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Ryzyko spowodowania szkód w rodowisku naturalnym to nowe i coraz bardziej istotne wyzwanie dla 

przedsi biorstw z uwagi na prawne zmiany warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w kierunku 

zwi kszenia zakresu odpowiedzialno ci za szkody i zaostrzenia sankcji za zanieczyszczanie i degrada-

cj  rodowiska. Tymczasem decyzje dotycz ce zakupu ubezpiecze  chroni cych przed skutkami szkód 

rodowiskowych s  rzadko podejmowane przez polskie przedsi biorstwa, zw aszcza te ma e i rednie. 

W artykule poruszono problematyk  rozwoju ubezpiecze  szkód rodowiskowych w sensie ilo cio-

wym, mierzonym liczb  oferowanych na rynku produktów ubezpieczeniowych, oraz jako ciowym – maj -

cym odzwierciedlenie w zakresie ubezpieczenia oraz palecie stosowanych wy cze . Szczególn  uwag  

zwrócono na zakresy ochrony ubezpiecze  szkód rodowiskowych oferowanych w ramach pakietów 

ubezpieczeniowych dedykowanych MSP oraz podobne produkty ubezpieczeniowe w wybranych krajach. 

We wnioskach stwierdzono, e mimo poszerzaj cej si  oferty ubezpieczeniowej dla sektora MSP, nie 

gwarantuje ona przedsi biorcom wystarczaj cego zakresu ochrony w zakresie szkód rodowiskowych. 

S owa kluczowe: ryzyko ekologiczne, ubezpieczenia szkód rodowiskowych, ma e i rednie przedsi -

biorstwa.
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The risk of causing damage to the environment is quite a new challenge for entrepreneurs due 

to legal changes which cause the wider scope of responsibility and stricter penalties for pollution 

and environmental degradation. However, decisions to buy insurance to protect the company are often 

overlooked by Polish enterprises, particularly small and medium-sized. 

This paper discusses the problem of the development of environmental damage insurance in terms 

of its quantity, measured by the number of available insurance products and quality – which is reflected 

in the insurance coverage. The article contains the presentation of environmental damage insurance 

products which are available in Poland and other selected countries and which are dedicated to small 

and medium-sized entrepreneurs. The main conclusion is that despite of the ever-wider offer in Poland, 

the sufficient protection in case of causing the environmental damage is still not guaranteed.
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1. Wst p

Coraz szybszy wzrost gospodarczy na wiecie i w Polsce przyczynia si  
do coraz g bszej eksploatacji rodowiska naturalnego oraz jego zanie-
czyszczenia i dewastacji. Ro nie zatem presja, aby wszystkie organizacje 
gospodarcze zachowywa y si  w sposób spo ecznie etyczny i przyjazny dla 
rodowiska. Potrzeba ochrony rodowiska naturalnego sprawia, e zaostrzaj  

si  warunki prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w kierunku zwi kszania 
zakresu odpowiedzialno ci cywilnej za szkody rodowiskowe i podwy szania 
sankcji za zanieczyszczania i degradacj . W zwi zku z tym ryzyko spowodo-
wania szkód rodowiskowych staje si  coraz bardziej istotnym wyzwaniem 
dla wspó czesnych przedsi biorstw. 

Ubezpieczyciele staraj  si  wyj  naprzeciw potrzebom przedsi biorców 
i rozszerzaj  ofert  o kolejne produkty ubezpieczeniowe lub wprowadzaj  
zmiany jako ciowe, dotycz ce zakresu oferowanych ju  ubezpiecze . Na 
rozwini tych rynkach ubezpieczeniowych spotka  mo na trojakiego rodzaju 
rozwi zania. Po pierwsze, ubezpieczenia szkód rodowiskowych oferuje si  
w ramach klauzul dodawanych do ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywil-
nej z tytu u prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Po drugie, klauzule 
ubezpieczenia szkód rodowiskowych dodaje si  do pakietów ubezpiecze-
niowych dla przedsi biorstw. Po trzecie, oferuje si  typowe ubezpieczenia 
rodowiskowe w formie oddzielnych i wyspecjalizowanych produktów typu 

stand alone cover. 
Celem opracowania sta a si  analiza produktów ubezpieczeniowych 

dost pnych na polskim rynku, ze szczególnym uwzgl dnieniem produktów 
dedykowanych ma ym i rednim przedsi biorstwom, które umo liwiaj  trans-
fer ryzyka odpowiedzialno ci cywilnej za szkody rodowiskowe na ubezpie-
czycieli. W uzupe nieniu rozwa a  zaprezentowano przyk adowe rozwi zania 
ubezpieczeniowe stosowane w wybranych krajach Unii Europejskiej. 

G ówna hipoteza badawcza poddana weryfikacji brzmi: oferta ubezpie-
czeniowa skierowana do sektora ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce, 
chocia  staje si  coraz bogatsza, to wci  jeszcze nie gwarantuje wystar-
czaj cej ochrony w zakresie szkód rodowiskowych. Mo liwo ci absorpcji 
ryzyka rodowiskowego przez ubezpieczycieli s  znacznie wi ksze, co poka-
zuj  do wiadczenia wybranych krajów. 

2. Ryzyko szkód rodowiskowych 
jako rodzaj ryzyka ekologicznego 

Rozwa ania na temat ryzyka ekologicznego w rodzimym pi miennictwie 
maj  charakter wieloaspektowy i nie pozwalaj  na wy onienie jednoznacznej 
jego definicji. Spotka  mo na zarówno szersze, jak i w sze rozumienie 
tego poj cia. W uj ciu szerokim ryzyko ekologiczne to niepewno  wyni-
kaj ca z losowego oddzia ywania pewnych czynników rozprzestrzeniaj cych 
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si  w rodowisku przyrodniczym ( ylicz, 2004, s. 107). Ryzyko ekologiczne 
sensu largo to mo liwo  wyst pienia strat stanowi cych konsekwencj  szkód 
w rodowisku naturalnym. Przyk adem ryzyka ekologicznego sensu largo jest 
ryzyko zdrowotne, kulturowe, materialne i finansowe (Borys, 2002, s. 21), 
a skutkiem jego urzeczywistnienia si  mog  by  roszczenia cywilne z tytu u 
szkód poniesionych przez osoby trzecie, wzrost cen zasobów czynników 
produkcji, szkody w wizerunku itp. Ryzyko ekologiczne sensu stricte (ryzyko 
rodowiskowe) to mo liwo  pogorszenia poziomu jako ci rodowiska natu-

ralnego, naruszenia równowagi przyrodniczej b d  kl ski ywio owej (Borys, 
2002, s. 21). 

