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Euler Hermes zagwarantuje prawidłowe 

zagospodarowanie odpadów 

 

Warszawa, 6 maja 2019 r. – Euler Hermes wprowadza do oferty gwarancję 
ubezpieczeniową stanowiącą zabezpieczenie roszczeń z tytułu odpadów 
magazynowanych w ramach zbierania lub przetwarzania odpadów.  
 
Euler Hermes to jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych z blisko 90 
latami doświadczenia w udzielaniu gwarancji na całym świecie i globalną siecią 
oddziałów. Euler Hermes należy do grupy ubezpieczeniowej Allianz, a jego 
wiarygodność potwierdzają ratingi niezależnych instytucji certyfikujących: AA 
przyznany przez Standard & Poor’s i AA3 przez Moody’s.  
 
W ramach nowej oferty umowy gwarancyjnej Euler Hermes zapewni, że w przypadku 
nieprzestrzegania przez wykonawcę przepisów dotyczących gospodarowania 
odpadami gwarancja obejmuje koszt wykonania zastępczego, w tym: 

 decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca 
nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, 

 decyzji nakazującej usunięcie odpadów i ich zagospodarowania łącznie z 
odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia 
negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku i ich naprawie w 
ramach prowadzonej działalności . 

 
– Bardzo zależało nam na wprowadzeniu właśnie tego produktu – gwarancji 
środowiskowych. Nie jest to tylko proste uzupełnienie portfolio gwarancji kontraktowych 
i wadialnych, ale też nasz wkład w budowę lepszego, zintegrowanego systemu 
gospodarowania odpadami – mówi Andrzej Puta, Dyrektor Biura Gwarancji 
Ubezpieczeniowych w Euler Hermes.  
 
Nowy produkt Euler Hermes jest konsekwencją Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 
zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592), która 
wprowadziła szereg zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w 
zakresie danych, jakie należy uwzględnić we wniosku o uzyskanie zezwolenia na 
zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Zmiany w przepisach weszły w życie 5 września 
2018 r. 
 
Celem zmian prawnych jest ograniczenie licznych nieprawidłowości, skutkujących m.in. 
serią pożarów magazynowanych odpadów. Obowiązek przedłożenia gwarancji 
ubezpieczeniowej zapewni fundusze na zagospodarowanie odpadów, gdy np. podmiot 
prowadzący taką działalność ogłosi upadłość. 
 
Jak dodaje Andrzej Puta: Idąc krok dalej – nowe przepisy i w efekcie towarzyszące im 
gwarancje służyć mogą nie tylko ochronie środowiska. Promowanie w gospodarce 
odpadami jedynie firm dobrze zorganizowanych i zarządzanych pozwoli im 
zbudować skalę działalności i zasoby niezbędne do ekspansji także poza granice 
naszego kraju. Skoro już jako gwarant wspieramy ekspansję polskich firm 
realizujących ciągi technologiczne i inwestycje służące ochronie środowiska w innych 
krajach, to dlaczego w międzynarodowym biznesie przyszłości, jakim jest segregacja i 
gospodarowanie odpadami, nie miałyby uczestniczyć kolejne polskie firmy? 
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Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z 
liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 
100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi 
finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni 
gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz 
międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. 
Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 
5.800 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA. W 
2018 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,7 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie 
transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2018 roku 962 mld €. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: 
www.eulerhermes.pl 

 

Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą 
zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, 
oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz 
niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie 
odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w 
przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, 
„przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają 
stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać 
od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w 
szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych 
dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze 
względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu 
zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się 
ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, 
(vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w 
poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz 
Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu 
przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych 
czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu 
z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek 
działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w 
przyszłość. 
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