniku rozwoju technologicznego produkcja rolna rozwinęła się w zastraszającym tempie, 

co skutkowało kryzysem nadprodukcji, a w jego efekcie znaczącym spadkiem cen. W celu 

pokrycia strat, rolnicy intensyfikowali produkcję, co spowodowało pogłębienie spadków cen, 

a finalnie upadłość wielu gospodarstw rolnych, zazwyczaj tych rodzinnych i małych, w których 

nowoczesne rozwiązania technologiczne byłyby nieopłacalne, a często wręcz niemożliwe do 

wprowadzenia.  

 Technologie w koncepcji gospodarki opartej na wiedzy 

Za tradycyjne czynniki produkcji uznaje się kapitał, pracę oraz ziemię i zasoby naturalne, 

od których ilości zgromadzonej na danym terenie zależy jego rozwój. W procesie poszukiwania 

nowych źródeł rozwoju zauważono, że wiedza, obok czynników tradycyjnych, stanowi źródło 

dobrobytu i jeden z kluczowych czynników produkcji (Chojnicki i Czyż, 2003, s. 203). 

Pierwszych rozważań na temat gospodarki opartej na wiedzy można doszukiwać się w pracach 
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P. Druckera i F. Machlupa, którzy na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku skupiali się na 

tematyce powstawania innowacyjnych branż i ich wpływie na gospodarkę (Hadad, 2017,  

s. 207). Definicja gospodarki opartej na wiedzy powstała jednak dopiero w latach 90 XX wieku 

i odnosi się do ograniczenia liczby pracowników i zmiany ich struktury (zmniejszenie liczby 

pracowników fizycznych, większy udział pracowników umysłowych) na skutek przeobrażeń 

technologicznych oraz uwzględnienia rosnącej roli globalizacji (Drucker, 1998). W ramach tej 

idei wiedza oraz informacja stanowią główne siły napędowe dla gospodarki (Makulska, 2002, 

s. 175), a usługi są sektorem dominującym w wytwarzaniu produktu krajowego brutto oraz 

ilości zatrudnionych, stąd gospodarka oparta na wiedzy określana jest także mianem „nowej 

gospodarki”, „gospodarki świadczeń” bądź „gospodarki nadmiaru” (Skrzypek, 2011, s. 271-

274). Jedno z pierwszych kompleksowych badań na temat gospodarek opartych na wiedzy, 

którego wyniki zostały opublikowane pod postacią raportu w 1996 roku, zostało 

przeprowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a w ich 

efekcie powstała jedna z pierwszych definicji tego zjawiska (OECD, 1999, s. 77-82). Według 

raportu Organizacji, gospodarki takie opierają się na zarządzaniu wiedzą – generowaniu, 

dystrybucji oraz zastosowaniu wiedzy i informacji (Skrzypek, 2011, s. 278). Warto zaznaczyć, 

że istotny udział w tworzeniu koncepcji gospodarki opartej na wiedzy miały międzynarodowe 

organizacje, takie jak wskazana już OECD, Unia Europejska czy Bank Światowy, które swoimi 

działaniami rozpropagowały koncepcję na skalę globalną (Kukliński, 2011, s. 65). Wiedza pełni 

rolę czynnika napędzającego innowacje, dla których opracowywania i wdrażania niezbędna 

jest nowa wiedza. Tworzą one pewnego rodzaju „samonapędzający się” mechanizm, w którym 

trudno wskazać co jest przyczyną (Grzybowska, 2013, s. 525). Wskazuje się, że gospodarka 

oparta na wiedzy stanowi w szerokim ujęciu przemysły zajmujące się nowoczesnymi 

technologiami, zatrudniające wysoko wykwalifikowanych pracowników z sektorów takich jak 

finanse oraz informatyka i telekomunikacja, a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw opiera 

się na wiedzy, która stanowi o ich potencjale (Makulska, 2002, s. 170-175).  

Należy zauważyć, że wiedza obejmuje sobą także informacje przydatne w podejmowaniu 

decyzji gospodarczych i może być traktowana równocześnie zarówno jako produkt, jak  

i czynnik wzrostu. Wiedza może być obiektem wymiany handlowej i stanowić dobro 

ekonomiczne, jednak dopiero jej wykorzystanie do produkcji towarów i usług stanowi o jej 

przyczynieniu się do wzrostu gospodarczego (Makulska, 2002, s. 177-178). Jest ponadto 
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kluczowym zasobem kształtującym porządek społeczny, a nierówności społeczne opierające 

się na wiedzy stanowią główne wyzwanie dla tego systemu (Skrzypek, 2011, s. 270). Do 

warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy zalicza się: dogodne środowisko 

instytucjonalne, które umożliwia nieskrępowany przepływ wiedzy, inwestycje ponoszone na 

rozwój nowoczesnych technologii, w szczególności informatycznych i telekomunikacyjnych, 

wykształcone społeczeństwo, które posiada wiedzę i ma zdolności w zakresie jej tworzenia  

i wykorzystywania, posiadanie struktury komunikacyjnej pozwalającej na przepływ wiedzy, 

komunikację i rozpowszechnianie informacji, uniwersytety, rozwinięte ośrodki badawcze  

i współpracujące z nimi przedsiębiorstwa oraz zachęty do rozwijania przedsiębiorczości 

(Skrzypek, 2011, s. 274). Te uwarunkowania sprawiają, że w konsekwencji, gospodarka oparta 

na wiedzy jest bytem, w którym wiedza ma swobodne warunki do rozwoju, jest tworzona, 

przyswajana, wykorzystywana, ulepszana i przekazywana innym podmiotom rynkowym, co 

sprzyja szybszemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Gospodarka oparta na wiedzy 

wskazywana jest jako ważna doktryna funkcjonująca wśród trzech głównych paradygmatów 

(obok liberalnego i modernizacyjnego) opisujących gospodarkę na początku obecnego stulecia 

(Skrzypek, 2011, s. 279).  

 

Rysunek 1.1 Rodzaje przedsiębiorstw ze względu na intensywność wykorzystania wiedzy  
i orientację na usługi 
Źródło: opracowanie na podstawie (Onak-Szczepanik, 2005, s. 37)  

Wskazuje się, że w ramach koncepcji gospodarki opartej na wiedzy można rozróżnić,  

w zależności od intensywności wykorzystywania wiedzy oraz orientacji na usługi, cztery 
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rodzaje przedsiębiorstw, które opisane zostały na rysunku 1.1. Dwa z nich, to jest 

przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne są przedsiębiorstwami tradycyjnymi, 

charakterystyczne są dla ery przemysłowej i rozróżniane są ze względu na intensywność 

orientacji na usługi, natomiast wykorzystywanie przez nie wiedzy jest niskie. W erze wiedzy, 

kiedy to intensywność jej wykorzystywania jest wysoka, rozróżniane są przedsiębiorstwa 

tworzące wiedzę oraz te intensywnie ją wykorzystujące i skupione na usługach, a więc 

przedsiębiorstwa wiedzy tworzące wartość dodaną.  

Gospodarka oparta na wiedzy, to paradygmat, który z powodzeniem można dopasować do 

gospodarek w Ameryce Północnej, Australii i Azji oraz w wielu krajach Europy na przełomie 

wieków XX i XXI oraz obecnie. Badacze zwracają jednak uwagę, że teoria gospodarki opartej 

na wiedzy może być już trochę zdezaktualizowana i nie opisuje już wystarczająco oraz nie 

odzwierciedla w odpowiedni sposób najbardziej rozwiniętych i innowacyjnych gospodarek.  

A. Kukliński w artykule Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości. 

Na spotkanie z enigmą XXI wieku podnosi, iż koncepcja gospodarki opartej na wiedzy ulega, 

znanemu z rozważań Schumpetera, procesowi twórczej destrukcji (Kukliński, 2011, s. 65-68). 

Doktryna ta uzupełniana i zastępowana jest przy tym koncepcją gospodarki opartej na 

mądrości, zgodnie z którą mądrość należy rozumieć jako „integrację wiedzy, wyobraźni, 

doświadczenia oraz świadomości kanonów dobra i zła”. Koncepcja ta nie zakłada odrzucenia 

tej wcześniejszej, ale stanowi jej rozwinięcie. Kluczowym elementem rozwoju nadal pozostaje 

wiedza, która stanowi jego podstawowy czynnik. Definicja gospodarki opartej na mądrości 

uwzględnia w sobie jednak dodatkowe elementy takie jak: wyobraźnia, która ma stanowić 

„nośnik procesów rozwoju wizyjnego myślenia strategicznego”, doświadczenie, które jest 

nauką na przyszłość, ale także barierą w innowacyjnym myśleniu oraz kanon dobra i zła, czyli 

etykę, która powinna być integralnym elementem kształtowania gospodarki w XXI wieku.  

A. Kukliński wskazuje ponadto, że główną przyczyną porażki koncepcji gospodarki opartej na 

wiedzy było ignorowanie przez nią elementu etycznego (Kukliński, 2011, s. 68). Chociaż 

rozważania na temat gospodarki opartej na mądrości mają na ten moment charakter głównie 

dywagacyjny oraz odnoszą się raczej do obecnego i przyszłego stanu gospodarek, stąd nie ma 

dostatecznych badań na potwierdzenie realizacji jej założeń i efektów dla rozwoju 

gospodarczego w rzeczywistości, to wśród gospodarek opartych na wiedzy można 

zaobserwować tendencje w dążeniu do gospodarek opartych na mądrości. Rządy państw oraz 
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organizacje pozarządowe, a także organizacje ponadnarodowe podejmują działania w zakresie 

godzenia ze sobą rozwoju technologicznego z etyką. Podejmowane są kroki prawne w zakresie 

ochrony dóbr człowieka, jakimi są jego prywatność czy dane osobowe, organy nadzorów 

finansowych kontrolują instytucje rynku finansowego celem zapewnienia bezpieczeństwa  

i stabilności finansowej w obliczu daleko idącej cyfryzacji, a działania podejmowane przez 

rządy państw mają na celu wspieranie innowacyjności i stawianie na rozwój rodzimych 

gospodarek. Wskazane elementy, które są obecnie właściwe dla wielu państw rozwiniętych, 

wpisują się w doktrynę gospodarki opartej na mądrości, gdyż działania gospodarcze nie 

ograniczają się już jedynie do rozwoju samej wiedzy, ale jak to opisał A. Kukliński, na  integracji 

wiedzy z wyobraźnią, doświadczeniem oraz zasadami etycznymi.   

 Technologie cyfrowe jako determinanta czwartej rewolucji przemysłowej 

Postęp technologiczny jest jednym z nieodzownych elementów rozwoju ludzkości. Niesie 

on ze sobą szereg zmian zachodzących na poziomach gospodarczym, społecznym  

i kulturalnym. Jeśli zmiany w przemyśle, wywołane zastosowaniem rewolucyjnego odkrycia 

czy wynalazku, obejmują swoim zakresem wiele dziedzin życia i w stosunkowo krótkim okresie 

zmieniają oblicze gospodarki, mamy do czynienia z tak zwaną rewolucją przemysłową 

(Olender-Skorek, 2017, s. 40-41).  Następstwami rewolucji przemysłowych są również zmiany 

w nauce, w szczególności w naukach technicznych i społeczno-ekonomicznych. W literaturze 

przedmiotu wyróżniono do tej pory cztery rewolucje przemysłowe, wśród których znajduje się 

rewolucja czwarta, najmłodsza i dopiero się kształtująca. Zgodnie z teorią, każdej  

z zaobserwowanych do tej pory rewolucji przemysłowych można przypisać rewolucyjny 

wynalazek bądź odkrycie, wokół którego oscylują zachodzące zmiany. Charakterystyczne dla 

każdej z rewolucji cechy i estymowane daty rozpoczęcia zostały przedstawione w tabeli 1.1.  
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Tabela 1.1 Rewolucje przemysłowe i ich ogólna charakterystyka 

Rewolucja 
przemysłowa 

Początek Określenie 
Wynalazek 

(Data powstania) 
Charakterystyka 

Pierwsza Koniec 
XVIII wieku 

Wiek pary Maszyna parowa 
(1763 r.) 

Mechanizacja, produkcja 
mechaniczna wspomagana siłą 

pary i wody 

Druga Początek 
XX wieku 

Wiek 
elektryczności 

Linia produkcyjna 
(1870 r.) 

Elektryfikacja, produkcja masowa 
wspomagana energią elektryczną, 

karty perforowane 
wykorzystywane do zapisu 

informacji 

Trzecia 
Lata 70. XX 

wieku 
Wiek 

komputerów 

Układ logiczny, 
wykorzystanie 
sterowników 

programowalnych 
(1968 r.) 

Cyfryzacja, automatyzacja procesu 
produkcji, mikrokontrolery do 

sterowania maszynami 

Czwarta 
 

Gospodarka 4.0 
Przemysł 4.0 

Cyfryzacja 4.0 

Lata 10. 
XXI wieku 

Wiek zanikania 
bariery pomiędzy 

ludźmi a 
maszynami 

Internet (1991 r.) 

Powszechne wykorzystanie sieci  
i Internetu, inteligentne fabryki, 
zastosowanie cyber-fizycznych 

systemów produkcji, 
komunikowanie i 

samodoskonalenie się obiektów 
Źródło: opracowanie na podstawie (Bloem i in., 2014, s. 7-14)  

Początek pierwszej rewolucji przemysłowej, zgodnie z opisem Arnolda Toynbee, który 

wprowadził ten termin do literatury w roku 1884 (Blaug, 2000, s. 35), datuje się na rok 1763,  

a za wynalazki tej epoki uznaje się silnik parowy, kolej żelazną oraz zapoczątkowanie produkcji 

mechanicznej (Schwab, 2016a, s. 11). Pierwszych oznak drugiej rewolucji przemysłowej 

upatruje się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy wraz z pojawieniem się i rozwojem 

elektryczności oraz wynalezieniem linii produkcyjnej rozpoczęto produkcję masową. 

Wynalazkiem przełomowym dla trzeciej rewolucji przemysłowej był komputer. Pierwsza 

maszyna tego typu, czyli ważący 27 ton i zajmujący 140 metrów kwadratowych ENIAC, została 

skonstruowana w 1946 roku (Pierwszy komputer na świecie), jednak początek trzeciej 

rewolucji przemysłowej datuje się na przełom lat 60 i 70 XX wieku, kiedy wzmożone zostały 

wynikające z powszechnego zastosowania komputerów w produkcji, procesy 

automatyzacyjne i cyfryzacyjne oraz upowszechniła się ich obecność w domach osób 

prywatnych. Współcześnie wielu badaczy zaczyna mówić o trwającej czwartej rewolucji 

przemysłowej.  

Termin „czwarta rewolucja przemysłowa” został po raz pierwszy wykorzystany w 2011 roku 

na targach technologicznych w Hanowerze w odniesieniu do projektu promującego 

komputeryzację procesów wytwórczych przedstawionego przez rząd Niemiec (Kagermann, 
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Wolf-Dieter i Wahlsetr, 2011) i miał być technologiczną krajową strategią do roku 2020, 

propagowaną przez Ministerstwo Edukacji i Badań Narodowych oraz Ministerstwo Gospodarki 

i Energii (Komisja Europejska, 2017a, s. 3). Rządy innych krajów są także świadome 

zachodzących zmian i pod postacią licznych programów rządowych wzywają do jak 

najlepszego przygotowania się przez podmioty rynkowe do tych zmian i pełnego 

wykorzystania ich potencjału (Olender-Skorek, 2017, s. 41).  Czwarta rewolucja przemysłowa 

nazywana jest także Przemysłem 4.0, Gospodarką 4.0 bądź Cyfryzacją 4.0.  Od tamtego czasu 

koncepcja ta zyskała na popularności, a jednym z jej orędowników jest Klaus Schwab, 

przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego, który w 2016 roku stwierdził, że 

rewolucja ta przyniesie „fuzję technologii, która zatrze granice między sferami fizyczną, 

cyfrową i biologiczną” (Schwab, 2016b). Ekonomista ten wskazuje dodatkowo na szczególny 

charakter czwartej rewolucji przemysłowej, gdyż elementy jej rdzenia, to jest sprzęt 

komputerowy, oprogramowanie i sieci nie są niczym nowym, a rewolucyjny charakter zmian 

drzemie w zmianie sposobu ich wykorzystania na bardziej wyrafinowany i zintegrowany. Takie 

wykorzystanie technologii sprawia, że przekształceniu ulegają społeczeństwa i gospodarka,  

a świat znajduje się w momencie przegięcia, po którym w pełni widoczne będą efekty 

technologii cyfrowych, głównie w postaci rozwoju automatyzacji (Schwab, 2016a, s. 12). 

Rewolucja ta ma doprowadzić do powstania zintegrowanych sieci w różnych obszarach:  

 internetu ludzi, obejmującego sieci społecznościowe i biznesowe, 

 internetu rzeczy, obejmującego sieci urządzeń, 

 internetu usług, czyli inteligentnych sieci usług i procesów logistycznych,  

 internetu danych, czyli sieci danych pochodzących z internetu rzeczy.  

Analizując procesy zachodzące w przemyśle, badacze tematu zauważają, że powoli zatarciu 

ulegają różnice pomiędzy ludźmi a maszynami. Coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie 

tak zwanych inteligentnych urządzeń oraz aplikacji, codziennością jest stosowanie sztucznej 

inteligencji w wielu aspektach życia, począwszy od wykrywania chorób, rozpoznawania twarzy 

(biometrii), tworzenia ratingów kredytowych, podejmowania decyzji inwestycyjnych czy 

wykonywania zaawansowanych symulacji inżynieryjnych, a skończywszy na porozumiewaniu 

się urządzeń, ich uczeniu się i samodoskonaleniu. Sytuacja taka jest następstwem 

wynalezienia w 1991 roku internetu, który w kolejnych latach był rozwijany i w różnych 

formach wykorzystywany w wielu aspektach życia.  



37 
 

Współczesne gospodarki, których długookresowy rozwój bazuje na założeniach teorii 

endogenicznych, koncentrują się silnie na postępie technologicznym będącym efektem 

rozwoju i wykorzystywania kapitału intelektualnego (Niklewicz-Pijaczyńska. 2013, s. 335). 

Funkcjonujące na zmieniającym się rynku przedsiębiorstwa inwestują w rozwiązania 

technologiczne mające na celu efektywne gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie 

wiedzy, przyczyniając się tym samym do wzrostu gospodarczego. Liczne teorie ekonomiczne 

zgodnie potwierdzają, że jednym z kluczowych elementów dla rozwoju są innowacje, które 

mają istotny wpływ na jego przyspieszenie. Interesujące spojrzenie na innowacyjność, której 

źródła także upatrywane są w działalności podmiotów gospodarczych, prezentuje Peter  

F. Drucker (Drucker, 1992, s. 29), według którego „innowacja jest szczególnym narzędziem 

przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności 

gospodarczej lub do świadczenia nowych usług”. Zaznacza on, że innowacji można się nauczyć 

i należy ją praktykować, a przedsiębiorcy powinni „w celowy sposób szukać źródeł innowacji, 

szukać zmian i ich objawów, wskazujących na okazję do skutecznej innowacji”.  

Wspólnym mianownikiem instytucjonalizmu, teorii rozwoju gospodarczego Schumpetera oraz 

koncepcji gospodarki opartej na wiedzy jest postrzeganie rozwoju technologicznego jako 

jednego z głównych czynników warunkujących wzrost gospodarczy, który w konsekwencji 

przekłada się na rozwój gospodarczy. Opierają się one na założeniu, że innowacje i wiedza 

wypływają od przedsiębiorców, którzy kierowani chęcią maksymalizacji zysku, czyli realizacji 

nadrzędnego celu prowadzonej działalności, podejmują działania innowacyjne. Obecnie, 

wobec trwającej czwartej rewolucji przemysłowej, wprowadzane są w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw nowe dla nich rozwiązania opierające się na wykorzystywaniu technologii 

cyfrowych. Zmiany zachodzące podczas rewolucji przemysłowych mają charakter powszechny 

i wpływają na niemal wszystkie obszary życia, to jest gospodarkę, społeczeństwo i kulturę. Ich 

totalny charakter prowadzi do zmian także w instytucjach, czyli tworzących pewien porządek 

zasadach i normach postępowania, także usankcjonowanych prawem, wykształconych przez 

społeczeństwo i zakorzenionych w mentalności ludzi. Zgodnie z teorią instytucjonalną, 

wprowadzane zmiany technologiczne ścierają się z instytucjami, które ulegają opóźnionym  

i spowolnionym zmianom w porównaniu do technologii. Prowadzi to do konfliktu, wskutek 

którego następują zmiany w sferze wytwórczej, zmienia się ludzka mentalność oraz idee  

i poglądy. Technologie cyfrowe wpisują się w ten charakter, gdyż wobec przemian, które niesie 
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ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa wykształciła się już nowa forma społeczna, czyli 

społeczeństwo informacyjne, dla którego strategicznym zasobem stała się wiedza (Balcewicz, 

2019).  Technologie cyfrowe umożliwiają coraz szybszy dostęp do zasobów, produktów i usług, 

zmianie ulegają: sposób prowadzenia przedsiębiorstw, sposoby komunikacji, reklamy  

i promocji, co prowadzi do zmian w relacjach handlowych, gospodarczych i społecznych. 

Wskazuje się ponadto, że obecne pokolenie młodzieży, które wchodzi właśnie na rynek pracy, 

jest generacją wychowywaną w warunkach ciągłego i bezpośredniego kontaktu z technologią, 

przez co rzeczywistość wirtualną zrównuje z tą realną (Grewiński, 2018, s. 19). Według 

Schumpetera ciągłe wytrącanie gospodarki ze stanu równowagi poprzez wprowadzanie 

innowacji, jest kluczowe dla długofalowego rozwoju. Współcześnie innowacje mają charakter 

ciągły i stanowią źródło trwałej przewagi konkurencyjnej oraz odgrywają kluczową rolę  

w procesie rozwoju gospodarki (Kaliszczak, 2011, s. 348). Schumpeterowski przedsiębiorca 

stanowi podstawę dla rozwoju gospodarczego, gdyż to on inicjuje nowe rozwiązania. Jako 

„kreatywny niszczyciel” zastępuje dotychczasowe, działające jeszcze procesy, produkty czy 

usługi nowymi, które są bardziej sprawne i funkcjonują na zupełnie innej zasadzie niż 

wcześniejsze (Kaliszczak, 2011, s. 348). Wdrażanie technologii cyfrowych przez 

przedsiębiorców w toku ich działalności ma dokładnie taki charakter. Wykorzystanie ich przez 

na przykład przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe pozwala na usprawnienie procesów 

związanych z tworzeniem produktów, ich marketingiem, sprzedażą czy likwidacją szkód, także 

poprzez zastąpienie ich nowymi procesami. Wdrożenie przez przedsiębiorców innowacji 

opierających się na technologiach cyfrowych możliwe jest dzięki wykorzystaniu wiedzy, która 

doprowadziła do ich powstania. W myśl założeń koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, 

stanowi ona źródło dobrobytu i jeden z kluczowych czynników produkcji. Pełni ona ponadto 

rolę czynnika napędzającego innowacje. Do gospodarek opartych na wiedzy można zaliczać 

współczesne gospodarki krajów wysokorozwiniętych, gdzie istnieją gałęzie przemysłu 

zajmujące się nowoczesnymi technologiami, w których zatrudnienie znajdują wysoko 

wykwalifikowani pracownicy z sektorów takich jak finanse oraz informatyka i telekomunikacja, 

a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw opiera się na wiedzy, która stanowi o ich 

potencjale (Makulska, 2002, s. 170-175). Zakłady ubezpieczeń, które wykorzystują wiedzę  

z zakresu technologii cyfrowych celem wprowadzania innowacji wpisują się w założenia 

gospodarki opartej na wiedzy. Są to przedsiębiorstwa, które z jednej strony opierają swoje 

działania na wiedzy i przetwarzaniu informacji, a z drugiej wykorzystują wiedzę do wdrażania 
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nowych rozwiązań i innowacji, tworząc tym samym nową wiedzę i przyczyniając się do 

wzrostu, najpierw przedsiębiorstwa, a w konsekwencji wzrostu i rozwoju gospodarczego.  

Zgodnie z przedstawionymi teoriami ekonomicznymi i koncepcjami próbującymi 

opisać rolę technologii w procesie rozwoju gospodarczego, a także faktem, iż zakłady 

ubezpieczeń są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, należy oczekiwać, że 

będą podejmowały one innowacyjne działania. Będą się one opierać na wykorzystywaniu 

wiedzy i nowoczesnych technologii, zwłaszcza technologii cyfrowych, co z kolei będzie 

prowadziło do wypracowywania przez zakłady ubezpieczeń zysków i osiągania założonych 

celów, gdzie celem nadrzędnym funkcjonowania przedsiębiorstw jest w praktyce najczęściej 

maksymalizacja jego zysków lub wartości. Oczekiwanie to jest szczególnie uzasadnione przez 

czas, w którym się znajdujemy, a więc trwającą czwartą rewolucję przemysłową, która może 

być przełomowa nie tylko dla funkcjonowania społeczeństw i gospodarek, ale także z punktu 

widzenia prowadzenia przedsiębiorstw, w tym tych skupiających się na działalności 

ubezpieczeniowej.  

 Technologie cyfrowe na rynku ubezpieczeń9 

1.6.1 Prezentacja metody badań literaturowych 

Wykorzystywanie technologii cyfrowych na rynkach finansowych, z naukowego punktu 

widzenia, jest problemem, który został już dostrzeżony i jest coraz szerzej eksplorowany przez 

badaczy tematu. Ta problematyka badawcza charakteryzuje się rosnącą popularnością, która 

jest zbieżna z postępującym rozwojem technologii cyfrowych i ich rosnącą adaptacją. Biorąc 

pod uwagę to, że czwarta rewolucja przemysłowa jest jeszcze we wczesnym etapie rozwoju 

można oczekiwać, że wiele z efektów cyfryzacji może być jeszcze mało widocznych, a tym 

samym pozostają one niezbadane przez naukowców. Zastanawiający jest wobec tego stan  

i aktualność wiedzy naukowej na ten temat. Zbadania wymaga głębokość rozpoznania tematu, 

szczególnie w zakresie cyfryzacji w ramach działalności podmiotów rynkowych. W przypadku 

zakładów ubezpieczeń obszar ten może być ciekawy szczególnie w kontekście prowadzonej 

przez nich działalności ubezpieczeniowej w obszarze widocznym z punktu widzenia klientów  

                                                      
9 Niniejszy podrozdział, w częściach dotyczących analizy bibliometrycznej, w skróconej i zmienionej wersji został 
przygotowany do publikacji p.t. Literatura a technologie cyfrowe w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli 
upraw – analiza bibliometryczna jako rozdział monografii przygotowywanej przez słuchaczy Międzywydziałowych 
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Innowacyjna Gospodarka Otwarta prowadzonych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. Publikacja ta ma ukazać się w 2022 roku. 
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i innych podmiotów rynkowych, to jest działalności bezpośredniej. Zainteresowanie budzi 

także poruszana w literaturze naukowej kwestia wykorzystywania technologii cyfrowych  

w poszczególnych liniach produktów ubezpieczeniowych, na przykład w ubezpieczeniach 

upraw.   

W celu zbadania jakie oraz jak głęboko przestudiowane są obszary badawcze poruszane  

w literaturze naukowej dotykającej tematu cyfryzacji w działalności ubezpieczeniowej 

konieczne jest przeprowadzenie analizy literatury. Pierwszym etapem analizy jest 

przeprowadzenie analizy bibliometrycznej publikacji naukowych w badanym obszarze. 

Bibliometria, nazywana wcześniej bibliografią statystyczną, to wykorzystywanie metod 

matematycznych i statystycznych do przeprowadzania badań piśmiennictwa (Robinson-

Garcia, Mongeon, Jeng i Costa, 2017). Badania te prowadzone są na podstawie danych takich 

jak ilość i częstotliwość publikacji na dany temat, ze zwróceniem uwagi na cechy takie jak: tytuł 

czasopisma, autor publikacji, kraj czy słowa kluczowe. Wykorzystanie bibliometrii pozwala na 

statystyczne podsumowanie literatury dostępnej na dany temat poprzez identyfikację 

kluczowych tematów poruszających dany przedmiot badań, identyfikację wzorców i powiązań 

oraz wpływu jaki poszczególny autor, czasopismo czy publikacja mają na rozwój literatury  

w danym obszarze. Analiza bibliometryczna pozwala ponadto na identyfikację zależności 

pomiędzy autorami i/lub publikacjami oraz pozwala zidentyfikować publikacje o największym 

wpływie na kolejne publikacje w danym obszarze (Laengle i Sigifredo, 2017).  

Analizie poddane zostały publikacje zebrane w bazie danych Scopus i została ona 

przeprowadzona na bazie wizualizacji przygotowanych w programie VOSviewer, czyli 

narzędziu służącym do indukcyjnych opisów powiązań pomiędzy publikacjami 

przygotowywanych w oparciu o metadane. Program ten został opracowany przez Leiden 

University i pozwala, w oparciu o dane bibliometryczne, na wizualizację sieci powiązań, analizę 

cytowań, współautorstwa i powiązanych słów kluczowych (Kincewicz, Żemigała i Mijal, 2012 

s. 273). Głównymi technikami w wykorzystanej metodzie są: mapowanie (ang. mapping), czyli 

określanie relacji między obiektami i ich wizualizacja oraz grupowanie (ang. clustering), czyli 

określanie czy obiekty przynależą do zbiorów na podstawie współwystępowania określonych 

kryteriów (Waltman, van Eck i Noyons, 2010). Analiza ma na celu wskazanie autorów, którzy 

mają największy wkład w rozwój dorobku naukowego w badanej tematyce, biorąc pod uwagę 

popularność ich publikacji mierzoną ilością cytowań. Badanie przeprowadzone zostało na 



41 
 

dwóch poziomach, pierwszym ogólnym, dotyczącym literatury poruszającej temat 

ubezpieczeń oraz cyfryzacji i drugim, charakteryzującym się wyższym poziomem 

szczegółowości, odnoszącym się do wykorzystania poszczególnych technologii cyfrowych na 

rynkach ubezpieczeń upraw. Przeprowadzone w ten sposób badanie bibliograficzne stanowi 

podwaliny do dalszego przeglądu literaturowego, już z uwzględnieniem szczegółowej tematyki 

poruszanej w publikacjach. Tak przeprowadzone badania posłużą zbadaniu popularności 

poruszanej tematyki w publikacjach naukowych, znalezieniu luki badawczej oraz postawieniu 

granic problemu badawczego. 

1.6.2 Cyfryzacja w ubezpieczeniach – przegląd bibliometryczny 

W celu wykonania analizy bibliometrycznej posłużono się danymi zebranymi w bazie 

danych Scopus. Jest to baza danych naukowych online prowadzona od 2004 roku przez 

wydawnictwo naukowe Elsevier i jest to według niego baza danych, która zawiera największą 

kolekcję abstraktów artykułów naukowych w jednym miejscu (Elsevier, 2021). Wyjaśnienia 

wymaga fakt, że skupiono się tutaj na poszukiwaniu publikacji dotyczących po pierwsze 

cyfryzacji (ang. digitalization), nie technologii cyfrowych, o których jest mowa w dominującej 

części niniejszej pracy. Wynika to z faktu innego rozumienia cyfryzacji w polskiej literaturze  

i anglojęzycznego odpowiednika digitalization w literaturze zagranicznej. W języku polskim 

brak jednoznacznej definicji cyfryzacji. Zgodnie z definicją słownikową digitalizację 

(dygitalizację) można rozumieć jako „nadawanie postaci cyfrowej danym pisanym  

i drukowanym, zawartym na nośnikach magnetycznych lub innych”, natomiast cyfryzacja jest 

rozumiana jako tożsama z digitalizacją lub jako „rozpowszechnianie i popularyzowanie 

techniki cyfrowej oraz wprowadzanie na szeroką skalę infrastruktury elektronicznej” (Sjp.pl, 

b.d., Cyfryzacja). W języku angielskim cyfryzacja (digitalization) to „wykorzystanie technologii 

cyfrowych do zmiany modelu biznesowego i zapewnienia nowych możliwości generowania 

przychodów i tworzenia wartości; jest to proces przechodzenia do biznesu cyfrowego” 

(Gartner, 2022), stąd w przeszukiwaniu anglojęzycznej bazy danych autorka posłużyła się tym 

wyrażeniem w zastępstwie do „wykorzystywania technologii cyfrowych”, które to 

sformułowanie jest stosowane w pozostałej części pracy. Takie rozumienie cyfryzacji zbieżne 

jest z potocznym sposobem wykorzystywania tego wyrażenia oraz stosowane jest przez 

autorów publikacji w tym obszarze, wśród których można wskazać A. Chmilowskiego  

w publikacji Insurtech – zmiany tradycyjnych ubezpieczeń w kontekście ekonomii współpracy 
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(Chmilowski, 2019) czy przytaczany już wcześniej raport PIU i Accenture Cyfryzacja sektora 

ubezpieczeń w Polsce (Accenture i PIU, 2018).  

Aby odnaleźć poruszane w literaturze naukowej tematy związane z cyfryzacją  

w ubezpieczeniach posłużono się komendą wyszukiwania, która wymaga aby w tytule lub 

abstrakcie artykułu znalazła się tematyka ubezpieczeń i co najmniej jedno słowo kluczowe  

z zakresu (rysunek 1.2): cyfryzacja, insurtech lub fintech (dla terminu digitization 

uwzględnionego w komendzie, oznaczającego proces konwertowania danych na format 

cyfrowy, polskim odpowiednikiem - tak samo jak dla digitalization jest „cyfryzacja” – choć 

mogłaby to być także „cyfracja”, jednak jest to termin w polskiej praktyce niemal 

niestosowany). W wyszukiwaniu uwzględniono wyrażenie fintech, ponieważ (jak opisano 

wcześniej we wstępie) początkowo start-upy i przedsiębiorstwa technologiczne działające  

w finansach, w obszarze ubezpieczeń kwalifikowane były jako fintechy. Wyrażenie insurtech 

ukształtowało się później, kiedy to przedsiębiorstwa technologiczne działające wyłącznie  

w branży ubezpieczeń coraz bardziej się upowszechniały. Zadanie wyszukiwania w ten sposób 

skutkowało znalezieniem 279 dokumentów, z których aż 241, czyli ponad 80% powstało  

w ostatnim, niepełnym jeszcze, pięcioleciu (stan na marzec 2021).  

 

Rysunek 1.2 Komenda wyszukiwania w bazie danych Scopus – ubezpieczenia i cyfryzacja 
Źródło: zrzut ekranu z wyszukiwarki Scopus, opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę, że najstarsze odnalezione publikacje pochodziły z 1995 roku autorka 

zdecydowała się zawęzić wyszukiwania do okresu po roku 2005 włącznie. Takie działanie jest 

dodatkowo umotywowane faktem, iż z uwagi na rozwój technologii cyfrowych dopiero  

w latach 90-tych XX i na początku XXI wieku, wcześniej cyfryzacja nie mogła mieć jeszcze 

miejsca na dużą skalę. Ostatecznie analizie zostały poddane 272 publikacje, których rozkład  

w czasie został zaprezentowany na wykresie 1.2.   
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Aby wyizolować obszary tematyczne poruszane w artykułach dokonano wizualizacji powiązań 

słów kluczowych występujących w tytułach oraz abstraktach publikacji. Znalezionych zostało 

7271 terminów, jednak aby odnaleźć te o największym znaczeniu, częstość ich występowania 

określona została na minimum 10 powtórzeń. Terminów spełniających to kryterium okazało 

się być 167. Dla każdego z nich określona została ocena istotności (ang. relevance score), która 

pozwoliła na wyłonienie z nich 60% wyrażeń o najwyższej istotności. Dalej przeprowadzono 

weryfikację wybranych w ten sposób wyrażeń, co pozwoliło na odrzucenie terminów, które 

często występują w tytułach i abstraktach artykułów, jednak w odosobnieniu nie niosą żadnej 

informacji (usunięto wyrazy takie jak np. implikacja, miejsce, brak, fakt, wywiad, jakość, 

problem, pomiar). W wyniku przeprowadzonych działań uzyskany został zbiór obszarów 

badawczych poruszanych w znalezionych publikacjach wraz ze wzajemnymi powiązaniami 

między nimi, który został dodatkowo podzielony na cztery zbiory skupienia (klastry) obszarów 

badawczych (rysunek 1.3).  
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Wykres 1.2 Liczba publikacji zawierających zadane słowa kluczowe w latach 2005-2021 
(dane niepełne za rok 2021, stan na marzec 2021) 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 1.3 Współwystępowanie słów kluczowych z zakresu ubezpieczeń i cyfryzacji  
w tytułach i abstraktach publikacji oraz podział na klastry 
Źródło: zrzut ekranu z programu VosViewer, opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę częstość występowania terminów (oznaczone na rysunku 1.3 wielkością 

punktu, im większy punkt tym termin występuje częściej) najpopularniejszymi w badanym 

obszarze są: branża/sektor ubezpieczeń, innowacje, cyfryzacja, transformacja oraz fintech. 

Klastry, które przedstawione zostały na rysunku 1.3 za pomocą poszczególnych kolorów 

oznaczają skupienia, które połączone zostały przez wspólną cechę. Analizując wydzielone 

obszary można zauważyć, że pierwszy z nich (oznaczony na niebiesko) dotyczy głównie 

fintechu, wykorzystania technologii na rynku finansowym, zwłaszcza w bankowości, a także 

inwestycji w tym zakresie. Drugi klaster (oznaczony na czerwono) odnosi się do cyfryzacji, 

transformacji i porusza kwestie takie jak automatyzacja, organizacja, transformacja cyfrowa, 

bezpieczeństwo, internet oraz ekonomia cyfrowa. W klastrze tym znalazły się także big data 

czy ubezpieczenia zdrowotne, a także rząd i edukacja, które nie są widoczne na wizualizacji. 

Kolejny klaster (oznaczony kolorem żółtym) zawiera zagadnienia najbardziej techniczne, 

ponieważ poruszane są w nim zagadnienia takie jak: blockchain, kryptowaluty, smart 

kontrakty, internet rzeczy czy technologie komunikacyjne. Ostatni klaster (wyróżniony na 
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zielono) odnosi się głównie do innowacji w sektorze ubezpieczeniowym, insurtechu, a także 

wykorzystywania sztucznej inteligencji, nowych technologii i cyfryzacji w ubezpieczeniach. 

Analizując sieć powiązań występujących tematów, można zauważyć, że tylko jeden z nich 

odnosi się do konkretnej grupy produktów ubezpieczeniowych, czyli do ubezpieczeń 

zdrowotnych. Na rysunku 1.3 można zauważyć, że pomimo wyizolowania czterech klastrów 

powiązania pomiędzy nimi zachodzą i są dość gęste.  

 

Rysunek 1.4 Współwystępowanie słów kluczowych z zakresu ubezpieczeń i cyfryzacji  
w tytułach i abstraktach publikacji i ich popularność w latach 2018-2019 
Źródło: zrzut ekranu z programu VosViewer, opracowanie własne 

Analizując dodatkowo współwystępowanie słów kluczowych w tytułach i abstraktach 

najświeższych badanych publikacji (od roku 2018 włącznie, kiedy to można było 

zaobserwować skokowy wzrost liczby publikacji w badanym obszarze) zauważalne są trendy 

czasowe. Na rysunku 1.4, na którym zaprezentowano współwystępowanie słów kluczowych  

w latach 2018-2019 można zauważyć, że w roku 2018 najpopularniejsza była tematyka 

dotycząca digitalizacji z ogólnorynkowego punktu widzenia, kiedy skupiano się głównie na 

wpływie postępującej cyfryzacji na społeczeństwo i funkcjonowanie rynków. W kolejnym roku 

największą popularnością cieszyły się innowacje w sektorze finansowym oraz 

ubezpieczeniowym, a także w automatyzacji i obszarze fintech. Najświeższymi obszarami 
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zainteresowania badaczy są zagadnienia takie jak insurtech, kryptowaluty, smart kontrakty, 

technologie cyfrowe i sztuczna inteligencja.  

Przeprowadzona analiza pozwala na wyodrębnienie obszarów badawczych, które obejmują 

tematykę zarówno ubezpieczeń, jak i digitalizacji. Potwierdza ona przypuszczenie, że tematyka 

cyfryzacji w ubezpieczeniach jest w literaturze naukowej zagadnieniem stosunkowo nowym, 

które zaczęło cieszyć się prawdziwym zainteresowaniem badaczy od roku 2017, kiedy liczba 

publikacji na ten temat istotnie wzrosła. Od tamtego czasu tematyka ta cechuje się rosnącą 

popularnością, co sugeruje dalszy wzrost zainteresowania naukowców tym tematem. Sytuacja 

taka jest zbieżna z obecnym stanem adaptacji rozwiązań cyfrowych na rynkach finansowym  

i ubezpieczeniowym, co wynika z nowości tych rozwiązań, ich ciągłej ewolucji i czasu 

koniecznego, aby mogły zostać skutecznie wprowadzone przez instytucje i być powszechnie 

wykorzystywane.  

W celu odnalezienia wśród analizowanych publikacji tych, które cechują się największą 

popularnością (mierzoną ilością cytowań) wykonana została analiza cytowań. Spośród 272 

wytypowanych wcześniej publikacji wybrano te, na które powoływano się w innych 

publikacjach z tego obszaru przynajmniej trzykrotnie (67 takich publikacji).  

 

Rysunek 1.5 Najczęściej cytowane publikacje w obszarze ubezpieczeń i cyfryzacji (publikacje 
z lat 2005-2021) 
Źródło: zrzut ekranu z programu VosViewer, opracowanie własne 

Dalszej analizie poddano te, które zawierały między sobą cytowania, natomiast z pozostałych 

te, które cytowane były co najmniej 5 razy. Odnalezione w ten sposób najpopularniejsze 



47 
 

publikacje zostały, po przejrzeniu ich abstraktów i treści, pogrupowane względem obszarów 

tematycznych, których dotyczą (rysunek 1.5). Analiza tematyki publikacji z największą liczbą 

cytowań przedstawionych na rysunku 1.5 wskazuje, że autorzy publikacji w badanym obszarze 

najczęściej powołują się na publikacje dotyczące blockchain, big data, internetu rzeczy, gdyż 

cechują się one największymi obszarami skupienia. Można wskazać tutaj najbardziej istotne 

publikacje takie jak artykuł Blockchain and Smart Contracts for Insurance: Is the Technology 

Mature Enough? z 2018 roku napisany pod redakcją V. Gatteschi (Gatteschi i in., 2018).  

W publikacji tej, na przykładzie sektora ubezpieczeń, wskazano zastosowania technologii 

blockchain, także w kontekście możliwości ich rozszerzenia na inne dziedziny. W obszarze 

internetu rzeczy najczęściej cytowanym artykułem jest Understanding data-driven service 

ecosystems in the automotive domain autorstwa C. Kaisera, A. Stockera i M. Fellmanna (Kaiser, 

Stocker i Fellmann, 2019). Te i inne publikacje, w których autorem jest C. Kaiser, pracownik 

Virtual Vehicle Research Center, największego w Europie centrum badawczo-rozwojowego 

technologii pojazdów wirtualnych, skupiają się wokół tematyki pojazdów autonomicznych (w 

szczególności wykorzystania w tym obszarze blockchain), modelów biznesowych i cyfrowych 

ekosystemów. W obszarze internetu rzeczy duże znaczenie ma artykuł Thirdly study on digital 

mine: serve for mine safety and intellimine with support from IoT dotyczący wykorzystania 

cyfryzacji i automatyzacji w kopalniach, napisany przez grupę chińskich badaczy pod 

kierownictwem L.-X. Wu (Wu i in., 2012). W obszarze czwartej rewolucji przemysłowej 

popularny jest artykuł Is the fourth industrial revolution a panacea? Risks toward the fourth 

industrial revolution: Evidence in the Thai economy z 2019 roku autorstwa P. Sae-Lim  

i K. Jermsittiparsert, którzy na przykładzie tajskiej gospodarki ukazali, że czwarta rewolucja 

przemysłowa, oprócz niewątpliwego wkładu zaawansowanych technologii w rozwój niesie ze 

sobą również zagrożenia społeczne i ekonomiczne (Sae-Lim i Jermsittiparsert, 2019).  

Najsilniejszą sieć wzajemnych cytowań tworzą publikacje w bardziej ogólnych obszarach, to 

jest dotyczące czwartej rewolucji przemysłowej, cyfryzacji, fintechu i insurtechu (ta sieć 

została zaprezentowana na rysunku 1.6). Najczęściej cytowane są tutaj publikacje z zakresu 

wykorzystywania technologii cyfrowych w procesach ubezpieczeniowych.  
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Rysunek 1.6 Najsilniejsza sieć cytowań w obszarze ubezpieczeń i cyfryzacji (publikacje z lat 
2005-2021) 

Źródło: zrzut ekranu z programu VosViewer, opracowanie własne 

Największą popularnością cieszą się publikacje: The Impact of Digitalization on the Insurance 

Value Chain and the Insurability of Risks autorstwa M. Elinga i M. Lehmanna, którzy po 

przeanalizowaniu ponad 80 publikacji na temat cyfryzacji w ubezpieczeniach dokonali 

klasyfikacji wpływu zmian technologicznych na poszczególne elementy łańcucha wartości 

ubezpieczycieli (Eling i Lehmann, 2018), kolejno artykuł Understanding FinTech start-ups –  

A taxonomy of consumer-oriented service offerings autorstwa H. Gimpela, D. Rau  

i M. Röglingera, którzy sklasyfikowali działalność 227 przedsiębiorstw fintechowych (Gimpel, 

Rau i Röglinger, 2018) oraz FinTech and banking: What do we know? autorstwa A. Thakora 

(Thakor, 2020), stanowiący przegląd literatury związanej z fintechem oraz jego interakcjami  

z sektorem bankowym. 

Warto zaznaczyć, że biorąc pod uwagę fakt, iż nasilone procesy cyfryzacyjne i wykorzystanie 

technologii cyfrowych obecne są na rynkach finansowych dopiero w ostatnich latach, 

naturalnym jest, że artykuły naukowe na ten temat także pochodzą z tego krótkiego okresu  

i trudno jest jeszcze interpretować sieć cytowań pomiędzy nimi, gdyż brakuje jej gęstości 

charakterystycznej dla upływu lat, pojawiania się nowych publikacji oraz gruntowania się 

pozycji poszczególnych publikacji na rynku. Cyfryzacja na rynku ubezpieczeń nadal stanowi 

zagadnienie nowe, większość z analizowanych artykułów w tym zakresie była opublikowana  

w ciągu mniej niż trzech ostatnich lat (stan na marzec 2021), stąd artykuły te nie mają jeszcze 

silnej pozycji, a upływający czas nie zweryfikował jeszcze w pełni ich naukowego znaczenia.  

1.6.3 Cyfryzacja w ubezpieczeniach upraw - przegląd bibliometryczny i literaturowy 

O ile tematyka cyfryzacji w ubezpieczeniach poruszana jest w wielu opracowaniach, to 

zastanawiające jest jak głęboko zbadana została problematyka wykorzystywania technologii 

cyfrowych w poszczególnych grupach produktowych, w szczególności w ubezpieczeniach 

upraw. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie przeprowadzona została analiza literatury 
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naukowej polegająca najpierw na przeprowadzeniu przeglądu bibliometrycznego, a następnie 

poszerzenia jego wyników poprzez przeprowadzenie przeglądu literaturowego.  

Celem odnalezienia poruszanych w literaturze naukowej, zgromadzonej w bazie danych 

Scopus, tematów związanych z cyfryzacją w ubezpieczeniach upraw posłużono się komendą 

wyszukiwania, która wymaga aby w tytule lub abstrakcie artykułu znalazł się temat 

ubezpieczeń upraw i co najmniej jedno słowo kluczowe z zakresu (rysunek 1.7):  big data, peer 

to peer, Facebook, media społecznościowe, internet rzeczy, smart kontrakty, blockchain, 

technologia rejestrów rozproszonych, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, insurtech, 

dron, teledetekcja, cyfryzacja, aplikacja mobilna i chatbot. Zadane w ten sposób wyszukiwania 

poskutkowały znalezieniem 179 dokumentów, z których niemal 65% powstało w ostatnim, 

niepełnym jeszcze, pięcioleciu (stan na marzec 2021). 

 

Rysunek 1.7 Komenda wyszukiwania w bazie danych Scopus – ubezpieczenia upraw  
i cyfryzacja 
Źródło: zrzut ekranu z wyszukiwarki Scopus, opracowanie własne 

Najstarsza odnaleziona publikacja pochodzi z roku 1981, natomiast publikacji w okresie od 

roku 1981 do 2005 roku było 17 (wykres 1.3). Autorka zdecydowała się jednak nie wykluczać 

ich na ten moment z dalszej analizy tak jak było to w przypadku analizy dotyczącej cyfryzacji 

w ubezpieczeniach. Publikacje te dotyczą bowiem niemal wyłącznie wykorzystywania 

teledetekcji w ubezpieczeniach upraw i mogą mieć znaczenie dla późniejszych badań i rozwoju 

tego tematu.  

 

Wykres 1.3 Liczba publikacji zawierających zadane słowa kluczowe w latach 1981-2021 
(dane niepełne za rok 2021, stan na marzec 2021) 
Źródło: opracowanie własne 
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Wyizolowanie obszarów tematycznych poruszanych w artykułach było możliwe dzięki 

wykonaniu wizualizacji powiązań słów kluczowych występujących w tytułach oraz abstraktach 

publikacji. Znalezionych zostało 6189 terminów, jednak, aby odnaleźć te o największym 

znaczeniu, częstość ich występowania została określona jako minimum 10 powtórzeń. 

Wyrażeń spełniających to kryterium okazało się być 95. Dla każdego z tych terminów 

wyznaczona została ocena istotności (ang. relevance score), która pozwoliła na wyłonienie  

z nich 60% wyrażeń o najwyższej istotności. Dalej przeprowadzono weryfikację wybranych  

w ten sposób wyrażeń, co pozwoliło na odrzucenie terminów, które często występują w 

tytułach i abstraktach artykułów, jednak w odosobnieniu nie niosą żadnej informacji (usunięto 

wyrazy takie jak np. projekt, przykład, klasyfikacja, cel, przypadek, możliwość, obszar 

badawczy, wkład, metodologia, rok).   

 

Rysunek 1.8 Współwystępowanie słów kluczowych z zakresu ubezpieczeń upraw i cyfryzacji  
w tytułach i abstraktach publikacji z lat 1981-2021 oraz podział na klastry 
Źródło: zrzut ekranu z programu VosViewer, opracowanie własne 

Badanie pozwoliło na wydzielenie trzech klastrów (rysunek 1.8), to jest obszarów skupienia 

tematycznie połączonych ze sobą przez wspólną cechę. Biorąc pod uwagę popularność 

występowania terminów, dominujące są wśród nich ubezpieczenia i rolnictwo. Można 

zauważyć, że pierwszy klaster, oznaczony na czerwono, odnosi się głównie do ubezpieczeń 

upraw, oceny ryzyka i szkód oraz rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego takich jak powódź  

i susza. Drugi klaster, wyróżniony na niebiesko, zawiera w sobie pogodę, bezpieczeństwo 
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żywnościowe oraz uczenie maszynowe, natomiast obszar trzeci, oznaczony na zielono, skupia 

się na wykorzystaniu teledetekcji i danych satelitarnych oraz ich zastosowaniach  

w algorytmach celem oceny plonowania i tworzenia indeksów (na potrzeby ubezpieczeń 

indeksowych). Pojawiają się tutaj także gatunki upraw, takie jak pszenica i ryż oraz wyrażenia 

techniczne jak SAR (radar z syntetyczną aperturą, ang. synthetic-aperture radar), NDVI 

(znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji, ang. normalized difference vegetation index). 

Można zauważyć, że wśród odnalezionych terminów dotyczących cyfryzacji w ubezpieczeniach 

upraw, największą popularnością cieszą się te dotyczące teledetekcji i zastosowań zdjęć 

satelitarnych, dalej przetwarzania pozyskanych w ten sposób obrazów, także z zastosowaniem 

uczenia maszynowego, celem tworzenia algorytmów oceny i predykcji: wydajności, szkód  

i strat oraz badania możliwości zastosowania określonych rozwiązań np. indeksów celem 

ubezpieczania określonych rodzajów ryzyka. Widać, że wśród najczęściej poruszanych 

zagadnień brakuje technologii cyfrowych takich jak: big data, blockchain czy wykorzystanie 

mediów społecznościowych.  

W celu znalezienia wśród publikacji pozycji, które mają największe znaczenie dla nauki  

w badanym obszarze wykonana została analiza cytowań. Wybrano do niej publikacje, które 

były cytowane co najmniej trzykrotnie, co pozwoliło na wyodrębnienie 179 publikacji. Do 

analizy ostatecznie wytypowano te, które miały co najmniej jedno cytowanie wzajemne  

w ramach wyizolowanej grupy 179 publikacji oraz, z pozostałych publikacji te, które miały co 

najmniej 10 cytowań.  

 

Rysunek 1.9 Najczęściej cytowane publikacje w obszarze ubezpieczeń upraw i cyfryzacji 
(publikacje z lat 1981-2021) 
Źródło: zrzut ekranu z programu VosViewer, opracowanie własne 
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Analiza tematyki publikacji z największą liczbą cytowań (rysunek 1.9) wskazuje, że największą 

popularnością wśród badaczy cieszy się wykorzystanie teledetekcji, która w analizowanych 

publikacjach obecna jest najdłużej. Obszarami zwiększonego zainteresowania są ponadto 

rolnictwo precyzyjne i wykorzystywanie sensorów umieszczonych przy gruncie, a także 

zastosowanie zdjęć satelitarnych i uczenia maszynowego.  