Inne definicje ryzyka ekologicznego koncentruj  si  na negatywnych 
nast pstwach oddzia ywania cz owieka na rodowisko. Ryzyko ekologiczne 
definiowane jest wówczas jako prawdopodobie stwo nast pienia zdarzenia, 
które powoduje degradacj  rodowiska i zwi zane z tym skutki (Karlikowa, 
2001, s. 42. Cyt. za: Borys, 2002, s. 20). Ryzyko ekologiczne przejawia si  
w mo liwo ci zanieczyszczenia i dewastacji rodowiska naturalnego z powodu 
zdarze , takich jak np. (Dubiel, 2001, s. 127):
– awarie instalacji produkcyjnych, ruroci gów czy rodków transportu,
– nag e i przypadkowe wydarzenia zwi zane z transportem i przechowy-

waniem materia ów niebezpiecznych, wynikaj ce np. z b dów obs ugi,
– wadliwe dzia anie instalacji powoduj ce stopniowe zanieczyszczanie ro-

dowiska,
– awarie zabezpiecze  chroni cych przed ska eniem,
– oddzia ywanie cieków i odpadów,
– stopniowa degradacja rodowiska na skutek wadliwego dzia alnia insta-

lacji produkcyjnych,
– katastrofa na skutek wybuchów, po arów, powodzi, trz sie  ziemi itp.,
– wypadki drogowe i kolejowe.

W literaturze spotka  te  mo na bardzo w skie uj cia ryzyka ekologicz-
nego, ograniczonego do przedsi biorstwa. Ryzyko ekologiczne przedsi bior-
stwa zosta o okre lone jako mo liwo  wyst pienia kl sk ywio owych na 
terenie dzia alno ci firmy lub prawdopodobie stwo katastrofy ekologicznej 
wywo anej awari  sprz tu b d  technologii stosowanej przez firm  (Gil, 
2000, s. 164. Cyt. za: Borys, 2002, s. 19). 

Bior c pod uwag  wy ej przytoczone definicje, mo na stwierdzi , i  cech  
odró niaj c  ryzyko ekologiczne od innych rodzajów ryzyka jest jego zwi -
zek ze rodowiskiem przyrodniczym. Warto jednak zauwa y , e rodowisko 
przyrodnicze mo e wyst powa  w podwójnej roli: raz jako „sprawca” szkód, 
w wyniku których poszkodowanym jest cz owiek lub gospodarka (np. ró nego 
rodzaje kataklizmy), innym razem jako „odbiorca” szkód spowodowanych 
przez cz owieka i gospodark  (ryzyko szkód rodowiskowych). W dalszej 
cz ci opracowania b dziemy analizowa  jedynie ryzyko wybranych szkód 
rodowiskowych (zanieczyszczenie i degradacja rodowiska), które powstaj  

w zwi zku z dzia alno ci  gospodarcz  przedsi biorstw. Potencjalnymi obsza-
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rami dzia alno ci przedsi biorstwa stwarzaj cej zagro enie ryzykiem szkód ro-
dowiskowych s : produkcja, magazynowanie oraz transport. Odpowiedzialno  
ekologiczna przedsi biorstwa wynika z art. 6, pkt. 11 Ustawy o zapobieganiu 
szkodom w rodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493). Szkod  
w rodowisku rozumie si  jako negatywn  mierzaln  zmian  stanu lub funkcji 
elementów przyrodniczych, ocenian  w stosunku do stanu pocz tkowego, 
która zosta a spowodowana bezpo rednio lub po rednio przez dzia alno  
prowadzon  przez podmiot korzystaj cy ze rodowiska. 

Szczególnym rodzajem ryzyka szkód rodowiskowych jest odpowiedzial-
no  cywilna przedsi biorstwa za niekorzystne oddzia ywanie rodowiskowe 
powodowane przez jego dzia alno  produkcyjn  i us ugow , wynikaj ca 
z ogólnych przepisów i norm kodeksu post powania cywilnego. W lite-
raturze wyró nia si  dwa rodzaje tej odpowiedzialno ci: za udowodnion  
win  (dotyczy zazwyczaj zdarze  nag ych, jednorazowych, lokalnych) oraz 
odpowiedzialno  za potencjalne zagro enia ekologiczne (Fiedor i Graczyk, 
2002, s. 84). Odpowiedzialno  cywilna za ekologiczne skutki gospodarowa-
nia ma do  szeroki zakres. Dotyczy zarówno szkód bezpo rednich (szkód 
polegaj cych na zniszczeniu lub naruszeniu dóbr b d cych okre lonymi 
elementami czy komponentami rodowiska naturalnego), jak i po rednich 
(szkody na dobrach osób trzecich), powoduj c powstanie ró norodnych 
zobowi za  kompensacyjnych, w tym ponoszenia kosztów dzia a  zapo-
biegawczych i naprawczych. 

Przedsi biorstwo staje si  nara one na odpowiedzialno  wed ug ró nych 
re imów odpowiedzialno ci cywilnej: deliktowej, kontraktowej oraz za pro-
dukt (Do , 2011, s. 122). Niezale nie od obranej klasyfikacji, ryzyko szkód 
rodowiskowych jest bardzo powa ne, niesie bowiem zagro enie obci e-

niem przedsi biorstwa wysokimi sankcjami finansowymi. Ryzyko to spe nia 
podstawowe kryteria ubezpieczalno ci, dlatego przedsi biorstwa mog  nim 
zarz dza  poprzez zakup produktów ubezpieczeniowych.

