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Wstêp
Prowadzenie dzia³alnoœci ubezpieczeniowej ³¹czy siê z koniecznoœci¹ spe³niania okreœlonych wymogów kapita³owych. Z drugiej strony
ubezpieczaj¹cy oczekuj¹ dobrej ochrony ubezpieczeniowej, przy zachowaniu niskich sk³adek. Ta presja pojawia siê szczególnie przy ubezpieczaniu du¿ych podmiotów. Narzêdziem, które bardzo czêsto wykorzystuj¹ ubezpieczyciele do zapewnienia sobie odpowiednich parametrów
kapita³owych do realizacji takich umów, jest reasekuracja. Niniejszy artyku³ wskazuje, jak silnie oferta reasekuracyjna determinuje ofertê ubezpieczycieli. W sposób szczególny wykorzystano metodê eksperymentu
naturalnego [Apanowicz, 2002, s. 39] do weryfikacji postawionej tezy:
istnieje zwi¹zek koñcowej oferty ubezpieczeniowej z ofert¹ reasekuracji.
Przedmiotem szczególnej analizy sta³y siê kopalnie wêgla kamiennego.
Pod wzglêdem wartoœci sk³adki ubezpieczeniowej umowy ubezpieczenia
zdarzeñ w górnictwie nale¿¹ do najwiêkszych na rynku ubezpieczeniowym. Wydaje siê, ¿e mog¹ z tymi wartoœciami konkurowaæ tylko du¿e
kontrakty na ryzyka budowlane.
Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê sugestie, a nawet nowe rozwi¹zania
instytucjonalne (utworzone w 2015 r. Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych Polski Zak³ad Ubezpieczeñ Wzajemnych), wskazuj¹ce na koniecznoœæ stosowania idei ubezpieczeñ wzajemnych do realizacji kontraktów ubezpieczeniowych, w których dochodzi do znacznego obci¹¿enia
sk³adk¹ poszczególnych podmiotów. Element ten nabiera szczególnego
znaczenia w po³¹czeniu z aspektem w³aœcicielskim – chodzi tu o podmioty nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa lub innych w³aœcicieli publicznych. Pojawia siê wiêc pytanie o zagro¿enia zwi¹zane z funkcjonowaniem takiego
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rozwi¹zania zarówno dla samej instytucji finansowej, jak równie¿ dla kopalni i innych ubezpieczaj¹cych.

1. Podstawowy zakres zagro¿eñ w kopalniach w Polsce
Wêgiel kamienny stanowi kluczowe Ÿród³o energii na œwiecie, dziêki
czemu odgrywa tradycyjnie g³ówn¹ rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa
energetycznego œwiata i Polski. Oprócz zastosowania w ogrzewnictwie,
s³u¿y do wytwarzania energii elektrycznej – ponad 40% energii elektrycznej na œwiecie pochodzi obecnie z wêgla, w Polsce udzia³ ten przekracza 90% [Olkuski, 2011, s. 15]. W Polsce wêgiel brunatny, podobnie
jak wêgiel kamienny, nie tylko pozostaje najtañszym Ÿród³em energii, ale
te¿ jest jedynym, dziêki któremu jesteœmy jako kraj samowystarczalni pod
wzglêdem energetycznym. Polska jest najwiêkszym producentem wêgla
kamiennego w Unii Europejskiej (i drugim w Europie po Federacji Rosyjskiej) – choæ zasoby wêgla plasuj¹ nas w Eurazji na miejscu siódmym
(drugim w UE) (tablica 1).
Tablica 1. Zasoby i wydobycie wêgla kamiennego na œwiecie w roku 2015
Wyszczególnienie

Zasoby wêgla
w mln ton

Wydobycie

udzia³

w mln ton

udzia³

USA

237 295

26,6%

455,2

11,9%

Ameryka Pó³nocna

245 088

27,5%

494,3

12,9%

Kolumbia

6746

0,8%

55,6

1,5%

Brazylia

6630

0,7%

3,4

0,1%

14 641

1,6%

61,3

1,6%

157 010

17,6%

184,5

4,8%

Niemcy

40 548

4,5%

42,9

1,1%

Ukraina

33 873

3,8%

16,4

0,4%

Kazachstan

33 600

3,8%

45,8

1,2%

Serbia

13 411

1,5%

7,3

0,2%

Turcja

8702

1,0%

11,7

0,3%

Polska

5465

0,6%

53,7

1,4%

Grecja

3020

0,3%

6,0

0,2%

310 538

34,8%

419,8

11,0%

Ameryka
Po³udniowa i
Œrodkowa
Federacja Rosyjska

Europa i Eurazja
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Wyszczególnienie
RPA

Zasoby wêgla
w mln ton

Wydobycie

udzia³

w mln ton

udzia³

30 156

3,4%

142,9

3,7%

502

0,1%

2,7

0,1%

Bliski Wschód

1122

0,1%

0,7

*

Afryka i Bliski
Wschód

32 936

3,7%

151,4

4,0%

114 500

12,8%

1827,0

47,7%

Australia

76 400

8,6%

275,0

7,2%

Indie

60 600

6,8%

283,9

7,4%

Azja i Pacyfik

288 328

32,3%

2702,6

70,6%

Œwiat

891 531

100,0%

3830,1

100,0%

OECD

384 815

43,2%

921,4

24,1%

56 082

6,3%

145,3

3,8%

Zimbabwe

Chiny

Unia Europejska
* mniej ni¿ 0,05%.
ród³o: [BP, 2016].

