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Ostatni rok był okresem intensywnej pracy w zakresie

Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej

przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, w wyniku

stało się jednym z priorytetów w działalności Inspekcji

czego

Ochrony

udało

się

zrealizować

szereg

działań

Środowiska.

Dzięki

codziennej

pracy

organizacyjnych i legislacyjnych. Obecnie jesteśmy przed

inspektorów oraz szeregu działań legislacyjnych

wdrożeniem największej od lat 90. zmiany przepisów m.

stajemy się coraz skuteczniejsi w zakresie ujawniania

in. Kodeksu karnego, mających na celu zaostrzenie kar za

i karania osób, które poprzez swoje działania

przestępstwa środowiskowe.

przestępcze szkodzą środowisku.

Cieszę się, że zaproponowane zmiany modernizacji
Inspekcji

Ochrony

Środowiska

są

konsekwentnie

Jednym z pozytywnych elementów strategii walki
z przestępcami środowiskowymi było utworzenie na

wdrażane i przynoszą realne efekty. Dzięki utworzeniu na

stronie

szczeblu

specjalnych

interwencję”. Wprowadzone narzędzie umożliwiło

zespołów do walki z przestępczością środowiskową,

Inspekcji ujawnienie szeregu działań przestępczych,

staliśmy

które w konsekwencji umożliwiły zatrzymanie na

centralnym
się,

jako

i

wojewódzkim

Inspekcja,

stałym

uczestnikiem

postępowań prowadzonych przez organy ścigania.

internetowej

GIOŚ

formularza

„zgłoś

gorącym uczynku ich sprawców.

Działania, jakie podjęliśmy, doprowadziły m.in. do

Chcemy dalej profesjonalizować się w tym obszarze,

znaczącego zmniejszenia ilości występujących pożarów

tak, aby żaden przestępca środowiskowy nie czuł się

składowisk odpadów. W 2018 r. miały miejsce 134 pożary,

bezkarny.

gdzie w roku 2021 odnotowaliśmy tylko 55 pożarów w
większości o charakterze zdarzeniowym, tj. niebędących
celowym podpaleniem. Mimo to nie ustajemy w pracy na
rzecz czystego środowiska i podejmujemy dalsze
działania w celu jego ochrony.
Nie ma mojej zgody dla osób, które
niszczą nasze środowisko !
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STRONA 1

HISTORIA POWSTANIA
DEPARTAMENTU
ZWALCZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI
ŚRODOWISKOWEJ

Dokonując analizy funkcjonowania krajowego systemu ochrony
środowiska naturalnego w ostatnich latach, dostrzeżono wzrastającą skalę
przestępstw
środowiskowych
m.in.
wzrost
ujawnianych
miejsc
nielegalnego porzucenia odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
przetwarzania odpadów bez zezwolenia czy wzrost ujawnianych miejsc
nielegalnego składowania odpadów w sposób zagrażający życiu i zdrowiu
ludzi. Gospodarka odpadami jest jednym z największych i najbardziej
problematycznych wyzwań ochrony środowiska. Rozwój gospodarczy oraz
rosnąca liczba ludności powodują coraz większy wpływ odpadów na życie
ludzi oraz na środowisko. Według Instytutu Jagiellońskiego gospodarka
odpadami w 2019r. szacowana była na ok. 15,3 mld PLN. Szacunkowe
wartości na rok 2024 to 20,9 mld PLN (Instytut Jagielloński 2020).
Nawet 6 mld PLN rocznie może być warta szara strefa w gospodarowaniu
odpadami, przy czym jej wielkość określa się na 30-40% całej gospodarki
odpadami. Zaproponowano szereg działań i pakiet zmian sankcji karnych
wobec przestępców środowiskowych. Jednak nie ulega wątpliwości, że
sama zmiana przepisów to za mało, niezbędne jest także prowadzenie
równoległych działań zmierzających do zwiększenia ich wykrywalności.

7 października 2020 r. powołano w strukturach GIOŚ Departament
Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, którego głównym zadaniem jest
koordynowanie działań Inspekcji w zakresie zwalczania przestępczości
środowiskowej, wspieranie (w tym techniczne) działań wojewódzkich
inspektoratów
ochrony
środowiska
w
zakresie
ujawniania
i
przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku
oraz współpraca z organami ścigania.

