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Ocena zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową  
w zakresie ryzyk katastroficznych w świetle badań konsumentów 
w województwie śląskim

Streszczenie

Ochrona ubezpieczeniowa na rynku ubezpieczeń katastroficznych powinna być 
zapewniona w sposób systemowy. Konsumenci, w sytuacji utraty lub zniszczenia 
mienia w następstwie klęsk żywiołowych, oczekują pomocy i wsparcia finansowe-
go głównie od państwa. Zabezpieczeniem ewentualnych strat katastroficznych po-
winny być odpowiednie instrumenty ekonomiczne. Celem rozważań jest poznanie 
oraz ocena świadomości ubezpieczeniowej konsumentów, a także zapotrzebowania 
na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficznych. W artykule za-
prezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2013 roku wśród 
konsumentów województwa śląskiego. Artykuł ma charakter badawczy.
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Wstęp

Katastrofy naturalne, które nawiedzają poszczególne rejony świata powodują coraz 
większe zniszczenia zarówno wśród ludzi, jak i w ich dobytku. Wynika to m.in. z faktu, 
iż na obszarach objętych podwyższonym ryzykiem występowania poszczególnych zjawisk 
katastroficznych mieszka coraz więcej ludzi i jednocześnie wzrasta wartość infrastruktury. 
Nie bez znaczenia są również zmiany klimatyczne powodowane w środowisku naturalnym 
rabunkową działalnością człowieka. Mimo iż wśród naukowców trwają spory co do genezy 
efektu cieplarnianego, to jednak bezsprzecznie stał się on faktem, a jego skutki powodują 
olbrzymie straty. 

Zjawiska katastroficzne o charakterze naturalnym coraz częściej nawiedzają Polskę – 
zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach. Szczególnie dotkliwe stały się szkody spowodowa-
ne przez powodzie, huragany, trąby powietrzne i osunięcia ziemi. Dlatego też coraz częściej 
pojawiają się głosy o konieczności wprowadzenia rozwiązań systemowych, dzięki którym 
możliwe będzie minimalizowanie skutków finansowych tychże katastrof. Niewątpliwie jed-
nym z elementów planowanego rozwiązania powinny być instrumenty ubezpieczeniowe, 
mające na celu ochronę konsumenta, jego majątku, zdrowia oraz życia. 
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Celem rozważań jest poznanie oraz ocena świadomości ubezpieczeniowej konsumen-
tów, a także zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficz-
nych w województwie śląskim.

Ubezpieczeniowe aspekty ryzyka katastroficznego

Ubezpieczenia mienia przed ryzykiem klęsk żywiołowych (według Załącznika do 
Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, 
poz.1151 z późn. zm.) wchodzą w zakres grupy 8 ubezpieczeń, tj. ubezpieczenia szkód spo-
wodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodo-
wane przez ogień, eksplozję, burzę, inne żywioły, energię jądrową, obsunięcie ziem, tąpnię-
cie lub w zakres grupy 9 tj. 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 nieujęte są w grupie 8.

Produkty ubezpieczeniowe skierowane do indywidualnych konsumentów ochrony 
ubezpieczeniowej, pokrywające szkody spowodowane żywiołami, obejmują dobrowolne 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (obowiązkowe w odniesieniu do 
gospodarstw rolnych) lub ubezpieczenia mieszkań. Ochrona od ryzyk katastroficznych ofe-
rowana może być w zakresie: 
 - podstawowym (FLEXA) ‒ szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek ognia, 

uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego,
 - rozszerzonym (FLEXA EC) ‒ po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczający może 

zabezpieczyć mienie przed ryzykiem: powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, la-
winy, śniegu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, szkód 
wodociągowych,

 - pełny (all risk) ‒ wszystkie rodzaje ryzyk podlegają ochronie za wyjątkiem enumeratyw-
nie wymienionych w OWU. 
Wycena ubezpieczanego mienia może być dokonywana w zależności od zawartej umo-

wy, według wartości odtworzeniowej oraz rzeczywistej (wartość ubezpieczonego mienia 
pomniejszona o stopień zużycia technicznego-amortyzacja). W umowach ubezpieczenia bu-
dynków długo eksploatowanych ubezpieczyciele oferują głównie umowy z wyceną według 
wartości rzeczywistej. Warunki takie dotyczą, w zależności od ubezpieczyciela, budynków 
eksploatowanych co najmniej przez 15, 20, 25, 40 lat lub takich, których stopień zużycia 
przekroczył 50% wartości początkowej obiektu. W Polsce struktura liczby budynków ze 
względu na rok wybudowania przedstawia się następująco:
 - 31% budynków jest w wieku poniżej 20 lat, 
 - 25% budynków jest w wieku 20-40 lat,
 - 44% budynków jest starszych niż 40 lat.