3. Zastosowanie ubezpiecze  w ograniczaniu 
ryzyka szkód rodowiskowych

Ograniczanie negatywnych skutków ryzyka szkód rodowiskowych, które 
nale y do szczególnie z o onych, wymaga od przedsi biorstw dzia a  wiado-
mych i planowych, realizowanych w ramach procesu zarz dzania ryzykiem. 
Istot  zarz dzania ryzykiem jest transformacja odpowiednich informacji 
w decyzje, czyli nieustanna ocena ryzyka oraz jego kontrolowanie poprzez 
podejmowanie w a ciwych dzia a  na podstawie uzyskanych informacji na 
temat tego ryzyka (Do , 2011, s. 38–39). 

Je li chodzi o zarz dzanie ryzykiem w ma ych i rednich przedsi bior-
stwach, to nale y zauwa y , e tylko cz  znanych metod tego procesu 
odnajduje swoje zastosowanie. Wynika to g ównie ze specyfiki tych przed-
si biorstw oraz ich niewielkiej skali dzia ania. Ma e i rednie przedsi bior-
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stwa zwykle nie s  w stanie prowadzi  skomplikowanej polityki zarz dzania 
ryzykiem z uwagi na fakt, i  profesjonalne, kompleksowe prowadzenie owego 
procesu jest niezwykle czaso-, praco- i kapita och onne. 

W praktyce cz sto spotykan  postaw , szczególnie ma ych i mikroprzed-
si biorstw, jest zatrzymanie ryzyka, dokonywane w sposób aktywny (wskutek 
wiadomie podj tej decyzji) lub cz ciej bierny (w efekcie oboj tno ci). Warto 

podkre li , e drobni przedsi biorcy nie powinni nadmiernie unika  ryzyka, 
gdy  skrajna asekuracja mo e doprowadzi  do ich wykluczenia z aktywnego 
uczestniczenia w procesach rynkowych. W tej sytuacji najbardziej odpowied-
nim i dost pnym narz dziem zarz dzania ryzykiem szkód rodowiskowych 
ma ych i rednich przedsi biorstw mog  by  produkty ubezpieczeniowe. Efek-
tywnym rozwi zaniem mo e by  zastosowanie kombinacji kilku metod, np. 
koncepcja transferu cz ci ryzyka poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia 
i zatrzymanie pozosta ej jego cz ci (Stroi ski, 2010, s. 103). Jest to mo liwe 
m.in. dzi ki ubezpieczeniu z udzia em w asnym i franszyz  integraln . W ten 
sposób przedsi biorca uzyskuje ochron  ubezpieczeniow  przed skutkami 
finansowymi szkód o du ej warto ci, a sam mo e partycypowa  w odpowie-
dzialno ci za szkody drobniejsze. Dzi ki temu rozwi zaniu mo na znacz co 
obni y  koszt ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ma zapewnion  ochron  przed 
hazardem moralnym (nadu yciami ze strony ubezpieczonych).

Warto zauwa y , e wci  powa n  barier  rozwoju ubezpiecze  maj tko-
wych dla sektora ma ych i rednich przedsi biorstw jest niski (cho  rosn cy) 
poziom wiadomo ci ubezpieczeniowej polskich przedsi biorstw. Kwestia 
ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej jest, jak si  wydaje, w du ej mierze 
pomijana przez decydentów. Ponad po owa firm przebadanych na pocz tku 
pierwszej dekady XXI w. przyzna a, e nie posiada a w ogóle tego typu 
ubezpiecze  (Dzier anowski i Tokaj-Krzewska, 2002, s. 280). Wiele przedsi -
biorstw nie wykupuje nawet obowi zkowych ubezpiecze  odpowiedzialno ci 
cywilnej, co mo e wynika  równie  z ich nie najlepszej kondycji finansowej. 
W tej sytuacji trudno si  dziwi , e przedsi biorstwa wykazuj  bardzo ma e 
zainteresowanie ubezpieczeniami z tytu u odpowiedzialno ci cywilnej za 
szkody rodowiskowe. Niski poziom wiadomo ci ubezpieczeniowej sprawia, 
e popyt na ochron  ubezpieczeniow  realizowany jest w skali nieadekwatnej 

do warto ci maj tku przedsi biorstw, co zwi ksza ryzyko niepowodzenia 
prowadzonych przedsi wzi  biznesowych. 

Popyt na ubezpieczenia od szeroko rozumianej odpowiedzialno ci eko-
logicznej (obejmuj cy zanieczyszczenia zarówno stopniowe, jak i nag e) 
tworz  z regu y przedsi biorstwa du e, które s  lub mog  by  sprawcami 
zanieczyszcze  o stosunkowo du ej skali. Popyt na tego typu ubezpieczenia 
jest zwykle uzale niony od liczby roszcze  wynikaj cych ze szkód rodo-
wiskowych. Kreowany jest przede wszystkim rosn c  wiadomo ci  ekolo-
giczn , która przejawia si  m.in. wzrastaj c  liczb  wygrywanych procesów 
s dowych. Po raz pierwszy to zjawisko, zwane równie  „inflacj  spo eczn ”, 
zosta o zaobserwowane w USA (Rosiek, 2003, s. 353). 
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4. Przegl d oferty ubezpiecze  pakietowych 
dla ma ych i rednich przedsi biorstw 
pod k tem ubezpiecze  szkód rodowiskowych

Ryzyko spowodowania szkód w rodowisku jest stosunkowo nowym 
wyzwaniem dla rynku ubezpieczeniowego. W krajach wysoko rozwini tych 
do lat 70. XX w. ubezpieczenia ekologiczne praktycznie nie wyst powa y 
w ofertach ubezpieczycieli (Ma niak, 2003, s. 13). Z uwagi na swego rodzaju 
nieprzystawalno  ryzyka ekologicznego do wzorca ubezpieczalno ci, mo -
liwo ci w zakresie przejmowania tego ryzyka przez ubezpieczycieli by y 
i nadal s  w du ym stopniu ograniczone. Potencja  ubezpieczycieli w sferze 
przejmowania ryzyka ekologicznego jest bowiem uzale niony od rachunku 
op acalno ci. Istotnym problemem z punktu widzenia ubezpieczycieli jest 
rozpoznanie, czy ryzyko ekologiczne ma cechy, które sprawiaj , e jego 
przejmowanie b dzie dla zak adów ubezpiecze  rentowne (Do , 2011, s. 59). 