DEPARTAMENT ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ

STRONA 2

HISTORIA POWSTANIA
DEPARTAMENTU ZWALCZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ
Powołano kierownictwo Departamentu:
Dyrektorem Departamentu został r.pr. Krzysztof Gołębiewski.
Zastępcą Dyrektora został Michał Mistrzak.
Do głównych zadań Departamentu należy prowadzenie spraw:

01

z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku,
wykonywanie kontroli pozaplanowych interwencyjnych, wspieranie działalności
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,
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w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko
środowisku, prowadzenie baz danych oraz analiz niezbędnych do ujawniania i
przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku, w szczególności
w zakresie ograniczenia tzw. „szarej strefy” występującej na rynku gospodarowania
odpadami, realizacja działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie działalności
przestępczej,
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w zakresie korzystania ze środowiska, a także prowadzenie działań informacyjnych.

Zgodnie z wprowadzonym wewnętrznym Regulaminem organizacyjnym
Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w strukturach komórki
organizacyjnej wyodrębniono:
Zespół ds. analiz
i organizacyjno-finansowych

Wydział postępowań i prewencji

Zespół ds. stosowania
techniki specjalnej

Wydział interwencyjno-operacyjny
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STRONA 3

424 miejsca, w których wykryto odpady niebezpieczne

Zespół ds. analiz
i organizacyjno-finansowych

miejsca z ujawnionymi odpadami niebezpiecznymi i
innymi frakcjami odpadów (w formie zmieszanej lub
magazynowane na tym samym terenie)

miejsca z ujawnionymi wyłącznie odpadami niebezpiecznymi

Zespół odpowiedzialny jest za typowanie
i wskazywanie mechanizmów współpracy
podmiotów tworzących tzw. „mafię
śmieciową”, realizację analiz, dotyczących
powiązań osobowych podmiotów
podejrzanych o przestępczość środowiskową,
przepływów finansowych w podmiotach
zajmujących się przetwarzaniem odpadów
niebezpiecznych oraz wskazywanie
występowania miejsc szczególnie
zagrożonych zanieczyszczeniem odpadami i
substancjami niebezpiecznymi.

Zespół analiz jest wyposażony w niezbędne
programy analityczne, które umożliwiają
sprawne opracowywanie dokumentacji
w zakresie przepływu strumienia odpadów
i powiązań kapitałowo-osobowych pomiędzy
uczestnikami tego przepływu.

Dzięki temu została utworzona mapa
ujawnionych miejsc nielegalnego składowania
i porzucenia odpadów, miejsc składowania
odpadów niebezpiecznych oraz niebezpiecznych
połączonych z innymi, a także zostały
oszacowane koszty ich usunięcia.
Lokalizacja miejsc zgłoszonych przez formularz internetowy
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WYDZIAŁ DS. POSTĘPOWAŃ
I PREWENCJI
Wydział zajmuje się sporządzaniem zawiadomień o
możliwości popełnienia przestępstw przeciwko
środowisku, podejmuje działania legislacyjne, organizuje i
koordynuje działania prewencyjne oraz odpowiada za
współpracę z organami ścigania w zakresie spraw
związanych z przestępstwami środowiskowymi.

STRONA 4

WYDZIAŁ
INTERWENCYJNO-OPERACYJNY
Wydział współdziała z organami ścigania (głównie
z Policją) w zakresie prowadzenia wspólnych czynności
terenowych oraz prowadzi samodzielne działania
kontrolne i realizuje czynności, o których mowa w art.
10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ponadto
Wydział koordynuje działania wojewódzkich
inspektoratów ochrony środowiska.

Dzięki współpracy z organami ścigania skierowano
pierwszy aktu oskarżenia dotyczącego wprowadzania do
obrotu pieniędzy uzyskanych w ramach przestępczej
działalności dotyczącej obrotu odpadami.
Warto zaznaczyć, że środki pochodzące z korzyści
związanych z popełnieniem ww. przestępstwa wynoszą co
najmniej

23 587 942,33 zł
oraz

728 980, 58 €
W wyniku działań Wydziału ds. Postępowań i prewencji w
2021 roku zostało złożonych

16
zawiadomień do organów ścigania (Prokuratura Krajowa,
ABW i CBA) dotyczących przestępstw środowiskowych o
skali ogólnokrajowej prowadzonych przez zorganizowane
grupy przestępcze.

