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Komisja Europejska o stanie różnorodności biologicznej 

Kraje członkowskie Unii Europejskıej zobowiązane są do przedkładania okresowych raportów przeglądu 

kondycji gatunków chronionych objętych ochroną w ramach Dyrektywy Siedliskowej i sprawie dzikiego 

ptactwa. W maju tego roku Komisja Europejska opublikowała informacje dotyczące stanu różnorodności 

biologicznej za okres 2007-2012. Okazuje się, że tylko 16% siedlisk jest w stanie zadowalającym, a około 

30% ptaków należy zaliczyć do gatunków poważnie zagrożonych. Jak wynika z raportu, szczególne 

niebezpieczeństwo dla bioróżnorodności stanowi działalność sektora rolniczego związana przede 

wszystkim ze stosowaniem nawozów sztucznych i pestycydów. Środki te w wyniku niekontrolowanego 

wycieku ze zbiorników magazynowych mogą spowodować trwałe zmiany w ekosystemach, do ochrony 

których zobowiązuje ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z kwietnia 2007.  

Z następstwami tego typu szkód środowiskowych firmy odpowiedzialne mierzą  

się przez lata. Jako przykład tego, jak długotrwały i złożony może być proces 

przywracania uszkodzonych elementów przyrody do stanu przed wyjściowego 

może posłużyć zdarzenie z terenu Gór Izerskich, gdzie zagrożeniu uległa 

populacja cietrzewia, a proces jej całkowitej odbudowy potrwa około 10 lat. 

W zależności od rodzajów ryzyka i rozmiaru danego incydentu, proces przywracania środowiska do stanu 

sprzed szkody bywa żmudny i skomplikowany. Może trwać nawet latami. Ochrona oferowana w ramach 

polisy środowiskowej pokrywa koszty czyszczenia terenu, niezbędnych działań naprawczych 

uszkodzonych elementów i specjalistycznych ekspertyz. Rekompensuje również ewentualne straty 

poniesione przez stronę trzecią oraz zapewnia środki niezbędne do monitorowania stanu środowiska po 

szkodzie. Tak kompleksowy zakres to szeroki parasol ochronny dla firm – komentuje Magdalena 

Szczepłocka z działu Environmental Liability Europe AIG CEE & Mediterranean. 

 

 

 

 

 

 



Globalny Terroryzm – spojrzenie na  Należytą Staranność 

W świetle ostatnich zamachów terrorystycznych jednym z wyzwań, przed jakimi stoją organizacje jest 

sprostanie wymogom standardów bezpieczeństwa.  Standardy te, przy jednoczesnym zapewnieniu 

należytej staranności, mają realny wpływ na radzenie sobie z ryzykiem terroryzmu. Tragiczne akty 

terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych, Sydney, Paryżu i Kopenhadze odsłoniły luki w podejściu do 

ryzyka terrorystycznego, dotychczas błędnie utożsamianego z innymi, mniej bezpiecznymi organizacjami 

gospodarczymi.  

Należyta Staranność 

Pracodawcy są prawnie zobowiązani do utrzymania należytej staranności w relacjach z pracownikami. To 

oznacza, że pracodawcy powinni brać odpowiedzialność za zapewnienie pracownikom ochrony ich 

zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i dobre warunki pracy. Akty terrorystyczne mogą wpływać na 

organizacje w różnoraki sposób, od obrażeń ciała pracowników po szkody fizyczne na majątku, jak  

i utratę zysku w wyniku przestoju procesów biznesowych i zakłóceń płynności w łańcuchu dostaw. W 

procesie należytej staranności w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem terrorystycznym można 

wyróżnić 3 kolejno następujące po sobie kroki: 

Monitorowanie 
Zrozumienie ekspozycji organizacji na ryzyko – zarówno identyfikując ludzi jak i zasoby – jest kluczowe. 
Badanie i monitorowanie zjawisk, poziomów zagrożenia, trendów i możliwych punktów zapalnych 
występujących przy działaniach organizacji jest niezbędne w zrozumieniu, jakie ryzyko może firmę 
dotknąć. Jednocześnie umożliwia to wdrażanie zabezpieczeń w celu zapewnienia ciągłości biznesowej. 

Podobnie, kreowanie kultury otwartej komunikacji w firmie i właściwego raportowania pomaga 
redukować ryzyko. Zachęcanie do postawy „widzisz coś, powiedz” pomaga zidentyfikować nietypowe 
sytuacje i zagrożenia na ich wczesnym etapie. 

Przeciwdziałanie 
Branie pod uwagę bezpieczeństwa – najlepiej w trakcie fazy planowania – zapewnia wdrożenie 
elementów kontroli, które będą dostosowane do poziomu potencjalnego ryzyka. Umiejętność 
dostosowania tych złożonych elementów do wzrastającego ryzyka jest bezcenne. Z kolei szkolenia 
zwiększające świadomość ryzyk pomagają pracownikom opanować umiejętności umożliwiające lepiej 
ocenić sytuację i wyjść jej naprzeciw. 

