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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej 

 

(druk nr 780) 

 

U S T A W A   z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 

2052, 2269 i 2328) 

Art.  82. 

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, 

utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: 

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników 

mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, 

2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego 

zabezpieczenia, 

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub 

niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem 

lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania 

pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, 

4) napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych 

obiektach nieprzeznaczonych do tego celu, 

5) nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach, 

6) garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do 

tego celu z nieopróżnionym zbiornikiem paliwa i nieodłączonym na stałe zasilaniem 

akumulatorowym, 

7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub 

umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo 

wysokość poniżej wymaganych wartości, 

8) składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach 

komunikacji ogólnej w piwnicach, 
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9) składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w sposób 

naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego, 

10) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, 

urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz 

innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji 

gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych, 

11) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

§  2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do 

zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia 

obowiązków polegających na: 

1) zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie odpowiednich warunków 

ewakuacji, 

2) wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 

3) utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności 

technicznej i funkcjonalnej, 

4) umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z 

wykazem telefonów alarmowych oraz wymaganych informacji, 

5) oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa, 

6) utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez 

pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, 

8) zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i nawierzchni z materiałów 

niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wokół placów składowych, składowisk przy 

obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej, 

9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru, transportu lub 

składowania palnych płodów rolnych, 

10) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie poprzez 

wykonywanie wymaganych zabiegów ochronnych, 

 podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

[§  3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, 

jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi 
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do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc 

wyznaczonych do pobytu ludzi, 

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.] 

<§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk 

i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza 

miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach 

utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.> 

<§ 3a. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 3 można orzec obowiązek 

przywrócenia do stanu poprzedniego.> 

§  4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 

100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w 

sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego 

nadzoru miejsca wypalania, 

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

§  5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, 

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

§ 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje 

prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 

 

[Art.  145. 

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, 

ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, 

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.] 

 

< Art. 145. 

§ 1. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla 

publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, 

podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych. 

§ 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo 

są karalne. 



- 4 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek 

przywrócenia do stanu poprzedniego.> 

 

Art.  154. 

§  1. Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym: 

1) wydobywa piasek, margiel, żwir, glinę lub torf, 

2) niszczy lub uszkadza urządzenia służące do utrzymania zwierząt lub ptaków, 

3) (uchylony), 

4) kopie dół lub rów, 

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. 

[§  2. Tej samej karze podlega, kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, 

śmieci, padlinę lub inne nieczystości.] 

<§ 2. Kto na nienależący do niego grunt polny wyrzuca kamienie, odpady, złom lub 

padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, 

podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.> 

<§ 2a. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 2 oraz podżeganie do niego 

i pomocnictwo są karalne. 

§ 2b. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec obowiązek 

przywrócenia do stanu poprzedniego.> 

§ 3. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie 

pokrzywdzonego. 

[Art.  162. 

§  1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, 

padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 

§  2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w 

lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca 

podlega karze aresztu albo grzywny. 

§  3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie 

popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej 

kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a 

także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.] 
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< Art. 162. 

 § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, 

złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób 

zaśmieca las, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych. 

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu 

w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych. 

§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 lub 2 oraz podżeganie do niego i 

pomocnictwo są karalne. 

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek 

przywrócenia do stanu poprzedniego.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1070) 

Art.  4. 

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska kieruje działalnością Inspekcji Ochrony 

Środowiska. 

2. (uchylony). 

3. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra 

właściwego do spraw klimatu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. 

[4. Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powołuje minister właściwy do 

spraw środowiska, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 

naboru, na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Minister właściwy do 

spraw klimatu odwołuje Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.] 

<4. Zastępców Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powołuje minister właściwy 

do spraw klimatu, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 

naboru, na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Minister właściwy 

do spraw klimatu odwołuje zastępców Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.> 
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4a. Stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska. 

4b. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ogłasza 

się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6) termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o metodach i technikach naboru. 

4c. Termin, o którym mowa w ust. 4b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

4d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przeprowadza zespół, 

powołany przez ministra właściwego do spraw klimatu, liczący co najmniej 3 osoby, 

których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W 

toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do 

wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz 

kompetencje kierownicze. 
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4e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4d, może być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

4f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 4e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

4g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

4h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)skład zespołu. 

4i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

4j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

4k. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 4, powołuje 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 

4l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 4, stosuje się 

odpowiednio ust. 4a-4j. 