Dzięki zatrudnieniu Inspektorów m.in. z doświadczeniem
w pracy w służbach mundurowych (CBŚP i Policja)
posiadających doświadczenie w zwalczaniu
przestępczości, w tym tej o charakterze zorganizowanym,
Wydział cechuje się wysoką skutecznością
w koordynowaniu działań międzywojewódzkich
i ogólnopolskich. Zacieśniona została współpraca
z Policją, KAS, Prokuraturą oraz ITD.
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ZESPÓŁ DS. STOSOWANIA
TECHNIKI SPECJALNEJ

Zespół ten został utworzony w celu stałego
udzielania wsparcia IOŚ oraz innym służbom
prowadzącym działania w zakresie ścigania
przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

W skład zespołu wchodzą wyspecjalizowane grupy Inspektorów posiadających: uprawnienia pilotów
bezzałogowych statków powietrznych oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem
obserwacyjnym. Grupy funkcjonują w Warszawie, Pile i Kaliszu. W składzie osobowym grup zostali
zatrudnieni byli funkcjonariusze służb mundurowych świadczących wcześniej pracę w wydziałach
stosowania techniki specjalnej Policji i ABW.
Zespół korzysta z nowych technologii. To m.in.
georadary, drony, fotopułapki, specjalistyczne
oprogramowanie i aplikacje do przetwarzania
materiałów oraz urządzenia teleinformatyczne służące
transmisji danych oraz pakietów graficznych
zarejestrowanych podczas czynności kontrolnych.
Ponadto, Zespół wykonuje również szereg działań na
potrzeby kontroli prowadzonych przez IOŚ, m. in.
identyfikacja kontrolowanego obszaru (wizualizacje
3D) i pomiary przy użyciu dronów RTK.
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STRONA 6

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
DEPARTAMENTU
ZREALIZOWANE W 2021 R.
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STRONA 7

OPRACOWANO I WDROŻONO DO
STOSOWANIA JEDNOLITE WZORY
DOKUMENTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 10B USTAWY
O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
(ZADANIA PODEJMOWANE W ZWIĄZKU Z
PODEJRZENIEM POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA
PRZECIWKO ŚRODOWISKU).

Opracowano wzory:
 notatki urzędowej z czynności, o których mowa w art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony
Środowiska,
 protokołu oględzin,
 protokołu przesłuchania osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
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STRONA 8

OPRACOWANO JEDNOLITE WYTYCZNE,
KTÓRE DODANE ZOSTAŁY DO
ZATWIERDZONYCH PRZEZ GIOŚ
WYTYCZNYCH DO PLANOWANIA
DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW INSPEKCJI
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 R.
(DODANO ROZDZIAŁ: REALIZACJA ZADAŃ
INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW
I WYKROCZEŃ PRZECIWKO ŚRODOWISKU)
W wytycznych określono między innymi konieczność realizacji zadań
priorytetowych:

nadzór nad prowadzeniem rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych
złóż kruszyw naturalnych (kopalni) oraz porzucaniem odpadów na ich
terenie
nadzór nad transportami odpadów w strumieniu krajowym i
międzynarodowym
nadzór nad ujawnionymi miejscami nielegalnego nagromadzenia odpadów
identyfikacja miejsc odzysku polegającego na stosowaniu komunalnych
osadów ściekowych
identyfikacja miejsc i podmiotów nielegalnie gospodarujących odpadami,
w szczególności odpadami niebezpiecznymi
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STRONA 9

URUCHOMIENIE NA STRONIE GŁÓWNEGO
INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA
ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA „ZGŁOŚ
INTERWENCJĘ”

Celem formularza jest rozpropagowanie zgłaszania niepokojących sytuacji
związanych z odpadami dziejących się w okolicy mieszkańców, m.in. nagły
wzrost transportów ciężarowych przyjeżdzających na teren nieruchomości
płożonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, porzucone odpady w
pobliskim lesie, składowanie różnego rodzaju beczek i pojemników.

