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RYZYKO ŚRODOWISKA NATURALNEGO
A DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Streszczenie: Korzystanie ze środowiska naturalnego pociąga za sobą wiele zagrożeń. We
współczesnym przedsiębiorstwie zarządzanie ryzykiem staje się nieodzownym elementem
budowania strategii działalności operacyjnej w sektorze MSP. Zmieniające się przepisy legislacyjne wymuszają na przedsiębiorcach dyscyplinę w tym obszarze. Mając na uwadze wysokie koszty związane z likwidacją szkód ekologicznych (np. doprowadzenie do stanu
wyjściowego miejsca po wypadku komunikacyjnym może kosztować nawet 500 000 zł),
przedsiębiorcy szukają pomocy w towarzystwach ubezpieczeniowych oferujących im możliwość rozszerzenia polis o klauzule dotyczące ryzyka związanego ze środowiskiem naturalnym. Niestety, oferta ta obecnie jest bardzo ograniczona i często ze względu na wysokie
koszty niedostępna dla drobnych przedsiębiorców. Wprowadzenie obowiązku posiadania
ubezpieczeń środowiska przez wszystkich przedsiębiorców, a co za tym idzie – ich powszechny charakter, spowodowałoby obniżenie składki.
Słowa kluczowe: środowisko, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia, MSP, zarządzanie, szkoda.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.17

1. Wstęp
Wiek XXI będzie z pewnością w dziejach świata zaliczany do okresu o najintensywniejszym rozwoju techniki, technologii i innowacyjności w przedsiębiorstwach.
W czasach, gdy odległość geograficzna przestała być czynnikiem chroniącym przed
konkurencją, wielu przedsiębiorców kładzie nacisk na innowacyjność w swojej
działalności. Wymagania stawiane przez korporacje rządzące dzisiaj rynkami światowymi są nastawione na maksymalne ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności, w tym ryzyka związanego ze środowiskiem naturalnym. Wycena środowiska,
a w szczególności szkód w nim powstałych, jest niezmiernie trudna ze względu na
ich zasięg i odroczony termin pojawiania się skutków zdarzeń losowych. Koszty
naprawy i pełnej rekonstrukcji szkód powstałych w gatunkach i siedliskach chronionych, wodach gruntowych lub powierzchniowych, gruntach, straty wynikające
z przerw w działalności lub świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu wyrządzonych szkód mogą zagrozić nawet stabilnym i sprawnie zarządzanym biznesom. Na-

PN-330-Finanse na rzecz...-Dziawgo, Patrzałek.indb 165

2014-08-19 13:51:37

166

Barbara Karlikowska

leży pamiętać, że zagrożenia ekologiczne charakteryzują się ogromną ilością zmiennych, a więc ich rozmiar i oddziaływanie są szczególnie trudne do oszacowania. Nie
tylko zwierzęta mogą wyginąć, przedsiębiorstwa również. Te pierwsze są pod ochroną państw i społeczeństw, drugie muszą zadbać o siebie same [http://www.aig.pl/
chartisint/internet/PL/pl/].