Z³o¿a wêgla kamiennego w Polsce wystêpuj¹ w trzech zag³êbiach:
Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym (GZW), Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym i Dolnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym. W GZW wystêpuje 80,2%
udokumentowanych zasobów bilansowych wêgla kamiennego w Polsce1.
Liczba kopalni, w których wydobywany jest wêgiel kamienny w Polsce,
systematycznie spada (rysunek 1).
Cech¹ charakterystyczn¹ górnictwa jest du¿e zró¿nicowanie
warunków zalegania z³ó¿ i warunków eksploatacji. W zwi¹zku z tym
ka¿da kopalnia stanowi oryginalne rozwi¹zanie, do którego dostosowane
s¹ systemy urabiaj¹co-transportowe. Dodatkowo systemy maszynowe
stosowane w kopalniach podziemnych wêgla kamiennego, górnictwie
rud i soli ró¿ni¹ siê od siebie i nie mo¿na traktowaæ ich jako homogeniczne
przedmioty ubezpieczenia.

1

Zasoby geologiczne z³o¿a (bilansowe i pozabilansowe) jest to ca³kowita iloœæ kopaliny
lub kopalin w granicach z³o¿a. Zasoby bilansowe s¹ to zasoby z³o¿a lub jego czêœci, którego cechy naturalne okreœlone przez kryteria bilansowoœci oraz warunki wystêpowania
umo¿liwiaj¹ podejmowanie jego eksploatacji. Zasoby pozabilansowe s¹ to zasoby z³o¿a
lub jego czêœci, którego cechy naturalne lub warunki wystêpowania powoduj¹, i¿ jego eksploatacja nie jest obecnie mo¿liwa, ale przewiduje siê, ¿e bêdzie mo¿liwa w przysz³oœci
w wyniku postêpu technicznego, zmian gospodarczych itp. [Paszcza, 2012, s. 150–153].
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Rysunek 1. Liczba kopalni wêgla kamiennego w Polsce w latach 1990–2050*

* od roku 2020 prognoza
ród³o: [Kasztelewicz, 2008].

W niniejszym artykule autorzy skoncentruj¹ siê na ubezpieczeniach
kopalni wêgla kamiennego jako przedmiocie badania.
Identyfikacja zagro¿eñ dla polskich kopalni wêgla kamiennego wymaga zwrócenia uwagi na to, i¿ podmioty takie podlegaj¹ przede
wszystkim wp³ywowi uwarunkowañ górniczych, które wynikaj¹ z trudnych warunków geologicznych (zaburzenia ci¹g³oœci z³ó¿ charakteryzuj¹cych siê zmiennoœci¹ i nieregularnoœci¹, w konsekwencji ograniczanie
efektywnoœci eksploatacji parcel œcianowych). Dodatkowo wystêpuje
wy¿szy od wielkoœci prognozowanych poziom zagro¿eñ naturalnych,
które mog¹ zmniejszyæ mo¿liwoœci wydobywcze poszczególnych œcian
wydobywczych poni¿ej wielkoœci planowanych lub w skrajnym przypadku uniemo¿liwiæ ich dalsz¹ eksploatacjê. Dochodzi do tego zmienna
tektonika z³ó¿ wêgla w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym oraz obserwowany stale wzrost nap³ywu wody docieraj¹cej do wyrobisk w rejonach
prowadzenia robót górniczych. W konsekwencji mamy do czynienia
z awariami maszyn i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wydobycia i procesów przeróbczych oraz realizacj¹ innych ryzyk operacyjnych.
Niestety, sta³ym elementem realizacji wydobycia s¹ równie¿ wypadki w kopalniach, po¿ary, wybuchy i zapalenia metanu, wybuchy py³u
wêglowego, wyrzuty metanu i ska³ oraz opady i obwa³y ska³. Nale¿y
podkreœliæ, i¿ równie¿ w tym zakresie kopalnie wykazuj¹ siê doœæ znaczn¹ ró¿norodnoœci¹. W przypadku górnictwa wêgla kamiennego w Polsce wystêpuje sezonowoœæ wypadków. Stwierdzono wiêksz¹ w stosunku
do innych miesiêcy liczbê wypadków w marcu, wrzeœniu, paŸdzierniku
i listopadzie (odpowiednio o 12, 2, 13 i 6% wiêcej w stosunku do œredniej

Idea zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej i funkcjonuj¹cej…

89

rocznej). Przypuszcza siê, ¿e zjawisko to ma zwi¹zek ze zwiêkszonym
wydobyciem wêgla w tych miesi¹cach (rysunek 2) 2.
Rysunek 2. Porównanie wspó³czynników sezonowoœci dla wypadków
w górnictwie wêgla kamiennego oraz sprzeda¿y wêgla*

* Liczbê wypadków w górnictwie wêgla kamiennego oszacowano na podstawie danych
z lat 2007–2012, a sprzeda¿ wêgla kamiennego na podstawie danych z lat 2005–2012.
ród³o: Opracowanie w³asne.