W formularzu wystarczy wskazać lokalizację i dodać krótki opis. Możliwe jest
również dodanie zdjęć. Zgłoszenia można dodać w sposób anonimowy, co
niewątpliwie jest atrakcyjnym sposobem zgłaszania dla osób, które obawiają się
nieprzychylnych komentarzy lub czynów ze strony otoczenia. Wszystkie
zgłoszone elektronicznie sprawy trafiają do Departamentu Zwalczania
Przestępczości Środowiskowej, a następnie po ich analizie podejmowane są
dalsze działania w sprawie.

1129

ZGŁOSZEŃ WPŁYNĘŁO OD CZERWCA
2021 R.

335

ZGŁOSZEŃ POTWIERDZONO PODLEGAJĄ ONE DALSZYM
PROCEDUROM ADMINISTRACYJNYM W
CELU USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

190

ZGŁOSZEŃ NIE ZOSTAŁO
POTWIERDZONYCH

605

JEST W TRAKCIE WERYFIKACJI
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STRONA 10

UZYSKANIE DOSTĘPU DO HURTOWNI
DANYCH Z SYSTEMU BDO

Daje to dostęp do wszystkich informacji gromadzonych w systemie, w tym
do adresów IP, z których dokonywano uzupełnienia danych. Dzięki
zakupionym systemom analitycznym zrealizowano faktyczny moduł
analityczny. Umożliwił on dokonywanie na potrzeby postępowań karnych i
administracyjnych szczegółowych analiz przepływu strumienia odpadów
oraz powiązań kapitałowo-osobowych pomiędzy podmiotami w nich
uczestniczącymi.

Opracowane analizy są bardzo wysoko oceniane przez organy ścigania i
stają się istotnym materiałem dowodowym w zakresie zwalczania
przestępczości środowiskowej.

W ciągu kilku miesięcy zrealizowanych zostało

65 analiz
w ramach wniosków składanych m.in. przez
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
prokuratury regionalne oraz wydziały Komendy
Głównej Policji.
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STRONA 11

UTWORZENIE W KAŻDYM WOJEWÓDZKIM
INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA STAŁEJ
GRUPY O CHARAKTERZE ZADANIOWYM
Głównym celem jest wykrywanie i przeciwdziałanie przestępstwom
i wykroczeniom przeciwko środowisku. Grupy prowadzą zarówno
samodzielne działania, jak i współdziałają z organami ścigania, np. poprzez
uczestniczenie w zespołach śledczych powoływanych przez Prokuratorów.

W skład grup, oprócz osób z doświadczeniem i wiedzą z zakresu ochrony
środowiska, wchodzą również osoby z długoletnim doświadczeniem
zdobytym w pracy w służbach mundurowych.

Dzięki cotygodniowym raportom o działaniach podejmowanych
i planowanych do podjęcia w zakresie zwalczania przestępczości
środowiskowej
w
Departamencie
Zwalczania
Przestępczości
Środowiskowej GIOŚ powstała baza podmiotów, wobec których działania
prowadzą Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska, co ułatwia
analizowanie powiązań oraz szacowanie skali danych zjawisk
przestępczych.
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ROZPOCZĘCIE PRAC NAD UTWORZENIEM
INTERNETOWEGO FORUM WYMIANY INFORMACJI
POMIĘDZY CZŁONKAMI GRUP
INTERWENCYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH
W WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATACH, A GIOŚ
ORAZ DOCELOWO FUNKCJONARIUSZAMI KAS
I POLICJI.
Będzie to bezpieczna przestrzeń „chmurowa”, do której dostęp będzie
udzielany przez GIOŚ i na której będzie można wymieniać doświadczenia oraz
omawiać bieżące sprawy i rozwiązywać problemy, jakie mogą się pojawić w
trakcie działalności grupy.
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STRONA 12

ZORGANIZOWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ
AKCJI KONTROLI TRANSPORTÓW ODPADÓW
„NIELEGALNE ODPADY 2021”
Uczestniczyli w niej Inspektorzy Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze
Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej
oraz Straży Granicznej. W wyniku tych działań od 8 września do końca roku
2021:

5215
1461
1986
25
13
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LICZBA WSZYSTKICH SKONTROLOWANYCH POJAZDÓW

LICZBA SKONTROLOWANYCH POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH
ODPADY
LICZBA INSPEKTORÓW I FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB
BIORĄCYCH UDZIAŁ WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH
LICZBA UJAWNIONYCH NIELEGALNYCH TRANSPORTÓW
ODPADÓW
LICZBA UJAWNIONYCH NIELEGALNYCH TPO