Problem niedoubezpieczenia dotyczy więc głównie budynków starych.
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Wyniki przeprowadzonego w Polsce w 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań1 wykazały, że w Polsce jest ponad 6 mln budynków. Budynki mieszkalne sta-
nowią 97,7% ogółu budynków, z czego przeważająca część to budynki mieszkalne jedno-
rodzinne. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) szacuje, że w Polsce ubezpieczonych jest 90% 
budynków rolnych oraz 60% pozostałych budynków. 

Sytuacja na rynku ubezpieczeń katastroficznych w nieruchomościach

Klęski żywiołowe, jako zdarzenia nieoczekiwane, trudne do przewidzenia, a jednocze-
śnie powodujące ogromne straty mienia, stanowią problem dla wielu osób – właścicieli do-
mów, mieszkań oraz innych lokali użytkowych bądź gospodarczych. Problem zabezpiecze-
nia się przed skutkami występujących w przyrodzie, a niekorzystnych ze względu na swoje 
konsekwencje zjawisk stanowi również motywację dla podmiotów świadczących ochronę 
ubezpieczeniową. Zarówno mienie znajdujące się na terenach szczególnie zagrożonych tego 
typu ryzykiem, jak również mienie pozornie bezpieczne powinno zostać ubezpieczone przy-
najmniej w stopniu podstawowym, zapewniającym jego naprawę lub w razie takiej koniecz-
ności całkowite odtworzenie.

Ubezpieczyciele wskazują, że ubezpieczenia szkód wywołanych żywiołami najczęściej 
wykupywane są przez osoby prywatne, które za pomocą polis pragną chronić swój majątek. 
Warto również zauważyć, że dynamika zawieranych umów ubezpieczenia z roku na rok ma 
tendencję rosnącą, co zaprezentowano na wykresie 1. W dalszym ciągu jednak ubezpiecza-
nia mienia przed ryzykiem zdarzeń losowych nie są w Polsce traktowane jako niezbędne 
urządzenia gospodarcze. Liczba zawieranych polis wzrasta bardzo powoli – rocznie obser-
wuje się wzrost o 5-10%2. W dodatku wzrost ten jest wprost proporcjonalny do liczby nowo 
powstających nieruchomości, dlatego też trudno stwierdzić, z czego wynika obserwowana 
progresja. Liczba zawieranych polis ubezpieczeniowych nie wykazuje znaczących wahań, 
przyrost jest równomierny nawet w krótkich okresach po wystąpieniu klęsk żywiołowych 
powszechnie podawanych do publicznej wiadomości.

Problem jednak sprawia zakres pokrycia ubezpieczeniowego oraz jakość polis wykupy-
wanych przez ubezpieczających. Społeczeństwo polskie ubezpiecza swoje mienie na niskie 
kwoty, zaniżając wartość swojego majątku. Jest to niestety pozorna oszczędność, ponie-
waż w przypadku wystąpienia szkody przyznane odszkodowanie jest o wiele niższe niż 
wartość faktycznie wyrządzonych strat. Dlatego też, mimo stale rosnącej liczby zawartych 
polis oraz odszkodowań wypłaconych na skutek klęsk żywiołowych dysproporcja między 
poniesionymi stratami, a wypłacanymi odszkodowaniami jest duża. Jednak specyfika tego 
typu ubezpieczenia, w których w większości przypadków jedno zdarzenie losowe dotyka 
większą grupę ubezpieczonych, pozwala na tej podstawie jedynie określić w jakich okresach 
najczęściej występują w Polsce omawiane ryzyka. Dynamiczny wzrost wartości wypłat od-
szkodowań można zaobserwować w całym okresie badanym, co pokazano na wykresie 2. 

1  http:// www.stat.gov.pl [dostęp: 15.09.2013].
2  http:// www.polityka.pl [dostęp: czerwiec 2014].
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Wykres 1
Liczba zawartych polis ubezpieczenia mienia szkód spowodowanych żywiołami 
(w mln szt.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń (wydania z lat 2012, 2011, 
2010, 2009, 2008, 2007, 2006). 