Kopalnie w rozumieniu organizacyjnym czy rachunku ekonomicznego to bardzo skomplikowane organizacje. Jednak w obszarze ubezpieczeñ maj¹tkowych w wiêkszoœci przypadków zawieranie ubezpieczeñ
sprowadza siê do realizacji trzech podstawowych produktów (poni¿sze
zestawienie wynika z zakresu Specyfikacji Indywidualnych Warunków
Zamówienia w poszczególnych polskich kopalniach):
– ubezpieczenie mienia podziemnego od ryzyk górniczych,
– ubezpieczenie mienia na powierzchni od ognia i innych zdarzeñ losowych / ubezpieczenie all risk (od wszystkich ryzyk),
– ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzonej
dzia³alnoœci3.
2

Szczegó³owa analiza przyczyn wypadków w kopalniach wêgla kamiennego zob. [Butlewski i inni, 2015, s. 4733].
3
W polskiej rzeczywistoœci mo¿na spotkaæ przedsiêbiorstwa w bran¿y górniczej realizuj¹ce du¿o szerszy zakres pokrycia. Przyk³adem mo¿e byæ Kopex SA, przedsiêbiorstwo wykonuj¹ce wiele prac pod ziemi¹, gdzie zakres ubezpieczeñ maj¹tkowych dodatkowo
zawiera: OC cz³onków w³adz, ubezpieczenie OC pomiotów uprawnionych do wykonywania dzia³alnoœci us³ugowej w zakresie prowadzenia ksi¹g rachunkowych i czynnoœci
doradztwa podatkowego oraz OC zawodowe projektanta, ubezpieczenie OC osób wykonuj¹cych czynnoœci dozoru górniczego, ubezpieczenie OC przewoŸnika w ruchu krajowym
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W dalszej czêœci opracowania szczególna uwaga zostanie skupiona
na ubezpieczeniu mienia podziemnego. To ten rodzaj pokrycia ubezpieczeniowego zabiera w wiêkszoœci sytuacji ponad 80% kosztów sk³adki
w okresie rocznym. Przyk³adem w tym zakresie mo¿e byæ bud¿et za³o¿ony przez Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹ SA na realizacjê zadania 3 – Ubezpieczenie mienia w podziemnej czêœci zak³adów górniczych JSW S.A. od
ryzyk górniczych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej JSW SA
(znak sprawy: 56/ZZ/14) og³oszone we wrzeœniu 2014 r. Bud¿et za³o¿ony
przez zamawiaj¹cego na realizacjê tego typu ubezpieczeñ wynosi³ ponad
118 mln z³ za okres ubezpieczenia 4.

2. Ubezpieczenie mienia podziemnego od ryzyk górniczych
Najbardziej kosztotwórcze ubezpieczenie w grupie omawianych,
czyli ubezpieczenie mienia podziemnego, opiera siê w zakresie przedmiotowym na bardzo precyzyjnym wymienieniu przedmiotów ubezpieczenia w poszczególnych kopalniach, lokalizacjach. W zakresie przedmiotowym tego ubezpieczenia znajduj¹ siê:
– infrastruktura transportu,
– kombajny œcianowe i chodnikowe,
– dŸwigi i przenoœniki,
– ruroci¹gi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
– pozosta³e.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ najczêœciej realizowana ochrona ubezpieczeniowa w kopalniach przewiduje mo¿liwoœæ w³¹czenia do ubezpieczenia
mienia dzier¿awionego lub mienia firm wspó³pracuj¹cych. Ta ostatnia
sytuacja jest bardzo czêsta, gdy¿ do wykonania okreœlonych rodzajów
prac po ziemi¹ zatrudnia siê wyspecjalizowane firmy, wraz ze sprzêtem.
Zakres ubezpieczenia dla kopalni w Polsce jest determinowany ofert¹ reasekuracyjn¹. Zakres ten zosta³ omówiony poni¿ej na bazie specyfikacji warunków zamówienia w poszczególnych kopalniach oraz warunków w PZU SA [PZU, 2012].
1. Po¿ar podziemny – przez co rozumie siê wyst¹pienie w wyrobisku
podziemnym otwartego ognia – ¿arz¹cej lub pal¹cej siê p³omieniem
i miêdzynarodowym, ubezpieczenie budowalno-monta¿owe, ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW pracowników, ubezpieczenie mienia w transporcie czy ubezpieczenia komunikacyjne.
4
Nale¿y podkreœliæ, i¿ w poprzednim okresie ubezpieczenia na okres 36 miesiêcy – tylko
w zakresie ubezpieczenia mienia podziemnego JSW – sk³adka pobrana przez towarzystwo, które wygra³o przetarg wynios³a 80 973 349,44 z³, czyli 26,9 mln z³ za okres roczny
[KIO, 2012, s. 5].

