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Ubezpieczenie business interruption
w zarządzaniu ryzykiem przerw
w działalności gospodarczej*
Streszczenie: W niniejszym artykule dokonano charakterystyki ubezpieczenia business interruption w systemie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. Na wstępie omówiono istotę
ryzyka przerw w działalności gospodarczej oraz przedstawiono metody jego ograniczania.
Następnie zaprezentowano teoretyczne i praktyczne podejście zastosowania ubezpieczenia
business interruption w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa oraz wskazano na
dalsze perspektywy rozwoju tego typu ochrony na polskim rynku w najbliższym czasie.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia.

1. Wstęp
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w ramach powszechnie zawieranego przez
przedsiębiorstwo ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych ograniczona
jest do pokrycia kosztów odtworzenia mienia zniszczonego podczas szkody. Jednak
nie zawsze kompensacja doznanych strat oraz pełna wypłata odszkodowania uchroni przedsiębiorstwo przed poważnymi zakłóceniami w prowadzeniu działalności. Na
szczególną uwagę zasługują badania przeprowadzone na rynku francuskim, z których wynika, że siedem przedsiębiorstw na dziesięć w ciągu trzech lat od powstania
szkody majątkowej ogłasza swoją upadłość. Bezpośrednią tego przyczyną jest fakt
wystąpienia szkody, natomiast pośrednią – ponoszenie przez przedsiębiorstwo wysokich kosztów związanych z przerwą w działalności gospodarczej. Rozwiązaniem,
które może zapobiec takiej sytuacji, jest transfer ryzyka strat finansowych na zakład
ubezpieczeń poprzez wykup polisy business interruption (BI).
Artykuł ma na celu zaprezentowanie istoty i znaczenia ubezpieczenia business interruption w aspekcie zarządzania ryzykiem przerwy w działalności gospodarczej.
*

2013.
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2. Ryzyko przerwy w działalności gospodarczej
i metody jego ograniczania
Ryzyko związane z przerwą w działalności jest pojęciem dotychczas niesprecyzowanym w literaturze przedmiotu, dlatego też trudno jest je zdefiniować w sposób
jednoznaczny. Celem przybliżenia niniejszej problematyki warto przedstawić czynniki mające wpływ na powstanie i skalę potencjalnego zjawiska zakłócenia/przerwy
w działalności przedsiębiorstwa, do których należą m.in. [Wierzbicka (red.) 2010]:
stopień indywidualizacji i specjalizacji wykorzystywanego mienia, centralne sterowanie procesem produkcji, występowanie tzw. wąskich gardeł, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa (liczba zakładów, występowanie linii produkcyjnych), stopień
wykorzystania mocy produkcyjnych determinujący możliwości przeniesienia produkcji do innego zakładu lub zastępczego wykorzystania nieuszkodzonych maszyn,
dostępność części zamiennych, serwisu i innych niezbędnych materiałów i usług,
warunki atmosferyczne oraz geograficzne położenie producenta lub dostawcy.
Analiza zaprezentowanych czynników umożliwiła podjęcie próby sformułowania definicji ryzyka przerwy w działalności gospodarczej, zbliżonej w swym założeniu do istoty ryzyka operacyjnego. Zgodnie z powyższym omawiane ryzyko można
zdefiniować jako: ryzyko związane z wystąpieniem zakłócenia/przerwy w prowadzonej działalności wynikające zarówno z zawodności wewnętrznych procesów
i technologii, jak i ze zdarzeń zewnętrznych o charakterze losowym.
Niezależnie od stopnia skorelowania czynników, których wystąpienie wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, istnieje wiele metod służących ograniczaniu zjawiska przerwy w działalności gospodarczej.
W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa korzystają z metod wewnętrznych, mających charakter zapobiegawczy, mieszczących się w ramach dobrych praktyk zarządzania przedsiębiorstwem, do których zalicza się m.in.: audyt wewnętrzny, controlling oraz plan ciągłości działania (BCP), którego idea opiera się na opracowaniu
harmonogramu określonych zadań, obejmujących przygotowanie przedsiębiorstwa
do wystąpienia niekorzystnych zdarzeń (klęsk żywiołowych, nieszczęśliwych wypadków, aktów sabotażu lub poważnych awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych).
Warto zaznaczyć, że wraz z rosnącą świadomością ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej zagadnienie BCP od kilku lat zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców także w Polsce.
Spośród zewnętrznych metod ograniczania ryzyka przerwy w działalności gospodarczej najszersze wykorzystanie znajdują produkty ubezpieczeniowe. Chodzi
tu przede wszystkim o ubezpieczenia majątkowe oraz umowy uzupełniające w postaci ubezpieczenia business interruption, które stanowi przedmiot niniejszego opracowania. Za doskonały przykład uznać można tradycyjne ryzyko ogniowe, które
poza faktem wystąpienia szkody niesie za sobą szereg strat pośrednich związanych
z przerwą w działalności gospodarczej. W tym przypadku ubezpieczyciel pokrywa
koszty odtworzenia zniszczonego mienia oraz poprzez zastosowanie polisy business
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interruption, oznaczającej transfer ryzyka strat finansowych na zakład ubezpieczeń,
jest w stanie zabezpieczyć osiągnięcie oczekiwanego wyniku finansowego w okresie nieplanowanego przestoju przedsiębiorstwa.

