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Organy ochrony środowiska zobowiązane do zapewnia bezpieczeństwa ekologicznego

Zgodnie z art. 376 ustawy prawo ochrony środowiska 
organami ochrony środowiska są: 
• wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, 

sejmik województwa, marszałek województwa, 
wojewoda, minister właściwy do spraw środowiska, 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalny 
dyrektor ochrony środowiska; 

Instytucje  wspomagające:
• Inspekcja Ochrony Środowiska;
• Policja;
• Straż Graniczna;
• Inspekcja Transportu Drogowego; 



OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 

• Fauna i Flora (CITES) – powodowanie zniszczeń w przyrodzie;

• Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach,

• Nieodpowiednie gospodarowanie odpadami w tym materiałami 
promieniotwórczymi,

• Utrzymanie urządzeń chroniących środowisko – respektowanie 
obowiązków,

• Ochrona prawnie chronionych terenów i obiektów – wyrządzenie 
szkody w środowisku naturalnym terenu chronionego,
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MOŻLIWE ZAGROŻENIA DLA AGLOMERACJI:

- składowanie odpadów niebezpiecznych 
w pobliżu szkół, instytucji publicznych, osiedli itp.;

- przenikanie związków toksycznych z 
niezabezpieczonych składowisk odpadów 
komunalnych do gleby i wód gruntowych;

- pożary składowisk odpadów;
- porzucanie odpadów  w lasach, na terenie 

niedozorowanych posesji, na terenie opuszczonych 
magazynów , pustostanów  oraz obiektach  po byłych 
PGR- ach itp.;
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE (PREWENCYJNE) W CELU OGRANICZENIA POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW I
WYKROCZEŃ, A TAKŻE WSZELKIM ZACHOWANIOM KRYMINOGENNYM, WSPÓŁPRACA W TYM
ZAKRESIE Z INNYMI PODMIOTAMI;
• inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i 

wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznym;

• kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w 
miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną;

• współpraca z policjami innych państw a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej, 
realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów;

• realizacja zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień 
międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych;

• Policja realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
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W ramach prowadzonych działań nakierowanych na zwalczanie
przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu w tym przeciwdziałaniu
nielegalnemu składowaniu, magazynowaniu i obrotowi odpadów, mając
również na uwadze ostatnie zdarzania związane z ujawnianiem nowych
strumieni odpadów napływających do Polski oraz powtarzającymi się
pożarami składowisk odpadów przedmiotowa problematyka objęta jest
obecnie przez Policję jedynym z najwyższych priorytetów.

Rodzaje najczęściej zwalczanych przestępstw :
▪ Przestępstwa przeciwko środowisku - art. 181§1 k.k., art. 182§2 k.k.,

art.183§1 k.k., art. 183§4 k.k., art.183§5 k.k.;
▪ Sprowadzenie zdarzenia pożaru –art. 163§ 1 pkt 1 k.k.;
▪ Podrobienie dokumentów art. 270§1 k.k.;
▪ Poświadczenie nieprawdy w dokumentach art.271§ 1 k.k.,271§3 k.k.;
▪ Oszustwo art. 286§1 k.k.;
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W ramach instancyjnego nadzoru prowadzone są czynności m.in koordynacji,
wyznaczania kierunków działań nad sprawami związanymi z nielegalnym
składowaniem odpadów i pożarami odpadów - Jednostki wojewódzkie Policji
otrzymują na bieżąco wytyczne w zakresie prowadzenia spraw mających postać
pożarów składowisk odpadów jak również w przypadku ujawniania nielegalnych
składowisk odpadów w tym odpadów w postaci ciekłej składowanych
w pojemnikach typu „mauser”.
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NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE  ZAGROŻENIA 

• Pożary składowisk odpadów - w większości przypadków wywoływane były przez błąd
ludzki tj. nieprzestrzeganie zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, niewielki
procent dotyczył umyślnych podpaleń;

• Zauważalny wzrost ujawnionych nielegalnych składowisk odpadów komunalnych oraz
odpadów niebezpiecznych w postaci płynnej w pojemnikach typu mauser ;
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• Decyzją Komendanta Głównego Policji w 2018 roku powołano w KGP zespół
mający na celu opracowanie zmian przepisów w obszarze gospodarowania
odpadami

• Zlecono utworzenie w komendach wojewódzkich /Stołecznej Policji zespołów
do spraw pożarów składowisk odpadów;

• Polecono wyznaczyć koordynatorów ds. pożarów w wydziałach kryminalnych
i wydziałach do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP/KSP;

• Procedowano wprowadzenie zmian legislacyjnych m.in. (ustawie o zmianie
ustawy o odpadach, ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska);

PODJĘTE DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEWŁAŚCIWEJ GOSPODARCE ODPADAMI 
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Prowadzone czynności operacyjno – rozpoznawcze
jak również dochodzeniowo-śledcze mające na celu
zwalczanie przestępczości przeciwko środowisku
naturalnemu.

udaremniono kilkanaście przypadków prób nielegalnego
składowania odpadów na terenie m.in. nieczynnych
żwirowisk oraz kopalni odkrywkowych na terenie kraju –
rejony Kielc, Łodzi, teren woj. mazowieckiego, śląskiego i
małopolskiego
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Działania 

