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Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców
polskich w zakresie ryzyka środowiskowego –
wyniki badań
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badania własnego, które dotyczyło świadomości ubezpieczeniowej w zakresie zagrożeń środowiskowych. Przeprowadzono je w sposób reprezentatywny w największych przedsiębiorstwach działających w Polsce w pięciu różnych branżach. Badaniem objęto
osoby odpowiedzialne w poszczególnych podmiotach za kwestie ubezpieczeniowe; obejmowało ono
następujące obszary: zagadnienia prawne, zarządzanie ryzykiem oraz finansowanie realizacji ryzyka
środowiskowego. Analiza wyników pozwoliła na ocenę wykreowanego pojęcia ryzyka środowiskowego
oraz poziomu świadomości ubezpieczeniowej w tym zakresie. Obserwowany niski poziom tej świadomości jest przyczyną wciąż niewielkiego popytu na ubezpieczenie środowiskowe i jest on niewspółmierny
do zagrożenia, jakie niesie ze sobą ryzyko środowiskowe w przedsiębiorstwie.
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Insurance awareness of Polish entrepreneurs in the field of environmental
Wprowadzenie
risk – research results
Choć minęło już dziesięć lat od momentu wdrożenia w Polsce ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku
Insurance awareness is one of the factors determining the choice of risk control methods in an entero zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie1, problematyka ubezpieczeń z tytułu szkód
prise, including environmental risk. Its occurrence has a negative impact on company’s financial results.
środowiskowych jest wciąż aktualna i budzi duże zainteresowanie zarówno po stronie popytoThe analysis of selected areas of the survey conducted among Polish enterprises, which concerned
wej, jak i podażowej polskiego rynku ubezpieczeń. Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Rady
insurance awareness in the field of environmental risk, leads to the conclusion of its low level. While
i Parlamentu Europejskiego z wdrażania dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego
the surveyed companies correctly assess the areas of environmental risk hazards, including the most
i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu
important one being the costs of preventive or remedial actions resulting from The Act of 13 April 2007
do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu2 wykazało dużą
on the prevention of environmental damage and its repair, their knowledge of insurance solutions and
the insurance market in this area is not enough. This is particularly important in the context of envi1. Zwanej ustawą szkodową, (Dz. U. nr 75, poz. 493 z późn. zm.).
ronmental risk occurrence not only for the environment itself, but above all the financial condition of
2. Zwanej dyrektywą środowiskową lub Dyrektywą ELD, (Dz. U. L 143 z 30.04.2004, s. 56).
the company and its competitiveness in the market.
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