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Incydenty środowiskowe mogą 
powodować ogromne straty 
finansowe, poważne przerwy                         
w działalności przedsiębiorstwa, 
nadszarpnięcie reputacji danej 
marki / firmy czy obniżenie jej 
wartości w oczach akcjonariuszy.

Bazując na bogatym doświadczeniu naszych 
konsultantów i ekspertów specjalizujących się                             
w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                                     
i zarządzania ryzkiem, przygotowaliśmy ofertę, 
która zapewnia kompleksowe podejście do 
zarządzania ryzykiem środowiskowym. Nasza 
propozycja obejmuje zarówno ocenę ryzyka 
środowiskowego, jak i profesjonalne doradztwo      
w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.



Marsh • 3

OCENA RYZYKA ŚRODOWISKOWEGO

Zaangażowanie Konsultantów Marsh ma na celu m.in. identyfikację zagrożeń środowiskowych wynikających                                                
z prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności, ocenę adekwatności istniejących zabezpieczeń 
organizacyjnych i technicznych oraz weryfikację pokrycia ryzyka przez obecny program ubezpieczeniowy.

Sposób Realizacji: Marsh proponuje dwa rodzaje audytów, różniące się zakresem, jak i uzyskiwanymi w wyniku 
ich realizacji informacjami. Oba procesy opierają się na szczegółowej inspekcji, bezpośrednio realizowanej przez 
naszych konsultantów w miejscu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności oraz analizie dokumentacji.

Weryfikacja zagrożeń 
środowiskowych

usługa pozwalająca na weryfikację poziomu 
ekspozycji przedsiębiorstwa na ryzyko 
środowiskowe i ocenę jego pokrycia przez                 
obecnie zaaranżowane ubezpieczenia. 

Celem procesu jest dostarczenie odpowiedzi na 
pytania: 

• „czy przedsiębiorstwo potrzebuje ubezpieczenia 
środowiskowego?”

• oraz ewentualnie „jakie działania organizacyjne                      
i techniczne musi ono podjąć, aby mieć pewność, 
że go nie potrzebuje?”

Dzięki zaangażowaniu Marsh, firma otrzymuje:

• opis realizowanych procesów i wykorzystywanej 
infrastruktury, w niezbędnym zakresie,

• ogólną charakterystykę oddziaływania 
przedsiębiorstwa na środowisko,

• szczegółową listę zagrożeń wynikających                              
z działalności przedsiębiorstwa,

• ocenę pokrycia ryzyka przez polisy 
ubezpieczeniowe aktualnie posiadane przez 
przedsiębiorstwo,

• listę rekomendacji dotyczących poprawy ryzyka                
w zakresie organizacyjnym (procedury, instrukcje, 
przeglądy) i technicznym (zabezpieczenia, 
wyposażenie, instalacje), zawierającą opis 
istniejących rozwiązań, proponowane 
modyfikacje, wraz z ich uzasadnieniem oraz 
priorytetem wdrożenia,

• informacje odnośnie ubezpieczalności ryzyka                       
i wymagań rynku ubezpieczeniowego,

• ewentualne rekomendacje ubezpieczeniowe.
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Zaangażowanie Konsultantów Marsh pozwala na uzyskanie korzyści w postaci pełnej i bezstronnej informacji 
o wszystkich aspektach realizowanej działalności (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) oraz otrzymanie 
propozycji konkretnych rozwiązań:

• Rekomendacje i dobór adekwatnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, które pozwolą na redukcję 
wpływu na środowisko lub ograniczenie skutków potencjalnych zdarzeń.

• Dobór polisy środowiskowej szytej „na miarę” i starannie dopasowywanej do profilu działalności 
przedsiębiorstwa (a przede wszystkim do zagrożeń wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności).

Usługa audytu środowiskowego może stanowić także niezależne potwierdzenie zgodności z obowiązującymi 
wymaganiami prawnymi, korporacyjnymi oraz normatywnymi (ISO 14001, EMAS).

Audyt Ryzyka Środowiskowego

- jeśli organizacja decyduje się na zakup polisy 
środowiskowej lub przeprowadzona weryfikacja 
wykaże taką konieczność, proponujemy usługę, 
której wynikiem jest pełny Raport z Audytu Ryzyka 
Środowiskowego (Raport Ubezpieczeniowy), czyli 
niezależne, wyczerpujące i wiarygodne opracowanie, 
które może zostać wykorzystane w procesie transferu 
szeroko rozumianego ryzyka środowiskowego                             
na rynek ubezpieczeniowy. 