Wykres 2
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (w tys. PLN)
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Źródło: jak w wykresie 1.
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Liczbę wypłacanych odszkodowań z tytułu klęsk żywiołowych w latach 2006-2013 zapre-
zentowano na wykresie 3.

Wykres 3
Liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu klęsk żywiołowych (w tys. szt.)
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Źródło: jak w wykresie 1.

Powódź, która nawiedziła Polskę w roku 2010 spowodowała straty porównywalne ze 
zniszczeniami z roku 1997. Wielkość szkód tylko po stronie wydatków publicznych (zalane 
szkoły, drogi, zerwane mosty) wyniosła 12 mld zł. Poszkodowanych było 24 tys. rodzin. 
Powodzianom przyznano pomoc finansową z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w wysokości 900 mln zł, w tym 772 mln zł na remonty i odbudowę domów. 
Ubezpieczyciele z tytułu szkód powodziowych wypłacili 1,7 mld zł co skompensowało 
ok. 12% kosztów3. Tak niski udział ubezpieczycieli w rekompensacie szkód powodziowych 
wynika z niskiego stopnia ubezpieczenia majątku w Polsce. Powtarzające się z coraz więk-
szą częstotliwością katastrofy naturalne nie motywują gospodarstw domowych do skorzy-
stania z oferty ubezpieczycieli w tym zakresie. Wyzwaniem dla zakładów ubezpieczeń jest 
zatem podniesienie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa. Potrzebne są bardziej 
zdecydowane i powszechniejsze działania edukacyjne i uświadamiające z zakresu ryzyka 
powodziowego i sposobów zarządzania nim. Kompleksowy system finansowania skutków 
zdarzeń katastroficznych powinien zostać zbudowany na podstawie współpracy ubezpie-
czycieli, państwa oraz podmiotów prywatnych. Dotychczas udział państwa polega głównie 

3  http://www.knf.gov.pl [dostęp: wrzesień 2014].
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na pomocy poklęskowej, jednorazowej, a wymagane są działania długofalowe, związane 
głównie z rozwojem prewencji oraz kompensacji szkód.

W Polsce powinny zostać wypracowane rozwiązania systemowe, które będą oparte na 
powszechnych ubezpieczeniach od skutków klęsk żywiołowych. 

Na rynku europejskim formułowane są, czy też opracowywane programy i systemy 
ubezpieczeń katastroficznych mające na celu kompensację szkód wyrządzonych przez ryzy-
ka klęskowe. Obecnie w krajach Europy Zachodniej propagowany jest kompleksowy sys-
tem współpracy państwa, obywateli i ubezpieczycieli w zakresie łagodzenia skutków klęsk 
żywiołowych. Współpraca rozpoczyna się zazwyczaj od identyfikacji i kwantyfikacji ryzyk, 
co pozwala określić wielkość ryzyka oraz ułatwia zbudowanie mapy ryzyka. Systemy takie 
zapewniają ochronę mienia przez ubezpieczenie, dywersyfikację ryzyka przy udziale spe-
cjalnie utworzonych funduszy i ograniczanie strat katastroficznych przez położenie nacisku 
na działania prewencyjne, jak też gwarancję wypłaty odszkodowań właścicielom majątku 
z tytułu szkód objętych umową ubezpieczenia. 

Ryzyko katastroficzne w opinii konsumentów województwa śląskiego

Badania empiryczne przeprowadzono wśród grupy reprezentatywnej (2 tys. osób) miesz-
kańców województwa śląskiego w 2013 r. W ankiecie badawczej zadano pytania o ochronę 
ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficznych, w tym w szczególności o zabezpiecze-
nie nieruchomości od ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych. Prawie połowa ankietowa-
nych (49%) wskazała, iż posiada wykupioną polisę ubezpieczenia nieruchomości od ognia 
i innych zdarzeń losowych, natomiast 51% respondentów nie korzysta z tego typu ochrony. 
Konsumenci, którzy nie wykupują polis ochronnych swojego mienia wskazują na wielora-
kie przyczyny swoich decyzji, np.:
 - 39% respondentów nie interesowało się takim ubezpieczeniem,
 - 22% respondentów nie słyszało o takim ubezpieczeniu,
 - 17% ankietowanych uważa, że ubezpieczenie takie nie jest im potrzebne,
 - 14% pytanych konsumentów zrezygnowało z zakupu tego ubezpieczenia ze względu na 