Wśród badanych publikacji udało się także zidentyfikować sieć z najliczniejszymi cytowaniami 

między nimi i z analizy ich tytułów, abstraktów oraz treści wynika, że są to publikacje z obszaru 

wykorzystywania teledetekcji (rysunek 1.10).  

 

Rysunek 1.10 Najsilniejsza sieć cytowań w obszarze ubezpieczeń upraw i cyfryzacji 
(publikacje z lat 1981-2021) 
Źródło: zrzut ekranu z programu VosViewer, opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę chęć odnalezienia publikacji odnoszących się bezpośrednio do cyfryzacji  

w ostatnim okresie, autorka zdecydowała się ograniczyć badanie do ostatniego pięciolecia 

(uwzględniono publikacje po 2015 roku włącznie). Działanie takie zostało podjęte w celu 

odnalezienia wśród publikacji tych bezpośrednio związanych z cyfryzacją. Zawężenie takie 

doprowadziło do wyszukania 127 publikacji, które zostały poddane ponownej analizie. 

Znalezionych zostało 4872 terminów, z których 110 spełnia kryterium występowania co 

najmniej 7 razy (nie 10, jak wcześniej, kryterium zostało obniżone z uwagi na mniejszą ilość 

analizowanych publikacji i związaną z tym mniejszą ilością terminów występujących w ich 

tytułach i abstraktach). Dla każdego z tych terminów określona została ocena istotności (ang. 

relevance score), która pozwoliła na wyłonienie z nich 60% wyrażeń o najwyższej istotności. 

Dalej przeprowadzono weryfikację wybranych w ten sposób wyrażeń, co pozwoliło na 

odrzucenie tych, które często występują w tytułach i abstraktach artykułów, jednak  

w odosobnieniu nie niosą żadnej informacji (usunięto terminy takie jak: przykład, artykuł, 

studium przypadku, różnica, liczba, wpływ). Powstała w ten sposób mapa została 

zaprezentowana na rysunku 1.11. 
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Rysunek 1.11 Współwystępowanie słów kluczowych w obszarze ubezpieczeń upraw  
i cyfryzacji w tytułach i abstraktach publikacji z lat 2015-2021 oraz podział na klastry 
Źródło: zrzut ekranu z programu VosViewer, opracowanie własne 

Takie zawężenie pozwoliło na wydzielenie trzech klastrów (rysunek 1.11), to jest obszarów 

skupienia tematyczne połączonych ze sobą przez wspólną cechę. Dominującymi terminami są 

ubezpieczenia oraz ryzyko, które występują w pierwszym klastrze, oznaczonym na zielono. 

Poruszana jest tu tematyka: wykorzystywania uczenia maszynowego, zmian klimatycznych 

oraz rodzajów ryzyka takich jak susza czy powódź i zapobieganie im, co jest częstym tematem 

podejmowanym przez rządy (wyrażenie także w tym klastrze) i organizacje. Drugi klaster, 

wyróżniony na czerwono, zawiera tematy w obszarach wykorzystywania danych satelitarnych 

oraz bezzałogowych statków powietrznych i sensorów. W klastrze tym istotne miejsce zajmują 

także predykcja oraz parametr i znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (NDVI, ang. 

Normalized Difference Vegetation Index), które są często spotykane w przypadku, popularnej 

na rynku ubezpieczeń upraw, tematyki ubezpieczeń indeksowych. Można zauważyć, iż ostatni, 

wyróżniony na niebiesko klaster, odnosi się do tematyki podobnej, co klaster drugi, tj. do 

estymacji, satelit czy wykorzystywania radarów - SAR (radar z syntetyczną aperturą, ang. 

Synthetic-Aperture Radar). 
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W grupie publikacji pochodzących z roku 2015 roku i nowszych przeprowadzono także badanie 

mające na celu znalezienie publikacji dotyczących obszarów cyfryzacji w ubezpieczeniach 

upraw, które miały największy wpływ na kształtowanie się literatury naukowej w tym zakresie. 

Ze 127 publikacji wybrane zostały z nich te, które były cytowane więcej niż 3-krotnie (34 

publikacje), spośród których powiązaniami cechowało się tylko 7 publikacji. Autorka 

zdecydowała się uwzględnić dalej wszystkie publikacje z powiązaniami oraz te, które cytowane 

były co najmniej 10 razy. Pozwoliło to na znalezienie najpopularniejszych artykułów  

w ostatnim czasie i określenie poruszanych w nich zakresów tematycznych. Na rysunku 1.12 

zaznaczone zostały obszary badawcze poruszane w innych publikacjach. Jak widać największą 

popularnością cieszą się publikacje dotyczące wykorzystywania teledetekcji, ale także satelit  

i sensorów oraz tworzenia na podstawie uzyskiwanych w ten sposób danych różnych modeli 

predykcyjnych czy pozwalających na oszacowanie uszkodzeń oraz uczenia maszynowego.  

 

Rysunek 1.12 Najczęściej cytowane publikacje w obszarze cyfryzacji w ubezpieczeniach 
upraw z zaznaczonymi zakresami tematycznymi (publikacje z lat 2015-2021) 
Źródło: zrzut ekranu z programu VosViewer, opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę wyniki badania cytowań (dane z rysunków 1.9 i 1.12) można zaobserwować, 

że głównym obszarem badawczym w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych  

w ubezpieczeniach upraw jest telematyka. Brakuje jednak popularnych opracowań 

dotyczących obszarów cyfryzacji takich jak wykorzystanie big data, media społecznościowe, 

blockchain, aplikacje mobilne, firmy insurtechowe czy ogólnie cyfryzacja. Najczęściej 

cytowana publikacja to artykuł A high-performance and in-season classification system of 

field-level crop types using time-series Landsat data and a machine learning approach pod 
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redakcją C. Yaping, który dotyczy klasyfikowania rodzajów upraw na podstawie teledetekcji  

i przy wykorzystaniu uczenia maszynowego, co jak wskazują autorzy może mieć zastosowanie 

praktyczne w ubezpieczeniach (Yaping, Guan, Peng, Wang, Seifert, Wardlow i Li, 2018).  

Przeprowadzoną analizę bibliometryczną w zakresie publikacji dotyczących cyfryzacji 

w ubezpieczeniach upraw należy uzupełnić o przegląd innych opracowań. W bazie danych 

Scopus, pomimo jej szerokich zasobów, nie ma bowiem wszystkich powstałych na dany temat 

opracowań, szczególnie w językach narodowych innych niż język angielski. Ponadto sama 

analiza bibliometryczna pomimo szeregu informacji, które niesie, nie pozwala na pełną analizę 

treści publikacji. 

Analizując problem cyfryzacji w ubezpieczeniach upraw należałoby rozpocząć od podstaw, 

czyli cyfryzacji w samej działalności rolniczej. Obecnie dość szeroko opisywane są w literaturze 

przedmiotu koncepcje takie jak funkcjonujące od lat rolnictwo precyzyjne, rolnictwo cyfrowe 

(ang. digital agriculture) czy tak zwane smart farming. Rolnictwo precyzyjne, które opiera się 

na gromadzeniu i przetwarzaniu danych o charakterze przestrzennym i dostosowywaniu 

prowadzonych działań w oparciu o nie, początkowo (od lat 70 XX wieku) bazowało jedynie na 

wspomaganiu satelitarnym, natomiast obecnie, wraz z rozwojem technologii coraz 

powszechniejsze staje się wykorzystywanie czujników i sensorów (Klimczak, 2019).  

S. Tapashetti w publikacji Precision Agriculture using LoRa proponuje chociażby rozwiązanie 

polegające na pozyskiwaniu danych dotyczących warunków glebowych i przesyłanie ich do 

chmury (Tapashetti, 2018). Jedną z głównych tendencji w nurcie smart farming jest rolnictwo 

precyzyjnie (Iberdrola.com, 2021), które wykorzystuje nowe technologie pojawiające się  

u progu czwartej rewolucji przemysłowej, celem zwiększania ilości i jakości produkcji przy 

maksymalnym wykorzystaniu zasobów i zminimalizowaniu wpływu na środowisko. 

Rozwiązanie z tego obszaru, które umożliwia w szczególności automatyzację zadań opisują 

autorzy  Smart farming system using sensors for agricultural task automation. Przedstawili oni 

koncepcję pomiarów parametrów polowych i wykorzystania inteligentnego irygatora, który 

poruszając się na suwnicy aplikuje odpowiednio przygotowaną mieszankę nawozu  

i składników mineralnych odpowiednie dla najlepszego rozwoju uprawy w danym miejscu 

(Chetan, Ganesh, Jagannathan i Priyatharshini, 2015). Wskazuje się, że upowszechnianie 

wykorzystywania technologii cyfrowych w rolnictwie prowadzi do dalszego rozwoju nurtu 

smart farming i przejawia się w rozwiązaniach takich jak (Iberdrola.com, 2021): 
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 wykorzystywanie chmur obliczeniowych do przechowywania danych pozyskiwanych 

przez sensory i na ich podstawie optymalizacji poszczególnych kroków produkcji, 

 wykorzystywanie dronów celem lokalizacji zachwaszczenia, zbierania danych nt. 

rozwoju roślin i wykonywania zabiegów, 

 wykorzystywanie sensorów celem zbierania danych na temat wilgotności, składu gleby 

czy potrzeby wykonania zabiegu, także automatycznych systemów nawadniania lub 

odżywiania i opryskiwania, 

 wykorzystywanie pojazdów autonomicznych pozwalających na precyzyjne sianie  

i wykonywanie zabiegów.  

Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń, jak na przykład drony oraz aparaty fotograficzne  

i kamery o dużym zasięgu, znajduje swoje zastosowanie w ubezpieczeniach upraw.  

W tradycyjnym modelu funkcjonowania tych ubezpieczeń kwestie problematyczne stanowią 

głównie obszary deklaracji przedmiotu ubezpieczenia oraz likwidacji szkód. Określenie 

powierzchni, lokalizacji i zasiewów na poszczególnych polach odbywa się na zasadzie 

deklaracji ubezpieczającego, a oględziny wskazanego przez niego stanu rzeczy należą do 

rzadkości, gdyż wymagają dużych nakładów pracy ludzi oraz czasu. W przypadku likwidacji 

szkód obecność rzeczoznawcy na polu jest obowiązkowa, jednak proces likwidacji jest często 

czasochłonny oraz polega na oszacowaniach wielkości rzeczywistej szkody na bazie zbadania 

jedynie kilku punktów na polu, na którym wystąpiło zdarzenie szkodowe. Ubezpieczyciele 

poszukują jednak innych, dokładniejszych metod likwidacji szkód, które byłyby w stanie oddać 

rzeczywistą skalę szkody. W tym celu wykorzystywane są na przykład drony, które pozwalają 

zrobić zdjęcia danego pola z wysokości, które następnie zostają poddane analizie i są podstawą 

do określenia skali uszkodzeń (Alekseichenko, 2019). Jako przykład spersonalizowanego 

podejścia do ubezpieczających można wskazać działania podejmowane w Niemczech przez 

tamtejszego lidera ubezpieczeń upraw, czyli Vereinigte Hagel. Ubezpieczyciel ten, we 

współpracy z firmą produkującą i obsługującą stacje pogodowe, daje ubezpieczającym 

możliwość umieszczenia na ich polach stacji pogodowych (Deter, 2019). Ubezpieczający 

otrzymują dodatkowo oprogramowanie, które pozwala śledzić im sytuację pogodową  

w obrębie własnego gospodarstwa oraz jego otoczeniu, natomiast ubezpieczyciel zyskuje sieć 

stacji meteorologicznych, dzięki którym może na bieżąco śledzić sytuację pogodową u swoich 
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klientów i proponować im dostosowane do lokalnych potrzeb produkty ubezpieczeniowe oraz 

zbierać dane na temat ryzyka.  

Możliwości, które daje wykorzystanie w rolnictwie internetu rzeczy, analizy dużych zbiorów 

danych czy chmur obliczeniowych pozwalają na dalsze rozwijanie koncepcji w ubezpieczeniach 

upraw, czego przykładem są znane już od lat ubezpieczenia indeksowe. Można tutaj wskazać 

koncepcję ubezpieczeń indeksowych, w przypadku których wykorzystywana jest analiza big 

data celem oceny ryzyka, która została  opisana np. przez O. Rusakovą i S. Golovan  

w Introduction of Crop Insurance Index Using Digital Technologies (Rusakova i Golovan, 2019, 

s. 9). Autorzy publikacji doszli do wniosków, że zaproponowane przez nich rozwiązanie jest 

korzystne zarówno z punktu widzenia klientów jak i ubezpieczyciela, który jest dzięki temu  

w stanie prowadzić bardziej adekwatną politykę taryfową. Podobną koncepcję stanowi 

indeksowe behawioralne ubezpieczenie ryzyka suszy opisane przez T. Dalhausa, B. Barnetta  

i R. Fingera w Behavioral weather insurance: Applying cumulative prospect theory to 

agricultural insurance design under narrow framing (Dalhaus, Barnett i Finger, 2020). 

Przedstawiona przez autorów konstrukcja produktu sprawia, że jest on dostosowany do 

apetytu na ryzyko danego producenta rolnego. Jako wskaźnik określający czy zdarzenie 

szkodowe miało miejsce wykorzystuje się deficyt skumulowanych opadów w fazach 

krytycznych dla wzrostu roślin w odniesieniu do plonu uzyskanego przez danego rolnika. 

Badacze doszli do wniosku, że takie rozwiązanie wpływa na zwiększony popyt na 

ubezpieczenia upraw, gdyż są one dostosowane do preferencji ubezpieczających, co  

w konsekwencji może przełożyć się na większą gęstość ubezpieczeniową. Pomysł 

wykorzystania analizy zdjęć upraw w różnych fazach rozwojowych wykonywanych przez 

ubezpieczających, czyli PBI (ubezpieczenie na podstawie zdjęć, ang. Picture Based Insurance) 

na przykładzie indyjskim opisali w 2019 F. Ceballos i B. Kramer (Ceballos i Kramer, 2019)  

w From Index to Indemnity Insurance using Digital Technology - Demand for Picture-Based 

Crop Insurance, dochodząc do wniosków, że rozwiązanie to prowadzi do obniżenia kosztów, 

zminimalizowania problemu negatywnej selekcji, a dokładność likwidacji szkód jest wyższa niż 

w przypadku ubezpieczeń indeksowych i prowadzi do zwiększonego popytu wśród 

poszukujących ochrony ubezpieczeniowej. W opracowaniu Blockchain Climate Risk Crop 

Insurance autorzy skoncentrowali się na opartych na blockchain smart kontraktach 

dotyczących umów ubezpieczenia upraw (badania pilotażowe objęły Kenię). W opracowaniu 
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tym przedstawiono wnioski, iż przedstawione rozwiązanie prowadzi do: redukcji długości  

i złożoności procesu likwidacji szkód, zmniejszenia kosztów transakcyjnych i wzrostu 

standaryzacji produktu (The Lab, 2019). Przykładem cyfryzacji procesu likwidacji szkód jest 

natomiast opisane przez T. Gehrke w Digital loss adjustment – Modis Vereinigte Hagel 

wykorzystywanie aplikacji mobilnej przez rzeczoznawców. Dedykowana użytkownikom 

tabletów aplikacja służy otrzymywaniu zleceń przeprowadzania oględzin, zapisywania ich 

wyników, prowadzenia akt szkodowych i automatycznego przesyłania ich do sekcji 

odpowiedzialnej za dalszą część obsługi roszczenia szkodowego (Gehrke, 2017). Według  

T. Gehrke, dyrektora zarządzającego jednego z wiodących europejskich ubezpieczycieli upraw, 

wpływa to na zmniejszenie ilości dokumentów i ułatwienie ich przepływu, automatyzację 

procesu, jego standaryzację, zwiększenie szybkość działań i unikanie błędów.  

Na rynku ubezpieczeń upraw w Polsce są już obecne rozwiązania polegające na teledetekcji, 

czyli wysłaniu sygnału z instrumentu, który odbija się od obiektu badań, a następnie jest 

odbierany i poddawany analizie. Rozwiązania takie, przy wykorzystaniu samolotu, stosuje na 

przykład PZU przy likwidacji szkód w rzepaku (Ślęzak, 2019). Prowadzone są ponadto przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prace badawczo-rozwojowe Wykorzystanie teledetekcji 

do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy (Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR], 2019). Mają one pozwolić na opracowanie algorytmów 

szacowania strat w uprawach rolnych i stworzenie systemu informatycznego 

automatyzującego proces likwidacji szkód poprzez wykorzystanie obrazów satelitarnych oraz 

danych meteorologicznych i ich analizę. 

Poszczególne opracowania przedstawione w niniejszym rozdziale skupiają się na 

możliwości wykorzystywania technologii cyfrowych i potencjalnych efektach ich stosowania 

jedynie w ograniczonym zakresie, najczęściej w odniesieniu do pojedynczych obszarów 

funkcjonowania rynku bądź procesów w zakładach ubezpieczeń. Analizując obecny stan 

badań, należy zauważyć, że w dominującej mierze dotyczą one indywidualnych doświadczeń 

podmiotów wdrażających takie rozwiązania. Istnieje luka badawcza w zakresie stanu 

wykorzystywania na rynku technologii cyfrowych przez ubezpieczycieli upraw oraz wskazania 

jakie są cele i spodziewane efekty wprowadzania takich rozwiązań. Należałoby odpowiedzieć 

na pytanie jakie są czynniki ograniczające i sprzyjające wykorzystywaniu rozwiązań z zakresu 

technologii cyfrowych na rynku ubezpieczeń upraw i co musiałoby się stać, aby były one 
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powszechnie stosowane. Warta zbadania jest też kwestia oczekiwań decydentów  

w zakładach ubezpieczeń wobec przyszłości rynku ubezpieczeń upraw w kontekście 

wykorzystywania technologii cyfrowych. Rozważania w powyższych obszarach są istotne 

szczególnie za względu na wyjątkową rolę rolnictwa oraz stabilności producentów rolnych,  

w której zapewnianiu duży udział mają ubezpieczenia upraw.  
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2. Produkcja roślinna i istota ubezpieczeń upraw 

 Istota rolnictwa i jego systematyka 

Pozyskiwanie żywności oraz materiałów potrzebnych ludziom w codziennych 

czynnościach stanowi jeden z podstawowych warunków funkcjonowania człowieka. Jest to 

obszar na tyle istotny, że pierwsi ludzie poświęcali większość swojego czasu właśnie na takie 

działania, a chęć przyspieszenia tego procesu i uczynienia go bardziej efektywnym prowadziła 

do rozwoju sposobów pozyskiwania żywności, a tym samym rozwoju społeczeństw. D. Bell  

w 1973 roku wyróżnił, na podstawie czynników ekonomicznych, technologicznych  

i społecznych trzy fazy rozwoju społeczeństw: preagrarną, agrarną i industrialną (Bell, 1973,  

s. 59). Fazę preagrarną charakteryzował całkowity brak technologii, kiedy to podstawowy 

zasób stanowiła siła fizyczna. Ludzie uczyli się wtedy wykorzystywać ogień, produkowali broń  

i narzędzia z kamienia, natomiast działalność gospodarcza miała na celu poszukiwanie  

i zdobywanie pożywienia, w praktyce ograniczała się do rybołówstwa, myślistwa i zbieractwa. 

Czynnikiem różnicującym podział pracy była jedynie płeć. Mężczyźni skupiali się głównie na 

zdobywaniu pożywienia i obronie, natomiast zazwyczaj słabsze fizycznie kobiety 

przygotowywały posiłki oraz zajmowały się wychowaniem dzieci (Onak-Szczepanik, 2005,  

s. 34-35). Faza agrarna rozpoczęła się przy przejściu z koczowniczego do osiadłego trybu życia, 

co w następstwie umożliwiło rozwój rolnictwa i przejęcie przez nie roli nadrzędnej w stosunku 

do zbieractwa czy rybołówstwa i myślistwa. Zaczęły wtedy kreować się społeczeństwa, które 

tworzyły pierwsze osady, a ludzie przebywając w jednym miejscu przez dłuższy czas 

wykształcili zasady kooperacji, takie jak podział pracy. Na przestrzeni czasu rozwijały się 

kolejne rozwiązania technologiczne, odkryto brąz i żelazo, wynalezione zostały koło i dźwignia, 

zaczęto budować statki, a w końcu wynaleziony został druk, który w znaczący sposób 

przyczynił się do rozwoju i poszerzania wiedzy (Makulska, 2012, s. 171). Wskazuje się, że 

podstawowy zasób w tej fazie stanowiła ziemia, a dominującą rolę odgrywał wzorzec 

producenta będącego jednocześnie konsumentem. Ludzie produkujący dobra głównie na 

swoje własne potrzeby nie mieli dostatecznej motywacji do wdrażania w swoich 

działalnościach postępowych rozwiązań technologicznych mających na celu istotne 

zwiększanie produkcji (Onak-Szczepanik, 2005, s. 35). Kolejnym etapem w rozwoju 

społeczeństw była faza industrialna, która wykształtowała się w momencie oddzielenia 

producenta dóbr od jego konsumenta oraz w miarę postępującego podziału pracy. Jej 
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początek datuje się na drugą połowę XVII wieku, co jest zbieżne z początkiem rewolucji 

przemysłowej w Anglii, a jako okres znaczącego rozwoju fazy industrialnej wskazuje się 

pierwszą połowę XIX wieku (Onak-Szczepanik, 2005, s. 35). W fazie industrialnej najważniejsze 

było wytwarzanie dóbr, kluczowym wynalazkiem technicznym była maszyna parowa, a kapitał 

stanowił podstawowy zasób. W fazie tej intensywnie rozwijał się przemysł, powstawało dużo 

fabryk, a tym samym wiele miejsc pracy dla nowej dużej grupy społecznej – robotników. 

Spowodowało to oddzielenie się od siebie dwóch najliczniejszych grup społecznych, czyli 

chłopów i robotników, co w konsekwencji doprowadziło do powstania rynku dającego 

możliwość wymiany towarów na szeroką skalę. Praca w fabryce dawała ludziom możliwość 

podniesienia stopy życiowej, stąd wiele osób decydowało się na podjęcie pracy w przemyśle. 

Jego stały rozwój wymusił z kolei rozwój nauki, między innymi zarządzania oraz organizacji 

pracy. Rosnąca rola przemysłu spowodowała, iż właściciele i zarządcy kapitału rozpoczęli 

walkę o dominację z posiadaczami ziemskimi, kapitaliści pojawili się więc jako nowa elita 

(Onak-Szczepanik, 2005, s. 35). Wszystkie te czynniki spowodowały gwałtowny rozrost miast, 

rozwój nauki, a także rozpowszechnienie idei demokratycznych (Makulska, 2012, s. 172). 

Początek fazy postindustrialnej, w której warunkach żyjemy obecnie, datowany jest na drugą 

połowę XX wieku. Jako podstawowy, dość specyficzny zasób w tej fazie rozwoju uznawana jest 

wiedza, której rozwój i wykorzystywanie przenika pozostałe zasoby i wpływa na ich znaczenie. 

Jako wynalazki kluczowe dla fazy postindustrialnej uznawane są komputer oraz automatyzacja 

pracy, gospodarka cechuje się skupieniem na wytwarzaniu i przetwarzaniu informacji,  

a największe zatrudnienie odnotowywane jest w usługach (Onak-Szczepanik, 2005, s. 36). 

Pomimo tego, że w parze z rozwojem społeczeństw idzie stopniowe ograniczanie nakładów na 

działalność rolniczą i przesuwanie ich w kierunku działalności usługowej i przemysłowej, to 

rolnictwo nadal pozostaje niezbędnym dla życia ludzi obszarem. W gospodarce wyróżnia się 

trzy podstawowe sektory: pierwszy rolniczy, drugi przemysłowy i trzeci usługowy. Sektor 

rolniczy obejmuje swoim zakresem rolnictwo, leśnictwo oraz przemysł wydobywczy (Runge  

i Runge, 2008, s. 292). Współcześnie rolnictwo pojmowane jest jako gałąź produkcji 

materialnej mającą na celu wytwarzanie żywności i niektórych surowców dla przemysłu 

(Janowicz-Lomott, 2018, s. 15), a jego celem jest zapewnienie ludziom żywności przeznaczonej 

do bezpośredniej konsumpcji lub konsumpcji po jej uprzednim przetworzeniu w zakładach 

przemysłu spożywczego, a także produkowanie surowców przemysłowych takich jak włókna 



62 
 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, skóry, używki, a ponadto zaspokajanie innych potrzeb 

ludzi (Encyklopedia PWN, b.d.).  

Gospodarka rolna, z uwagi na swój szeroki zakres i różnorodność, może być podzielona na 

wiele sposobów. Podział gospodarki rolnej biorący pod uwagę wszelkie istotne cechy 

rolnictwa, uwzględniający wartości mierzalne i niemierzalne, np. system władania ziemią, 

wielkość gospodarstw, nakład pracy, nawożenie gruntów, nawodnienie gruntów, systemy 

rolnicze, produktywność rolnictwa, towarowość rolnictwa, ukierunkowanie rolnictwa został 

ustanowiony przez Komisję Typologii Rolnictwa Międzynarodowej Unii Geograficznej 

(Kostrowicki, 1972, s. 400-419). W wyniku przeprowadzonych badań rolnictwo świata zostało 

podzielone na (Kostrowicki 1972, s. 419-432): 

● rolnictwo pierwotne, charakteryzujące się wspólnym władaniem ziemią, brakiem 

definicji gospodarstwa rolnego, niskimi nakładami, stosowaniem prymitywnych technik 

oraz niską produktywnością i towarowością. W grupie tej wyszczególniono dodatkowo: 

o rolnictwo odłogowe (wędrowne), 

o pasterstwo koczownicze, 

● rolnictwo tradycyjne, w którym głównym celem produkcji jest zaspokojenie własnych 

potrzeb, na sprzedaż przeznaczane są jedynie nadwyżki produkcyjne, występuje 

rozbieżność między własnością ziemi i pracą na niej, ponoszone nakłady są wyższe niż  

w przypadku rolnictwa pierwotnego, stosuje się nawożenie i nawadnianie, 

produktywność waha się od bardzo niskiej do bardzo wysokiej, produktywność pracy 

jest z reguły niska, podobnie jak towarowość. W rolnictwie tradycyjnym wyróżnia się: 

o rolnictwo ugorowe, 

o rolnictwo ciągłe, 

o rolnictwo intensywne (nawadniane lub nie i częściowo towarowe lub nie), 

o mało intensywne rolnictwo roślinne, częściowo towarowe, 

o rolnictwo wielkoprzestrzenne, mało intensywne i mało towarowe 

(latyfundia); 

● rolnictwo rynkowe, charakteryzujące się obecnością gospodarstw różnej wielkości, 

stanowiących zwykle własność prywatną, stosujących nowoczesną technikę i formę 

organizacji oraz nastawione na produkcję rynkową. Wyróżnia się w tej grupie: 

o rolnictwo towarowe mieszane lub o nastawieniu hodowlanym, 
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o intensywne rolnictwo towarowe o nastawieniu na produkcję warzyw i/lub 

owoców, 

o wielkoprzestrzenne rolnictwo wyspecjalizowane w chowie zwierząt, 

o rolnictwo plantacyjne, 

o wyspecjalizowane rolnictwo nawadniane, 

o wyspecjalizowane wielkoprzestrzenne rolnictwo zbożowe, 

o wyspecjalizowany chów wypasowy; 

● rolnictwo uspołecznione, gdzie występują wielkie spółdzielcze gospodarstwa rolne lub 

państwowe, na których pracują członkowie spółdzielni lub najemna siła robocza,  

a kierowane są zgodnie z wytycznymi planowania centralnego. Wyróżnia się w tej 

grupie: 

o uspołecznione rolnictwo mieszane, 

o uspołecznione rolnictwo wyspecjalizowane w produkcji warzyw i/lub 

owoców, 

o uspołecznione rolnictwo wyspecjalizowane w produkcji roślin 

przemysłowych, 

o uspołecznione rolnictwo wyspecjalizowane, zbożowe, 

o uspołeczniony chów zwierząt systemem wypasowym, 

o uspołecznione rolnictwo intensywne (nawadniane lub nie). 

Współcześnie rolnictwo klasyfikuje się również ze względu na wielkość stosowanych nakładów 

pracy: (Dmowski, b.d.): 

● rolnictwo ekstensywne, w którym nie dopuszcza się możliwości wykorzystywania 

środków chemicznych, co skutkuje niższymi plonami. W celu zapewnienia opłacalności 

uprawiane są rozległe terytoria: 

o typu pracochłonnego – praca cechuje się niską mechanizacją i wysokim 

nakładem pracy ludzkiej, panuje niski poziom kultury rolnej, tradycjonalizm 

odnośnie do uprawy roślin i hodowli zwierząt, np. Afryka Zachodnia (Ruanda, 

Kamerun, Senegal) i Oceania,  

o typu kapitałochłonnego – ten typ charakteryzuje się wyższą mechanizacją  

i mniejszym nakładem pracy ludzkiej niż w typie pracochłonnym, plony są 

niskie, stosuje się delikatne nawożenie, często występuje specjalizacja, która 
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wynika z konieczności inwestowania w sprzęt np. Pampa w Argentynie, Wielkie 

Równiny w USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, 

● rolnictwo intensywne, które charakteryzuje się wysokim poziomem wykorzystywania 

środków chemicznych i nawozów oraz stosowaniem wyspecjalizowanych maszyn 

rolniczych. Plony są wysokie, a rolnictwo charakteryzuje się wysoką towarowością: 

o typu pracochłonnego – wysokie plony wynikają bezpośrednio  

z wykorzystywania czynnika ludzkiego i dużych nakładów pracy, mechanizacja 

jest niewielka, prowadzi się tradycyjne formy hodowli i uprawy np. Nizina 

Chińska, Nizina Indusu, Nizina La Platy, Nizina Gangesu, Półwysep Indochiński, 

Indonezja, 

o typu kapitałochłonnego – wysokie plony wynikają z wysokiego stopnia 

mechanizacji rolnictwa, stosowania środków chemicznych oraz nawożenia 

upraw, a także krzyżowania odmian w celu maksymalizacji ich plonowania, 

produkcja jest często wyspecjalizowana np. Holandia, Belgia, Dania, Wielka 

Brytania, Japonia, Izrael, USA (Nizina Atlantycka, Niziny Wewnętrzne, Nizina 

Zatokowa, Dolina Kalifornijska), 

o rolnictwo plantacyjne – cechuje się bardzo dużą towarowością  

z nastawieniem na uprawy w monokulturze, spotykane głównie  

w krajach strefy międzyzwrotnikowej, 

o umiarkowanie intensywne rolnictwo indywidualne i prywatne rolnictwo 

wielkoprzestrzenne – w wyniku restrukturyzacji rolnictwo na tych obszarach 

staje się coraz bardziej dochodowe i następuje przejście w rolnictwo 

intensywne kapitałochłonne np. Polska.  

Biorąc pod uwagę dominujący na danym obszarze typ gospodarki rolnej, na świecie 

wyróżnionych zostało dwanaście makroregionów rolniczych, które scharakteryzowane zostały 

w tabeli 2.1. 
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Tabela 2.1 Makroregiony rolnicze świata i ich charakterystyka 

Region Obszar i warunki Charakterystyka rolnictwa Produkcja 
Północnoamerykański 
(angloamerykański) 

Stany Zjednoczone i 
Kanada, dobre warunki 
przyrodnicze 

Rolnictwo uprzemysłowione, 
rynkowe, niewielkie 
zatrudnienie w rolnictwie – 
około 2,5% ludności 
pracującej, wysoki stopień 
mechanizacji, na wybrzeżach 
rolnictwo intensywne z 
dużym odsetkiem warzyw i 
owoców 

Kukurydza, pszenica, 
owiec, sorgo, ziemniaki, 
soja, tytoń, buraki 
cukrowe, ryż, len, 
bawełna, winogrona, 
pomarańcze, cytryny, 
bydło, trzoda chlewna, 
drób 

Łacińskoamerykański Ameryka Środkowa i 
Południowa, duże 
zróżnicowanie 
warunków 
przyrodniczych 

Rolnictwo ekstensywne lub 
mało towarowe, znaczny 
udział rolnictwa chłopskiego 
z powiązaniami feudalnymi, 
gospodarstwa plantacyjne i 
uspołecznione 

Zboża, bydło mięsne, 
kukurydza, pszenica, soja, 
bawełna, agawa, trzcina 
cukrowa, maniok, banany, 
pomarańcze, ananasy, 
cytryny, w centralnej 
części regionu: kakao, 
kawa, kauczuk, palma 
oleista, juta 
 

Zachodnioeuropejski Kraje północnej i 
zachodniej Europy, 
bardzo korzystne 
warunki klimatyczne 

Przewaga rolnictwa 
uprzemysłowionego, 
intensywnego rolnictwa 
rynkowego, najwyższe plony 
wynikające z dużych 
nakładów kapitałowych, 
niewielki udział 
intensywnego rolnictwa 
chłopskiego 

Przewaga pszenicy, 
jęczmień, kukurydza, żyto, 
owies, buraki cukrowe, 
ziemniaki, jabłka, gruszki, 
śliwki, morele, winogrona, 
bydło, trzoda chlewna, 
drób 

Śródziemnomorski Kraje europejskie 
basenu Morza 
Śródziemnego: 
Hiszpania, Grecja, 
Portugalia, średnio 
sprzyjające warunki 
klimatyczne 

Towarowa produkcja 
roślinna z wysokim udziałem 
produkcji warzyw i owoców 

Pomarańcze, oliwki, 
winogrona, jabłka, 
gruszki, śliwki, pszenica, 
kukurydza, ryż, buraki 
cukrowe, tytoń, soja, 
bydło, owce i kozy, trzoda 
chlewna, drób, osły i muły 

Środkowoeuropejski Kraje 
postkomunistyczne: 
Polska, Litwa, Łotwa, 
Estonia, Czechy, 
Węgry, Rumunia, 
Bułgaria i kraje byłej 
Jugosławii, dobre 
warunki przyrodnicze 

Rolnictwo zróżnicowane; 
uprzemysłowione i 
towarowe, ekstensywne, 
ugorowe, dominują 
gospodarstwa prywatne, 
sprywatyzowane byłe 
wielkoprzestrzenne 
rolnictwo uspołecznione 

Pszenica, żyto, kukurydza, 
jęczmień, owies, 
ziemniaki, buraki 
cukrowe, rzepak, jabłka, 
wiśnie, śliwki, maliny, 
truskawki, porzeczki, 
warzywa, bydło mleczne, 
trzoda chlewna, drób 
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Tabela 2.1 (c.d.) Makroregiony rolnicze świata i ich charakterystyka 

Region Obszar i warunki Charakterystyka rolnictwa Produkcja 
Północnoazjatycki Obszar byłego Związku 

Socjalistycznych 
Republik Radzieckich; 
Rosja, kraje kaukaskie, 
Kazachstan, 
Uzbekistan, 
Turkmenistan, 
Kirgistan, Tadżykistan, 
bardzo zróżnicowane 
warunki naturalne  

Dominacja rolnictwa 
uspołecznionego (sowchozy i 
kołchozy), trwa 
transformacja w kierunku 
zwiększonego udziału 
gospodarstw prywatnych; 
stosunkowo niski poziom 
mechanizacji i nawożenia, 
średnie plony 

Pszenica, jęczmień, owies, 
żyto, ryż, kukurydza, 
ziemniaki, słoneczniki, 
soja, bawełna, len i 
konopie, kapusta, 
pomidory, jabłka, 
winogrona, bydło, trzoda 
chlewna, owce, kozy, 
konie, woły, renifery, 
pszczoły 

Środkowoazjatycki Mongolia, Chiny i 
Korea Północna, 
korzystne warunki 
glebowe i klimatyczne 

Rolnictwo mało 
uprzemysłowione, 
samozaopatrzeniowe, niska 
mechanizacja, wysokie 
nakłady pracy ludzkiej, 
dominuje byłe rolnictwo 
uspołecznione 
wielkoprzestrzenne, duży 
odsetek rolnictwa 
chłopskiego, słabo 
rozwinięty chów zwierząt, 
występuje rolnictwo 
pasterskie (Mongolia i Tybet) 

Ryż, pszenica, kukurydza, 
jęczmień, sorgo, proso, 
soja, orzeszki ziemne, 
rzepak, sezam, bawełna, 
juta, len, konopie, trzcina 
cukrowa, herbata, tytoń, 
kawa, kauczuk, ziemniaki, 
bataty, taro, bydło, trzoda 
chlewna, owce, drób 

Wschodnioazjatycki Korea Południowa i 
Japonia, korzystne 
warunki glebowe i 
klimatyczne 

Rolnictwo wysoko 
intensywne, 
zmechanizowane, wysoko 
produktywne, stosowanie 
dużej ilości nawozów, wysoki 
odsetek drobnego rolnictwa 
chłopskiego, stosuje się 
tarasowanie 

Ryż, pszenica, jęczmień, 
kukurydza, owiec, 
ziemniaki, bataty, soja, 
buraki cukrowe, herbata, 
kapusta i cebula, jabłka, 
mandarynki, gruszki, 
wiśnie, truskawki, bydło, 
trzoda chlewna, kozy, 
owce, konie, pszczoły 

Południowoazjatycki Indie, Bangladesz, 
Półwysep Indochiński, 
Indonezja, Filipiny 

Rolnictwo intensywne, 
niskotowarowe, występuje 
rolnictwo plantacyjne, 
drobne rolnictwo częściowo 
rynkowe, na obszarach 
górskich rolnictwo 
prymitywne – odłogowe, 
mała produkcja zwierzęca 

Ryż, pszenica, proso, 
sorgo, jęczmień, 
kukurydza, bawełna, juta, 
konopie, orzeszki ziemne, 
rzepak, palma kokosowa, 
kopra, sezam, soja, 
soczewica, fasola, 
ziemniaki, trzcina 
cukrowa, herbata, tytoń, 
kapusta, pomidory, 
banany, ananasy, bydło, 
świnie, owce, bawoły, 
kozy, wielbłądy 
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Tabela 2.1 (c.d.) Makroregiony rolnicze świata i ich charakterystyka 

Region Obszar i warunki Charakterystyka rolnictwa Produkcja 
Północnoafrykańsko-

zachodnioazjatycki 
 

Północna Afryka 
(Sahara) i Azja 
Zachodnia, 
niekorzystne warunki 
przyrodnicze 

Intensywna produkcja 
jedynie na obszarach 
nawadnianych, najczęściej w 
deltach i dolinach rzek, 
przewaga rolnictwa 
drobnego, częste powiązania 
feudalne, rolnictwo 
ekstensywne, ugorowe, mało 
towarowe, różne formy 
pasterstwa 

Pszenica, proso, sorgo, 
ryż, kukurydza, jęczmień, 
ziemniaki, bawełna, 
trzcina cukrowa, soja, 
pomidory, cebula, 
winogrono, pomarańcze, 
cytryny, daktyle, banany, 
oliwki, owce, kozy, bydło, 
woły, osły, wielbłądy 

Środkowopołudniowo
-afrykański 

Afryka na południe od 
regionu 
Północnoafrykańsko-
zachodnioazjatyckiego, 
wysokie zróżnicowanie 
przyrodnicze – 
pustynie po lasy 
równikowe 

Przewaga rolnictwa 
pierwotnego, duży udział 
wspólnego władania ziemią, 
rolnictwo odłogowe, 
ekstensywne drobne 
rolnictwo częściowo 
rynkowe, rolnictwo 
plantacyjne 

Proso, sorgo, kukurydza, 
ryż, maniok, taro, jam, 
bataty, ziemniaki, kawa, 
kakao, tytoń, herbata, 
orzechy ziemne, soja, 
palma kokosowa, trzcina 
cukrowa, bawełna, 
agawa, kauczuk, banany, 
pomarańcze, mango, 
ananasy, grejpfruty, 
bydło, kozy, owce 

Australijsko-
nowozelandzki 

Australia i Nowa 
Zelandia 

Rolnictwo uprzemysłowione, 
wysokotowarowe, istotny 
udział produkcji zwierzęcej 

Pszenica, jęczmień, 
kukurydza, ryż, trzcina 
cukrowa, bawełna, soja, 
ziemniaki, bataty, 
pomidory, winogrona, 
pomarańcze, banany, 
jabłka, owce, bydło, 
trzoda chlewna, konie 

Źródło: opracowanie na podstawie (Whittlesey, 1936, s.199-240; Kostrowicki, 1972, s. 432-433; Dmowski, b.d.)  

Wskazuje się, że współczesne rolnictwo postawione jest przed szeregiem wyzwań, które 

dotyczą przede wszystkim zwiększania produkcji rolniczej celem zapewnienia bezpieczeństwa 

żywnościowego bez zwiększania przy tym presji na środowisko naturalne (Zegar, 2012, s. 5). 

Wśród działań na rzecz rolnictwa zrównoważonego należy wyróżnić te prowadzone na szeroką 

skalę przez Unię Europejską. Wspólna Polityka Rolna (WPR) została zapoczątkowana w roku 

1962 (prace nad nią rozpoczęły się już w 1957 roku) i opiera się na partnerstwie między 

sektorem rolnym i społeczeństwem oraz między rolnikami a Europą (Komisja Europejska, b.d.). 

Pierwotnym celem WPR było zapewnienie Europie samowystarczalności w obszarze 

zaopatrzenia w żywność, szczególnie w obliczu problemu braku żywności w krajach Europy 

Zachodniej po II wojnie światowej (Chmielewska-Gill, Czapla, Dąbrowski i Gruba, 2003, s. 5). 
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Pozostałymi celami głównymi są określone w art. 39 Traktatu Rzymskiego Ustanawiającego 

Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Traktat Rzymski, 1957):  

a) „zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny 

rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, 

zwłaszcza siły roboczej; 

b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza 

przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie; 

c) stabilizacja rynków; 

d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw; 

e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów." 

Wspólna Polityka Rolna wraz z jej celami rewidowana jest co kilka lat, a jej założenia są 

ustalane w perspektywie kilkuletniej. Takie działania pozwalają reagować i odpowiadać na 

aktualne wyzwania stojące przed rolnictwem, takie jak przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym, ochrona obszarów wiejskich i krajobrazów czy kultywowanie gospodarki 

wiejskiej (Komisja Europejska, b.d.). Pod koniec 2021 roku Rada Europejska formalnie przyjęła 

Wspólną Politykę Rolną na lata 2023-2027, która ma być „sprawiedliwsza, bardziej ekologiczna 

i większym stopniu oparta na wynikach” (Rada Europejska, 2021a). Ma ona zapewnić 

europejskim rolnikom przewidywalną przyszłość, pozwolić na poszerzenie działalności na 

rzecz ochrony środowiska, zapewnić większe wsparcie mniejszym gospodarstwom i pomagać 

młodym rolnikom (Rada Europejska, 2021b). 

 Produkcja roślinna w Polsce 

W Polsce sektor rolny pełni istotną funkcję w gospodarce odpowiadając za około 2,4% 

PKB, a zatrudnienie w nim znajduje około 6,2% ludności kraju, przy czym 6% ludności zajmuje 

się uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz łowiectwem (Główny Urząd Statystyczny 

[GUS], 2021b, s. 97, s. 106). Łączna powierzchnia użytków rolnych w Polsce na pierwszy dzień 

roku 2020 roku wynosiła 18 mln 742 tys. hektarów (niemal 60% terytorium kraju), z czego 

około 17 mln 683 tys. hektarów stanowiły grunty orne, łąki i sady (grunty orne to przy tym 14 

mln 690 tys. ha) (GUS, 2021b, s. 98). 
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Na ostatni dzień 2020 roku liczba producentów rolnych wpisanych do ewidencji 

producentów10 w Polsce wynosiła 2,423 mln, z czego ponad 99%, bo 2,407 mln stanowiły 

osoby fizyczne, około 14,0 tys. to osoby prawne, 1,9 tys. to jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, a 575 to spółki cywilne (GUS, 2021a, s. 93). Struktura 

użytków rolnych w gospodarstwach rolnych o określonej wielkości w latach 2004-2020 została 

przedstawiona w tabeli 2.2.   

Tabela 2.2 Struktura użytków rolnych w gospodarstwach rolnych o określonej wielkości  
(w %) w latach 2004-2020 

 Powierzchnia gospodarstwa 

Rok do 1 ha 
1,01 -

1,99 ha 
2,00 -

4,99 ha 
5,00 -

9,99 ha 
10,00 -

14,99 ha 
15,00 -

19,99 ha 
20,00 -

49,99 ha 
50 ha  

i więcej 

Rok 2004 34,7 17 21 14,2 6,2 2,8 3,3 0,8 

Rok 2005 34,6 16,3 21,5 14,2 6,1 2,8 3,7 0,8 

Rok 2006 30,3 16,1 23,5 16 6,5 3 3,7 0,9 

Rok 2007  29,9 16,4 23,8 15,5 6,5 3 4 0,9 

Rok 2008 29,5 16,7 23,5 16,1 6,4 3 3,8 1 

Rok 2009 29,3  16,5 23,8 15,6 6,7 3,1 3,9 1,1 

Rok 2010 1,6 19,9 32,6 22,9 10 4,8 6,4 1,8 

Rok 2011 2,3 22,8 32,9 20,4 9,6 4,5 5,9 1,6 

Rok 2012 1,5 19,4 31,9 23,6 9,7 5 6,9 2 

Rok 2013  2,4 19,4  31,9  22,1  9,9 4,9 7,2 2,2 

Rok 2014  2,2 18,5 32,4 21,9 10,4 5 7,3 2,3 

Rok 2015  2 18 32,2 22,9 10,3 5,1 7,2 2,3 

Rok 2016 1,6 19,2 33,1 22 9,7 4,7 7,2 2,5 

Rok 2017 1,5 18,7 32 22,5 10,1 5 7,7 2,5 

Rok 2018 1,9 20 31,5 22 9,9 4,9 7,4 2,4 

Rok 2019 2,0 20,3 31,2 21,8 9,8 4,8 7,6 2,5 

Rok 2020 1,9 18,7 31,7 22,0 10,0 4,9 8,0 2,8 

Źródło: opracowanie na podstawie (Główny Urząd Statystyczny, 2005-2021) 

Należy wziąć pod uwagę, że w 2010 roku Główny Urząd Statystyczny dokonał zmiany definicji 

gospodarstwa rolnego, tak aby wykluczyć z obserwacji jednostki mało istotne z punktu 

widzenia kształtowania się produkcji rolnej (Grzelak, 2015, s. 24). Zgodnie z obecnie 

funkcjonującą definicją „gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych 

nieprowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy do 1 ha użytków rolnych, 

                                                      
10 Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853,  
z późn. zm.) 
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prowadzących działalność rolniczą o małej skali” (Müller-Frączek i Muszyńska, 2014, s. 189-

190). Takie sformułowanie definicji poskutkowało znacznym zmniejszeniem liczby jednostek 

zaliczanych do gospodarstw rolnych, szczególnie na obszarach, w których rozdrobnienie było 

i jest największe, to jest w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu. Analizując zmiany  

w strukturze powierzchni gospodarstw na przestrzeni lat można zauważyć tendencję do 

stopniowej konsolidacji gruntów uprawnych w dużych gospodarstwach rolnych, które 

stopniowo przejmują grunty od gospodarstw o mniejszej powierzchni. Struktura użytkowania 

gruntów rolnych w 2020 roku według grup obszarowych została przedstawiona w tabeli 2.3.  

Tabela 2.3 Struktura użytkowania gruntów rolnych w gospodarstwach w 2020 roku według 
grup obszarowych 

Powierzchnia gospodarstwa Powierzchnia w tys. ha Udział procentowy 

do 1 ha 17,3 0,1% 

1,01—1,99 ha 360,0 2,5% 

2,00—2,99 ha 437,1 3,0% 

3,00—4,99 ha 919,5 6,3% 

5,00—9,99 ha 2 050,6 14,0% 

10,00—14,99 ha 1 591,4 10,8% 

15,00—19,99 ha 1 116,7 7,6% 

20,00—29,99 ha 1 487,8 10,1% 

30,00—49,99 ha 1 672,2 11,4% 

50,00—99,99 ha 1 762,7 12,0% 

100 i więcej 3 266,3 22,2% 

Razem 14 681,6 100,00% 

Źródło: opracowanie na podstawie (Główny Urząd Statystyczny, 2021a, s. 72-73) 

Ponad połowa użytków rolnych zagospodarowana jest przez gospodarstwa rolne  

o powierzchni przekraczającej 20 ha, przy czym powierzchnia około co trzydziestego piątego 

gospodarstwa rolnego w Polsce przekracza 50 ha (na podstawie tabeli 2.2). Gospodarstwa 

największe, czyli operujące na areale przekraczającym 100 ha użytkują 22,2% łącznej 

powierzchni gruntów rolnych w Polsce.  

Zestawiając ze sobą liczebność gospodarstw zaliczanych do danej grupy obszarowej oraz 

łączną powierzchnię użytków rolnych w danych grupach obszarowych (wykres 2.1) można 

zauważyć, że pod względem liczebności dominują gospodarstwa małe (drobne), czyli te 

mniejsze niż 5 ha (Szafrańska i Żmija, 2015), które stanowią ponad połowę (52%) wszystkich 

gospodarstw i operują na łącznej powierzchni gruntów rolnych stanowiących niemal 12% 

całości.  
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Wykres 2.1 Procentowy podział gospodarstw rolnych według grup obszarowych (udział  
w danej grupie obszarowej i udział w uprawianej powierzchni łącznie) 
Źródło: opracowanie na podstawie (Główny Urząd Statystyczny, 2021a, s. 72-73) 

Wielkość gospodarstw rolnych w Polsce pod względem ich powierzchni jest dodatkowo 

zróżnicowana terytorialnie. Południowa część kraju (województwa: małopolskie, lubelskie, 

podkarpackie, świętokrzyskie i śląskie oraz łódzkie) cechują się wysokim rozdrobnieniem, 

natomiast w północnej i zachodniej części kraju (województwa: zachodniopomorskie, 

pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie), gdzie funkcjonowały 

wcześniej państwowe gospodarstwa rolne, występuje najwyższa koncentracja gospodarstw  

o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych. Wskazuje się ponadto na województwa 

wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, które pomimo nie najwyższego udziału 

najobszerniejszych gospodarstw w strukturze, cechują się wysokim poziomem rozwoju 

rolnictwa wynikającym z wysokiego poziomu kultury rolnej i rozwiniętego przemysłu 

spożywczego (Grzelak, 2015, s. 25-26).  

Powierzchnia zasiewów w Polsce jest zmienna w czasie, w latach 2004-2020 stanowi wartość 

z przedziału 10,313 do 11,631 mln ha (tabela 2.4).  Zgodnie z metodyką GUS-u powierzchnia 

zasiewów stanowi powierzchnie wszystkich upraw zasianych i zasadzonych w gospodarstwach 

rolnych z wyłączeniem „szkółek drzew i krzewów ozdobnych, szkółek drzew leśnych do celów 

handlowych, uprawy wikliny, drzew i krzewów owocowych rosnących poza plantacjami, 

innych upraw trwałych oraz powierzchni upraw trwałych pod osłonami, a także powierzchni 

ogrodów przydomowych i upraw na przyoranie uprawianych jako plon główny itp. Nie zalicza 

się tu powierzchni plantacji drzew i krzewów szybkorosnących prowadzonych na użytkach 

rolnych, które kwalifikowane są do lasów” (GUS, 2021a, s. 34). Najpopularniejszymi roślinami 
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uprawianymi przez polskie gospodarstwa rolne są rośliny zbożowe, których zasiewy na 

przestrzeni ostatnich lat stanowią około 70% uprawianego areału, choć z lekką tendencją 

spadkową. Około 10% uprawianych roślin stanowią rośliny przemysłowe takie jak rośliny 

oleiste, włókniste oraz tytoń i chmiel, podobny udział w strukturze mają także rośliny 

pastewne. Rośliny strączkowe na ziarno zyskują na popularności, w 2004 roku stanowiły 

niecały 1% w łącznej strukturze zasiewów, by w roku 2020 osiągnąć już ponad 3% udział.  

W tym samym okresie spadła jednak popularność ziemniaków, których uprawy stanowiły 

ponad 6% w łącznej strukturze, natomiast w roku 2020 było to już jedynie około 2%.  

