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Przedmiot ochrony rodowiska 

w odpowiedzialno ci za wykroczenia

Podstawy prawne odpowiedzialności za wykroczenia w ochronie środowi-
ska zawarte zostały w wielu różnorodnych regulacjach, wśród których Kodeks 
wykroczeń wcale nie pełni w tej materii wyłącznej i wystarczającej roli1. Przed-
miot ochrony środowiska jest bowiem zwykle najistotniejszym elementem od-
różniającym działania ochronne w tym zakresie od innych ochron prawnych2, 
co pociąga za sobą konieczność wyjaśnienia (a czasami nawet rede� niowania) 
urządzeń prawnych właściwych tej ochronie.

Kodeksowe i pozakodeksowe podstawy prawne odpowiedzialno ci 

za wykroczenia w ochronie rodowiska

Przyjmując przedmiot ochrony środowiska jako kryterium podziału, moż-
na wyróżnić odpowiedzialność kodeksową i  pozakodeksową za wykroczenia 
w ochronie środowiska. Zakres regulacji ujęty został z jednej strony w rozdzia-
łach VIII–XIX ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń3, z dru-
giej strony przedmiot ochrony wykroczeniowej rozrzucony został po licznych 
ustawach szczególnych. W tym przypadku mówimy o tak zwanym pozakodek-
sowym prawie wykroczeń, co oznacza, że do odpowiedzialności za tego rodzaju 
czyny stosuje się odpowiednio przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń4.

1  J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Wrocław 2008, s. 381. 
2  Ibidem, s. 358.
3  Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.
4  W. Radecki, Odpowiedzialność prawna w  przepisach o  postępowaniu z  odpadami komunalny-

mi, [w:] Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, 
M. Górski, K. Nowacki (red.), Wrocław 2012, s. 280.
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Do regulacji prawnych chroniących swoiście zróżnicowany przedmiot ochro-
ny w zakresie ochrony środowiska, które znalazły się poza unormowaniami Ko-
deksu wykroczeń należy zaliczyć: Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach 
i  akumulatorach5, Ustawę z  dnia 21 stycznia 2005 roku o  doświadczeniach na 
zwierzętach6 Ustawę z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska7, 
Ustawę z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpa-
dów8 i Ustawę z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej9.

Cechy wspólne ochrony wykroczeniowej w ochronie rodowiska

 Do dalszego konstatowania przedmiotu ochrony środowiska w  regulacjach 
związanych z odpowiedzialnością wykroczeniową zasadne wydaje się w tym miej-
scu wskazanie podstawowych składników pojęcia wykroczenia. Przywołując art. 1 
§ 1 Kodeksu wykroczeń, odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto 
popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w cza-
sie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 
5000 złotych lub nagany. Nie popełnia jednak czynu zabronionego sprawca, któremu 
zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu wykroczeń nie można przypisać winy w czasie czynu.

I tak W. Radecki10 z powyższego brzmienia przepisu wyprowadza charakte-
rystyczne elementy wykroczenia. Autor wskazuje tu na fakt, iż czynem zabronio-
nym może być wyłącznie czyn człowieka kwali� kowany jako działanie (element 
dynamiczny) lub zaniechanie (postać statyczna). W drugim przypadku związa-
ne jest to wyłącznie z osobą, która nie wykazuje się aktywnością (działaniem), 
do podjęcia której była zobowiązania. Następnie, przywołując art. 47 § 611 ko-
mentowanej ustawy podkreśla, że czyn musi być społecznie szkodliwy. Szkodli-
wość ta w prawie wykroczeń zawsze jest większa od zera, ponieważ nie stano-
wi czynu zabronionego zachowanie (działanie lub brak działania), któremu nie 
można przypisać żadnej (czyli większej od zera) szkodliwości społecznej. Kolejne 

15  Dz. U. z 2009 r. nr 79, poz. 666 ze zm.
16  Dz. U. z 2005 r. nr 33, poz. 289 ze zm.
17  Dz. U. z 2013 r., poz. 686 ze zm.
18  Dz. U. z 2007 r. nr 124, poz. 859 ze zm.
19  Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 ze zm.
10  W. Radecki, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 280 i 281.
11  Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i charakter na-

ruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia 
czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację 
sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. W odróżnieniu od Ko-
deksu karnego, w Kodeksie wykroczeń nie występuje reguła znikomej społecznej szkodliwości.
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elementy wykroczenia, na które wskazuje autor to ustawowe znamiona wykro-
czenia, do których zaliczyć należy przede wszystkim przedmiot ochrony12, który 
w tym opracowaniu stanowi zasadniczy punkt analizy. Przedmiot ochrony praw-
nej w ochronie środowiska musi zostać naruszony przez czyn sprzeczny z przepi-
sem prawnym lub wiążącą umową, popełniony z winy umyślnej lub nieumyślnej, 
by w końcu mógł być zagrożony przez ustawę stosowną karą13.