5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania przy pomocy Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

6. W skład Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska mogą wchodzić: departamenty, 

wydziały, zespoły terenowe, samodzielne stanowiska oraz laboratoria. 
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7. Organizację Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska określa statut nadany, w drodze 

rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw 

klimatu. 

Art.  9. 

1. Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi kontrole planowe i pozaplanowe. 

1a. Kontrole planowe planuje się, uwzględniając potrzebę zapewnienia systematycznej oceny 

zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności wynikających z 

działalności podmiotów korzystających ze środowiska, i ustala w planach kontroli. 

1b. Do kontroli pozaplanowych zalicza się kontrole: 

1) przeprowadzane na wniosek organów administracji publicznej lub podmiotów, o ile 

przepisy szczególne przewidują możliwość występowania z takim wnioskiem; 

2) interwencyjne. 

1c. Przez kontrole interwencyjne rozumie się kontrole przeprowadzane w związku z 

rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących zanieczyszczenia środowiska lub 

podejrzenia wystąpienia takiego zanieczyszczenia, wystąpienia poważnych awarii lub w 

celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. 

1d. Kontrolę wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzcy inspektorzy 

ochrony środowiska oraz upoważnieni przez nich inspektorzy Inspekcji Ochrony 

Środowiska, zwani dalej "inspektorami". 

2. Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska inspektor 

uprawniony jest do: 

1) wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem: 

a) na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, 

b) do środków transportu, 

c) na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

1a) (uchylony); 

2) przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek lub 

wykonywania innych czynności kontrolnych, w tym z użyciem bezzałogowych statków 

powietrznych, w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub 

jego części, w kontrolowanym środku transportu, stanu środowiska oraz oceny tego stanu 

w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także warunków wykonywania działalności 

wpływającej na środowisko indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych; 
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3) żądania wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzeń, w tym środków 

transportu oraz powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie, w 

jakim jest to niezbędne dla przeprowadzenia badań, w tym pobrania próbek i wykonania 

pomiarów; 

4) oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu; 

5) oceny stosowanych technologii i rozwiązań technicznych; 

6) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w 

zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w Kodeksie 

karnym; 

7) żądania okazania dokumentów, w tym dokumentów finansowych i udostępnienia 

wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli; 

8) ustalania tożsamości osób oraz żądania okazania dokumentów niezbędnych do 

wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzenia wniosku o ukaranie; 

<8a) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia przeciwko 

środowisku określone w przepisach odrębnych;> 

9) oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji, ilości pobranej wody oraz odprowadzanych 

ścieków przez jednostkę prowadzącą pomiary, w tym poprawności sposobu pobierania i 

analizy próbek; 

10) określenia składu morfologicznego odpadów w oparciu o wiedzę ekspercką. 

2a.  Jeżeli przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, w tym pobieranie próbek lub wykonanie 

innych czynności kontrolnych, wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska może 

upoważnić do udziału w kontroli osobę niebędącą inspektorem, posiadającą taką wiedzę 

lub takie umiejętności. 

2b. (uchylony). 

3. (uchylony). 

Art.  10b. 

[1. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko 

środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 Kodeksu karnego albo 

wykroczenia określonego w art. 154 § 2 Kodeksu wykroczeń, albo wykroczeń, o których 

mowa w: 
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1) art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4 i 5, art. 478 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne, 

2) art. 65 pkt 1-3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych, 

3) art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi, 

4) art. 37a i art. 37b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 

zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1903), 

5) art. 330-334, art. 335a-336, art. 337a-355 i art. 358-360 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- Prawo ochrony środowiska, 

6) art. 171-177 i art. 180-192 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

7) art. 52 i art. 60 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach, 

8) art. 41 pkt 2-6, 9 i 10 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 

2021 r. poz. 76), 

9) art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

10) art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów, 

11) art. 44-49, art. 51, art. 52a i art. 52b ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

12) art. 95-97 oraz art. 134 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, 

13) art. 45-47 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, 

14) art. 78, art. 80, art. 81 pkt 1 i 2, art. 83, art. 90 pkt 3, art. 91-92a i art. 94-95a ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 

15) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933 i 1688) 

- Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub 

upoważnieni inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą podjąć czynności, o których 

mowa w ust. 2.] 