ZORGANIZOWANIE 15 KWIETNIA 2021R.
KONFERENCJI PT. „PRZESTĘPCZOŚĆ
ŚRODOWISKOWA – WSPÓŁCZESNE
WYZWANIA DLA ORGANÓW ŚCIGANIA
I INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA”.
W serwisie YouTube obejrzało ją ponad 4000 osób. Zostały na niej
przedstawione
informacje
z
zakresu
funkcjonowania
organów
odpowiedzialnych za wykrywanie i przeciwdziałanie przestępczości
środowiskowej, odbyła się dyskusja dotycząca wskazania dalszych obszarów
rozwoju instytucjonalnego w tym obszarze.
Wzięli w niej udział m.in. Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Jacek Ozdoba, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Dyrektor Instytutu
Wymiaru Sprawiedliwości, a także naukowcy, przedstawiciele GIOŚ, CBŚP,
Prokuratury, KAS, ITD, SG, i MS.
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STRONA 13

UDZIAŁ W GLOBALNEJ
OPERACJI
„30 DNI DLA MORZA”

Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej brał
udział w koordynacji europejskiej części w ramach działania
EMPACT dotyczącego przestępstw przeciwko środowisku, za
które odpowiadały Europol i Frontex.

Za globalną koordynację działań
odpowiadał INTERPOL. Dzięki
przeprowadzonym działaniom
zidentyfikowano wiele przestępstw, od
nielegalnego zrzutu po handel odpadami.

W Polsce w operację zaangażowane były
następujące służby:

Komenda Główna Policji
Departament Gospodarki Morskiej
Ministerstwo Infrastruktury
(Urzędy Morskie)
Ministerstwo Finansów
(Krajowa Administracja Skarbowa)
Straż Graniczna
Inspekcja Ochrony Środowiska
Inspekcja Transportu Drogowego.

W wyniku przeprowadzonych operacji służb
i urzędów stwierdzono łącznie

18

nieprawidłowości,
w tym 10 przypadków zanieczyszczenia
rzek i terenów przybrzeżnych
oraz 8 przypadków nielegalnego TPO
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STRONA 14

PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY GIOŚ,
A SZKOŁĄ WYŻSZĄ WYMIARU
SPRAWIEDLIWOŚCI DOTYCZĄCEGO
WSPÓŁPRACY OBU JEDNOSTEK W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ.
Głównym elementem współpracy będzie powstanie nowego kierunku studiów
podyplomowych w zakresie "Ekokryminologii" mieszczących się w obszarze nauk
społecznych oraz nauk przyrodniczych i technicznych. Studia te będą dedykowane
m.in. przedstawicielom służb i inspekcji współdziałających w zakresie zwalczania
przestępczości środowiskowej, jak i będą umożliwiały poszerzenie wiedzy w tym
zakresie.

11

PODJĘCIE WSPÓŁPRACY
Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ ORAZ INTERPOLEM

Podjęcie współpracy m.in. w ramach przeglądu dyrektywy
2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne
(dyrektywa w sprawie przestępczości przeciwko środowisku, ECD).
Miało to na celu poprawę wdrożenia dyrektywy poprzez jaśniejsze określenie jej
zakresu, doprecyzowanie definicji przestępstw przeciwko środowisku, poprawę
dostępności szerszego zakresu odpowiednich rodzajów i poziomów sankcji,
współpracę w państwach członkowskich i między nimi, gromadzenie danych
dotyczących przestępstw przeciwko środowisku oraz skuteczne funkcjonowanie
łańcucha egzekwowania prawa (wykrywanie, dochodzenie, ściganie, orzekanie).
Departament współpracował również przy określeniu działań priorytetowych dla
Programu Bezpieczeństwa Środowiskowego INTERPOL, czy konsultacji w ramach
Programu Interreg Europa.