Kodeksowy przedmiot ochrony rodowiska

Przedmiot ochrony środowiska odnotowany w Kodeksie wykroczeń zaak-
centowany został przede wszystkim w rozdziale XIX, zatytułowanym Szkod-
nictwo leśne, polne i ogrodowe. Zgodnie z art. 148 i 153 Kodeksu wykroczeń 
(dalej: k.w.) przedmiotem ochrony jest las wraz ze wszystkimi jego elemen-
tami podatnymi na niekorzystną działalność człowieka14. Tu bowiem osoba 
dokonująca w nienależącym do niej lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, 
niszczenia ich lub uszkadzania albo karczowania pniaków czy chociażby zbie-
rania z takiego lasu wymienionych elementów podlega karze grzywny. Przed-
miotem ochrony jest także pozyskiwanie żywicy lub soku brzozowego, obry-
wanie szyszek, zdzieranie kory, nacinanie drzew czy chociażby zbieranie mchu 
lub ściółki, a także grzybów i owoców leśnych w miejscach, gdzie jest to zabro-
nione. Z konstrukcji art. 148 wynika, że głównym zamierzeniem ochronnym 
ustawodawcy nie jest mienie, a jednak ochrona przyrody15, która w tym miej-
scu sprowadza się do ochrony lasu przyjmującej postać ochrony gałęzi, korzeni 
i pniaków jako części składowych drzew i krzewów16. Taki pogląd wyraził Sąd 

12  Pozostałymi cechami wskazanymi w ustawie są strona przedmiotowa, podmiot i strona pod-
miotowa, które będą w niniejszym opracowaniu wyłącznie sygnalizowane.

13  Jak podkreśla W. Radecki, użyte w tym miejscu pojęcie ustawy dotyczy nie tylko samego Ko-
deksu wykroczeń, ale także wszystkich pozostałych ustaw szczególnych przewidujących odpo-
wiedzialność za wykroczenia.

14  De� nicja lasu – zob. art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. nr 12, 
poz. 59 ze zm). 

15  Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że zasadniczym przedmiotem ochrony jest ochrona lasu przed 
szkodnictwem, z  kolei mienie jest także chronione, tyle że jako uboczny (dalszy) przedmiot 
ochrony. Zob. Z. Ćwiąkalski, A. Zoll, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa 

karnego materialnego za I półrocze 1987 r. NP 1988, nr 7/8, s. 88–89.
16  Gałąź to część rośliny posiadającej zdrewniałe pędy, zwykle odchodzi od centralnej jej osi 

tworzącej pień. Korzeń to część rośliny, która dostarcza jej wodę i  substancje odżywcze oraz 
utrzymuje ją w  jednym miejscu przytwierdzoną do gleby. Korzenie natomiast tworzą silnie 
rozczłonkowany układ penetrujący podłoże, nazywany systemem korzeniowym. Pniak jest to 
dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa – zob. M. Zbrojewska, Komentarz do 

art. 148 Kodeksu wykroczeń, [w:] T. Grzegorczyk, W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykro-

czeń. Komentarz, T. Grzegorczyk (red.), Lex 2013.
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Najwyższy stwierdzając, że zasadniczym przedmiotem ochrony jest ochrona 
lasu przed szkodnictwem, natomiast mienie jest także chronione, tyle że jako 
poboczny, schodzący na plan dalszy przedmiot ochrony17. Podobnie penali-
zowane są czyny polegające na nabywaniu gałęzi, korzeni, krzewów lub pnia-
ków pochodzących z lasu. Omawiany w tym miejscu przedmiot ochrony może 
zostać naruszony także przez działania właściciela lub posiadacza lasu, który 
dokona wyrębu drzewa w należącym do niego lesie niezgodnie z planem urzą-
dzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą za-
dania z  zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia. W  ta-
kim przypadku art. 158 k.w. przewiduje karę grzywny oraz przepadek drewna. 
Zgodnie z art. 159–163 k.w. penalizowany jest także brak ochrony lasu przed 
organizmami szkodliwymi, zmiana lasu na uprawę rolną, wjazd pojazdem sil-
nikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do cudzego lasu w miejscu, w któ-
rym jest to niedozwolone czy zanieczyszczanie lasu przez wysypywanie ka-
mieni, śmieci, złomu lub padliny. Podwyższony poziom ochrony przewidziany 
został dla obszarów leśnych, na których sprawca stara się ukryć, wprowadzić 
w sposób trwały odpady poprzez zakopanie18. Ostatecznie ochronie w wymie-
nionych przepisach poddana została ściółka i  grzybnia, której rozgarnianie 
i niszczenie podlega karze grzywny lub naganie.

Kolejno przedmiot ochrony z zakresu szeroko rozumianej ochrony środo-
wiska odnaleźć można w art. 151 i art. 154 komentowanej ustawy, w którym 
ustawodawca poleca chronić grunty leśne i rolne przed zniszczeniami mogą-
cymi powstać w wyniku wypasania zwierząt gospodarskich lub chociażby sa-
mego przechodzenia, przejeżdżania lub przeganiania tych zwierząt, gdy jest 
to na danym terenie zabronione. Wyższy stopień ochrony został przewidziany 
dla gruntu, który zostały zaorany, zasiany lub obsadzony, znajduje się w sta-
nie sztucznego zalesienia, naturalnego odnowienia lub stanowi młodnik leśny 
do lat dwudziestu. W  tym miejscu ustawodawca akcentuje również potrze-
bę ochrony zamkniętych zbiorników wodnych oraz zbiorników zarybionych, 
które mogłyby zostać narażone na niekorzystne oddziaływanie związane tak-
że z przepędzaniem zwierząt gospodarskich. Grunty rolne i leśne, stanowiące 
przedmiot ochrony naruszone mogą zostać także poprzez wydobywanie pia-
sku, margla, żwiru czy torfu.