3. Ogólna charakterystyka ubezpieczenia business interruption
Na gruncie polskim do 1989 roku ubezpieczenie business interruption nie było znane i stosowane [Berling-Łapińska 1999]. Pierwsze umowy tego typu wprowadzono
po przemianach ustrojowych, w warunkach gospodarki rynkowej. Wówczas beneficjentem polisy BI były duże zagraniczne koncerny, które uruchamiały w Polsce
swoje fabryki. Natomiast wraz z rozwojem rynku brokerskiego oraz zwiększeniem
zainteresowania wśród przedsiębiorców problematyką zarządzania ryzykiem polisa
business interruption zyskała na znaczeniu.
Zgodnie z założeniami praktyki europejskiej ubezpieczenie business interruption może stanowić jedynie rozszerzenie polisy majątkowej, występującej w postaci
ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, w oparciu o wariant pokrycia FLEXA
i EC lub all risks, natomiast ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęci przedsiębiorcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) prowadzący księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku oraz przepisami wykonawczymi do powołanej ustawy.
Ze względu na zasadniczy cel, jakim jest neutralizacja skutków zakłócenia
i przerwy w funkcjonowaniu biznesu wywołanej materializowaniem się ryzyka,
ubezpieczenie BI powinno stanowić element systemu ochrony przedsiębiorstwa już
w fazie powstawania i uruchamiania działalności. Ponadto przerwa w działalności
niejednokrotnie oznacza dla przedsiębiorstwa niemożność generowania przychodów
ze sprzedaży. W przypadku braku rezerw finansowych mogą zaistnieć problemy
związane z zachowaniem płynności finansowej, przyczyniające się w konsekwencji
do upadku przedsiębiorstwa. Pomimo wystąpienia zdarzenia losowego otrzymanie
odszkodowania z tytułu polisy BI umożliwia przedsiębiorstwu osiągnięcie poziomu wyniku finansowego zbliżonego do planowego oraz pozwala powrócić do stanu
gwarantującego odbudowanie pozycji rynkowej, oddalając groźbę bankructwa [Zadora (red.) 2009].

4. Podstawowe elementy konstrukcyjne umowy ubezpieczenia –
przedmiot i suma ubezpieczenia oraz wielkość odszkodowania
Przedmiot ubezpieczenia business interruption zasadniczo dotyczy dwóch wielkości ekonomicznych: zysku operacyjnego oraz kosztów stałych [Jęksa 2001]. Ubezpieczeniu podlega wyłącznie ta część zysku operacyjnego, którą przedsiębiorstwo
osiągnęłoby w okresie trwania szkody przy założeniu niezakłóconej pracy i poniesionych kosztach stałych.
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Na objęty ubezpieczeniem business interruption zysk operacyjny składają się
[Cycoń, Jedynak 2011]:
–– zysk, którego nie można było osiągnąć z powodu zaistnienia szkody rzeczowej
(w tym również zysk z tytułu wynajmowania urządzeń i maszyn, działalności
stołówki itd.);
–– zysk zawarty w zniszczonych produktach gotowych i niegotowych;
–– zysk zawarty w cenie produktów gotowych i niegotowych oraz towarach,
które wprawdzie nie uległy fizycznemu zniszczeniu, ale wskutek dymu czy też
w wyniku zastosowanych środków gaśniczych nie nadają się do sprzedaży.
Koszty stałe podlegające ubezpieczeniu stanowią część kosztów związanych
z podstawową działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, których wielkość nie
zmienia sie wraz ze zmianą wielkości produkcji czy osiąganego obrotu.
Suma omówionych wielkości – zysku operacyjnego, czyli zysku netto w rozumieniu ubezpieczeniowym1, i ubezpieczonych kosztów stałych – w ubezpieczeniu
business interruption określana jest mianem zysku brutto (rys. 1). Podkreślić należy,
że definicja zysku brutto w ujęciu ubezpieczeniowym zasadniczo różni się od pojęcia księgowego stosowanego w rachunku zysków i strat. Według D. Blanda ubezpieczeniowy zysk brutto jest kwotą nadwyżki sumy przychodów, remanentu końcowego oraz produkcji w toku, nad sumą kwot remanentu początkowego, produkcji
w toku oraz określonych kosztów wytworzenia, tj. kosztów, których ubezpieczający
nie chce objąć ochroną ubezpieczeniową [Pankowski 1998].
Zmiana stanu zapasów
O
B
R
Ó
T
N
E
T
T
O