Tabela 2.4 Struktura zasiewów pod względem areału poszczególnych rodzajów upraw (tys. 
ha) w latach 2004-2020 

 Zboża 
Rośliny 

strączkowe 
na ziarno 

Ziemniaki 

Przemysłowe 
(cukrowe, 

oleiste, 
włókniste, 

tytoń, chmiel) 

Pastewne Pozostałe RAZEM 

Rok 2004 8 377    108    713    887    783    417    11 285    
Rok 2005 8 329    119    588    879    837    441    11 193    
Rok 2006 8 381    120    597    944    996    426    11 464    
Rok 2007 8 353    137    570    1 098    866    432    11 456    
Rok 2008 8 599    115    549    1 003    929    436    11 631    
Rok 2009 8 583    123    508    1 057    925    419    11 615    
Rok 2010 7 638    173    388    1 212    732    285    10 428    
Rok 2011 7 803    163    393    1 074    873    270    10 576    
Rok 2012 7 704    211    359    959    913    286    10 432    
Rok 2013 7 479    173    337    1 152    902    270    10 313    
Rok 2014 7 485    216    267    1 201    953    298    10 420    
Rok 2015 7 512    407    292    1 191    1 056    295    10 753    
Rok 2016 7 400    321    301    1 080    1 094    444    10 640    
Rok 2017 7 602    272    321    1 205    1 046    311    10 757    
Rok 2018 7 806    252    291    1 149    1 014    317    10 829    
Rok 2019 7 891 270 303 1 178 966 294 10 898 
Rok 2020 7 441 334 226 1 301 1 075 395 10 772 

Źródło: opracowanie na podstawie (Główny Urząd Statystyczny, 2005-2021) 

Zboża stanowią główną grupę roślin uprawianych przez polskie gospodarstwa rolne, natomiast 

dominującym gatunkiem jest pszenica, która pod względem areału stanowiła  

w 2020 roku 22% wszystkich upraw i 32% powierzchni zbóż (tabela 2.5). Drugim pod względem 

popularności zbożem jest pszenżyto, a następnie mieszanka zbożowa z przeznaczeniem na 

ziarno.  12% uprawianego areału stanowią rośliny przemysłowe, na które składają się głównie 

rośliny oleiste (stanowią prawie 10% łącznej produkcji, przeważają rzepak i rzepik), buraki 
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cukrowe, rośliny włókniste oraz tytoń i chmiel. Rośliny pastewne stanowią  10% uprawianego 

areału, ziemniaki uprawiane są na około 2,1% gruntów uprawnych, rośliny strączkowe na 

ziarno stanowią 3,1%, a pozostałe rośliny (w szczególności warzywa i owoce) około 3,7% 

uprawianego areału.  

Tabela 2.5 Struktura zasiewów poszczególnych upraw w Polsce w roku 2020 w tys. ha (stan 
na czerwiec) 

 Uprawy Powierzchnia w tys. ha Udział w strukturze łącznie 
Zboża: 7 411   68,8% 

 Pszenica 2 373   22,0% 
Żyto 844   7,8% 
Jęczmień 675 6,3% 
Owies 500 4,6% 
Pszenżyto 1 389 12,9% 
Mieszanki zbożowe 591 5,5% 
Gryka, proso i pozostałe zboża 92 0,9% 
Kukurydza na ziarno 946 8,8% 

Rośliny strączkowe na ziarno 334 3,10% 
Ziemniaki 226 2,10% 
Przemysłowe: 1 301 12,08% 

 Buraki cukrowe 246 2,3% 
Oleiste 1 039 9,6% 
Włókniste 3 0,03% 
Pozostałe (m.in. tytoń, chmiel) 13 0,1% 

Pastewne 1 075  10,0% 
Pozostałe: 395 3,7% 

 Warzywa 144 1,3% 
Inne 251 2,3% 

RAZEM 10 772 100%* 

Źródło: opracowanie na podstawie (Główny Urząd Statystyczny, 2021a, s. 140-144) 

*Struktura łączna odzwierciedla 100% powierzchni, jednak w tabeli, w wyniku zaokrągleń nominalna wartość po 
zsumowaniu składników wynosi 99,7% 

Wśród warzyw uprawianych w Polsce w 2020 roku największy udział w strukturze zasiewów 

miały cebula, stanowiąc pod względem powierzchni niemal 16% uprawianych warzyw oraz 

marchew i kapusta, których udziały w strukturze zasiewów warzyw stanowiły odpowiednio 

12% i 9,5%. Niższą popularnością cechują się ogórki, buraki oraz pomidory, które stanowiły 

około 3,5-5% powierzchni uprawianych warzyw (GUS, 2021a, s. 156).  

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku miało istotny wpływ na 

poprawienie sytuacji finansowej polskich rolników wskutek wyraźnego wzrostu dochodów, 

wynikającego przede wszystkim z przysługujących rolnikom dopłat bezpośrednich oraz 
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poprawy nożyc cenowych (relacja cen artykułów sprzedawanych przez rolników do cen 

produktów przez nich kupowanych w związku z prowadzoną działalnością). Jak wskazuje  

A. Grzelak, dodatkową przyczyną poprawienia sytuacji ekonomicznej rolników jest postęp 

wynikający z poprawy możliwości eksportu towarów na rynek europejski, specjalizacji, 

wykorzystania nowych technik np. w zakresie konserwacji pasz oraz poprawy infrastruktury. 

Objęcie Polski wsparciem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej wpłynęło na 

poprawienie koniunktury w rolnictwie, wzrosły dochody, zwiększyła się aktywność 

inwestycyjna gospodarstw rolnych, nasiliły się procesy koncentracyjne oraz nastąpiły zmiany 

w strukturze produkcji polegające na zwiększaniu znaczenia upraw rzepaku  

i kukurydzy oraz ograniczeniu upraw nakładochłonnych (Grzelak, 2015, s. 19, s. 33-36). O ile  

w 2004 roku udział dopłat w dochodach rodzinnych gospodarstw rolnych stanowił około 15%, 

to w kolejnych latach stanowił on od 49,5 do 71,9%, w zależności od koniunktury gospodarczej, 

kursu walutowego, zmian w skali produkcji oraz stopniowego zwiększania dopłat 

wynikającego z dochodzenia do prawa otrzymywania ich w pełnej wysokości (Grzelak, 2015, 

s. 34). Należy zaznaczyć, że termin „gospodarstwo rodzinne” nie jest pojmowany 

jednoznacznie (Walczak, 2011, s. 53), a jego jedyną prawną definicję stanowi ta z Ustawy  

o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którą jest to gospodarstwo prowadzone przez 

rolnika indywidualnego, a łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha (Ustawa 

o kształtowaniu ustroju rolnego, art. 5).  

Wskazuje się, że poziom zadowolenia rolników po przystąpieniu do Unii Europejskiej wzrastał, 

do czego przyłożył się niewątpliwie wzrost dochodów rolników, który w ciągu dziesięciolecia 

od przystąpienia Polski do Wspólnoty, wzrósł o 82%, podczas gdy średni wzrost dochodów 

rolniczych we wszystkich krajach Unii Europejskiej wzrósł w tym czasie o 34% (Runowski, 2017, 

s. 188). Dynamika dochodów w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie od 2004 roku 

kształtowała się lepiej niż dynamika ogółem, osiągając w rozrachunku siedemnastoletnim 

średnio 1,4 punktu procentowego więcej (tabela 2.6). 
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Tabela 2.6 Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze indywidualnych 
gospodarstw rolnych na tle gospodarstw domowych ogółem (poprzedni rok=100%) w latach 
2004-2020 

Rok 
Gospodarstwa 

domowe ogółem 
Gospodarstwa indywidualne  

w rolnictwie 
2004 102,4 106 

2005 101,5 101,8 

2006 104,7 111,0 

2007 104,8 110,1 

2008 103,3 97,2 

2009 103,5 100,0 

2010 102,0 105,1 

2011 101,2 102,1 

2012 101,1 99,7 

2013 102,0 104,6 

2014 103,5 102,0 

2015 104,1 103,0 

2016 106,0 111,5 

2017 103,2 108,3 

2018 103,1 100,1 

2019 105,2 104,3 

2020 103,4 109,3 

Średnia = 103,2 104,6 

Źródło: opracowanie na podstawie (Główny Urząd Statystyczny, 2005-2021) 

Pomimo niewątpliwego wzrostu dochodów polskich rolników w ostatnich latach, wskazuje się, 

że poziom dochodów producentów rolnych na tle pozostałych sektorów nadal pozostaje niski 

(Średzińska, 2018, s. 215). Zgodnie z obwieszczanym przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego co roku przeciętnym dochodem z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych z 1 ha przeliczeniowego, w 2020 roku wyniósł on 3 819 zł (Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego, 2021b). Hektar przeliczeniowy stanowi przy tym umowną jednostkę 

kalkulacyjną powierzchni gruntu, która ustanowiona została głównie do celów podatkowych, 

aby go sprawiedliwie pobierać. Uzależniony jest on przy tym od rodzaju powierzchni (grunty 

orne albo łąki i pastwiska), jednego z czterech okręgów podatkowych i klasy użytków rolnych 

(Ustawa o podatku rolnym, art. 2). Za jeden hektar przeliczeniowy uznaje się przy tym gleby 

klasy IIIb w czwartym okręgu podatkowym. Wyliczany przez Główny Urząd Statystyczny 

przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego uwzględnia także wszelkiego rodzaju dopłaty  

i dotacje ze środków krajowych i unijnych. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce  

w 2020 roku wynosiła 11,20 ha (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [ARiMR], 
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2021), co pomnażając przez dochód z hektara przeliczeniowego daje dochód roczny 

gospodarstwa rolnego w średniej wysokości 42 772,80 zł. Dla porównania przeciętne 

wynagrodzenie w gospodarce narodowej w tym samym roku wynosiło rocznie 62 009,64 zł 

brutto, czyli 44 772,00 zł netto (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 2021b). Dochód 

średniego gospodarstwa rolnego (biorąc pod uwagę produkcję roślinną) stanowił więc około 

95% dochodu przeciętnego w gospodarce narodowej. Warto dodatkowo zauważyć, że zgodnie  

z danymi zawartymi w tabeli 2.2 w 2020 roku prawie 75% gospodarstw rolnych w Polsce 

stanowiły te o powierzchni mniejszej niż 10 ha. 

 Rodzaje ryzyka związane z produkcją roślinną 

Ryzyko stanowi nieodzowny element życia codziennego człowieka, występuje także  

w działalności każdego podmiotu funkcjonującego w gospodarce (Jajuga, 2007, s. 13). 

Wskazuje się, że termin „ryzyko” pochodzi od włoskiego risicare oznaczającego „odważyć się”, 

choć możliwy jest także źródłosłów niemiecki bądź wywodzący się ze starogreckiego dialektu 

(Hadyniak, 2010, s. 38). Podobnie jak nie ma jednoznaczności w genezie słowa „ryzyko”, 

brakuje jej także w przypadku definicji tego pojęcia. Pojęcie ryzyka jest wieloaspektowe  

i stanowi przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin badawczych, przez co jego 

uniwersalne zdefiniowanie jest zadaniem trudnym. Świadczy o tym w szczególności fakt, iż 

mimo podejmowanych na przestrzeni lat licznych prób nie udało się wypracować jego 

jednolitej definicji, choć byłoby to pożądane celem wyeliminowania wieloznaczności 

(Michalak, 2004, s. 119). Taką możliwość poddaje jednak w wątpliwość W. Ronka-

Chmielowiec, zaznaczając, że „pojęcie ryzyka i zrozumienie jego istoty ma podstawowe 

znaczenie zarówno dla teorii, jak i praktyki ubezpieczeń” (Ronka-Chmielowiec, 2002, s. 133). 

Podobne stanowisko prezentuje E. Kowalewski twierdząc, iż „pojęcie ryzyka ma podstawowe 

znaczenie zarówno z punktu widzenia teorii ubezpieczeń, jak i potrzeb codziennej praktyki” 

(Kowalewski, 1998, s. 17).  

Na gruncie ubezpieczeń za pioniera w dziedzinie teorii ryzyka uznaje się A.H. Willeta, 

zwolennika determinizmu filozoficznego (Michalski i Pajewska, 2001, s. 29), który w swej pracy 

The Economic Theory of Risk Insurance rozróżnił ryzyko od niepewności, twierdząc w 1901 

roku, że ryzyko jest obiektywną miarą skorelowanej z nią niepewności, która wynika  

z niedoskonałej wiedzy o prawach rządzących procesami zewnętrznymi (Willet, 1951, s. 3). 

Teoria ta spotkała się jednak z pewną dozą krytyki, gdyż zarzucano jej wieloznaczność pojęcia 
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niepewności i niemożność traktowania jej jako wynikającej wyłącznie z niedoskonałej wiedzy 

(Śliwiński, 2002, s. 15). Kolejnym autorem podejmującym tematykę ryzyka był F.K. Knight, 

którego głównym celem było określenie charakterystycznych cech niepewności. W 1921 roku 

opublikował teorię niepewności mierzalnej (ryzyko) i niemierzalnej (niepewność sensu stricto) 

(Knight, 1921, s. 233). Zagadnienie niepewności stało się również przedmiotem 

zainteresowania późniejszego laureata Nagrody Nobla, K.J. Arrowa, który w latach 1951-1970 

publikował prace, zebrane w 1971 roku i opublikowane wspólnie w zbiorze pt. Eseje z teorii 

ryzyka (ang. Essays in the Theory of Risk-Bearing) (Bochenek, 2012, s. 55). Wyróżnił on 

wzajemne korelacje ryzyka z niepewnością jako zjawiska ekonomiczne, które podzielił na trzy 

grupy: związane z niepewnością z definicji; takie, których nie można wyjaśnić bez powiazań  

z niepewnością oraz takie, których związek z niepewnością jest dyskusyjny (Arrow, 1979, s. 22; 

Śliwiński, 2002, s. 15). Definicję, w której oddzielono niepewność od ryzyka przedstawił z kolei 

I. Pfeffer, który twierdził, że niepewność jest stanem umysłu, który powinien być mierzony 

stopniem wiary, natomiast ryzyko stanowi kombinację hazardu będącą pewnym stanem 

świata i powinno być ono mierzone prawdopodobieństwem (Pfeffer, 1956, s. 42; Jakubowski, 

2018, s. 38-39). Ryzyko jest jednak pojęciem skomplikowanym, które zależy od wielu 

czynników, wśród których oprócz hazardu istotną rolę odgrywa niebezpieczeństwo. Te dwa 

czynniki uznaje się za tzw. faktory ryzyka, których analiza jest niezwykle przydatna w praktyce 

ubezpieczeniowej (Śliwiński, 2002, s. 16). Swój wkład w rozważania na ten temat wnieśli także 

E.J. Vaughan i T. Vaughan, którzy określili ryzyko jako „stan, w którym istnieje możliwość 

niekorzystnego odchylenia od oczekiwanego rezultatu” (Vaughan i Vaughan, 2008, s. 2).  

Problem zdefiniowania ryzyka widoczny jest nie tylko na gruncie nauki, ale i praktyki rynkowej. 

Federation of European Risk Management Associations (FERMA) definiuje je w swoim 

standardzie zarządzania ryzykiem jako kombinację prawdopodobieństwa zdarzenia i jego 

skutków, które mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne (Federation of European Risk 

Management Associations, 2003, s. 3). Z kolei w normie ISO 31000 ryzyko zostało 

zdefiniowane jako wpływ niepewności na cele, przy czym niepewność może być negatywna 

(szkodzić realizacji celów), jak i pozytywna (stanowi wtedy szansę) (PN-ISO 31000:2018-08). 

Jak podsumował T. Szumlicz, definiując ryzyko zazwyczaj eksponuje się dwie jego immanentne 

cechy, czyli niepewność zaistnienia i ewentualność straty. Istnieją jednak także definicje,  

w których podkreśla się rolę innych wyznaczników i wyróżników ryzyka, w szczególności tych 
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podkreślających mierzalność niepewności bądź zaistnienie stanu określanego negatywnie 

(Szumlicz, 2017, s. 5).  

 Postrzeganie definicyjnych atrybutów ryzyka stanowi podstawę podejmowania działań 

kontrolnych. Specyfika gospodarowania w rolnictwie sprawia, że ryzyko w działalności 

rolniczej zyskuje szczególny wymiar, a przez samych producentów rolnych postrzegane jest  

w osobliwy sposób (Janowicz-Lomott, 2018, s. 25). Na specyfikę postrzegania ryzyka przez 

producentów rolnych wpływają cechy takie, jak (Handschke, Kaczała i Łyskawa, 2015, s. 23-

25; Łyskawa i Rojewski, 2015, s. 37-38; Janowicz-Lomott, 2018, s. 25-26; Stroiński, 2006, s. 22-

23): 

● Produkcja rolna zespolona jest z określonym miejscem. Gospodarstwo rolne znajduje 

się w określonej lokalizacji i nie ma możliwości jej zmiany (taka ewentualność jest 

związana ze sprzedażą gruntów i kupnem nowych, co pociąga za sobą powstanie 

kosztów i negatywnych efektów relokacji).  

● Produkcja roślinna ma miejsce „pod gołym niebem”, co skutkuje bezpośrednim 

narażeniem na działanie czynników pogodowych, przed którymi nie sposób się 

skutecznie zabezpieczyć. Szkody w gospodarstwach rolnych są często wynikiem działań 

osób trzecich z powodu dostępności gospodarstwa rolnego dla nich. 

● Produkcja rolna związana jest z sezonowością, która skutkuje nagromadzeniem podaży 

produktów i powoduje trudności z przechowywaniem produktów.  

● Produkcja rolna nie może być trafnie planowana, co jest wynikiem znacznej skali 

wahań wyników produkcyjnych z roku na rok. 

● Rynek produktów rolnych związany jest z wielofunkcyjnością produkcji rolniczej. 

Funkcje produkcyjne są wyceniane na podstawie działania mechanizmu rynkowego, 

jednak funkcje pozaprodukcyjne nie podlegają takiej wycenie, a często związane są  

z ponoszeniem dodatkowych, narzuconych przedsiębiorcy rolnemu kosztów (np. 

konieczność zachowania bioróżnorodności). Cechy charakterystyczne produkcji 

rolniczej, takie jak sezonowość mogą istotnie wpływać na zmienność cen produktów 

rolnych, a dodatkowe zaburzenia w mechanizmach rynkowych (np. w postaci 

interwencjonizmu państwowego, nadmiernej regulacji czy ograniczeń) mogą 
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prowadzić do nieprawidłowej alokacji czynników produkcji i zaburzenia mechanizmu 

cenowego na rynkach rolnych.  

● Podmiot gospodarujący (gospodarstwo produkcyjne) jest trwale połączone 

z gospodarstwem domowym rolnika prowadzącego działalność gospodarczą 

(najpowszechniejszą formą producenta rolnego w Unii Europejskiej i Polsce jest rolnik 

indywidualny) (Czyżewski, 2006, s. 24). Analizując ekonomiczną działalność 

gospodarstw rolnych należy mieć na uwadze, że są one najczęściej powiązane  

z gospodarstwami domowymi, a więc los, w szczególności ekonomiczny, obu tych 

gospodarstw jest ze sobą ściśle związany. Gospodarstwo rolne jest przy tym pojęciem 

wtórnym dla gospodarstwa domowego, ponieważ stanowi jedynie narzędzie do 

zaspokajania potrzeb gospodarstwa domowego, dla którego nie jest ważne skąd 

pochodzą środki finansowe pozwalające na zaspokojenie jego potrzeb. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele sposobów podejść do klasyfikacji rodzajów11  

i źródeł12 ryzyka w rolnictwie, jednak jak wskazuje M. Janowicz-Lomott, większość z nich opiera 

się na podziale na ryzyka (Janowicz-Lomott, 2018, s. 27-29): produkcyjne, cenowe, majątkowe, 

finansowe, instytucjonalne i osobowe, które bywają uzupełniane o ryzyko technologiczne lub 

dochodowe. Najpowszechniej wykorzystywana jest jednak klasyfikacja według J.B. Hardakera, 

R. Huirne, J. Andersona i G. Lien, którzy podzielili rodzaje ryzyka w produkcji rolnej na 

(Hardaker, Huirne, Anderson i Lien, 2004, s. 16-17; Janowicz-Lomott, 2018, s. 29-32):  

 Ryzyko osobowe - w produkcji rolnej obejmuje zagrożenia związane z życiem  

i zdrowiem osób pracujących w rolnictwie (obejmuje np. choroby, wypadki przy pracy, 

zgony). 

 Ryzyko majątkowe - dotyczy zagrożeń dla majątku zgromadzonego w gospodarstwie 

rolnym wynikających z działania zjawisk przyrodniczych bądź działania ludzkiego.  

 Ryzyko produkcyjne - związane jest bezpośrednio ze specyfiką produkcji rolnej,  łączy 

w sobie elementy ryzyka technologicznego, organizacyjnego i przyrodniczego 

(Sobolewski, 2018, s. 5). Wskazuje się, że od warunków przyrodniczych, w których 

                                                      
11 Zob. zestawienie klasyfikacji ryzyka w rolnictwie w monografii autorstwa M. Janowicz- Lomott p.t. 
Ubezpieczenia wzajemne w finansowaniu skutków realizacji ryzyka w rolnictwie. Doświadczenia unijne – wnioski 
dla Polski (Janowicz-Lomott, 2018, s. 27-29). 
12 Szerzej na ten temat w: Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie - rozwiązania krajowe  
i międzynarodowe (Soliwoda, M., Herda-Kopańska, J., Gorzelak, A., Pawłowska-Tyszko, J., 2016, s. 18-23). 
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prowadzona jest produkcja rolnicza uzależniony jest jej wynik produkcyjny 

(Handschke, 1973, s. 18). 

 Ryzyko cenowe - wynika ze zmian cen na rynku środków produkcji i płodów rolnych, 

dotyczy cen otrzymywanych za sprzedawane płody rolne czy wykonywane usługi i cen 

środków używanych do produkcji rolnej, które cechują się wysoką zmiennością 

(Jegadesan, 2016, s. 11). Szczególnie negatywne znaczenie dla producentów rolnych 

mają spadki cen za płody rolne i wzrosty cen środków produkcji.   

 Ryzyko instytucjonalne – dotyczy wahań wynikających ze zmian w polityce państwa 

oraz regulacjach prawnych.  

 Ryzyko finansowe - związane jest bezpośrednio ze źródłami finansowania i dotyczy 

zmian w koszcie kapitału wynikających z wahań stóp procentowych, zatorów 

płatniczych, zmiany kursu walutowego, zmiany kosztów dzierżawy ziemi oraz 

ewentualnych roszczeń wobec gospodarstwa rolnego.  

Spośród wyszczególnionych rodzajów ryzyka w działalności rolniczej za najistotniejsze uważa 

się ryzyko produkcyjne oraz ryzyko cenowe (Janowicz-Lomott, 2018, s. 32), co potwierdzają 

wyniki badań przeprowadzonych wśród producentów rolnych (Handschke i in., 2015, s. 30; 

Łyskawa i Rojewski, 2015, s. 38-40). Wskazuje się w szczególności, że od warunków 

przyrodniczych, w których prowadzona jest produkcja rolnicza uzależniony jest jej wynik 

produkcyjny (Handschke, 1973, s.18), a warunków klimatycznych i biologicznych nie sposób 

kontrolować (Jerzak, 2008, s. 248). Klimat, zmienność warunków pogodowych, występowanie 

klęsk żywiołowych wpływają na poziom produkcji, jakość uzyskiwanych plonów  

i w konsekwencji na wynik ekonomiczny gospodarstwa. 

Z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń, rodzaje ryzyka, które towarzyszą produkcji roślinnej  

i zagrażają uprawom można podzielić na następujące rodzaje (Łyskawa i Rojewski, 2015, s. 51-

55): 

● ubezpieczalne, 

● nieubezpieczalne, 

● systemowe, 

● ekonomiczne i polityczne.  

Ryzyka ubezpieczalne stanową ryzyka, które są powszechnie obejmowane przez 

ubezpieczycieli ochroną ubezpieczeniową, ponieważ charakteryzują się: istnieniem 
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wystarczającej liczby i wielkości obiektów pozwalających skalkulować prawdopodobieństwo 

wystąpienia szkody, incydentalnością ewentualnych zdarzeń i ich niezależnością od woli 

ubezpieczonego, szkodami możliwymi do ustalenia i wyceny, poważnymi potencjalnymi 

stratami powodującymi trudności finansowe i niezbyt wysokim prawdopodobieństwem straty  

(Ronka-Chmielowiec, 2016, s. 16; Vaughan i Vaughan, 2008, s. 42). Producenci rolni nie mają 

wpływu na realizację tych rodzajów ryzyka, a możliwość ich oddziaływania na ewentualne 

zapobieganie powstawania szkodom lub ich ograniczenie jest niska.  

Ryzyka nieubezpieczalne to z kolei takie ryzyka, w których ubezpieczający mają duży wpływ 

na ich realizację i mogą samodzielnie znacznie minimalizować skutki ich materializacji, a ich 

wystąpienie może spowodować szkody masowe, których ubezpieczyciele nie są w stanie 

odpowiednio wycenić z uwagi na brak dostatecznych danych historycznych lub charakteryzują 

się zbyt wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia (Berliner, 1985, s. 320-322). Ryzykami 

nieubezpieczalnymi mogą być ponadto ryzyka, które stanową przedmiot szczególnych 

regulacji. Wśród takich ryzyk można wyróżnić: choroby roślin, działania szkodników, 

zachwaszczenie, opóźnienie zbiorów, użycie nieodpowiedniego lub wadliwego materiału 

siewnego, nieodpowiednie stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych i środków ochrony roślin, 

szkody spowodowane przez zwierzęta czy kradzież (Łyskawa i Rojewski, 2015, s. 53). 

Za ryzyko systemowe uznaje się ryzyko lub prawdopodobieństwo załamania się całego 

systemu, co wynika z korelacji lub zależności między komponentami tego systemu (Kaufman  

i Scott, 2003, s. 371). Ryzyko systemowe jest globalne w zakresie potencjalnych skutków, jego 

przyczyny są złożone i ściśle ze sobą powiązane, charakteryzuje się nieliniowymi zależnościami 

przyczynowo-skutkowymi i jest stochastyczne w odniesieniu do skutków (Kaczała, 2019, s. 17).  

J. Monkiewicz wskazuje, że ryzyko systemowe, wskutek pojedynczego szoku, może 

powodować efekt domina w gospodarce lub jej części, prowadząc nawet do upadku systemu 

finansowego (Monkiewicz i Gąsiorkiewicz, 2010, s. 63). Wśród przykładów takiego ryzyka  

w kontekście rolniczym można wymienić: powódź, suszę oraz ujemne skutki przezimowania 

(Łyskawa i Rojewski, 2015, s. 53). 

Ryzyka ekonomiczne i polityczne dotyczą w szczególności decyzji politycznych. Ryzyko 

polityczne może występować na trzech poziomach, pierwszym dotyczącym przedsiębiorstwa 

(ang. firm-specific risks), drugim – na poziomie kraju (ang. country-level risks) i trzecim, kiedy 

wynika z decyzji władz danego kraju lub jego niestabilności (np. zmiana prawa, nacjonalizacja, 



82 
 

dyskryminujące regulacje prawne, sabotaż, masowe strajki, wojna) (ang. government risks) 

(Lisowski, 2010, s. 144-145). D. Haendel definiuje to ryzyko jako „prawdopodobieństwo 

pojawienia się jakiegoś politycznego zdarzenia, które zmieni perspektywy 

prawdopodobieństwa powodzenia danej inwestycji” (Haendel, West i Meadow, 1975, s. 11). 

Na rynku rolnym, w przypadku realizacji takiego ryzyka niemożliwa może być np. sprzedaż 

wyprodukowanych produktów, co może mieć znaczenie szczególnie w kontekście eksportu. 

Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być wykupienie ubezpieczenia kredytu kupieckiego 

(obejmującego tzw. ryzyka polityczne). Takie ubezpieczenie zabezpiecza też w sytuacji 

upadłości kontrahenta lub jego niekorzystnej kondycji finansowej skutkującej przewlekłą 

zwłoką w uiszczeniu zapłaty lub jej brakiem.   

Częstość i siła oddziaływania natury na działalność człowieka, w szczególności  

w obszarze rolnictwa, wzrasta w ostatnim czasie w negatywnym sensie. Zachodzące zmiany 

klimatyczne są postrzegane aktualnie jako jedno z najistotniejszych wyzwań, gdyż przekładają 

się na skutki takie jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, susze i spadek plonów, głód, brak wody 

pitnej czy konflikty o zasoby (Leszczyńska, 2015, s. 7). Produkcja roślinna jest szczególnie 

narażona na negatywne skutki realizacji ryzyka pogodowego i na powstanie strat 

ekonomicznych wskutek ich wystąpienia. 

 Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym 

Jak podkreśla E. Stroiński, w gospodarstwie rolnym niemal każda decyzja 

podejmowana jest w warunkach niepewności (Stroiński, 2006, s. 81), co oznacza, że decydent 

nigdy nie może mieć pewności jaki wynik osiągnie po podjęciu decyzji. Według E.N. Castle’a  

i M.H. Beckera efektywność gospodarowania zależna jest w dużej mierze nie tylko od wiedzy 

rolnika obejmującej obszary takie jak agrotechnika, gleboznawstwo, mechanika, znajomość 

rynku rolnego i finansowego, ale też od odpowiedniego zarządzania, czyli podejmowania 

decyzji mających wpływ na osiąganie zamierzonego celu (Castle i Becker, 1971, s. 19). 

Świadome zarządzanie podmiotem odbywające się w warunkach ryzyka nazywane jest  

z języka angielskiego risk management. W polskiej literaturze przedmiotu, z braku lepszego 

odpowiednika, funkcjonują tłumaczenia „zarządzanie ryzykiem” bądź „kierowanie ryzykiem”, 

których nie należy rozumieć jednak literalnie, gdyż niemożliwym jest zarządzanie lub 

kierowanie ryzykiem w sposób dosłowny. Jako najbardziej trafne tłumaczenie należy uznać 

„(bezpieczne) zarządzanie w warunkach ryzyka” (Stroiński, 2006, s. 85). Wskazuje się,  
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że koncepcja risk management ma różnorodne pochodzenie i jest wykorzystywana przez wiele 

branż (Hopkin, 2018, s. 43), a w teorii i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw zaistniała  

w latach 50-tych XX wieku (Vaughan i Vaughan, 2008, s. 13). W literaturze przedmiotu można 

znaleźć wiele definicji risk management, a cechą wspólną wielu z nich jest jego pojmowanie 

przez pryzmat procesu. G. Rejda wskazuje, że jest to „systematyczny proces identyfikacji  

i oceny ekspozycji na straty, z jakimi boryka się organizacja lub jednostka, oraz wyboru  

i wdrożenia najbardziej odpowiednich technik postępowania z nimi” (Rejda, McNamara  

i Rabel, 2021, s. 68, 712). Według H.Skippera i W.Kwona „risk management pociąga za sobą 

proces identyfikacji ryzyka, jego oceny oraz wyboru i wdrożenia najbardziej efektywnej  

i wydajnej metody zarządzania ryzykiem” (Skipper i Kwon, 2007, s. 6). Zarządzanie ryzykiem 

jest związane z próbami postępowania z rodzajami ryzyka, które niosą ze sobą 

prawdopodobieństwo szkody ekonomicznej (Skipper i Kwon, 2007, s. 290). Z kolei definicja 

zaproponowana przez E.J. Vaughan i T. Vaughan jest następująca: „risk management to 

naukowe podejście do postępowania z ryzykiem poprzez przewidywanie możliwych strat oraz 

projektowanie i wdrażanie procedur minimalizujących występowanie strat lub 

ograniczających finansowy wymiar strat, które wystąpiły” (Vaughan i Vaughan, 2008, 16).  

T. Michalski definiuje risk management jako „proces opanowywania ryzyka obejmujący ogół 

działań związanych z analizą, eliminowaniem i ograniczaniem ryzyka oraz zarządzaniem 

ryzykiem w konkretnym przypadku” (Michalski, 2004, s. 46). Według K. Jajugi zarządzanie 

ryzykiem podmiotu to „podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia 

przez ten podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka” (Jajuga, 2007, s. 15, 379). Na uwagę 

zasługują także definicje wypracowane na gruncie praktyki rynkowej i międzynarodowych 

standardów dot. zarządzania ryzykiem, jak w przypadku normy Międzynarodowej Organizacji 

Normalizacyjnej, ISO 3100013, w której zarządzanie ryzykiem zostało zdefiniowane jako 

„skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do 

ryzyka” (PN-ISO 31000:2018-08).  

W gospodarstwie rolnym zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów wchodzących w skład 

zarządzania gospodarstwem rolnym, w ramach którego można wyróżnić zarządzanie: jakością, 

zasobami, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ryzykiem (Sobolewski, 2018, 

                                                      
13 Przykładami innych standardów w obszarze risk management są: Institute of Risk Management (IRM), COSO 
ERM cube, CoCo (Criteria of Control) Canadian Institute of Chartered Accountants (Hopkin, 2018, s.69-72) 
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s. 4). J. Pawłowska-Tyszko definiuje zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym jako 

„wszelkie działania polegające na przewidywaniu i ograniczaniu potencjalnych zagrożeń oraz 

gromadzeniu środków, które mogłyby skompensować straty w momencie ich wystąpienia” 

(Pawłowska-Tyszko, 2009, s. 15). Według K. Łyskawy i K. Rojewskiego, w odniesieniu do 

gospodarstwa rolnego, zarządzanie ryzykiem jest procesem nakierowanym na poszukiwanie 

najbardziej efektywnego ekonomicznie działania, które pozwoli zabezpieczyć gospodarstwo 

rolne przed skutkami realizacji określonych zdarzeń (Łyskawa i Rojewski, 2015, s. 43-44). 

Proces ten obejmuje szereg ustandaryzowanych kroków, których liczba jest różna w zależności 

od źródła literaturowego. Według H. Skippera i W. Kwona są to: analiza ryzyka, kontrola ryzyka 

oraz finansowanie skutków realizacji ryzyka (Skipper i Kwon, 2007, s. 22-23). G. Rejda wyróżnił 

cztery kroki, tj.: identyfikację ekspozycji na stratę, ich pomiar i analizę, wybór kombinacji 

odpowiednich technik postępowania z ekspozycją na stratę (metody kontroli  

i finansowania ryzyka), implementację i monitorowanie programu zarządzania ryzykiem 

(Rejda i in., 2022, s. 69-71).  Według K. Jajugi zarządzanie ryzykiem podmiotu obejmuje etapy: 

identyfikacji ryzyka, pomiaru ryzyka, sterowania ryzyka oraz monitorowania i kontroli ryzyka 

(Jajuga, 2015, s. 15). K. Łyskawa i K. Rojewski wskazują, że zarządzanie ryzykiem powinno być 

przeprowadzane zgodnie z logicznie następującymi po sobie etapami, którymi są: określenie 

celu zarządzania ryzykiem, identyfikacja ryzyka, ocena i selekcja rodzajów ryzyka, wybór 

metody zarządzania ryzykiem i jej wdrożenie, ocena efektywności zastosowania wybranej 

metody zarządzania ryzykiem (Łyskawa i Rojewski, 2015, s. 44). Z kolei według normy ISO 

31000 zarządzanie ryzykiem obejmuje: identyfikację ryzyka, ocenę i ewaluację ryzyka, 

postępowanie z ryzykiem oraz jego monitorowanie i związaną z nimi komunikację (PN-ISO 

31000:2018-08). T. Michalski zaznacza, że niezależnie od przyjętego schematu postępowania, 

procedury zarządzania ryzykiem wymagają ciągłej weryfikacji dotyczącej celowości  

i efektywności.  Powinno przekładać się to na wykorzystywanie optymalnego w konkretnych 

warunkach sposobu finansowania skutków realizacji ryzyka (Michalski, 2004, s. 40-41).   

Producent rolny, celem przygotowania się na ewentualność wystąpienia straty i konieczność 

jej sfinansowania powinien rozważyć następujące kwestie (Stroiński, 2006, s. 97): 

 które rodzaje ryzyka i wynikające z nich straty zatrzymać do pokrycia przez 

gospodarstwo rolne oraz jak zapewnić odpowiednie środki w tym celu; 



85 
 

 które rodzaje ryzyka i wynikające z nich straty przetransferować np. na rachunek 

zakładu ubezpieczeń; 

 jakie dodatkowe środki zastosować, które pozwolą na obniżenie kosztu ubezpieczenia. 

W produkcji rolniczej celem zarządzania ryzykiem jest poprawa lub utrzymanie dochodu 

gospodarstwa oraz zachowanie jego stabilności finansowej i organizacyjnej (Janowicz-Lomott, 

2018, s. 39). Zarządzanie ryzykiem wymaga wdrożenia pewnych strategii i może być 

prowadzone zarówno na poziomie pojedynczego gospodarstwa, rynku czy też rządu 

(Soliwoda, Herda-Kopańska, Gorzelak i Pawłowska-Tyszko, 2016, s. 27). Ryzyko katastroficzne, 

które charakteryzuje się niskim prawdopodobieństwem pojawienia się, ale dużą siłą 

oddziaływania jest niemożliwe do uwzględnienia w procesie zarządzania ryzykiem w jednym 

gospodarstwie, ale powinno być uwzględnione w takim procesie na poziomie rządowym. 

Ryzyko charakteryzujące się wysoką częstotliwością, ale niewielkimi szkodami (zwykłe ryzyko) 

standardowo zarządzane jest na poziomie pojedynczego gospodarstwa, natomiast ryzyko 

charakteryzujące się średnią częstotliwością i średnią siłą odziaływania (ryzyko zbywalne) 

może być zarządzane przy wykorzystaniu dostępnych na rynku instrumentów lub zbiorowych 

działań producentów (Melyukhina, 2011, s. 20; Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2019,  

s. 8). Jednym z etapów zarządzania ryzykiem jest wybór odpowiednich instrumentów 

(Soliwoda i in., 2016, s. 29), przy czym mogą być one różne w zależności od poziomu 

podejmowania decyzji. Jak wskazuje M. Janowicz-Lomott mogą być to instrumenty wybierane 

przez producentów rolnych zarówno na poziomie pojedynczych gospodarstw rolnych, jak i na 

poziomie polityki państwa (Janowicz-Lomott, 2013, s. 65). W zakresie metod ograniczania 

skutków ryzyka w rolnictwie zaliczanych do interwencjonizmu państwowego można wyróżnić: 

interwencjonizm finansowy (subsydiowanie produkcji rolnej i konsumpcji żywności przez 

dotacje i ulgi podatkowe), protekcjonistyczny (obniżenie konkurencyjności importu za pomocą 

kwot importowych, ceł, opłat) i regulacyjny (stosowanie norm jakościowych  

i przepisów regulujących obrót towarami rolno-spożywczymi). W przypadku instrumentów 

indywidualnych są to natomiast: konsolidacja działań (integracja pozioma i pionowa, np. 

kapitałowa, kontraktowa, instytucjonalna), dywersyfikacja ryzyka (dodatkowa działalność 

gospodarcza, różne kierunki produkcji), fundusze rezerwowe, ubezpieczenia i transakcje na 

rynkach terminowych (Janowicz-Lomott, 2013, s. 65). Według R. Sobolewskiego 

instrumentami zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym są (Sobolewski, 2018, s. 4): 
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● organizacja gospodarstwa, w ramach której ryzyko działalności jest ograniczane 

poprzez m.in. dywersyfikację struktury produkcji, wybieranie odpowiednich odmian, 

podejmowanie określonych zabiegów uprawowych, stosowanie nawadniania lub 

profilaktykę, 

● dywersyfikacja dochodów wynikająca np. z dodatkowego świadczenia usług w związku 

z wykorzystywaniem zasobów gospodarstwa rolnego, pozyskiwanie dochodów 

z działalności pozarolniczej, np. agroturystyki, 

● interwencje polityki rolnej, polegające na korzystaniu z dopłat bezpośrednich, 

wykorzystywania systemu podatkowego czy też interwencji rynkowych (np. kwoty 

produkcyjne i cła), 

● dzielenie się skutkami ryzyka z rynkiem, polegające na redukcji ryzyka wskutek 

integracji w grupach producenckich, kontraktacji, korzystania z kontraktów 

terminowych, 

● przenoszenie (transfer) skutków ryzyka polegający na korzystaniu z ubezpieczeń 

komercyjnych oraz wzajemnych.  

E. Berg i B. Schmitz wyróżnili instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie ze względu na 

formę kontroli ryzyka, dzieląc je na instrumenty gospodarcze oraz rynkowe (Berg i Schmitz, 

2008, s. 120). Pośród instrumentów gospodarczych wskazali: zmniejszanie lub zapobieganie 

skutkom działania ryzyka, dywersyfikację oraz posiadanie odpowiednich rezerw finansowych. 

Wśród instrumentów rynkowych (podziału ryzyka) wyszczególnili natomiast: działania 

polegające na łączeniu ryzyka (ubezpieczenia) oraz transfer ryzyka za pomocą kontraktów.  

Szczególną rolę w zakresie wsparcia rolników w obliczu zagrożeń, zwłaszcza klęsk naturalnych, 

pełni Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. W komunikacie Komisji Europejskiej 

stwierdzono, że zamierza ona wspierać dalszy rozwój zintegrowanego i spójnego podejścia do 

zapobiegania ryzyku i zarządzania nim. Celem jest zapewnienie odporności sektora rolnego 

poprzez działania łączone obejmujące: interwencje Wspólnoty, strategie poszczególnych 

państw członkowskich i instrumenty dostępne na rynku prywatnym (Komisja Europejska, 

2017b). We Wspólnej Polityce Rolnej przewidziano szereg instrumentów zapobiegania 

sytuacjom kryzysowym oraz zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kryzysowym. W przypadku 

ryzyka (Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2019, s. 15): 
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 zwykłego - instrumentem takim są dopłaty bezpośrednie oraz inne instrumenty 

zapobiegania ryzyku i zarządzania nim, takie jak: wsparcie inwestycji w środki trwałe 

bądź inwestycji mających na celu zapobieganie i odtworzenie produkcji, usługi 

doradcze, transfer wiedzy i działania informacyjne, 

 zbywalnego - instrumentami zapobiegania ryzyku i zarządzania nim mogą być: 

wsparcie na rzecz organizacji producentów, zakładanie takich grup i promowanie 

współpracy, dopłaty do składek ubezpieczeniowych i na rzecz funduszy ubezpieczeń 

wzajemnych,   

 katastroficznego – stosuje się środki nadzwyczajne jak: interwencje publiczne i dopłaty 

do prywatnego przechowywania, inne środki przeciwdziałania zakłóceniom na rynku 

czy środki dedykowane rozwiązywaniu określonych problemów.  

Wśród pozaubezpieczeniowych źródeł finansowania w sytuacji realizacji negatywnych zjawisk 

pogodowych niszczących uprawy, zastosowanie mają w szczególności fundusze katastroficzne 

oraz wypłaty ad-hoc, które wypłacane są z budżetu państwa. W przypadku funduszy 

katastroficznych rolnicy zobowiązani są do wpłat składek w określonej wysokości, które 

uzależnione są od wielkości i rodzaju produkcji, natomiast rekompensaty ad-hoc to środki 

budżetowe uruchamiane w sytuacji zdarzeń katastroficznych, uznanych za takie zdarzenie 

przez odpowiedniego ministra (Dubiel 2014, s. 187-188). Wartość pomocy w takiej sytuacji 

może być jednak ograniczona i limitowana dla potrzebujących, a środki mogą być 

przekazywane z opóźnieniem. Jako dodatkowy, mający pośredni charakter, sposób 

finansowania skutków realizacji zdarzeń losowych w rolnictwie wskazuje się także zwolnienia 

z konieczności płacenia składek na ubezpieczenia społeczne czy odsetek od kredytów (Dubiel, 

2014, s. 186-187). Należy zaznaczyć, że wymienione źródła finansowania, w odróżnieniu od 

ubezpieczeń, nie mają charakteru pewnego, co oznacza, że producenci rolni nie mogą 

zakładać, że je otrzymają, a tym samym planować produkcji i dochodów z uwzględnieniem ich 

otrzymania.  

Wśród instrumentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie wyróżnia się ubezpieczenia  

i podkreśla ich rosnące znaczenie. Na poziomie gospodarstwa rolnego identyfikowana jest rola 

ubezpieczeń w zakresie działań prewencyjnych i ograniczania skutków materializacji ryzyka,  

a także w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa rolnego. Z punktu widzenia rynkowego  

z kolei, powszechne wykorzystywanie ubezpieczeń poprawia bezpieczeństwo strefy realnej,  
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a w konsekwencji sektora finansowego. Przekłada się to na zwiększenie bezpieczeństwa 

obrotu gospodarczego i efektywności gospodarczej, co sprzyja wzrostowi gospodarczemu 

(Wierzbicka, 2017, s. 134-135).  

 Rynek ubezpieczeń upraw w Polsce 

2.5.1 Rys historyczny i uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku dotowanych 

ubezpieczeń upraw 

Początków ubezpieczeń upraw można upatrywać w zorganizowanych sąsiedzkich 

grupach radzących sobie z żywiołami sił przyrody, głównie pożarem i powodzią 

(Wojciechowska-Lipka, 2001, s. 246). Pierwsze kasy ogniowe, opierające swoją działalność na 

składce pobieranej z góry od członków kasy oraz związki groblowe, których celem było 

wspólne budowanie grobli celem ochrony brzegów rzek powstały na terenach Polski na 

przełomie XV i XVI wieku (Stroiński, 2006, s. 135).  

Okres rozbiorów stanowi czas, w którym rozwój ubezpieczeń na ziemiach polskich został 

zaburzony. Kraj został podzielony na trzy zabory, a w każdym z nich życie toczyło się według 

różnych reguł, co wpłynęło na ewolucję ubezpieczeń. Na terenie zaboru pruskiego, na 

przełomie wieków XVIII i XIX powstawały pierwsze towarzystwa ogniowe (tzw. socjety), czyli 

zakłady ubezpieczeniowe mające charakter publiczno-prawny (Stroiński, 2006, s. 135).  

21 kwietnia 1803 wskazuje się jako datę powstania instytucji ubezpieczeniowych na ziemiach 

polskich, kiedy z woli Fryderyka Wilhelma III powołane zostało oparte na zasadach 

wzajemności Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych. Wprowadzony został 

wtedy obowiązek ubezpieczenia od ognia wszystkich budynków miejskich, bez względu na to, 

kto był ich właścicielem (Banasiński, 1996, s. 43-52). Rok później powołane zostało natomiast 

Towarzystwo Ogniowe dla Wsi w Prusach Południowych, do którego przynależność nie była 

jednak obowiązkowa. W obu tych zakładach wysokość składek pobieranych w drodze 

egzekucji administracyjnej nie była uzależniona jednak od ryzyka pożarowego (Stroiński, 2006, 

s. 134-135). Działalność Towarzystw nie trwała długo i zakończyła się w 1806 roku po 

wkroczeniu na tereny polski armii napoleońskiej. W ich miejsce powstało Towarzystwo 

Ogniowe dla Miast i Wsi, które miało przejąć zobowiązania zlikwidowanych Towarzystw, 

jednak w praktyce okazało się to niewykonalne. Przetrwało ono do roku 1816, na co wpływ 

miało utworzenie Królestwa Polskiego (Stroiński, 2006, s. 136). W 1863 roku zniesiony został 

monopol socjet, co doprowadziło do powołania w 1873 roku pierwszej prywatnej firmy 
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ubezpieczeniowej. Była to Vesta – Bank Wzajemnych Ubezpieczeń na Życie, który miał  

w swojej ofercie także ubezpieczenia upraw i rozwijał się pomyślnie aż do wybuchu I wojny 

światowej. W zaborze rosyjskim funkcjonowała Dyrekcja Generalna Towarzystwa Ogniowego 

(później Dyrekcja Ubezpieczeń), która prowadziła ubezpieczenia od pożarów, padnięcia bydła 

i gradobicia (Łyskawa, 2015, s. 76-77). Po upadku powstania styczniowego w 1863 roku została 

ona jednak całkowicie rozwiązana wskutek likwidacji polskich instytucji w toku wzmożonej 

rusyfikacji (Stroiński, 2006, s. 138). W kolejnych latach powstawały nowe instytucje, takie jak 

Wzajemne Generalne Ubezpieczenia Budynków od Ognia, Warszawskie Towarzystwo 

Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń Przezorność czy trudniące się 

ubezpieczeniami rolnymi Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Snop (Stroiński, 2006,  

s. 138-139). Z kolei na terenie zaboru austriackiego ubezpieczenia rozwijały się wolniej, jednak 

w 1860 roku powołane zostało Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia w Krakowie, nazywane 

Florianką, które szybko się rozwijało i obok ubezpieczenia od ognia wprowadziło 

ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia (Wojciechowska-Lipka, 2001, s. 246-247). 

Ubezpieczenia na wsi ze względu na duże ryzyko przyrodnicze stały się popularne, nawet 

pomimo braku ich obowiązkowości. Wskazuje się, że były one wymagane przez instytucje 

udzielające kredytów (Banasiński, 1996, s. 47).  

W okresie po I wojnie światowej następowało stopniowe odradzanie państwa, w tym także   

w obszarze ubezpieczeń. Powstały towarzystwa takie jak: Omnium, Pax, Piast i Port, a w 1920 

roku Towarzystwo Reasekuracyjne w Poznaniu Warta (Stroiński, 2006, s. 140). Na podstawie 

uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1921 roku przymusowe były 

ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, upraw od gradobicia i bydła od 

padnięcia, a o ich wprowadzaniu decydowały uchwały sejmików powiatowych lub 

wojewódzkich (Wojciechowska-Lipka, 2001, s. 247). Rozporządzeniem Prezydenta z maja roku 

1927 powołany został Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (dalej: PZU W) (Bednaruk,  

2020, s. 513-514). Z kolei na mocy wydanego przez Ministra Skarbu w 1929 roku 

rozporządzenia o obowiązkowych ubezpieczeniach mienia ruchomego w rolnictwie, 

wojewódzkie rady narodowe otrzymały prawo do wprowadzenia na terenach poszczególnych 

województw przymusu ubezpieczenia plonów.  

Po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945-1946 PZU W miał monopol na sprzedaż 

ubezpieczeń upraw. Przywiązywano dużą wagę do dobrowolnych form ubezpieczenia. 
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Wskazuje się, że na lata 1947-195214 przypada rozwój ubezpieczeń rolnych na niespotykaną 

skalę (Wojciechowska-Lipka, 2001, s. 247; Łyskawa, 2015, s. 78). Obowiązkiem ubezpieczenia 

od ryzyka gradu zostały objęte podstawowe gatunki zbóż: żyto, pszenica, jęczmień i owies. 

Inne uprawy można było ubezpieczać dobrowolnie. Obowiązek ubezpieczenia dotyczył 

gospodarstw rolnych, których powierzchnia przekraczała 0,5 ha, wyłączone z tego obowiązku 

były natomiast gospodarstwa państwowe (PGR). W kolejnych latach stopniowo obejmowano 

obowiązkiem ubezpieczenia także inne rodzaje upraw (kukurydza, ziemniaki, gryka, rośliny 

pastewne, łąki i pastwiska) i rozszerzano zakres dostępnych ryzyk. 

W 1984 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach 

majątkowych i osobowych, które zakończyły okres monopolu PZU na rynku ubezpieczeń 

upraw. Wtedy, z mocy ustawy, ubezpieczeniu podlegały zboża od gradobicia, powodzi i zalania 

wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, rośliny pastewne, ziemniaki i buraki od 

gradobicia, powodzi i zalania oraz trawy, łąki i pastwiska od powodzi i zalania. Uprawy były 

obejmowane ochroną ubezpieczeniową automatycznie, a uiszczenie składki, która wchodziła 

w skład zobowiązania podatkowego stanowiło obowiązek rolników. Po transformacji 

ustrojowej ubezpieczenia zaczęły funkcjonować na zasadach wolnorynkowych, co 

poskutkowało powstaniem oferty ubezpieczenia upraw dla rolników także w innych niż PZU 

zakładach ubezpieczeń (Łyskawa, 2015, s. 82-83). 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 dało możliwość korzystania 

producentom rolnym z szeregu dedykowanych im programów unijnych. Jednym z nich była 

pomoc udzielana w sytuacjach szkód powstałych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, w ramach której rolnicy mogli korzystać z programów pomocy krajowej 

polegających na (Szelągowska, 2015, s. 65-66): 

● preferencyjnych kredytach na wznowienie produkcji, 

● ulgach w podatku rolnym, 

● ulgach lub umorzeniach należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 

● preferencyjnych kredytach na wznowienie produkcji, 

● doraźnej pomocy socjalnej.  

                                                      
14 Mocą przepisów Ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych został przekształcony w Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) (Dz.U. Nr 20, poz. 130). 
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Wskazane formy pomocy miały pomagać producentom rolnym w mierzeniu się ze skutkami 

występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jednak biorąc pod uwagę fakt, że 

stanowiły one wysokie obciążenie dla budżetu państwa koniecznym stało się zachęcenie 

rolników do korzystania także z innych rozwiązań. Korzystając z możliwości wynikającej  

z Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz 

na obszarach wiejskich, przygotowane zostało systemowe rozwiązanie polegające na 

dotowaniu z budżetu państwa składek w ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich. 

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. weszła w życie wraz z początkiem 2006 roku i określone w niej 

zostały zasady stosowania dopłat do składek w umowach ubezpieczeń upraw od skutków 

ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, grad, deszcz nawalny, powódź, 

suszę, piorun, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, obsunięcie się ziemi oraz 

lawinę. Dopłaty dotyczą obecnie upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, 

warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków 

cukrowych lub roślin strączkowych, od momentu zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru 

(Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, art. 3). W ustawie nie 

zostało wymienione ryzyko ognia, w przypadku którego zakłady ubezpieczeń oferują ochronę 

ubezpieczeniową na zasadach komercyjnych. Definicje zdarzeń objętych ochroną  

w obowiązkowych ubezpieczeniach upraw są następujące (Ustawa o ubezpieczeniach upraw  

i zwierząt gospodarskich, art. 3): 

● „huragan – oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie 

mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody 

uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie 

stwierdzono działanie huraganu; 

● powódź – oznacza szkody powstałe wskutek:  

a) zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub 

stojących, 

b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,  

c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;  

● deszcz nawalny – oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku 

wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego 
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współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich 

powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego; 

● grad – oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się  

z bryłek lodu;  

● piorun – oznacza szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego 

pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia;  

● obsunięcie się ziemi – oznacza szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz 

usuwanie się ziemi, z tym, że za szkody spowodowane przez:  

a) zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu  

z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie,  

b) usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach; 

● lawina – oznacza szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze 

zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota; 

● susza – oznacza szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym 

okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego 

poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb;  

● ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, 

wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 

1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu 

roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;  

● przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się 

temperatury poniżej 0oC, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające 

na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego 

części”. 