17  Zob. Z. Ćwiąkalski, A. Zoll, Przegląd orzecznictwa..., s. 88–89.
18  Naturalnym wydaje się być, że odpady prowadzone do lasu, gruntu czy wody poprzez zakopa-

nie powodują znacznie większe szkody, przy czym ukrycie ich w taki sposób uniemożliwia ich 
usunięcie z lasu.
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Ustawodawca w  art. 152 Kodeksu wykroczeń wyodrębnił z  przedmiotu 
ochrony, jakim jest las oraz grunty rolne i leśne kosodrzewinę19 znajdującą się 
na siedliskach naturalnych w górach lub torfowiskach. W tym przypadku prze-
widuje się za jej niszczenie lub bezprawne użytkowanie karę grzywny do 1000 
złotych albo karę nagany. Dodatkowo w razie popełnienia wykroczenia można 
orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

Do omawianego tu problemu ochrony uregulowanego w rozdziale XIX ana-
lizowanej ustawy, prawodawca zaliczył również swoistą ochronę zwierząt, pole-
gającą, zgodnie z art. 164–166 k.w. na zakazie wybierania jaj lub piskląt, niszcze-
nia lęgowisk lub gniazd ptasich albo niszczenia legowiska, nory lub mrowiska. 
Na omawiany tu przedmiot ochrony niewątpliwie mogą mieć wpływ również 
zachowania polegające na płoszeniu dziko występującej zwierzyny, złośliwym 
ściganiu, chwytaniu, ranieniu lub zabijaniu dziko żyjących zwierząt. Zagrożenie 
dla występujących w lasach zwierząt stanowi również niewątpliwie puszczanie 
psa luzem20, które to czyny podlegają karze grzywny lub naganie.

Odpowiedzialności wykroczeniowej łączonej w sposób szczególny z przed-
miotem ochrony środowiska można doszukać się również w regulacjach kodekso-
wych zawartych w rozdziale XVII zatytułowanym Wykroczenia przeciwko urzą-
dzeniom użytku publicznego. Ustawodawca przewidział w art. 144 i art. 145 od-
powiedzialność za naruszenie roślinności na terenach przeznaczonych do użyt-
ku publicznego. Działania odnoszące niekorzystne skutki dla przyrody mogą być 
w tym przypadku powodowane przez człowieka, który sam niszczy lub uszkadza 
roślinność bądź dopuszcza do tego przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzo-
rem. Ustawodawca zaznacza jednak, że chodzi o te miejsca użyteczności publicz-
nej, które nie zostały przeznaczone dla celów rekreacyjnych, a  jedynie stanowią 
element krajobrazu pełniący swego rodzaju funkcję ozdobną, takie jak trawniki 
czy zieleńce. Do tego rodzaju niepożądanej działalności zaliczyć należy także usu-
wanie, niszczenie lub uszkadzanie drzew lub krzewów stanowiących zadrzewie-
nie przydrożne lub ochronne. W takim przypadku przewidziana jest kara aresztu, 

19  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81) kosodrzewina objęta jest ochroną ścisłą. Ochrona 
ścisła oznacza wprowadzenie w stosunku do roślin należących do dziko występujących gatun-
ków zakazu zrywania, niszczenia i uszkadzania; niszczenia ich siedlisk i ostoi; dokonywania 
zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby 
w ostojach; pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania 
okazów gatunków; zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny oka-
zów gatunków; wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.

20  Poza przypadkami prawnie dozwolonymi, a związanymi z czynnościami wykonywanym przy 
pomocy psa w trakcie polowania – zob. ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.).
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ograniczenia wolności albo grzywny. Niższe zagrożenie karą przewidziane zostało 
jednak dla samego zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsca dostępnego dla pu-
bliczności, w szczególności ogrodów, trawników lub zieleńców, gdzie stosuje się 
adekwatnie karę grzywny do 500 złotych lub karę nagany.

Na szczególne potraktowanie zasługuje w także rozdział XIV – Wykroczenia 
przeciwko mieniu, gdzie w art. 120 penalizowane zostało wykroczenie polegające 
na wyrębie drzewa21 w lesie w celu przywłaszczenia. Oczywiście w tym momencie 
podkreślony został przez prawodawcę cel ochrony, poprzez chociażby umieszcze-
nie tego zapisu w tak zatytułowanym rozdziale. Niewątpliwie jednak przedmiot 
ochrony jest w sposób szczególny, ale także ścisły, związany z ochroną środowi-
ska. Poza ochroną mienia nie można bowiem zapominać o oddziaływaniu na śro-
dowisko tego typu postępowania, przy czym bezdyskusyjna wydaje się być tutaj 
potrzeba ochrony mienia, jaką stanowi las w ujęciu materialno-ekonomicznym. 
Zabezpieczenie powyższych interesów majątkowych następuje tutaj także poprzez 
orzekanie nawiązki w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego 
lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone 
drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości22.