Idea zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej i funkcjonuj¹cej…

91

otwartym substancji oraz utrzymania siê w powietrzu kopalnianym
dymów lub utrzymywanie siê w przep³ywowym pr¹dzie powietrza
stê¿enia tlenku wêgla powy¿ej 0,0026% (pojawienie siê w powietrzu
kopalnianym dymów lub tlenku wêgla w iloœci powy¿ej 0,0026%,
w wyniku stosowania dopuszczalnych procesów technologicznych,
w szczególnoœci robót strza³kowych, prac spawalniczych, prac maszyn z napêdem spalinowym lub wydzielania siê tlenku wêgla wskutek
urabiania, nie podlega zg³oszeniu i rejestrowaniu jako po¿ar podziemny oraz nie powoduje powstania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela).
2. Wybuch – przez co rozumie siê gwa³town¹ zmianê stanu równowagi
uk³adu z jednoczesnym wyzwoleniem siê gazów, py³ów lub pary,
wywo³anym ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê. W odniesieniu
do naczyñ ciœnieniowych i innych rodzajów zbiorników warunkiem
uznania zdarzenia za wybuch jest, aby œciany tych naczyñ i zbiorników uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wskutek ujœcia gazów,
py³ów, pary lub cieczy nast¹pi³o nag³e wyrównanie ciœnieñ. Za wybuch uwa¿a siê równie¿ implozjê polegaj¹c¹ na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró¿niowego ciœnieniem zewnêtrznym.
3. T¹pniêcia – przez co rozumie siê zjawisko dynamiczne spowodowane
wstrz¹sem górotworu, w wyniku którego wyrobisko lub jego odcinek
uleg³y gwa³townemu zniszczeniu lub uszkodzeniu, w nastêpstwie
czego nast¹pi³a ca³kowita albo czêœciowa utrat funkcjonalnoœci lub
bezpieczeñstwa jego u¿ytkowania.
4. Wyrzut gazów i ska³ – przez co rozumie siê dynamiczne przemieszczenie rozkruszonych ska³ lub wêgla z calizny do wyrobisk górniczych przez energiê gazów wydzielonych z górotworu, w wyniku
dzia³ania czynników geologiczno-górniczych, które mog¹ spowodowaæ efekty akustyczne, podmuch powietrza, uszkodzenie obudowy
i urz¹dzeñ, powstanie kawerny powyrzutowej, zaburzenia w przewietrzeniu wyrobisk, powstanie wybuchowego nagromadzenia metanu lub atmosfery niezdatnej do oddychania.
5. Wylew wód podziemnych – przez co rozumie siê nag³e i niespodziewane wdarcie lub niekontrolowany dop³yw wody, solanki, ³ugów albo
wody z luŸnym materia³em do wyrobisk górniczych, stwarzaj¹ce niebezpieczeñstwo dla ruchu zak³adu górniczego lub jego pracowników.
Œwiatowy rynek ubezpieczeniowy daje mo¿liwoœæ objêcia ochron¹
dodatkowych zdarzeñ (zawa³, wstrz¹s górotworu, odprê¿enie w wyro-
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bisku, nag³y wyp³yw gazów, powódŸ czy trzêsienie ziemi), ale nie jest to
³atwy do uzyskania zakres. Dodatkowo warunkiem uznania zdarzenia za
objête ochron¹ jest powiadomienie w³aœciwego Organu Nadzoru Górniczego w trybie i na zasadach okreœlonych w art. 119 ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze.
W polisach realizowanych w Polsce stosowanych jest wiele ograniczeñ odpowiedzialnoœci, które znacznie utrudniaj¹ wykorzystanie realizowanych umów ubezpieczenia do faktycznego pokrywania strat w kopalniach. Z jednej strony pojawia siê koniecznoœæ zg³oszenia zdarzeñ do
Organu Nadzoru Górniczego w trybie i na zasadach okreœlonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Podobnie sytuacja wygl¹da z kwesti¹
pokrywania kosztów akcji ratowniczej – tylko te zg³oszone do w³aœciwego organu nadzoru bêd¹ uznawana za objête ochron¹ ubezpieczeniow¹.
Z drugiej strony akcje ratownicze i prace profilaktyczne bêd¹ objête
ochron¹, je¿eli bêd¹ wykonywane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego.
W konsekwencji w³asne dzia³ania prewencyjne lub nawet ju¿ faktyczne
akcje ratownicze nie bêdê obejmowane ochron¹.
Jednak najwiêksze ograniczenia dotycz¹ limitów odpowiedzialnoœci.
Standardowo wprowadzany jest górny poziom odpowiedzialnoœci towarzystwa ubezpieczeniowego (np. na poziomie 60 mln z³ na jedno i wszystkie zdarzenia) oraz udzia³ w³asny w szkodzie (np. na poziomie 10%).
Dodatkowe ograniczenie to kwestia ograniczenia kosztów akcji ratowniczej (np. do poziomu 9 mln z³ na jedno zdarzenie).
Stawki stosowne przez zak³ady ubezpieczeñ w ubezpieczeniu mienia podziemnego s¹ œciœle oparte na ofercie reasekuracyjnej. Œwiadcz¹
o tym informacje zawarte w wyrokach Krajowej Izby Odwo³awczej oraz
przeprowadzony eksperyment naturalny 5.
W kontraktach na ubezpieczenie mienia podziemnego w latach
2012–2105 w kopalni Knurów-Szczyg³owice stawka wynosi³a 0,6444‰
w uk³adzie miesiêcznym, czyli 7,7328‰ w uk³adzie rocznym. W pozosta³ych kopalniach stawka roczna wynosi³a 8,6652‰ [KIO, 2015, s. 10] i, jak
5
Eksperyment naturalny – dzia³anie, w którym badaj¹cy zjawisko kontroluje czêœæ warunków. Koncentruje siê na tych, które maj¹ bezpoœredni wp³yw na wynik. W naszym
przypadku by³a to wysokoœæ sk³adki reasekuracyjnej. Pozosta³e czynniki s¹ ca³kowicie
niekontrolowane, czyli sumy ubezpieczenia, metody zarz¹dzania ryzykiem itp. Jednak
wykonywanie eksperymentu w œrodowisku naturalnym (czyli takim, w którym badane
zjawisko zwykle zachodzi – rynek reasekuracyjny w Londynie) pozwala uznaæ wyniki za
reprezentatywne i mo¿liwe do uogólnienia [Su³ek, 1979, s. 32–34].