Konstrukcja ogólnych warunków ubezpiecze , klauzul dodatkowych oraz 
wewn trze wytyczne w zakresie oceny ryzyka z jednej strony kszta tuj  cha-
rakter oferowanych produktów ubezpieczniowych, z drugiej za  strony s  
elementem aktywnego zarz dzania ryzykiem stosowanym przez samych ubez-
pieczycieli. Analiza wy cze  zawartych w ogólnych warunkach ubezpiecze  
zak adów ubezpiecze  dzia aj cych na polskim rynku pozwoli a stwierdzi , e 
w wersji podstawowej wi kszo ci produktów ubezpieczeniowych (takich jak: 
ubezpieczenia OC z tytu u prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz posia-
dania mienia, OC za produkt, polisy „all risk” czy ubezpieczenia mienia typu 
FLEKSA – ryzyko ekologiczne) nie jest obj tych ochron  (Do , 2007, s. 575).

Istotny wp yw na kszta towanie ubezpiecze  ekologicznych w Europie 
ma polityka Unii Europejskiej, w wietle której ochrona, zachowanie oraz 
polepszanie jako ci rodowiska, racjonalne, ostro ne korzystanie z zasobów 
naturalnych oraz podejmowanie dzia a  zmierzaj cych do rozwi zywania 
regionalnych i wiatowych problemów zwi zanych ze rodowiskiem wraz 
z ochron  zdrowia ludzkiego stanowi  fundamentaln  list  celów wspólno-
towej polityki w zakresie ochrony rodowiska. Z powy szych celów wspól-
nej polityki przyj tej przez kraje cz onkowskie Unii Europejskiej wynikaj  
zasady, w ród których w pierwszej kolejno ci wylicza si  zasad  ostro -
no ci oraz zasad  prewencji, a tak e zasad  unieszkodliwiania zanieczysz-
cze  u ród a. Równie istotna jest zasada „zanieczyszczaj cy p aci”, z któ-
rej wynikaj  najistotniejsze obowi zki przedsi biorców w zakresie ochrony 
rodowiska (Su kowska, 2011, s. 427). Po latach do wiadcze  zdobytych 

przez zak ady ubezpiecze  na ca ym wiecie zakres ochrony ubezpiecze  
rodowiskowych, cz sto zwanych „zielonymi polisami”, jest coraz szerszy, 

zw aszcza w krajach wysoko rozwini tych (Su kowska, 2011, s. 428). Rynek 
ubezpiecze  ekologicznych obejmuje zarówno ubezpieczenia obowi zkowe, 
jak i dobrowolne. Ma szans  si  rozwija , kiedy istniej  zarówno odpowiedni 
popyt, jak i poda  us ug ubezpieczeniowych.
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W Polsce rynek ubezpiecze  ekologicznych dopiero si  rozwija. W ofercie 
ubezpieczycieli maj tkowych znajdujemy z jednej strony produkty dostar-
czaj ce ochron  przed ryzykiem katastrof naturalnych, takie jak ubezpie-
czenia od ognia i innych zdarze  losowych, rozszerzenia o ryzyka powodzi, 
ubezpieczenia typu all risks, z drugiej za  strony ubezpieczenia obejmuj ce 
ochron  odpowiedzialno  ubezpieczonego za szkody wyrz dzone przez 
niego w rodowisku. Jednak o ile ubezpieczenia zwi zane z katastrofami 
s  ju  na polskim rynku mocno rozpowszechnione i dost pne, o tyle ubez-
pieczenia za szkody w rodowisku dopiero zaczynaj  si  rozwija  w sensie 
zarówno ilo ciowym (stosunkowo niewielka liczba oferowanych produktów), 
jak i jako ciowym – du o stosowanych wy cze ). Przyk adem ubezpiecze  
szkód rodowiskowych s  ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej za 
szkody ekologiczne. Ubezpieczenia te wyst puj  jako obowi zkowe, wyni-
kaj ce z ratyfikacji przez Polsk  okre lonych klauzul mi dzynarodowych, 
oraz dobrowolne. W Polsce znane s  tylko dwa rodzaje ubezpiecze  obo-
wi zkowych tego typu, s  to: ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej za 
szkody j drowe oraz ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej za szkody 
spowodowane zanieczyszczeniem olejami w transporcie morskim. 

Rynek dobrowolnych ubezpiecze  maj tkowych w Polsce podlega szyb-
kim i g bokim przemianom zarówno w zakresie popytu, jak i poda y na 
produkty ubezpieczeniowe, g ównie dzi ki rosn cej konkurencji pomi dzy 
zak adami ubezpiecze . Do analizy wytypowano zbiór ubezpieczycieli Dzia u 
II, zarówno krajowych – prowadz cych dzia alno  w formie spó ek akcyjnych 
i towarzystw ubezpiecze  wzajemnych, jak i oddzia y zagraniczne obecne 
w Polsce ( cznie 44 ubezpieczycieli). W wyniku badania zidentyfikowano 
ubezpieczycieli maj cych ofert  skierowan  do sektora MSP w ramach stan-
dardowych pakietów dystrybuowanych w sprzeda y masowej. Takie rozwi -
zanie sprzeda owe umo liwia maksymalizacj  zakresu ochrony w ramach 
jednej polisy ubezpieczeniowej. Wi e si  to z uproszczeniem procesu 
zawarcia ubezpieczenia oraz ograniczeniem kosztu takiego ubezpieczenia. 
Sk adka ubezpieczeniowa dla pakietu jest z regu y ni sza ni  w przypadku 
wielu polis, wykupionych dla ka dego ryzyka z osobna, co dla drobnych 
i rednich przedsi biorstw jest cz sto kluczowym czynnikiem decyduj cym 
o zawarciu danego ubezpieczenia. 