Raport prezentuje profil ryzyka w zakresie 
wymaganym przez ubezpieczycieli.

Wynikiem zaangażowania Marsh jest Raport z Audytu 
Ryzyka Środowiskowego (Raport Ubezpieczeniowy) 
zawierający m.in.:

• opis realizowanych procesów i wykorzystywanej 
infrastruktury,

• szczegółowy opis stanu technicznego i procedur 
operacyjnych,

• wykaz posiadanych zezwoleń i certyfikatów,                  
oraz ocenę ich adekwatności,

• szczegółową charakterystykę oddziaływania 
przedsiębiorstwa na środowisko,

• wyniki eksperckiej i jakościowej oceny ryzyka,

• informacje nt. gotowości i sposobów reagowania 
służb wewnętrznych na awarie,

• informacje nt. dostępności specjalistycznych 
służb zewnętrznych,

• wykaz i opis stosowanych zabezpieczeń 
technicznych,

• informacje nt. realizowanych szkoleń, ćwiczeń, 
kontroli i audytów,

• charakterystykę lokalizacji i narażenia na czynniki 
zewnętrzne i zagrożenia naturalne,

• informacje nt. warunków przyrodniczych                                  
i gruntowo – wodnych,

• listę rekomendacji dotyczących poprawy ryzyka   
w zakresie organizacyjnym (procedury, instrukcje, 
przeglądy) i technicznym (zabezpieczenia, 
wyposażenie, instalacje), zawierającą opis 
istniejących rozwiązań, proponowane 
modyfikacje, wraz z ich uzasadnieniem                             
oraz priorytetem wdrożenia,

• historię szkodową.
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Polisy środowiskowe zapewniają kompleksową 
ochronę dla szkód związanych z zanieczyszczeniem 
środowiska. Ubezpieczenia te cieszą się 
zainteresowaniem głównie podmiotów narażonych 
szczególnie na ryzyko skażenia środowiska,                        
tj. producentów, przedsiębiorstw eksploatujących /
przetwarzających surowce naturalne, przewoźników 
transportowych czy operatorów instalacji                           
z branży gospodarki odpadami. Lista potencjalnych 
podmiotów i branż, w których istnieje ryzyko 
zanieczyszczenia środowiska jest o wiele większa - 
biorąc pod uwagę możliwe scenariusze szkodowe, 
ryzyko takie towarzyszy prawie każdej działalności 
gospodarczej.

Zespół Marsh posiada bogate doświadczenie                                                                                                                          
w plasowaniu i zarządzaniu polisami 
środowiskowymi. Dzięki międzynarodowemu 
know-how jesteśmy w stanie zaoferować również 
niestandardowe rozwiązania, które zapewnią szeroką 
ochronę i w optymalny sposób zredukują finansowe 
konsekwencje wystąpienia ryzyka.

RYZYKA OBJĘTE OCHRONĄ:

KOSZTY OBRONY I POMOCY PRAWNEJ.

UBEZPIECZENIA ŚRODOWISKOWE

ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH, ZWIĄZANE Z ZANIECZYSZCZENIAMI.

ZDARZENIA NAGŁE I STOPNIOWE, RÓWNIEŻ HISTORYCZNE (PRZED ZAWARCIEM POLISY)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO -PRAWNA WYNIKAJĄCA                                                  
Z PRZEPISÓW DEDYKOWANYCH DLA SZKÓD W ŚRODOWISKU.

KOSZTY WŁASNE (M.IN. ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM MIENIA)

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZERWĄ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI.

ROSZCZENIA/KOSZTY ZWIĄZANE Z ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA 
SPOWODOWANE WYPADKIEM PODCZAS TRANSPORTU.
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Polisy środowiskowe nabierają coraz większego znaczenia również w polskim obrocie gospodarczym,                                   
m.in. z uwagi na poniższe aspekty:

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ 
POLISĘ ŚRODOWISKOWĄ?

Standardowe polisy odpowiedzialności cywilnej, polisy majątkowe oraz polisy utraty zysku (tzw. BI)                
nie obejmują ochroną większości „ryzyk środowiskowych”, a przede wszystkim szeroko pojętych kosztów 
wynikających z takich szkód. 

Koszt polisy środowiskowej uzależniony jest od czynników takich, jak: skala prowadzenia działalności, rodzaj               
i wielkość ekspozycji na ryzyko zanieczyszczenia środowiska oraz wnioskowany zakres ochrony. 