W praktyce niektóre ze wskazanych rodzajów ryzyka mają jedynie niszowy charakter, 

wynikający ściśle z położenia geograficznego i mogą występować miejscowo, jak np. lawina 

czy obsunięcie się ziemi. Ryzyka te nie stanowią powszechnego zagrożenia dla producentów 

roślinnych w Polsce. Ryzyko pioruna także praktycznie nie znajduje zastosowania, gdyż 

ewentualne szkody wynikające z tego zjawiska występują jedynie miejscowo, na małej 

powierzchni, a w przypadku pożaru spowodowanego przez piorun, szkody z tego tytułu są 
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standardowo obejmowane ochroną wraz z ryzykiem ognia, które ubezpieczane jest na 

zasadach komercyjnych. 

W momencie wprowadzenia przepisów ustawy, maksymalna wysokość dopłaty do składki 

wynosiła do 40% i była zmieniana w kolejnych latach (tabela 2.7), natomiast aktualnie, zgodnie 

z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2015, maksymalna wysokość dopłaty do składki 

wynosi od 11 lipca 2015 do 65% (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy  

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich).  

Tabela 2.7 Zmiany poziomów maksymalnych stawek taryfowych uprawniających do dopłaty 
oraz wysokości dopłat 

Akt prawny 
Maksymalne stawki taryfowe 

uprawniające do dopłaty 
Wysokość dopłaty 

Ustawa z 7 
lipca 2005 r 

Maksymalnie 3,5% sumy ubezpieczenia. Do 40%, ale nie mniej niż 30% składki W 2006 
r. dopłata do składki (do 1 ha) wynosiła: 

● 40 % składki dla zbóż, kukurydzy, 
rzepaku lub rzepiku,  

● 35 % składki dla ziemniaków lub 
buraków cukrowych. 

Ustawa z 7 
marca 2007 r 

Maksymalnie 6 % sumy ubezpieczenia. Do 60% ale nie mniej niż 50% składki. 
Od1.01.2007 do 4.06.2007 dopłata do składki 
(do 1 ha) wynosiła:  

● 40% składki dla zbóż, kukurydzy, 
rzepaku lub rzepiku, 

● 35 % składki dla chmielu, warzyw, 
drzew i krzewów owocowych, 
ziemniaków lub buraków cukrowych.  

Od 4.06.2007 dopłata do składki wynosiła 50% 
składki dla wszystkich upraw. 

Ustawa z 25 
lipca 2008 r 

Maksymalnie 6 % sumy ubezpieczenia. Do 50% składki. 

Ustawa z 24 
kwietnia  
2015 r 

Maksymalnie 6 % sumy ubezpieczenia, 
limit nie dotyczy warzyw gruntowych oraz 
drzew i krzewów owocowych. 
 
Dla zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, 
rzepiku, ziemniaków lub buraków 
cukrowych – 3,5% sumy ubezpieczenia 
upraw. 
 
Dla rzepaku ozimego, warzyw 
gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i 
krzewów owocowych, truskawek lub 
roślin strączkowych – 5% sumy 
ubezpieczenia. 
 

Do 65% składki. 
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Tabela 2.7 (c.d.) Zmiany poziomów maksymalnych stawek taryfowych uprawniających do 
dopłaty oraz wysokości dopłat 

Akt prawny 
Maksymalne stawki taryfowe 

uprawniające do dopłaty 
Wysokość dopłaty 

Ustawa z 15 
grudnia 2016 r 

Maksymalnie 15% sumy ubezpieczenia, 
w zależności od klasy gleby: 

 9% sumy ubezpieczenia – klasy 
bonitacyjne gleby I-IV, 

 12% sumy ubezpieczenia – 
klasa bonitacyjna gleby V, 

 15% sumy ubezpieczenia – 
klasa bonitacyjna gleby VI. 

Do 65% składki. 
 

a) W przypadku przekroczenia 
maksymalnych stawek taryfowych 
stosuje się maksymalną możliwą 
dopłatę. 

Ustawa 23 
marca 2017 r 

Maksymalnie 15 % sumy ubezpieczenia, 
w zależności od klasy gleby: 

 9% sumy ubezpieczenia – klasy 
bonitacyjne gleby I-IV, 

 12% sumy ubezpieczenia – 
klasa bonitacyjna gleby V, 

 15% sumy ubezpieczenia – 
klasa bonitacyjna gleby VI. 

Do 65% składki. 
 
W przypadku przekroczenia maksymalnych 
stawek taryfowych stosuje się proporcjonalne 
naliczenie dopłaty (z wyłączeniem upraw 
drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, 
dla których stosuje się maksymalną możliwą 
dopłatę). 
 
Wtedy: 
dopłaty przysługują w wysokości stanowiącej 
iloraz:  

b) iloczynu wysokości dopłat określonej 
w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 10 i odpowiednio 
liczby 9, 12 lub 15 oraz  

c) sumy ustalonych przez zakład 
ubezpieczeń stawek taryfowych 
ubezpieczenia od rodzajów ryzyka 
objętych ubezpieczeniem, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, z 
wyłączeniem ryzyka suszy i ujemnych 
skutków przezimowania. 

Źródło: opracowanie na podstawie (Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich, Dz. U. 2005 Nr 150 poz. 1249 z późn. zm.) 

Dopłata w pełnej wysokości ma zastosowanie w przypadku zawierania przez producenta 

rolnego umowy ubezpieczenia wyszczególnionych rodzajów upraw od ryzyk wskazanych  

w ustawie, o ile stawka taryfowa nie przekracza 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku klas 

gleby V i VI stawka taryfowa może zostać określona na maksymalnych poziomach 12% i 15% 

odpowiednio. W sytuacji przekroczenia przez zakład ubezpieczeń wskazanych stawek 

maksymalnych, stosowane jest proporcjonalne wyznaczenie wysokości dopłaty (Ustawa  

o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, art. 5). Maksymalne wysokości dopłat do 

składek na następny rok są aktualizowane corocznie, najpóźniej 30 listopada, aktem 

jednorazowym w formie rozporządzenia Rady Ministrów, natomiast maksymalne sumy 
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ubezpieczenia dla poszczególnych upraw określane są corocznie w tym samym terminie, 

jednak przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.  

Przepisy art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 

prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych, zobowiązują kraje 

członkowskie Unii Europejskiej do zmniejszania o 50% pomocy oferowanej w ramach 

krajowych programów pomocy publicznej dla gospodarstw rolnych, które zostały 

poszkodowane wskutek niekorzystnych zjawisk klimatycznych, w przypadku braku posiadania 

przez nich ubezpieczenia produkcji rolniczej (Szelągowska, 2015, s. 67-68). Wobec tego, celem 

upowszechnienia dotowanych z budżetu państwa ubezpieczeń upraw, wprowadzony został  

1 lipca 2008 r. obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej minimum 50% 

powierzchni upraw w danym gospodarstwie rolnym, jeśli rolnik otrzymał do nich dopłaty 

bezpośrednie. Obowiązek ten uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego 

po roku, w którym rolnik otrzymał płatność bezpośrednią, w okresie następujących  

12 miesięcy uzyskał ochronę ubezpieczeniową dla minimum 50% gruntów od co najmniej 

jednego ryzyka z wymienionych w ustawie. Rolnik może zawrzeć odpowiednią umowę 

ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa umowę w sprawie dopłat lub z zakładem ubezpieczeń, który wykonuje działalność 

ubezpieczeniową w zakresie ryzyk wskazanych w ustawie (Ustawa o ubezpieczeniach upraw  

i zwierząt gospodarskich, art. 10c). Brak wywiązania się rolnika z obowiązku zawarcia umowy 

ubezpieczenia upraw rolnych wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty karnej w wysokości 

2 euro od 1 hektara na rzecz gminy właściwej dla rolnika ze względu na miejsce jego 

zamieszkania bądź siedziby, a do kontroli spełnienia tego obowiązku zobowiązani są wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa 

rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika oraz starosta właściwy ze względu na położenie 

gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika (Ustawa o ubezpieczeniach upraw  

i zwierząt gospodarskich, art. 10c; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, art. 84). 
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Kwoty dopłat wypłacone w poszczególnych latach zakładom ubezpieczeń, które zawarły  

z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dotacji zostały przedstawione 

w tabeli 2.8.  

Tabela 2.8 Kwoty dopłat z budżetu państwa do obowiązkowych ubezpieczeń upraw 
zrealizowane w latach 2006-2020 

Rok Kwota dotacji w zł Zmiana (rok poprzedni = 100%) 

2006 1 945 000 - 

2007 39 348 000 1923% 

2008 61 306 500 56% 

2009 80 335 700 31% 

2010 99 043 300 23% 

2011 124 166 700 25% 

2012 162 245 500 31% 

2013 164 245 500 1% 

2014 161 363 400 -2% 

2015 173 177 000 7% 

2016 207 029 900 20% 

2017 396 152 300 91% 

2018 449 914 800 14% 

2019 530 016 000 18% 

2020 393 675 000* -25% 

Źródło: opracowanie na podstawie (Ministerstwo Finansów, 2007-2021) 
*Z uwzględnieniem kwoty dopłat do składek (w wysokości 50 mln zł) udzielonych przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 

Warto zaznaczyć, że obok przepisów unijnych i krajowych oraz aktów normatywnych 

wydawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w największym stopniu kształtują 

funkcjonowanie rynku ubezpieczeń upraw, w ostatnim czasie coraz większego znaczenia dla 

niego nabiera Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Instytucja ta powstała 1 września 

2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 (KOWR, 2017) przejmując przy tym znaczną 

część zadań dwóch agencji, które przestały wtedy istnieć, to jest Agencji Rynku Rolnego oraz 

Agencji Nieruchomości Rolnych. W odpowiedzi na głosy z rynku w roku 2020, iż przewidziane 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ten rok środki na dopłaty do ubezpieczeń 

upraw i zwierząt gospodarskich mogą być niewystarczające na zaspokojenie jego potrzeb 

wydane zostało Zarządzenie Dyrektora Generalnego (nr 80/2020/Z) w sprawie udzielania 
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przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dopłat do składek z tytułu zawarcia przez zakład 

ubezpieczeń umów ubezpieczenia (KOWR, 2020). Na ten cel zostało przekazane dodatkowe 

50 mln zł, KOWR zawarł przed 30 czerwca umowy w sprawie dopłat ze wszystkimi 

ubezpieczycielami mającymi na tamten moment podpisane umowy z Ministrem Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, a realizacja programu odbyła się na warunkach określonych w ustawie  

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wykorzystane kwoty dopłat do 

składek z budżetu państwa, z uwzględnieniem dopłaty przekazanej przez KOWR zostały 

przedstawione na wykresie 2.2. 

 

Wykres 2.2 Wysokość dopłat z budżetu państwa i KOWR do składek w ubezpieczeniach 
upraw w latach 2006-2021 
Źródło: opracowanie na podstawie (Ministerstwo Finansów, 2007-2021; Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 
20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 190 z późn. zm.)). 
* Z uwzględnieniem kwoty dopłat do składek (w wysokości 50 mln zł) udzielonych przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa. 
**Kwota planowana, na podstawie ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021  
r. poz. 190) (pierwotnie zaplanowano w niej 400 000 zł). 

2.5.2 Uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania rynku dotowanych ubezpieczeń 

upraw        

Wskazuje się, że ubezpieczenia upraw stosowane przez producentów rolnych niosą ze 

sobą szereg korzyści, wśród których można wymienić (Burgaz, 2000, s. 18): 
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● stabilizację dochodów, wynikającą z uzyskiwanych odszkodowań, które pozwalają na 

kontynuowanie cyklu produkcyjnego bez konieczności poszukiwania dodatkowych, 

często zewnętrznych źródeł finansowania, 

● podniesienie wiarygodności producentów rolnych, gdyż zawarta umowa 

ubezpieczenia w sytuacji zabiegania o kredyt stanowi dodatkowe zabezpieczenie, 

● możliwość poszerzenia działalności bez konieczności samodzielnego ponoszenia 

ewentualnych skutków realizacji ryzyka, 

● pewność realizacji wypłaty odszkodowania wynikającą z zawartych umów 

ubezpieczenia, 

● możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową rodzajów ryzyka związanych zarówno 

bezpośrednio z produkcją rolną, ale także osobowych czy innych majątkowych. 

Dodatkowo podkreśla się znaczenie odpowiedniego funkcjonowania systemu ubezpieczeń 

upraw dla działania rządów poszczególnych państw, którym system ten pozwala na osiągnięcie 

korzyści takich jak (Łyskawa i Rojewski, 2015, s. 47-48): 

● podniesienie poziomu stabilności funkcjonowania gospodarstw rolnych i wskutek tego 

realizację niektórych celów wskazanych w opracowanym na bazie przepisów Unii 

Europejskiej Programie rozwoju obszarów wiejskich (Parlament Europejski, 2022), 

● osiągnięcie celów budżetowych i politycznych wynikających z braku konieczności 

interwencji w przypadku realizacji ryzyka pogodowego (Kołosowska i Walczak, 2011, 

s. 90), czego następstwem jest brak konieczności ustalania i utrzymywania wysokich 

rezerw, 

● uzupełnienie systemu świadczeń socjalnych, a przez to zapobieganie intensywnym 

zmianom demograficznym na wsiach, 

● zmniejszenie niepewności funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz ograniczenie 

presji inflacyjnej dotyczącej cen żywności.  

Z uwagi na przedstawione cechy ubezpieczeń upraw, na rynkach z rozwiniętą towarową 

produkcją rolną, gospodarstwami rolnymi, w których produkcja roślinna i zwierzęca stanowi 

główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego oraz dostatecznie dobrze rozwiniętym 

sektorem ubezpieczeń, ubezpieczenia upraw cieszą się dużym zainteresowaniem. 



99 
 

Na polskim rynku ubezpieczeń (grudzień 2021 r.) działa siedem zakładów ubezpieczeń 

oferujących ubezpieczenia w ramach działu II w grupach 8 i 9, które podpisały umowę  

z ministrem właściwym do spraw rolnictwa odnośnie dopłat do składek z budżetu państwa. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy w sprawie stosowania w 2021 roku dopłat ze 

środku budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich 

z (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2020): 

● Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 

● Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, 

● Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu 

(obecnie – stan na grudzień 2021r., w wyniku połączenia Concordii i Generali, 

ubezpieczenia upraw sprzedawane są pod marką Generali Agro), 

● Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (od 

2022 roku AGRO Ubezpieczenia TUW), 

● InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą  

w Warszawie, 

● TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, 

● Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW  

w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu. 

Dwa ostatnie z wymienionych zakładów ubezpieczeń w roku 2020 po raz pierwszy zawarły 

umowę z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dopiero rozpoczęły sprzedaż dotowanych  

z budżetu państwa ubezpieczeń upraw, natomiast pozostałe zakłady ubezpieczeń już 

wcześniej funkcjonowały na polskim rynku. Rynkowym liderem pod względem ilości 

zawieranych umów i wysokości składki jest PZU, a drugie miejsce zajmuje Generali Agro. 

Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich lat grono zakładów ubezpieczeń, które podpisują 

umowy o dopłaty do składek z budżetu państwa poszerzyło się. O ile, w 2015 roku były to tylko 

trzy zakłady (PZU, TUW TUW oraz Concordia Polska TUW), to w roku 2020 było ich już siedem. 

Należy dodatkowo wspomnieć, że w międzyczasie swoich sił na tym rynku próbowali również 

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń w Sopocie oraz HDI Asekuracja (Łyskawa, 2015, s. 90).  

Liczba zawieranych corocznie umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a także 

ubezpieczona powierzchnia upraw sukcesywnie rosną (tabela 2.9). W latach 2006-2020 liczba 
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polis wzrosła prawie 4-krotnie przy jednoczesnym 9-krotnym zwiększeniu ubezpieczonego 

areału. 

Tabela 2.9 Statystyki dotyczące umów ubezpieczenia upraw zawieranych w Polsce w latach 
2006-2020 

Rok 
Ubezpieczona 
powierzchnia 

upraw (ha) 

Udział 
ubezpieczonego 

areału (%) 
Liczba polis Suma ubezpieczenia (zł) 

2006 311 740 3% 49 000 b.d. 

2007 575 029 5% 90 000 b.d. 

2008 1 832 036 16% 85 000 b.d. 

2009 2 808 036 24% 144 000 6 490 400 

2010 2 845 777 27% 135 000 7 843 804 400 

2011 3 032 643 29% 138 000 10 238 597 000 

2012 2 751 438 26% 136 000 12 087 100 000 

2013 3 398 811 33% 151 000 14 232 425 240 

2014 3 269 871 31% 142 000 13 326 950 630 

2015 2 823 606 26% 139 000 13 695 068 130 

2016 2 339 578 22% 117 000 12 234 298 520 

2017 3 272 468 30% 162 000 18 261 384 830 

2018 3 255 698 30% 165 000 18 167 097 000 

2019 3 940 472 36% 214 809 21 095 018 870 

2020 2 865 101 27% 184 343 16 960 659 850 

Źródło: opracowanie na podstawie (Główny Urząd Statystyczny, 2007-2021) 

Biorąc pod uwagę ubezpieczany areał widać, że od 2013 ulegał on powolnym spadkom, by 

wrócić na falę wzrostową w 2017 roku. W roku 2020 nastąpił znaczący spadek w powierzchni 

upraw objętych ochroną ubezpieczeniową, które w roku 2020 wynosiły 27%, co jest wynikiem 

gorszym od rekordowego roku poprzedzającego o 9 punktów procentowych (średnia  

z ostatniego pięciolecia wynosi 29%). Analizując jednak dynamikę liczby polis (wykres 2.3) 

można zaobserwować skokowe przyrosty w latach następujących po okresach, w których 

notowano rekordowe szkody i wypłacone odszkodowania. Można tutaj wymienić wypłaty  

z tytułu ryzyka suszy w latach 2008 i 2012 (Janowicz-Lomott i Łyskawa 2016, s. 79) oraz z tytułu 

ujemnych skutków przezimowania w roku 2016 (oznaczone symbolami na wykresie 2.3). 
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Wykres 2.3 Liczba umów ubezpieczenia upraw dotowanych z budżetu państwa i 
ubezpieczony areał w latach 2006-2020 

Źródło: opracowanie na podstawie (Główny Urząd Statystyczny, 2007-2021) 

Jak bardzo znaczące odszkodowania w porównaniu do zebranej składki przypisanej brutto 

wypłaciły we wskazanych latach zakłady ubezpieczeń można zaobserwować na wykresie 2.4. 

Widać na nim dodatkowo, że problemem z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń może być 

niska rentowność techniczna ubezpieczeń upraw w krótkim okresie. 

 

Wykres 2.4 Składka przypisana brutto i odszkodowania wypłacone z tytułu dotowanych  
z budżetu państwa umów ubezpieczenia upraw w latach 2008-2018 
Źródło:  Polska Izba Ubezpieczeń, dane z rocznych spotkań Podkomisji ubezpieczeń rolnych (dane 
niepublikowane) 

W ostatnich latach średni areał ubezpieczony w ramach jednej polisy wynosił około 20 

hektarów z niewielką tendencją wzrostową, co wskazuje na to, że ubezpieczenia upraw 

zawierane są głównie przez duże i bardzo duże gospodarstwa rolne (Janowicz-Lomott  
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i Łyskawa, 2016, s. 79). W 2020 roku gospodarstwa o areale powyżej 20 ha stanowiły 10,8% 

wszystkich gospodarstw rolnych, uprawiając łącznie 55,7% powierzchni gruntów rolnych. 

Skłonność do zawierania umów ubezpieczenia upraw uzależniona jest także od rodzaju upraw 

obejmowanych ochroną (tabela 2.10). Najczęściej ubezpieczaną przez rolników rośliną jest 

rzepak, w 2020 roku ubezpieczone zostało ponad 46% jego powierzchni.  

W przypadku buraków cukrowych i kukurydzy ochroną ubezpieczeniową objęte było 41%  

i 37% powierzchni, a w przypadku roślin strączkowych 31%. W przypadku zbóż udział 

powierzchni ubezpieczonej stanowił jedynie 21%, a w przypadku ziemniaków 17%. 

Tabela 2.10 Powierzchnia ubezpieczonych upraw w roku 2020 

Rodzaj ubezpieczonych upraw Powierzchnia 
ubezpieczona (ha) 

Powierzchnia upraw 
(ha) 

Udział powierzchni 
ubezpieczonej (%) 

Zboża 1 548 744,41    7 411 000 21% 

Rzepak 475 566,63    1 039 000 46% 

Kukurydza 532 371,62    1 432 000* 37% 

Ziemniaki 37 525,39    226 000 17% 

Buraki cukrowe 100 169,05    246 000 41% 

Rośliny strączkowe 102 781,79    334 000 31% 

Pozostałe 67 942,22 - - 

RAZEM 2 865 101,11 10 772 000 27%** 

Źródło: opracowanie na podstawie (Główny Urząd Statystyczny, 2021a) 
* Uwzględnia kukurydzę na ziarno i kukurydzę na paszę (zaliczana do roślin pastewnych) 
** Stosunek łącznej powierzchni ubezpieczonych upraw do upraw ogółem 

Biorąc pod uwagę fakt, że ubezpieczenia upraw są w Polsce ubezpieczeniami obowiązkowymi,  

a ustawodawca zakładał, iż ubezpieczenie będzie obejmowało co najmniej 7 milionów 

hektarów (Janowicz-Lomott i Łyskawa, 2016, s. 79) należy zauważyć, że powszechność 

ubezpieczeniowa nie jest wysoka. Problem ten dostrzegła także Najwyższa Izba Kontroli, 

wskazując, iż jedynie kilkanaście procent producentów rolnych (w 2018 roku było to 12%) 

zawiera umowy ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Najwyższa Izba Kontroli 

[NIK], 2019). Instytucja zapowiedziała przeprowadzenie kontroli w tym zakresie, 

przeprowadzając wcześniej debaty z ekspertami, naukowcami, przedstawicielami rolników  

i zakładów ubezpieczeń, po których sformułowane zostały wytyczne dla kontroli. Wnioski  

z przeprowadzonej kontroli są takie, iż problemy dla rolników stanowią (NIK, 2019): wysokie 

składki i wysoki poziom skomplikowania umów, a także podejście zakładów ubezpieczeń do 
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likwidacji szkód, co skutkuje w ich opinii niepełną likwidacją. Uczestnicy kontroli wskazywali 

ponadto, że oferta ubezpieczycieli powinna być bardziej dostosowana do potrzeb 

producentów rolnych, a procedury likwidacji szkód powinny ulec znacznym uproszczeniom. 

Podkreślono, iż gospodarstwa duże zazwyczaj wywiązują się z obowiązku zawarcia umowy 

ubezpieczenia, natomiast najgorzej sytuacja wygląda w gospodarstwach o areale 

nieprzekraczającym 10 ha. Z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń problem stanowi 

natomiast wysoka szkodowość, która jest efektem niskiego udziału producentów rolnych  

w systemie oraz zachodzących zmian klimatycznych. Wskazano także, że do obniżenia 

wysokości składek mogłyby przyczynić się większa konkurencja na rynku lub wyższy poziom 

dopłat do składek, a kwestią do rozważenia jest rozwiązanie opierające się na ubezpieczeniu 

dochodów rolniczych, a nie samych upraw. 

2.5.3 Specyfika funkcjonowania ubezpieczycieli upraw 

Na funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń składa się wiele czynności wykonywanych 

przez jego różne jednostki organizacyjne, stąd jego działalność jest wieloaspektowa i bardzo 

złożona. Wśród podstawowych działań zakładu ubezpieczeń można wyróżnić działalność 

bezpośrednią, więc tę związaną z produktami ubezpieczeniowymi oraz gospodarkę finansową 

(Poprawska, 2016, s. 145). Wśród czynności składających się na działalność bezpośrednią 

znajdują się: tworzenie produktów ubezpieczeniowych, marketing, sprzedaż oraz obsługa  

i likwidacja szkód (Poprawska, 2016, s. 145-146). Gospodarka finansowa związana jest 

natomiast z czynnościami występującymi przy tworzeniu, gromadzeniu i wydatkowaniu 

zasobów pieniężnych (Lisowski, 2010, s. 24). Obejmuje zakres działań związanych z (Korenik  

i Korenik, 2004, s. 66-67; Lisowski, 2010, s. 24): przygotowywaniem operacji pieniężnych  

i planowaniem, realizacją operacji pieniężnych oraz ewidencją i oceną przebiegu operacji 

pieniężnych oraz ewentualnymi działaniami korygującymi w przypadku wykrycia 

niedociągnięć. Gospodarka finansowa stanowi o stabilności funkcjonowania zakładu 

ubezpieczeń i dużej części jego dochodów, jednak z punktu widzenia klientów, o ile jest dobrze 

prowadzona, nie powinna być dla nich widoczna. Gospodarka finansowa oraz działalność 

bezpośrednia wpływają wzajemnie na siebie, jednak dla klientów bardziej oczywista  

i uzewnętrzniona jest działalność bezpośrednia, ponieważ przejawia się ona w szeroko 

rozumianej obsłudze produktu, czyli jego: tworzeniu, marketingu, dystrybucji, a także 

likwidacji szkód. Produkt ubezpieczeniowy należy przy tym rozumieć według J. Plichty jako 
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„pakiet usług dostarczanych ubezpieczonemu przez zakład ubezpieczeń, za określoną opłatą, 

od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia aż do jej rozwiązania (Plichta, 1995, s. 6).  

J. Monkiewicz podkreśla złożoność produktu ubezpieczeniowego, wskazując, że stanowi on 

konstrukcję zbudowaną z wielu elementów, na które składają się składniki techniczne, 

handlowe, finansowe i prawne (Monkiewicz, 2010, s. 22-23). Elementami składowymi 

produktu ubezpieczeniowego są: rdzeń właściwy (ryzyko podstawowe produktu), rdzeń sensu 

largo (obejmuje on ryzyka dodatkowe) oraz otoczenie produktu, które wspólnie tworzą 

globalny (całkowity) produkt ubezpieczeniowy (Monkiewicz, 2010, s. 22-23; Mruk, 1997,  

s. 215-217). Takie rozumienie produktu ubezpieczeniowego przyjmuje Polska Izba 

Ubezpieczeń, według której jest to „zdefiniowana w umowie ubezpieczenia usługa obejmująca 

udzieloną klientowi ochronę ubezpieczeniową (rdzeń produktu) wraz z usługami 

dodatkowymi (np. assistance) i oprawą formalną produktu (np. sposób i forma dostarczenia 

polisy)” (Polska Izba Ubezpieczeń [PIU], b.d.). Obszar działalności bezpośredniej obejmuje 

ponadto elementy takie jak aktuariat czy underwriting, a także strategie sprzedażowe  

i marketingowe, do których klienci nie mają wprawdzie dostępu, ale widzą efekty ich 

wdrażania. O ile gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń odnosi się zazwyczaj do całości 

jego funkcjonowania, to specyfika działalności bezpośredniej uzależniona jest od rodzaju 

oferowanych produktów ubezpieczeniowych. Z tego powodu czynności wykonywane w toku 

działalności bezpośredniej mogą różnić się w ramach jednego zakładu ubezpieczeń,  

w zależności od tego jakie linie produktowe on oferuje, a w przypadku zakładów ubezpieczeń 

specjalizujących się w danym produkcie (tzw. monoliners) specyfika ich działalności 

bezpośredniej jeszcze wyraźniej różni się od tej w zakładach ubezpieczeń z uniwersalną ofertą 

produktową.  

Podstawową działalność ubezpieczeniową można podzielić na następujące etapy (Poprawska, 

2016, s. 148):  

● tworzenie i rozwój produktów ubezpieczeniowych; 

o projektowanie produktu, 

o ustalenie składki, 

● sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, 

● likwidację szkód. 
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Dowolność w obszarze tworzenia produktu ubezpieczeniowego w zakresie dotowanych 

ubezpieczeń upraw jest ograniczona przez przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ogólne warunki ubezpieczenia 

oraz postanowienia umowne nie mogą stać w sprzeczności z tą ustawą oraz kodeksem 

cywilnym, o czym muszą pamiętać osoby tworzące warunki ubezpieczenia.  

Jednym z podstawowych elementów warunkujących istnienie i odpowiednie funkcjonowanie 

produktu ubezpieczeniowego jest skrupulatna ocena ryzyka będącego podstawą jego 

konstrukcji. Ryzyko stanowi materię podstawową dla funkcjonowania zakładu ubezpieczeń,  

a wpłacane składki – kalkulowane na podstawie oceny ryzyka (Ustawa o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 33) - stanowią podstawową część jego przychodu. 

Odpowiednia kalkulacja składek jest kluczowa w działalności zakładów ubezpieczeń. Ustalenie 

składki na zbyt niskim poziomie może doprowadzić w długim okresie nawet do bankructwa, 

natomiast składka na zbyt wysokim poziomie powoduje obniżenie sprzedaży (przychodów), co 

również przekłada się na negatywne konsekwencje finansowe (Śliwiński, 2002, s. 77). 

Określenie taryfy składek odbywa się na podstawie statystycznej oceny prawdopodobieństwa 

wystąpienia danego zdarzenia szkodowego. W ubezpieczeniach upraw sprowadza się to do 

kumulowania wieloletnich obserwacji na temat występowania i intensywności zdarzeń 

pogodowych w danych lokalizacjach i badaniu ich wpływu na poszczególne rośliny w różnych 

fazach ich rozwoju. Ubezpieczyciele upraw często prowadzą badania w warunkach 

laboratoryjnych oraz na polach doświadczalnych tak, aby być w stanie ocenić jak uszkodzenie 

rośliny o określonej intensywności w danej fazie rozwoju wybranej rośliny wpłynie  

w ostatecznym rozrachunku na uzyskany plon, a w konsekwencji wysokość poniesionej przez 

producenta rolnego szkody. Elementy te składają się na ocenę ryzyka, na podstawie której 

aktuariusz ustala cenę za ochronę ubezpieczeniową i konstruuje taryfę dla danego produktu 

ubezpieczeniowego, a także przekładają się na metodykę likwidacji szkód. Biorąc pod uwagę 

fakt, iż duży wpływ na konstrukcję produktów ubezpieczeniowych na polskim rynku 

ubezpieczeń upraw ma ustawa, produkty oferowane przez ubezpieczycieli w Polsce są do 

siebie bardzo podobne, a główne różnice przejawiają się w: sposobie konstruowania pakietów 

ryzyk, klauzulach dodatkowych oraz procedurach likwidacji szkód. W przypadku oceny ryzyka 

na poziomie poszczególnych klientów konieczna jest informacja o dokładnej lokalizacji działek 

ewidencyjnych wchodzących w skład pola, gdyż zakłady ubezpieczeń konstruują swoje taryfy 
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zgodnie z podziałem administracyjnym (nawet z dokładnością co do gminy bądź kodu 

pocztowego). Informacje te są także niezbędne w celu określenia położenia danego pola celem 

likwidacji szkody, tak aby nie powstawały wątpliwości co do tego jakie pole było przedmiotem 

ubezpieczenia i nie dochodziło do prób oszustw ubezpieczeniowych.  

Elementami istotnymi dla sprzedaży ubezpieczeń są: otoczenie zakładu ubezpieczeń (np. 

konkurencja, otoczenie regulacyjne), potrzeby i opinie klientów oraz kanały dystrybucji 

(Poprawska i Jędrzychowska, 2016, s. 176). Konkurencja na rynku dotowanych ubezpieczeń 

upraw w ostatnim czasie wzrosła, obecnie (2021 rok) ubezpieczenie dotowane z budżetu 

państwa na polskim rynku może oferować siedem zakładów ubezpieczeń, podczas gdy pięć lat 

wcześniej były to jedynie trzy instytucje. Należy pamiętać, że duży, regulacyjny wpływ na popyt 

na ubezpieczenia upraw mają dopłaty z budżetu państwa, ponieważ w przypadku ich 

wyczerpania przy obecnym poziomie maksymalnej dopłaty, analogiczne ubezpieczenie 

zawarte na zasadach komercyjnych może być aż niemal trzykrotnie droższe. Atrakcyjność 

cenowa ubezpieczeń upraw w dużej mierze zależy więc od wysokości dopłat, jaką w danym 

roku budżet państwa jest w stanie zagwarantować. Wobec tego uwarunkowania, 

standardowe pojmowanie konkurencji jako współzawodnictwa między producentami (tutaj 

przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi) o konsumentów (adresatów ochrony 

ubezpieczeniowej), którzy reprezentują stronę popytową na rynku nie zawsze jest 

uzasadnione (Szumlicz, 2015, s. 34). W sytuacji niedostatecznej kwoty przeznaczonej  

z budżetu państwa na dopłaty do składek zdarza się, że rynek ubezpieczeń upraw staje się 

rynkiem producenta, a nie klienta. Na potrzebę zawarcia ubezpieczenia upraw przez rolników 

wpływa m.in. obowiązek zawarcia takiej umowy w sytuacji pobierania dopłat bezpośrednich, 

jednak dodatkowo motywująca jest świadomość zagrożenia upraw, które wpływają na stopień 

pewności  dochodu i ciągłości prowadzonych działań. Należy zaznaczyć, że grupa producentów 

rolnych w Polsce jest bardzo rozproszona oraz zróżnicowana, a ubezpieczenie upraw powinno 

spełniać potrzeby wszystkich rolników, od tych prowadzących działalność na kilku hektarach 

po wielkoobszarowe gospodarstwa towarowe. Podstawowymi kanałami dystrybucji 

ubezpieczeń upraw są obecnie: sprzedaż agencyjna poprzez agentów ubezpieczeniowych oraz 

sprzedaż za pośrednictwem brokerów ubezpieczeniowych. Żaden z ubezpieczycieli nie 

prowadzi bezpośredniej sprzedaży ubezpieczeń upraw, na przykład przez internet. Wśród 

niektórych pośredników, zwłaszcza brokerów, można zauważyć to, że specjalizują się bądź 
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tworzą w swoich strukturach działy specjalizujące się w obsłudze producentów rolnych (sektor 

agro). Świadczą producentom rolnym kompleksowe usługi zarówno w zakresie ubezpieczeń 

upraw, jak i pozostałych ubezpieczeń przeznaczonych dla tego segmentu klientów, prowadzą 

m.in. działalność doradczą, występują w sprawach o odszkodowania i wykonują pozostałe 

czynności dystrybucyjne (Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 4).  

W przypadku sprzedaży poprzez agentów ubezpieczeniowych, ubezpieczyciele udostępniają 

im oprogramowanie, najczęściej w formie aplikacji webowej, pozwalające na 

przygotowywanie ofert, kontakt z zakładem ubezpieczeń oraz wystawienie polis. Za efektywną 

sprzedażą ubezpieczeń upraw często stoją skuteczne działania marketingowe, prowadzone 

przez ubezpieczycieli upraw. Wśród nich, oprócz bezpośredniej działalności reklamowej, 

można zauważyć tworzenie portali branżowych dla rolników (np. i-rolnik w Concordii (Generali 

Agro)), obecność w specjalistycznej prasie rolniczej, na targach rolnych, organizowanie 

konkursów oraz działania na portalach internetowych i w mediach społecznościowych takich 

jak Facebook, Instagram czy YouTube. 

Istotnym wyzwaniem dla rynku ubezpieczeń upraw jest asymetria informacji. Jest to sytuacja, 

w której uczestnicy transakcji posiadają niejednakową wiedzę, co oznacza, że jedna ze stron 

transakcji posiada relatywnie lepszą (pełniejszą) wiedzę na temat przedmiotu lub charakteru 

wymiany (Rothschild i Stiglitz, 1976, s. 648; Rychłowska-Musiał, 2011, s.12-13). Asymetria 

informacji związana jest z problematyką niedoskonałej informacji, która polega na tym, że 

dany podmiot nie ma pełnej wiedzy na temat danego zjawiska. W przypadku asymetrii 

informacji rynek nie może działać efektywnie, jednak w przypadku informacji niedoskonałych, 

ale symetrycznych nie można przesądzać o braku efektywności rynku (Myers, Majluf, 1984,  

s. 3-5; Janowicz-Lomott, 2018, s. 141). Asymetria informacji prowadzi na rynku ubezpieczeń 

do, niestety stosunkowo powszechnej, negatywnej selekcji (ang. adverse selection, znana 

także jako antyselekcja) oraz pokusy nadużycia (ang. moral hazard, hazard moralny).  

W przypadku negatywnej selekcji lepiej poinformowani uczestnicy rynku oferujący dobra  

o (naj)niższej jakości, wypierają z rynku pozostałych sprzedawców, uniemożliwiając tym 

samym zawarcie wielu transakcji (Saczuk, 2003, s. 27). Na rynku ubezpieczeń problem 

negatywnej selekcji może być rozpatrywany na dwóch płaszczyznach: organ nadzoru – zakład 

ubezpieczeń oraz zakład ubezpieczeń-klient, przy czym w tym drugim przypadku asymetria 

informacji może pojawiać się u obu stron (Kurek, 2012, s. 274). W przypadku ubezpieczeń 



108 
 

upraw obecność asymetrii informacji jest ich immanentną cechą i jest wyraźniejsza niż  

w przypadku innych ubezpieczeń (Yang, 2011, s. 950). Ubezpieczający dysponuje niemal pełną 

wiedzą na temat istniejących na danym terenie zagrożeń klimatycznych oraz historii 

występowania negatywnych zjawisk pogodowych i szkodowości. Zna on ponadto lokalne 

uwarunkowania glebowe czy stan roślin, których zakład ubezpieczeń nie jest w stanie poznać 

bez poniesienia wysokich kosztów. Cena ochrony ubezpieczeniowej jest zatem bardziej 

atrakcyjna dla potencjalnych ubezpieczonych mających wyższe ryzyko niż przeciętne,  

a tworzona wspólnota ryzyka nie jest w stanie osiągnąć pełnych korzyści z dywersyfikacji 

ryzyka (Janowicz-Lomott, 2018, s. 157-158). Zjawisko hazardu moralnego występuje, kiedy 

fakt posiadania ubezpieczenia osłabia naturalną dbałość o przedmiot ubezpieczenia (np. 

mienie, zdrowie) i zmniejsza czujność oraz zapobiegliwość ubezpieczonego wobec ryzyk mu 

zagrażających (Kurek, 2012, s. 275). O ile w przypadku ubezpieczeń upraw rolnicy nie mają 

wpływu na wystąpienie negatywnego zjawiska pogodowego, to mogą oni podejmować 

działania prowadzące do zwiększenia ewentualnych strat. Działania takie to np. brak lub 

błędne wykonywanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych lub wykonywanie ich  

w niewłaściwym terminie, stosowanie niedostatecznej ilości środków ochrony roślin bądź 

uprawianie na danych terenach nieprzystosowanych do warunków klimatycznych roślin (np. 

cechujących się niższą odpornością na mróz, a wyższą wydajnością). Kolejnym aspektem 

hazardu w ubezpieczeniach upraw jest celowe przyczynienie się ubezpieczającego do 

powstania szkody lub jego zachowanie w przypadku zajścia zdarzenia szkodowego. 

Przykładem może być powstrzymanie się rolnika od działań mających na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania lub pogłębiania się szkody z przekonaniem o uzyskaniu odszkodowania 

(Yang, 2013, 951).  

Wskazuje się, że metodami redukcji problemów wynikających z asymetrii informacji przez 

ubezpieczycieli upraw są (Meuwissen, Hardaker, Huirne i Dijkhuizen, 2001, s. 346-347; 

Janowicz-Lomott, 2018, s. 160): 

 właściwa polityka underwritingowa, 

 odpowiednia specyfikacja warunków umowy ubezpieczenia, 

 właściwe stosowanie technicznych ograniczeń odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń, 
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 kształtowanie zasad odpowiedzialności ubezpieczyciela w oparciu o wartości 

obiektywne (np. zastosowanie ubezpieczeń indeksowych), 

 tworzenie grup ubezpieczonych lokalnie.  

Obszar likwidacji szkód stanowi spore wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń oferujących 

ubezpieczenia upraw, nie tylko w kontekście asymetrii informacji, ale w szczególności pod 

kątem logistyki i sprawnej obsługi roszczeń. Zgłoszenia zdarzeń szkodowych przyjmowane są 

przez ubezpieczycieli upraw najczęściej telefonicznie lub poprzez komunikację internetową, 

za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza internetowego. W przypadku 

ubezpieczeń upraw ważnym czynnikiem jest sezonowość, która dotyczy zarówno okresów 

sprzedaży ubezpieczeń, jak i występowania szkód. Wynika to z sezonowości działalności 

rolniczej, w której okresy uprawy roli, siewu lub wysadzania roślin, ich pielęgnacji oraz zbiorów 

są charakterystyczne i zależne od danego klimatu, lokalizacji, występujących pór roku, 

aktualnych warunków pogodowych i występowania zjawisk atmosferycznych. Wobec tego, 

ubezpieczyciele upraw często muszą mierzyć się z nierównomiernym rozkładem szkód, a także 

ich nawarstwieniem w określonym czasie bądź regionie. Dodatkową kwestią jest fakt, że 

niektóre zdarzenia szkodowe następują w momentach, kiedy wymagane jest, dla właściwego 

prowadzenia uprawy czy też maksymalizacji zysku bądź ograniczenia strat, przeprowadzenie 

określonych zabiegów agrotechnicznych, w tym przeprowadzenie zbioru. W takich sytuacjach 

zawsze bardzo istotny jest czas, zarówno przyjęcia zgłoszenia szkodowego, dyspozycji 

przeprowadzenia oględzin do rzeczoznawcy, jak i przeprowadzenia oględzin stanu faktycznego 

uprawy. Ubezpieczyciele, w celu sprostania likwidacji szkód, szczególnie w okresie ich 

nagromadzenia, starają się maksymalizować efektywność procesu likwidacji szkód poprzez 

budowanie siatki rzeczoznawców o gęstości dostosowanej do potrzeb danego regionu. W celu 

przyspieszenia procesu i zmniejszenia jego kosztów wykorzystywane są między innymi 

komunikacja internetowa, rezygnuje się też z papierowej dokumentacji szkodowej, a oględziny 

prowadzi przy wykorzystaniu teledetekcji i dronów. 
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3. Zastosowania technologii cyfrowych na rynku ubezpieczeń i insurtech 

 Wprowadzenie 

Jak wskazano wcześniej, innowacje odgrywają znaczącą rolę w budowaniu przewagi 

konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa, co przekłada się na ich rozwój i wzrost wartości,  

a w konsekwencji na rozwój gospodarczy. Dzięki innowacjom są one w stanie odnieść 

długoterminowy sukces rynkowy, gdyż wzrasta wydajność pracy, często poszerzeniu ulega 

popyt na ich produkty czy usługi, kreowana jest dodatkowa wartość dla interesariuszy 

przedsiębiorstwa i powstają nowe modele biznesowe (Bednarczyk i Jańska, 2015, s. 45).  

W przypadku zakładów ubezpieczeń innowacje wprowadzane są na dwóch płaszczyznach – 

pierwszej, dotyczącej wewnętrznego funkcjonowania zakładu ubezpieczeń oraz drugiej, 

dotyczącej prowadzonych działań okołoproduktowych. Pierwsza z nich dotyka obszaru 

prowadzenia działalności gospodarczej (ubezpieczeniowej), na którą wpływ mają 

wykorzystywane w codziennej praktyce technologie czy organizacja pracy. Drugi z nich dotyczy 

innowacji dla sektora ubezpieczeniowego, które mogą na przykład ingerować w dystrybucję 

ubezpieczeń, likwidację szkód czy prewencję ubezpieczeniową (Bednarczyk i Jańska 2015, 

 s. 45). Swiss Re wskazuje w raporcie Product Innovation in Non-Life Insurance Markets. Where 

Little “I” Meets Big “I”, że innowacja w ubezpieczeniach może mieć różne typy i dotyczyć: 

produktu, procesu, organizacji oraz marketingu (Swiss Re, 2011, s. 4). Innowacje 

ubezpieczeniowe, ze względu na głębokość, na której zachodzą można podzielić na innowacje: 

inkrementalne, ewolucyjne oraz transformacyjne (Swiss Re, 2011, s. 4–5). Wskazuje się, że  

w przypadku ubezpieczeń istotne jest rozróżnienie innowacji produktowych od procesowych, 

ponieważ wobec równocześnie zachodzących procesów wytwarzania i konsumpcji, granica 

między produktem a procesem jest nieostra (Śliwiński, 2019, s. 112; OECD i Eurostat, 2005,  

s. 40).  Jeśli innowacje dotyczą jedynie produktu ubezpieczeniowego, zazwyczaj obejmują 

wprowadzenie ubezpieczeń nowych oraz ulepszanie rozwiązań już istniejących, szczególnie  

w zakresie oferowanej ochrony (Wieczorek-Kosmala, 2013, s. 235). Innowacje produktowe 

mają najczęściej charakter inkrementalny, to znaczy proces zachodzenia zmian jest ciągły  

i opiera się na przyrostowych korektach produktów i procesów, obejmujących najczęściej 

zmiany: w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, 

we wprowadzaniu rozwiązań pakietowych oraz ubezpieczeń indeksowych. Z innowacjami 

ewolucyjnymi mamy do czynienia, jeśli znane już na danym rynku produkty przenoszone są na 
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inne obszary lub wprowadzony jest inny sposób dystrybuowania znanego już ubezpieczającym 

produktu. Najbardziej radykalne są innowacje o charakterze transformacyjnym, ponieważ 

skupiają się one na poszukiwaniu nowych i niestandardowych rozwiązań mających na celu 

przesuwanie granic ubezpieczalności danego ryzyka (Bednarczyk i Jańska, 2015, s. 47; 

Pisarewicz, Gierusz, Kowalczyk-Rólczyńska i Pobłocka, 2020, s. 45). Wśród innowacji 

procesowych można wyróżnić te zachodzące na poziomie dystrybucji oraz w obsłudze 

posprzedażowej, to jest np. podczas likwidacji szkód. W ramach tych procesów coraz 

powszechniej wykorzystywane są narzędzia internetowe, ubezpieczyciele coraz powszechniej 

umożliwiają zakup swoich produktów przez strony internetowe, prężnie działają 

porównywarki ubezpieczeń, wykorzystywane są aplikacje mobilne, mobilni rzeczoznawcy, 

zgłaszanie szkód online czy bezpośrednia likwidacja szkód (Bednarczyk i Jańska, 2015, s. 49). 

Obecnie wiele innowacji wprowadzanych przez zakłady ubezpieczeń wpisuje się w tendencje 

czwartej rewolucji przemysłowej, ponieważ opierają się one na wykorzystywaniu technologii 

cyfrowych. Należy zaznaczyć, że zmiany zachodzące na rynku ubezpieczeń nie są już tylko 

dziełem oferujących ochronę ubezpieczeniową zakładów ubezpieczeń. Coraz powszechniejsza 

staje się działalność wyspecjalizowanych podmiotów, skupiających się na dostarczaniu 

ubezpieczycielom bądź poszukującym ochrony ubezpieczeniowej nowych rozwiązań 

opierających się na wykorzystaniu technologii cyfrowych. Takie przedsiębiorstwa nazywane są 

insurtechami. Początkowo określano je terminem financial technology (ang.), który został 

ostatecznie skrócony do prostszej formy – fintech, jak obecnie nazywa się zarówno samo 

zjawisko wykorzystujące nowoczesne technologie cyfrowe w branży finansowej, jak  

i przedsiębiorstwa działające w tym obszarze. Wskazuje się, że termin ten został po raz 

pierwszy użyty przez prezesa przedsiębiorstwa Citicorp, poprzednika dzisiejszego Citigroup,  

w 1993 roku w kontekście zainicjowanego przez to przedsiębiorstwo projektu Financial 

Services Technology Consortium (Kutler, 1993). Bank rozpoczął ten projekt w latach 90-tych 

XX wieku, ponieważ chciał przezwyciężyć reputację instytucji postrzeganej jako hermetyczna  

i objawiająca się współpracy z firmami zewnętrznymi. Dodatkowo podkreśliły to słowa 

dyrektora przedsiębiorstwa, który mówił „czasy się zmieniły” i „współpraca jest konieczna dla 

utworzenia wspólnych standardów branżowych” (Hochstein, 2015). Od tamtej pory 

nazywanie firm technologicznych, skupiających się na dostarczaniu rozwiązań dla rynku 

finansowego fintechami zyskało na popularności, a obecnie jest właściwie powszechnie 
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stosowane. Wśród ekonomistów i publicystów zajmujących się tą tematyką brakuje jednak 

konsensusu co do jednoznacznej definicji terminu fintech. P. Schueffel na podstawie 

przeprowadzonych przez siebie badań zaproponował stosunkowo prostą, następującą 

definicję: „fintech jest nowym przedsiębiorstwem finansowym, które stosuje technologię  

w celu doskonalenia działalności” (Puschmann, 2017, s. 69-70). Spotykane są także szersze 

definicje, odnoszące się do całego sektora gospodarki, jak na przykład definicja Ł. Piechowiaka, 

która powstała już na bazie pierwszych doświadczeń z funkcjonowania tego rynku i brzmi 

następująco: „fintech to sektor gospodarki łączący rozwiązania technologiczne  

i finansowe, zwykle przy wykorzystaniu internetu lub innych dostępnych elektronicznych 

technologii komunikacji. Przedsiębiorstwa określane mianem fintechów najczęściej świadczą 

usługi finansowe przy wykorzystaniu technologii internetowych i odwrotnie – są to także 

przedsiębiorstwa technologiczne, które umożliwiają dostarczanie lub tworzenie nowych usług 

finansowych – zarówno dla konsumentów, jak i innych przedsiębiorstw”. Zaznacza on 

dodatkowo, że „mianem fintechów nazwać można także przedsiębiorstwa technologiczne 

tworzące infrastrukturę dla innych podmiotów rynku finansowego” (Piechowiak, 2019). 

Wśród przedsiębiorstw, które można zaliczyć do fintechów wyróżnia się między innymi: 

niektóre banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa zajmujące się analizą 

danych, instytucje pożyczkowe, platformy inwestycyjne i crowdfundingowe, przedsiębiorstwa 

gamingowe, wykorzystujące sztuczną inteligencję lub blockchain oraz kantory internetowe 

(Piechowiak, 2019). Intensywne wykorzystanie technologii cyfrowych w różnych branżach jest 

już zjawiskiem globalnym i sprawiło, że z czasem ukształtowały się nowe gałęzie „techów”, 

których zakres działania jest ograniczony do wybranych branż, a nazwa każdego z nich stanowi 

pochodzący z języka angielskiego neologizm, co przedstawione zostało w tabeli 3.1.  

Tabela 3.1 Rodzaje nowoczesnych przedsiębiorstw technologicznych 

Nazwa gałęzi  Branża Główne rozwijane obszary, cel działania 

Fintech Finance + technology Usługi finansowe i bankowe 

Proptech Property + technology Rynek nieruchomości, pośrednictwo 

Insurtech Insurance + technology Ubezpieczenia: pośrednictwo, analiza danych 

Wealthtech Wealth + technology Alternatywne usługi inwestycyjne 

Regtech Regulation + technologyy Compliance, raportowanie, ochrona danych 
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Tabela 3.1 (c.d) Rodzaje nowoczesnych przedsiębiorstw technologicznych  

Nazwa gałęzi  Branża Główne rozwijane obszary, cel działania 

Legaltech Legal + technology Inteligentne kontrakty (umowy) 

Edutech Education + technology Organizacja szkolnictwa oraz uczenie  
z wykorzystaniem technologii: aplikacji 
mobilnych, mediów społecznościowych, 
sztucznej inteligencji 

Femtech Female + technology Niwelowanie różnic płciowych w sektorze 
technologii, promowanie udziału kobiet  
w branżach STEM (nauki ścisłe, technologia, 
inżynieria i matematyka)   

Foodtech Food + technology Automatyczne roboty kuchenne, dostawy 
jedzenia, drukarki żywności 3D, restauracje 
VR, aplikacje mobilne, wirtualni asystenci  

Cleantech (Greentech) Clean (Green) + technology Minimalizowanie negatywnego wpływu 
działalności przedsiębiorstw na środowisko, 
zrównoważony rozwój 

Biotech Biology + technology Sprzęty i rozwiązania mające poprawiać życie 
ludzi (związane z branżą diagnostyczną  
i biotechnologiczną) 

Healthtech Health + technology Optymalizacja opieki nad pacjentami, aplikacje 
do umawiania wizyt, czujniki monitorujące 
parametry zdrowia, rehabilitacja 

Madtech Marketing + advertising + 
technology 

Marketing i reklama przy pomocy narzędzi 
pozwalających na interakcję z klientami 

Retailtech Retail + technology Sprzedaż, e-commerce, wirtualne 
doświadczenia sprzedażowe, płatności online, 
wyszukiwarki  

Agritech Agriculture + technology Rolnictwo, ogrodnictwo, akwakultura, 
usprawnianie procesów wejścia i wyjścia  
w celu poprawienia wydajności i rentowności 

Źródło: opracowanie na podstawie (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2018)  

Insurtech, czyli jedna z gałęzi fintechu przedstawionych w tabeli 3.1, rozumiany jest jako 

wykorzystywanie innowacji technologicznych oraz digitalizacji w celu generowania nowych 

możliwości biznesowych, polepszenia jakości oferowanych usług oraz wprowadzenia 

oszczędności i zwiększania efektywności procesów prowadzonych przez ubezpieczycieli 

(Puertas i in., 2017, s. 5). Nie istnieje jednak żadna oficjalna definicja insurtechu, choć 

widoczne są dwie główne tendencje w jej formułowaniu. Pierwsza utożsamia insurtech ze 
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start-upem działającym w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technologii (najczęściej 

cyfrowych) w ubezpieczeniach. Drugi sposób definiowania insurtechu to jego szersze 

pojmowanie jako zjawiska lub ekosystemu. Interesującą definicję podaje V. Ricciardi, który 

określił ją w taki sposób, aby odpowiadała na trzy proste pytania: „kto?, co? i jak?”. Definicja 

ta ma w efekcie następującą postać: „insurtech jest ekosystemem innowacyjnych 

przedsiębiorstw (najczęściej start-upów), które tworzą wartość dla klientów i/lub zakładów 

ubezpieczeń przez rozwiązanie problemów dotyczących ubezpieczeniowego łańcucha 

wartości z zastosowaniem technologii i wprowadzając podejście użytkownikocentryczne”. 