Spo ród 44 analizowanych ubezpieczycieli tylko 16 (blisko 1/3) ma w swo-
jej ofercie przynajmniej jeden pakiet ubezpiecze  dedykowanych ma ym 
i rednim przedsi biorstwom (por. dane w tabeli 1). Pozosta e zak ady 
ubezpiecze  nie oferuj  ubezpiecze  pakietowych, co wynika  mo e z ró -
nych strategii ubezpieczycieli lub zasad konstrukcji oferowanych produktów. 
Strategie sprzeda owe ubezpieczycieli s  mocno zró nicowane. Na przyk ad 
Link4 S.A., Liberty Direct, MTU S.A., Avanssur S.A. pod mark  AXA 
Direct specjalizuj  si  w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Inter Partner 
Assistance S.A. – w ubezpieczeniach typu assistance, Cardif-Assurances 
Risques Divers S.A., Coface Polska S.A., KUKE S.A., Euler Hermes – 
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w ubezpieczeniach finansowych, za  Medicover S.A., Medica Polska S.A., 
Signal Iduna – w ubezpieczeniach zdrowotnych. Towarzystwo ubezpiecze-
niowe Cuprum T.U.W. oferuje ubezpieczenia maj tkowe dla firm w formie 
odr bnych produktów obejmuj cych poszczególne typy ryzyka.

Lp. Nazwa TU
Pakiet dla 

MSP
Nazwa pakietu

Klauzula 
rodowiskowa 
w ramach 

pakietu

1 ALLIANZ POLSKA S.A. tak Allianz Firma .

2 AVIVA – OGÓLNE S.A. tak Partner Przedsi biorcy tak

3 COMPENSA S.A. tak Compensa Firma tak

4 CONCORDIA POLSKA 
T.U.W. tak Concordia Profit .

5 ERGO HESTIA STU S.A. tak Hestia Biznes tak

6 EUROPA S.A. tak b.d. b.d.

7 GENERALI S.A. tak Generali Presto tak

8 GOTHAER TU S.A. tak Przedsi biorca tak

9 HDI-ASEKURACJA S.A. tak HDI Firma tak

10 INTER POLSKA S.A. tak Inter Partner nie

11 INTERRISK S.A. tak Euro 10 Plus tak

12 PZU S.A. tak PZU Doradca nie

13 TUW T.U.W. tak Bezpieczna Firma 
w TUW nie

14 TUZ T.U.W. tak Bezpieczny 
Przedsi biorca tak

15 UNIQA S.A. tak Firma&Planowanie tak

16 WARTA S.A. tak Warta Ekstrabiznes Plus tak

Tab. 1. Oferta pakietów ubezpieczeniowych dla sektora MSP z uwzgl dnieniem odpo-
wiedzialno ci za szkody w rodowisku. ród o: opracowanie w asne na podstawie ofert 
ubezpieczycieli.

W ród ubezpieczycieli oferuj cych pakiety dla ma ych i rednich przedsi -
biorstw zdecydowana wi kszo  (10 na 16 badanych) umo liwia rozszerzenie 
ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej ogólnej o dodatkow  klauzul  
ochrony ubezpieczeniowej dotycz cej szkód rodowiskowych. Jest to zawsze 
wariant dobrowolny, dost pny na wniosek klienta po op aceniu dodatkowej 
sk adki. Tylko niektórzy ubezpieczyciele (np. ACE, Chartis Europe) oferuj  
ubezpieczenia rodowiskowe, ale w ramach odr bnych produktów – tj. polis 
typu stand alone cover. 

Klauzula rozszerzaj ca podstawowy zakres ubezpiecze  OC o szkody 
rodowiskowe, potocznie nazywana klauzul  „ rodowiskow ”, uwa ana jest 
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za jedn  z najbardziej skomplikowanych klauzul stosowanych w ubezpie-
czeniu OC przedsi biorstw. Z regulacji prawnych wynika, e do odpowie-
dzialno ci cywilnej za naruszenie rodowiska stosuje si  te same przepisy, 
co do pozosta ych przypadków wyrz dzenia szkody w mieniu lub na osobie 
(szczególnie art. 435 kodeksu cywilnego), przy czym przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska znacz co t  odpowiedzialno  zwi kszaj  poprzez wpro-
wadzenie odpowiedzialno ci podmiotów gospodarczych na zasadzie ryzyka 
za wszystkie szkody. 

Klauzule rodowiskowe oferowane s  w formule klasycznej, czyli ryzyk 
nazwanych. Wszystkie zak ady ubezpiecze  ci le definiuj  przyczyny warun-
kuj ce ochron  (najcz ciej nag e i niespodziewane uwolnienie si  do ro-
dowiska niebezpiecznych substancji) oraz same niebezpieczne substancje. 
Ponadto zauwa a si , e w adnej innej klauzuli spo ród stosowanych na 
polskim rynku kwestie zakresu czasowego ubezpieczenia nie zosta y tak 
precyzyjnie zdefiniowane, ograniczaj c przy tym wyj tkowo zakres ofero-
wanej ochrony. Istniej  jednak w tym zakresie do  istotne ró nice pomi -
dzy poszczególnymi wersjami tej klauzuli. Przede wszystkim nie wszystkie 
klauzule ograniczaj  ochron  wy cznie do przypadków, w których ubez-
pieczyciel zosta  powiadomiony o szkodzie nie pó niej ni  w ci gu 30–40 
dni od pocz tku zdarzenia wyrz dzaj cego szkod . Nie wszystkie zak ady 
ubezpiecze  uzale niaj  tak e ochron  od spe nienia dodatkowego „warunku 
czasowego”, a mianowicie, e pierwsza szkoda musi wyst pi  i ujawni  si  
w ci gu 72 godzin od pocz tku zdarzenia. Wi kszo  zak adów ubezpiecze  
wymaga przy tym, aby wszystkie elementy czasowe – ci le zdefiniowana 
przyczyna, szkoda, ujawnienie si  szkody i zg oszenie jej ubezpieczycielowi 
– nast pi y w tym samym okresie ubezpieczenia (Sukiennik, 2003). 