2. Ryzyko środowiska naturalnego
Istotą zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie jest ograniczenie strat,
które mogłyby się pojawić jako negatywny efekt zdarzenia losowego. Negatywne
skutki winny być rozpatrywane już na etapie budowania strategii przedsiębiorstwa,
czyli z wieloletnim wyprzedzeniem. Tylko systemowe podejście do zagadnień związanych z ryzykiem, szczególnie środowiska naturalnego, pozwoli zrozumieć konieczność prowadzenia działań proekologicznych zmierzających do ograniczenia
lub wykluczenia zanieczyszczenia środowiska z listy kontrolnej przedsiębiorstwa.
Takiemu postępowaniu powinno służyć wdrażanie norm ISO 14001 oraz EMAS
(Eco Management and Audit Scheme).
Szkodę w środowisku można zdefiniować jako negatywną i mierzalną zmianę
chociażby jednego z trzech parametrów środowiska [Eko szkody...]:
1. stanu środowiska,
2. funkcji środowiska,
3. stanu początkowego.
Przez stan środowiska rozumiemy jego kondycję wyrażoną ogólnie przyjętymi
wskaźnikami, np.: jakością gleby, wielkością populacji zwierząt, strukturą terenu
itp. Funkcją jest walor przyrodniczy, ekologiczny, gospodarczy, a także naukowy
środowiska. Natomiast stan początkowy winien być zdefiniowany za pomocą jednoznacznie określonych wskaźników jakościowych i ilościowych. Niestety, ten ostatni
warunek często jest niemożliwy do określenia po szkodzie ze względu na brak danych wyjściowych. Prowadzi to do rozbieżności w interpretacji stanu, do jakiego
należy zrekultywować środowisko w trakcie usuwania szkód.
Ryzyko ekologiczne przejawia się w możliwości zanieczyszczenia i dewastacji
środowiska naturalnego z powodu zdarzeń, takich jak [Bednarczyk, Jańska 2013, s. 47]:
–– awarie instalacji produkcyjnych, rurociągów czy środków transportu,
–– nagłe i przypadkowe wydarzenia związane z transportem i przechowywaniem
materiałów niebezpiecznych, wynikające np. z błędów obsługi,
–– wadliwe działanie instalacji powodujące stopniowe zanieczyszczanie środowiska,
–– awarie zabezpieczeń chroniących przed skażeniem,
–– oddziaływanie ścieków i odpadów,
–– stopniowa degradacja środowiska na skutek wadliwego działania instalacji produkcyjnych,
–– katastrofa na skutek wybuchów, pożarów, powodzi, trzęsień ziemi itp.,
–– wypadki drogowe i kolejowe.
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3. MSP a ryzyko środowiska naturalnego
Przed kierownictwem przedsiębiorstw pojawia się wyzwanie związane z ograniczeniem ryzyka skutków działalności negatywnych dla środowiska. Wymaga ono świadomych i planowych działań realizowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Istotą tego działania jest transformacja odpowiednich informacji w decyzje,
czyli nieustanna ocena ryzyka oraz jego kontrolowanie poprzez podejmowanie właściwych decyzji na podstawie posiadanych informacji na temat tego ryzyka.
Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała duży wpływ na podniesienie znaczenia skutków oddziaływania na środowisko przez przedsiębiorstwa. Konsekwencją
synchronizacji prawa polskiego z dyrektywami Unii Europejskiej jest obowiązywanie od 30 kwietnia 2007 r. ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU z 20 kwietnia 2007 r., nr 75, poz. 493). Regulacje wprowadzone tym
dokumentem są bardziej restrykcyjne niż wcześniej obowiązujące. Zgodnie z tą
ustawą cały ciężar odpowiedzialności za szkodę ekologiczną i podjęcie działań naprawczych spoczywa na przedsiębiorstwie, które tę szkodę wyrządzi.
Musi ono w pełni zrekultywować zniszczone środowisko – oczyścić glebę lub
wodę, przywrócić naturalne ukształtowanie terenu i roślinność, ponownie wprowadzić gatunki, które wyginęły, a co najważniejsze – zaniechać działalności powodującej szkody. Aktem wykonawczym do ww. ustawy jest Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz
warunków i sposobu ich prowadzenia [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
4 czerwca 2008 r.]. W § 1 określono rodzaje działań naprawczych, które winny być
podjęte w przypadku zaistnienia szkody środowiskowej. Podzielono je na: podstawowe, uzupełniające i kompensacyjne.
Działania podstawowe mają za zadanie przywrócenie stanu początkowego lub
zbliżonego do niego w jak najkrótszym czasie. W przypadku nieosiągnięcia zamierzonego efektu należy podjąć działania uzupełniające. Prowadzi się je do przywrócenia stanu wyjściowego albo zbliżonego do stanu początkowego (§ 3 pkt 2 ww.
rozporządzenia). Niezmiernie ważny jest § 4 pkt 1 wprowadzający działania kompensacyjne, o ile omówione powyżej działania podstawowe i naprawcze nie przyniosą zamierzonych efektów. Działania kompensacyjne powinny doprowadzić do
poprawy elementów przyrodniczych lub ich funkcji. Wszystkie kategorie działań
naprawczych winny być prowadzone z wykorzystaniem najlepszych dostępnych
technik oraz możliwości naturalnej regeneracji elementów przyrodniczych, o ile
przynosi ona środowisku największe korzyści (§ 5 pkt 2).
Mając na uwadze szeroki zakres działań naprawczych, które są konieczne nawet
przy niewielkiej szkodzie środowiskowej, należy liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi dla przedsiębiorstw. Po stronie przedsiębiorców leży więc
zabezpieczenie się przed skutkami szkód wyrządzonych w środowisku.
Ubezpieczenie zanieczyszczenia środowiska na wypadek szkód w środowisku
naturalnym jest rzadko wykupywane przez firmy w naszym kraju i zwykle na sumy
gwarancyjne dużo niższe niż te w Europie Zachodniej.
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Na podstawie danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska największą
liczbowo grupę zgłoszeń stanowią szkody w powierzchni ziemi – 52% wszystkich
zgłoszeń.
Pozostałe to:
•• szkody w chronionych siedliskach przyrodniczych – 20,8%,
•• szkody w środowisku gruntowo-wodnym – 11,7%,
•• szkody w gatunkach chronionych – 9%,
•• szkody w środowisku wodnym – 6,5%,
9,0%