• W 2019 roku funkcjonariusze Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą
działającą na terenie całego kraju -głownie na terenie śląska oraz małopolski
zajmującą się nielegalnym składowaniem odpadów (głównie niebezpiecznych).
Łącznie zatrzymano 20 osób. Wobec sprawców zastosowano środki
zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania oraz zastosowano
tymczasowe zajęcie mienia ruchomego na poczet przyszłych kar i środków
karnych o charakterze majątkowym.
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➢ w okresie od 2016-2018 roku Policja regularne uczestniczy wspólnie z innymi
instytucjami oraz służbami w międzynarodowych operacjach wymierzonych w
zwalczanie przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu (udział w
projektach: TECUM, DEMETER, THUNDERSTORM, 30 DAY OF ACTION, 30 DAY AT
SEA, SILVERAXE IV - zwalczanie przestępczości gospodarczej polegającej na
przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości w obszarze fauny i flory oraz
nielegalnego handlu odpadami)

➢ W ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej Policja współpracuje z komórką analityczną pod
nazwą AP ENVICRIME, oraz uczestniczy w jednym z projektów unijnych działań pod nazwą EMPACT
ENVICRIME (EMPACT - jest to zorganizowana multidyscyplinarna platforma współpracy państw
członkowskich, instytucji i agencji UE, a także państw trzecich, organizacji międzynarodowych i innych
(publicznych i prywatnych) partnerów w celu uporania się z priorytetowymi zagrożeniami zorganizowanej i
poważnej międzynarodowej przestępczości.);
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Projekty

➢ projekty i szkolenia z zakresu ochrony przyrody i egzekwowania przepisów prawa
organizowanych przy współudziale z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska –LIFE 15 pt.” Masz
prawo do skutecznej ochrony przyrody” finansowanych ze środków Programu LIFE oraz ze środków
Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej;

➢ kampanie informacyjne, spotkania robocze dla przedsiębiorców pracowników administracji
samorządowej oraz rolników w celu podniesienia ich świadomości na rzecz zwalczania
przestępczości wymierzonej przeciwko środowisku naturalnemu ;

➢ medialna polityka - przygotowanie komunikatów przez rzeczników prasowych do ogólnokrajowych
i lokalnych mediów w zakresie kreowania świadomości społeczeństwa o zagrożeniu związanym z
nielegalnym składowaniem odpadów oraz o konieczności współpracy społeczeństwa z organami
ścigania w celu jak najszybszego wykrywania przestępstw popełnianych przeciwko środowisku
naturalnemu, tj. naturalnej przestrzeni życia każdego z nas

➢ KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA; - przestępstwa na szkodę środowiska naturalnego
(nielegalne składowanie odpadów itp.)
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KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

jako rzetelne i czytelne zidentyfikowanie

i przedstawienie skali problemu zagrożeń

ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH

„DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI”

W 2018 ROKU :

➢ Ogółem zgłoszeń - 10330;

➢ Niepotwierdzone – 4576;

➢ Potwierdzone - 3264;

➢ Potwierdzone/zweryfikowane – 2048;

➢ Żart lub pomyłka -396;



POLICJA W RAMACH SWOICH STATUTOWYCH OBOWIĄZKÓW W CELU ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA
NIELEGALNEGO PROCEDERU SKŁADOWANIA, MAGAZYNOWANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW PROWADZI BIEŻĄCĄ
WSPÓŁPRACĘ Z NASTĘPUJĄCYMI INSTYTUCJAMI :

• Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
• Inspekcja Ochrony Środowiska;
• Inspekcja Transportu Drogowego (ITD);
• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS);
• Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA);
• Żandarmerią Wojskową (ŻW);
• Straż Graniczna (SG);
• Państwowa Straż Pożarna (PSP)
• Ponadto na wniosek Prezesa Rady Ministrów powołana została nieformalna

międzyresortowa grupa ds. pożarów składowisk odpadów. Przedmiotem statutowym
grupy jest skoordynowanie działań służb i instytucji rządowych w celu rozpoznania
nieprawidłowości i wypracowania rekomendacji celem wzmocnienia funkcjonowania
krajowego systemu gospodarowania odpadami.
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• Ilość pożarów składowisk odpadów komunalnych w 2018 roku jest 
porównywalna z ilością pożarów zaistniałych w latach ubiegłych ;

✓ 2018 roku - 134 odnotowane pożary  składowisk odpadów oraz 
miejsc magazynowania odpadów - ( dane uzyskano z GIOŚ )

✓ 2017 roku -132 pożary;
✓ 2016 roku -117 pożarów; 
✓ 2015 roku -126  pożarów;

( 2015-2017 dane uzyskano z opracowania -Ochrona Środowiska  2018 – Dane Statystyczne 2017-GUS) 

WNIOSKI  PODSUMOWUJĄCE  
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Przestępstwa stwierdzone - Przestępstwa przeciwko środowisku 

(rozdział XXII Kodeksu Karnego) wg daty zaistnienia polegające na składowaniu i transporcie odpadów*
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Przestępstwa stwierdzone przeciwko środowisku polegające na

składowaniu i transporcie odpadów w okresie 01.01.2015 –

30.09.2018r.

Natężenie występowania pożarów w miejscach składowania, 

magazynowania, segregacji lub utylizacji odpadów w okresie 

01.01.2018 – 08.07.2018r.
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Policja zauważa potrzebę wypracowania założeń dla dobrych praktyk oraz
algorytmów wspólnych działań, które będą miały na celu podniesienie
skuteczności podejmowanych czynności, a także wzmocnienie wzajemnej
współpracy w obszarze zwalczania przestępczości związanej z nielegalnym
gospodarowaniem odpadami oraz zwalczeniem nielegalnego transgranicznego
przemieszczania odpadów.
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