Reakcja 
W przypadku zajścia incydentu pracownicy powinni być przygotowani by odpowiednio zareagować  
w celu zminimalizowania strat. Plan reagowania, który uwzględni podział ról i odpowiedzialności, jest 
niezbędny, aby członkowie zespołu czuli się komfortowo na wypadek zajścia groźnego incydentu.  

Należyta Staranność, jako rozwiązanie na przyszłość 

Akty terrorystyczne mogą wystąpić w każdym środowisku. Zabezpieczając się na ewentualności związane 

z ryzykami przy pomocy modelu Monitorowanie – Przeciwdziałanie – Reakcja zabezpiecza organizacje, 

podnosi jakość ich odporności na zdarzenia i umożliwia budowanie rozwiązań na przyszłość. 



Internet of Things – Internet Przedmiotów 

Coraz więcej ludzi świadomie posługuje się aplikacjami z dziedziny Internet of 

Things – tzw. Internetu Przedmiotów. Powszechnie używane są urządzenia typu 

Apple Watch, Fitbit czy Nest Thermostat. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki 

coraz większej popularności technologii, co jest możliwe m.in. za sprawą 

łatwiejszego – tańszego dostępu do sensorów i dzięki obniżeniu kosztów 

produkcji. Wszystko to w dynamicznym tempie pobudza przepływ informacji. 

Termin Internet of Things (IoT), czy Internet of Everything (IoE), został zaproponowany przez 

brytyjskiego przedsiębiorcę Kevina Ashtona już w 1999 r. Określa on grupę urządzeń codziennego użytku 

podłączonych do Internetu. Na dzień dzisiejszy szacuje się, że funkcjonuje pomiędzy 10 a 20 miliardów 

urządzeń połączonych do sieci. Przewidywania mówią, że do końca 2020 roku ich ilość wzrośnie do  

40-50 miliardów. 

Klienci indywidualni nie są jedynymi beneficjentami otaczającej nas technologii. Są nimi także duże 

organizacje. Potencjalnie szacuje się, że w ciągu 5 lat IoT może wygenerować wpływ na gospodarkę  

o wartości 14,4 biliona USD. Dla porównania – wartość ta odpowiada aktualnemu PKB Unii Europejskiej. 

IoT przekształci niemalże każdy sektor ekonomiczny i ma możliwość wpłynąć na bezpieczeństwo 

 i wydajność sfery biznesowej. Współczesnymi przykładami zastosowań IoT są bezzałogowe samochody, 

które mogą przemierzać odległości o wiele większe od tych, które jest w stanie pokonać przeciętny 

kierowca. Są to także narzędzia w przemyśle ciężkim informujące, że wymagają napraw zanim dojdzie do 

ich zużycia czy awarii. Mimo że takie rozwiązania wprowadzają udogodnienia i poprawiają jakość 

codziennego życia, to niosą one także poważne ryzyka – ryzyko naruszenia prywatności, ryzyko 

odpowiedzialności za wykonane działania i zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego. 

Oto pierwszy tego typu dokument – raport na temat Internet of Things. Otwiera on serię raportów 

analizujących rozwój IoT. AIG w partnerstwie z Consumer Electronics Association, jednej z największych 

organizacji w handlu technologiami, wspólnie stworzyli „The Internet of Things: Evolution Or 

Revolution?” (aby otworzyć stronę rekomendujemy przeglądarkę Mozilla Fire Fox lub Chrome). Jest to 

raport badający globalne relacje pomiędzy urządzeniami IoT a dziewięcioma gałęziami przemysłu: 

przemysłem motoryzacyjnym, usługami finansowymi, przemysłem morskim, rynkiem nieruchomości, 

przemysłem energetycznym, lotniczym, opieką medyczną, produkcją i branżą spożywczą. 

Raport zawiera przedmowy napisane przez doktora Shawn DuBravac, naczelnego ekonomistę w 

Consumer Electronics Association i doktora Carlo Ratti, profesora uczelni Massachusetts Institute of 

Technology oraz architekta projektu Future Food District w Milan Expo. 

Raport (w języku angielskim) znajduje się na stronie www.aig.com/iot (aby otworzyć raport 

rekomendujemy przeglądarkę Mozilla Fire Fox lub Chrome). Zachęcamy do lektury, a w razie pytań do 

skontaktowania się z lokalnym oddziałem AIG. 

http://www.ce.org/
https://www.aig.com/Chartis/internet/US/en/AIG%20White%20Paper%20-%20IoT%20English%20DIGITAL_tcm3171-677828.pdf
https://www.aig.com/Chartis/internet/US/en/AIG%20White%20Paper%20-%20IoT%20English%20DIGITAL_tcm3171-677828.pdf