jego wysoką cenę,
 - 5% ankietowanych zrezygnowało z zakupu tego ubezpieczenia ze względu na nieatrak-

cyjny zakres ubezpieczenia,
 - 3% respondentów zrezygnowało z zakupu tego ubezpieczenia ze względu na niechęć do 

ubezpieczeń w ogóle.
Przeprowadzona analiza zachowań konsumentów dotyczących podejmowania decyzji 

o zabezpieczeniu swojego majątku za pomocą polisy ubezpieczenia wskazuje na niską świa-
domość ubezpieczeniową. Konsumenci nie interesują się ubezpieczeniami jako metodą zarzą-
dzania ryzykiem katastroficznym w obrębie własnego gospodarstwa domowego (łącznie 61% 
wskazań). Spora grupa (17%) konsumentów uważa posiadanie polisy ubezpieczenia mienia za 
rzecz zbędną. Co piąty ankietowany konsument zrezygnował z zakupu polisy ochronnej z po-
wodów ekonomicznych lub subiektywnej oceny sektora ubezpieczeń. Stanowisko większości 
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badanych konsumentów (58%) mogłoby się zmienić, gdyby polisa była np. o 50% tańsza niż 
obecna ‒ wówczas wzrósłby popyt na ubezpieczenia klęskowe. Tańsza polisa nie przekonuje 
jednak do zakupu ubezpieczenia 42% respondentów. Wykazana tendencja wskazuje na duży 
udział ceny jako głównej determinanty popytu na ubezpieczenia jednak nie jedynej. Ważną 
rolę odgrywają także pozostałe determinanty, np.: dochody konsumentów, gusty i preferencje, 
wysoki udział państwa w finansowaniu strat m.in. powodziowych, klęskowych. 

Skłonność do zakupu ubezpieczenia zmieniłaby się w przypadku, gdyby część składki 
była pokrywana z budżetu państwa i państwo byłoby gwarantem wypłaty odszkodowania. 
Niespełna połowa (49%) ankietowanych zastanawiałaby się nad jego wykupieniem, a 32% 
respondentów deklaruje wykupienie polisy ochronnej. Co dziesiąty badany konsument wy-
kupiłby ubezpieczenie pod warunkiem, że rocznie nie będzie ono droższe niż 1 złoty za 1m2 
powierzchni domu. Niestety, nadal wysoki, bo 7% jest udział respondentów deklarujących 
brak zainteresowania ubezpieczeniem majątkowym. 

Ponad połowa badanych konsumentów województwa śląskiego uważa, że ubezpiecze-
nia zabezpieczające mienie przed ryzykami katastroficznymi powinny być upowszechniane 
przez państwo. Administracja najwyższego szczebla powinna przygotować odpowiednie 
uwarunkowania prawne i organizacyjne oraz stworzyć podwaliny pod budowę efektywnego 
systemu ubezpieczeń. Co piąty respondent wskazał na zasadność wprowadzenia systemu 
powszechnych i obowiązkowych ubezpieczeń klęskowych. Jednak aż 17% ankietowanych 
określiło, iż obowiązek pokrycia strat spowodowanych żywiołami powinien spoczywać na 
państwie, a 10% respondentów nie ma zdania na ten temat. 

Podsumowanie

Społeczeństwo polskie dość powszechnie uważa państwo za podmiot odpowiedzialny 
za pokrycie strat katastroficznych, implikuje to wzrost oczekiwań natury ekonomicznej wo-
bec rządu i samorządów terytorialnych. Pomoc socjalna udzielana poszkodowanym oraz 
wypłata rekompensat na szkody powodziowe nie ma charakteru systemowego i wywołuje 
zarzuty o niesprawiedliwy podział środków publicznych czy też ich defraudację. Pomoc ad 
hoc jest działaniem doraźnym opartym o udzielanie bezzwrotnej pomocy gospodarstwom 
domowym oraz rolnym podczas odbudowy zniszczeń, udzielaniem preferencyjnych po-
życzek i kredytów a także dotacji celowych dla gmin. Przytoczone przesłanki wskazują 
na konieczność opracowania narodowego programu kompensacyjnego, mającego na celu 
wyrównywanie niekorzystnych skutków ryzyk katastroficznych w środowisku naturalnym, 
ekonomicznym oraz społecznym.