<1. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa 

przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 Kodeksu karnego 
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lub wykroczeń przeciwko środowisku określonych w przepisach odrębnych, Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub 

upoważnieni inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą podjąć czynności, 

o których mowa w ust. 2.> 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub 

upoważnieni inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą podjąć czynności 

polegające na: 

1) obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym technik 

satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku 

towarzyszącego tym zdarzeniom; 

2) gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 

3) żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób w zakresie 

niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w Kodeksie 

karnym; 

4) ustalaniu tożsamości osób oraz żądaniu okazania dokumentów niezbędnych do 

wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzeniu wniosku o ukaranie; 

5) nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie 

przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 

6) dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc; 

7) zatrzymywaniu lub przeszukiwaniu pojazdów przewożących towary oraz kontroli 

dokumentów związanych z przewozem towaru, jeżeli zachodzi podejrzenie przewożenia 

odpadów; 

8) udzielaniu pouczeń, zwracaniu uwagi, ostrzeganiu lub stosowaniu innych środków 

oddziaływania wychowawczego. 

[3.  Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane po okazaniu legitymacji, o 

której mowa w art. 9b ust. 1.] 

<3. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 3–8, mogą być wykonywane po okazaniu 

legitymacji, o której mowa w art. 9b ust. 1. Dokonywanie oględzin pomieszczeń i 

innych miejsc, o których mowa w ust. 2 pkt 6, dostępnych publicznie, może być 

wykonywane bez okazania legitymacji, o której mowa w art. 9b ust. 1.> 

4. Inspektorzy są uprawnieni do uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

informacji o osobach, rzeczach i zdarzeniach, w tym uzyskiwania informacji oraz 
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utrwalania śladów i dowodów, w sposób określony w ust. 2, które należy przechowywać 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w 

związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), jest 

minister właściwy do spraw klimatu, Główny Inspektor Ochrony Środowiska lub 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) 

 

Art.  29. 

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie 

drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one 

oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to 

inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. 

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez 

nadleśniczego. 

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie 

w miejscach oznakowanych. 

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności 

służbowe lub gospodarcze: 

1) pracowników nadleśnictw; 

2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów 

Państwowych; 

3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie; 

4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy 

innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny; 

<4a) pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz osób 

wykonujących badania na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w 

związku z realizacją państwowego monitoringu środowiska;> 

5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek 

zlokalizowanych na obszarach leśnych; 



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6) właścicieli lasów we własnych lasach; 

7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów; 

8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 

1630, 2141 i 2232), w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z 

zakresu leśnictwa i ochrony przyrody; 

8a) osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć 

szkoleniowych; 

9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków 

Krajobrazowych; 

10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub 

inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3. 

4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie 

wymagają zgody właściciela lasu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 659 i 1079) 

 

Art.  37g. 

Od opłat za przejazd autostradą są zwolnione: 

[1) pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, 

jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, 

pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołów ratownictwa medycznego, służb 

ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu 

Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-

Skarbową, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego;] 

<1) pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw 

obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak 
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stanowi, pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołów ratownictwa 

medycznego, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, Policji, Inspekcji Ochrony 

Środowiska, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego;> 

1a) pojazdy, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), poruszające 

się jako pojazdy uprzywilejowane i uczestniczące w akcji ratowania życia lub zdrowia 

ludzkiego; 

2) pojazdy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

3) pojazdy drogowej spółki specjalnego przeznaczenia podczas wykonywania jej zadań spółki 

jako zarządcy autostrady; 

4) pojazdy spółki, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację, bądź wyłącznie 

eksploatację autostrady podczas wykonywania zadań spółki jako zarządcy autostrady. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) 

 

Art.  47. 

§  1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za 

inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na 

zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, sąd może orzec 

nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

[§  2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec 

nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o 

którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269).] 

<§ 2. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku sąd 

orzeka, a w wypadku skazania sprawcy za nieumyślne przestępstwo przeciwko 
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środowisku sąd może orzec, nawiązkę w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych 

na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o 

którym mowa w art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260 i 

1504).> 

§  2a. W przypadkach, o których mowa w art. 44a § 4-6, sąd może orzec nawiązkę w 

wysokości do 1 000 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego lub Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

§  3. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, art. 174, art. 177 lub w 

art. 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 

lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, a w razie 

jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz 

osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa 

znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki 

orzeka się na rzecz każdej z nich. Jeśli ustalenie takiej osoby nie jest możliwe, sąd orzeka 

nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 10 000 złotych. 