Koszty zmienne

Zysk operacyjny
Zysk
brutto

Koszty stałe

Rys. 1. Przedmiot ubezpieczenia business interruption (ubezpieczeniowy zysk brutto)
Źródło: opracowanie własne.
1
W nomenklaturze ubezpieczenia BI za zysk netto uważa się zysk operacyjny przedsiębiorstwa
uwzględniający wszystkie koszty poniesione w celu jego uzyskania, łącznie z amortyzacją, ale przed
opodatkowaniem podatkiem dochodowym (ubezpieczeniowy zysk netto = bilansowy zysk netto +
zapłacony podatek dochodowy + odpisy na otwarte fundusze rezerwowe – przychody zewnętrzne) [Jęksa 1999].
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Suma ubezpieczenia business interruption stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jest podstawą do obliczania składki ubezpieczenia oraz
czynnikiem mającym decydujący wpływ na określenie potencjalnego poziomu niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia. Wysokość sumy ubezpieczenia powinna odpowiadać rocznej wartości ubezpieczeniowego zysku brutto. Praktyka wskazuje na
dwa sposoby kalkulacji zysku brutto – metodę sumy oraz metodę różnicy, których
uproszczony schemat wyliczania przedstawia rys. 2.
METODA RÓŻNICY
obrót netto
+/−
zmiana stanu zapasów
i produkcji w toku
−
koszty zmienne

METODA SUMY

UBEZPIECZENIOWY
ZYSK BRUTTO

zysk z działalności
+
wszystkie lub wybrane
pozycje kosztów
stałych

Rys. 2. Metody wyliczania ubezpieczeniowego zysku brutto
Źródło: opracowanie własne.

Szacowanie sumy ubezpieczenia na bazie sumarycznej wymaga dokonywania
ciągłej aktualizacji kosztów stałych wykazanych w dokumentacji ubezpieczeniowej
i niesie za sobą większe ryzyko niedoubezpieczenia. Na polskim rynku znacznie
częściej wykorzystuje się więc metodę różnicy, której konstrukcja zakłada [Wierzbicka (red.) 2010]:
–– brak wymogu ujawniania szczegółowych danych finansowych, jak np. wynagrodzenie kadry zarządzającej;
–– większy uniwersalizm – możliwość zastosowania metody różnicowej dla przedsiębiorstw reprezentujących różne branże gospodarki, ograniczenie konieczności indywidualizacji formularzy;
–– ograniczenie ryzyka pominięcia jakiejkolwiek pozycji kosztów podlegających
ubezpieczeniu.
Warunkiem koniecznym do uznania roszczenia odszkodowawczego z tytułu
ubezpieczenia business interruption jest wystąpienie szkody rzeczowej, która rodzi odpowiedzialność z bazowej polisy majątkowej oraz powoduje zakłócenie lub
przerwę w działalności ubezpieczonego przedsiębiorstwa, skutkującą utratą zysku.
Szkoda ta powinna wystąpić w miejscu ubezpieczonego przedsiębiorstwa, przy
czym istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody skutkowe lub interakcyjne powstałe w rezultacie zmaterializowania się ryzyka
w mieniu innego podmiotu.
W prawie ubezpieczeniowym istnieją dwa modelowe rozwiązania – model niemiecki i angielski – na podstawie których dokonuje się wyliczenia wartości szkody
i wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu business interruption. Z uwagi na pod-
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stawową zaletę, jaką jest zastosowanie okresu wyceny w procesie odszkodowawczym, model niemiecki jest rozwiązaniem wysoko cenionym przez zagranicznych
ubezpieczycieli i powszechnie stosowanym na rynku niemieckim, szwajcarskim
oraz austriackim. Wykorzystanie okresu wyceny pozwala w prosty sposób uniknąć negatywnego wpływu sezonowości na wysokość odszkodowania, natomiast
oszacowanie strat dokonywane jest na podstawie najbardziej aktualnych danych finansowych. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia została zawarta na podstawie
ogólnych warunków wzorujących się na dominującym na rynku w Polsce modelu
anglosaskim, do ustalenia wysokości odszkodowania niezbędne jest wyliczenie tzw.
obrotu standardowego2.
W większości przypadków wypłata odszkodowania dokonywana jest zaliczkowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wysokości powstałej już
szkody w zysku brutto, natomiast ostatecznie rozliczenie pomiędzy stronami umowy
następuje po upływie okresu odszkodowawczego. Tego typu rozwiązanie gwarantuje dopływ środków finansowych oraz umożliwia zachowanie płynności finansowej
przedsiębiorstwa.