DEPARTAMENT ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ

12

STRONA 15

PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY
GŁÓWNYM INSPEKTOREM OCHRONY
ŚRODOWISKA I KOMENDANTEM GŁÓWNYM
POLICJI W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA W
ZAKRESIE ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA
NARUSZENIOM PRAWA Z OBSZARU OCHRONY
ŚRODOWISKA
W wyniku tego rozwinięto współpracę na szczeblu wojewódzkim. Współdziałanie polega
w szczególności na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności kontrolnych, wymianie
informacji oraz doświadczeń, a także na dbaniu o jednolitą interpretację wyników.

Organizowane są spotkania robocze oraz planowane są wspólne szkolenia z zakresu
ochrony środowiska. Następnie zawarte zostały porozumienia regionalne pomiędzy
wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska, a wojewódzkimi komendantami policji
oraz Komendantem Stołecznym Policji. Dzięki tym porozumieniom Policja i Inspekcja
Ochrony Środowiska będą wzajemnie współdziałać w zakresie prowadzonych czynności
dotyczących zwalczania przestępczości środowiskowej.
Ponadto w wyniku współpracy z Policją w priorytetach Komendanta Głównego Policji na
lata 2021–2023 wśród ośmiu podstawowych zadań w zakresie zwalczania
przestępczości wskazano potrzebę intensyfikacji działań formacji do zwalczania
przestępstw naruszających dobro chronione środowiska naturalnego.
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NAWIĄZANIE STAŁEJ WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ
LEŚNĄ ORAZ PAŃSTWOWYM
GOSPODARSTWEM WODNYM WODY POLSKIE
W CELU PODEJMOWANIA WSPÓLNYCH
DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO UJAWNIANIA
PRZESTĘPSTW ŚRODOWISKOWYCH
M. IN. W ZAKRESIE NIELEGALNEGO OBROTU
DREWNEM I NIELEGALNEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW DO CIEKÓW WODNYCH
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STRONA 16

DOŁĄCZENIE DO SYSTEMU
ELEKTRONICZNEGO NADZORU TRANSPORTU
ODPADÓW W STRUMIENIU
MIĘDZYNARODOWYM
Od 22 lutego przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów
odpadów podlega rejestracji w systemie SENT.
W dzienniku ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25
stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest
objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz
obrotu paliwami opałowymi będące nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy
z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów. Oznacza to, że od 22 lutego każdy przywóz odpadów do Polski,
oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem drogowym oraz
kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji
Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową
Ponadto w wyniku współpracy z Policją w priorytetach Komendanta Głównego Policji
na lata 2021–2023 wśród ośmiu podstawowych zadań w zakresie zwalczania
przestępczości wskazano potrzebę intensyfikacji działań formacji do zwalczania
przestępstw naruszających dobro chronione środowiska naturalnego.
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UTWORZENIE PRZY DEPARTAMENCIE ZESPOŁU
ROBOCZEGO DO SPRAW PRZESTĘPCZOŚCI
ŚRODOWISKOWEJ, KTÓRY JEST ROBOCZYM
FORUM WYMIANY INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA „SZAREJ
STREFY” W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI. ZADANIEM ZESPOŁU JEST RÓWNIEŻ
PROPONOWANIE SYSTEMOWYCH ZMIAN
LEGISLACYJNYCH W OBSZARZE OGRANICZANIA
TEGO ZJAWISKA. W JEGO SKŁAD WCHODZĄ
PRZEDSTAWICIELE GIOŚ, POLICJI, CBŚP,
PROKURATURY, KAS, ITD, SG, MS I PSP.
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STRONA 17

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY Z PROKURATURĄ
W ZAKRESIE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ
PRZYGOTOWAWCZYCH DOTYCZĄCYCH
PRZESTĘPSTW ŚRODOWISKOWYCH

Inspektorzy Departamentu
w sposób stały
uczestniczą jako eksperci w prowadzonych
postępowaniach przygotowawczych, wykonując w
nich powierzone czynności w zakresie posiadanych
kompetencji. Takie działanie umożliwia sprawne
zebranie
pełnego
materiału
dowodowego
umożlwiającego wniesienie aktu oskarżenia wobec
przestępców środowiskowych.
W wyniku wniosków GIOŚ, Prokuratura Krajowa
przeanalizowała umorzone sprawy z zakresu
przestępczości środowiskowej, część z nich
wznowiono i przekazano do prowadzenia jednostkom
prokuratury
wyższego
stopnia.
Dodatkowo
Prokuratura Krajowa obejmuje własnym nadzorem
istotne postępowania dotyczące przestępczości
środowiskowej.