Idea zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej i funkcjonuj¹cej…

93

zaznaczono wczeœniej, ³¹czny koszt na okres 12 miesiêcy wyniós³ 26,9 mln
z³ (przy limicie odpowiedzialnoœci na poziomie 60 mln z³ na zdarzenie).
W przygotowaniu do eksperymentu (przeprowadzonego w 2014 r.)
za³o¿ono, i¿:
– na rynek reasekuracyjny w Londynie zostanie skierowane zapytanie
o mo¿liwoœæ przygotowania pokrycia reasekuracyjnego na ubezpieczenie grupy kopalni w Polsce,
– oczekiwane pokrycie reasekuracyjne dla mienia podziemnego: reasekuracja nieproporcjonalna na zdarzenie – poziom pokrycia np. 10xPML
(prawdopodobna mo¿liwa szkoda) lub limitu odpowiedzialnoœci.
Otrzymano kilka mo¿liwych wariantów reasekuracji dla mienia podziemnego – w ka¿dym przypadku z limitem odpowiedzialnoœci po stronie reasekuratora w przedziale 30–50 mln z³. Jedna z nich to odpowiedzialnoœæ reasekuratora na poziomie 35 mln z³, ale ponadto odpowiedzialnoœæ
ubezpieczyciela pierwotnego na poziomie 25 mln z³ (czyli ³¹czna odpowiedzialnoœæ z umowy ubezpieczenia za szkody podziemne wynosi³aby
60 mln z³). Sk³adka reasekuracyjna za taki kontrakt wynosi³aby 4,4 mln z³,
przy za³o¿eniu 10% udzia³u w³asnego w szkodzie. Je¿eli zestawiæ to
z cen¹ pobran¹ za ubezpieczenie mienia w JSW w latach 2012–2015 [KIO,
2012], równie¿ przy limicie odpowiedzialnoœci 60 mln z³ i 10% udziale
w³asnym, to zadanie ubezpieczyciela realizuj¹cego umowê na rynku
polskim (w tym przypadku – zgodnie z informacjami z wyroku KIO –
by³o to Uniqa TU SA) sprowadzi³o siê do do³o¿enia do ceny reasekuracji
wartoœci w³asnego zachowka i przedstawienia tego jako oferty ubezpieczeniowej.
W konsekwencji nale¿y stwierdziæ, i¿ stawka za ubezpieczenie mienia podziemnego jest znacznie wy¿sza od ofert za ubezpieczenie mienia
naziemnego (nawet je¿eli jest realizowane w zakresie „od wszystkich ryzyk”, a nie w takim ograniczonym zakresie). Konstrukcja umowy jest
znacznie ubo¿sza, bo wprowadzany jest limit odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednak rzeczywisty
wymiar stawki, tak szeroko przeanalizowany w wyroku KIO [KIO, 2015],
jest œciœle wynikiem oferty reasekuracyjnej, a nie wynikiem indywidualnej oceny przedmiotu ubezpieczenia przez dany zak³ad ubezpieczeñ 6.
6

Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, i¿ od 2014 r. obserwowane jest zjawisko nadp³ynnoœci
na rynkach finansowych, w tym rynkach reasekuracyjnych. W konsekwencji znacznej redukcji uleg³y równie¿ stawki w kontraktach na reasekuracjê trudnych przedmiotów
ubezpieczenia (w tym kopalni). W wielu przypadkach oferty z rynków reasekuracyjnych
s¹ zbli¿one do wartoœci kosztu kapita³u.
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3. Zainicjowanie zwi¹zku wzajemnoœci cz³onkowskiej (ZWCz)
w ramach istniej¹cego TUW
Na podstawie powy¿szych obserwacji i przeprowadzonego eksperymentu, rozwa¿aj¹c wejœcie ubezpieczyciela w ten rynek lub decyzje
zwi¹zane z zainicjowaniem zwi¹zku wzajemnoœci cz³onkowskiej czy
powo³aniem w³asnego TUW, nale¿y powi¹zaæ wymagania organizacyjne
z mo¿liwoœciami skonstruowania ochrony dla mienia podziemnego. Zainicjowanie w³asnego towarzystwa lub wejœcie do istniej¹cego TUW w ramach ZWCz ma najczêœciej na celu redukcjê kosztów ubezpieczenia.
W przypadku kopalni i ubezpieczenia mienia podziemnego mo¿e byæ to
istotny element, bo po stronie zak³adu ubezpieczeñ przemawia chocia¿by
ewentualna redukcja kosztów akwizycji czy kosztów administracyjnych.
W ustawie z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej znajduje siê obecnie doœæ obszerny zapis dotycz¹cy towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych (rozdzia³ 5). Na tym tle regulacja dotycz¹ca zasad funkcjonowania zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej jest
wrêcz symboliczna. Wed³ug art. 108 ustawy w towarzystwie ubezpieczeñ
wzajemnych mog¹ byæ tworzone zwi¹zki wzajemnoœci cz³onkowskiej,
„je¿eli tak stanowi statut”. Ten lapidarny zapis jest jedynym przepisem
reguluj¹cym problematykê ZWCz w polskim prawie.
Zatem tworzenie zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej zosta³o uzale¿nione wy³¹cznie od wymogu formalnego, jakim jest zapis statutowy.
W praktyce rynku ubezpieczeñ w Polsce zasady organizacji oraz funkcjonowania zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej mog¹ byæ ujmowane
w aktach wewnêtrznych TUW w ró¿noraki sposób, w zale¿noœci od
przyjêtego wariantu regulacji wewnêtrznej:
1) ca³oœæ regulacji jest szczegó³owo zapisana w statucie towarzystwa,
2) szczegó³owe zapisy statutu s¹ uzupe³nione przez regulamin lub umowê lub obie te formy ³¹cznie,
3) zapisy statutu s¹ analogiczne do art. 108 ustawy (ewentualnie rozszerzone np. o nadanie uprawnieñ organom TUW w zakresie tworzenia
likwidacji i ustanawiania zasad dzia³ania zwi¹zków), a regulacje
szczegó³owe zawarte s¹ w aktach wewnêtrznych lub zapisach umowy
[Janowicz-Lomott, 2016].
Z analizy rozwi¹zañ statutowych towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych w Polsce wynika, ¿e powszechnie przyjmowany jest wariant trzeci
(tablica 2).
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Tablica 2. Analiza rozwi¹zañ statutowych w wybranych polskich TUW-ach
oferuj¹cych ubezpieczenia maj¹tkowe
Towarzystwo

Regulacje statutowe

Inne regulacje
wewnêtrzne

TUW
Cuprum

Regulacje dotycz¹ce ZWCz zawarte w § 8b,
§ 9, § 32 pkt 12) obejmuj¹:
– mo¿liwoœæ tworzenia ZWCz,
– obligatoryjne autonomiczne rozliczanie
ZWCz na podstawie technicznego
rachunku ubezpieczeñ, w ramach
wydzielonego ZWCz,
– nadwy¿ka w ramach ZWCz (bez
uwzglêdniania rezerwy na zwrot sk³adek
dla cz³onków) uprawnia do zwrotu
nadp³aconych sk³adek, niedobór do
dop³at lub w przypadku ZWCz,
w którym zastrze¿ono w umowie brak
dop³at do zmniejszenia œwiadczenia,
– decyzje o tworzeniu i likwidacji ZWCz
oraz okreœlanie zasad funkcjonowania
ZWCz nale¿¹ do rady nadzorczej TUW.

dzia³alnoœæ na
podstawie zasad
funkcjonowania
ZWCz (forma
umowy)

