
Streszczenie popularno-naukowe 
 
Zrównoważony rozwój stał się współczesnym paradygmatem społeczeństw. Zakłada on m.in. konieczność 
zarządzania ryzykiem środowiskowym, w tym w szczególności prewencję, represję i naprawę szkód 
środowiskowych. Postulowane jest stworzenie makrosystemu zarządzania ryzykiem środowiskowym, który 
w należyty sposób uwzględni - często niekoherentne - interesy podmiotów na szczeblu mezo i mikrosystemu 
oraz doprowadzi do integracji i optymalizacji stosowania gospodarczych narzędzi zarządzania 
środowiskowego. Nie będzie to możliwe bez oceny relacji (substytucyjności czy komplementarności) 
możliwych do stosowania instrumentów, a także identyfikacji czynników wzmacniających relację 
komplementarności. Proponowane w projekcie badania stanowią przyczynek do powyższego.  
 
Celem projektu jest analiza relacji pomiędzy systemami zarządzania środowiskowego zgodnymi z ISO 
14001 a ubezpieczeniami środowiskowymi jako instrumentami zarządzania ryzykiem środowiskowym. 
Badacz zamierza odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego 
zgodnego z normą ISO 14001 w organizacji wpływa (może wpływać) na wytwarzanie i świadczenie ochrony 
ubezpieczeniowej dla tej organizacji (perspektywa zakładu ubezpieczeń) lub korzystanie z ochrony 
ubezpieczeniowej (perspektywa organizacji, która wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z 
normą ISO 14001). Badania będą przeprowadzane w dwóch etapach, podczas których w pierwszej 
kolejności zidentyfikowane zostaną istotne z punktu widzenia ubezpieczycieli elementy systemów 
zarządzania środowiskowego, następnie natomiast oceniony zostanie stopień wdrożenia tych elementów w 
organizacjach zarządzanych systemowo zgodnie z ISO 14001 w Polsce. 
 
Studia literaturowe wskazują z jednej strony na brak zainteresowania przedstawicieli sektora ubezpieczeń 
eksploracją zagadnienia systemowego zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 w obecnym jego 
kształcie, z drugiej identyfikują duży potencjał systemów zgodnych z ISO 14001 w obszarach istotnych z 
punktu widzenia zakładów ubezpieczeń. Na tej podstawie autor prezentowanego projektu badawczego 
stawia tezę o konieczności modyfikacji obecnej relacji pomiędzy powyższymi narzędziami zarządzania 
środowiskowego. Jako konsekwencję powyższego projekt zakłada również ocenę skłonności podmiotów 
zarządzających systemowo do zmian zasad tego zarządzania, tak by dostosować je do potrzeb powstających 
w związku z inicjowaniem i świadczeniem ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Rezultaty projektowanych badań zasilą dorobek naukowy z zakresu teorii zarządzania ryzykiem w 
organizacjach. Traktują one w sposób zintegrowany dwa badane narzędzia zarządzania ryzykiem 
środowiskowym odpowiadając tym samym na problem wielości  nieskoordynowanych wzajemnie działań w 
analizowanym obszarze. Pogłębiona analiza relacji będzie miała wymiar pionierski w skali 
międzynarodowej. 
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