Ekosystem ten rozumiany jest przez pryzmat działania przedsiębiorstw kształtujących 

innowacyjność gospodarki, ale także otoczenia biznesowego, które kształtuje sieć jego 

wsparcia (Pukała, 2001, s. 51-52). R. Kurek definiuje insurtech jako zjawisko, które „w ujęciu 

przedmiotowym obejmuje technologie usprawniające działanie branży ubezpieczeniowej,  

a w ujęciu podmiotowym może zostać zdefiniowane jako sektor gospodarki obejmujący 

przedsiębiorstwa operujące w branży ubezpieczeniowej oraz technologicznej” (Kurek, 2018,  

s. 139).  

Znaczące zainteresowanie wykorzystywaniem na rynku ubezpieczeń rozwiązań opartych na 

technologiach cyfrowych najlepiej odzwierciedla skala inwestycji w insurtechy (w rozumieniu 

przedsiębiorstw). Inwestycje te są rozumiane jako nakłady inwestorskie ponoszone na start-

upy związane z ubezpieczeniami, z wyróżnieniem stadiów ich rozwoju i związanych z nimi rund 

inwestycyjnych. W statystykach wzięte pod uwagę zostały rundy początkowe oraz kolejne 

rundy inwestycyjne, począwszy od rundy A, a skończywszy na rundzie E. Pierwszymi 

inwestorami zewnętrznymi, którzy wspierają działalność insurtechów we wczesnych etapach 

ich działalności, czyli na etapie inwestycji zalążkowych (ang. seed) są tak zwani aniołowie 

biznesu i fundusze venture capital specjalizujące się w inwestycjach na etapie seed oraz 

inkubatory i akceleratory biznesu. Kolejne rundy to A, kiedy start-up posiada już dany produkt 

i potrafi wykazać, iż przyjęty model biznesowy daje możliwość skalowania działalności 

przedsiębiorstwa i uzyskiwania długofalowych zysków, a zespół składa się nie tylko  

z założycieli, ale i osób kluczowych w danym przedsiębiorstwie. Najpopularniejszym typem 

inwestora w tej rundzie są fundusze venture capital. Start-upy szukające finansowania w serii 

B powinny wykazywać się dynamicznym wzrostem sprzedaży, posiadać wyspecjalizowany 

zespół oraz skalowalny model biznesowy, a uzyskane fundusze mają służyć rozbudowie 
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zespołu w każdym obszarze działań przedsiębiorstwa i ekspansji przedsiębiorstwa na szeroką 

skalę. Kolejne rundy inwestycyjne, począwszy od C, mają na celu umożliwienie szerokiej 

ekspansji podmiotu na rynku, także na skalę regionalną i globalną, rozwijania oferowanych 

produktów lub usług oraz tworzenie nowych produktów lub usług. Przedsiębiorstwa 

poszukujące finansowania w tych seriach są podmiotami dojrzałymi i charakteryzują się 

niższym ryzykiem inwestycyjnym. Najbardziej popularnym typem inwestorskim są tutaj 

fundusze private equity, banki, fundusze hedgingowe oraz venture capital, inwestujące  

w późniejsze fazy rozwoju start-upów. Wskazuje się, że po fazie C przedsiębiorstwa często 

decydują się na poszukiwanie kapitału na giełdzie (Malec, b.d.). Z raportów sporządzanych co 

kwartał przez grupę Willis Towers Watson, jedną z największych na świecie korporacji 

brokerskich (Bonner, 2021) wynika, iż globalna wartość transakcji dotyczących insurtechów od 

roku 2012 wzrosła 200-krotnie (stosunek wartości inwestycji w roku 2012 do sumy inwestycji 

z ostatniego kwartału roku 2020 i trzech kwartałów roku 2021), osiągając w trzecim kwartale 

roku 2021 wartość ponad trzy miliardy dolarów (Willis Towers Watson, 2021, s. 63). W tym 

samym czasie średnia liczba podmiotów będących obrotem transakcji wzrosła z średnio 8,5 

kwartalnie w pierwszym roku obserwacji do aż 131 kwartalnie w ostatnim roku obserwacji 

(wzrost ponad 15-krotny). W początkowych latach obserwacji transakcje w zakresie 

podmiotów zajmujących się ubezpieczeniami życiowymi i zdrowotnymi były popularniejsze niż 

te dotyczące ubezpieczeń majątkowych, natomiast od początku 2016 roku tendencja ta 

odwróciła się. W każdym z kolejnych kwartałów popularniejsze stały się transakcje obejmujące 

przedsiębiorstwa działające w obszarze ubezpieczeń majątkowych. 

Na wykresie 3.1 przedstawiona została skala inwestycji w insurtechy na całym świecie, 

począwszy od pierwszego kwartału roku 2012, a kończąc na trzecim kwartale roku 2021. 

Transakcje zostały podzielone na te dotyczące ubezpieczeń majątkowych (P&C, ang. property 

and casualty) oraz życiowych i zdrowotnych (L&H, ang. life and health). Przedstawione 

statystyki przyjmują amerykański model inwestowania w start-upy. Tamtejsza gospodarka 

oraz rozwój rynku kapitałowego sprawiają, że poszukiwanie inwestorów zewnętrznych jest 

rozwiązaniem powszechnym i charakteryzującym się wysokimi nakładami kapitałowymi, co 

pozwala na wyróżnienie wielu rund inwestorskich.  
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Wykres 3.1 Wartość (w mln USD) i liczba inwestycji (w podziale na P&C – ubezpieczenia 
majątkowe oraz L&H – ubezpieczenia życiowe i zdrowotne) w insurtechy w poszczególnych 
kwartałach w okresie od początku 2012 do trzeciego kwartału roku 2021  
Źródło: opracowanie na podstawie (Willis Towers Watson, 2021, s. 62; Willis Towers Watson, 2019, s. 29) 
 
Na wykresie 3.2 przedstawiony został udział inwestycji w insurtechy (łącznie 2106 transakcji) 

w poszczególnych krajach we wszystkich fazach rozwoju w latach 2012-2021 (do trzeciego 

kwartału roku 2021 włącznie). Najwyższy, bo aż 51% udział stanowią inwestycje zlokalizowane 

w Stanach Zjednoczonych, natomiast największym rynkiem w Europie jest rynek brytyjski, 

który w obserwowanym niemal 10-letnim okresie zgromadził 9% światowych inwestycji  

w insurtechy. Kolejnymi największymi światowymi graczami w tej dziedzinie są Chiny, Niemcy, 

Indie, Francja i Kanada. 

Analizując inwestycje w insurtechy w poszczególnych krajach na przestrzeni lat, można 

zauważyć, że dominacja Stanów Zjednoczonych ulega osłabieniu, a inwestycje w tym kraju  

w trzecim kwartale 2021 roku stanowiły już 46% inwestycji ogólnoświatowych, których było 

razem 113 (w drugim kwartale 2021 roku udział ten wynosił 38%), 8% stanowiły inwestycje 

brytyjskie (2 lata wcześniej było to jeszcze 16%), 5% chińskie, 4% indyjskie i australijskie, 

natomiast swój 3% udział miały: Szwecja, Indonezja, Izrael, Republika Południowej Afryki  

i Kanada (wykres 3.3). 
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Wykres 3.2 Rozkład inwestycji w insurtechy według państw w okresie od początku 2012 roku 
do trzeciego kwartału roku 2021  
Źródło: opracowanie na podstawie (Willis Towers Watson, 2021, s. 62) 
 

 

Wykres 3.3 Rozkład inwestycji w insurtechy według państw w trzecim kwartale roku 2021  
Źródło: opracowanie na podstawie (Willis Towers Watson, 2021, s. 62) 

Inwestycje w przedsiębiorstwa technologiczne funkcjonujące na rynkach finansowych 

są zjawiskiem pożądanym z punktu widzenia gospodarek narodowych, gdyż wpływają na ich 

rozwój (Pukała, 2021, s. 27-28). Wobec tego poszczególne państwa podejmują inicjatywy 

stymulujące właśnie takie inwestycje. W Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej tworzone 

są specjalne programy publiczne, których celem jest wspieranie projektów inwestycyjnych we 

wczesnych etapach ich działalności. Podejmowane działania mają na celu stymulowanie 
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gospodarki i zachęcanie do innowacyjności. Wśród nich można wyróżnić Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości 

(PARP) zajmującą się zarządzaniem funduszami pochodzącymi z budżetu państwa oraz Unii 

Europejskiej. W latach 2007-2013 zaangażowała się ona w realizację wskazanego programu  

w ramach działania w jednej z ośmiu osi priorytetowych – osi trzeciej: Kapitał dla innowacji 

(Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości [PARP], 2015, s. 6-8, s. 100). W ramach tych 

działań dofinansowanych zostało w Polsce kilkadziesiąt funduszy venture capital, celem 

działalności których jest finansowe wsparcie projektów we wczesnych fazach ich 

funkcjonowania, głównie na etapie pre-seed (Malec, b.d.). Innym przykładem takiego działania 

w Polsce jest BRIdge Alfa. Projekt realizowany przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju skierowany jest do pomysłów, które znajdują się na etapie zalążkowym (seed). 

Inwestorzy działający w ramach funduszy venture capital mają szansę zdobycia bezzwrotnego 

dofinansowania w wysokości 80% inwestycji, a maksymalne wsparcie jakie może uzyskać 

indywidualny projekt wynosi milion złotych. W ramach tego projektu wspartych zostało  

69 funduszy (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [NCBiR], 2020). Obecnie program ten został 

rozszerzony, a wsparcie oferowane jest w bardziej ukierunkowanych obszarach. Wsparcie 

kierowane jest do podmiotów, które stworzyły projekt: posiadający potencjał komercjalizacji, 

ma „polski pierwiastek”, posiada poziom gotowości technicznej TRL4 (tzn. komponenty 

technologii lub jej podstawowe podsystemy zostały zweryfikowane w warunkach 

laboratoryjnych) i jest oparty na innowacyjnych badaniach (NCBiR, 2022). NCBiR daje 

możliwość wzięcia udziału w konkursach (obecnie – stan na marzec 2022 roku – jest to 155 

konkursów), łączy z ofertą 57 dedykowanych funduszy inwestycyjnych kierowanych oraz daje 

możliwość zgłoszenia własnego pomysłu na uruchomienie nowych programów lub 

konkursów. Jako przykład podobnych działań można wskazać aktywność Krajowego Funduszu 

Kapitałowego, który powstał w 2005 roku i którego celami są inwestowanie w fundusze typu 

venture capital i ograniczenie zjawiska luki kapitałowej. Wspierane fundusze mają za zadanie 

inwestować w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, który mierzy się z problemem 

luki kapitałowej będącej efektem większego popytu na kapitał przedsiębiorców na wczesnych 

etapach rozwoju działalności w stosunku do środków finansowych oferowanych przez 

inwestorów prywatnych (Krajowy Fundusz Kapitałowy, b.d.).  
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 Prawne warunki wykorzystywania technologii cyfrowych na rynku finansowym 

Cyfryzacja stała się jednym z kluczowych narzędzi konkurencji wykorzystywanych przez 

podmioty funkcjonujące na rynku finansowym (Lisowski i Chojan, 2022, s. 386). Współcześni 

klienci oczekują rozwiązań nowoczesnych, czego skutkiem jest zmiana strategii instytucji 

finansowych, które dotychczas w głównej osi swoich działań umieszczały produkt, natomiast 

obecnie przenoszą swoją uwagę na klienta i jego oczekiwania (Szpringer, 2017a, s. 25). Zmianie 

ulega także globalne podejście do innowacyjności. Niemal przez cały XX wiek poszczególne 

państwa i miasta podejmowały działania zmierzające ku zbudowaniu na ich terytoriach 

lokalnych lub globalnych centrów usług finansowych natomiast obecnie rywalizacja odbywa 

się w obszarze innowacji finansowych opierających się na nowoczesnych technologiach 

cyfrowych. Tworzone są także akceleratory rozwoju, bazujące na postępie twórców  

w obszarach technologii. Dotychczas za centra finansowe uznawane były obszary, w których 

funkcjonują uznane instytucje finansowe, będące renomowanymi i doświadczonymi na 

szeroką skalę graczami na rynku finansowym, natomiast obecnie centra takie składają się 

zarówno z tradycyjnych podmiotów świadomych znaczenia innowacji oraz z przedsiębiorstw 

technologicznych, które bezpośrednio lub pośrednio świadczą usługi finansowe bądź 

dostarczają jakąś technologię lub rozwiązania instytucjom finansowym (Groszek, 2016). 

W. Szpringer w publikacji Nowe technologie a sektor finansowy zauważa, że w dobie rozwoju 

przedsiębiorstw technologicznych funkcjonujących na rynku finansowym wraz z instytucjami 

finansowymi, które podlegają silnym regulacjom nadzorczym, istnieje obawa  

o konkurencyjność tych drugich na rynku, a w konsekwencji ich pozycję na nim (Szpringer, 

2017a, s. 25). Przedsiębiorstwa technologiczne, zazwyczaj nieposiadające ugruntowanej 

pozycji na rynku, oferują często usługi podobne do tych świadczonych przez licencjonowane 

instytucje finansowe, które stanowią ich powielenie, a więc pełnią niejednokrotnie takie same 

funkcje ekonomiczne (np. kredyt i pożyczka).  Podmioty te wykorzystują, wobec tego 

możliwości jakie dają ramy prawne w zakresie oferowania na rynku określonych usług, jednak 

nie podlegają one regulacjom i nadzorowi w tak szerokim ujęciu jak w przypadku instytucji 

nadzorowanych (Szpringer, 2017b, s. 3). Na europejskim rynku finansowym można 

zaobserwować aktywne działania organów ustawodawczych mające na celu zapewnienie ram 

prawnych dla funkcjonowania podmiotów na rynku finansowym w warunkach zmieniającego 

się otoczenia technologicznego. Zadanie to jest trudne (Monkiewicz i Monkiewicz, 2021,  

s. 116), gdyż zmiany zachodzą bardzo dynamicznie, co wymaga od organów ustawodawczych 
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szybkiego działania, gdyż ewentualne opóźnienia mogą skutkować zakłóceniem 

funkcjonowania rynku, wliczając w to wypieranie z rynku podmiotów regulowanych. 

Prawodawca, kreując warunki funkcjonowania na rynku finansowym, powinien mieć na 

względzie konieczność zapewnienia podmiotom działającym na rynku finansowym 

bezpiecznych ram prawnych, które nie zakłócają ich działalności, a dają możliwość rozwoju 

oraz funkcjonowania w warunkach bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorstw, instytucji 

finansowych, jak i ich klientów. Ochrona interesów tych ostatnich stanowi jeden z głównych 

elementów zainteresowania legislatorów oraz organów nadzoru, choć w warunkach 

zmieniającego się otoczenia stanowi spore wyzwanie. Cyfrowa obsługa klientów odbywa się 

bowiem przez podmioty działające często w innych krajach i poza sektorem finansowym,  

a więc poza jurysdykcją nadzoru finansowego. Problematyczna może być też kwestia 

wykorzystywania zaawansowanych algorytmów i ryzyka naruszania w ten sposób danych 

osobowych (Kornacka i Monkiewicz, 2021, s. 397, 412). Tworzone ramy prawne mają z reguły 

na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony konsumentów, którzy nierzadko są nieświadomi 

zachodzących zmian technologicznych, nie mają odpowiedniej wiedzy na ich temat oraz 

padają ofiarami asymetrii informacji. Obserwowaną w ostatnich czasach tendencją w zakresie 

tworzenia przepisów prawa jest ich możliwie jak najbardziej uniwersalny charakter. Przy 

tworzeniu przepisów prawa bierze się pod uwagę konieczność ich wyprzedzającego działania, 

to znaczy, że powinny one nie używać zwrotów, które w miarę postępu, w szczególności 

technologicznego, mogą wychodzić z użycia lub tracić na aktualności. Wskazuje się także na 

możliwość i benefity płynące z wprowadzania tak zwanego inteligentnego prawa (ang. smart 

law), czyli połączenia prawa z technologią i kodowania przepisów prawa w ten sposób, aby 

wykonywane były one automatycznie (García, 2018).  

Unia Europejska, w celu zapewnienia jednakowych warunków funkcjonowania podmiotom 

działającym we wszystkich krajach wspólnoty i ustanawiania tym samym ram funkcjonowania 

dla jednolitego rynku finansowego tworzy przepisy, które są następnie odpowiednio 

adaptowane przez poszczególne państwa. Wśród najważniejszych aktów prawnych, które 

odnoszą się do funkcjonowania przedsiębiorstw technologicznych na rynku finansowym 

należy wskazać (Szpringer, 2017a, s. 37-44): 

● Dyrektywę o rachunkach płatniczych (PAD, ang. Payment Accounts Directive, z roku 

2014), 
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● Dyrektywę w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego 1 i 2 (PSD ang. 

Payment Services Directive, odpowiednio z roku 2007 i 2015), 

● Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR ang. The General Data Protection 

Regulation, z roku 2016), 

● Dyrektywę o pieniądzu elektronicznym (ang. The Electronic Money Directive, z roku 

2009), 

● Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID ang. Markets in 

Financial Instruments Directive, z roku 2014). 

Pomimo istnienia europejskich ram prawnych dla funkcjonowania podmiotów na rynku 

finansowym, kraje Wspólnoty podejmują dodatkowe działania regulacyjne w ramach rynków 

wewnętrznych i uzupełniają prawo wspólnotowe o rozwiązania dostosowane do sytuacji  

i potrzeb w poszczególnych krajach. W Polsce można zaobserwować inicjatywy prowadzone 

przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym, czyli Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). 

Celem propagowania innowacyjności oraz ustalenia ram działania przedsiębiorstw 

technologicznych na rynku, podejmuje ona działania takie jak piaskownica regulacyjna KNF 

oraz program Innovation Hub. Polski Rząd, w celu ułatwienia funkcjonowania spółkom 

technologicznym na rynku, w szczególności w fazie rejestracji podmiotu zdecydował się na 

wprowadzenie nowej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, to jest prostej spółki 

akcyjnej, która jest bardziej dostosowana do charakteru i profilu działalności młodych spółek 

technologicznych (Witosz, 2018, s. 161).  

W październiku 2018 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), działając w ramach 

podejmowania działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacji, wprowadził program 

rozwoju rynku finansowego pod nazwą piaskownicy regulacyjnej KNF (Komisja Nadzoru 

Finansowego, 2018a). Termin piaskownica regulacyjna (ang. regulatory sandbox) 

standardowo używany jest w celu określenia swoistego rodzaju środowiska testowego, 

organizowanego przez organ nadzoru lub we współpracy z nim. Idea piaskownicy regulacyjnej 

po raz pierwszy została wprowadzona przez brytyjski organ nadzoru w roku 2016. Na 

przykładzie doświadczeń płynących z Wielkiej Brytanii, piaskownice regulacyjne zaczęły 

powstawać w innych krajach, w szczególności w rejonie Azji i Pacyfiku – w Hong Kongu, 

Malezji, Singapurze oraz Australii (Koleśnik, 2017, s. 95). Celem wprowadzenia piaskownicy 

regulacyjnej jest przygotowanie podmiotów funkcjonujących w jej ramach do wejścia na rynek 

finansowy, który jest silnie regulowany. Uczestnikami programu prowadzonego przez KNF 
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mogą być podmioty, które dopiero planują swój debiut na rynku finansowym i które są  

w posiadaniu jeszcze nieprzetestowanego w warunkach rynkowych nowego rozwiązania, 

produktu bądź usługi opartych na nowoczesnych technologiach cyfrowych. Warunki wzięcia 

udziału w piaskownicy regulacyjnej są następujące: siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować 

się w Polsce, produkt lub usługa muszą spełniać warunki podlegania pod nadzór KNF, 

proponowane rozwiązanie musi mieć innowacyjny charakter, a samo przedsiębiorstwo musi 

mieć realną potrzebę brania udziału w piaskownicy regulacyjnej i wykazywać się chęcią 

zaadaptowania wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w przyszłości. Piaskownica 

regulacyjna KNF działa w modelu zdecentralizowanym, informatyczne środowiska testowe są 

udostępniane przez tak zwanych operatorów piaskownicy, którymi są akceleratory start-

upów, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje finansowe, fundacje lub inne podmioty 

posiadające odpowiednie kwalifikacje. W 2018 roku KNF wybrała ośmiu operatorów 

piaskownicy, wśród których aż sześć podmiotów było bankami (Szewczyk i Domżał, 2018). 

Działania operatorów mają polegać na udzielaniu wsparcia w uzyskiwaniu zezwoleń 

wymaganych w celu prowadzenia działalności nadzorowanej, doradztwie prawnym  

i szkoleniach, a zadaniem UKNF jest bieżące monitorowanie przeprowadzanych testów oraz 

udzielanie konsultacji w zakresie proponowanych rozwiązań. Same środowiska testowe są 

wirtualne, mają postać systemów komputerowych symulujących zachowania rynkowe. Mogą 

być to platformy odtwarzające potencjalne zachowania klientów bądź wykorzystujące udział 

realnych klientów, przy czym początkowo nie mogą oni angażować swoich własnych środków 

finansowych. Symulacje takie mają w jak najwyższym stopniu odzwierciedlać warunki rynkowe 

oraz rzeczywistość funkcjonowania podmiotów w ramach rynku nadzorowanego przez KNF 

(Szewczyk i Domżał, 2018). Udział w piaskownicy regulacyjnej KNF daje start-upom możliwość 

testowania rozwiązań przez okres od 3 do 9 miesięcy z opcją przedłużenia do 12 miesięcy. Po 

uzyskaniu pozytywnych wyników testów przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o uzyskanie 

licencji na prowadzenie określonego rodzaju działalności, a udział w piaskownicy regulacyjnej 

ma dodatkowo zwiększyć ich pewność jako partnerów biznesowych oraz podnieść rzetelność 

i przygotować do rozpoczęcia działalności na rynku finansowym (Tomaszewski, 2018). W 2019 

roku, biorąc pod uwagę zmiany personalne w Komisji Nadzoru Finansowego, a tym samym 

inne postrzeganie kwestii roli organu nadzoru w propagowaniu innowacyjności na polskim 

rynku, program piaskownicy regulacyjnej został zawieszony, a wsparciem innowacyjnych 

przedsiębiorstw technologicznych miały zająć się inne agencje rządowe (Tomaszewski, 2019). 
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Program ten został na nowo otwarty (Komisja Nadzoru Finansowego [KNF], 2021), a następnie 

zakończony w III kwartale 2021 roku w ramach projektu Program Wspierania Reform 

Strukturalnych (Fintech KNF, 2021). UKNF ma jednak podjąć decyzję o możliwym wdrożeniu  

w polskim porządku prawnym modelu piaskownicy regulacyjnej.  

Kolejnym projektem podjętym przez organ nadzoru, mającym na celu wspieranie 

innowacyjności na rynku finansowym jest Innovation Hub. Jego zadaniem jest wspieranie 

podmiotów, dla których największą barierą w prowadzeniu działalności są skomplikowane 

przepisy prawne, interpretacja wymagań nadzoru oraz niejednoznaczność ich zastosowania  

w stosunku do innowacyjnych produktów lub usług finansowych (KNF, 2018b). W ramach 

założeń programu ma on służyć jako narzędzie dialogu między podmiotami z sektora fintech  

a organem nadzoru, który ma udzielać wyjaśnień na zadawane pytania, gwarantując tym 

samym zachowanie bezpieczeństwa i ochronę klientów oraz rozwój nowoczesnych technologii 

cyfrowych na rynku finansowym. Program Innovation Hub kierowany jest do dwóch grup 

podmiotów. Pierwszą z nich są przedsiębiorstwa dopiero planujące rozpoczęcie działalności  

w ramach rynku finansowego objętego nadzorem KNF, które posiadają innowacyjny produkt 

bądź usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach cyfrowych, natomiast drugą 

grupę stanowią podmioty już objęte nadzorem KNF, które planują wdrożenie innowacyjnego 

produktu bądź usługi finansowej opierającej się na wykorzystaniu technologii informatycznych 

(KNF, 2018b).  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oferuje podmiotom uczestniczącym  

w programie Innovation Hub wsparcie w zakresie identyfikacji właściwych przepisów prawa, 

stanowisk organu nadzoru i regulacji, które mają zastosowanie do danego podmiotu bądź 

stosowanego przez niego modelu finansowego czy oferowanego produktu lub usługi, a także 

udzielanie informacji o zakresie działań organu nadzoru, trybie uzyskiwania zezwolenia na 

prowadzenie działalności oraz dokumentach i wytycznych mających zastosowanie  

w konkretnych przypadkach. Warunkami wzięcia udziału w Programie Innovation Hub są: 

innowacyjny charakter rozwiązania (powinno to być rozwiązanie jeszcze nieobserwowane na 

polskim rynku), dokonanie wstępnej analizy otoczenia regulacyjno-prawnego oraz realna 

potrzeba uzyskania wsparcia (KNF, 2019). Program Innovation Hub działa nadal (stan na 

marzec 2022 roku), pomimo tego, że podobnie jak w przypadku piaskownicy regulacyjnej,  

z powodu zmian personalnych w Komisji Nadzoru Finansowego, a tym samym zmianie 

stanowiska nadzoru w zakresie innowacyjności, wieszczone było jego zakończenie (Uryniuk, 

2019).  
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Polski Rząd, zachęcony sukcesem, który odniosła Słowacja, zdecydował się ponadto na 

nowelizację kodeksu spółek handlowych polegającą na wprowadzeniu nowej formy 

organizacyjno-prawnej funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli prostej spółki akcyjnej. 

Dedykowana jest ona podmiotom z branży fintech (Leontiev, 2019). Przepisami ustawy z dnia 

19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

wprowadzono do katalogu spółek handlowych prostą spółkę akcyjną (Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej, 2019), przepisy te obowiązują od 1 lipca 2021 roku (Mentel-Wyrzychowska, 2021). 

Nowopowstała forma organizacyjno-prawna skierowana jest do spółek technologicznych, 

których charakter funkcjonowania i zdobywania kapitału różni się od schematów działania 

tradycyjnych przedsiębiorstw. Wskazuje się, że prosta spółka akcyjna ma charakter pośredni 

między innymi, najczęściej wybieranymi przez przedsiębiorstwa działające w zakresie 

nowoczesnych technologii cyfrowych formami organizacyjno-prawnymi, to jest spółką akcyjną 

oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku pierwszej z nich istotne 

ograniczenia stanowią złożoność prawna i organizacyjna oraz wysokie koszty, a także częste 

zmiany w strukturze właścicielskiej, wynikające na przykład z notowania akcji spółki na 

giełdzie. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako główne mankamenty 

wskazywane są konieczność wzajemnego współdziałania udziałowców przedsiębiorstwa oraz 

brak możliwości podejmowania działań kluczowych dla przedsiębiorstwa bez dochowania 

formy aktu notarialnego (Kralka, 2019). Jako zalety i cechy prostej spółki akcyjnej Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii wskazuje (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 

2019): 

● rejestrację elektroniczną przy pomocy formularza (w przypadku zawiązywania spółki w 

oparciu o wkłady niepieniężne, umowa spółki będzie wymagała formy aktu 

notarialnego, jednak wartość wkładów niepieniężnych nie będzie podlegała weryfikacji 

przez biegłego rewidenta) (Libiszewski, 2019), 

● większą dowolność w dysponowaniu środkami (nie ma „zamrożonego” kapitału 

zakładowego, minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 zł), 

● brak statusu spółki publicznej, stąd nie podlega ona niektórym regulacjom (nie może 

też być notowana na giełdzie), 

● uproszczoną formę rejestru akcjonariuszy, który może być prowadzony elektronicznie 

np. przez firmę inwestycyjną bądź notariusza (w celu prowadzenia rejestru 

dopuszczalne jest wykorzystanie technologii blockchain), 
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● możliwość wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w podejmowaniu 

uchwał i odbywaniu zgromadzeń akcjonariuszy,  

● uproszczoną strukturę organizacyjną (zarząd spółki może być jednoosobowy i nie ma 

obowiązku powoływania rady nadzorczej), 

● uproszczony i przyspieszony proces likwidacji spółki (możliwe jest także rozwiązanie 

spółki polegające na przejęciu jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza). 

Wskazuje się, że wprowadzenie tej formy organizacyjno-prawnej, stworzonej z myślą  

o przedsiębiorstwach technologicznych wpisuje się w panujący w Europie trend i pozwoli na 

zatrzymanie przedsiębiorstw opracowujących innowacyjne rozwiązania technologiczne  

w Polsce (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 2019).  

 Uwarunkowania i potrzeby rynkowe dotyczące wykorzystywania technologii 
cyfrowych na rynku ubezpieczeń 

Zakłady ubezpieczeń, które decydują się na kształtowanie w ramach swojej działalności 

rozwiązań opartych na nowoczesnych technologii cyfrowych kierowanych bezpośrednio do 

klientów, powinny mieć na uwadze poziom ich wiedzy na temat podstawowych zasad 

funkcjonowania tych technologii oraz ich umiejętności i możliwości w zakresie korzystania  

z nich. W raporcie Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce przygotowanym pod koniec 2018 

roku przez Accenture we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) wskazano, że rosnące 

wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w połączeniu z wszechobecną cyfryzacją 

znacząco oddziałują na oczekiwania klientów (Accenture i Polska Izba Ubezpieczeń, 2018,  

s. 9). Czynniki, które wpływają na oczekiwania klientów wynikają z ich dotychczasowych 

pozytywnych doświadczeń związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

cyfrowych, a są nimi między innymi: stała łączność online, wszechobecność i popularność 

mediów społecznościowych oraz dostępność technologii takich jak rozpoznawanie mowy  

i obrazów. Accenture w swoim raporcie współtworzonym z PIU i wcześniejszych globalnych 

badaniach Digital Consumer 2017 zdefiniował cztery główne trendy dotyczące współczesnego 

konsumenta, to jest (Accenture, 2017, s. 2): 

● przejmowanie przez sztuczną inteligencję centralnej roli w jego życiu, 

● powszechne, intensywne i aktywne wykorzystywanie przez niego smartfona, 

● wykorzystywanie nowych modeli dostępu (nowe typy właścicielstwa, 

współposiadania, subskrypcji), 

● chęć bycia bardziej zaangażowanym w zarządzanie swoimi danymi. 
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Znaczącą rolę w sposobie funkcjonowania współczesnych konsumentów odgrywają 

popularność i wszechobecność smartfonów oraz wzrost udziału usług personalizowanych. 

Mobilne i poręczne urządzenia, które łączą ze sobą funkcjonalność telefonu komórkowego  

i przenośnego komputera, nazywane smartfonami (ang. smartphone), wyposażone są  

w funkcje i aplikacje, które gromadzą i przetwarzają dane użytkowników, dając tym samym 

dostawcom usług informacje umożliwiające tworzenie rozwiązań dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb użytkowników (Accenture i Polska Izba Ubezpieczeń, 2018, s. 10). Na 

możliwość powszechnego zastosowania takich rozwiązań wskazuje obecnie wysoki poziom 

cyfryzacji społeczeństw. W Polsce, w 2020 roku, wskaźnik penetracji smartfonowej, to jest 

odsetek populacji posiadający smartfona wynosił 83%, przy czym jeszcze 5 lat wcześniej 

odsetek ten wynosił zaledwie 50%. Szacuje się, że w roku 2023 osiągnie on ponad 88% 

(Statista, 2020a). Dla porównania, w tym samym czasie, współczynnik ten we wszystkich 

krajach Europy wyniósł 80% (Statista, 2020b). Z danych Internet World Stats wynika, że w 2020 

roku w Polsce z Internetu korzystało 78,6% populacji (niemal 30 milionów użytkowników), 

natomiast w całej Unii Europejskiej było to 89,4% (Internet World Stats, 2021). Ponadto, jak 

wskazują autorzy raportu, współcześni klienci cenią sobie rozwiązania opierające się na 

zastosowaniu sztucznej inteligencji. 50% badanych wskazało, że regularnie korzysta z czatów  

i komunikatorów mobilnych, a aż 85% z nich jest zdania, że wygodniej jest im komunikować 

się z dostawcami usług poprzez kanały tego typu niż przez kanały tradycyjne (Accenture  

i Polska Izba Ubezpieczeń 2018, s. 11). Oferowane przez ubezpieczycieli kanały komunikacji są 

coraz częściej wzbogacane o chatboty czy wirtualnych asystentów, czyli rozwiązania 

opierające się na sztucznej inteligencji. Są one doceniane przez klientów, ponieważ wskazują 

oni, że: są dostępne przez 24 godziny na dobę, zapewniają większą prywatność niż  

w przypadku rozmowy z konsultantem oraz odznaczają się szybką reakcją oraz stale rosnącym 

poziomem niezawodności. 84% badanych stwierdziło dodatkowo, że wirtualni asystenci 

wykazują się większym zaangażowaniem niż fizyczni konsultanci, a 64% ankietowanych 

uznało, że są od nich mniej stronniczy. Użytkownicy rozwiązań, w których obecni są asystenci 

głosowi bardzo szybko zaadaptowali udogodnienia, o czym świadczy krótszy czas adaptacji 

tego rozwiązania (ang. adoption rate) niż w przypadku wielu innych innowacji (Accenture  

i Polska Izba Ubezpieczeń 2018, s. 11). Autorzy raportu Cyfryzacja ubezpieczeń w Polsce doszli 

dodatkowo do wniosku, iż współcześni konsumenci charakteryzują się większym 

zainteresowaniem nowymi modelami konsumpcji. Coraz popularniejsze stają się rozwiązania 
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opierające się na wynajmie krótko i długoterminowym, leasing oraz kupowanie sprzętów 

używanych (Accenture i Polska Izba Ubezpieczeń 2018, s. 12). Na wielu rynkach obserwuje się 

rosnącą popularność rozwiązań opartych na współużytkowaniu różnych dóbr, a tendencja ta 

nazywana jest ekonomią współdzielenia (ang. sharing economy) (Görög, 2018, s. 175). 

Największą popularnością trend ten cieszy się na rynku motoryzacyjnym, na którym 

wypożyczane na minuty czy godziny są samochody albo skutery, a także wynajem 

długoterminowy, w którym użytkownik opłaca jedynie koszty użytkowania pojazdu oraz utraty 

jego wartości. Podobne tendencje widoczne są także na rynku urządzeń mobilnych, 

producenci smartfonów oferują je w modelu wypożyczenia, w którym użytkownik co miesiąc 

płaci za użytkowanie urządzenia, a po upływie określonego czasu, ma opcję wymiany go na 

nowy model. Rozwiązania tego typu mają obecnie odpowiednie warunki do rozwoju w postaci 

potencjalnej dużej grupy docelowej, to jest w szczególności ludzi młodych, którzy chętnie 

korzystają z rozwiązań ekonomii współdzielenia. Wyraźnie widoczne jest to na przykładzie 

abonamentów na platformach oferujących nagrania na życzenie (VOD, ang. video on demand), 

czyli platform takich jak Netflix, HBO Go, VOD.pl, Prime Video czy Player i wskazuje się, że 

rozwiązania abonamentowe mogą w najbliższym czasie przenosić się także na inne branże. 

Ostatnim trendem wśród konsumentów, który został zdiagnozowany w badaniach 

przeprowadzonych przez Accenture i Polską Izbę Ubezpieczeń jest zwiększone zaangażowanie 

w zarządzanie ich danymi osobowymi. Użytkownicy są świadomi zagrożeń jakie niesie ze sobą 

nieuważne obchodzenie się z danymi osobowymi i interesują się sposobami pozwalającymi na 

zapobieganie negatywnym zdarzeniom związanym z bezpieczeństwem cyfrowym. Według 

badania aż 90% konsumentów obawia się o bezpieczeństwo transakcji finansowych 

dokonywanych online, 89% ankietowanych obawia się kradzieży tożsamości bądź uzyskania 

dostępu do informacji finansowych przez nieuprawnione do tego przedsiębiorstwa, natomiast 

86% ankietowanych jako zagrożenie postrzega uzyskanie przez kogoś dostępu do informacji 

zdrowotnych bądź dotyczącej sytuacji mieszkaniowej. Badanie pozwoliło dodatkowo na 

wyciągnięcie wniosków, iż angażowanie klientów w zarządzanie ich danymi osobowymi jest 

skutecznym sposobem na zwiększenie zaufania klientów do podmiotu przetwarzającego ich 

dane osobowe (Accenture i Polska Izba Ubezpieczeń, 2018, s. 14).  

Cytowane powyżej opracowanie zawiera interesujące wnioski dotyczące obecnego poziomu 

cyfryzacji polskiego sektora ubezpieczeń. Wśród zakładów ubezpieczeń wskazuje się na 

tendencję do rozwijania platform współpracy z agentami, które mają ułatwiać ich pracę  
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i pozwalają na spełnienie innego celu ubezpieczycieli, to jest ograniczenia ilości dokumentów 

papierowych i omnikanałowości, która rozumiana jest jako dostęp do tych samych usług  

i produktów poprzez pośrednictwo różnych kanałów, pomiędzy którymi można się elastycznie 

przełączać (Accenture i Polska Izba Ubezpieczeń 2018, s. 4-5). 

Powszechny dostęp do Internetu, osiągalność smartfonów i urządzeń mobilnych dla 

użytkowników, a także ich doświadczenie i umiejętności w zakresie posługiwania się nimi, każą 

oczekiwać, że rozwiązania oferowane przez instytucje finansowe, w tym zakłady ubezpieczeń, 

będą coraz bardziej polegały na wykorzystywaniu technologii cyfrowych. Widać to chociażby 

na przykładzie sprzedaży, obsługi i komunikacji bezpośredniej przez internet, które 

charakteryzują się rosnącą dostępnością. Rozwiązania technologiczne na rynkach finansowych 

są także pożądane z punktu widzenia rozwoju tych rynków, gdyż tworzą ważną gałąź na styku 

sektorów finansowego i technologicznego. Państwa i organizacje międzynarodowe podejmują 

inicjatywy mające na celu wspieranie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorstw 

technologicznych, ponieważ przekładają się one na szereg korzyści, od wzrostu zatrudnienia 

w niektórych obszarach, rozwoju nauki i poziomu wiedzy społeczeństwa po wzrost PKB.  

 Technologie cyfrowe wykorzystywane na rynku ubezpieczeń 

Wskazuje się, że branża ubezpieczeniowa jest jedną z najbardziej konserwatywnych  

i ostrożnych gałęzi finansów (Roula, 2021, s. 1; Piskorski, 2021). Utarło się, że powinna ona 

skupiać się na gwarantowaniu stabilności innym podmiotom na rynku, stąd zakłady 

ubezpieczeń nie powinny, a biorąc pod uwagę działania organów nadzoru finansowego wręcz 

nie mogą, podejmować działań uważanych za ryzykowne, często zarezerwowanych dla innych 

instytucji finansowych. Szczególną rolę odgrywają w tym zakresie chociażby wymagania 

ostrożnościowe stawiane przed ubezpieczycielami w dyrektywie Solvency II (Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)). Uznawanie branży ubezpieczeniowej 

za konserwatywną wynika dodatkowo z powszechnie niskiej świadomości ubezpieczeniowej 

oraz niekorzystnego postrzegania ubezpieczeń, często przez pryzmat ich obowiązkowości  

i łączenia ich z negatywnymi wydarzeniami (Skibińska, 2018). Biorąc pod uwagę powyższe 

uwarunkowania, można zauważyć, że postęp technologiczny w branży ubezpieczeniowej  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych zachodzi w sposób mniej 

spektakularny niż dzieje się to na przykład w bankowości czy usługach płatniczych, które to 
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obszary podlegają często mniej restrykcyjnym regulacjom. Ponadto usługi bankowe czy 

płatnicze są wykorzystywane przez klientów codziennie, co powoduje konieczność ich ciągłego 

usprawniania. W przypadku ubezpieczeń, konieczność kontaktu pomiędzy ubezpieczycielem  

a poszukującym ochrony ubezpieczeniowej czy klientem jest standardowo rzadsza, a jako 

kluczowe momenty kontaktu można wskazać zawieranie umowy oraz zgłoszenie zajścia 

ewentualnego zdarzenia szkodowego. Pomimo tych uwarunkowań, w ostatnich latach można 

zauważyć wzmożoną aktywność działalności przedsiębiorstw technologicznych na rynku 

ubezpieczeniowym, a także rozwiązania cyfrowe wprowadzane przez zakłady ubezpieczeń. 

Skala ich działania nie jest aż tak duża jak w przypadku bankowości, jednak rozwiązania oparte 

na nowoczesnych technologiach cyfrowych stają się na rynku ubezpieczeniowym powszechne, 

a poszczególne zakłady ubezpieczeń, rozpoczynając współpracę z insurtechami lub stosując 

rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie cyfrowe, w naturalny sposób motywują 

konkurencję do podejmowania podobnych działań. Na przestrzeni kilku lat insurtechy  

i nowoczesne technologie cyfrowe stały się integralną częścią rynku ubezpieczeniowego. Jak 

wskazano wcześniej, największe zagęszczenie insurtechów można obserwować w krajach 

wysokorozwiniętych, które standardowo pełnią funkcję technologicznych liderów, a więc  

w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chinach, Niemczech, Indiach czy Francji (wykresy 

3.2 i 3.3). Z tych krajów pochodzą nowe rozwiązania, które za sprawą obecności wywodzących 

się stamtąd największych korporacji w wielu krajach świata, przenoszone są na szersze 

obszary. Ponadto, pozostałe podmioty, chcąc dostosować się do nowych warunków 

rynkowych, także podejmują działania mające na celu podniesienie innowacyjności 

stosowanych przez nich rozwiązań. Warto zaznaczyć, że wykorzystanie nowoczesnych 

technologii cyfrowych w ubezpieczeniach odbywa się na wielu płaszczyznach równocześnie. 

Ubezpieczyciele nie skupiają się jedynie na ulepszaniu rozwiązań stosowanych w ich 

strukturach wewnętrznych, ale dostarczają nowe rozwiązania także podmiotom, z którymi 

współpracują oraz klientom. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez 

PricewaterhouseCoopers (PwC), jako najważniejsze trendy w branży ubezpieczeniowej, które 

są i mają być rozwijane przy współpracy z insurtechami wskazuje się (PricewaterhouseCoopers 

[PwC], 2017, s. 5): 

 lepszą identyfikację ryzyka i jego szacowanie poprzez uwzględnienie większej ilości 

danych oraz podnoszenie złożoności wykorzystywanych modeli, 



130 
 

 produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, 

 porównywanie produktów oferowanych przez różne zakłady ubezpieczeń, 

 outsourcing podstawowych zadań ubezpieczyciela, 

 rozwój ubezpieczeń motoryzacyjnych (pojazdy autonomiczne i “komunikowanie się” 

pojazdów). 

Inne uznane przedsiębiorstwo konsultingowe, KPMG wskazało natomiast, że 

najwyraźniejszymi insurtech-owymi trendami są działania mające na celu (KPMG, 2019, s. 5):  

 wzmacnianie satysfakcji klientów i dbanie o ich wysoką retencję, 

 zautomatyzowanie platform ubezpieczycieli, 

 ułatwienie procesu zgłaszania szkód, 

 wykorzystanie wearables (w szczególności w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych), 

 skupienie się na kliencie cyfrowym, 

 zbieranie i analizę danych oraz „łatanie danowych dziur”, 

 wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego,  

 rozwój ubezpieczeń motoryzacyjnych,  

 wykorzystanie big data, 

 usprawnienie procesu rekrutacji i wzrost retencji pracowników. 

Leadsurance, w podobnym opracowaniu 11 InsurTech Trends That Will Take Off in 2019, które 

skupia się bardziej na aspektach technicznych wykorzystywanych technologii, wskazuje, że 

wśród głównych insurtech-owych trendów znajdują się (Leadsurance, 2019): automatyzacja, 

zintegrowanie marketingu i usług, chatboty, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, 

internet rzeczy, ubezpieczenia na żądanie (ang. on-demand), rozwiązania typu peer to peer, 

personalizacja, blockchain, cyfrowe zaangażowanie klientów i samoobsługa. R. Kurek jako 

najważniejsze trendy insurtechowe wskazuje (Kurek, 2018, s. 141-144):  

 technologie mobilne wykorzystywane w procesie obsługi klientów, 

 robotyzację obsługi klienta, 

 big data, 

 telematykę, 

 internet rzeczy, 

 ubezpieczenia społecznościowe, 
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 kryptowaluty i blockchain. 

Punktem wspólnym wszystkich opisanych trendów insurtechowych i zachodzących zmian są 

technologie, na których opierają się te rozwiązania, czyli technologie cyfrowe. Nie ulega 

wątpliwości, że stały się one integralną częścią rynku ubezpieczeń, a ich realizacje można 

odnaleźć niemal w każdym obszarze funkcjonowania zakładów ubezpieczeń. M. Eling  

i M.  Lehmann w publikacji The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and the 

Insurability of Risks z 2018 roku podjęli się, na podstawie dokonanego przez nich przeglądu 

literatury, systematyki kategorii zmian w ubezpieczeniowym łańcuchu wartości, będących 

następstwami cyfryzacji. Wyróżnili oni trzy obszary wykorzystywania technologii cyfrowych na 

rynku ubezpieczeń (Eling i Lehmann, 2018; Monkiewicz i Gołąb, 2022, s. 13-18): 

● technologie pozyskiwania i analizy danych, 

● technologie przechowywania i przetwarzania danych, 

● technologie wspierające sprzedaż i komunikację.  

Do zdefiniowanych w ten sposób obszarów można przyporządkować charakterystyczne dla 

nich technologie wykorzystywane na rynku ubezpieczeń (tabela 3.2). 

Tabela 3.2 Technologie cyfrowe wykorzystywane na rynku ubezpieczeń 

Obszar Technologie 

Obszar A: Technologie pozyskiwania i 
analizy danych 

 Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe 
 Big data (także sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe) 
 Internet rzeczy (IoT, ang. internet of things) 

Obszar B: Technologie przechowywania i 
przetwarzania danych 

 Blockchain 
 Chmury obliczeniowe (także sztuczna inteligencja i 

uczenie maszynowe) 

Obszar C: Technologie wspierające 
sprzedaż i komunikację 

 Urządzenia mobilne i aplikacje 
 Chatboty i robodoradztwo 
 Social media (media społecznościowe) 
 Rozmowy video i platformy video 
 Strony internetowe 
 Systemy peer to peer 

 

Źródło: opracowanie na podstawie (Eling i Lehmann M, 2018, s. 359-396) 

Należy pamiętać, że dokonana klasyfikacja nie stanowi zbiorów rozłącznych. Przedstawione 

technologie wraz z ich praktycznymi obszarami zastosowania na rynku ubezpieczeń stanowią 

swoistego rodzaju system naczyń połączonych. Przykładowo, technologie pozyskiwania  
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i magazynowania danych służą tworzeniu zbiorów danych, które są następnie przetwarzane  

i stanowią podstawę do analizy i wnioskowania.  Wnioski można natomiast stosować  

w praktyce, stosując np. marketing personalizowany. Innym przykładem mogą być chmury 

obliczeniowe, które służą nie tylko do magazynowania danych, ale są wykorzystywane 

ponadto przez dostawców usług wymagających w szczególności dużej mocy obliczeniowej, 

potrzebnej przy wdrożeniach zastosowań z zakresu sztucznej inteligencji czy przetwarzania 

dużych zbiorów danych, w szczególności o nieliniowym charakterze.    

Biorąc pod uwagę przedstawione trendy dotyczące wykorzystywania technologii cyfrowych na 

rynkach ubezpieczeń oraz nierozerwalności niektórych technologii i powiązań między nimi 

można dokonać ich pogrupowania i następującej systematyki: 

 sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i robotyzacja obsługi klienta, 

 pozyskiwanie i analiza danych, big data, chmury obliczeniowe, 

 internet rzeczy, telematyka, wearables i wykorzystanie nowych urządzeń, 

 blockchain, system rejestrów rozproszonych i kryptowaluty, 

 technologie mobilne wykorzystywane w procesie obsługi klientów i komunikacja 

cyfrowa, 

 sieci społecznościowe, peer to peer i crowdfunding. 

Wykorzystywanie powyższych rozwiązań technologicznych jest zróżnicowane na 

poszczególnych rynkach ubezpieczeniowych i uzależnione od ich potrzeb i specyfiki.  

W przypadku ubezpieczeń upraw, jak wskazano już w rozdziale pierwszym są to  

w szczególności zastosowania technologii z obszarów: internetu rzeczy i technologii mobilnych 

(Alekseichenko, 2019; Deter, 2019; Gehrke, 2017; Ślęzak, 2019; KOWR, 2019), analizy big data 

(Rusakova i Golovan, 2019; Dalhaus, Barnett i Finger, 2020), ubezpieczeń w modelu PBI 

(Ceballos i Kramer, 2019) czy technologii blockchain (The Lab, 2019). 

Wskazane trendy na rynku ubezpieczeń, wraz z opisem technicznych podstaw rozwiązań 

cyfrowych i ich wzajemnych powiązań, zostały scharakteryzowane w kolejnej części rozdziału.   

3.4.1 Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i robotyzacja obsługi klienta 

Zakłady ubezpieczeń, w ramach swoich działań, zmuszone są do ciągłego 

podejmowania decyzji. Oceniają ryzyko wystąpienia poszczególnych zdarzeń losowych, 
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podejmują decyzje odnośnie do przyjęcia skutków jakiegoś ryzyka do ubezpieczenia czy 

wydają decyzje kredytowe określające limit odpowiedzialności za poszczególnego odbiorcę  

w przypadku ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Z drugiej strony, decyzje odnośnie wyboru 

oferty ubezpieczeniowej podejmowane są przez klientów, którym doradzają dystrybutorzy 

ubezpieczeń, czyli pośrednicy finansowi lub pracownicy zakładów zajmujący się sprzedażą 

(Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 3). W ich kontaktach  

z klientami kluczową rolę odgrywają zbadanie potrzeb ubezpieczeniowych i możliwości klienta 

oraz doradzanie im. Wydawać by się mogło, że we wskazanych momentach, kiedy konieczne 

jest podjęcie jakiejś decyzji,  ludzie są niezastąpieni, a ich pomoc klientom jest nieoceniona. 

Osoby pracujące w ubezpieczeniach, zajmujące się bezpośrednią komunikacją z klientem są 

jednak coraz częściej wspomagani, a nawet zastępowani przez rosnące w „inteligencję” 

maszyny. W niektórych, wymagających empatii czy specjalistycznej wiedzy przypadkach lub  

w sytuacji, gdy życzy sobie tego klient, bezpośrednie kontakty międzyludzkie są nadal 

zachowywane, jednak w wielu przypadkach, w celu oszczędności czasu i pieniędzy oraz 

poprawienia niezawodności procesów, upowszechnia się wykorzystanie sztucznej inteligencji.  

Tradycyjnie przez inteligencję rozumie się zdolność do zdobywania i stosowania różnych 

umiejętności i wiedzy w celu rozwiązania jakiegoś problemu. Inteligencja związana jest także 

z wykorzystaniem ogólnych zdolności umysłu do rozumowania i uczenia się różnych sytuacji 

(Anwer i Shabbir, 2015, s. 1). Sztuczna inteligencja (SI, ang. Artificial Intelligence – AI) to 

zagadnienie, które pojawiło się w latach 50-tych XX wieku. W zależności od kontekstu jej 

wykorzystywania, sztuczna inteligencja może być różnie postrzegana – jako kontynuacja 

filozofii, nauka biologiczno-medyczna, dziedzina inżynierii bądź dział informatyki (Dul, 2014,  

s. 7). Z punktu widzenia ubezpieczeń, najbardziej adekwatne jest rozumienie sztucznej 

inteligencji przez pryzmat działu informatyki. Zgodnie z takim podejściem, sztuczna 

inteligencja to dział informatyki, który „zajmuje się inteligencją – tworzeniem modeli 

zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych symulujących te zachowania” 

(Thagard, 1993, s. 11). Sztuczną inteligencję można rozumieć także jako „dział informatyki 

zajmujący się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne” 

(Korbicz, 2010). Godną uwagi i jednocześnie niezwykle prostą definicję proponuje także  

D. Dobrev, twierdząc, że „sztuczna inteligencja jest programem, który w arbitralnym świecie 

poradzi sobie nie gorzej niż człowiek”. D. Dobrev doszedł do takiego wniosku przyjmując 
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założenia, że: urządzenie liczące może być modelowane przez program (należy przyjąć, że 

sztuczna inteligencja stanowi zestaw programów), sztuczna inteligencja działa na zasadzie 

kroków i w każdym kolejnym otrzymuje porcję jakichś informacji z zewnątrz, a po ich 

przetworzeniu zwraca pewną porcję informacji oraz, że sztuczna inteligencja znajduje się  

w pewnym środowisku, które na każdym kroku dostarcza informacji i które odbiera informacje 

od sztucznej inteligencji, a samo środowisko w którym funkcjonuje jest naturalne bądź 

sztuczne (Dobrev, 2005, s. 2). Polska Izba Ubezpieczeń, w kontekście zastosowania 

branżowego, wykorzystuje następującą definicję: „sztuczną inteligencję można zdefiniować 

jako technologie, które umożliwiają komputerom wykonywanie czynności będących 

dotychczas domeną ludzi, wymagających ludzkiego intelektu czy logiki, takich jak odczuwanie, 

rozumienie, działanie, nauka, zakładając przy tym minimalną interwencję człowieka” 

(Accenture i PIU, 2018, s. 24). Popularnymi internetowymi zastosowaniami wykorzystującymi 

sztuczną inteligencje są obecnie: filtry antyspamowe, podpowiedzi w wyszukiwarkach, 

inteligentne systemy (np. transportowe), wirtualni asystenci, rekomendacje na serwisach 

społecznościowych i w e-sklepach czy wyszukiwania za pomocą obrazów (Piątek, 2017). 