6,5%

11,7%

52,0%

20,8%

ziemia
środowisko gruntowo-wodne
środowisko wodne

siedliska przyrodnicze
gatunki chronione

Rys. 1. Udział procentowy zgłoszeń szkód środowiskowych w podziale na miejsce powstania
Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://www.frydryszek.pl/?publikacje].

Reakcją rynku ubezpieczeniowego na nową sytuację prawną było stworzenie
produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do wymogów ustawy. W ramach
ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa koszty działań naprawczych, wynikające ze
stanu zanieczyszczenia środowiska, oraz koszty i wydatki poniesione w związku
z roszczeniem objętym ubezpieczeniem. Koszty działań naprawczych to m.in.: ocena rozmiarów szkody, monitorowanie, zmniejszenie rozmiaru szkody, usunięcie,
utylizacja, oczyszczenie, zneutralizowanie i inne. Ubezpieczyciel pokrywa również
koszty związane z działaniami, które musiały być podjęte, aby zapobiec szkodzie
zgodnie z nowym stanem prawnym.
Istotną różnicą w porównaniu z tradycyjnymi produktami (zwłaszcza z zakresu
OC) jest objęcie ochroną ubezpieczeniową zdarzeń stopniowych, np. w postaci powolnego uwalniania zanieczyszczeń do gruntu. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa
umożliwia cofnięcie się z początkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową (tzw. data
retroaktywna). Ma to istotne znaczenie, ponieważ odpowiedzialność z ustawy może
być przypisana, jeśli od emisji lub zdarzenia nie upłynęło więcej niż 30 lat [http://
www.frydryszek.pl/?publikacje].
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Tabela 1. Ochrona ubezpieczeniowa z polisy OC i szkód w środowisku z nowymi regulacjami

Ubezpieczenie
Polisa
Dyrektywa zanieczyszczenia
OC
środowiska
Zanieczyszczenie przypadkowe

-

Zanieczyszczenie stopniowe

-

OC

uszkodzenia ciała,
szkody materialne
i niematerialne

Koszty oczyszczania wskutek
nakazu administracyjnego,
obejmujące koszty
podstawowych, uzupełniających
i kompensacyjnych środków
zaradczych

√

√

√

√

√

√

√

gatunki i siedliska
chronione

√

√

woda/ziemia/gleba

√

√

koszty działań
prewencyjnych

√

√

koszty oczyszczania
w zakładzie
ubezpieczonego

√

Źródło: [http://www.frydryszek.pl/?publikacje].