TUW
Pocztowy

Regulacje dotycz¹ce ZWCz zawarte w § 3,
§ 27, § 29 pkt 3, § 30 obejmuj¹:
– mo¿liwoœæ tworzenia ZWCz,
– funkcjonowanie ZWCz w oparciu
o regulaminy uchwalane przez zarz¹d
i zatwierdzane przez radê nadzorcz¹,

dzia³alnoœæ na
podstawie
regulaminu

– okreœlenie minimalnej treœci regulaminu
(wskazanie kryterium przedmiotowego
jako jedynego do wyodrêbnienia ZWCz),
– decyzjê o tworzeniu lub likwidacji ZWCz
podejmuje zarz¹d,
– podstaw¹ do rozliczenia zwi¹zku jest
techniczny rachunek ubezpieczeñ,
– w przypadku straty rada nadzorcza (na
wniosek zarz¹du) podejmuje decyzjê
dotycz¹c¹ dop³at ZWCz (w postaci
podwy¿szonej sk³adki w przysz³ym
okresie); podwy¿ka sk³adki nie mo¿e
przekroczyæ 50% sk³adki przypisanej
i sk³adka jest podwy¿szana na okres,
który zagwarantuje pe³ne pokrycie straty.
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Regulacje statutowe
Regulacje dotycz¹ce ZWCz zawarte w roz.
IV (§ 14–15) oraz innych punktach:
– mo¿liwoœæ tworzenia ZWCz,
– ZWCz mog¹ byæ tworzone
w szczególnoœci dla grup bran¿owych,
kapita³owych, terytorialnych i grup
ryzyk,
– okreœlenie zasad tworzenia – na
podstawie uchwa³y Zarz¹du; kryteria
kwalifikacji okreœlane przez radê
nadzorcz¹ towarzystwa,
– regulamin okreœla w szczególnoœci:
okreœlenie grupy cz³onków, obowi¹zki
cz³onków i towarzystwa, zasady
nabywania cz³onkostwa w ZWCz,
œwiadczenia cz³onków, zasady
funkcjonowania zwi¹zku, pokrywania
strat i zwrotu sk³adek a tak¿e
wykorzystania nadwy¿ki finansowej
ZWCz,
– ze wzglêdu na brak w statucie
specjalnych regulacji dotycz¹cych
uprawnieñ do powo³ywania i likwidacji
ZWCz jest to dzia³anie w ramach
kompetencji zarz¹du,

Inne regulacje
wewnêtrzne
dzia³alnoœæ
w oparciu
o regulamin
uchwalany
przez zarz¹d dla
danego ZWCz

– dop³ata do sk³adki dla poszczególnych
cz³onków ZWCz – wy³¹cznie
uprawnienie walnego zgromadzenia; nie
mog¹ przekroczyæ 50% sk³adki
przypisanej w roku obrotowym,
w którym rachunek techniczny wykaza³
wynik ujemny.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie statutów zak³adów ubezpieczeñ i [Janowicz-Lomott, 2016].

Jak zatem wynika z przeprowadzonej analizy, wszystkie TUW-y,
w których w wiêkszym lub mniejszym stopniu zaanga¿owane s¹ podmioty powi¹zane ze Skarbem Pañstwa, a dzia³aj¹ce w Polsce w dziale
ubezpieczeñ maj¹tkowych i pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych, dopuszczaj¹ tworzenie zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej. Wyodrêbnienie ZWCz na podstawie kryterium przedmiotowego oznacza stwo-
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rzenie zwi¹zku na podstawie rodzaju ubezpieczonego ryzyka. W tym
przypadku autonomiê tworzy grupa cz³onków towarzystwa posiadaj¹ca
jeden i ten sam rodzaj ubezpieczenia (w tym przypadku kopalni). Kryterium to jest g³ówn¹ podstaw¹ tworzenia zwi¹zków wzajemnoœci w towarzystwach ubezpieczeñ wzajemnych w okresie do II wojny œwiatowej
(prywatnych i publicznych). Podmiot, kupuj¹c dany rodzaj ubezpieczenia, staje siê obligatoryjnie cz³onkiem zwi¹zku wzajemnoœci. Warunkiem
koniecznym do powstania w ramach towarzystwa takiego zwi¹zku powinna byæ przynale¿noœæ do niego wszystkich cz³onków towarzystwa
posiadaj¹cych ubezpieczenia tego rodzaju. Zakup innego rodzaju ubezpieczenia wi¹za³by siê w tym przypadku z przyst¹pieniem do innego
zwi¹zku. Zatem ubezpieczony, posiadaj¹c kilka produktów ubezpieczeniowych, jest cz³onkiem kilku zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej.
Oznacza to, ¿e w towarzystwie ubezpieczeñ wzajemnych mo¿e funkcjonowaæ tyle zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej, ile grup ubezpieczeñ
posiada takie towarzystwo [Janowicz-Lomott, 2008, s. 99–102].
Praca zwi¹zana z przygotowaniem i wdro¿eniem ZWCz mo¿e przerodziæ siê w stworzenie departamentu zarz¹dzania ryzykiem w ramach
ca³ej grupy kapita³owej (kopalnie s¹ najczêœciej czêœci¹ wiêkszych organizacji), gdzie zespó³ ZWCz stanie siê podstawowym elementem mechanizmu zarz¹dzania ryzykiem [£yskawa, 2013, s. 123]. W konsekwencji
wdro¿enie ZWCz – przy za³o¿eniu, ¿e stawki za ubezpieczenie kluczowego mienia podziemnego ustalane s¹ na rynkach reasekuracyjnych –
mo¿e nieœæ za sob¹ szereg innych korzyœci:
– wykorzystanie potencja³u sk³adkowego ca³ej grupy podmiotów na
rynku reasekuracyjnym – ustalenie sk³adek na poziomie adekwatnym
do faktycznego poziomu zagro¿eñ,
– zmiana technicznego wymiaru funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej (np. poprzez zmianê limitów odpowiedzialnoœci, zastosowanie odpowiednich klauzul i rozszerzeñ ochrony: poszerzenie zakresu
ochrony mienia, wprowadzenie ubezpieczenia utraty zysku itp.),
– mo¿liwoœæ zaoferowanie pojemnoœci ubezpieczeniowej dla innych
podmiotów z bran¿y,
– brak zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych 7,
7

