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EnviroPro  Pytania i odpowiedzi 

Ubezpieczenia środowiskowe to połączenie troski o firmę oraz o jej naturalne otoczenie. 
Poznaj więcej szczegółów oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania. 
 
I   Czym jest ryzyko środowiskowe?  
  Ryzyko środowiskowe odnosi się do emisji zanieczyszczeń, która powoduje straty materialne bądź fizyczne emitenta, 

stron trzecich, środowiska naturalnego w tym szkody w siedliskach i gatunkach chronionych. Może dotyczyć wielu 
przypadków od podziemnych wycieków do szkód wyrządzonych podczas transportu niebezpiecznych materiałów. 

II  Jaki zakres odpowiedzialności wiąże się z ryzykiem środowiskowym? 
  Firma może być obciążona kosztami oczyszczenia terenu, odszkodowań dla osób i firm trzecich, rekonstrukcji i 

rekultywacji skażonego ekosystemu, jak też i ewentualnymi kosztami procesowymi, w tym kosztami obrony prawnej. 
Oczywiście, do tego rachunku doliczyć należy również straty własne w postaci np. kosztów przerwy w działalności. 

III Które branże narażone są na pozwy środowiskowe? 
  Prawie wszystkie firmy mogą napotkać tego rodzaju kłopoty. Pośród nich na pewno spotkać można branże związane 

z biotechnologią, poligrafią, petrochemią i ogólnie przemysłem naftowym, transport, produkcja tworzyw sztucznych, 
przemysł chemiczny, huty, motoryzacja, składy i wysypiska śmieci, farmaceutyka. W praktyce, niemal każda firma – 
również instytucje finansowe, a nawet pralnie czy agencje nieruchomości – mogą zostać narażone na ryzyko 
środowiskowe. 

IV  Dlaczego «nieprzemysłowe» sektory rynku – np. sklepy, szpitale, szkoły – powinny być 
świadome ryzyka środowiskowego? 

  Wszystkie firmy w różnym stopniu korzystają z niebezpiecznych substancji. Może to być substancja czyszcząca, bądź 
po prostu zużyte tonery z drukarek. Dodatkowo, przejmując nowe przedsiębiorstwo bądź np. nieruchomość, kupujący 
może nieoczekiwanie przejąć związaną z nimi odpowiedzialność środowiskową. Na przykład, przedsiębiorstwo 
medialne kupiło budynki, w których znaleziono skład chemikaliów. Podczas ich usuwania doszło do wycieku, którego 
skutki spowodowały falę pozwów od mieszkańców, oraz zmusiły firmę do pokrycia kosztów rekultywacji terenu i 
odszkodowań. Rachunek wyniósł prawie pół miliona euro. 

V  Jaki zakres ochrony dostępny jest na rynku ubezpieczeń w związku z ryzykiem 
środowiskowym? 

  Typowe polisy odpowiedzialności cywilnej pokrywają tego typu koszty w bardzo ograniczonym zakresie. Ochrona ta 
jest limitowana do nagłych przypadków i nie obejmuje zniszczeń bioróżnorodności (uszkodzenie chronionych 
gatunków, siedlisk przyrodniczych, wód, lądów…). Specjalnie zaprojektowane ubezpieczenia środowiskowe mogą 
pokryć dużo szerszy zakres ryzyk. Pierwotnie opracowane dla złożonych przedsiębiorstw, zagrożonych dużą 
ekologiczną odpowiedzialnością, dziś przydają się w znacznie większej ilości branż oraz w firmach działających na 
mniejszą skalę. 

VI  Polegałem na mojej polisie OC przez lata. Dlaczego powinienem martwić się teraz jeszcze 
o kwestie środowiska? 

  Ryzyko środowiskowe znacznie się zmieniło, za czym nie nadąża powszechnie stosowana polisa odpowiedzialności 
cywilnej. Większa świadomość społeczna i coraz surowsze prawo – w tym dyrektywa UE o Odpowiedzialności za 
Środowisko Naturalne z 2007 roku (EU Environmental Liability Directive) i jej polski odpowiednik czyli ustawa o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i jej naprawie– skutkują znacznie większą odpowiedzialnością przedsiębiorstw. 
Dotyczy to zarówno wysokości ewentualnych odszkodowań, ale i zakresu szkód, które wliczają koszty czyszczenia i 
odbudowy skażonych terenów, bądź też koszty utworzenia podobnego ekosystemu w alternatywnej lokalizacji. 
Wydatki, które wiążą się z tego typu kryzysami, sięgają milionów euro i to bez doliczania obsługi prawnej. Dyrektywa 
odnosi się do kompleksowego zapobiegania szkodom, bądź ich niwelacji, gdy już nastąpiły. Dotyczy skażeń 
powietrza, wody, ziemi oraz organizmów żywych. Większość polis OC nie jest tu pomocna – uwzględniają one tylko 
odszkodowania dla stron trzecich w zakresie wypadków nagłych i niespodziewanych, bez kosztów związanych z 
uwalnianymi stopniowo zanieczyszczeniami, przywracaniem zagrożonych gatunków czy np. oczyszczaniem skażonej 
rzeki. 
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American International Group, Inc. (AIG) jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. Obsługuje klientów w ponad 130 
krajach. Spółki z grupy AIG świadczą usługi dla klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i indywidualnych poprzez jedną z największych na 
świecie sieci działających w obszarze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ponadto spółki z grupy AIG są jednymi z wiodących 
dostawców ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Akcje AIG są notowane na giełdzie papierów 
wartościowych w Nowym Jorku i Tokio.  