Należy również pokreślić, że Prokuratura Krajowa
opracowała specjalne wytyczne dla prokuratorów w
zakresie prowadzenia spraw dotyczących przestępstw
środowiskowych. Ponadto IOŚ zaprasza prokuratorów na
odprawy i szkolenia. Pracownicy DZPŚ prowadzą zajęcia
m. in. dla sędziów i prokuratorów w ramach realizowanego
przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu
„Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru
sprawiedliwości”.
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STRONA 18

OPRACOWANIE PROJEKTU USTAWY
O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ŚRODOWISKOWEJ

Celem projektowanej regulacji jest zmiana granic ustawowego zagrożenia za wykroczenia
i przestępstwa przeciwko środowisku. Projektowane przepisy dążą do ochrony środowiska
naturalnego przed szkodliwymi działaniami, spełniającymi znamiona przestępstw lub
wykroczeń przeciwko środowisku. Praktyka stosowania dotychczas obowiązującego prawa
pokazuje, iż obecne sankcje karne są niewystarczające, w związku z tym należy dokonać
zmiany przepisów. Poprzez zaproponowaną nowelizację projektodawca dąży do
wyeliminowania niedoskonałości aktualnych regulacji prawnych, w tym w zakresie
związanym z nielegalnym gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi.

Nowelizacja obejmuje m. in. wprowadzenie nowych granic ustawowego zagrożenia dla
czynów określonych w art. 183. Przepis ten sankcjonuje m.in. niezgodne z prawem
składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów,
które może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości
wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym
(art. 183 § 1 kk).

Obecnie za opisany czyn kk przewiduje karę pozbawienia wolności
w granicach

od 3 miesięcy do lat 5
Proponowana zmiana będzie polegała na zwiększeniu dolnej
i górnej granicy ustawowego zagrożenia, polegającej na
wprowadzeniu kary pozbawienia wolności w przedziale

od roku do 10 lat
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STRONA 19

OPRACOWANIE PROJEKTU USTAWY
O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ŚRODOWISKOWEJ
Aktualna sankcja za przywożenie z zagranicy lub
wywożenie za granicę bez wymaganego zgłoszenia lub
zezwolenia, albo wbrew jego warunkom odpadów
niebezpiecznych to kara pozbawienia wolności

od 6 miesięcy do lat 8
(art. 183 § 5 kk). Proponowana zmiana zaostrza kary w tym
zakresie, zwiększając dolną i górną granicę ustawowego
zagrożenia, która będzie wynosić

Niezależnie
od
powyższego
nowelizacja wprowadza zmianę art.
47 KK, dzięki czemu w razie
skazania sprawcy za przestępstwo
przeciwko środowisku sąd będzie
obligatoryjnie orzekał w przypadku
stwierdzonych
przestępstw
umyślnych nawiązkę na rzecz
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

od lat 2 do lat 12
pozbawienia wolności.

Jednocześnie w przepisie tym określono wysokość nawiązki
w granicach

od 10 000 do 10 000 000 złotych.
Odnosząc się jednocześnie do proponowanej zmiany w zakresie
nawiązek na rzecz NFOŚiGW, należy wskazać, że w okresie od
2011 r do 31 maja 2021 r. z tego tytułu wpłynęło na konta
Funduszu 1 057857 zł.
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OPRACOWANO ZMIANY PROJEKTU
ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZASAD
I SPOSOBU ORGANIZACJI WOJEWÓDZKICH
INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ ICH DELEGATUR

Dzięki temu powstała fakultatywna możliwość tworzenia
w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska wydziałów
zwalczania przestępczości środowiskowej jako odrębnych komórek
organizacyjnych. Zmiana weszła w życie z dniem 26.03.2022 r.
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STRONA 20

PODPISANO LIST INTENCYJNY
POMIĘDZY GŁÓWNYM INSPEKTOREM
OCHRONY ŚRODOWISKA,
A DYREKTOREM BULIGL, KTÓRY MA
NA CELU IDENTYFIKACJĘ ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH W LASACH

DEPARTAMENT ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
WARSZAWA, 2022