Zgodnie z art. 103 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do umów
ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeñ wzajemnych przez podmioty
bêd¹ce cz³onkami tego towarzystwa nie stosuje siê przepisów o zamówieniach publicznych.
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gromadzenie danych statystycznych w ramach realizowanego procesu zarz¹dzania ryzykiem i wykorzystywanie dobrego przebiegu
ubezpieczenia do negocjowania stawek reasekuracyjnych.

Zakoñczenie
Uczestnictwo w towarzystwie ubezpieczeñ wzajemnych poprzez
kszta³towanie indywidualnego lub bran¿owego zwi¹zku wzajemnoœci
cz³onkowskiej mo¿e byæ atrakcyjn¹ finansowo i organizacyjnie alternatyw¹ dla funkcjonuj¹cych komercyjnych programów ubezpieczeniowych. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ ostateczny efekt ekonomiczny tego
rozwi¹zania zale¿y od zasad wspó³pracy pomiêdzy ZWCz i TUW-em.
Dlatego tak wa¿ne jest spisanie odpowiedniej umowy o prowadzenie
ZWCz. W tym wzglêdzie kopalnie powinny dodatkowo wskazaæ na:
gotowoœæ przejêcia czêœci dzia³añ operacyjnych (zwi¹zanych zarówno
z zawieraniem umów, jak i likwidacj¹ szkód), mo¿liwoœæ rozszerzania
zakresu ubezpieczeñ o kolejne linie i kolejne podmioty. Ale kopalnie lub
dzia³y zarz¹dzania ryzykiem powinny przede wszystkim uczestniczyæ
w kszta³towaniu programów reasekuracyjnych.
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Streszczenie
Ubezpieczenie kopalni jest atrakcyjnym wyzwaniem dla zak³adów ubezpieczeñ, pozwalaj¹cym wygenerowaæ znaczne przychody sk³adkowe. Ale specyfika prowadzenia dzia³alnoœci przez kopalnie powoduje, ¿e realizacja ubezpieczenia mienia podziemnego powoduje koniecznoœæ skorzystania z reasekuracji.
Przeprowadzony eksperyment i zebrane informacje wskazuj¹, ¿e oferta na ubezpieczenia kopalni wêgla kamiennego w Polsce jest œciœle zwi¹zana z dostêpnym
pokryciem reasekuracyjnym. Dlatego ciekawym rozwi¹zaniem dla w³aœcicieli
i zarz¹dzaj¹cych kopalniami mo¿e okazaæ siê w³¹czenie w funkcjonowanie towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych poprzez cz³onkostwo w zwi¹zku wzajemnoœci cz³onkowskiej. Polskie towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych maj¹ ró¿ne
zasady przyst¹pienia do zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej, ale w ka¿dym
przypadku takie rozwi¹zanie niesie za sob¹ mo¿liwoœæ zbudowania trwa³ych
rozwi¹zañ w zakresie zarz¹dzania ryzykiem.
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The analysis accession to the functioning of the Mutual Insurance
for the Group mines in Poland (Summary)
Insurance of mine is an attractive challenge for insurance – it can generate
significant premium. But the specifics of the activity of mines means that the implementation of the underground property insurance leads us to using of reinsurance contract. The experiment occurred and collected information indicate that
the offer insurance of coal mines in Poland is closely linked with the available reinsurance coverage. Therefore, it is an interesting solution for owners and managers of the mines could be activated in the functioning of the mutual insurance
company. The Polish mutual insurance companies have different rules of accession to the mutual insurance company, but in any case, such a solution carries the
ability to build a sustainable solution in the field of risk management.
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