Ubezpieczyciele w swojej ofercie starają się zaspokoić potrzeby przedsiębiorców działających w nowych, proekologicznych, warunkach prowadzenia biznesu.
Portfel produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku coraz częściej obejmuje
środowisko naturalne. Występują one w postaci klauzul dodatkowych do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
jako pakiet dodatkowy dla przedsiębiorstw lub jako typowe ubezpieczenia środowiskowe w formie wydzielonych, wysoce specjalistycznych produktów typu stand
alone cover.
Istotny wpływ na kształtowanie ubezpieczeń ekologicznych w Europie ma polityka Unii Europejskiej, w świetle której ochrona, zachowanie oraz polepszanie jakości środowiska, racjonalne, ostrożne korzystanie z zasobów naturalnych oraz podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania regionalnych i światowych
problemów związanych ze środowiskiem wraz z ochroną zdrowia ludzkiego stanowią listę fundamentalnych celów wspólnotowej polityki w zakresie ochrony środowiska. Z celów wspólnej polityki, przyjętej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, wynikają zasady, wśród których w pierwszej kolejności wylicza się zasadę
ostrożności oraz zasadę prewencji, a także zasadę unieszkodliwiania zanieczyszczeń
u źródła. Równie istotna jest zasada „zanieczyszczający płaci”, z której wynikają
najistotniejsze obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Po latach doświadczeń zdobytych przez zakłady ubezpieczeń na całym świecie zakres
ochrony ubezpieczeń środowiskowych, często zwanych „zielonymi polisami”, jest
coraz szerszy, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych [Bednarczyk, Jańska 2013,
s. 50].
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Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej włączają w formie klauzuli do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa
szkody osobowe i rzeczowe wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku
lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych. W jej ramach ubezpieczyciel ponosi koszty usunięcia, neutralizacji i/lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających.
Na polskim rynku z roku na rok poszerza się oferta ubezpieczeń środowiskowych. W tabeli 2 przedstawiono wybrane oferty skierowane do sektora małych
i średnich przedsiębiorstw.
Tabela 2. Oferta pakietów ubezpieczeniowych dla sektora MSP z uwzględnieniem odpowiedzialności
za szkody w środowisku.
Lp.

Nazwa towarzystwa
ubezpieczeniowego

Pakiet
dla MSP

Nazwa pakietu

Klauzula
środowiskowa
w ramach pakietu

1 ALLIANZ POLSKA SA

tak

Allianz Firma

-

2 AVIVA-OGÓLNE S.A.

tak

Partner Przedsiębiorcy

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 T.U. S.A.

tak

Przedsiębiorca

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 Przedsiębiorca

tak

15 UNIQA S.A.

tak

Firma & Planowanie

tak

16 WARTA S.A.

tal

Ekstrabiznes Plus

tak

Źródło: [Bednarczyk, Jańska 2013, s. 52].

Wśród 16 towarzystw ubezpieczeniowych kierujących swoją ofertę do MSP 10
pakietów zawiera klauzulę środowiskową. Wykupienie tej klauzuli ma charakter dobrowolny i jest ona dostępna na wniosek zainteresowanego. Dokupienie dodatkowej
klauzuli do polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa wiąże się uiszczeniem dodatkowej składki. Jej wysokość zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez ubezpieczyciela.
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4. Wnioski
Ryzyko środowiska naturalnego i zarządzanie nim staje się jednym z największych
wyzwań stawianych przedsiębiorcom. Ze względu na złożoność problemu i stale
pojawiające się nowe wyzwania technologiczne oddziaływanie na środowisko może
stać się podstawowym kryterium konkurencyjności przedsiębiorstw.
Duże wyzwanie staje też przed towarzystwami ubezpieczeniowymi działającymi na polskim rynku. Ich zadaniem winno być nie tylko spopularyzowanie ubezpieczeń środowiska naturalnego wśród przedsiębiorców, ale również podniesienie
świadomości społeczeństwa w tym obszarze.
Rzetelne szacowanie poziomu ryzyka powinno znaleźć odzwierciedlenie w
zmniejszeniu się liczby zagrożeń dla środowiska naturalnego. Pamiętać należy, że
zarządzanie ryzykiem to nie tylko jego identyfikacja, ale stałe monitorowanie i analizowanie poziomu zagrożenia, a nade wszystko reagowanie we właściwym czasie
na pierwsze przejawy niebezpieczeństwa.
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NATURAL ENVIRONMENT RISK
AND ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Summary: Using the natural environment involves a lot of risks. In the contemporary
enterprise risk management is becoming an essential part of building a business strategy and
operational activity in the SME sector. Changing law necessitates discipline on businesses in
this area. Bearing in mind high costs associated with the liquidation of ecological damage
entrepreneurs seek help in insurance companies offering them the opportunity to extend the
policies of the clauses relating to the risks associated with the natural environment.
Unfortunately at the moment this offer is very limited and often due to high costs not available
for small businesses. The introduction of the obligation to have insurance environment for all
businesses, and therefore their universal character, would have reduced insurance fee.
Keywords: environment, risk management, insurance, SMEs, management, damage.
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