Ochrona przed skutkami ryzyk katastroficznych, mających swe źródła w działaniu sił na-
tury powinna bazować na połączeniu środków publicznych i niepublicznych. Zaangażowanie 
się ubezpieczycieli w działania prewencyjne jest wskazanym kierunkiem wspierającym pań-
stwo i samorządy lokalne w przyspieszaniu procesów inwestycyjnych pełniących funkcje 
ochronne. Zatem dywersyfikacja źródeł finansowania ryzyk katastroficznych jest korzyst-
nym i oczekiwanym kierunkiem polityki państwa. 
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Działania rządu, jako dysponenta środków publicznych, nakierowane na udzielanie po-
mocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, zmniejszają popyt oraz skłonność 
społeczeństwa do zakupu polis ubezpieczenia swojego majątku. Przeciętnie niska świado-
mość ubezpieczeniowa, a także przekonanie, że to państwo ponosi odpowiedzialność za 
skutki klęsk żywiołowych i jednocześnie odbudowuje zniszczenia oraz wypłaca odszko-
dowania jest dość głęboko zakorzenione wśród społeczeństwa polskiego. Konsumenci po-
zornie unikają zbędnych wydatków nie decydując się na zakup polisy ochronnej lub wybór 
ubezpieczenia determinowany jest ceną, tj. wysokością składki ubezpieczenia, a nie sumą 
ubezpieczenia lub zakresem ryzyk, które powinny być objęte ochroną ubezpieczeniową. 
Takie działania mogą skutkować brakiem wiary w skuteczność ubezpieczeń, bowiem wy-
płacane odszkodowania często w takich sytuacjach nie pozwalają na odbudowę lub remont 
zniszczeń wyrządzonych przez żywioły. 

Ważną rolę należy przypisać właściwej edukacji społeczeństwa, która wzmocni wiedzę 
o ubezpieczeniach i zagrożeniach. Społeczeństwo powinno być świadome ryzyk, które sta-
nowią zagrożenie i umiejętnie reagować na zdarzenia katastroficzne, przez np. rozpoznawa-
nie alarmów, prowadzenie sprawnej ewakuacji, odpowiednie zabezpieczanie majątku itp. 
Działania edukacyjne podejmowane przez samorządy lokalne przy współudziale ubezpie-
czycieli mają na celu zbudowanie odpowiedzialności społecznej w zakresie bezpieczeństwa, 
a w dłuższej perspektywie czasowej także osiąganie realnych korzyści w sektorze ubezpie-
czeniowym wynikających ze wzrostu wiarygodności społecznej oraz zmniejszenia wysoko-
ści wypłacanych świadczeń.
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Evaluation of Demand for Insurance Protection as Regards Disaster 
Risks in the Light of Consumers Surveys in the Silesian Province

Summary

Insurance protection in the market for disaster insurance should be assured in 
the systems way. Consumers, in the situation of loss or destruction of property as 
a result of natural disasters, expect assistance and financial support mainly from 
the state. Adequate economic instruments should be a security for possible disaster 
losses. An aim of considerations is to recognise and assess consumers’ insurance 
awareness as well as demand for insurance protection as regards disaster risks. In 
her article, the author presented findings of empirical research carried out in 2013 
among consumers of the Silesian Province. The article is of the research nature.

Key words: consumer, disaster insurance, risk. 
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Оценка потребности в страховой защите в области рисков, 
связанных со стихийными бедствиями, в свете обследования 
потребителей в Силезском воеводстве

Резюме

Страховая защита на рынке страхования от стихийных бедствий должна 
обеспечиваться системным образом. Потребители в ситуации имуществен-
ной потери или ущерба в результате стихийных бедствий ожидают помощи 
и финансовой поддержки в основном от государства. Защитой от возможных 
потерь в результате катастроф должны быть соответствующие экономические 
инструменты. Цель рассуждений – выявить и оценить страховую осведом-
ленность потребителей, а также потребность в страховой защите в области 
рисков, вызванных стихийными бедствиями. В статье представили результа-
ты эмпирических исследований, проведенных в 2013 г. среди потребителей 
Силезского воеводства. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: потребитель, страхование от стихийных бедствий, риск. 
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