W rozdziale XIII Kodeksu wykroczeń, zatytułowanym Wykroczenia przeciw-
ko zdrowiu, możemy zlokalizować przedmiot ochrony jakim – poza niewątpliwie 
zdrowiem i przestrzeganiem przepisów związanych z ubojem zwierząt oraz wpro-
wadzeniem mięsa do obrotu – jest zdrowie i wolność od cierpienia zwierząt.

Jak podkreśla M. Budyn-Kulik23, Ustawa z  dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o  ochronie zwierząt24 rozróżnia uśmiercanie zwierząt i  ubój. Ubój jest poję-
ciem węższym, które można podzielić na ubój pozadomowy zwierząt kręgo-
wych i ubój domowy zwierząt. Ustawodawca szczegółowo określa warunki do-
konywania każdego z nich, wprowadzając przy tym wiele zakazów, przy czym 
wymaga od osób uprawnionych do zawodowego uboju odpowiednich kwali� -
kacji. Przewiduje dopuszczalne metody uśmiercania zwierząt stosownie do ga-
tunku oraz organy uprawnione do kontroli działalności osób, które zawodowo 

21  Pojęcie „drzewa”, o którym mowa w art. 120 k.w. dotyczy drzewa w stanie surowym, tj. takim, 
w jakim pozostało w lesie po wyrąbaniu lub powaleniu. W razie przerobienia takiego wyrąba-
nego lub powalonego drzewa na materiał budowlany lub inny materiał użytkowy drzewo otrzy-
mało już inną postać (np. drewna) i inną wartość, traci zatem postać drzewa, o którym mowa 
w wymienionych przepisach (OSNKW 2010/2/16, Biul. SN 2010/1/18-19).

22  Por. A. Sośnicka, Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym, Lex 2013.
23  M. Budyn-Kulik, Komentarz do art. 118 Kodeksu wykroczeń, [w:] M. Mozgawa, M. Budyn-Ku-

lik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks wykroczeń. Komentarz, M. Mozgawa (red.), Lex 2009.
24  Dz. U. z 2013 r., poz. 856.
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trudnią się ubojem zwierząt lub dokonują uboju w ramach działalności hodow-
lanej bądź gospodarczej. 

Tak więc w  art. 118 Kodeksu wykroczeń jako przedmiot ochrony możemy 
wskazać życie, zdrowie i poszanowanie warunków bytowania zwierząt, co przeja-
wia się w zakazie uboju bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami 
określonymi w tym zezwoleniu, usuwania części zwierzęcia przed wykonaniem wy-
maganego badania po uboju bądź niepoddaniu mięsa badaniu, jeżeli takie badanie 
jest wymagane. Wszystkie te zachowania penalizowane są nie tylko w celu ochrony 
życia zwierząt, ale także mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób 
przenoszonych przez zwierzęta, które mogłyby nie zostać wykryte przez działania 
wskazane w tym przepisie. Co za tym idzie, zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkie-
go znacznie się zwiększa przez wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego 
mięsa, które nie zostało, z oczywistych powodów, poddane jakiejkolwiek kontroli.

W końcu, pod kodeksowe regulacje związane z przedmiotem ochrony śro-
dowiska podciągnąć można, i  należy, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia, gdzie między innymi w art. 77 i art. 78 k.w. określone zostały czy-
ny polegające na niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia, przez co nie tylko człowiek, ale i samo zwierzę nara-
żone może zostać na niebezpieczeństwo, a to przecież człowiek obowiązany jest 
na podstawie art. 5 Ustawy o ochronie zwierząt do zapewnienia każdemu zwie-
rzęciu humanitarnego traktowania, przez co rozumie się traktowanie uwzględ-
niające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę25. Zwierzę jako 
przedmiot ochrony26 wyłączone jest od działań polegających na drażnieniu lub 
płoszeniu, przez które to działania staje się niebezpieczne. Za takie bezpraw-
ne działania przewidziana została kara grzywny do 250 złotych (w szczególnym 
przypadku do 1000 złotych) albo kara nagany. 

Ostatni przypadek w  kodeksowych regulacjach dotyczących przedmiotu 
ochrony środowiska, o którym należy tu wspomnieć, uregulowany został w art. 81
Kodeksu wykroczeń. Tu także bezpośredni wpływ na ochronę środowiska ma nisz-
czenie lub uszkadzanie urządzeń służących do ochrony brzegów wód morskich 
lub śródlądowych, a w szczególności wszelkich umocnień lub roślinności ochron-
nej. Do roślinności ochronnej zaliczyć należy zasadzenia, zorganizowanie roślinne 

25  Art. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie zwierząt.
26  Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczu-

wania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Na-
tomiast w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące rzeczy, co, jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w żadnym 
przypadku nie może prowadzić do uprzedmiotowienia zwierzęcia lub odmówienia zwierzęciu 
należytej opieki odpowiedniego i traktowania (III SA/Wa 803/09 – wyrok WSA w Warszawie).
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wydm, lasy ochronne27 itp., służące do przeciwdziałania abrazji i  erozji brzegów 
morskich lub wód śródlądowych i ich utrzymania w stanie zgodnym z wymogami 
bezpieczeństwa28. Działanie polegające na niszczeniu czy uszkadzaniu ochronnych 
elementów przyrody służących zapewnieniu ochrony brzegów wód morskich lub 
śródlądowych podlegają karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany29.