Zagadnienie uczenia maszynowego, które wchodzi w skład nauk zajmujących się sztuczną 

inteligencją, znane jest już od przełomu lat 50-tych i 60-tych XX wieku, kiedy w strukturach 

IBM opracowywany był program do szkolenia zawodników szachowych (Samuel, 1959, s. 210-

229). Definicja uczenia maszynowego może być następująca: „mówimy, że maszyna uczy się 

zadania T w oparciu o doświadczenie E i miarę jakości P, jeśli wraz z przyrostem doświadczenia 

E poprawia się jakość wykonywanego zadania T mierzona przez miarę P” (Mitchell, 1997, s. 2). 

Od powstania uczenia maszynowego, dziedzina ta rozwijała się stosunkowo powoli i raczej  

w zakresie opracowywania jedynie teorii, co spowodowane było niedostatecznymi 

możliwościami technologicznymi. Dopiero wynalezienie posiadających wystarczającą moc 

obliczeniową komputerów spowodowało, że w ostatnich latach obserwowany jest wyraźny 

rozwój tej dziedziny sztucznej inteligencji. Uczenie maszynowe jest szeroko komentowane  

w literaturze, która odnosi się do dziedzin nauki takich jak matematyka, statystyka, 

informatyka i robotyka. Bogata jest również baza artykułów naukowych na temat 

zastosowania algorytmów uczenia maszynowego do optymalizacji działań i tworzenia 

schematów decyzyjnych.  
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Wskazuje się, że rozwój sztucznej inteligencji może oddziaływać na działalność 

ubezpieczycieli przez trzy główne obszary wpływu (Eling, Nuessle i Staubli, 2021, s. 234): 

sposób interakcji z klientami, automatyzację procesów biznesowych i podejmowania decyzji 

oraz powstanie nowych rynków i rodzajów ryzyka wynikających z rozwoju sztucznej 

inteligencji. Wśród zastosowań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na rynku 

ubezpieczeń można wyróżnić obszary takie jak robodoradztwo (chatboty i voiceboty). 

Przetwarzanie i rozumienie języka naturalnego pozwalają na odpowiednie zaprogramowanie 

robotów. Działając na bazie algorytmów są one w stanie prowadzić rozmowę z klientem (przez 

komunikator bądź połączenie telefoniczne) odpowiadając na zadane pytania, zadawać 

pytania, przyjmować zgłoszenia szkodowe, udzielać informacji czy kierować klienta dalej, do 

odpowiedniego działu lub konsultanta (Małek, 2022, s. 174-180). Sztuczna inteligencja 

wykorzystywana jest także w rozwiązaniach pozwalających na automatyczne zgłoszenie 

szkody (więcej na ten temat w podrozdziale 3.4.3). Rozpoznawanie obrazów wykorzystywane 

w likwidacji szkód pozwala natomiast na zaprogramowanie algorytmu np. w ten sposób, aby 

rozpoznawał części, które uległy zniszczeniu, identyfikował części do wymiany bądź naprawy, 

wyceniał szkodę, a nawet kierował naprawę do odpowiedniego warsztatu (Małek, 2022,  

s. 181). Podobne rozwiązania mogą być stosowane także w analizie różnego rodzaju 

dokumentów, w szczególności przetwarzania ich na dane cyfrowe. Sztuczna inteligencja 

wykorzystywana jest także we wszelkich obszarach uwierzytelniania biometrycznego 

(Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, b.d.), w których rozpoznawana  

i przetwarzana na dane cyfrowe jest mowa oraz odczytywane, a właściwie przetwarzane na 

dane cyfrowe są obrazy. Modele uczenia maszynowego mogą być ponadto z powodzeniem 

wykorzystywane w obszarach takich jak: ocena ryzyka, kalkulacja taryf ubezpieczeniowych, 

marketing (w szczególności spersonalizowany), komunikacja z klientem, ogólne przyspieszenie 

procesów poprzez ich automatyzację oraz wykrywanie oszustw ubezpieczeniowych (Enzinger 

i Li, 2021, s. 33).   

3.4.2 Pozyskiwanie i analiza danych, big data, chmury obliczeniowe 

Jednym z głównych aspektów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w jakich 

nowoczesne technologie cyfrowe pomagają ubezpieczycielom, jest analiza i przetwarzanie 

danych. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego tradycyjnie opiera się na jego szacowaniu przy 

wykorzystaniu metod matematycznych i statystycznych, w oparciu głównie o historyczne 
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dane, na bazie których modelowane są zmienne opisujące ryzyko: wartości szkód, liczby szkód 

i momentów w czasie, w których zachodzi wypadek ubezpieczeniowy. Na ich bazie wyznacza 

się prawdopodobieństwo realizacji zdarzenia losowego w przyszłości i jego wartości (Ronka-

Chmielowiec, 2006, s. 14). Analiza danych jest także codziennie stosowana w pracy 

pośredników ubezpieczeniowych, na przykład przez przedsiębiorstwa brokerskie, często 

oferujące swoim klientom (głównie korporacyjnym) dodatkowe usługi, czy na potrzeby 

funkcjonowania porównywarek ubezpieczeń.  

Big data to termin odnoszący się do zbiorów danych tak dużych, zmiennych i różnorodnych, 

że ich przetwarzanie przy użyciu tradycyjnych, powszechnie dostępnych metod analizy danych 

staje się trudne lub niemożliwe. Analiza ta jest jednocześnie wartościowa, gdyż często 

prowadzi do zdobycia nowych informacji i wiedzy (Ramesh, 2016, s. 30). W zależności od 

stopnia złożoności algorytmów oraz zakresu danych, rozmiary zbiorów rozpinają się od 

megabajtów do petabajtów, a możliwość analizy całych zbiorów danych sprawia, że nie trzeba 

ograniczać się do statystycznej próby, co przekłada się na eliminację związanych z tym błędów 

(Heath, 2012). Popularnym opisem big data jest zaproponowany przez META Group w 2001 

roku model „3V” wskazujący, że najistotniejszymi parametrami w analizie big data są: duża 

ilość danych (ang. volume), wysoka prędkość przetwarzania danych (ang. velocity) oraz duża 

różnorodność danych (ang. variety). Model ten bywa dodatkowo uzupełniany o weryfikację 

wiarygodności posiadanych danych (ang. veracity) oraz ich wartość dla użytkownika (ang. 

value) i jest wtedy nazywany modelem „5V” (Laney, 2001). W ostatnich latach wskazuje się 

jednak, że analiza big data przestaje być już wystarczająca, a znaczącą rolę zaczyna odgrywać 

tak zwana fast data, czyli przetwarzanie i analiza danych, w których, oprócz cech 

przypisywanych big data, niezwykle ważna staje się szybkość (Burtan, 2016). Analiza fast data 

skupia się na przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym lub z niewielkimi opóźnieniami, co 

przekłada się na przyspieszenie procesu wnioskowania, a stosowanie pozyskanej na bazie 

analizy wiedzy staje się natychmiastowe. Do przetwarzania danych w ten sposób konieczne 

jest specjalne oprogramowanie np. Apache lub NoSQL bądź rozwiązania dostępne w chmurach 

w modelu oprogramowanie jako usługa (SaaS) np. Azure. Przetwarzanie danych w chmurze 

(ang. cloud computing) polega na wykorzystywaniu usług, które są dostarczane przez 

najczęściej zewnętrznego usługodawcę, który przekazuje odbiorcy moc obliczeniową lub 
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przestrzeń dyskową. Usługi chmurowe są najczęściej świadczone w trzech modelach (Gołąb, 

2022, s. 101): 

 oprogramowanie jako usługa (ang. Software as a Service – SaaS), 

 platforma jako usługa (ang. Platform as a Service – PaaS), 

 infrastruktura jako usługa (ang. Infrastructure as a Service – IaaS).  

Wykorzystanie chmur obliczeniowych daje ubezpieczycielom możliwości takie jak:  

przechowywanie danych i dokumentów, integrowanie i przetwarzanie danych pochodzących   

w szczególności z różnych źródeł, przetwarzanie procesów wymagających dużej mocy 

obliczeniowej (np. big data). Technologia ta daje też możliwość skalowania rozwiązań przy 

braku konieczności utrzymywania odpowiedniej infrastruktury. Wskazuje się, że znajduje ona 

zastosowania w niektórych obszarach ubezpieczeniowego łańcucha wartości, takich jak 

(Gołąb, 2022, s. 113): tworzenie produktów (ubezpieczyciele mają możliwość 

eksperymentowania z nowymi produktami ubezpieczeniowymi), marketing, underwriting, 

dystrybucja (np. efektywna współpraca z pośrednikami dzięki dostępowi do danych), 

likwidacja szkód czy zarządzanie ryzykiem (np. oprogramowanie do wykrywania oszustw, 

ujawniania ukrytych powiązań, raportowania). 

Na rynku ubezpieczeń analiza big data stosowana jest obecnie w różnych obszarach. Wskazuje 

się, że ma ona zastosowanie w poprawie takich elementów operowania zakładów ubezpieczeń 

jak: pozyskiwanie klientów i ich retencja, ocena ryzyka, wykrywanie oszustw 

ubezpieczeniowych i prewencja ubezpieczeniowa, redukcja kosztów, personalizacja 

produktów oraz indywidualna kalkulacja składki (Gayduk, 2019). Rosnącą popularnością cieszą 

się produkty typu UBI (ang. usage-based insurance), czyli ubezpieczenia, w których składka 

kalkulowana jest w oparciu o informacje dotyczące rzeczywistych zachowań i nawyków 

danego ubezpieczonego (Kuryłowicz i Śliwiński, 2022, s. 204). Sztandarowym przykładem są 

tutaj ubezpieczenia motoryzacyjne, w których coraz częściej produkty ubezpieczeniowe 

dostosowywane są do indywidualnych charakterystyk stylu jazdy poszczególnych kierowców. 

Funkcjonują one na zasadzie czarnej skrzynki umieszczanej w pojeździe ubezpieczającego, 

która zbiera dane na temat stylu jazdy i przesyła je do ubezpieczyciela (Niepytalska, 2015). 

Analiza big data wykorzystywana jest też na portalach społecznościowych takich jak Facebook 

czy Twitter, na których śledzone są akcje użytkowników. Analizie podlegają udostępniane 

przez użytkowników treści, zdjęcia, komentarze, udział w wydarzeniach czy wyrazy wsparcia 
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dla innych użytkowników, przedsięwzięć czy idei, a także ogólne działania podejmowane  

w internecie, jak na przykład wyszukiwane treści, zostawiane komentarze, wystawiane 

recenzje, dokonywane zakupy czy geolokalizacja. Na bazie uzyskanych danych, algorytmy 

tworzą portrety behawioralne konkretnych konsumentów, co pozwala na przewidzenie ich 

dalszych kroków oraz przygotowanie dla nich celnej i skutecznej oferty marketingowej 

(Niepytalska, 2015). Ciekawym przykładem wykorzystania big data na rynku ubezpieczeń jest 

działalność jednego z amerykańskich ubezpieczycieli zdrowotnych, który kupował dane na 

temat rachunków klientów w celu monitorowania zakupów mogących mieć związek ze stanem 

zdrowia, jak na przykład kupowanie przez klientów niezdrowej żywności czy odzieży w dużych 

rozmiarach (The Chartered Insurance Institute, 2015). 

3.4.3 Internet rzeczy, telematyka, wearables i wykorzystanie nowych urządzeń 

Koncepcją, której wykorzystanie skutkuje generowaniem ogromnej ilości danych 

poddawanych następnie analizie big data jest internet rzeczy (IoT, ang. internet of things, 

rzadziej spotyka się określenie „internet przedmiotów”). Według Ł. Sułkowskiego  

i D. Kaczorowskiej-Spychalskiej internet rzeczy to „ekosystem, w którym kluczową rolę 

odgrywają czujniki, sensory i urządzenia, które mogą się wzajemnie komunikować, często bez 

udziału człowieka. Zyskują dzięki temu pewien poziom swoistej inteligencji stojącej u podstaw 

ich autonomicznych decyzji” (Sułkowski i Kaczorowska-Spychalska, 2018, s. 8). Wskazane 

przedmioty mogą gromadzić dane oraz je przetwarzać i wymieniać za pomocą inteligentnych 

instalacji elektrycznych lub sieci komputerowych. Podstawowym zastosowaniem i celem 

wykorzystania IoT jednocześnie jest tworzenie inteligentnych przestrzeni, np. inteligentnych 

miast, budynków, środków transportu, produktów czy systemów energetycznych. W raporcie 

Ministerstwa Cyfryzacji „IoT w polskiej gospodarce” internet rzeczy definiowany jest różnie,  

w zależności od przyjętej perspektywy. W przypadku definicji technologicznej przyjmuje się, 

że jest to „sieć łącząca przewodowo lub bezprzewodowo urządzenia charakteryzujące się 

autonomicznym działaniem w zakresie pozyskiwania, udostępniania, przetwarzania danych 

lub wchodzenia w interakcję z otoczeniem pod wpływem tych danych” (Ministerstwo 

Cyfryzacji, 2018, s. 5). W raporcie wskazano także, że koncepcja ta opiera się na wysokim 

stopniu rozproszenia budowanych sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych, 

które mogą być wykorzystywane między innymi w tworzeniu inteligentnych systemów 

kontrolno-pomiarowych, analitycznych lub układów sterowania. W przypadku zastosowań 
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biznesowych, internet rzeczy można rozumieć jako „ekosystem usług biznesowych, 

wykorzystujących przedmioty zdolne do zbierania i przetwarzania informacji (interakcji), 

połączone w sieć, zapewniające interoperacyjność i synergię zastosowań” (Ministerstwo 

Cyfryzacji, 2018, s. 5). Łączenie produktów i usług we wskazane sieci ma pozwolić na lepsze 

zrozumienie konsumenta oraz procesów, identyfikację istotnych zdarzeń oraz reagowanie, 

podejmowanie działań optymalizacyjnych i personalizację. Koncepcja internetu rzeczy 

prowadzi także do szerszej idei, internetu wszystkiego (ang. Internet of Everything), który to  

w stosunku do internetu rzeczy stanowi termin „parasolowy”. Koncepcja internetu rzeczy 

skupia się na powiązaniu ze sobą urządzeń oraz usług sieciowych, natomiast w przypadku 

internetu wszystkiego kładzie się większy nacisk na ludzi i interakcje zachodzące między nimi 

a ich urządzeniami (Dhillon, Metcalf i Hooper, 2018, s. 131). Według raportu Cisco, internet 

wszystkiego stanowi sieciowe powiązanie czterech komponentów: ludzi, danych, rzeczy  

i procesów, a uzyskane dzięki tym powiązaniom informacje tworzą nowe możliwości  

w zakresie podejmowania działań opartych na bogatych doświadczeniach, co tworzy tym 

samym możliwości ekonomiczne dla krajów, przedsiębiorstw czy osób prywatnych (Cisco, 

2013, s. 3-4). 

Jednym z popularniejszych rozwiązań bazujących na koncepcji internetu rzeczy, wdrażanych 

głównie w ubezpieczeniach motoryzacyjnych, jest telematyka. Wyrażenie to pochodzi  

z połączenia słów „telekomunikacja” i „informatyka” i definiowane jest jako: „rozwiązania 

telekomunikacyjne, informacyjne i informatyczne oraz rozwiązania automatycznego 

sterowania, dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych i zintegrowane  

z tymi systemami” (Mikulski i Nowak, 2010). Dzięki zastosowaniu telematyki, ubezpieczyciele 

mogą obserwować u poszczególnych kierowców parametry ich jazdy, takie jak: prędkość, 

przyspieszenie czy gwałtowność hamowania i na ich bazie kalkulować składkę 

ubezpieczeniową lepiej dopasowaną do skali generowanego ryzyka (Owsiński, 2018, s. 22). 

Produkty te zaliczane są do wspominanych już ubezpieczeń w modelu usage-based znane są 

na rynku ubezpieczeniowym już od kilkunastu lat, a największą popularnością cieszą się we 

Włoszech oraz Wielkiej Brytanii (Rejikumar, 2013, s. 19). Stosowane rozwiązania opierają się 

na różnych zasadach, np. PAYD (ang. Pay As You Drive), zgodnie z którą wysokość składki zależy 

od czasu jazdy bądź ilości przejechanych kilometrów, PHYD (ang. Pay How You Drive) lub 

MHYD (ang. Manage How You Drive), które stanowią rozszerzenia zasady PAYD, ponieważ 
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opierają się na bardziej zaawansowanych profilach użytkowania pojazdu niż tylko informacja 

o przejechanym w danym czasie dystansie (Owsiński, 2018, s. 23). Wskazuje się, że rozwiązania 

oparte na telematyce stosowane w ubezpieczeniach sprawiają, że każda strona kontraktu 

zyskuje (ang. win to win). Ubezpieczyciele posiadając dokładne parametry na temat stylu jazdy 

kierowcy są w stanie dokładniej i indywidualnie kalkulować prawdopodobieństwo wystąpienia 

zdarzenia losowego, a tym samym zmniejszyć ryzyko składki (ryzyko ubezpieczeniowe). 

Przekłada się to na możliwość ograniczenia przez ubezpieczycieli wysokości rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych i uwolnienia środków na bieżącą działalność lub inwestycje.  

Z kolei klienci zakładów ubezpieczeń uzyskują wiedzę na temat swojego stylu jazdy  

i potencjalnie niebezpiecznych zachowań, które mogliby wyeliminować, a wysokość ich składki 

ubezpieczeniowej jest dostosowana do stylu jazdy, stąd mają oni realny wpływ na jej 

obniżenie, szczególnie w przypadku młodych kierowców (Kartashov i Soloshchuk, 2018,  

s. 109). Ubezpieczający nie są tym samym skazani, w tak dużym stopniu jak w przypadku 

standardowego modelu kalkulacji ryzyka dla grup jednorodnych (składka przeciętna), na 

finansowanie odszkodowań za skutki zdarzeń spowodowanych przez ubezpieczających 

należących do tej samej grupy, którzy generują wyższe od nich ryzyko (Lisowski, 2015, s. 69-

70).   

Jako przykład insurtechu oferującego ubezpieczenia typu Pay Per Mile, czyli kalkulacji składki 

na bazie długości pokonanej odległości można wskazać Metromile. Amerykańskie 

przedsiębiorstwo oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, za które płaci się miesięczną składkę. 

Kalkulowana jest ona jako suma miesięcznej składki stałej oraz iloczynu przejechanych  

w miesiącu kilometrów razy stawka za kilometr (Metromile). Przykładem wykorzystania 

telematyki przez polskiego ubezpieczyciela jest działalność Link4 w zakresie ubezpieczeń 

motoryzacyjnych. Należący do Grupy PZU zakład ubezpieczeń jako pierwszy na polskim rynku 

wprowadził rozwiązania telematyczne, które opierają się na współpracy z NaviExpert 

dostarczającą programy do nawigacji działające w telefonach komórkowych (Owsiński, 2018, 

s. 24). Podobne rozwiązanie oferuje także Ergo Hestia, która we współpracy z Yanosikiem 

rozpoczęła działalność insurtechu YU!. Zastosowanie rozwiązań telematycznych pozwala na 

częściową rezygnację z tradycyjnego modelu kalkulacji ryzyka opierającego się na danych 

statystycznych i uzależniającego wysokość składki za ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego od parametrów takich jak np. wiek kierowcy  
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i jego doświadczenie oraz historia szkodowości. Śledzenie codziennego stylu jazdy kierowcy  

i obserwacja parametrów takich jak płynność, prędkość i ekonomika jazdy, poruszanie się  

w terenie zabudowanym czy pory dnia, w których prowadzony jest pojazd pozwalają na 

indywidualną ocenę ryzyka oraz dostosowanie do niego wysokości składki ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczyciel wskazuje, że takie rozwiązanie pozwala obniżyć wysokość składki nawet o 30% 

(Nicz, 2018), a dodatkowa świadomość ubezpieczających, że monitorowany jest styl ich jazdy 

ma silne działanie prewencyjne. Potwierdzają to między innymi wyniki grupy testowej 

kierowców, wśród których jako pierwszych zostało wdrożone rozwiązanie oferowane przez 

YU! – po roku jego stosowania, kierowcy w tej grupie powodowali o około 20% mniej zdarzeń 

szkodowych (Uryniuk, 2018). 

Wśród innowacji ubezpieczeniowych, w których wykorzystywane są różnego rodzaju czujniki 

należy wyróżnić tak zwane wearables, czyli elektronikę noszoną. Ich najszersze zastosowanie 

można znaleźć wśród ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych. Wskazuje się, że rynek ten ma 

duży potencjał, ponieważ w roku 2017 już co szósty Amerykanin posiadał ubieralne urządzenie 

fitness, a połowa z tych urządzeń należała do ludzi w grupie wiekowej 18-34 lata (Draper, 

2018). Urządzenia zbierające dane na temat tętna spoczynkowego i wysiłkowego, snu, 

aktywności fizycznej oraz innych parametrów życiowych monitorowanych przez wearables, 

stanowią istotną informację z punktu widzenia ubezpieczycieli, gdyż w realny sposób wpływają 

na ryzyko śmiertelności, a tym samym przyczyniają się do jego lepszej oceny. Jeden  

z amerykańskich ubezpieczycieli, John Hancock Insurance zadeklarował już, że przestanie 

sprzedawać tradycyjne ubezpieczenia życiowe, a dostępne będą u niego jedynie interaktywne 

polisy, które będą brały pod uwagę parametry życiowe ubezpieczającego zbierane przez 

urządzenia takie jak opaski Fitbit oraz Apple Watch (Mischke, 2018). Rosnącą liczbę takich 

rozwiązań oferowanych przez ubezpieczycieli można zauważyć nie tylko w Stanach 

Zjednoczonych, ale także w Wielkiej Brytanii oraz Republice Południowej Afryki i wskazuje się 

na obustronne korzyści z ich zastosowania. Ubezpieczyciele zyskują dokładniejsze dane na 

temat przyjmowanego do ubezpieczenia ryzyka i są w stanie zaoferować klientom produkty 

dostosowane do ich potrzeb, natomiast ubezpieczający są w stanie obniżyć koszty 

ubezpieczenia oraz poprawić stan swojego zdrowia poprzez wzmożoną aktywność fizyczną  

i bieżącą obserwację parametrów życiowych (Dans, 2018).  
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W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych, szczególnie w procesach oceny 

ryzyka i likwidacji szkód,  konieczne bądź wskazane jest wykorzystywanie dodatkowych 

narzędzi ułatwiających należyte wykonanie zadań przez ubezpieczyciela. Często niezbędne jest 

wykonanie pomiarów oraz określenie stanu technicznego mienia przyjmowanego do 

ubezpieczenia, a w przypadku zdarzenia szkodowego dokonanie likwidacji szkody, która 

zazwyczaj obejmuje konieczność zbadania przedmiotu ubezpieczenia lub pozostałości po nim. 

Wykorzystywane są w tym celu różnego rodzaju narzędzia i aparatura pomiarowa oraz aparaty 

pozwalające wykonać zdjęcia, a wśród wykorzystywanych urządzeń można wymienić: drony, 

satelity, sensory czy stacje meteorologiczne. Ich zastosowanie skutkuje przeprowadzeniem 

procesów w sposób szybszy, prostszy i dokładniejszy. 

3.4.4 Blockchain, system rejestrów rozproszonych i kryptowaluty 

Technologia blockchain (pl. łańcuch bloków) odgrywa w ostatnim czasie rewolucyjną 

rolę w dziedzinie finansów, choć sama jej historia jest stosunkowo krótka, a powstanie 

enigmatyczne. Początki blockchain są nierozerwalnie związane z najbardziej 

upowszechnionym zastosowaniem tej technologii, czyli kryptowalutą bitcoin (Klinger  

i Szczepański, 2017, s. 12). Bitcoin po raz pierwszy pojawił się w dniu 31 października 2008 

roku, kiedy przez niejakiego Satoshi Nakamoto opublikowany został dokument Bitcoin: System 

pieniądza elektronicznego typu peer-to peer. Nie ma jednoznaczności co do tożsamości 

publikującego dokument, pomimo podejmowanych licznych działań mających zdemaskować 

osobę lub osoby kryjące się pod tym, najprawdopodobniej, pseudonimem. Spekuluje się, że 

jest to albo jedna osoba, albo grupa, w tym zupełnie nieznanych sobie ludzi wspólnie 

rozwijających kod (Dhillon, Metcalf i Hooper, 2018, s. 21). W dokumencie, nazywanym też 

Manifestem Satoshi Nakamoto, przedstawione zostały zasady funkcjonowania bitcoina, 

możliwości technologiczne sieci oraz bardzo istotne motywacje ku jego powstaniu. Bitcoin 

zaistniał na rynku finansowym w bardzo istotnym dla niego momencie, to jest, kiedy świat 

zmagał się z kryzysem finansowym, którego apogeum przypadło na lata 2008-2009. 

Największym problemem dla systemu finansowego okazał się być nie sam kryzys gospodarczy, 

ale kryzys zaufania. Sytuacja taka, w odniesieniu do podmiotów, których działalność opiera się 

na zaufaniu właśnie, stała się motorem do zmian, torując tym samym przestrzeń dla nowych 

rozwiązań, które teoretycznie miały być wolne od wad zarzucanych finansom tradycyjnym 
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(Satoshi Nakamoto, 2008, s. 1). Pierwszy blok nazywany z języka angielskiego genesis block 

powstał 3 stycznia 2009 roku i od tamtego czasu blockchain istotnie zyskiwał na popularności.  

Według definicji zawartej w Leksykonie pojęć na temat technologii blockchain oraz 

kryptowalut „blockchain to rozproszona baza danych, która zawiera stale rosnącą ilość 

informacji (rekordów) pogrupowanych w bloki i powiązanych ze sobą w taki sposób, że każdy 

następny blok zawiera oznaczenie czasu (timestamp), kiedy został stworzony oraz link do 

poprzedniego bloku, będący zaszyfrowanym „streszczeniem” (hash) jego zawartości” (Piech, 

2016, s. 5). Takie bazy danych oparte są na systemie rejestrów rozproszonych (ang. distributed 

ledgers technology - DLT), który w odróżnieniu od systemów centralnych, daje tę przewagę, 

że nie ma w nim jednostki nadrzędnej, która zarządzałaby siecią i zatwierdzała transakcje. 

Mechanizm działania blockchain opiera się na następujących elementach (Szpringer, 2019,  

s. 92-93): 

 rozproszonej bazie danych, ponieważ każda strona w łańcuchu ma dostęp do bazy 

danych i historii. Żadna ze stron nie może zmieniać danych i informacji 

znajdujących się w łańcuchu, ale może bezpośrednio weryfikować zapisy transakcji 

swoich partnerów, 

 sieci typu peer to peer, gdyż komunikacja między węzłami równorzędnymi 

następuje bezpośrednio i każdy z nich przechowuje i przekazuje informacje do 

pozostałych węzłów, 

 przejrzystości i pseudonimizacji, ponieważ każda z transakcji widoczna jest dla 

każdego mającego dostęp do systemu, każdy z węzłów lub użytkowników ma 

unikatowy adres pozwalający na jego identyfikację, jednak może pozostać 

anonimowy, choć można za jego pośrednictwem udowodnić tożsamość, 

 nieodwracalności zapisów, gdyż po dodaniu transakcji do łańcucha i aktualizacji 

kont, nie ma możliwości zmiany zapisów, ponieważ są one powiązane  

z poprzednimi blokami. Taki zapis jest chronologicznie uporządkowany, trwały oraz 

dostępny dla uczestników sieci, 

 logice komputerowej, gdyż użytkownicy mają możliwość konfigurowania 

algorytmów pozwalających na regulowanie transakcji między nimi. 

Uproszczony schemat funkcjonowania blockchain został zaprezentowany na rysunku 3.1. 
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1. Podmiot A chce dodać do rejestru nowe dane – 
wysyła żądanie transakcji. 

 

 

2. Aktualizacja danych dodawana jest do cyfrowego 
„bloku” przy wykorzystaniu części informacji z bloku 
poprzedzającego lub jego hash (jednym blokiem 
może być np. pojedyncza transakcja). 

 

3. Wszystkie podmioty w sieci typu peer to peer widzą 
nowy blok (otrzymują żądanie transakcji). 

 

 

4. Jeśli blok został stworzony prawidłowo, 
potwierdzane jest to stosownym przeliczeniem. 
Podmioty potwierdzają, że blok jest ważny 
(konieczne jest potwierdzenie przez co najmniej 51% 
uczestników). 

 

 
 

5. Następuje dodanie bloku do łańcucha bloków - 
blockchain (seria zarejestrowanych w blokach 
transakcji tworzy łańcuch). 

 
 

6. Podmiot B może odszyfrować dane. 

Rysunek 3.1 Schemat funkcjonowania blockchain  
Źródło: opracowanie na podstawie (Dhillon, Metcalf i Hooper, 2018, s. 36-47) 
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Sama koncepcja blockchain zyskała szerszy kontekst, ponieważ nie jest ona rozumiana już 

tylko jako innowacja technologiczna ograniczająca się do zastosowań informatycznych, ale 

nowe spojrzenie na zarządzanie i organizację w gospodarce. Powstała nawet nowa dyscyplina 

określana jako subekonomika blockchain, w której wyróżniane są dwa nurty, jeden skupiony 

na innowacjach (ang. Innovation-centred), a drugi na zarządzaniu (ang. governance-centred) 

(Szpringer, 2019, s. 79). O ogromnym znaczeniu blockchain świadczą zdania takie jak “uważa 

się, że czym internet był dla informacji, tym blockchain stanie się dla transferu pieniędzy” 

(Oksanowicz, 2018, s. 29).  

Niewątpliwie najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem tej technologii jest 

funkcjonowanie kryptowalut, których jest już kilka tysięcy (Marszałek, 2021, s. 28). Najbardziej 

popularne są: bitcoin, ethereum, dogecoin, chainlink, litecoin, ripple czy monero, a za każdą  

z kryptowalut stoją rozwiązania technologiczne o różnym stopniu użyteczności. Technologię 

blockchain wykorzystuje się w celu tworzenia systemów płatności, systemów wymiany 

informacji, potwierdzania tożsamości cyfrowej, weryfikowania danych, tworzenia 

rozproszonych ksiąg rachunkowych, które nie wymagają funkcjonowania scentralizowanej 

bazy danych, inteligentnych kontraktów (umów) (ang. smart contracts) oraz w sytuacjach,  

w których wymagane lub pożądane są bezpieczeństwo, automatyzacja procesów związanych  

z kontraktowaniem, przejrzystość i szybkość rozliczeń. Takie zastosowania są możliwe, 

ponieważ blockchain jest bazą danych służącą do przechowywania danych, dokumentów  

i informacji. Technologia ta ponadto uważana jest za bezpieczną, co przekłada się na 

możliwość jej wykorzystania w przypadku konieczności stworzenia rozwiązania tego 

wymagającego (Szpringer 2019, s. 77-85). 

Wskazuje się, że w ubezpieczeniach blockchain może odegrać zasadniczą rolę  

w obszarach takich jak: automatyzacja procesu likwidacji szkód, usprawnianie gromadzenia  

i analizy danych, dokonywanie płatności, alokacja i agregacja ryzyka katastroficznego oraz 

pozwoli na monitoring i przejrzystość procesów, w szczególności likwidacji szkód (PwC, 2017, 

s. 7). Jak podaje R. Kurek technologia blockchain może mieć zastosowanie w obszarach 

działalności ubezpieczeniowej takich jak (Kurek, 2022, s. 346-347): 

 dystrybucja ubezpieczeń bez pośredników (wykorzystywanie do zawierania 

umów inteligentnych kontraktów w rozproszonej sieci), 

 systemy uwierzytelniające (np. zarządzanie tożsamością cyfrową, usługi 

zaufania), 
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 rozwiązania technologiczne ułatwiające pracę (np. automatyzacja procesów, 

tworzenie rejestrów i systemów głosowań, wymiana informacji m.in. z innymi 

instytucjami). 

Interesującym zastosowaniem blockchain w ubezpieczeniach, które wydaje się mieć potencjał 

najszerszego zastosowania jest automatyczne odnotowywanie szkód bezpośrednio przez 

ubezpieczycieli. Flagowym przykładem zastosowania blockchain i jego zdolności do szybkiego 

przesyłania informacji i potwierdzenia ich prawdziwości, było Fizzy, zaproponowane przez 

Grupę AXA ubezpieczenie od opóźnienia lotu (Fizzy, b.d.). Warunkiem powstania 

odpowiedzialności ubezpieczyciela było skuteczne zawarcie umowy oraz zajście wypadku 

ubezpieczeniowego, definiowanego jako odwołanie lotu lub jego opóźnienie o co najmniej 

dwie godziny. Nie miał przy tym żadnego znaczenia powód odwołania lub opóźnienia lotu. 

Ubezpieczenie można było kupić przez Internet, podając numer lotu oraz wymagane dane 

personalne. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczyciel otrzymywał informację o nim od 

linii lotniczych za pośrednictwem blockchain i automatycznie likwidował szkodę poprzez 

przelanie odszkodowania na konto ubezpieczającego. W czasie funkcjonowania Fizzy istniała 

możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową 80% lotów komercyjnych mających miejsce na 

całym świecie (Fizz, b.d.), jednak ubezpieczenie to zostało zawieszone w roku 2019 z powodu 

zbyt małego zainteresowania klientów i niezrealizowania celów biznesowych (Wood, 2019).  

Potencjał zastosowania na rynku ubezpieczeń mają oparte na blockchain tak zwane 

inteligentne umowy, w których protokół komputerowy stosowany jest do cyfrowego 

zawierania umów z możliwością weryfikacji i egzekwowania jej warunków (Kurek, 2022,  

s. 340). Taka umowa stanowi algorytm stworzony w kodzie, który daje obu stronom zawarcie 

umowy bez konieczności istnienia osoby trzeciej będącej pośrednikiem. Oparcie całej 

procedury na blockchain gwarantuje bezpieczeństwo transakcji, ponieważ kod jest jasny dla 

obu stron kontraktu, zawiera wszystkie informacje, które zostały uzgodnione przez strony,  

a transakcja zapisywana jest w zdecentralizowanej, rozproszonej księdze publicznej i nie ma 

możliwości nanoszenia w niej jakichkolwiek zmian (Kryptowalutowiec.pl, 2019).  

Przykładem rynku ubezpieczeń, na którym blockchain zyskuje na znaczeniu są ubezpieczenia 

kredytu kupieckiego. Są to ubezpieczenia dość specyficzne, ponieważ wypadek 

ubezpieczeniowy standardowo zachodzi w dwóch przypadkach: w sytuacji faktycznej 

niewypłacalności, kiedy to kontrahent nie ureguluje należności w terminie i występuje 

opóźnienie w płatności przekraczające ustalony w umowie termin lub zachodzi jeden  
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z przypadków prawnie stwierdzonej niewypłacalności kontrahenta (Lisowski, 2016, s. 382-

385). Kluczowe znaczenie dla odpowiedzialności ubezpieczyciela mają warunki umów 

zawierane między ubezpieczającymi i ich kontrahentami oraz powstających w ramach 

prowadzonej współpracy faktur i dokumentów wraz z zawartymi na nich informacjami takimi 

jak termin powstania należności, data płatności i jej wysokość oraz spełnienie warunków 

kontraktowych. W przypadku prowadzonych przed wystąpieniem szkody procesów 

windykacyjnych i przy zgłaszaniu roszczeń odszkodowawczych konieczne jest zbadanie historii 

współpracy między ubezpieczającym a dłużnikiem. Poprzez dokonanie analizy wyciągów  

z systemów księgowych oraz wystawionych faktur następuje weryfikacja wysokości zadłużenia 

i ustalenie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Proces ten jest często czasochłonny, 

wymaga zaangażowania i dokładności, z czego wynikają częste błędy ludzkie (Lisowski  

i Chojan, 2021b, s. 233-235). Ubezpieczyciele szukają więc możliwości na ulepszenie procesu 

zgłaszania roszczeń i analizy ich zasadności oraz ustalania wymiaru odpowiedzialności, wobec 

czego interesują się możliwościami, jakie niesie w tym zakresie blockchain. Przykładem takiego 

działania jest inicjatywa podjęta przez największego ubezpieczyciela kredytu kupieckiego na 

świecie, Euler Hermes, który w celu zaadaptowania w swojej działalności rozwiązań 

technologicznych, powołał w 2016 roku specjalną jednostkę, Euler Hermes Digital Agency 

(Euler Hermes Digital Agency, b.d.). Agencja informuje, że w listopadzie 2018 roku zakończyła 

eksperyment smart invoice (z języka angielskiego - inteligentna faktura), który miał na celu 

zbudowanie opartego na blockchain systemu służącego do komunikacji między sprzedającym 

i kupującym oraz pozwalający mu na monitoring statusów płatności wystawianych faktur. 

System ten połączony byłby także z systemem ubezpieczyciela, który otrzymywałby 

informację na temat należności objętych ochroną ubezpieczeniową i pozwalałby na 

ograniczenie wielu formalności w trakcie obsługi ubezpieczenia i dawałby możliwość 

zautomatyzowania procesu likwidacji szkód. Co więcej, ubezpieczyciel na bieżąco może 

uzyskiwać dane na temat zachowań płatniczych poszczególnych podmiotów, mogąc tym 

samym aktualizować ich ocenę kredytową i możliwość przyjęcia do ubezpieczenia (Euler 

Hermes Digital Agency, b.d.). Wprowadzenie podobnego rozwiązania deklaruje także AIG, 

które współpracując z TradeIX tworzy rozwiązanie pozwalające na zarządzanie umowami na 

każdym etapie łańcucha dostaw. Klient ma możliwość śledzenia statusu transakcji, zarządzania 

dokumentami oraz wprowadzania w nich zmian, które są niemal natychmiastowo widoczne 

dla obu stron, z zapewnieniem, że każda z nich posiada w każdym momencie dokładnie tę 
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samą wersję umowy (AIG, 2017). Innym przykładem wykorzystania blockchain w umowach 

jest możliwość akceptowania warunków umowy i podpisywania dokumentów – np. Docusign 

(Docusing, b.d.) oraz pozyskiwanie danych (na przykład Eqitii (Eqitii, b.d.). Zastosowanie 

wskazanej technologii daje pewność, że warunki umowy są jasne dla obu stron i mają takie 

samo brzmienie oraz zostały zaakceptowane przez strony do tego upoważnione i nie będą 

mogły ulec jakiejkolwiek zmianie bez zgody obu stron, a cała historia działań jest zapisana  

i dostępna do wglądu dla upoważnionych do tego podmiotów.  

3.4.5 Technologie mobilne wykorzystywane w procesie obsługi klientów  

i komunikacja cyfrowa 

Prowadzenie stron internetowych przez zakłady ubezpieczeń jest rozwiązaniem 

powszechnym i wykorzystywane są one głównie celem: prezentowania informacji o zakładzie 

ubezpieczeń i jego ofercie, informowania o sposobach kontaktu, udostępniania dokumentów 

ubezpieczeniowych, a także bezpośredniego zawierania umów on-line czy zgłaszania roszczeń 

odszkodowawczych (Lisowski i Chojan, 2021a, s. 181). O ile te pierwsze, podstawowe 

informacje można znaleźć na niemal wszystkich stronach internetowych funkcjonujących  

w Polsce zakładów ubezpieczeń, to możliwość zgłaszania zaistnienia szkód przez formularz 

internetowy jest ograniczona. Możliwość bezpośredniego otrzymania oferty i zawarcia umowy 

ubezpieczenia on-line jest natomiast ograniczona i  możliwa głównie w przypadku ubezpieczeń 

o charakterze masowym i o stosunkowo prostych parametrach, to jest ubezpieczeniach 

życiowych, turystycznych, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, 

auto casco, mieszkań i domów czy mienia (Lisowski i Chojan, 2021a, s. 181-182). 

Uzupełnieniem dla stron internetowych stały się obecnie aplikacje webowe oraz aplikacje 

przeznaczone do użytkowania na urządzaniach mobilnych. Ich główną oś stanowią aplikacje  

i systemy przeznaczone dla pośredników ubezpieczeniowych, głównie agentów, którzy 

korzystają z nich celem przygotowywania ofert i polis, komunikacji z ubezpieczycielem, 

rozliczeń z nim i obiegu dokumentów. Aplikacje mobilne tworzone są także z myślą  

o rzeczoznawcach, którzy wykorzystują je do likwidacji szkód, czego przykładem może być 

Mobilny Rzeczoznawca, aplikacja funkcjonująca w Generali Agro (Google Play, b.d.). Zakłady 

ubezpieczeń tworzą także aplikacje mobilne z myślą o klientach, jednak nie mają one z reguły 

kompleksowego charakteru znanego z bankowości, a skupiają się raczej na poszczególnych 

procesach. Można tutaj wymienić aplikacje ułatwiające zgłoszenie szkody w ubezpieczeniach 
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komunikacyjnych, jak aplikacja oferowana przez Link 4 czy aplikacja Warty o nazwie Warta 

Mobile (Sztandera, 2021).  

Nierozłącznym elementem stron internetowych i aplikacji, który pozwala na bezpośrednią 

komunikację i marketing stały się media społecznościowe (ang. social media). Zakłady 

ubezpieczeń posiadają swoje profile na platformach takich jak Facebook, Instagram czy 

LinkedIn i stanowią one integralną część ich medialnego wizerunku. Pozwalają, w odróżnieniu 

od stron internetowych, prowadzić bardziej dynamiczną komunikację, a informacje 

udostępniane w mediach społecznościowych mają często mniej oficjalny charakter, dotyczą 

bieżących wydarzeń z funkcjonowania organizacji, są miejscem popularyzowania wiedzy 

ubezpieczeniowej w przystępny sposób, prowadzenia konkursów, a także naświetlania 

prowadzonych działań, w szczególności tych edukacyjnych czy charytatywnych. Media 

społecznościowe dają także możliwość śledzenia przez zainteresowanych prowadzonych 

działań i otrzymywania bieżących informacji, pozwalają docierać do nowych klientów  

i potencjalnych pracowników, którzy stanowią grono znajomych obserwujących dany profil 

(Poradnikprzedsiębiorcy.pl, 2019). 

W kontaktach z pośrednikami oraz klientami ubezpieczyciele wykorzystują ponadto 

komunikatory internetowe, wśród których można wymienić Messenger czy WhatsApp. Są one 

często wbudowane jako opcja rozmowy na stronach internetowych bądź w aplikacjach 

webowych i mobilnych. Co ważne nie wymagają one często obecności istoty ludzkiej 

odpowiadającej na zapytania, gdyż dostawcy usług oferują możliwość wykorzystywania 

chatbotów, czyli programu zaprojektowanego w ten sposób, aby replikował zachowania 

ludzkie i w przypadku platform ubezpieczycieli odpowiadał na zadawane przez klientów 

pytania i przeprowadzał ich przez poszczególne etapy procesów. Chatboty stanowią duży krok 

w kierunku automatyzacji procesów obsługi klientów poprzez zastosowanie robodoradztwa, 

a jako pierwszy przykład ich zastosowania na polskim rynku ubezpieczeń wskazuje się 

uruchomionego w 2017 roku w Messengerze chatbota Warty, który umożliwia zgłoszenie 

szkody, poznanie oferty ubezpieczyciela oraz kontakt z ludzkim przedstawicielem zakładu 

ubezpieczeń (Dziubak, 2017). W przypadku wyboru opcji zgłoszenia szkody, istnieje możliwość 

wyboru szkody dotyczącej pojazdu, mienia lub osoby, a chatbot przeprowadza klienta przez 

cały proces. Zgłaszający szkodę ma możliwość przeprowadzenia swoistego typu rozmowy  

z chatbotem, który w zależności od potrzeb, prosi o wpisanie konkretnych danych, dodanie 
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załączników, na przykład zdjęć, czy zeskanowanie kodu QR z dowodu rejestracyjnego klienta. 

W przypadku sytuacji problemowej, w której chatbot sobie nie radzi, odsyła on danego klienta 

do fizycznego konsultanta. Allianz wykorzystuje chatbota do sprzedaży ubezpieczeń, dając 

możliwość zakupu przez internet ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza 

pojazdu mechanicznego, autocasco oraz ubezpieczenia turystycznego (Allianz, 2017). Aviva 

wykorzystuje chatbota także do wstępnej selekcji potencjalnych pracowników. Działa on za 

pośrednictwem Messengera, który zajmuje się zbieraniem i wstępną selekcją CV, a od 

potencjalnego pracownika uzyskuje jego dane osobowe, informacje na temat wykształcenia, 

dotychczasowego doświadczenia czy oczekiwań finansowych (Bełcik, 2018). Według autorów 

raportu Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce „wykorzystanie sztucznej inteligencji  

w ubezpieczeniach przyczynia się do zwiększenia efektywności przepływu informacji pomiędzy 

ubezpieczycielem a klientem, a w rezultacie - do poprawy satysfakcji klienta oraz ograniczenia 

ilości pracy i kosztów likwidacji po stronie zakładu ubezpieczeń” (Accenture i Polska Izba 

Ubezpieczeń [PIU], 2018, s. 22). 

Wśród cyfrowych kanałów komunikacji obecnych w branży ubezpieczeniowej znajdują się 

także rozmowy oraz platformy video, szczególnie ważne w sytuacji braku możliwości kontaktu 

bezpośredniego, kiedy stanowią jego namiastkę. Choć rozwiązania takie istnieją już od 

kilkunastu lat, to wskazuje się, że dopiero w momencie konieczności ich zastosowania 

wynikającej z pandemii wirusa COVID-19, ich popularność wzrosła w dotychczas 

niespotykanym tempie (Posytek i Kołb, 2020). Platformy video, z których korzystają 

ubezpieczyciele to między innymi YouTube lub Vimeo, na których prowadzone są kanały  

z informacjami dotyczącymi nt. produktów, instrukcjami zgłaszania szkód, szkoleniami, 

relacjami z prowadzonych działań czy materiałami edukacyjnymi. Platformy video znajdują się 

przy tym na granicy mediów społecznościowych, gdyż możliwość tworzenia przy ich 

wykorzystaniu więzi społecznych jest niższa niż w przypadku przedstawionych wcześniej 

mediów społecznościowych (Skowron, 2020). O ile platformy video mają charakter 

komunikacji bardziej jednostronnej, to rozmowy video przez wykorzystanie platform do 

komunikacji typu Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Meet czy Skype pozwalają na 

bezpośrednią komunikację między dwoma lub więcej osobami. Narzędzia te służą 

ubezpieczycielom także w procesach likwidacji szkód, rekrutacji czy prowadzenia działalności 

operacyjnej poprzez rozmowy między współpracownikami i kontrahentami czy klientami  
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i wymianą między nimi, oprócz informacji przekazywanych w trakcie rozmów, różnego rodzaju 

danych cyfrowych.  

3.4.6 Sieci społecznościowe, peer to peer i crowdfunding 

Na popularności w świecie finansów zyskują rozwiązania typu peer to peer (znane także 

pod akronimem P2P), czyli polegające na równorzędności członków danej sieci względem 

siebie. Określenie to zostało zaadaptowane na potrzeby opisu zjawisk ekonomicznych, 

wywodzi się natomiast z informatyki i odnosi się do sieci komputerowej, w której każdy host 

(maszyna uczestnicząca w wymianie danych), w odróżnieniu od tradycyjnej sieci z jednym, 

centralnym serwerem, ma te same uprawnienia (rysunek 3.2). Oznacza to, że  

w przeciwieństwie do modelu klient-serwer, w którym tylko serwer wysyła, a klienci odbierają 

informacje, każdy komputer może występować w roli zarówno klienta, jak i hosta (serwera) 

dla innych komputerów i pełnią one równorzędną rolę w procesie wymiany danych (Veglis, 

2014, s. 943). Zgodnie z tym modelem, każdy z węzłów (komputerów) może zainicjować lub 

zakończyć dowolną obsługiwaną transakcję i mogą one różnić się konfiguracją lokalną, 

szybkością przetwarzania, przepustowością sieci i ilością pamięci.  

Sieć z jednym, centralnym serwerem Sieć typu peer to peer 

  

Rysunek 3.2 Schematy funkcjonowania sieci z jednym, centralnym serwerem i sieci typu 
peer to peer  
Źródło: opracowanie własne 

Skala wykorzystania sieci typu peer to peer stale rośnie nie tylko w celach związanych  

z informatyką, ale także w zagadnieniach dotyczących stosunków międzyludzkich  

i podejmowanych przez ludzi działalności, którzy tworzą w ten sposób sieć społecznościową. 

Skrót P2P pojmowany jest wtedy szerzej, jako people to people lub person to person, a pod 

pojęciem peer rozumiany jest człowiek równy rangą (Kurek, 2014, s. 157). Rozwiązania typu 

peer to peer są obecnie szeroko wykorzystywane w finansach, a w szczególności bankowości, 

gdzie wspierają one ideę pożyczek społecznościowych. Portale internetowe, jak między innymi 
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Financer.com czy Pożyczkowo.pl pozwalają na nawiązanie kontaktu między osobami  

z nadwyżkami kapitałowymi a poszukującymi pożyczki oraz pośredniczą w określaniu 

warunków transakcji i jej realizacji. Popularne stały się także portale crowdfundingowe, które 

dają możliwość pozyskiwania kapitału w celu rozwoju jakiegoś przedsięwzięcia (na przykład 

Kickstarter oraz Wspieram.to) oraz platformy umożliwiające wymianę walut między 

użytkownikami, jak na przykład Walutomat.pl (Kurek, 2014, s. 158).  

Ubezpieczenia oferowane zgodnie z modelem peer to peer są nazywane ubezpieczeniami 

społecznościowymi (Bartos, 2015).  Jako pierwszy w Polsce i prawdopodobnie jako jeden  

z pierwszych na świecie, projekt oferujący ubezpieczenia społecznościowe wskazywany jest 

powstały w 2012 roku serwis Grupoli.pl (Kurek, 2014, s. 158). Uczestnicy serwisu zawierali 

między sobą umowy o wsparciu, gdyż na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, która 

regulowana jest przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej (Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. 2015 poz. 

1844), konieczne jest posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, której portal 

Grupoli.pl nie posiadał. Ideą funkcjonowania serwisu było „wzajemne ubezpieczanie się przez 

internet”. Rozwiązanie to nie spotkało się jednak z szerszym odzewem i zostało wycofane, 

jednak obecnie można obserwować portale oferujące podobne rozwiązania i utrzymujące się 

na rynku. Ubezpieczenia w modelu peer to peer opierają się zazwyczaj na formowaniu grup, 

najczęściej członków rodziny, znajomych czy przyjaciół, ewentualnie grup ludzi, których łączy 

jakaś cecha, których celem jest wspólne pokrywanie strat na skutek wystąpienia negatywnych 

skutków realizacji ryzyka u jednego z nich. Wysokość składki i jej ewentualny zwrot 

uzależniony jest od szkodowości, w efekcie czego, każdy z członków grupy dba o to, aby ryzyko 

wystąpienia zdarzenia było jak najniższe. Jednym z pierwszych i aktualnie jednym  

z najpopularniejszych insurtechów wykorzystujących z sukcesem rozwiązanie typu peer to 

peer jest amerykański Lemonade (Dziubak, 2016). Przedsiębiorstwo to uzyskało licencję na 

amerykańskim rynku i początkowo kierowało swoją ofertę do mieszkańców Nowego Jorku, 

którzy mogli za jego pośrednictwem ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie. Obecnie 

Lemonade rozszerzyło działalność, jest obecne także w innych miastach Stanów 

Zjednoczonych oraz w Niemczech (Lemonade, b.d.). Rozwiązanie oferowane jest przez 

aplikację webową oraz mobilną, na których za pośrednictwem chatbota zbierane są od 

klientów informacje konieczne do określenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Aplikacja 
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poddaje analizie informacje, które uzyskała na bazie zadanych pytań (np. „Czy jesteś 

właścicielem nieruchomości, czy ją wynajmujesz? Czy w nieruchomości jest alarm 

przeciwpożarowy?”), a także posiadanych informacji uzyskanych na bazie lokalizacji, dacie 

wybudowania nieruchomości czy istniejących zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Składka 

za ubezpieczenie pobierana jest poprzez podpięcie karty płatniczej i według Lemonade może 

być ona aż czterokrotnie niższa niż w analogicznych ofertach innych pośredników (Dziubak, 

2016). Istotną kwestią funkcjonowania Lemonade jest podział zysków. Przy zakupie 

ubezpieczenia, ubezpieczający wybiera organizację non-profit, którą chciałby wesprzeć. 

