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Podstawy prawne systemu 
kształtowania odpowiedzialności 
podmiotu korzystającego ze środowiska

Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu (tzw. "dyrektywa środowiskowa")

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie.

Działania na poziomie UE dotyczące monitorowania zarządzania 
ryzykiem ekologicznym. 
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Rola produktów ubezpieczeniowych w systemie 
zarządzania szkodami w środowisku naturalnym 

Instrumenty finansowe zabezpieczające zobowiązania finansowe; 

- klauzule środowiskowe w ubezpieczeniu OC

- ubezpieczenie środowiskowe jako produkt stand alone

- gwarancja ubezpieczeniowa 

- fundusze państwowe, 

Rola rynku ubezpieczeniowego do zapewnienia odpowiednich produktów 
ubezpieczeniowych

- Podstawowe pytanie – czy należy wprowadzić ubezpieczenie obowiązkowe? 

- Konsekwencje wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń ekologicznych:

a. system ubezpieczeń obowiązkowych, 

b. ustalenie podmiotu zobowiązanego do zawarcia umowy ubezpieczenia

c. kształtowanie przez państwo zakresu ubezpieczenia
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Zasady odpowiedzialności podmiotu 
korzystającego ze środowiska 

Dwie kategorie podmiotów objętych ustawą: 

• podmiot korzystający ze środowiska stwarzający ryzyko szkody w środowisku (art. 2 ust. 1 i 
art. 3), który odpowiada na zasadzie ryzyka;  

• podmiot korzystający ze środowiska (art. 2 ust. 1 pkt 2), jeżeli bezpośrednie zagrożenie 
szkodą oraz szkoda dot. gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych 
oraz jeżeli wystąpiły z winy podmiotu

Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska według ustawy o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i Prawo ochrony środowiska (art. 
6 pkt. 9) – rozumie się przez to podmiot korzystający ze środowiska w 
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska, prowadzący działalność stwarzającą ryzyko 
szkody w środowisku lub inną działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 2, powodującą bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub 
szkodę w środowisku; 9a) 
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Zasady odpowiedzialności podmiotu korzystającego ze 
środowiska 

Przedmiotowy zakres odpowiedzialności: odp. za bezpośrednie 
zagrożenie szkodą w środowisku i za szkody w środowisku

bezpośrednim zagrożeniu szkodą w środowisku 
– rozumie się przez to wysokie 

prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w 
środowisku w dającej się przewidzieć 
przyszłości;- podmiot korzystający ze 

środowiska ponosi odp. za szkody wyrządzone 
osobom trzecim w ich mieniu, na osobie oraz 

czyste straty finansowe, na zasadach ogólnych

szkoda w środowisku – rozumie się przez to 
negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji 

elementów przyrodniczych, ocenioną w 
stosunku do stanu początkowego, która została 

spowodowana bezpośrednio lub pośrednio 
przez działalność prowadzoną przez podmiot 

korzystający ze środowiska w gatunkach 
chronionych lub chronionych siedliskach 

przyrodniczych, w wodach, mającą znaczący 
negatywny wpływ na potencjał ekologiczny, stan 

ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód, w 
powierzchni ziemi. 
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Zasada podstawowa – zanieczyszczający płaci
• Podmiot korzystający ze środowiska ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone

osobom trzecim w ich mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe, na zasadach

ogólnych

• Ryzyko ponoszenia finansowych konsekwencji działalności prowadzonej przez podmiot

korzystający z ryzyka (rejestr szkód w środowisku ekopatrol.gov.pl)

➢Działania naprawcze;

➢Kompensata szkód (w mieniu, utracone korzyści, na osobie, czyste straty finansowe).

obowiązek przedsiębiorców do wdrożenia praktyk minimalizujących ryzyko powstania

szkody oraz posiadania odpowiedniego zabezpieczenia – w tym umowy ubezpieczenia OC;

Czasowe ograniczenie – przepisów ustawy nie stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub 

szkody w środowisku, która zaistniała przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została 

zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także jeżeli od emisji lub zdarzenia, które spowodowały bezpośrednie 

zagrożenie szkodą lub szkodę w środowisku, upłynęło więcej niż 30 lat, w tym do historycznego zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi. 
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Oferta ubezpieczeniowa
Produkty odzwierciedlające wymogi ustawy:

Szkoda własna ubezpieczonego, na skutek przerwy w działalności 

Szkoda osoby trzeciej w jej mieniu

Szkoda osoby trzeciej na jej osobie

Szkoda osoby trzeciej – czysta strata finansowa

Koszty działań w wyniku powstania zagrożenia szkody w środowisku

Szkoda w środowisku 

Koszty pomocy prawnej 

Koszty zapobiegania i minimalizacji szkody

Koszty naprawy i przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody
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Przedsiębiorca – posiadacz odpadów 
• Podmiot działający w oparciu o zezwolenie na zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów

• Obowiązek posiadania zabezpieczenia roszczeń w wysokości 

umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

➢ decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z 

miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 

magazynowania, 

➢ usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub 

szkód w środowisku w rozumieniu uzsś, w ramach prowadzonej 

działalności objętej tym zezwoleniem, na własny koszt, w terminie 

wskazanym w decyzji, 

➢w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z 

odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub 

usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w 

środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach 

prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub 

przetwarzaniu odpadów.
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Perspektywy rozwoju 

Przegląd rynku ubezpieczeń 
środowiskowych, zlecony przez Komisję 
Europejską, w ramach projektu „Improving 
Financial Security in the Context of the 
ELD";

badania przeprowadzonego przez 
Insurance Europe; 
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Dziękujemy za uwagę!