[§ 4. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy wymierzona nawiązka 

powodowałaby dla sprawcy uszczerbek dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny lub 

gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sąd może ją wymierzyć w wysokości niższej 

niż wskazana w § 3.] 

<§ 4. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy wymierzona nawiązka 

powodowałaby dla sprawcy uszczerbek dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny 

lub gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sąd może ją wymierzyć w wysokości 

niższej niż wysokość wskazana w § 2 i 3.> 

§  5. Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli sąd orzekł obowiązek naprawienia wyrządzonej 

przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości wyższej 

niż 10 000 złotych. 

Art.  181.   

[§  1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 

rozmiarach, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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§  2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo 

uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§  3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo 

uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną 

szkodę.] 

<§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 

rozmiarach, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy lub 

uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska, lub siedliska przyrodnicze, 

powodując istotną szkodę, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5. 

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy 

lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby pozostające pod ochroną gatunkową lub ich 

siedliska, powodując istotną szkodę.> 

§  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§  5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, 

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

 

[Art.  182. 

§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo 

promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić 

życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza 

lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 

rozmiarach, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§  2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
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§  3. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony w związku z eksploatacją instalacji 

działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane 

jest pozwolenie, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 3 działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.] 

 

< Art. 182. 

§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo 

promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to 

zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości 

wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub 

zwierzęcym w znacznych rozmiarach, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony w związku z eksploatacją instalacji 

działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które 

wymagane jest pozwolenie, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 3 działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 

 

Art.  183. 

[§  1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, 

unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki 

sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie 

jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub 

zwierzęcym, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.] 

<§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, 

transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji 

w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu 
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człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi 

lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.> 

§  2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje 

zagrażające środowisku. 

§  3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia 

czynu określonego w § 1, 2 i 4. 

§  4. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub 

wywozi odpady za granicę. 

[§  5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z 

zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.] 

<§ 5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego warunkom 

przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.> 

<§ 5a. Karze określonej w § 5 podlega, kto porzuca odpady niebezpieczne w miejscu 

nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.> 

[§  6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5 działa nieumyślnie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.] 

<§ 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1–5a działa nieumyślnie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.> 

 

[Art.  185. 

§  1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 

184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 

rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 

184 § 1 lub 2 jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 

184 § 1 lub 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.] 
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< Art. 185. 

 § 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w 

art. 184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 

rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, 

sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w 

art. 184 § 1 lub 2 jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w 

art. 184 § 1 lub 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, 

sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.> 

 

Art.  186. 

[§  1. Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń 

zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub 

urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem 

jonizującym, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.] 

<§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń 

zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem 

lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub 

promieniowaniem jonizującym, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5.> 

§  2. Tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania 

obiekt budowlany lub zespół obiektów niemających wymaganych prawem urządzeń 

określonych w § 1. 

§  3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, 

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
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< Art. 188a. 

Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1, 3, 5a lub 6 

lub w art. 184 § 1 lub 2, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo w znacznej 

części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 

wymierzenia.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358, z 2021 r. poz. 1177 oraz z 2022 

r. poz. 1488) 

< Art. 4a. 

W przypadku popełnienia czynu zabronionego, wymienionego w art. 16 ust. 1 pkt 8, 

przez osobę, o której mowa w art. 3, podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności 

niezależnie od wydania wyroku albo orzeczenia, o których mowa w art. 4.”; 

 

<Art. 7a. 

W przypadku określonym w art. 4a wobec podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę 

pieniężną w wysokości od 10 000 do 5 000 000 złotych.> 

 

Art.  16. 

1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której 

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 

1)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 

a) art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego, 

b) art. 430-440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), 

c) art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243 

oraz z 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798 i 2217), 

d) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357), 

e) art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501 i 2309), 
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f) art. 585 1  -592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217), 

g) art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 953 i 1214), 

h)  art. 133, art. 136 i art. 139 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. 