Lemonade raz w roku dokonuje rozliczenia umów, w których ubezpieczający wybrali daną 

organizację użytku publicznego. W sytuacji, w której z zebranych składek pokryte zostały 

wypłaty odszkodowań należnych uczestnikom funduszu, pokryte zostały koszty prowadzenia 

działalności insurtechu oraz zostały jeszcze jakieś środki, przekazywane są one na konto 

wyłonionej w drodze głosowania organizacji charytatywnej. Lemonade zaznacza, że 

przekazywane organizacjom kwoty to nawet 40% wartości zebranych składek, a pieniądze, 

które zostały przekazane przez Lemonade (na rynku amerykańskim), a właściwie przez 

ubezpieczających organizacjom non-profit to niemal 47 tys. euro w roku 2017, 140 tys. euro 

w roku kolejnym oraz ponad 550 tys. euro w roku 2019 (stan na wrzesień 2019 r.) (Lemonade, 

b.d.). Dodatkowym udogodnieniem oferowanym przez Lemonade jest likwidacja szkód, która 

odbywa się przez aplikację mobilną i za pomocą której ewentualne oględziny dokonywane są 

przy wykorzystaniu kamery zamontowanej w urządzeniu mobilnym.  

Innym przykładem funkcjonowania rozwiązań typu peer to peer na rynku ubezpieczeniowym 

jest Friendsurance, który rozpoczął swoją działalność w Niemczech w 2010 roku i oferuje 

ubezpieczenie roweru oraz rowerzysty ze zwrotem składki (Friendsurance, b.d.). Idea 

funkcjonowania Friendsurance opiera się na założeniu wzajemnej pomocy niesionej sobie  

w ramach pewnej grupy osób, nawiązując do przeszłości, kiedy nie funkcjonowały 

ubezpieczenia, a w razie wypadku, np. pożaru domu występowały akty samopomocy 

sąsiedzkiej. Ideą Friendsurance było wskrzeszenie zasady wzajemności oraz sprawienie, aby 

dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych, mechanizm ten był jak 

najprostszy. Ubezpieczyciel oferuje możliwość ubezpieczenia rowerzysty na wypadek: śmierci, 

urazu stomatologicznego, utraty zdrowia, utraty dochodu, odpowiedzialności cywilnej, 

zniszczenia lub utraty roweru w przypadku wypadku, kradzieży oraz uwzględnia dodatkowy 
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zakres związany ze startami w zawodach czy wyjazdami zagranicznymi (Friendsurance, b.d.). 

Po zawarciu ubezpieczenia, klient łączony jest w grupę z innymi ubezpieczającymi 

(maksymalnie 10 osób, rekomendowani są np. znajomi z Facebooka), od liczby których zależy 

maksymalna wysokość zwrotu składki w przypadku braku szkodowości (Friendsurance, 2018, 

s. 19). W przypadku mniejszych szkód pokrywane są one z funduszu utworzonego przez grupę, 

natomiast większe szkody pokrywane są z tradycyjnego ubezpieczenia (Kurek, 2022, s. 244) 

Interesującym i istotnie różniącym się od standardowych modeli stosowanych przez zakłady 

ubezpieczeń rozwiązaniem opartym na modelu peer to peer jest Teambrella (Huckstep, 2019). 

Różnicą między standardowym modelem funkcjonowania zakładu ubezpieczeń a insurtechem 

jest fakt, że w momencie zawierania umowy ani w trakcie jej trwania Teambrella nie pobiera 

składki. Każdy z uczestników funduszu umieszcza określoną przez tak zwany team kwotę  

w cyfrowym portfelu. W przypadku zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego przez któregoś 

z członków teamu i jego zaakceptowaniu przez pozostałych uczestników, odszkodowanie 

wypłacane jest w bitcoinach. W takiej sytuacji z portfela każdego z uczestników pobierana jest 

odpowiednia kwota, która zostaje łącznie przekazana do poszkodowanego. Jeśli żaden  

z uczestników nie zgłosił roszczenia odszkodowawczego lub żadne nie zostało uznane, 

pieniądze pozostają nadal w cyfrowych portfelach każdego z członków. Każda decyzja  

w teamie podejmowana jest na bazie dyskusji i głosowania przez komunikator, nie ma więc 

konieczności funkcjonowania znanej z zakładów ubezpieczeń komórki likwidacji szkód, 

ponieważ to dana społeczność decyduje o uznaniu szkody i wypłacie odszkodowania 

(Teambrella, b.d.).  

W ostatnich latach stale rosnącą popularnością cieszą się rozwiązania opierające się na 

finansowaniu społecznościowym, czyli tak zwany crowdfunding (Monkiewicz i Głąb, 2022,  

s. 9). Termin ten wywodzi się z połączenia dwóch angielskich słów, crowd – tłum oraz funding 

– finansowanie (Czajkowska, 2017, s. 14). A. Schwienbacher i B. Larralde definiują 

crowdfunding jako „finansowanie projektu lub przedsięwzięcia przez grupę osób zamiast 

profesjonalnych podmiotów (takich jak na przykład banki, venture capital lub anioły biznesu)”. 

Faktem jest, że osoby prywatne standardowo finansują takie przedsięwzięcia, jednak robią to 

pośrednio, np. poprzez lokowanie swoich oszczędności w bankach, które to dopiero dokonują 

inwestycji. Finansowanie społecznościowe odbywa się bez pośredników, poszukujący 

finansowania robią to bezpośrednio wśród osób fizycznych, a standardowym narzędziem 
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komunikacji pomiędzy nimi jest internet (Schwienbacher i Larralde, 2010, s. 4). A. Agrawal, C. 

Catalini i A. Goldfarb piszą ponadto, że „systemy crowdfundingu umożliwiają użytkownikom 

dokonywanie inwestycji w różnego rodzaju projekty i przedsięwzięcia, często w niewielkich 

kwotach, poza regulowaną giełdą, przy użyciu internetowych platform mediów 

społecznościowych, które ułatwiają bezpośrednią interakcję między inwestorami a jednostką 

(osobami) zbierającymi fundusze” (Agrawal, Catalini, Goldfarb, 2011, s. 4). W tabeli 3.3 

wyróżnione zostały występujące rodzaje crowdfundingu. 

Tabela 3.3 Rodzaje crowdfundingu 

Rodzaj crowdfundingu Charakterystyka 

Dotacyjny 
Uczestnicy funduszu dokonują wpłat na określony cel, jednak nie wiąże 
się to z żadnym świadczeniem wzajemnym twórcy projektu. 

Oparty na nagrodach 
Finansujący przedsięwzięcie otrzymują jakiś rodzaj gratyfikacji za 
finansowanie. 

Oparty na przedsprzedaży 
 

Finansujący przedsięwzięcie otrzymują po określonym czasie produkt, 
którego stworzenie finansowali. 

Udziałowy Finansujący przedsięwzięcie otrzymują jednostki uczestnictwa w nim. 

Dłużny Pomoc finansowa ma charakter zwrotny. 

Źródło: opracowanie na podstawie (Czarnecki, 2014) 

W przypadku ubezpieczeń crowdfunding przyjmuje dość specyficzny charakter, ponieważ nie 

ma standardowo na celu finansowania działalności ubezpieczeniowej lub noszącej jej 

znamiona, ale tworzenie swoistego rodzaju grup samopomocy. Finansowanie 

społecznościowe znajduje zastosowanie w przypadkach niedoubezpieczenia lub braku 

ubezpieczenia, kiedy to grupy ludzi decydują się na samodzielne pokrycie szkód występujących 

w danej grupie, poprzez różnego rodzaju zbiórki, a crowdfunding pełni najczęściej rolę 

zastępczą lub uzupełniającą w stosunku do ubezpieczeń (Cognizat, 2015, s. 1-2).  
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4. Wykorzystywanie technologii cyfrowych na polskim rynku ubezpieczeń 
upraw w świetle badań empirycznych 

 Metodyka badań 

Przeprowadzone dotychczas w pracy rozważania teoretyczne, to jest przegląd literatury 

dotyczący rozwoju gospodarczego, innowacyjności przedsiębiorstw i zakładów ubezpieczeń 

oraz rynku ubezpieczeń, w szczególności rynku ubezpieczeń upraw w kontekście 

wykorzystywania technologii cyfrowych, doprowadziły do sformułowania wskazanego we 

wstępie celu badawczego, którym jest „poznanie stanu i uwarunkowań wykorzystywania 

technologii cyfrowych w ramach działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw”. Celem 

zapewnienia jednoznaczności przyjęto, że: 

 technologie cyfrowe to technologie wykorzystujące technikę cyfrową oraz systemy 

informatyczne, obejmujące w szczególności technologie takie jak (wyszczególnione na 

bazie analizy przeprowadzonej w podrozdziale 3.4): 

o big data, 

o internet rzeczy, 

o blockchain, 

o chmury obliczeniowe, 

o urządzenia i aplikacje mobilne, 

o media społecznościowe, 

o platformy i rozmowy video, 

o strony internetowe, 

● działalność bezpośrednia ubezpieczycieli upraw rozumiana jest przez działania  

w obszarach (zgodnie z definicją przedstawioną we wstępie): 

o tworzenia produktów ubezpieczeniowych (m.in. underwriting, ocena ryzyka),  

o sprzedaży,  

o marketingu, 

o obsługi, 

o likwidacji szkód. 

Jak wskazano we wstępie, w badaniach zostały przyjęte hipotezy badawcze. Są to hipotezy 

zbiorcze, numerowane od H.1 do H.5, składające się z hipotez podrzędnych, każda  
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z nich oznaczona jest jako H.n.x, gdzie n jest numerem hipotezy głównej, a x jest kolejną literą 

numerującą hipotezę podrzędną15: 

 H.1: Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw wykorzystują określone 

technologie cyfrowe. Są to:  

A. Analiza danych big data 

B. Aplikacje mobilne 

C. Aplikacje webowe (internetowe) 

D. Blockchain (technologia rejestrów rozproszonych) 

E. Chatboty lub robodoradztwo 

F. Chmury obliczeniowe  

G. Internet rzeczy 

H. Platformy video  

I. Media społecznościowe 

J. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja  

• H.2: Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw wykorzystują technologie 

cyfrowe w określonych obszarach prowadzonej działalności bezpośredniej. Są to 

obszary: 

A. Bezpieczeństwa danych 

B. Likwidacji szkód 

C. Marketingu  

D. Modelowania ryzyka i taryfikacji 

E. Obsługi procesów16  

F. Prognozowania 

G. Prowadzenia sprzedaży 

H. Prowadzenia szkoleń i działalności edukacyjnej 

I. Raportowania 

                                                      
15 Hipotezy podrzędne zostały uporządkowane alfabetycznie w ramach hipotez głównych. Dla większej 
przejrzystości zasadne mogłoby być uporządkowanie ich np. według występowania w strukturze systemu 
biznesowego w zakładzie ubezpieczeń bądź kolejności następowania poszczególnych procesów. Hipotezy 
podrzędne mogą dotyczyć jednak wielu obszarów, stąd znalezienie uniwersalnego i czytelnego klucza ich 
uporządkowania, innego niż alfabetyczne, może nie być możliwe.  
16 Obsługa procesów przez pryzmat administracji (jak zawarto to w kwestionariuszu ankietowym: np. call center, 
zarządzanie dokumentami). 
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J. Rozwoju i innowacji produktowych 

K. Sprzedaży bezpośredniej 

L. Underwritingu 

M. Wartości dodanej dla rolnika17 

N. Wykrywania nieprawidłowości 

 H.3: Zakłady ubezpieczeń wykorzystują technologie cyfrowe w ramach prowadzonej 

działalności bezpośredniej w określonych celach. Są nimi: 

A. Automatyzacja procesu decyzyjnego 

B. Bardziej precyzyjne określanie wysokości szkody 

C. Dostęp do danych z poziomu różnych urządzeń i miejsc 

D. Dostosowanie do działań konkurencji  

E. Dostosowanie organizacji do zachodzących zmian technologicznych 

F. Możliwość bezpośredniej komunikacji z grupą docelową 

G. Możliwość rozszerzenia produktu lub zakresu ochrony 

H. Możliwość skalowania rozwiązań  

I. Obniżenie poziomu skomplikowania umów z punktu widzenia klientów 

J. Obniżenie składek ubezpieczeniowych 

K. Oszczędność finansowa 

L. Podniesienie powszechności ubezpieczeniowej 

M. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych 

N. Podniesienie poziomu obiektywizmu likwidacji szkód w oczach klientów 

O. Podniesienie wydajności procesów 

P. Polepszenie wizerunku przedsiębiorstwa 

Q. Polepszenie wizerunku rynku ubezpieczeń upraw 

R. Pozyskiwanie nowych klientów, wzrost sprzedaży 

S. Szybszy obieg danych i dokumentów 

T. Ulepszenie metod oceny ryzyka, taryfikacji, prognozowania 

U. Usprawnienie procesu dystrybucji ubezpieczeń 

                                                      
17 Wartość dodana dla rolnika rozumiana jest w tym przypadku jako rozwiązanie technologiczne dostarczane 
przez ubezpieczyciela upraw, z którego rolnik może korzystać na własny użytek (jak zawarto to w kwestionariuszu 
ankietowym: ma możliwość korzystania z portalu branżowego, danych ze stacji pogodowej, odczytów  
z czujników). 
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V. Usprawnienie procesu likwidacji szkód 

W. Większa obiektywność i dokładność w podejmowaniu decyzji 

X. Większa przejrzystość na rynku 

Y. Wykrywanie nieprawidłowości i ich eliminacja 

Z. Wzrost lojalności klientów 

AA. Wzrost popularności ubezpieczeń komercyjnych 

BB. Wzrost rozpoznawalności marki wśród klientów 

CC. Zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej i wiedzy wśród klientów 

• H.4: Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw identyfikują określone 

czynniki (także potencjalne) wspierające wykorzystywanie technologii cyfrowych. Są 

to: 

A. Bodźce finansowe wspierające cyfryzację rolnictwa (np. programy kierowane 

do gospodarstw rolnych) 

B. Bycie częścią większej organizacji 

C. Chęć ciągłego rozwoju i ulepszania posiadanych rozwiązań 

D. Działania konkurencji w tym zakresie 

E. Istotnie mniejsza suma dopłat do składek z budżetu państwa 

F. Istotnie większa suma dopłat do składek z budżetu państwa 

G. Oczekiwania klientów, aby wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii 

cyfrowych 

H. Oczekiwania pracowników lub pośredników, aby wprowadzać rozwiązania  

z zakresu technologii cyfrowych 

I. Ograniczenie konkurencji 

J. Otwartość osób decyzyjnych na wykorzystywanie technologii cyfrowych 

K. Otwartość pracowników na wykorzystywanie technologii cyfrowych 

L. Pojawienie się nowej konkurencji na rynku 

M. Posiadanie odpowiednich środków finansowych na rozwój w tym obszarze 

N. Postępująca cyfryzacja w różnych dziedzinach życia i innych branżach 

O. Prorozwojowe działania instytucji rynkowych w tym zakresie 

P. Ugruntowana pozycja zakładu ubezpieczeń na rynku 
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Q. Utrzymująca się lub powracająca pandemia COVID-19 (lub inna) i wynikająca  

z niej konieczność reorganizacji niektórych procesów 

R. Wcześniejsze wykorzystywane tych technologii już w innych liniach 

produktowych  

S. Wymagania nadzorcy lub ustawodawcy, aby wybrane procesy realizować  

w określony sposób, np. smart kontrakty, dysponowanie dopłatami przez 

blockchain 

T. Zmiana systemu ubezpieczeń upraw dotowanych z budżetu państwa, np. 

ubezpieczanie dochodów rolniczych 

• H.5: Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw identyfikują określone 

czynniki (także potencjalne) ograniczające wykorzystywanie technologii cyfrowych. Są 

to: 

A. Niedostateczna wiedza nt. możliwości zastosowania technologii cyfrowych 

B. Ograniczone działania konkurencji w tym zakresie 

C. Ograniczone oczekiwania klientów, aby wprowadzać rozwiązania z zakresu 

technologii cyfrowych 

D. Ograniczone oczekiwania pracowników lub pośredników, aby wprowadzać 

rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych 

E. Posiadanie nieodpowiednich zbiorów danych 

F. Brak odpowiedniego/dostatecznie licznego kapitału ludzkiego 

G. Brak odpowiedniej wiedzy na ten temat wśród kadry i/lub konieczność 

zatrudnienia nowych osób 

H. Brak wymagań ustawodawcy lub organów nadzoru narzucających konieczność 

wykorzystywania technologii w danych obszarach 

I. Brak zaufania do skuteczności tych technologii 

J. Niechęć do nowych rozwiązań, kiedy obecne funkcjonują wystarczająco dobrze 

K. Obawa, że wprowadzone rozwiązania nie spełnią swoich zadań 

L. Obawy osób decyzyjnych w zakładach ubezpieczeń odnośnie do 

funkcjonowania tych rozwiązań technologicznych 

M. Ograniczony popyt na ubezpieczenia upraw 
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N. System ubezpieczeń upraw dotowanych z budżetu państwa i niepewność co do 

poziomu dopłat w przyszłości 

O. Trudności w dostosowaniu rozwiązań dostępnych na rynku (outsourcing) do 

własnych potrzeb lub brak takich rozwiązań 

P. Wysokie koszty funkcjonowania i obsługi rozwiązań 

Q. Wysokie koszty wprowadzenia tych rozwiązań 

R. Zbyt wczesny etap rozwoju zakładu ubezpieczeń 

W toku przeprowadzonej analizy teoretycznej przedstawionej w trzech pierwszych rozdziałach 

udało się zrealizować postawione we wstępie zadania badawcze 1, 2, 3 i 4 (częściowo), 

natomiast badanie empiryczne własne ma pozwolić na zrealizowanie zadań badawczych  

4 (częściowo), 5 i 6, które zebrane zostały w tabeli 4.1: 

Tabela 4.1 Zadania badawcze dotyczące badań empirycznych 

L.p. Zadanie badawcze 

4. Identyfikacja obszarów i celów wykorzystywania technologii cyfrowych  
w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw. 

5. 
Wskazanie czynników wspierających i ograniczających wykorzystywanie technologii 
cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw. 

6. 
Wskazanie oczekiwań przedstawicieli zakładów ubezpieczeń wobec rozwoju 
wykorzystywania technologii cyfrowych przez ubezpieczycieli upraw w przyszłości. 

Źródło: opracowanie własne 

Autorka zdecydowała się na przeprowadzenie badań własnych, gdyż nie udało się odnaleźć 

danych wtórnych, które mogłyby w jakikolwiek zadowalający sposób oddawać charakter 

badanego zjawiska i nieść informację na jego temat. Ponadto podjęta tematyka ma charakter 

stosunkowo nowy, a pierwszym zadaniem badawczym w zakresie badań empirycznych jest 

dopiero poznanie badanego zjawiska i skali jego występowania, co nie zostało dotychczas 

przeprowadzone. 

Badanie zostało skonstruowane w formie kwestionariusza ankietowego składającego się  

z dwóch części, gdzie każda z nich składa się z 5 pytań, a także wstępu oraz metryki. 

Kwestionariusz ankietowy został poprzedzony zaproszeniem ankietowanych do wzięcia 

udziału w badaniu, a jego treść stanowi załącznik 1. Kwestionariusz ankietowy wraz z jego 

pozostałymi elementami stanowi załącznik numer 2 do niniejszej rozprawy. Pierwsza część 

ankiety (pytania 1-5) skupia się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jaki jest stan obecny 
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wykorzystywania technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej  ubezpieczycieli upraw 

na polskim rynku. W tym obszarze pytania dotyczą tego, które technologie cyfrowe (pytanie 

1) i w jakich obszarach (pytanie 2) są wykorzystywane w badanych zakładach ubezpieczeń, 

jakie są cele i spodziewane efekty (pytanie 3) ich wykorzystywania, a także jakie są czynniki 

wspierające (pytanie 4) i ograniczające (pytanie 5) wykorzystywanie technologii cyfrowych  

w poszczególnych zakładach ubezpieczeń z punktu widzenia ankietowanych. Druga część 

ankiety (pytania 6-10) skupia się na oczekiwaniach i perspektywach dotyczących dalszego 

rozwoju rynku ubezpieczeń upraw w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych przez 

zakłady ubezpieczeń. Autorka pyta, które z technologii cyfrowych mogą mieć według 

badanych najszersze zastosowanie na rynku (pytanie 6), jakie mogą być najważniejsze obszary 

ich wykorzystywania (pytanie 7), jakie najważniejsze efekty mogą mieć dla rynku (pytanie 8), 

a także jakie są i mogą być czynniki wspierające (pytanie 9) i ograniczające (pytanie 10) 

wykorzystywanie technologii cyfrowych w zakładach ubezpieczeń w kontekście całościowego 

spojrzenia na rynek18.  

Możliwe odpowiedzi na pytania zostały przygotowane w formie list, przy czym przy każdej  

z list istniała możliwość dodania przez ankietowanych ich własnych propozycji. Treści pytań 

przedstawione zostały w tabeli 4.2 (pełna konstrukcja ankiety stanowi załącznik 2): 

Tabela 4.2 Pytania zawarte w badaniu ankietowym 

CZĘŚĆ 1 
Wykorzystywanie technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw na 
polskim rynku – stan obecny 

1. 
W jakim zakresie poniższe technologie cyfrowe są wykorzystywane w Państwa zakładzie 
ubezpieczeń 

2. 
W jakich obszarach poniższe technologie cyfrowe są wykorzystywane w Państwa zakładzie 
ubezpieczeń? 

3. 
Jakie są cele i spodziewane efekty wykorzystywania technologii cyfrowych w Państwa zakładzie 
ubezpieczeń? 

4. 
Jakie są czynniki wspierające wykorzystywanie technologii cyfrowych w Państwa zakładzie 
ubezpieczeń? 

5. 
Jakie są czynniki ograniczające wykorzystywanie technologii cyfrowych w Państwa zakładzie 
ubezpieczeń? 

  

                                                      
18 Pytania 9 i 10, choć pozornie podobne do pytań 4 i 5, mają na celu uzyskanie szerszej perspektywy, w przypadku 
pytań 4 i 5 chodzi o zbadanie punktu widzenia ankietowanego na sytuację w jego zakładzie ubezpieczeń, 
natomiast w przypadku pytań 9 i 10 chodzi o poznanie punktu widzenia ankietowanego na sytuację na rynku, 
zbadanie co według niego jest ważne dla innych ubezpieczycieli.   
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Tabela 4.2 (c.d) Pytania zawarte w badaniu ankietowym 

CZĘŚĆ 2 
Oczekiwania i perspektywy dotyczące dalszego rozwoju rynku ubezpieczeń upraw w zakresie 
wykorzystywania technologii cyfrowych 

6. 
Wykorzystanie których z poniższych technologii cyfrowych ma i może mieć według Państwa 
najszersze zastosowanie na rynku ubezpieczeń upraw w przyszłości? 

7. 
Jakie są lub mogą być według Państwa najważniejsze obszary wykorzystywania technologii 
cyfrowych na rynku ubezpieczeń upraw? 

8. 
Jakie efekty dla rynku ubezpieczeń upraw może mieć według Państwa wykorzystywanie technologii 
cyfrowych przez ubezpieczycieli? 

9. 
Jakie czynniki według Państwa najbardziej wspierają lub mogą wspierać rozwój wykorzystywania 
technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw?  

10. 
Jakie czynniki według Państwa najbardziej ograniczają rozwój wykorzystywania technologii 
cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego 

Pytania 1-2 i 6 mają na celu określenie, które technologie cyfrowe i w jakim zakresie są i mogą 

być używane w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw, z uwzględnieniem 

odpowiedzi neutralnej, gdzie w odniesieniu do obecnej sytuacji w danym zakładzie 

ubezpieczeń (pytania 1-2) możliwe są odpowiedzi: 

 nie są wykorzystywane i tego nie planujemy, 

 nie są wykorzystywane, ale to planujemy, 

 są wykorzystywane w umiarkowanym stopniu lub trwają prace nad ich 

wdrożeniem, 

 są wykorzystywane i przywiązujemy do nich dużą wagę, 

 trudno powiedzieć, nie rozważaliśmy ich wykorzystania/nie dotyczy. 

W odniesieniu do potencjalnej przyszłości wykorzystywania poszczególnych technologii 

cyfrowych na rynku (pytanie 6) dostępne są natomiast odpowiedzi: 

 nie będą używane w ogóle, 

 mało znaczące,  

 średnio znaczące, 

 bardzo znaczące, 

 nie wiem, trudno powiedzieć. 

Odpowiedzi w przypadku pytań 3-5 i 7-10, w których badaniu poddawane są poglądy 

badanych na określone sytuacje zostały skonstruowane w pięciostopniowej skali Likerta tak, 

aby uzyskać wiedzę na temat stopnia występowania badanych zjawisk i poglądów: 

 zdecydowanie się nie zgadzam, 
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 raczej się nie zgadzam, 

 raczej się zgadzam, 

 zdecydowanie się zgadzam, 

 trudno powiedzieć, nie mam zdania/ nie dotyczy. 

Wskazuje się, że w praktyce badań społecznych liczba kategorii na pozycjach skali Likerta może 

wynosić 2, 3, 5, 7, a nawet 9 czy 11, którą to uważa się nawet za maksymalną skalę, którą 

posługuje się człowiek (Stobiecka 2003, s. 84). W literaturze przedmiotu na temat metodyki 

badań społecznych i psychologicznych trwa dyskusja na temat optymalnej długości skali. 

Przyjmuje się, że właściwe są zarówno skale 2 i 3 stopniowe (Lehmann i Hulbert, 1972, s. 444–

446), jak i skale liczące więcej stopni, przy czym należy mieć na uwadze, że wraz ze wzrostem 

liczby stopni poprawie ulega precyzja pomiaru, ale rozproszenie odpowiedzi staje się większe 

(Alwin, 1997, s. 318–351). Wybraną w niniejszym badaniu skalę pięciopunktową można 

wskazywać jako optymalną, która nie znuży respondentów, a badaczowi pozwoli na poznanie 

badanego zjawiska (Tarka, 2015, 288). Możliwe odpowiedzi zostały uszeregowane  

w kwestionariuszu w sposób pozwalający na zminimalizowanie uzyskanych odpowiedzi 

beztreściowych (np. nie wiem, nie mam zdania), poprzez przesunięcie jej na koniec skali 

(Wierzbiński, Kamińska i Król, 2014, 117-121). W każdym z pytań przygotowane zostały 

pozycje ze stwierdzeniami, do których ankietowani powinni się ustosunkować wybierając 

jedną z odpowiedzi na skali. Zgodnie z podstawami badań ankietowych formułowanych w skali 

Likerta badaczowi przysługuje dość spora dowolność w konstruowaniu stwierdzeń, które  

w niniejszych badaniach zostały opracowane w oparciu o literaturę przedmiotu, wiedzę na 

temat badanego problemu, informacje pochodzące z mediów oraz intuicję badacza (Jezior 

2013, s. 119-120). Zadaniem ankietowanych jest odniesienie się do każdego ze stwierdzeń 

poprzez określenie stopnia, w jakim z danym stwierdzeniem się zgadzają bądź nie za pomocą 

opisanej werbalnie dwubiegunowej skali porządkowej. Wskaźniki uzyskane na podstawie 

odpowiedzi respondentów mogą być traktowane jako zmienne ilościowe (Wierzbiński i in., 

2014, s. 134). 

Badaniem zostały objęte zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw na 

polskim rynku ubezpieczeń (z założenia badanie pełne): PZU, TUW TUW, Generali Agro, TUW 

Pocztowe, InterRisk, TUZ TUW i VH Polska. Badanie empiryczne dotyczy stanu na rok 2021 

(stan obecny w momencie przeprowadzania badań), a także oczekiwań uczestników rynku 

odnośnie do przyszłości. Ankieta została wysłana po raz pierwszy do respondentów w czerwcu 
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2021 roku, ponownie w lipcu 2021 roku, kiedy to planowane było przeprowadzenie badania 

pełnego, uwzględniającego wszystkich ubezpieczycieli upraw funkcjonujących na polskim 

rynku ubezpieczeń. Wobec niewielkiej liczby uzyskanych odpowiedzi, autorka zdecydowała się 

na zmianę metodyki badania poprzez dobór celowy respondentów wybranych na podstawie 

arbitralnie obranego kryterium (Babbie, 2004, s. 209-210). Dobór celowy próby może zostać 

zastosowany w szczególności, kiedy badacz poszukuje danego rezultatu na przykład 

pozwalającego na uzyskanie nowego spojrzenia na dany problem, natomiast mniej istotna jest 

opinia przekroju populacji na dany temat (Churchill, 2002, s. 500). Powinien polegać on na 

wyborze respondentów, którzy stanowią najbardziej wartościowe źródła informacji 

dotyczących poruszanego problemu badawczego (Tomaszewski, b.d.). Jako kryterium doboru 

próby celowej został wybrany udział w rynku ubezpieczeń upraw mierzony składką przypisaną 

brutto na poziomie co najmniej około 5%. W listopadzie i grudniu 2021 roku przeprowadzone 

zostały przypomnienia telefoniczne skierowane do wybranych respondentów celem 

zachęcenia ich do wzięcia udziału w badaniach, co poskutkowało uzyskaniem odpowiedzi od 

czterech respondentów, reprezentujących największe portfele ubezpieczeń upraw na polskim 

rynku, razem ponad 90% rynku mierzone składką przypisaną brutto. Taka próba uzyskana od 

respondentów reprezentujących zakłady ubezpieczeń mające faktyczny wpływ na 

kształtowanie się rynku pozwoliła na realizację założonych badań mających na celu poznanie 

głównych rynkowych tendencji w badanym zakresie. Zgodnie z metryką zawartą w badaniu 

ankiety zostały wypełnione przez dyrektorów oraz kierowników odpowiedzialnych za 

ubezpieczenia upraw w badanych przedsiębiorstwach. W dwóch zakładach udział ubezpieczeń 

upraw w strukturze portfela zakładu ubezpieczeń stanowi mniej niż 10%, w jednym do 50%,  

a w ostatnim z nich znajduje się na poziomie między 50% a 90% . W trzech badanych 

podmiotach liczba pracowników w Polsce wynosi więcej niż 200 osób, w jednym jest to mniej 

niż 50 osób. Najkrócej obecny na rynku ubezpieczeń upraw w Polsce jest zakład działający  

w tym obszarze dwa lata, natomiast najdłużej funkcjonujące są zakłady oferujące swoje 

produkty jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich. Wszystkie zakłady ubezpieczeń w zakresie dystrybucji 

współpracują z multiagentami (bez banków) oraz brokerami ubezpieczeniowymi, trzy zakłady 

posiadają ponadto sieć agentów wyłącznych (bez banków), trzy prowadzą sprzedaż przez 

własne oddziały, dwa prowadzą dystrybucję przez banki. Żaden z zakładów nie dystrybuuje 

ubezpieczeń upraw w sprzedaży bezpośredniej przez telefon lub internet.  
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W przypadku skal interwałowych, jaką jest skala Likerta, określany jest punkt zero, a przyznane 

wartości mogą być liczbami dodatnimi lub ujemnymi (Zeliaś, 2000, s. 34). W analizie 

uzyskanych danych, celem pomiaru intensywności zgody badanych z danymi stwierdzeniami 

oraz rozrzutu odpowiedzi nadane zostały im wagi zgodnie z tabelą 4.3.  

Tabela 4.3 Wagi nadane stwierdzeniom w badaniu ankietowym 

Pytania 1-2  Pytanie 6  Pytania 3-5 i 7-10  
Odpowiedź Waga Odpowiedź Waga Odpowiedź Waga 

nie są wykorzystywane i tego nie 
planujemy 

0 
nie będą używane w 
ogóle 

0 
zdecydowanie się nie 
zgadzam 

-2 

nie są wykorzystywane, ale to 
planujemy 

1 mało znaczące 1 raczej się nie zgadzam -1 

są wykorzystywane w 
umiarkowanym stopniu lub trwają 
prace nad ich wdrożeniem 

2 średnio znaczące 2 raczej się zgadzam 1 

są wykorzystywane i 
przywiązujemy do nich dużą wagę 3 bardzo znaczące 3 

zdecydowanie się 
zgadzam 2 

trudno powiedzieć, nie 
rozważaliśmy ich 
wykorzystania/nie dotyczy 

0 
nie wiem, trudno 
powiedzieć 

0 
trudno powiedzieć, nie 
mam zdania/ nie 
dotyczy 

0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego 

Biorąc pod uwagę niewielką zbiorowość, w analizie wykorzystane zostały metody statystyki 

opisowej, scharakteryzowane zostały miary położenia i rozproszenia takie jak (Sobczyk, 1993, 

s. 35-44): 

 wskaźniki struktury - stosunek części zbiorowości do całej zbiorowości, 

 średnia arytmetyczna - stosunek sumy wartości zmiennej wszystkich jednostek do ich 

ilości, 

 kwartyle – dzielą one uporządkowaną zbiorowość na części pod względem ich 

liczebności. Kwartyl pierwszy dzieli zbiorowość w taki sposób, że 25% jednostek 

przyjmuje wartości niższe od tego kwartyla, natomiast 75% wyższe, a kwartyl trzeci 

dzieli zbiorowość w taki sposób, że 75% jednostek przyjmuje wartości niższe od tego 

kwartyla, natomiast 25% wyższe. Kwartyl jest specyficznym przypadkiem kwantyla 

rozkładu, gdzie kwantyl dzieli rozkład na dwie części – część, w której jednostki 

przyjmują wartości mniejsze od zadanego kwantyla i drugą, w której przyjmują 

wartości większe od niego. 

 mediana (wartość środkowa) – jest to kwantyl, dzielący zbiorowość na pół, gdzie 50% 

jednostek przyjmuje wartości niższe, a 50% wyższe, 
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 rozstęp (amplituda) – jest to miara precyzyjna dyspersji (rozproszenia), czyli 

zróżnicowania jednostek zbiorowości ze względu na wartość badanej cechy. Rozstęp 

stanowi empiryczny obszar zmienności, czyli różnicę między największą i najmniejszą 

wartością zmiennej w badanej zbiorowości. 

 Stan obecny wykorzystywania technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej 
ubezpieczycieli upraw – wyniki badań 

Zakłady ubezpieczeń wykorzystują poszczególne technologie cyfrowe, w różnym 

stopniu, przywiązując do niektórych z nich dużą uwagę, inne używane są w umiarkowanym 

stopniu bądź trwają prace wdrożeniowe, wykorzystanie niektórych technologii cyfrowych jest 

dopiero planowane, natomiast poszczególne zakłady ubezpieczeń nie planują wdrażania 

niektórych technologii (wykres 4.1). 

 

Wykres 4.1 Technologie cyfrowe wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń w ramach 
działalności bezpośredniej 
Łączna skala punktów 0-12, możliwe odpowiedzi punktowane w skali 0-3 
Źródło: opracowanie własne 
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Rozwiązaniami powszechnie wykorzystywanymi przez badane zakłady ubezpieczeń są 

urządzenia i czujniki pozwalające na uzyskiwanie danych, czyli drony, satelity, zdjęcia robione 

z samolotów, a także indywidualne stacje pogodowe czy sensory. Zdjęcia satelitarne stanowią 

podstawę do lokalizacji działek rolnych, na których uprawiane są rośliny będące przedmiotem 

ubezpieczenia, natomiast zdjęcia i filmy pozyskiwane z dronów czy samolotów pozwalają na 

przyspieszenie prac związanych z określeniem skali i miejsca występowania szkód, a analiza 

uzyskanych dzięki nim obrazów pozwala na oszacowanie wysokości szkód. Jako bardzo istotne 

(trzy zakłady ubezpieczeń) w działalności ubezpieczycieli wskazane zostały także aplikacje 

webowe, które wykorzystywane są w szczególności do prowadzenia sprzedaży (udostępniane 

są pośrednikom i pracownikom zakładów ubezpieczeń), a także do prowadzenia bieżących 

wewnętrznych procesów ubezpieczeniowych. Analiza danych big data oraz platformy video 

wykorzystywane są przez trzy zakłady ubezpieczeń, natomiast jeden zakład ubezpieczeń ich 

nie wykorzystuje i tego nie planuje. Jako średnio znaczące dla zakładów ubezpieczeń,  

z dominującymi odpowiedziami o umiarkowanym wykorzystywaniu technologii lub 

planowaniu ich wykorzystywania dopiero w przyszłości, mieszczące się pomiędzy pierwszym  

i trzecim kwartylem (wykres pudełkowy 4.2) należy uznać: aplikacje mobilne, media 

społecznościowe, technologię rejestrów rozproszonych, wykorzystywanie chmur 

obliczeniowych. Obecnie zakłady ubezpieczeń nie wykorzystują technologii uczenia 

maszynowego i sztucznej inteligencji, wszystkie planują to jednak w przyszłości, podobnie jest 

w przypadku wykorzystywania chatbotów i robodoradztwa.  

 

Wykres 4.2 Technologie cyfrowe wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń w ramach 
działalności bezpośredniej - rozkład punktów: wartości minimalne i maksymalne, średnia, 
mediana, pierwszy i trzeci kwartyl 
Źródło: opracowanie własne 
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Łączna analiza wykresów 4.1 i 4.2 pozwala zaobserwować na ile istotne w działalności 

bezpośredniej zakładów ubezpieczeń są według badanych poszczególne technologie cyfrowe, 

a także na ile istotne jest wykorzystywanie technologii cyfrowych w ogóle. Średnią 6,7 

punktów przy możliwej maksymalnej wartości 12 można interpretować, że każda  

z wymienionych technologii jest oceniona na średnio 1,75 punktu. Oznacza to, że na ten 

moment technologie cyfrowe są wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń  

w umiarkowanym stopniu, trwają prace nad ich wdrożeniem, a jeśli jakieś technologie nie są 

jeszcze wykorzystywane, to jest to planowane.  

Jako trzy kluczowe obszary wykorzystywania technologii cyfrowych respondenci wskazali: 

modelowanie ryzyka i taryfikację, prowadzenie szkoleń i działalności edukacyjnej oraz 

likwidację szkód (wykresy 4.3 i 4.4). Jako istotne (przewaga odpowiedzi, że technologie 

cyfrowe są wykorzystywane w badanych obszarach), wskazane zostały: prognozowanie, 

underwriting i przygotowywanie raportów.   

 

Wykres 4.3 Obszary wykorzystywania technologii cyfrowych przez zakłady ubezpieczeń  
w ramach działalności bezpośredniej 
Łączna skala punktów 0-12, możliwe odpowiedzi punktowane w skali 0-3 
Źródło: opracowanie własne 
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Pomiędzy pierwszym a trzecim kwartylem (wykres 4.4) mieszczą się obszary wykorzystywania 

technologii cyfrowych, w których przeważające są odpowiedzi o wykorzystywaniu wskazanych 

technologii w umiarkowanym stopniu punktowane za 2 (zgodnie z wartościami wskazanymi  

w tabeli 4.3), rzadziej są to odpowiedzi za 3, oznaczające wykorzystywanie technologii 

cyfrowych w danym obszarze i przywiązywanie do nich dużej wagi, lub 1, gdzie nie są one 

wykorzystywane, ale planowane jest to w przyszłości. Analiza odpowiedzi przedstawicieli 

zakładów ubezpieczeń wykazuje, że wykorzystywanie przez nich technologii cyfrowych ma 

stanowić wartość dodaną dla ich klientów (mogą to być dodatkowe korzyści takie jak dostęp 

do portalu internetowego, możliwość korzystania z sensorów, indywidualnych stacji 

pogodowych), ma przyczyniać się do rozwoju produktów i wprowadzania innowacji 

ubezpieczeniowych, prowadząc na przykład do objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych 

ryzyk, wprowadzenia nowych sposobów likwidacji szkód, umów z indywidualną oceną ryzyka 

czy on-demand (na żądanie), dalej w celach marketingowych i pozyskiwania nowych klientów 

poprzez na przykład personalizowanie przekazów reklamowych, śledzenie zachowań klientów 

czy organizowanie konkursów w mediach społecznościowych, dalej celem prowadzenia 

sprzedaży przez aplikacje i obsługiwanie procesów takich jak organizacja call center czy 

zarządzanie dokumentami. Jako najmniej istotne obszary wykorzystywania technologii 

cyfrowych przedstawiciele zakładów ubezpieczeń wskazali: wykrywanie nieprawidłowości, np. 

prób oszustw ubezpieczeniowych, zapewnienie bezpieczeństwa danych (poprzez 

wykorzystywanie zdecentralizowanych bazy danych, cyfrowych podpisów, smart kontraktów 

czy biometrii) oraz sprzedaż bezpośrednią, w przypadku której aż 75% respondentów 

stwierdziło, że nie jest planowane wykorzystywanie technologii cyfrowych celem jej 

wprowadzenia w przyszłości.   

 

Wykres 4.4 Obszary wykorzystywania technologii cyfrowych przez zakłady ubezpieczeń - 
rozkład punktów: wartości minimalne i maksymalne, wartość skrajna, średnia, mediana, 
pierwszy i trzeci kwartyl 
Źródło: opracowanie własne 
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Wśród najważniejszych celów i spodziewanych efektów wykorzystywania technologii 

cyfrowych przedstawiciele zakładów ubezpieczeń zgodnie wskazują (wykres 4.5): ulepszenie 

metod oceny ryzyka, taryfikacji i prognozowania, podniesienie wydajności, a także szybszy 

obieg danych i dokumentów. Jako istotne (75% odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i 25% 

odpowiedzi „raczej się zgadzam”) wskazali także obszary takie jak: pozyskiwanie nowych 

klientów i wzrost sprzedaży, polepszenie wizerunku przedsiębiorstwa, precyzyjniejsze 

określanie wysokości szkody, podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych, dostęp do 

danych z poziomu różnych urządzeń i miejsc, dostosowanie organizacji do zachodzących zmian 

technologicznych oraz wzrost lojalności klientów.  

 

Wykres 4.5 Cele i spodziewane efekty wykorzystywania technologii cyfrowych przez zakłady 
ubezpieczeń w ramach ich działalności bezpośredniej 
Łączna skala punktów -8 do 8, możliwe odpowiedzi punktowane w skali -2 do 2 
Źródło: opracowanie własne 
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Badani raczej zgadzają się ze stwierdzeniami, że wykorzystywanie przez nich technologii 

cyfrowych może prowadzić do rozszerzenia produktu lub zakresu ochrony, zwiększenia 

świadomości ubezpieczeniowej i wiedzy klientów, prowadzi do automatyzacji procesów 

decyzyjnych, wspiera identyfikację nieprawidłowości i ich eliminację, pozwala na skalowanie 

rozwiązań, a także stanowi możliwość oszczędności poprzez obniżenie kosztów 

funkcjonowania.  Według badanych wykorzystywanie w ich działalności bezpośredniej 

technologii cyfrowych nie ma na celu doprowadzenia do zwiększenia rozpoznawalności marki 

wśród klientów, większej obiektywności i dokładności w podejmowaniu decyzji, dostosowania 

do działań konkurencji oraz bezpośredniej komunikacji z grupą docelową.  

Na wykresie 4.6 przedstawione zostały czynniki wspierające wykorzystywanie technologii 

cyfrowych przez zakłady ubezpieczeń według ich istotności ustalonej na podstawie uzyskanych 

odpowiedzi. Jako najważniejsze czynniki w tym obszarze uczestnicy badania uznali posiadanie 

odpowiednich środków finansowych na rozwój w tym obszarze oraz chęć ciągłego rozwoju  

i ulepszania posiadanych rozwiązań.  

 

Wykres 4.6 Czynniki wspierające wykorzystywanie technologii cyfrowych przez zakłady 
ubezpieczeń w ramach prowadzonej działalności bezpośredniej  
Łączna skala punktów -8 do 8, możliwe odpowiedzi punktowane w skali -2 do 2 
Źródło: opracowanie własne 

-4

-2

0

2

4

6

8

Po
si

ad
an

ie
 o

dp
ow

ie
dn

ic
h 

śr
od

kó
w

fin
an

so
w

yc
h 

na
 ro

zw
ój

 w
 ty

m
ob

sz
ar

ze

Ch
ęć

 c
ią

gł
eg

o 
ro

zw
oj

u 
i u

le
ps

za
ni

a
po

si
ad

an
yc

h 
ro

zw
ią

za
ń

U
gr

un
to

w
an

a 
po

zy
cj

a 
za

kł
ad

u
ub

ez
pi

ec
ze

ń 
na

 ry
nk

u

O
tw

ar
to

ść
 o

só
b 

de
cy

zy
jn

yc
h 

na
w

yk
or

zy
st

yw
an

ie
 te

ch
no

lo
gi

i
cy

fr
ow

yc
h

O
tw

ar
to

ść
 p

ra
co

w
ni

kó
w

 n
a

w
yk

or
zy

st
yw

an
ie

 te
ch

no
lo

gi
i

cy
fr

ow
yc

h

By
ci

e 
cz

ęś
ci

ą 
w

ię
ks

ze
j o

rg
an

iz
ac

ji

Dz
ia

ła
ni

a 
ko

nk
ur

en
cj

i w
 ty

m
 za

kr
es

ie

O
cz

ek
iw

an
ia

 k
lie

nt
ów

, a
by

w
pr

ow
ad

za
ć 

ro
zw

ią
za

ni
a 

z 
za

kr
es

u
te

ch
no

lo
gi

i c
yf

ro
w

yc
h

O
cz

ek
iw

an
ia

 p
ra

co
w

ni
kó

w
 lu

b
po

śr
ed

ni
kó

w
, a

by
 w

pr
ow

ad
za

ć
ro

zw
ią

za
ni

a 
z 

za
kr

es
u 

te
ch

no
lo

gi
i

cy
fr

ow
yc

h

W
cz

eś
ni

ej
sz

e 
w

yk
or

zy
st

yw
an

e 
ty

ch
te

ch
no

lo
gi

i j
uż

 w
 in

ny
ch

 li
ni

ac
h

pr
od

uk
to

w
yc

h 
w

 n
as

zy
m

 z
ak

ła
dz

ie
ub

ez
pi

ec
ze

ń

suma punktów min odpowiedź max odpowiedź

3 kwartyl 1 kwartyl mediana



173 
 

Uczestnicy badania zgadzają się także, że czynnikami prorozwojowymi w badanym zakresie są: 

ugruntowana pozycja zakładu ubezpieczeń na rynku, otwartość osób decyzyjnych na 

wykorzystywanie technologii cyfrowych, otwartość pracowników na wykorzystywanie 

technologii cyfrowych oraz w mniejszym stopniu, bycie częścią większej organizacji.  

W przypadku czynników takich jak działania konkurencji w badanym zakresie oraz oczekiwania 

klientów, aby wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych zdania badanych są 

podzielone po połowie, gdzie pierwsza połowa raczej się zgadza z istotnością tych czynników, 

natomiast druga nie. Oczekiwania pracowników lub pośredników, aby wprowadzać 

rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych oraz wcześniejsze wykorzystywane tych 

technologii już w innych liniach produktowych w danym zakładzie ubezpieczeń nie stanowią 

według badanych pozytywnych bodźców wpływających na wykorzystywanie technologii 

cyfrowych. 

Odnośnie do czynników ograniczających wykorzystywanie przez zakłady ubezpieczeń 

technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej przedstawionych na wykresie 4.7, badani 

zgodnie twierdzą, że czynnikiem takim są trudności w znalezieniu na rynku oferty firm 

zewnętrznych (outsourcing) dostosowanej do specyfiki funkcjonowania ubezpieczycieli 

upraw19 i ewentualne dopasowanie takich rozwiązań do własnych potrzeb. 75% badanych 

raczej zgadza się, że takim czynnikiem jest obawa, że wprowadzone rozwiązania nie spełnią 

swoich zadań, natomiast czynniki takie jak: zbyt wysokie koszty funkcjonowania rozwiązań  

i brak dostatecznej wiedzy nt. możliwości zastosowania technologii cyfrowych połowa 

badanych uznaje za raczej istotne, a druga połowa za raczej nieistotne. Według badanych 

czynnikami ograniczającymi wykorzystywanie przez nich technologii cyfrowych w ramach 

prowadzonej działalności bezpośredniej nie są natomiast: brak działań konkurencji w tym 

zakresie, brak odpowiednich zbiorów danych, zbyt wysokie koszty wprowadzenia rozwiązań, 

brak zaufania do skuteczności tych technologii, brak odpowiedniego/dostatecznie licznego 

                                                      
19 Funkcjonowanie ubezpieczycieli upraw związane jest z szeregiem wyzwań niespotykanych w innych 
produktach ubezpieczeniowych. Można wskazać tutaj obszary takie jak: konieczność zarządzania limitem dopłat 
z budżetu państwa i związanymi z tym rozliczeniami, deklarowanie przedmiotu ubezpieczenia z dokładnością co 
do kodu TERYT czy likwidację szkód związaną z koniecznością radzenia sobie z sezonowością, przeprowadzaniem 
oględzin wielu rodzajów upraw rozlokowanych na dużych obszarach. Rynek ubezpieczeń upraw w Polsce jest 
wysoko wyspecjalizowany i dodatkowo stosunkowo mały, stąd trudne może być znalezienie na rynku rozwiązań 
technologicznych dopasowanych do specyfiki ubezpieczycieli upraw, a ewentualne dostosowywanie rozwiązań 
uniwersalnych jest pracochłonne. Specyfika funkcjonowania ubezpieczycieli upraw została szerzej opisana  
w podrozdziale 2.5.3. 
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kapitału ludzkiego, przekonanie, że obecne rozwiązania są wystarczające czy zbyt wczesny 

etap rozwoju zakładu ubezpieczeń.  

 

Wykres 4.7 Czynniki ograniczające wykorzystywanie technologii cyfrowych przez zakłady 
ubezpieczeń w ramach prowadzonej działalności bezpośredniej 
Łączna skala punktów -8 do 8, możliwe odpowiedzi punktowane w skali -2 do 2 
Źródło: opracowanie własne 
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 Perspektywy i oczekiwania dotyczące wykorzystywania technologii cyfrowych  
w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw – wyniki badań 

Biorąc pod uwagę ewoluujący lub w niektórych aspektach, nawet początkowy etap 

adopcji zastosowań technologii cyfrowych w ramach działalności przedsiębiorstw finansowych 

nurtujące są pytania o ich przyszłość. Oczekiwania badanych w tym zakresie wraz z czynnikami 

pozytywnie i negatywnie wpływającymi na wykorzystywanie technologii cyfrowych na rynku 

ubezpieczeń upraw zostały poddane analizie w niniejszym podrozdziale. 

Uczestnicy badania zgodnie oczekują, że w przyszłości nastąpi wzrost wykorzystywania 

technologii cyfrowych na rynku ubezpieczeń upraw (wykres 4.8). Największe nadzieje wiążą 

oni (wykresy 4.8 i 4.9), podobnie jak obecnie, z wykorzystywaniem narzędzi służących 

pozyskiwaniu i przekazywaniu danych przez urządzenia z obszaru internetu rzeczy, wynikające  

z zastosowania dronów, satelit, indywidualnych stacji meteorologicznych bądź sensorów. Jako 

bardzo znaczące w przyszłości uznali oni także: aplikacje mobilne, aplikacje webowe oraz 

analizę danych big data. Technologie cyfrowe, które według badanych będą miały  

w przyszłości na rynku ubezpieczeń upraw duże znaczenie to: uczenie maszynowe i sztuczna 

inteligencja, media społecznościowe oraz platformy video, natomiast średnie znaczenie będą 

miały: technologie rejestrów rozproszonych, chmury obliczeniowe oraz chatboty  

i robodoradztwo. Co istotne, w porównaniu do stanu obecnego, według badanych najbardziej 

na znaczeniu zyskają wykorzystywanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które 

obecnie nie są wykorzystywane wcale, a także aplikacje mobilne oraz chatboty  

i robodoradztwo. 
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Wykres 4.8 Perspektywy wykorzystywania technologii cyfrowych w ramach działalności 
bezpośredniej ubezpieczycieli upraw w porównaniu do stanu obecnego – ujęcie 
ogólnorynkowe  
Łączna skala punktów 0-12, możliwe odpowiedzi punktowane w skali 0-3 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Wykres 4.9 Perspektywy wykorzystywania technologii cyfrowych przez zakłady ubezpieczeń 
w ramach działalności bezpośredniej - rozkład punktów: wartości minimalne i maksymalne, 
średnia, mediana, pierwszy i trzeci kwartyl 
Źródło: opracowanie własne 
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W zakresie perspektyw wykorzystywania technologii cyfrowych w poszczególnych obszarach 

działalności bezpośredniej zakładów ubezpieczeń w przyszłości, ankietowani także wskazują 

wzrost ich istotności (wykres 4.10). Jako najważniejsze obszary, w których technologie cyfrowe 

odegrają według badanych największą rolę w przyszłości wskazano: prowadzenie sprzedaży 

na przykład z wykorzystaniem aplikacji sprzedażowych oraz obsługę procesów jak np. call 

center czy zarządzanie dokumentami. Ankietowani zgadzają się także, że technologie cyfrowe 

będą miały duże znaczenie w obszarach takich jak: modelowanie ryzyka i taryfikacja, 

prognozowanie, underwriting, raportowanie, likwidacja szkód, marketing, wykrywanie 

nieprawidłowości, podniesienie bezpieczeństwa danych oraz rozwój produktu,  

a także mogą stanowić wartość dodaną oferowaną przez ubezpieczycieli rolnikom (np. dostęp 

do portali, wykorzystanie sensorów, indywidualnych stacji pogodowych). Jako obszar  

o mniejszym znaczeniu wykorzystywania technologii cyfrowych w przyszłości wskazany został 

obszar prowadzenia szkoleń i działalności edukacyjnej, pomimo tego, że obecnie technologie 

cyfrowe są silnie wykorzystywane w badanych zakładach ubezpieczeń w tym zakresie (wykres 

4.3).  