Pozakodeksowy przedmiot ochrony rodowiska

Ustawodawca umiejscowił wykroczeniową ochronę środowiska także 
w ustawach szczególnych, które niejednokrotnie stanowią uzupełnienie przed-
miotu ochrony przewidzianej w przepisach karnych poszczególnych regulacji.

Odpowiedzialność taka została przewidziana m.in. w  rozdziale 13. Ustawy 
o  bateriach i  akumulatorach, gdzie w  art. 74–96 penalizowane są czyny zagraża-
jące środowisku poprzez wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów zawie-
rających więcej niż 0,0005% wagowo rtęci, przy czym ogniwa guzikowe nie mogą 
zawierać więcej niż 2% wagowo rtęci. Podobne wymagania powinny spełniać bate-
rie przenośne i akumulatory przenośne, w tym zamontowane w sprzęcie, które nie 
mogą zawierać więcej niż 0,002% wagowo kadmu30. Przedmiot ochrony określo-
ny został również poprzez wymóg i sprecyzowanie31 sposobu oznakowania tej ka-
tegorii produktów symbolem selektywnego zbierania. Rozwinięcie zakresu przed-
miotowego ochrony środowiska stanowią art. 11–14 Ustawy o bateriach i akumu-
latorach, w  których to ustawodawca oprócz nałożenia obowiązku projektowania
urządzeń w sposób umożliwiający łatwe usunięcie z niego zużytych baterii i zuży-
tych akumulatorów nakłada także obowiązek informacyjny polegający na dołącze-
niu do tych urządzeń instrukcji w języku polskim. Przedmiot przewidzianej w tym 

27  Zgodnie z  art. 153 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o  lasach (Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 
59 ze zm.), lasami ochronnymi są lasy, które chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowie-
niem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin; chronią zasoby wód 
powierzchniowych i  podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w  zlewni oraz na ob-
szarach wododziałów; ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków. 
To także lasy położone w  strefach ochronnych uzdrowisk i  obszarów ochrony uzdrowisko-
wej w  rozumieniu Ustawy z  dnia 28 lipca 2005 r. o  lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2007 r. 
nr 167, poz. 1399, nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. nr 62, poz. 504).

28  W. Jankowski, Komentarz do art. 81 Kodeksu wykroczeń, [w:] T. Grzegorczyk, W. Jankowski, 
M. Zbrojewska, Kodeks…, Lex 2013.

29  Por. B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa wodnego, Lex 2013.
30  Wyjątek stanowią baterie i  akumulatory przeznaczone do użytku w  systemach awaryjnych 

i alarmowych, oświetleniu awaryjnym, urządzeniach medycznych czy elektronarzędziach bez-
przewodowych.

31  Wzór jest określony w załączniku nr 3 do komentowanej ustawy.
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miejscu ochrony sprowadza się także do nieumieszczania zużytych baterii i akumu-
latorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, a baterie samocho-
dowe i akumulatory samochodowe po zużyciu powinny być zbierane selektywnie 
według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania. Do magazynowania zuży-
tych baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii samochodowych kwasowo-oło-
wiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zuży-
tych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów prze-
mysłowych kwasowo-ołowiowych ustawa przewiduje specjalne miejsca o  odpo-
wiednio do tego przystosowanym podłożu32. Pozostałe regulacje z art. 31–64 ustawy 
wskazują na stronę formalną związaną z przedmiotem ochrony, a dotyczącą spo-
sobu dokumentowania obiegu wymienionych wyżej produktów, prowadzenia od-
powiedniej ewidencji, obiegu dokumentacji, odbioru od użytkownika końcowego 
produktów zużytych, formy zawierania umów czy chociażby opłaty depozytowej33, 
która powinna zostać pobrana i w odpowiedni sposób potwierdzona.

W dalszej kolejności do pozakodeksowego przedmiotu ochrony środowiska 
należy zaliczyć ochronę zwierząt dzikich, bezdomnych, zagrożonych wyginię-
ciem przed cierpieniem związanym z doświadczeniami na zwierzętach34. Zgodnie 
z art. 42–46 ustawy zakazane jest w tym przypadku wykorzystywanie do doświad-
czeń zwierząt bezdomnych, zwierząt gatunków uznanych za zagrożone wyginię-
ciem lub zwierząt dzikich. Nie można także pozyskiwać tych zwierząt w celu ich 
hodowli jako zwierzęta laboratoryjne, ani prowadzić hodowli zwierząt bez wyma-
ganego zezwolenia czy bez zapewnia właściwych warunków ich utrzymywania.

Zachowania te karane są odpowiednio karą aresztu albo grzywny, przy 
czym może zostać dodatkowo orzeczony przepadek zwierząt35 doświadczalnych.