Każda polisa jest szyta „na miarę” i starannie dopasowywana do profilu działalności przedsiębiorstwa                                     
(przede wszystkim do ryzyk środowiskowych wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności Klienta). 

• Standardowa klauzula zanieczyszczenia 
środowiska, np. „wariant 72 godzin” (stanowiąca 
rozszerzenie zakresu ochrony do polisy OC)                         
w większości przypadków daje ochronę tylko dla 
zdarzeń nagłych i przypadkowych.

• Na bazie warunków polis OC wyłączona jest 
odpowiedzialność administracyjno-prawna.

• Szkody polegające na skażeniu, zanieczyszczeniu 
własnego mienia nie są objęte ochroną na bazie 
polis majątkowych.

• Utrata zysku wskutek zanieczyszczenia środowiska 
nie jest objęta  ochroną na bazie standardowych 
polis BI (ang. Business Interruption).

• Wszelkie koszty dodatkowe (np. koszty 
czyszczenia, utylizacji, rekultywacji gleby etc.) 
nie są objęte ochroną ani w ramach polisy 
OC (w przypadku roszczeń ze strony osób 
trzecich), ani także w ramach polisy majątkowej                                                            
(w przypadku zanieczyszczenia we własnym 
mieniu/lokalizacji).

• Przepisy prawne w zakresie odpowiedzialności 
za szkody w środowisku stają się coraz bardziej 
restrykcyjne (m.in. wskutek konieczności 
implementacji dyrektyw UE do prawa krajowego).

• Atrakcyjność inwestycyjna Polski powoduje, iż 
wiele zagranicznych przedsiębiorstw i korporacji 
planuje ulokować na obszarze RP swoje filie 
(m.in. zakłady produkcyjne, centra logistyczno-
dystrybucyjne, centra handlowo-biurowe).

• Obowiązek posiadania odpowiedniej ochrony 
obejmującej szkody środowiskowe może 
wynikać z odrębnych przepisów prawnych 
(np. przepisy dotyczące wydawania „pozwoleń 
zintegrowanych”).

• Coraz więcej umów kontraktowych obliguje do 
posiadania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
odpowiedzialności za szkody w środowisku 
(szczególnie w przypadku spółek z kapitałem 
zagranicznym i wymogów korporacyjnych w tych 
spółkach).
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PRZYKŁADY SZKÓD ŚRODOWISKOWYCH

ZDARZENIE: Wypadek drogowy spowodował przewrócenie 
się na moście cysterny z 20 tonami płynnej smoły.

SKUTKI: Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem 
napędowym.

ZDARZENIE:  Obniżenie poziomu wód w pobliskim zbiorniku 
wodnym spowodowane budową osiedla.

SKUTKI:  Zagrożenie populacji gniazdujących tam ptaków oraz 
zmniejszenie się obszaru roślin chronionych.

ZDARZENIE:  Wyciek kwasu solnego przez uszkodzony zawór 
cysterny zaparkowanej w pobliżu hotelu.

SKUTKI: Zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ewakuacja 
i zamknięcie hotelu (straty finansowe), szkody osobowe                                 
i rzeczowe gości hotelowych.

ZDARZENIE: Awaria elektryczna w fabryce sera spowodowała 
wyłączenie systemu oczyszczania wody.

SKUTKI: Woda zawierająca azotany, azotyny, fosforany, chlorek 
amonowy zanieczyszcza wodę powodując śmiertelność ryb         
w promieniu 3 km.

ZDARZENIE:  Pęknięcie rury w nagrzewnicy wodnej                                
w zakładzie przetwórstwa warzywnego spowodowało wyciek 
oleju do pobliskiej rzeki.

SKUTKI: Zanieczyszczenie rzeki, obumarcie nadrzecznej flory                
i fauny, roszczenia osób trzecich.



Krzysztof Wrzesień    
Starszy Konsultant    
Marsh Risk Consulting  
tel. kom.: +48 667 800 034   
Krzysztof.Wrzesien@marsh.com 

Konrad Drzewicki   
Kierownik Działu Ubezpieczeń OC 
tel. kom.: +48 693 780 134   
Konrad.Drzewicki@marsh.com

KONTAKT

Niniejsza informacja stanowi materiał marketingowy Marsh Sp. z o.o. i nie może być traktowana jako 
oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