5. Wybrane produkty ubezpiecze  szkód rodowiskowych 
w ofercie ubezpieczycieli krajowych

5.1. AVIVA Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych S.A.

Dzia aj cy w Polsce ubezpieczyciel AVIVA oferuje na lokalnym rynku 
specjalne ubezpieczenie „Partner Przedsi biorcy”, adresowane do osób pro-
wadz cych ma e i rednie firmy, których warto  nie przekracza 10 mln z  
na jedn  lokalizacj  i 20 mln z  na wszystkie. Jednym z modu ów produktu 
„Partner Przedsi biorcy” jest ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej 
deliktowej z tytu u prowadzenia dzia alno ci. Ubezpieczenie to mo na na 
wniosek klienta rozszerzy  o dodatkow  Klauzul  C06, czyli „Ubezpieczenie 
odpowiedzialno ci cywilnej za szkody w rodowisku – wariant 72 godzin”. 
Klauzula ta zapewnia ochron  w przypadku szkód wyrz dzonych w zwi zku 
z prowadzon  dzia alno  gospodarcz . 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe lub osobowe powsta e 
w wyniku uwolnienia, rozproszenia, wypuszczenia lub ulotnienia si  do 
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gruntu lub na ziemi , do atmosfery, do cieków lub zbiorników wodnych: 
dymu, oparów, sadzy, wyziewów, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów, 
cieczy lub gazów, materia ów odpadowych lub innych rodków dra ni cych, 
substancji ska aj cych lub zanieczyszczaj cych rodowisko, pod warunkiem 
e takie uwolnienie, rozproszenie, wypuszczenie lub ulotnienie si  spe nia 
cznie wszystkie pi  nast puj cych warunków:

– przyczyn  szkody jest nag e i przypadkowe zdarzenie, niezale ne od woli 
ubezpieczaj cego, którego nie by  w stanie przewidzie  przy zachowaniu 
nale ytej staranno ci;

– pocz tek zdarzenia szkodowego ma miejsce w trakcie okresu ubezpie-
czenia;

– uwolnienie, rozproszenie, wypuszczenie lub ulotnienie si  musi by  
fizycznie postrzegalne dla ubezpieczaj cego lub osób trzecich w ci gu 
72 godzin od rozpocz cia;

– pierwsza szkoda osobowa lub rzeczowa b d ca wynikiem zdarzenia szko-
dowego musi nast pi  w ci gu 72 godzin od jego rozpocz cia;

– zg oszenie szkody musi nast pi  nie pó niej ni  30 dni od rozpocz cia 
si  zdarzenia.
Jak wynika z Ogólnych Warunków Ubezpiecze  dla tego produktu, ci ar 

oraz koszt dowodu, e wszystkie wymienione warunki zosta y spe nione, 
spoczywa na ubezpieczaj cym. Ponadto wy czeniu z zakresu ubezpieczenia 
podlegaj  szkody powsta e w wyniku uwolnienia, rozproszenia, wypuszczenia 
lub ulotnienia si  jakiegokolwiek produktu wprowadzonego do obrotu przez 
ubezpieczaj cego, które mia o miejsce podczas transportu takiego produktu 
poza miejscem ubezpieczenia.

5.2. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Pakiet ubezpiecze  maj tkowych „Euro 10 Plus”, oferowany firmom 
sektora MSP przez InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze  S.A. Vienna Insur-
ance Group, umo liwia rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytu u 
odpowiedzialno ci cywilnej o dodatkow  klauzul  „Ubezpieczenie OC za 
szkody rodowiskowe”, która obejmuje wypadki skutkuj ce powstaniem 
szkody osobowej lub rzeczowej w wyniku nag ego i nieprzewidzianego 
wyzwolenia: dymu, wyziewów, sadzy, oparów, kwasów, zasad, toksycznych 
chemikaliów i odpadów, cieczy lub gazów, odpadów przemys owych i innych 
substancji, uszkadzaj cych lub zanieczyszczaj cych gleb , atmosfer , ci g 
wodny, cz  powierzchni wody. Warunkiem uznania odpowiedzialno ci 
jest potwierdzenie, e ubezpieczony jest zobowi zany decyzj  administra-
cyjn  upowa nionych organów do usuni cia powsta ych zanieczyszcze . 
Ochron  ubezpieczeniow  obj te s  wy cznie wypadki ubezpieczeniowe 
o charakterze nag ym, przypadkowym, niezamierzonym i nieprzewidzianym 
przez ubezpieczonego przy zachowaniu nale ytej staranno ci w czasie pro-
wadzenia dzia a  zwi zanych z dan  dzia alno ci  gospodarcz . Przyczyna 
powstania szkody musi zosta  uznana za bezsporn , a wypadek ubez-
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pieczeniowy potwierdzony protoko em s u b ochrony rodowiska, stra y 
po arnej lub policji. Ubezpieczyciel obejmuje ochron  wy cznie wypadki 
ubezpieczeniowe, jakie zaistnia y w okresie odpowiedzialno ci, a pierw-
sza szkoda powsta a i ujawni a si  nie pó niej ni  w ci gu 72 godzin od 
pocz tku zdarzenia.

InterRisk TU S.A. VIG precyzuje szczegó owe wy czenia odpowiedzial-
no ci przypisane niniejszej klauzuli. Ubezpieczyciel nie wyp aci odszkodowa-
nia m.in. w zakresie kosztów przywrócenia rodowiska do stanu istniej cego 
przed szkod , kosztów oczyszczenia gleby lub wody z substancji zanieczysz-
czaj cych. Nie obejmuje ponadto ochron  szkód powsta ych w wyniku kumu-
lacji nast pstw wielu pojedynczych zdarze  czy szkód powsta ych w wyniku 
wiadomego niestosowania si  do aktualnie obowi zuj cych przepisów prawa 

(np. nieprzestrzegania regularnych kontroli, bada  lub konserwacji urz dze  
lub wiadomego nieprzeprowadzania koniecznych napraw).

