
# J u t r oTo

INFORMACJE OGÓLNE

TUiR „WARTA” S.A. jako jedno z pierwszych na rynku wprowadziło do swojej oferty gwarancję środowiskową. Stanowi 
ona zabezpieczenie, o którym mówi art. 48a Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (dalej Ustawa).

KOGO DOTYCZY ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ?

Zgodnie z Ustawą posiadacz odpadów zobligowany do uzyskania:
  zezwolenia na zbieranie odpadów i/lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 
  pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  pozwolenia zintegrowanego 

zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Jedną z dopuszczonych Ustawą form zabezpieczenia roszczeń jest 
gwarancja ubezpieczeniowa. Należy pamiętać, że ww. pozwolenia muszą uwzględniać zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 
Beneficjentami gwarancji środowiskowych będą urzędy marszałkowskie, starostowie, wojewodowie.

JAK DZIAŁA?

Gwarancja środowiskowa jest uruchamiana po dostarczeniu przez Beneficjenta gwarancji do TUiR „WARTY” S.A. wezwania 
do zapłaty, które będzie spełniało wymogi formalne opisane w samej gwarancji. 
W przeciwieństwie do polisy ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku:
  nie musi powstać szkoda w środowisku by dokonać wypłaty należnej Beneficjentowi kwoty,
   nie zawiera wyłączeń odpowiedzialności lub ograniczeń wypłaty związanych, np. z sytuacją finansową ubezpieczonego czy 
warunkującą wypłatę brakiem możliwości samodzielnego zrealizowania wykonania zastępczego.

Stosowane w umowie ubezpieczenia wyłączenia wydają się być nieadekwatne do celu jaki ustawodawca przewidział dla 
zabezpieczenia roszczeń organu administracji wydającego zezwolenie/pozwolenie. Gwarancja środowiskowa uruchamiana 
jest bowiem już w przypadku gdy urząd poniesie koszt w związku z wykonaniem za posiadacza odpadów decyzji dotyczącej 
usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, usunięcia odpadów i negatywnych 
skutków w środowisku lub szkód w środowisku wynikających z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem/pozwoleniem, 
usunięcia odpadów i ich zagospodarowanie łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z ewentualnej akcji gaśniczej.

KWOTA ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ

Kwota wymaganego zabezpieczenia roszczeń jest wyliczana przez organ administracji państwowej/samorządowej, który 
podejmuje decyzję o przyznaniu wnioskowanego przez Klienta zezwolenia/pozwolenia, a sam sposób liczenia kwoty jest 
określony w Ustawie. Klient jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia roszczeń przed wydaniem zezwolenia/pozwolenia, 
a kwota zabezpieczenia i jego forma jest podawana w postanowieniu wydawanym przez organ.
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GWARANCJA ŚRODOWISKOWA TUiR „WARTA” S.A. – STANDARDOWE WARUNKI:

Maksymalne możliwe 
zaangażowanie 

z tytułu czynnych gwarancji 
≤ 4 mln zł

Suma gwarancyjna 
< 1 mln zł

Okres obowiązywania 
pojedynczej gwarancji 

≤ 2 lata
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OCENA RYZYKA:

Prowadzona jest m.in. w oparciu o:
1. informacje podane przez klienta we wniosku i formularzu TUiR „WARTA” S.A.,
2.  dokumenty finansowe wnioskodawcy
i przez doświadczonych negocjatorów TUiR „WARTA” S.A.:

   COKK Warszawa – Urszula Idzik (Urszula.Idzik@warta.pl), Małgorzata Krawczyk (Malgorzata.Krawczyk@warta.pl), 
Leszek Kosiłko (Leszek.Kosilko@warta.pl),

  COKK Łódź – Iwona Paszcza (Iwona.Paszcza@warta.pl),
  COKK Wrocław – Agnieszka Kozioł (Agnieszka.Koziol@warta.pl),
   COKK Katowice – Katarzyna Fabian (Katarzyna.Fabian@warta.pl), Dorota Gędłek (Dorota.Gedlek@warta.pl), 
Monika Droździk (Monika.Drozdzik@warta.pl), Artur Jasiński (Artur.Jasinski@warta.pl)

  COKK Gdynia – Anna Rosztajn (Anna.Rosztajn@warta.pl), Katarzyna Obiegła (Katarzyna.Obiegla@warta.pl).

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

   dzięki złożeniu Gwarancji środowiskowej Klient nie musi „zamrażać” na kilka lat własnych środków na 
rachunku organu administracji państwowej/samorządowej,

   udzielenie gwarancji przez TUiR „WARTA” jest potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej Wnioskodawcy,
   gwarancja ubezpieczeniowa w przeciwieństwie do gwarancji bankowej nie jest zobowiązaniem bilansowym,
   gwarancja ubezpieczeniowa poza zapisami dotyczącymi formalnych warunków zgłoszenia roszczenia  
nie zawiera wyłączeń oraz warunków dodatkowych odpowiedzialności ubezpieczyciela.

GRUPA DOCELOWA TO PODMIOTY:

  prowadzące działalność gospodarczą od minimum dwóch lat,
  o dobrej i akceptowanej przez TUiR „WARTA” S.A. kondycji finansowej,
  stosujące się do decyzji wydawanych w związku z posiadanym zezwoleniem/pozwoleniem,
  które nie zostały ukarane za szkody przeciwko środowisku,
  którym nie cofnięto przyznanego zezwolenia/pozwolenia. 
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