Wykres 4.10 Perspektywy wykorzystywania technologii cyfrowych w poszczególnych 
obszarach działalności bezpośredniej zakładów ubezpieczeń  – ujęcie ogólnorynkowe 
Łączna skala punktów -8 do 8, możliwe odpowiedzi punktowane w skali -2 do 2 
Źródło: opracowanie własne 
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Jako obszar o najmniejszym znaczeniu wykorzystywania technologii cyfrowych w przyszłości 

wskazana została sprzedaż bezpośrednia przez internet, choć połowa ankietowanych 

wskazuje, że może mieć ona jakieś znaczenie. 

Przedstawiciele zakładów ubezpieczeń zgadzają się co do tego, że wykorzystanie technologii 

cyfrowych w ramach działalności bezpośredniej zakładów ubezpieczeń może prowadzić do 

pozytywnych efektów rynkowych takich jak: przyspieszenie procesu likwidacji szkód  

i usprawnienie procesu dystrybucji ubezpieczeń, a także podniesienie poziomu obiektywizmu 

likwidacji szkód w oczach klientów oraz obniżenia poziomu skomplikowania umów z punktu 

widzenia klientów (wykres 4.11). 

 

Wykres 4.11 Potencjalne efekty dla rynku ubezpieczeń wynikające z wykorzystywania 
technologii cyfrowych przez ubezpieczycieli 
Łączna skala punktów -8 do 8, możliwe odpowiedzi punktowane w skali -2 do 2 
Źródło: opracowanie własne 
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Ankietowani zgadzają się także, choć w mniejszym stopniu, że wykorzystywanie technologii 

cyfrowych może doprowadzić do rozwoju produktów ubezpieczeniowych, podniesienia 

przejrzystości na rynku oraz polepszenia wizerunku ubezpieczycieli upraw. Zdania badanych 

są podzielone odnośnie możliwości zwiększenia świadomości ubezpieczeniowej i podniesienia 

powszechności ubezpieczeniowej dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych (50% 

odpowiedzi: „raczej się nie zgadzam” i 50% „raczej się zgadzam”). Przedstawiciele zakładów 

ubezpieczeń zgadzają się jednak, że wykorzystywanie technologii cyfrowych nie wpłynie  

w najbliższym czasie na możliwość powszechnego objęcia ochroną rodzajów ryzyka, które są 

obecnie nieubezpieczalne lub rzadko obejmowane ochroną, obniżenie składek 

ubezpieczeniowych oraz wzrost popularności ubezpieczeń komercyjnych.  

Według badanych, czynnikami, które w największym stopniu mogą wpłynąć na rozwój 

wykorzystywania technologii cyfrowych na rynku mogą być (wykres 4.12): pojawienie się 

nowej konkurencji, ewentualne wymagania nadzorcy lub ustawodawcy, aby wybrane procesy 

realizować w określony sposób oraz postępująca cyfryzacja w różnych dziedzinach życia  

i innych branżach, a także bodźce finansowe wspierające cyfryzację rolnictwa (np. programy 

kierowane do gospodarstw rolnych).  

Jako czynniki o nieco mniejszym znaczeniu badani uznali: prorozwojowe działania instytucji 

rynkowych, istotnie większą sumę dopłat do składek z budżetu państwa oraz oczekiwania 

pracowników lub pośredników i klientów, aby wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii 

cyfrowych. Czynniki, które według badanych nie wpłyną pozytywnie na rozwój 

wykorzystywania technologii cyfrowych przez zakłady ubezpieczeń to: utrzymująca się lub 

powracająca pandemia COVID-19 (lub inna) i wynikająca z niej konieczność reorganizacji 

niektórych procesów w sposób zdalny, ograniczenie konkurencji, zmiana systemu ubezpieczeń 

upraw dotowanych z budżetu państwa, np. ubezpieczanie dochodów rolniczych czy też 

istotnie mniejsza suma dopłat do składek z budżetu państwa.  
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Wykres 4.12 Czynniki wspierające wykorzystywanie technologii cyfrowych w działalności 
bezpośredniej ubezpieczycieli upraw – ujęcie ogólnorynkowe  
Łączna skala punktów -8 do 8, możliwe odpowiedzi punktowane w skali -2 do 2 
Źródło: opracowanie własne 

Na wykresie 4.13 przedstawiony został rozkład odpowiedzi na pytanie o to jakie czynniki 

według ankietowanych najbardziej ograniczają rozwój wykorzystywania technologii 

cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw. Uczestnicy badania 

jednoznacznie wskazali, że najbardziej istotny w tym zakresie jest system ubezpieczeń upraw 

dotowanych z budżetu państwa i niepewność co do poziomu dopłat w przyszłości. Dużym 

ograniczeniem jest według nich także brak odpowiednich rozwiązań na rynku w tym zakresie 

(outsourcing), które można by dostosować do potrzeb. Badani zgadzają się też co do tego, że 

przeszkodę mogą stanowić wysokie koszty funkcjonowania i obsługi rozwiązań. Zdania 

ankietowanych są podzielone odnośnie czynników takich jak brak działań konkurencji w tym 

zakresie czy brak oczekiwań klientów, aby wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii 

cyfrowych, natomiast nie zgadzają się oni, co do tego, że czynnikami ograniczającymi 
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wykorzystywanie przez nich technologii cyfrowych są: brak wymagań ustawodawcy lub 

organów nadzoru narzucających konieczność wykorzystywania technologii w danych 

obszarach, wysokie koszty wprowadzenia tych rozwiązań, obawy osób decyzyjnych  

w zakładach ubezpieczeń odnośnie do funkcjonowania tych rozwiązań technologicznych czy 

niechęć do nowych rozwiązań, kiedy obecne funkcjonują wystarczająco dobrze. Zdecydowanie 

nie zgadzają się też z tym, że czynnikami ograniczającymi są: ograniczony popyt na 

ubezpieczenia upraw, brak oczekiwań pracowników lub pośredników, aby wprowadzać 

rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych czy też brak odpowiedniej wiedzy na ten temat 

wśród kadry i/lub konieczność zatrudnienia nowych osób. 

 

Wykres 4.13 Czynniki ograniczające wykorzystywanie technologii cyfrowych w działalności 
bezpośredniej ubezpieczycieli upraw – ujęcie ogólnorynkowe 
Łączna skala punktów -8 do 8, możliwe odpowiedzi punktowane w skali -2 do 2 
Źródło: opracowanie własne  
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Zakończenie 

Technologie cyfrowe stały się jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych 

narzędzi wykorzystywanych przez instytucje finansowe celem usprawniania ich działalności  

i podnoszenia jakości oferowanych usług. Transformacja cyfrowa obecna jest w niemal 

wszystkich dziedzinach życia i zmienia sposób funkcjonowania jednostek, przedsiębiorstw, 

instytucji i całych społeczeństw. W niniejszej rozprawie podjęta została tematyka powyższej 

rewolucji w kontekście jej występowania na rynku ubezpieczeń upraw, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw. Rynek ten, choć nie jest 

rynkiem dużym zarówno w kontekście liczby zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia 

upraw, jak i w kontekście udziału w rynku ubezpieczeń20, stanowi istotny element dla 

stabilności funkcjonowania producentów rolnych, gospodarki i państwa.  

Rozważania w rozprawie rozpoczęto od opisania roli technologii w procesie rozwoju 

gospodarczego w świetle wybranych teorii ekonomicznych, to jest instytucjonalizmu i teorii 

rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera oraz bardziej współczesnej koncepcji, 

gospodarki opartej na wiedzy oraz w kontekście zachodzącej czwartej rewolucji przemysłowej. 

Analizie poddana została literatura przedmiotu, przeprowadzone zostały przeglądy 

bibliometryczne i literaturowe publikacji z zakresu wykorzystywania technologii cyfrowych  

w ubezpieczeniach i na wyższym poziomie szczegółowości, z zakresu wykorzystywania 

technologii cyfrowych w ubezpieczeniach upraw. Drugi rozdział rozpoczęto od opisania 

znaczenia i charakteru produkcji roślinnej z uwzględnieniem jej różnorodności. Szczególną 

uwagę zwrócono na polskich producentów rolnych i warunki ich funkcjonowania. W dalszej 

części opisano zagrożenia związane z prowadzeniem produkcji roślinnej oraz ubezpieczenia 

upraw jako instrument transferu skutków niektórych rodzajów ryzyka. Rynek ubezpieczeń 

upraw w Polsce został scharakteryzowany pod względem jego historii, prawnych  

i ekonomicznych uwarunkowań, jego uczestników oraz specyfiki ich funkcjonowania.  

W kolejnym rozdziale skupiono się na zastosowaniach technologii cyfrowych na rynku 

                                                      
20 W ostatnich 5-u latach średnioroczna składka przypisana brutto wahała się między około 0,6 a 0,8 mld zł. Dla 
porównania w dziale II ubezpieczeń składka przypisana brutto wyniosła 42 mld zł w roku 2020, a w grupach 8 i 9 
działu II 7,5 mld zł (Polska Izba Ubezpieczeń, 2021, s. 95-97)). Ubezpieczenia upraw zaliczane są do grup 8 i 9 
działu II. Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej są to: „Grupa 8. Ubezpieczenia szkód 
spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez: 1) ogień; 
2) eksplozję; 3) burzę; 4) inne żywioły; 5) energię jądrową; 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia; Grupa 9: 
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez 
grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8”. 
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ubezpieczeń, opisano prawne warunki wykorzystywania technologii cyfrowych na rynkach 

finansowych, potrzeby rynkowe, fenomen insurtechu i przykładowe zastosowania 

poszczególnych technologii cyfrowych na rynku ubezpieczeń, z uwzględnieniem rynku 

ubezpieczeń upraw. Tak przeprowadzone rozważania teoretyczne i analizy pozwoliły na 

sformułowanie problemu badawczego, celu badań oraz zadań i hipotez badawczych.  Na ich 

podstawie przygotowane i zrealizowane zostały badania, których wyniki zaprezentowane 

zostały w rozdziale empirycznym.  

Przeprowadzone rozważania i badania empiryczne miały pozwolić, jak wskazano we wstępie, 

na „poznanie stanu i uwarunkowań wykorzystywania technologii cyfrowych w ramach 

działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw”. Uznano, że do osiągnięcia tego celu 

konieczna jest realizacja pomniejszych zadań badawczych, które wyszczególnione zostały  

w tabeli 5.1.  

Tabela 5.1 Zadania badawcze z miejscami ich realizacji w pracy 

Numer zadania 
badawczego Treść Rozdział 

1. 
Wyodrębnienie koncepcji teoretycznych wyjaśniających rolę rozwoju 
technologicznego. 

1 

2. 
Określenie specyfiki produkcji roślinnej i rodzajów ryzyka z nią 
związanych oraz specyfiki ubezpieczeń upraw. 

2 

3. 
Określenie obszarów wykorzystywania technologii cyfrowych na rynku 
ubezpieczeń oraz efektów ich stosowania. 

1.6, 3 

4. 
Identyfikacja obszarów i celów wykorzystywania technologii 
cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw. 

1.6.3, 2.5.3, 3.4, 4 

5. 
Wskazanie czynników wspierających i ograniczających 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej 
ubezpieczycieli upraw. 

4.2 

6. 

Wskazanie oczekiwań przedstawicieli zakładów ubezpieczeń na temat 
rozwoju wykorzystywania technologii cyfrowych przez ubezpieczycieli 
upraw w przyszłości. 

4.3 

Źródło: opracowanie własne 

Zadania badawcze o numerach 1, 2, 3 i 4 zostały przeprowadzone w znacznej mierze  

w rozdziałach teoretycznych. Ich realizacja pozwoliła na wskazanie i sformułowanie problemu 

poruszanego w pracy i przygotowania badania ankietowego, które stanowiło podstawę do 

wniosków przedstawionych w rozdziale 4 wysnutych w wyniku realizacji zadań badawczych 5  

i 6.   

Analiza odpowiedzi ankietowanych pozwoliła na następującą weryfikację pięciu zbiorczych 

hipotez badawczych, numerowanych od H.1 do H.5, składających się z hipotez podrzędnych 
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oznaczanych H.n.x (gdzie n jest numerem hipotezy głównej, a x jest kolejną literą numerującą 

badany aspekt. Każda z hipotez została potwierdzona dla wskazanych przypadków (tak zwana 

konfirmacja hipotezy) (Skarbek, 2013, s. 19). 

H.1 Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw wykorzystują w działalności 

bezpośredniej określone technologie cyfrowe.  

Poszczególne aspekty hipotezy H.1 zostały zweryfikowane następująco (tabela 5.2)21: 

Tabela 5.2 Weryfikacja poszczególnych aspektów hipotezy H.1 

Aspekty zweryfikowane pozytywnie Aspekty zweryfikowane negatywnie 
H.1.G Internet rzeczy H.1.D Blockchain (technologia rejestrów 

rozproszonych) 
H.1.C Aplikacje webowe (internetowe) H.1.F Chmury obliczeniowe 
H.1.A Analiza danych big data H.1.J Uczenie maszynowe i sztuczna 

inteligencja 
H.1.H Platformy video H.1.E Chatboty lub robodoradztwo 
H.1.B Aplikacje mobilne 
H.1.I Media społecznościowe 

Źródło: opracowanie własne 

Ubezpieczyciele najpowszechniej wykorzystują urządzenia z obszaru internetu rzeczy, które 

dają możliwość zbierania danych do ich dalszej analizy, czyli dronów, zdjęć satelitarnych, zdjęć 

wykonywanych podczas oblotów samolotami. Stanowią one podstawę zawierania umów 

ubezpieczenia (pozwalają na geolokalizację działek), wykorzystywane są w ocenie ryzyka  

i likwidacji szkód. Standardem na rynku jest także wykorzystywanie aplikacji internetowych 

służących m.in. obsłudze procesów, w szczególności w zakresie sprzedaży, likwidacji szkód, 

rozliczania umów. Aplikacje webowe stanowią ponadto narzędzie pracy dla pracowników 

zakładów ubezpieczeń, rzeczoznawców i pośredników ubezpieczeniowych, którym są one 

udostępniane. Przeważająca część zakładów ubezpieczeń deklaruje wykorzystywanie analizy 

danych big data oraz platform video, które są ważne w działalności większości zakładów 

ubezpieczeń. Aplikacje mobilne i media społecznościowe są wykorzystywane przez zakłady 

ubezpieczeń, choć nie przywiązuje się do nich dużej wagi. Obecnie ubezpieczyciele nie 

wykorzystują technologii cyfrowych takich jak, blockchain, chmury obliczeniowe, uczenie 

maszynowe i sztuczna inteligencja oraz chatboty i robodoradztwo, jednak warto zaznaczyć, że 

oczekują oni, że w przyszłości będą one powszechnie stosowane na rynku (wykres 4.8). 

                                                      
21 Kolejność uwzględnienia kolejnych hipotez podrzędnych w tabelach (5.2-5.6) jest zbieżna z kolejnością 
opisywania poszczególnych aspektów w rozdziale 4.  
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H.2 Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw wykorzystują technologie 

cyfrowe w określonych obszarach prowadzonej działalności bezpośredniej.   

Poszczególne aspekty hipotezy H.2 zostały zweryfikowane następująco (tabela 5.3): 

Tabela 5.3 Weryfikacja poszczególnych aspektów hipotezy H.2 

Aspekty zweryfikowane pozytywnie Aspekty zweryfikowane negatywnie 
H.2.D Modelowanie ryzyka i taryfikacja H.2.N Wykrywanie nieprawidłowości 
H.2.H Prowadzenie szkoleń i działalności 

edukacyjnej 
H.2.A Bezpieczeństwo danych 

H.2.B Likwidacja szkód H.2.K Sprzedaż bezpośrednia 
H.2.F Prognozowanie   
H.2.L Underwriting 
H.2.I Raportowanie 
H.2.M Wartość dodana dla rolnika 
H.2.J Rozwój i innowacje produktowe 
H.2.C Marketing 
H.2.G Prowadzenie sprzedaży 
H.2.E Obsługa procesów  

Źródło: opracowanie własne 

Kluczowymi obszarami, w których ubezpieczyciele wykorzystują technologie cyfrowe są: 

modelowanie ryzyka i taryfikacja, prowadzenie szkoleń i działalności edukacyjnej oraz 

likwidacja szkód. Ubezpieczyciele są świadomi obszarów, w których możliwe jest 

wykorzystywanie technologii cyfrowych i deklarują ich wykorzystywanie bądź prowadzenie 

prac prowadzących do wdrażania w ich przedsiębiorstwach takich rozwiązań. Należy zauważyć 

przy tym, że wszyscy badani jednoznacznie odrzucają możliwość wykorzystywania technologii 

cyfrowych celem prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, na przykład przez internet. 

Przekonanie takie jest bardzo silnie nawet wobec perspektyw na przyszłość (wykres 4.10). 

Obecnie na rynku ubezpieczeń najczęściej oferowane są przez internet najbardziej 

powszechne i zunifikowane umowy ubezpieczenia, jak proste ubezpieczenia życiowe, 

turystyczne czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego 

lub autocasco. W przypadku ubezpieczeń upraw konieczny jest dość wysoki poziom 

indywidualizacji umów już na etapie ich zawierania, wynikający w szczególności z konieczności 

deklaracji upraw i pól nawet z dokładną lokalizacją działek ewidencyjnych, na których się 

znajdują i ich powierzchnią oraz indywidualnie deklarowanymi sumami ubezpieczenia. 

Sytuacja ta świadczy także o bardzo istotnej roli, którą odgrywają na rynku ubezpieczeń upraw 

pośrednicy ubezpieczeniowi.  
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H.3 Zakłady ubezpieczeń wykorzystują technologie cyfrowe w ramach prowadzonej 

działalności bezpośredniej w określonych celach.  

Poszczególne aspekty hipotezy H.3 zostały zweryfikowane następująco (tabela 5.4): 

Tabela 5.4 Weryfikacja poszczególnych aspektów hipotezy H.3 

Aspekty zweryfikowane pozytywnie Aspekty zweryfikowane negatywnie 
H.3.T Ulepszenie metod oceny ryzyka, 

taryfikacji, prognozowania 
H.3.BB Wzrost rozpoznawalności marki 

wśród klientów 
H.3.O 

Podniesienie wydajności procesów 
H.3.W Większa obiektywność i 

dokładność w podejmowaniu 
decyzji 

H.3.S Szybszy obieg danych i 
dokumentów 

H.3.D Dostosowanie do działań 
konkurencji 

H.3.R Pozyskiwanie nowych klientów, 
wzrost sprzedaży 

H.3.F Możliwość bezpośredniej 
komunikacji z grupą docelową 

H.3.P Polepszenie wizerunku 
przedsiębiorstwa 

H.3.J Obniżenie składek 
ubezpieczeniowych 

H.3.B Bardziej precyzyjne określanie 
wysokości szkody 

H.3.AA Wzrost popularności ubezpieczeń 
komercyjnych 

H.3.M Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa danych 

  

H.3.C Dostęp do danych z poziomu 
różnych urządzeń i miejsc 

H.3.E Dostosowanie organizacji do 
zachodzących zmian 
technologicznych 

H.3.Z Wzrost lojalności klientów 
H.3.G Możliwość rozszerzenia produktu 

lub zakresu ochrony 
H.3.CC Zwiększenie świadomości 

ubezpieczeniowej i wiedzy wśród 
klientów 

  

H.3.A Automatyzacja procesu 
decyzyjnego 

  

H.3.Y Wykrywanie nieprawidłowości i ich 
eliminacja 

  

H.3.H Możliwość skalowania rozwiązań    

H.3.K Oszczędność finansowa   

H.3.V Usprawnienie procesu likwidacji 
szkód 

  

H.3.U Usprawnienie procesu dystrybucji 
ubezpieczeń 

  

H.3.N Podniesienie poziomu 
obiektywizmu likwidacji szkód w 
oczach klientów 

  

H.3.I Obniżenie poziomu skomplikowania 
umów z punktu widzenia klientów 

  

Źródło: opracowanie własne 

Hipotezy H.3.L, H.3.Q I H.3.X nie zostały zweryfikowane jednoznacznie.  
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Główne cele wykorzystywania technologii cyfrowych przez zakłady ubezpieczeń można 

określić jako szeroko rozumiane usprawnienie procesów, począwszy od oceny ryzyka  

i taryfikacji, przez marketing, sprzedaż i obieg dokumentów, kończąc na likwidacji szkód. 

Przedstawiciele zakładów ubezpieczeń widzą potencjał w technologiach cyfrowych, który 

próbują w ramach prowadzonej działalności przełożyć na procesy. Takie działania prowadzą  

i mogą prowadzić do szeregu korzyści, począwszy od oszczędności i przyspieszenia procesów 

do podniesienia poziomu świadczonych usług. Ubezpieczyciele nie widzą przy tym jednak 

możliwości, aby wykorzystywanie technologii cyfrowych przełożyło się na obniżenie składek 

ubezpieczeniowych czy wzrost popularności ubezpieczeń komercyjnych. Można to wiązać  

z dominującym wpływem ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

na funkcjonowanie rynku ubezpieczeń upraw. Oznacza to także, że ubezpieczyciele nie widzą 

w wykorzystaniu technologii cyfrowych potencjału do zniwelowania jednego z największych 

problemów zgłaszanych przez klientów, to jest zbyt wysokich według nich składek 

ubezpieczeniowych.   

H.4 Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw identyfikują określone czynniki 

(także potencjalne) wspierające wykorzystywanie technologii cyfrowych.  

Poszczególne aspekty hipotezy H.4 zostały zweryfikowane następująco (tabela 5.5): 

Tabela 5.5 Weryfikacja poszczególnych aspektów hipotezy H.4 

Aspekty zweryfikowane pozytywnie Aspekty zweryfikowane negatywnie 
H.4.M Posiadanie odpowiednich środków 

finansowych na rozwój w tym 
obszarze 

H.4.R Wcześniejsze wykorzystywane tych 
technologii już innych liniach 
produktowych  

H.4.C 
Chęć ciągłego rozwoju i ulepszania 
posiadanych rozwiązań 

H.4.Q Utrzymująca się lub powracająca 
pandemia COVID-19 (lub inna) i 
wynikająca z niej konieczność 
reorganizacji niektórych procesów 

H.4.P Ugruntowana pozycja zakładu 
ubezpieczeń na rynku 

H.4.I 
Ograniczenie konkurencji 

H.4.J 
Otwartość osób decyzyjnych na 
wykorzystywanie technologii 
cyfrowych 

H.4.T Zmiana systemu ubezpieczeń 
upraw dotowanych z budżetu 
państwa, np. ubezpieczanie 
dochodów rolniczych 

H.4.K Otwartość pracowników na 
wykorzystywanie technologii 
cyfrowych 

H.4.E 
Istotnie mniejsza suma dopłat do 
składek z budżetu państwa 

H.4.L Pojawienie się nowej konkurencji na 
rynku 
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Tabela 5.5 (c.d) Weryfikacja poszczególnych aspektów hipotezy H.4 

Aspekty zweryfikowane pozytywnie Aspekty zweryfikowane negatywnie 
H.4.S Wymagania nadzorcy lub 

ustawodawcy, aby wybrane procesy 
realizować w określony sposób, np. 
smart kontrakty, dysponowanie 
dopłatami przez blockchain 

 

 

H.4.N Postępująca cyfryzacja w różnych 
dziedzinach życia i innych branżach 

H.4.A Bodźce finansowe wspierające 
cyfryzację rolnictwa (np. programy 
kierowane do gospodarstw rolnych) 

H.4.O Prorozwojowe działania instytucji 
rynkowych w tym zakresie 

H.4.F Istotnie większa suma dopłat do 
składek z budżetu państwa 

Źródło: opracowanie własne 

Hipotezy H.4.B, H.4.D, H.4.G i H.4.H nie zostały zweryfikowane jednoznacznie.  

Jako główne czynniki wspierające wykorzystywanie technologii cyfrowych na rynku 

ubezpieczeń upraw przedstawiciele zakładów ubezpieczeń wskazują czynniki świadczące o sile 

i potencjale ich przedsiębiorstwa, wśród których znajdują się: posiadanie odpowiednich 

zasobów pieniężnych i ludzkich, ugruntowana pozycja na rynku, chęć rozwijania organizacji 

czy otwartość osób decyzyjnych i pracowników na wykorzystywanie nowych technologii. 

Wśród czynników zewnętrznych prorozwojowe znaczenie mają: pojawienie się nowej 

konkurencji, postępująca cyfryzacja w innych obszarach życia, ewentualne wymagania 

nadzorcy, aby określone procesy realizować w narzucony z góry sposób i w końcu 

prorozwojowe działania instytucji rynkowych bądź istotne zwiększenie sumy dopłat z budżetu 

państwa do składek. Ubezpieczyciele wskazują ponadto, że na rozwój wykorzystywania przez 

nich technologii cyfrowych pozytywnego wpływu nie będzie miało: zmniejszenie konkurencji, 

ewentualna zmiana systemu ubezpieczeń upraw np. na ubezpieczanie dochodów rolniczych, 

istotne zmniejszenie sumy dopłat do składek z budżetu państwa czy utrzymująca się lub 

powracająca pandemia i konieczność funkcjonowania w warunkach jej trwania. 

Ubezpieczyciele nie znajdują też pozytywnego wpływu wcześniejszego wykorzystywania 

technologii cyfrowych przez ich organizację w ramach innych linii produktów 

ubezpieczeniowych na wykorzystywanie przez nich technologii cyfrowych w obszarze 

ubezpieczeń upraw.  
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H.5 Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia upraw identyfikują określone czynniki 

(także potencjalne) ograniczające wykorzystywanie technologii cyfrowych. 

Poszczególne aspekty hipotezy H.5 zostały zweryfikowane następująco (tabela 5.6): 

Tabela 5.6 Weryfikacja poszczególnych aspektów hipotezy H.5 

Aspekty zweryfikowane pozytywnie Aspekty zweryfikowane negatywnie 
H.5.O Trudności w dostosowaniu rozwiązań 

dostępnych na rynku (outsourcing) 
do własnych potrzeb lub brak takich 
rozwiązań 

H.5.B Ograniczone działania konkurencji 
w tym zakresie 

H.5.K Obawa, że wprowadzone 
rozwiązania nie spełnią swoich zadań 

H.5.E Posiadanie nieodpowiednich 
zbiorów danych 

H.5.N System ubezpieczeń upraw 
dotowanych z budżetu państwa i 
niepewność co do poziomu dopłat w 
przyszłości 

H.5.Q Wysokie koszty wprowadzenia tych 
rozwiązań 

H.5.P Wysokie koszty funkcjonowania i 
obsługi rozwiązań 

H.5.I Brak zaufania do skuteczności tych 
technologii 

 

 

H.5.F Brak odpowiedniego/dostatecznie 
licznego kapitału ludzkiego 

H.5.H Brak wymagań ustawodawcy lub 
organów nadzoru narzucających 
konieczność wykorzystywania 
technologii w danych obszarach 

H.5.L Obawy osób decyzyjnych w 
zakładach ubezpieczeń odnośnie 
do funkcjonowania tych rozwiązań 
technologicznych 

H.5.J Niechęć do nowych rozwiązań, 
kiedy obecne funkcjonują 
wystarczająco dobrze 

H.5.M Ograniczony popyt na 
ubezpieczenia upraw 

H.5.D Ograniczone oczekiwania 
pracowników lub pośredników, aby 
wprowadzać rozwiązania z zakresu 
technologii cyfrowych 

H.5.G Brak odpowiedniej wiedzy na ten 
temat wśród kadry i/lub 
konieczność zatrudnienia nowych 
osób 
 

Źródło: opracowanie własne 

Hipotezy H.5.A, H.5.C oraz H.5.R nie zostały zweryfikowane jednoznacznie.  

Jako główne czynniki ograniczające wykorzystywanie technologii cyfrowych na rynku 

ubezpieczeń upraw przedstawiciele zakładów ubezpieczeń wskazali trudności w dostosowaniu 

rozwiązań dostępnych na rynku (outsourcing) do własnych potrzeb lub brak dostępności 

takich rozwiązań oraz funkcjonowanie w ramach systemu ubezpieczeń upraw dotowanych  
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z budżetu państwa i niepewności co do poziomu dopłat w przyszłości. Ubezpieczycielom 

towarzyszą ponadto obawy właściwe dla wprowadzania nowych rozwiązań. Obawiają się, że 

nie spełnią pokładanych w nich oczekiwań oraz związane będą z wysokimi kosztami 

funkcjonowania i ich obsługi, które w przypadku niepewnych rezultatów mogą być szczególnie 

dotkliwe. Ubezpieczyciele nie widzą przy tym negatywnego wpływu czynników takich jak: brak 

odpowiednich zbiorów danych, braki kadrowe, niedostateczna wiedza, brak działań 

konkurencji czy wysokie koszty samego wprowadzania rozwiązań.  

 Przedstawione w niniejszej rozprawie doktorskiej rozważania pozwoliły na ukazanie,  

w warstwie teoretycznej, zakładów ubezpieczeń jako przedsiębiorstw odgrywających istotną 

rolę we wprowadzaniu innowacji, wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, które 

przekładają się na rozwój gospodarczy i rozwój społeczeństw. Funkcjonujące w ramach 

czwartej rewolucji przemysłowej zakłady ubezpieczeń to przedsiębiorstwa oparte na wiedzy, 

które wykorzystują wiedzę w postaci technologii cyfrowych i przetwarzają ją na wartość 

dodaną zarówno z punktu widzenia funkcjonowania ich samych, jak i ich klientów oraz całego 

rynku. Przeprowadzone badania pozwoliły w warstwie praktycznej na zbadanie poziomu  

i zakresu wykorzystywania technologii cyfrowych w ramach działalności bezpośredniej 

zakładów ubezpieczeń oferujących na polskim rynku ubezpieczenia upraw oraz poznanie 

punktu widzenia przedstawicieli zakładów ubezpieczeń na wykorzystywanie technologii 

cyfrowych obecnie i w przyszłości, ich roli oraz czynników prorozwojowych i ograniczających 

ich stosowanie. Wśród czynników ograniczających rozwój w badanym obszarze jako 

najistotniejsze można wskazać brak odpowiednich dla zakładów ubezpieczeń rozwiązań 

outsourcingowych, które mogłyby zostać dostosowane do ich potrzeb oraz funkcjonowanie  

w warunkach niepewności. Związana jest ona w szczególności z prowadzeniem działalności na 

rynku regulowanym przez corocznie podpisywane umowy z Ministrem właściwym ds. 

rolnictwa w sprawie dopłat do składek z budżetu państwa. Kwestie tę dodatkowo potęguje 

brak przejrzystości dotyczący kryteriów ich przyznawania. Wyzwanie dla wykorzystywania 

technologii cyfrowych stanowi również specyfika umów ubezpieczenia upraw, w których 

istotne są cechy szczególne przedmiotów ubezpieczenia. Przekłada się to na trudności  

w standaryzacji umów i automatyzacji procesów. Kolejnym wymagającym i kluczowym dla 

ubezpieczycieli obszarem jest likwidacja szkód, która musi być przeprowadzana w sposób 

indywidualny i wymaga obecności rzeczoznawców w określonym miejscu i czasie.  
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Warto zauważyć, że rynek ubezpieczeń upraw, szczególnie pod względem liczby 

zakładów oferujących te produkty jest stosunkowo niewielki, stanowiąc siedem zakładów 

ubezpieczeń, z czego cztery, biorące udział w badaniu empirycznym zaprezentowanym  

w niniejszej pracy, stanowią pod względem udziału w rynku mierzonym składką przypisaną 

brutto ponad 90%. Przekłada się to na brak możliwości zastosowania bardziej 

zaawansowanych metod wnioskowania statystycznego niż przedstawione w niniejszej pracy. 

Przeprowadzone badanie może jednak stanowić doskonałą podstawę do dalszych analiz. 

Kolejny krok w zakresie rozpoznania poruszanego w pracy problemu badawczego mogłyby 

stanowić wywiady pogłębione, skupiające się w szczególności na konkretnych, bardziej 

technicznych sposobach wykorzystywania technologii cyfrowych (np. case study) oraz ich 

mierzalnych efektów. Optymizmem napawa przekonanie badanych, że przed technologiami 

cyfrowymi jest jeszcze duże pole dla rozwoju i fakt, że wiązane są z nimi różne nadzieje. 

Technologie mogą mieć zastosowanie w różnych obszarach funkcjonowania ubezpieczycieli 

upraw, a w konsekwencji przekładać się na rozwój całego rynku. 
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Załączniki 

Załącznik 1  - Treść zaproszenia do udziału w badaniach 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza, który będzie 

podstawą do zrealizowania badań dotyczących wykorzystywania technologii cyfrowych na 

polskim rynku ubezpieczeń upraw. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do 

przygotowania rozprawy doktorskiej pt. „Wykorzystywanie technologii cyfrowych  

w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw” w Katedrze Ubezpieczeń na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Mamy nadzieję, że wzięcie przez Państwa udziału 

w badaniu skierowanym wyłącznie do ubezpieczycieli upraw będzie stanowiło sposobność do 

przyjrzenia się rozwiązaniom stosowanym w zakładzie ubezpieczeń, który Państwo 

reprezentują, usystematyzowania wiedzy dotyczącej zastosowań technologii cyfrowych na 

rynku ubezpieczeń, a także będzie stanowiło wkład dla rozwoju nauki w zakresie ubezpieczeń 

w Polsce. 

Badania dotyczące wykorzystywania technologii cyfrowych na rynkach ubezpieczeniowych 

wskazują na rosnącą popularność takich rozwiązań i ich daleko idące pozytywne konsekwencje 

dla zakładów ubezpieczeń stanowiące m.in. usprawnienie i przyspieszenie procesów, 

zyskiwanie nowych i utrzymywanie obecnych klientów, ograniczanie kosztów funkcjonowania, 

wzrost bezpieczeństwa danych czy polepszenie wizerunku. Biorąc pod uwagę coraz większe 

upowszechnienie się technologii cyfrowych, a także wyzwania dotyczące funkcjonowania 

ubezpieczycieli upraw zastanawiające jest, w jakim zakresie technologie cyfrowe już są i będą 

stosowane w przyszłości oraz jak wpływają i mogą wpływać na poprawę funkcjonowania 

procesów w zakładach ubezpieczeń oraz rozwój ubezpieczeń upraw. Przeprowadzane badania 

mają na celu uzupełnienie powyższej luki i uzyskanie informacji, które pozwolą odpowiedzieć 

na pytanie jaki jest stan oraz jakie są przyczyny i ograniczenia wykorzystywania technologii 

cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw na polskim rynku, a także jakie 

są perspektywy i oczekiwania dotyczące ich dalszego wykorzystywania. 

Niniejsze badanie ma charakter anonimowy, a uzyskane w jego wyniku informacje stanowić 

będą dane poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczo-naukowych. 

Pozyskane dane będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
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tajemnicy statystycznej (Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.) oraz ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.)). 

Aby przejść do ankiety proszę kliknąć w poniższy link (formularz Google): 

https://forms.gle/d9m9zTrq2b8iFQg68 

W przypadku ewentualnych problemów prosimy o informację, wtedy prześlemy Państwu 

formularz w pliku PDF. 

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli uda się Państwu wypełnić kwestionariusz do dnia 5 lipca br.   

Po zrealizowaniu badań, w ramach podziękowania za poświęcony przez Państwa czas na 

wypełnienie kwestionariusza, chcielibyśmy przekazać Państwu opracowanie stanowiące 

swoistego rodzaju raport rynkowy, będący jednym z obszarów rozprawy doktorskiej, 

dotyczący poruszanych w kwestionariuszu zagadnień. Mamy nadzieję, że spotka się on  

z Państwa zainteresowaniem, w szczególności, gdyż dotyczyć on będzie jedynie linii 

produktowej ubezpieczeń upraw rolnych. 

W przypadku pytań proszę o kontakt z doktorantką w Katedrze Ubezpieczeń UEP: Anną 

Chojan, tel. (--- ---- ----), e-mail: anna.chojan@ue.poznan.pl. 
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Załącznik 2 – Kwestionariusz ankietowy 

 
Badanie – Wykorzystywanie technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej 
ubezpieczycieli upraw 

 

Szanowni Państwo,  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest uzyskanie 

opinii na temat wykorzystywania technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej 

ubezpieczycieli upraw. Ankieta składa się z 10 pytań podzielonych na dwie sekcje; pytania 1-5 

dotyczą sytuacji w Państwa zakładzie ubezpieczeń, natomiast pytania 6-10 odnoszą się do 

Państwa spojrzenia na rynek, odczuć i oczekiwań odnośnie do dalszego rozwoju rynku 

ubezpieczeń upraw w Polsce w kontekście wykorzystywania przez ubezpieczycieli technologii 

cyfrowych. W przypadku niektórych pytań mają Państwo możliwość dopisania własnych 

odpowiedzi (oznaczone są one numerem pytania z literą "a"). Wypełnienie ankiety zajmuje 

około 15 minut.  

Jeżeli w Państwa zakładzie ubezpieczeń prowadzone są także inne linie ubezpieczeń, proszę  

w miarę możliwości o udzielanie odpowiedzi dotyczących wyłącznie linii ubezpieczeń upraw.    

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby pracy 

doktorskiej.  

Z góry dziękuję za poświęcony czas.  

Anna Chojan  

Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  

*Wymagane odpowiedzi 
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CZĘŚĆ 1 

Wykorzystywanie technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej  ubezpieczycieli 
upraw na polskim rynku - stan obecny (Pytania 1-5) 

Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń (pytania 1-2) w skali 1-5, gdzie: 

1. nie są wykorzystywane i tego nie planujemy  
2. nie są wykorzystywane, ale to planujemy  
3. są wykorzystywane w umiarkowanym stopniu lub trwają prace nad ich wdrożeniem  
4. są wykorzystywane i przywiązujemy do nich dużą wagę  
5. trudno powiedzieć, nie rozważaliśmy ich wykorzystania/nie dotyczy 

 

1. W jakim zakresie poniższe technologie cyfrowe są wykorzystywane w Państwa zakładzie 
ubezpieczeń? * 
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Analiza danych big data      
Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja np. 
rozpoznawanie obrazów 

     

Internet rzeczy, np. pozyskiwanie danych z dronów, 
samolotów, satelitów, indywidualnych stacji pogodowych, 
sensorów na polach lub w maszynach rolniczych 

     

Blockchain, np. jako zdecentralizowana baza danych, smart 
kontrakty, cyfrowe podpisywanie dokumentów 

     

Chmury obliczeniowe np. przekazywanie i 
przechowywanie danych i dokumentów, usługi chmurowe 
np. Microsoft Azure 

     

Aplikacje mobilne      
Aplikacje webowe (internetowe)      
Chatboty lub robodoradztwo      
Media społecznościowe np. Facebook, Messenger, 
WhatsApp, Instagram, Google+, LinkedIn, Twitter 

     

Platformy video (np. YouTube, Vimeo, Vidyard, Wista)      
Inne, jakie? 
 …………………………………………………………… 
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2. W jakich obszarach poniższe technologie cyfrowe są wykorzystywane w Państwa zakładzie 
ubezpieczeń? * 
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Modelowanie ryzyka i taryfikacja      
Prognozowanie      
Underwriting      
Przygotowywanie raportów      
Rozwój produktu i innowacje produktowe, np. objęcie 
ochroną nowych ryzyk, nowe sposoby likwidacji szkód (np. 
ubezpieczenie parametryczne), umowy z indywidualną oceną 
ryzyka, on-demand (na żądanie) 

     

Marketing i pozyskiwanie nowych klientów, np. 
personalizowane reklamy, śledzenie zachowań klientów, 
konkursy w mediach społecznościowych 

     

Prowadzenie sprzedaży, np. aplikacje sprzedażowe dla 
pośredników 

     

Sprzedaż bezpośrednia, np. przez stronę internetową      

Prowadzenie szkoleń i działalność edukacyjna      
Likwidacja szkód, np. rozpoznawanie i analiza obszarów 
uszkodzonych ze zdjęć, automatyzacja procesu 

     

Obsługa procesów, np. call center, zarządzanie dokumentami      

Wykrywanie nieprawidłowości, np. prób oszustw 
ubezpieczeniowych 

     

Bezpieczeństwo danych, np. zdecentralizowane bazy danych, 
cyfrowe podpisy, smart kontrakty, biometria 

     

Wartość dodana dla rolnika, np. możliwość korzystania z 
portalu branżowego, danych ze stacji pogodowej, odczytów z 
czujników 

     

Inne, jakie?  
…………………………………………………………… 
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Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń (pytania 3-5) w skali 1-5, gdzie: 

1. zdecydowanie się nie zgadzam 
2. raczej się nie zgadzam 
3. raczej się zgadzam 
4. zdecydowanie się zgadzam 
5. trudno powiedzieć, nie mam zdania/nie dotyczy 

 

3. Jakie są cele i spodziewane efekty wykorzystywania technologii cyfrowych w Państwa 

zakładzie ubezpieczeń? * 
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Ulepszenie metod oceny ryzyka, taryfikacji, prognozowania      
Możliwość rozszerzenia produktu lub zakresu ochrony, np. 
przyjęcia do ubezpieczenia wcześniej nieubezpieczanych 
rodzajów upraw/ryzyk 

     

Podniesienie wydajności procesów      
Szybszy obieg danych i dokumentów      
Pozyskiwanie nowych klientów, wzrost sprzedaży      
Wzrost lojalności klientów      
Zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej i wiedzy wśród 
klientów 

     

Wzrost rozpoznawalności marki wśród klientów      
Polepszenie wizerunku przedsiębiorstwa      
Możliwość bezpośredniej komunikacji z grupą docelową      
Automatyzacja procesu decyzyjnego      
Bardziej precyzyjne określanie wysokości szkody      
Większa obiektywność i dokładność w podejmowaniu decyzji      
Wykrywanie nieprawidłowości i ich eliminacja np. prób 
oszustw ubezpieczeniowych 

     

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych      
Dostęp do danych z poziomu różnych urządzeń i miejsc      
Możliwość skalowania rozwiązań (zasobów IT, tj. mocy 
obliczeniowej, przepustowości, magazynów danych w 
zależności od aktualnych potrzeb) 

     

Oszczędność finansowa, np. obniżenie kosztów 
funkcjonowania (oszczędność sprzętu, oprogramowania, 
konfiguracji, obniżenie kosztów utrzymywania infrastruktury 
IT) 

     

Dostosowanie do działań konkurencji w zakresie 
wykorzystywania technologii cyfrowych 

     

Dostosowanie organizacji do zachodzących zmian 
technologicznych 

     

Inne, jakie?  ……………………………………………………………      
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4. Jakie są czynniki wspierające wykorzystywanie technologii cyfrowych w Państwa zakładzie 

ubezpieczeń?* 
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Otwartość osób decyzyjnych na wykorzystywanie 
technologii cyfrowych 

     

Otwartość pracowników na wykorzystywanie technologii 
cyfrowych 

     

Posiadanie odpowiednich środków finansowych na 
rozwój w tym obszarze 

     

Wcześniejsze wykorzystywane tych technologii już 
innych liniach produktowych w naszym zakładzie 
ubezpieczeń 

     

Ugruntowana pozycja zakładu ubezpieczeń na rynku      
Działania konkurencji w tym zakresie      
Chęć ciągłego rozwoju i ulepszania posiadanych 
rozwiązań 

     

Bycie częścią większej organizacji      
Oczekiwania klientów, aby wprowadzać rozwiązania z 
zakresu technologii cyfrowych 

     

Oczekiwania pracowników lub pośredników, aby 
wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii 
cyfrowych 

     

Inne, jakie? 
 …………………………………………………………… 
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5. Jakie są czynniki ograniczające wykorzystywanie technologii cyfrowych w Państwa zakładzie 

ubezpieczeń?* 
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Zbyt wysokie koszty wprowadzenia rozwiązań      
Zbyt wysokie koszty funkcjonowania rozwiązań      
Zbyt wczesny etap rozwoju zakładu ubezpieczeń      
Brak odpowiedniego/dostatecznie licznego kapitału 
ludzkiego 

     

Brak działań konkurencji w tym zakresie      
Trudności w dostosowaniu rozwiązań dostępnych na rynku 
(outsourcing) do własnych potrzeb 

     

Brak odpowiednich zbiorów danych      
Obawa, że wprowadzone rozwiązania nie spełnią swoich 
zadań 

     

Brak zaufania do skuteczności tych technologii      
Przekonanie, że obecne rozwiązania są wystarczające – nie 
mamy takiej potrzeby 

     

Brak dostatecznej wiedzy nt. możliwości zastosowania 
technologii cyfrowych 

     

Inne, jakie? 
 …………………………………………………………… 
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CZĘŚĆ 2 

Oczekiwania i perspektywy dotyczące dalszego rozwoju rynku ubezpieczeń upraw  
w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych (pytania 6-10) 

Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń (pytanie 6) w skali 1-5, gdzie: 

1. nie będą używane w ogóle 
2. mało znaczące, będą wykorzystywane marginalnie, w formie testowania nowych 

rozwiązań lub jedynie przy realizacji wybranych potrzeb 
3. średnio znaczące, będą wykorzystywane dodatkowo jako pomoc w procesach, które 

funkcjonują standardowo 
4. bardzo znaczące, będzie używane powszechnie jako dominujące narzędzie w danym 

procesie 
5. nie wiem, trudno powiedzieć 

 
6.  Wykorzystanie których z poniższych technologii cyfrowych ma i może mieć według Państwa 
najszersze zastosowanie na rynku ubezpieczeń upraw w przyszłości? * 
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Analiza danych big data      
Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, np. 
rozpoznawanie obrazów 

     

Internet rzeczy, np. pozyskiwanie danych z dronów, 
samolotów, satelitów, indywidualnych stacji 
pogodowych, sensorów na polach lub w maszynach 
rolniczych 

     

Blockchain, np. jako zdecentralizowana baza danych, 
smart kontrakty, cyfrowe podpisywanie dokumentów 

     

Chmury obliczeniowe np. przekazywanie i 
przechowywanie danych i dokumentów, usługi 
chmurowe np. Microsoft Azure 

     

Aplikacje mobilne      
Aplikacje webowe (internetowe)      
Chatboty lub robodoradztwo      
Media społecznościowe np. Facebook, Messenger, 
WhatsApp, Instagram, Google+, LinkedIn, Twitter 

     

Platformy video (np. YouTube, Vimeo, Vidyard, Wista)      
Inne, jakie? 
 …………………………………………………………… 
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Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń (pytania 7-10) w skali 1-5, gdzie: 

1. zdecydowanie się nie zgadzam  
2. raczej się nie zgadzam  
3. raczej się zgadzam 
4. zdecydowanie się zgadzam 
5. trudno powiedzieć, nie mam zdania 
 

7. Jakie są lub mogą być według Państwa najważniejsze obszary wykorzystywania technologii 
cyfrowych na rynku ubezpieczeń upraw? * 
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Modelowanie ryzyka i taryfikacja      
Prognozowanie      
Underwriting      
Przygotowywanie raportów      
Rozwój produktu i innowacje produktowe, np. objęcie 
ochroną nowych ryzyk, nowe sposoby likwidacji szkód 
(np. ubezpieczenie parametryczne), umowy z 
indywidualną oceną ryzyka, on-demand (na żądanie) 

     

Marketing i pozyskiwanie nowych klientów, np. 
personalizowane reklamy, śledzenie zachowań klientów, 
konkursy w mediach społecznościowych 

     

Prowadzenie sprzedaży, np. aplikacje sprzedażowe dla 
pośredników 

     

Sprzedaż bezpośrednia, np. przez stronę internetową      
Prowadzenie szkoleń i działalność edukacyjna      
Likwidacja szkód, np. rozpoznawanie i analiza obszarów 
uszkodzonych ze zdjęć, automatyzacja procesu 

     

Obsługa procesów, np. call center, zarządzanie 
dokumentami 

     

Wykrywanie nieprawidłowości, np. prób oszustw 
ubezpieczeniowych 

     

Bezpieczeństwo danych, np. zdecentralizowane bazy 
danych, cyfrowe podpisy, smart kontrakty, biometria 

     

Wartość dodana dla rolnika, np. możliwość korzystania z 
portalu branżowego, danych ze stacji pogodowej, 
odczytów z czujników 

     

Inne, jakie? 
 …………………………………………………………… 
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8. Jakie efekty dla rynku ubezpieczeń upraw może mieć według Państwa wykorzystywanie 
technologii cyfrowych przez ubezpieczycieli? * 
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Możliwość powszechnego objęcia ochroną ryzyk, które są 
obecnie nieubezpieczalne lub rzadko obejmowane ochroną  
np. ryzyko suszy 

     

Obniżenie składek ubezpieczeniowych      
Rozwój produktów ubezpieczeniowych, np. ubezpieczenia 
na żądania lub taylor-made (np. na bazie zakresu ochrony 
preferowanego przez ubezpieczającego) 

     

Usprawnienie procesu dystrybucji ubezpieczeń      
Przyspieszenie procesu likwidacji szkód      
Podniesienie poziomu obiektywizmu likwidacji szkód w 
oczach klientów 

     

Obniżenie poziomu skomplikowania umów z punktu 
widzenia klientów 

     

Większa przejrzystość na rynku      
Polepszenie wizerunku rynku ubezpieczeń upraw      
Zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej      
Podniesienie powszechności ubezpieczeniowej      
Wzrost popularności ubezpieczeń komercyjnych      
Inne, jakie? 
 …………………………………………………………… 
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9. Jakie czynniki według Państwa najbardziej wspierają lub mogą wspierać rozwój 
wykorzystywania technologii cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw? 
* 
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Postępująca cyfryzacja w różnych dziedzinach życia i 
innych branżach 

     

Pojawienie się nowej konkurencji na rynku      
Ograniczenie konkurencji      
Bodźce finansowe wspierające cyfryzację rolnictwa (np. 
programy kierowane do gospodarstw rolnych) 

     

Prorozwojowe działania instytucji rynkowych w tym 
zakresie 

     

Istotnie większa suma dopłat do składek z budżetu 
państwa 

     

Istotnie mniejsza suma dopłat do składek z budżetu 
państwa 

     

Zmiana systemu ubezpieczeń upraw dotowanych z 
budżetu państwa, np. ubezpieczanie dochodów 
rolniczych 

     

Wymagania nadzorcy lub ustawodawcy, aby wybrane 
procesy realizować w określony sposób, np. smart 
kontrakty, dysponowanie dopłatami przez blockchain 

     

Utrzymująca się lub powracająca pandemia COVID-19 
(lub inna) i wynikająca z niej konieczność reorganizacji 
niektórych procesów 

     

Oczekiwania klientów, aby wprowadzać rozwiązania z 
zakresu technologii cyfrowych 

     

Oczekiwania pracowników lub pośredników, aby 
wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii 
cyfrowych 

     

Inne, jakie? 
 …………………………………………………………… 
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10. Jakie czynniki według Państwa najbardziej ograniczają rozwój wykorzystywania technologii 
cyfrowych w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw? * 
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Wysokie koszty wprowadzenia tych rozwiązań      
Wysokie koszty funkcjonowania i obsługi rozwiązań      
Brak działań konkurencji w tym zakresie      
Brak odpowiednich rozwiązań na rynku w tym zakresie 
(outsourcing), które można by dostosować do potrzeb 

     

Obawy osób decyzyjnych w zakładach ubezpieczeń 
odnośnie do funkcjonowania tych rozwiązań 
technologicznych 

     

Niechęć do nowych rozwiązań, kiedy obecne funkcjonują 
wystarczająco dobrze 

     

Brak oczekiwań klientów, aby wprowadzać rozwiązania z 
zakresu technologii cyfrowych 

     

Brak oczekiwań pracowników lub pośredników, aby 
wprowadzać rozwiązania z zakresu technologii 
cyfrowych 

     

Brak odpowiedniej wiedzy na ten temat wśród kadry 
i/lub konieczność zatrudnienia nowych osób 

     

Ograniczony popyt na ubezpieczenia upraw      
Brak wymagań ustawodawcy lub organów nadzoru 
narzucających konieczność wykorzystywania technologii 
w danych obszarach 

     

System ubezpieczeń upraw dotowanych z budżetu 
państwa i niepewność co do poziomu dopłat w 
przyszłości 

     

Inne, jakie? 
 …………………………………………………………… 
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METRYKA 
 
1. Udział ubezpieczeń upraw w przychodach zakładu ubezpieczeń (mierzonych składką 
przypisaną brutto) stanowi: 
 

[0;10%]  
(10%;50%]  
(50%;90%]  
(90%;100%]  

 
2. Liczba pracowników zakładu w Polsce wynosi:  
 

 [0; 50] osób  
(50; 100] osób  
(100; 200] osób  
Powyżej 200 osób  

 

3. Po roku 2005 w zakresie ubezpieczeń upraw zakład działa na rynku (w pełnych latach): 

………………………………………… 

4. Zakład ubezpieczeń korzysta z następujących kanałów dystrybucji: 

 TAK NIE 

Agenci wyłączni (bez banków)   

Multiagenci (bez banków)   

Banki   

Brokerzy   

Własne oddziały   

Sprzedaż bezpośrednia przez telefon   

Sprzedaż bezpośrednia przez Internet   

Inne …………………………………..   

 

5. Stanowisko osoby wypełniającej ankietę: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Czy ma Pan/Pani jakieś dodatkowe przemyślenia na temat wykorzystywania technologii 

cyfrowych w ubezpieczeniach bądź uwagi do ankiety? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 