5.3. ACE European Group Ltd Oddzia  w Polsce

Globalny ubezpieczyciel i reasekurator ACE European Group Ltd roz-
wija dzia alno  w Polsce, korzystaj c z do wiadcze  zebranych w innych pa -
stwach Europy i wiata. Ubezpieczyciel za po rednictwem swojego oddzia u 
w Polsce oferuje ubezpieczenie szkód w rodowisku jako odr bny produkt 
– tzw. stand alone cover, nie wymagaj c zawarcia ubezpieczenia w zakresie 
innych rodzajów ryzyka. 

Najpopularniejszy zakres ochrony obejmuje pokrycie kosztów dekonta-
minacji gruntu i wody zanieczyszczonych w zwi zku z aktualnie prowadzon  
dzia alno ci  gospodarcz , a tak e w zwi zku z dzia alno ci  poprzedniego 
w a ciciela. Ubezpieczenie obejmuje ponadto roszczenia osób trzecich zwi -
zane z zanieczyszczeniem rodowiska wygenerowanym w ubezpieczonej loka-
lizacji, szkody powsta e na terenach wynajmowanych oraz szkody powsta e na 
skutek transportu produktów lub odpadów oraz BI (utrata zysku) powsta y 
na skutek zanieczyszczenia. Elementów tych nie znajdziemy w klauzulach 
rodowiskowych stosowanych w pakietach u konkurencji.

6. Przyk adowe produkty ubezpiecze  szkód rodowiskowych 
oferowanych przez ubezpieczycieli zagranicznych

6.1. Kooperativa Vienna Insurance Group

S owackie prawo nak ada na firmy przemys owe szereg wymaga  w zakre-
sie zapewnienia pokrycia finansowego na wypadek zaistnienia szkody w ro-
dowisku. Firmy s  m.in. zobowi zane do pokrycia kosztów dzia a  napraw-
czych i zaradczych. Optymalnym rozwi zaniem umo liwiaj cym spe nienie 
ustawowych obowi zków jest zawarcie ubezpieczenia obejmuj cego odpo-
wiedzialno  za szkody w rodowisku. Ubezpieczenie dostarcza przedsi -
biorcom dodatkowych korzy ci: zapewnia ca kowit  odpowiedzialno  za 
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szkody w rodowisku, w tym pokrycie szkód spowodowanych przez proces 
stopniowego zanieczyszczenia rodowiska.

S owacki ubezpieczyciel Kooperativa Vienna Insurance Group oferuje 
unikatowy na tamtejszym rynku, odr bny produkt dedykowany: „Ubezpiecze-
nie od odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone w rodowisku – ENVIRO 
MAX”. Jest to kompleksowe ubezpieczenie, obejmuj ce szkody rodowi-
skowe, jakie nast pi y na terytorium Republiki S owackiej, tj. szkody w ro-
dowisku, w tym szacunkowe koszty dzia a  zaradczych i naprawczych w celu 
wyeliminowania szkód dla rodowiska, które mog  by  spowodowane dzia a-
niami ubezpieczonego, a tak e szkody w rodowiskowe w mieniu i zdrowiu 
poszkodowanych, jakie zosta y spowodowane dzia aniami ubezpieczonego. 
Ocena ryzyka przebiega z wykorzystaniem wygodnych kwestionariuszy, 
a ochrona obejmuje pokrycie kosztów w asnych, rekultywacji, transportu 
oraz odpowiedzialno  cywiln . 

Propozycja firmy Kooperativa jest jedynym produktem typu stand alone 

cover oferowanym na s owackim rynku ubezpieczeniowym. Pozosta e towa-
rzystwa ubezpieczeniowe oferuj  standardowe ubezpieczenia od odpowie-
dzialno ci cywilnej z mo liwo ci  rozszerzenia odpowiedzialno ci o szkody 
rodowiskowe (oferowane jako dodatkowa, p atna klauzula). Porównanie 

tych dwóch rozwi za  obrazuje tabela 2.

Wyszczególnienie
Ubezpieczenie OC ogólne 

– wykupiona klauzula 
rodowiskowa

Produkt 
dedykowany 

ENVIRO MAX

Nag e i przypadkowe zanieczyszczenie tak tak

Stopniowe zanieczyszczenie nie tak

Koszty czyszczenia i detoksykacji nie* tak

Szkody wyrz dzone gatunkom 
chronionym i siedliskom 
przyrodniczym

nie tak

Nieplanowane przestoje nie tak

Odpowiedzialno  cywilna tak tak
* Ubezpieczenie obejmuje jedynie koszty oczyszczania wyrz dzone przez osob  trzeci , bez 

kosztów usuwania szkód na jej w asnym terenie.

Tab. 2. Ró nice pomi dzy ubezpieczeniem OC za szkody w rodowisku i produktem typu 
stand alone cover ENVIRO MAX. ród o: opracowanie w asne. 

Szczegó owy zakres ubezpieczenia obejmuje:
– pokrycie szkód spowodowanych przez proces stopniowego zanieczysz-

czenia, które b d  mia y zastosowanie do pierwotnych i wtórnych szkód 
rodowiskowych;

– ubezpieczenie transportowe dotycz ce szkód rodowiskowych spowodo-
wanych podczas transportu lub z odpadów produktów, który jest w a-
sno ci  ubezpieczonego;
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– ubezpieczenia nieplanowanych przerw dzia alno ci spowodowanych zaist-
nieniem szkód rodowiskowych;

– ubezpieczenie pomocy prawnej;
– ubezpieczenie z tzw. dat  wsteczn  (gwarantuj ce ci g o  ochrony ubez-

pieczeniowej od daty pierwszej polisy ubezpieczeniowej);
– dodatkowy okres 34 miesi cy na zg oszenie roszczenia (je li okres ubez-

pieczenia zako czy  si , a polisy nie przed u ono).

6.2. ACE European Group Limited

Ubezpieczyciel i reasekurator ACE European Group Limited oferuje 
w Belgii ubezpieczenie odpowiedzialno ci za szkody rodowiskowe, które 
zapewnia ochron  ubezpieczeniow  w przypadku szkód o charakterze nag ym 
i przypadkowym, stopniowego zanieczyszczania oraz szkód seryjnych. Ubez-
pieczyciel prowadzi zaawansowany underwritting maj cy na celu identyfikacj  
potencjalnych zagro e  dla rodowiska, dzi ki czemu jest w stanie zapropo-
nowa  oferty zindywidualizowane, które minimalizuj  koszty ubezpieczenia 
przy zapewnieniu optymalnego poziomu ochrony. 