AIG to również globalna nazwa handlowa wszystkich spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe, życiowe, emerytalne oraz 
prowadzących ogólną działalność ubezpieczeniową w ramach grupy American International Group, Inc. Więcej informacji dostępnych jest na 
stronie www.aig.com. Usługi ubezpieczeniowe są świadczone przez spółki zależne lub stowarzyszone American International Group, Inc. W 
Europie, głównym dostawcą ubezpieczeń jest AIG Europe Limited. Niniejsze opracowanie ma charakter czysto informacyjny i nie dostarcza 
wyczerpujących informacji na temat warunków ochrony ubezpieczeniowej, nie stanowi również części umowy ubezpieczenia, która określa 
zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, ani nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze opracowanie nie 
jest również poradą prawną i nie mogą być z niego wyciągane żadne konsekwencje prawne. Produkty mogą się różnić w zakresie oferowanej 
ochrony i nie zawsze mogą być dostępne we wszystkich jurysdykcjach. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązywać będą 
ogólne warunki ubezpieczenia, warunki szczególne oraz ustalenia poczynione w drodze indywidualnych negocjacji.  

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn 
EC3M 4AB, Wielka Brytania reprezentowana przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, 
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, 
00-102 Warszawa. 

VII Czym dokładnie jest unijna dyrektywa o Odpowiedzialności za Środowisko Naturalne? 
   Nowa regulacja stanowi odzwierciedlenie zasady «kto zanieczyszcza, ten płaci». Wchodząc w życie 30 kwietnia 

2007 r., dała wyraz oczekiwaniom rządów i ich wyborców, żądających większej odpowiedzialności biznesu za ryzyko, 
jakie związane jest z jego działalnością. Surowość przepisów ma być nie tyle karą, co formą profilaktyki. Celem 
dyrektywy jest ustanowienie wspólnego dla całej UE wzorca odpowiedzialności za szkody w środowisku. Oprócz 
kosztów za zniszczenie lądu i wody, przedsiębiorstwa są teraz odpowiedzialne za rekultywację terenów oraz 
odtworzenie zniszczonej bioróżnorodności, aż do stanu sprzed wystąpienia szkody. 

VIII Jak dyrektywa wpływa na europejskich przedsiębiorców? 
   Nowy przepis wyznacza precyzyjne ramy tego, kto, jak i za co odpowiada przy wystąpieniu szkód ekologicznych. 

Firma, która sprzedała swoje oddziały kilka lat wcześniej, może być dziś pociągnięta do odpowiedzialności za 
skażenie, które spowodowała w tamtych czasach, mimo że zakłady i tereny od dawna do niej już nie należą. W 
drugą stronę, odpowiedzialność można również nabyć wraz z przejętymi zasobami. Często może być ona nawet 
dzielona. Gdy stosunki i historia własności są skomplikowane, dyrektywa pozwala na skuteczniejsze dotarcie do 
odpowiednich podmiotów oraz bardziej adekwatny podział ewentualnych kosztów. Należy pamiętać, ze Dyrektywa 
obowiązuje obecnie we wszystkich krajach UE. 

IX Jakie korzyści daje polisa środowiskowa? 
   Polisa środowiskowa usuwa niejasności związane z zakresem działania tradycyjnych ubezpieczeń 

odpowiedzialności cywilnej, często mocno zawężonych w zakresie pełnej odpowiedzialności za szkody w 
środowisku. Na przykład, typowe polisy OC nie uwzględniają kosztów czyszczenia, odpowiedzialności za skażenie 
stopniowe, przywracania populacji zagrożonych gatunków roślin czy zwierząt. Specjalistyczne ubezpieczenie chroni 
też przed lukami występującymi w tradycyjnych rozwiązaniach ubezpieczeniowych. To rozwiązanie dopasowane do 
nowego typu odpowiedzialności, jaką obarczone zostały europejskie firmy. 
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