5. Współczesny wymiar polisy business interruption
Obecnie na polskim rynku coraz większe uznanie zyskują techniczne odmiany ubezpieczenia business interruption, będące uzupełnieniem umów ubezpieczenia maszyn
od awarii i uszkodzeń (ubezpieczenie Machinery Loss of Profit), a także przeznaczone dla branży IT ubezpieczenie EELoP (Electronic Equipment Loss of Profit), które
obejmuje stratę finansową powstałą na skutek szkody materialnej w sprzęcie elektronicznym. Równie ciekawym rozwiązaniem, tym razem dla branży budowlanej,
okazało się wprowadzenie ubezpieczenia ALoP (Advanced Loss of Profit) pokrywającego straty lub zwiększone koszty działalności inwestora, wynikające z opóźnień
w oddaniu inwestycji do użytku [Galey 2002].
Wśród „produktów pochodnych” ubezpieczenia business interruption wyróżnić
należy umowy obejmujące zakresem ochronę utraty zysku wskutek wstrzymania
dostaw surowców, m.in. gazu i ropy naftowej [Kwiecień 1999], w wyniku decyzji
politycznych władz innego państwa. Na rynku europejskim z powodzeniem funkcjonują także odmiany ubezpieczenia BI o dość niecodziennym przeznaczeniu, jak np.
[Koślak 2007]: rozwiązania ubezpieczeniowe oferujące rekompensatę z tytułu utraty
przychodów spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa sieci, wirusa komputerowego, nieuprawnionego użycia komputera lub usługi sieciowej, ubezpieczenie rekom2
Obrót standardowy to wielkość ustalana na podstawie obrotu uzyskanego w identycznym terminie i czasie odpowiadającym okresowi odszkodowawczemu, w okresie bezpośrednio poprzedzającym
datę powstania szkody w mieniu, skorygowana w sposób uwzględniający uwarunkowania i trendy,
które miały wpływ na działalność ubezpieczonego przed szkodą w mieniu oraz oddziałujące na działalność po jej wystąpieniu, a także okoliczności, które wywierałyby wpływ na działalność ubezpieczonego, gdyby szkoda nie wystąpiła [Kucharski 2009].
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pensujące farmerom stratę dochodów w wyniku przymusowego uboju bydła zarażonego tzw. chorobą wściekłych krów czy też ubezpieczenia skonstruowane w oparciu
o derywaty pogodowe, obejmujące ochroną ubezpieczeniową nieosiągnięcie założonych dochodów w branży turystyczno-hotelarskiej spowodowane zmniejszoną liczbą
turystów, ze względu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne.

6. Podsumowanie
Stosowanie ubezpieczenia business interruption przez polskie przedsiębiorstwa nie
należy już do rzadkości. Wzrastające zainteresowanie produktami BI jest najbardziej
widoczne wśród dużych klientów przemysłowych, których charakteryzują spore nakłady modernizacyjne. Mowa tu o energetyce czy chemii, gdzie przerwa w działalności może spowodować wysokie straty.
Dokładna wielkość rynku BI nie jest znana. Wyniki badań prezentowane przez
GUS podają wielkość sprzedaży polis w ogólnym zestawieniu grupy 16 działu II
pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, do której zaliczane jest ubezpieczenie business interruption. Szacunkowo można jednak podsumować, że w trzech kwartałach 2010 roku towarzystwa ubezpieczeniowe zebrały
z polis obejmujących różne rodzaje ryzyka finansowego łącznie 511,7 mln zł składek, natomiast prognoza na 2011 rok wskazuje na zwiększenie wielkości sprzedaży
o około 20% w stosunku do ubiegłorocznych wyników finansowych [Rosik 2011].
Waga ubezpieczenia BI ujawnia się podczas dużych szkód, gdy okazuje się, że
przestój w produkcji może być bardziej kosztowny niż szkody powstałe w mieniu
ubezpieczonego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę przedsiębiorstw
kontrolowanych przez kapitał zagraniczny oraz skutki klęsk żywiołowych, które
miały miejsce w ostatnich kilku latach w Polsce, przypuszczać należy, że zainteresowanie przedsiębiorców polisą business interruption jako instrumentem zarządzania
ryzykiem będzie wzrastać zarówno w odniesieniu do klasycznej ochrony, jak i produktów pochodnych BI.
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Business interruption insurance implementation
in risk management for interrupted activities
Summary: The article presents the concept of business interruption insurance in risk management. The first part of the paper focuses on business interruption risk and its reducion
methods in business activity. The last part brings up theoretical and empirical approach to the
application of business interruption insurance in risk management and points at outlooks of
its growth on the Polish market in the next few years.
Keywords: risk, risk management, insurance.
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