W praktyce istniej  dwa modele zawarcia ubezpieczenia: wykupienie 
tradycyjnego produktu ubezpieczeniowego – je li dzia alno  gospodarcza 
ma standardowy charakter lub negocjowanie rozbudowanego programu 
ochrony, przeznaczonego dla szczególnie z o onych projektów. Produkt 
jest na bie co modyfikowany w taki sposób, e utrzymuje si  jeden krok 
przed zmianami legislacyjnymi. W przypadku rozszerzania dzia alno ci 
gospodarczej klienta na inne kraje ubezpieczyciel oferuje dostosowanie 
warunków ubezpieczenia do wymogów rodowiskowych oraz prawnych, 
jakie panuj  w danym pa stwie. Ubezpieczenie dedykowane jest ka dej 
firmie, która jest w a cicielem gruntów lub nieruchomo ci i wykazuje 
potencjaln  ekspozycj  na ryzyko zanieczyszczenia, oraz przedsi bior-
stwom, których charakter dzia alno ci stwarza ryzyko zniszczenia ró -
norodno ci biologicznej.

Standardowy zakres ubezpieczenia dotyczy: kosztów rekultywacji na o-
onych przez organy regulacyjne, w tym kosztów zwi zanych ze szkod  

wyrz dzon  na mieniu, w ziemi, w wodzie i wszelkich zasobach natu-
ralnych. Ubezpieczenie obejmuje ponadto odpowiedzialno  cywiln  za 
szkody na osobie i mieniu oraz koszty usuwania pozosta o ci po szkodzie. 
Zgodnie z dyrektywami rodowiskowymi UE podmiot odpowiedzialny za 
szkod  ma obowi zek dokonania rekompensaty nie tylko za straty zwi -
zane bezpo rednio z zanieczyszczeniem, ale tak e koszty spowodowane 
przez transport produktów ubocznych lub odpadów, odpowiedzialno  za 
szkody dla ró norodno ci biologicznej, w tym koszty zwi zane z ponie-
sieniem nak adów kompensacyjnych oraz kosztów naprawy, oraz koszty 
ograniczania strat, tj. koszty nadzwyczajne poniesione podczas reagowania 
na zdarzenia. Te elementy s  równie  obj te ochron  ubezpieczeniow  
ACE European Group Ltd.
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7. Wnioski

Na polskim rynku ubezpiecze  maj tkowych, ubezpieczenia szkód ro-
dowiskowych dedykowanych ma ym i rednim firmom dopiero zaczynaj  si  
rozwija . Dominuj c  ofert  stanowi  produkty do czane do ubezpieczenia 
odpowiedzialno ci cywilnej ogólnej lub do pakietów dedykowanych ma ym 
i rednim przedsi biorstwom, tj. klauzule dodatkowe obejmuj ce zakresem 
odpowiedzialno  cywiln  za szkody rodowiskowe. Jednak bli szy przegl d 
tych produktów pozwala zauwa y  do  w ski zakres ochrony ubezpieczenio-
wej oferowanej w ramach ubezpiecze  pakietowych oraz mnogo  wy cze  
odpowiedzialno ci ubezpieczycieli. Znacznie szerszy zakres ochrony zapew-
niaj  ubezpieczenia za szkody w rodowisku typu stand alone cover, b d ce 
odr bnymi produktami, których w Polsce oferuje si  niewiele. Polisy tego 
rodzaju na naszym rynku dopiero si  pojawiaj  i zaledwie kilku ubezpie-
czycieli posiada je w swojej ofercie. 

Obserwuj c do wiadczenia innych pa stw, nasuwa si  spostrze enie, 
i  jest to naturalna kolej rzeczy: skoro jest niska wiadomo  korzy ci 
z ubezpiecze  szkód rodowiskowych po stronie przedsi biorstw, istnieje 
te  skromna oferta produktowa, najcz ciej ograniczaj ca si  do klauzul 
rodowiskowych do czanych do pakietów dla MSP lub do ubezpiecze  OC 

z tytu u prowadzonej dzia alno ci. Mo na mie  nadziej , e w miar  wzro-
stu wiedzy i wiadomo ci ubezpieczeniowej nast powa  te  b dzie rozwój 
produktowy tych ubezpiecze . 

Warto zauwa y , e rynek ubezpiecze  odpowiedzialno ci cywilnej za 
szkody ekologiczne powodowane dzia alno ci  gospodarcz  kszta tuje si  
w du ej mierze pod wp ywem czynników zewn trznych, m.in. aktywizacji spo-
eczno ci mi dzynarodowej na polu ochrony rodowiska i zrównowa onego 

rozwoju. Równie  dzi ki swobodzie wiadczenia us ug ubezpieczeniowych 
ubezpieczyciele dzia aj cy w skali globalnej przenosz  rozwi zania produk-
towe na inne pa stwa i zwi kszaj  w ten sposób dost pno  ubezpiecze  
szkód rodowiskowych dla zainteresowanych przedsi biorstw. Po wielu latach 
do wiadcze  zdobytych przez zak ady ubezpiecze  na ca ym wiecie zakres 
ochrony ubezpiecze  szkód rodowiskowych staje si  coraz szerszy. Przy-
k adem s  ubezpieczenia za szkody w rodowisku oferowane jako odr bne 
produkty, nieszablonowe, które mog  by  modyfikowane i dopasowywane 
do potrzeb danego przedsi biorstwa zgodnie z indywidualn  analiz  potrzeb 
i underwrittingiem ryzyka. 

Nale y mie  nadziej , e ten segment rynku ubezpiecze  ekologicznych 
w Polsce b dzie si  rozwija  pod wp ywem wzrostu ogólnego poziomu wia-
domo ci ekologicznej i prawnej przedsi biorców oraz ca ego spo ecze stwa. 
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