32  Miejsca o  utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, odporne na działanie warunków at-
mosferycznych czy, jak w przypadku ogniw samochodowych, miejsca dodatkowo podłączone 
do kanalizacji działającej w obiegu zamkniętym, kierującej ścieki do specjalnych zbiorników 
lub do instalacji przerabiającej zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

33  Sprzedawca detaliczny baterii lub akumulatorów (samochodowych lub przemysłowych) jest 
obowiązany do pobrania od kupującego opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobra-
nia, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów. Następnie jest on obowiązany, w terminie 30 dni od dnia 
pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii i akumulatorów oraz zwrotu pobra-
nej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.

34  Zob. M. Gabriel-Węglowski, Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Lex/el. 2009. 
Ustawodawca dopuszcza doświadczenia na zwierzętach, jednakże w ściśle określonych przez usta-
wę przypadkach wskazanych w art. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, gdzie przewidziane zostały ta-
kie czynności m.in. w razie konieczności opracowania, wytwarzania, kontroli jakości, zapewnienia 
skuteczności i testowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, środków spożywczych, ochrony 
zdrowia człowieka lub zwierząt przed chorobami czy ochrony środowiska w celu ochrony gatunków.

35  Zob. M. Goettel, Orzeczenie przepadku zwierzęcia, [w:] Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Lex 2013. 
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Kolejnym aktem prawnym, w którym możemy doszukać się pozakodeksowej 
ochrony środowiska jest Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, w której przed-
miotem ochrony wykroczeniowej jest ochrona zadań Inspekcji polegających na 
kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny sta-
nu środowiska. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 2 Ustawy, 
zaliczyć należy w tym zakresie m. in. kontrolę podmiotów korzystających ze śro-
dowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony śro-
dowiska36 w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, przestrze-
gania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania 
zakresu, częstotliwości i  sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i  jej 
wpływu na stan środowiska, eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środo-
wisko przed zanieczyszczeniem, przestrzegania przepisów o gospodarce opakowa-
niami oraz odpadami opakowaniowymi, przestrzegania przepisów o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej, postępowania z  substancjami zubożającymi warstwę ozonową czy 
chociażby przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń.

Przedmiot wykroczeniowej ochrony środowiska sformułowany tu został po-
przez art. 31a, który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny 
za niepoinformowanie (lub informowanie niezgodne z prawdą) organu Inspekcji 
Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych albo o prze-
prowadzeniu postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem po-
stępowania przeciw osobom winnym dopuszczenia do uchybień37.

W ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, w art. 31 za-
mieszczone zostały sankcje za naruszenie przedmiotu ochrony, jakim jest 
ochrona środowiska przed odpadami wytworzonymi poza granicami kraju. Tak 
więc karze aresztu lub grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wy-
konuje decyzji nakazującej odesłanie odpadów przywiezionych na teren kraju 
do kraju wysyłki lub określającej sposób zagospodarowania tych odpadów na 
terytorium kraju38. Uczestnictwo w międzynarodowym przemieszczaniu odpa-

36  Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, ze. zm.
37  Szerzej zob. W. Kotowski, Uprawnienia mandatowe. Komentarz, Lex 2011.
38  Zob. art. 24 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 23 ust. 1, gdzie w przypadku stwierdzenia, że realizacja 

międzynarodowego przemieszczania odpadów nie jest możliwa, zgodnie z warunkami określo-
nymi w zezwoleniu, dokumencie zgłoszenia lub przesyłania, bądź w umowie zawartej między 
zgłaszającym a odbiorcą odpadów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu 
postępowanie administracyjne i w drodze postanowienia wzywa zgłaszającego do zastosowania 
odpowiednich procedur, przy czym po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w posta-
nowieniu, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, nakazuje odbiorcy od-
padów sprowadzonych nielegalnie odesłanie odpadów do kraju wysyłki albo określa sposób 
zagospodarowania tych odpadów na terenie kraju.
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dów bez przedłożenia uprawnionym organom lub osobom dokumentów lub in-
formacji wymaganych w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów podle-
ga karze grzywny. Przedmiot ochrony wykroczeniowej służy ochronie środowi-
ska w Polsce i polega na zabezpieczeniu przed ewentualnym oddziaływaniem 
nielegalnie sprowadzonych z zagranicy odpadów, oraz przynosi wymierny efekt 
w  postaci zagwarantowania porządku w  międzynarodowym przemieszczaniu 
odpadów polegającym na przedkładaniu uprawnionym organom lub osobom 
wymaganych dokumentów lub informacji39.

Ostatnim przykładem pozakodeksowej ochrony środowiska w  zakresie 
ochrony wykroczeniowej jest rozdział 7 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców 
w  zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o  opłacie produktowej. 
Karą grzywny zagrożone jest tu naruszenie przedmiotu ochrony środowiska, ja-
kim są działania polegające na nieprawidłowym wykonywaniu odzysku40 lub recy-
klingu41. Artykuł 37a przewiduje karanie tego, kto prowadząc odzysk lub recykling 
odmawia wydania dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recy-
kling przedsiębiorcy lub organizacji bądź nie przekazuje egzemplarza dokumen-
tu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling do wojewódzkiego in-
spektora ochrony środowiska. Zgodnie z art. 37b takiej samej karze podlega także 
ten, kto będąc posiadaczem odpadów, wykonującym usługę polegającą na przeka-
zywaniu odpadów do odzysku lub recyklingu w imieniu przedsiębiorcy lub orga-
nizacji, nie przekazuje wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego odrębnie 
odzysk i odrębnie recykling prowadzącemu odzysk lub recykling.

Podsumowanie

Człowiek, będąc zarówno podmiotem, jak i  przedmiotem ochrony śro-
dowiska stanowi przy tym podstawowe ogniwo całego systemu zorganizowa-
nych działań prawnych, przez co w  sytuacjach sformalizowanych staje się tak-

39  W. Radecki, Komentarz do art.31 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, [w:] 
J. Jerzmański, W. Radecki, Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz, 
Lex 2014. 

40  Odzysk jest to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły uży-
tecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane 
do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce – art. 3 ust. 1 pkt 14 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

41  Recykling jest to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, 
materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to 
ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzy-
sku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa 
lub do celów wypełniania wyrobisk – art. 3. ust. 1 pkt 23 Ustawy o odpadach.
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że organem publicznym42. Zgodnie z  art. 74 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku43 obowiązkiem władz publicznych jest 
ochrona środowiska. W  związku z  tym, że władza publiczna oznacza podmio-
ty administrujące, które działają w  imieniu i  na rachunek państwa, należy pod-
kreślić, że to właśnie państwo, poprzez swoje organy chroni środowisko. Obo-
wiązek ten wynika także z innych aktów prawnych, wśród których ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska jest podstawowym, choć wca-
le niejedynym, aktem prawnym powierzającym kompetencje władcze w zakresie 
ochrony środowiska44. Zróżnicowanie organów ochrony środowiska powiązane 
jest ściśle z przedmiotem ochrony, przez co adekwatne są tu przede wszystkim or-
gany administracji publicznej, ale nie wolno deprecjonować roli organów działa-
jących na gruncie prawa karnego czy nawet cywilnego. Skoro efektywnie prowa-
dzona ochrona środowiska polega na stosowania przymusu państwowego w celu 
zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, to metody 
władcze polegające na nadrzędności państwa nad pozostałymi uczestnikami życia 
w środowisku przyrodniczym wydają się być najodpowiedniejsze. Niestety, tak jak 
w przypadku podmiotów stosujących władztwo administracyjne nie można mówić 
o ich kompletności, tak ze względu na przedmiot ochrony nie można mówić o zu-
pełnym i wystarczającym charakterze prawa administracyjnego w sytuacjach, które 
wymagają intensywniejszych bodźców w stosunku do osób, które w sposób świa-
domy nie stosują się do przepisów powszechnie obowiązujących. W takich przy-
padkach z pomocą przychodzą regulacje karnoprawne czy też cywilnoprawne45.

Należy zauważyć, że tam gdzie przedmiot ochrony środowiska związany 
jest bezpośrednio z podstawową wartością współczesnego świata, jaką jest ży-
cie, zdrowie, wolność czy ograniczanie zbędnego cierpienia, z  pomocą przy-
chodzą przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej w  ochronie środowiska, 
do której należy zaliczyć także odpowiedzialność wykroczeniową. Z uwagi na 
fakt, że przedmiotem regulacji z zakresu ochrony środowiska jest samo środo-
wisko i jego ochrona, a co za tym idzie także nierozłącznie z tym związane war-

42  J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Wrocław 2008, s. 331.
43  Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.
44  Zob. art. 376 ustawy Prawo ochrony środowiska.
45  Cywilnoprawne metody działania, polegające w zasadniczej mierze na równorzędnej pozycji 

dwóch podmiotów (w tym przypadku z jednej strony państwa, a z drugiej użytkowników śro-
dowiska), charakteryzujące się swobodą wyrażania woli każdej ze stron, co prowadzi do możli-
wości swobodnego wyboru form podejmowanych działań, nie odgrywają w działaniach zwią-
zanych z przedmiotem ochrony środowiska podstawowej roli. Podkreślić należy jednak, że tam 
gdzie działania administracyjnoprawne i karnoprawne państwa okazują się niewystarczające, 
ochrona środowiska jest wielokrotnie uzupełniana poprzez instytucje cywilnoprawne. 



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 8

219

tości, o których mowa była w niniejszym opracowaniu, stosownym wydaje się 
być pogląd, że w niektórych przypadkach ustawodawca jest mało konsekwent-
ny w ochronie tak wskazanego przedmiotu. Całkowicie uzasadnione wydaje się 
być przeniesienie odpowiedzialności za działania czysto formalne, pośrednio 
szkodzące środowisku, związane na przykład z obiegiem dokumentacji46, skła-
daniem sprawozdań47 czy niekorzystnym dla środowiska przyrodniczego dzia-
łaniem polegającym na wyrządzaniu szeroko rozumianej szkody w stosunku do 
walorów krajobrazowych, estetycznych czy w nieznacznym stopniu uciążliwych 
w krótkiej jednostce czasowej dla organizmów żywych48. Trudno jednak zrozu-
mieć, dlaczego tylko ochrona wykroczeniowa przewidziana została dla działań 
bezpośrednio wyrządzających szkodę w podstawowym, jak by się to mogło wy-
dawać, przedmiocie ochrony środowiska. Tego należałoby przecież upatrywać 
w  czynach wymiernie wpływających na zachowanie się zwierząt, ich zdrowie 
czy psychikę, a polegających na drażnieniu lub płoszeniu, przez które to działa-
nia zwierzę staje się niebezpieczne. Za takie bezprawne działania przewidziana 
została wyłącznie odpowiedzialność wykroczeniowa. Podobnie należałoby się 
odnieść do wszelkich form dewastacji, szczególnie drzew i krzewów, które za-
liczyć można w tej sytuacji do walorów środowiska trudno odnawialnych. Nie 
zawsze bowiem można szkodę wyrządzoną w  środowisku miarodajnie wyce-
nić czy odnieść się do jakiejś wartości, która bliższa jest człowiekowi ze wzglę-
du na materialny jej charakter. Tak jednak wygląda podejście ustawodawcy do 
przedmiotu ochrony, szczególnie w sytuacjach gdy akcentuje zakres przedmio-
towy regulacji, umiejscawiając przepisy w niektórych rozdziałach Kodeksu wy-
kroczeń. To odnieść można do tych rozdziałów Kodeksu, które dotyczą wkro-
czeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu49, przeciwko bezpieczeń-
stwu osób i mienia50 czy w końcu wykroczeń przeciwko mieniu51. Adekwatnie 

46 Zob. np. art. 82, art. 83 i art. 85 Ustawy o bateriach i akumulatorach.
47  Zob. np. art. 31a Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. 
48  Zob. np. art. 144 § 1 i art. 162 § 1 Kodeksu wykroczeń.
49  W rozdziale tym ustawodawca w art. 52b zamieścił zakaz zużywania oleju opałowego do ce-

lów napędowych – choć w  tym przypadku można się zastanawiać nad bezpośredniością czy 
intensywnością tego procederu na życie lub zdrowie człowieka. Olej opałowy, poza małymi wy-
jątkami w składzie (więcej para� ny) i odpowiednim zabarwieniem zasadniczo nie różni się co 
prawda od oleju napędowego, ale instalacje, warunki, powszechność i intensywność zużywania 
tych olei już zasadniczo tak.

50  Por. art. 77 i art. 78 Kodeksu wykroczeń z art. 4 pkt 14, art. 10 i art. 10 ust 3 komentowanej tu 
również Ustawy o ochronie zwierząt czy przepisanie wydanego na podstawie tego przepisu roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spra-
wie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr 77, poz. 687).

51 Zob. komentowany wcześniej art. 120 § 1 Kodeksu wykroczeń.



RAFAŁ MIKOWSKI

220

można wybiórczo potraktować w ten sposób niektóre regulacje zawarte w roz-
dziale XIX zatytułowanym Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe52, co nie przeko-
nuje, że istotą regulacji z zakresu ochrony środowiska ma być centralne zainte-
resowanie z  jednej strony zabezpieczeniem najważniejszych wartości, potrzeb 
i odczuć człowieka, a z drugiej strony faktem, iż wszystkie uregulowania są temu 
podporządkowane. Przy tym należy zauważyć, że „budowana przez ponad 40 lat 
intelektualna podstawa ochrony wydaje się być ciągle niespetry� kowana”53, dla-
tego też przedmiot ochrony środowiska należy do działu prawa kompleksowo 
regulującego określoną kwestię, bo tylko takie podejście do zagadnienia (zasto-
sowanie instrumentów prawnych różnych gałęzi prawa) daje gwarancję prawi-
dłowej ochrony środowiska.
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Streszczenie 

Przedmiot ochrony rodowiska w odpowiedzialno ci za wykroczenia

W  artykule przedstawiona została syntetyczna analiza podstawowych założeń 

ochrony środowiska dotyczących regulacji związanych z odpowiedzialnością wykro-

czeniową. Autor przedstawia podstawowe wyróżnienie klasy� kowania przedmiotu 

ochrony, zarówno w Kodeksie wykroczeń, jak i regulacjach pozakodeksowych. Sygna-

lizuje problem uzupełniającej ochrony prawnokarnej w  stosunku do podstawowych 

założeń ochronnych z zakresu prawa administracyjnego. W artykule dokonano ana-

lizy obowiązującego stanu prawnego dotyczącego instrumentów ochrony środowiska, 

które posłużyły do zaakcentowania potrzeby ochrony poprzez wskazanie, wyjaśnienie, 

a w niektórych przypadkach także rede� niowanie podstawowych założeń związanych 

z przedmiotem ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpowiedzialność za wykroczenia.

Summary

The subject of environmental protection in liability for offences

& e article presents a synthetic analysis of principles of nature conservation in re-

gulations related to liability for o' ences. & e author presents the basic distinction of 
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classi� cation of the protected object both in the code of violations and in the regula-

tions that are out of its scope. He signals a problem with the supplementary criminal law 

protection of the conservation with assumptions from the point of view of the scope of 

administrative law. In the article an analysis was done of the current legal state on con-

cerning the instruments of nature conservation that were used to to emphasize the need 

for protection through indicating, explaining and in some instances rede� ning of basic 

assumptions related to the subject of nature conservation.

Keywords: Nature conservation, liability for o' ences.