U. poz. 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 148), 

i) (uchylona), 

j) art. 63-63c ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55, 60 i 1214); 

2) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w: 

a) art. 310-314 Kodeksu karnego, 

b) art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2020 r. poz. 89), 

c) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1771, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 2217), 

d) art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i 2217); 

e) art. 37-41 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla 

przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488); 

3) łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 

a) art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego, 

b) art. 192b 3  i art. 192c 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. 

zm.), 

c) art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 

2251); 

4) przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego; 

5) przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego; 

6) przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego; 
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7) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200b i art. 202-204 

Kodeksu karnego; 

8) przeciwko środowisku, określone w: 

[a) art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego,] 

< a) rozdziale XXII Kodeksu karnego,> 

b) art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1225), 

c) (uchylona), 

d) art. 58-61 i art. 64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706), 

e) art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 59), 

f) art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 

r. poz. 55), 

g) art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2158), 

h) art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki (Dz. U. z 2017 r. poz. 2000 oraz z 2019 r. poz. 2303); 

9) przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności i 

porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, art. 

263 oraz w art. 264 i art. 264a Kodeksu karnego; 

9a) przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego; 

9b) określone w art. 55 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882); 

10) określone w art. 23-24b 5  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649); 

11) przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231); 

12) o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu karnego; 

13) określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2, art. 

61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818); 
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14) określone w art. 124-126, art. 127, art. 127a, art. 129, art. 129a, art. 130-132c i art. 132e 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z 

późn. zm.); 

15)określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2171); 

16)określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 681 i 730); 

17)określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)określone w art. 57g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 755, z późn. zm.); 

19) określone w art. 168f-168h ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.); 

20)  określone w art. 62 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 

(Dz. U. poz. 1177). 

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, 

o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe: 

1) przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 

określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3 7 , art. 59 § 1-3 8 , 

art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 66 § 1, 

art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 73a § 1 i 2, 

art. 74 § 1-3 9 , art. 75 § 1 i 2 10 , art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, art. 80 § 1-

3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2) przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, 

określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 90 

§ 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 Kodeksu karnego 

skarbowego; 

3) przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1 11 , art. 99 § 1 i 2 

12 , art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1 13 , art. 106 § 1 14 , 

art. 106a § 1 15 , art. 106b § 1 16 , art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1 17  oraz art. 

106j § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 
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4) przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, art. 108, 

art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)  

 

<Art. 130a. 

 1. Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, 

pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych. 

2. W razie ukarania za wykroczenie można orzec obowiązek przywrócenia do stanu 

poprzedniego.> 

Art.  131. 

Kto: 

1) prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami gatunków 

podlegających ochronie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, nie 

posiada lub nie przekazuje odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej legalność 

pochodzenia zwierzęcia, 

1a) chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b 

przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod, o których mowa w art. 54, 

2) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom utworzy lub prowadzi ogród botaniczny, ogród 

zoologiczny, ośrodek lub azyl dla zwierząt, 

3) przeprowadzając likwidację: 

a) ogrodu zoologicznego albo ośrodka - nie zapewnia przebywającym tam zwierzętom 

warunków odpowiadających ich potrzebom biologicznym, 

b) azylu  la zwierząt - nie zapewnia dobrostanu zwierząt tam przebywających, 

4) (uchylony), 

4a) nie zachowując należytej ostrożności, dopuszcza do ucieczki zwierzęcia gatunku 

niebezpiecznego dla życia i zdrowia ludzi, 

5) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom przenosi z ogrodu botanicznego lub ogrodu 

zoologicznego do środowiska przyrodniczego rośliny lub zwierzęta gatunków 

zagrożonych wyginięciem, 
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6) (uchylony), 

7) stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w sposób znacząco 

szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom, 

8) prowadzi działania wymagające zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1, bez 

dokonania tego zgłoszenia albo niezgodnie z decyzją o wyrażeniu sprzeciwu, o której 

mowa w art. 118 ust. 6 pkt 1, albo bez uzyskania lub wbrew warunkom decyzji o 

warunkach prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 ust. 8, w przypadku nałożenia 

obowiązku jej uzyskania, 

9) (uchylony), 

10) (uchylony), 

11) nie powiadamia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, 

[12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska 

lub szuwary,] 

13) wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy 

siedliska roślin, zwierząt lub grzybów, 

14) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt 

lub grzybów objętych ochroną gatunkową 

- podlega karze aresztu albo grzywny. 

[Art.  132. 

Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 127 i 131, następuje na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.] 

 

< Art. 132. 

 Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 127, art. 130a i art. 131, następuje na 

podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 i 1250) 

 

Art.  64. 

1.  Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z 

rejestru w przypadku: 
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1) nieuiszczenia opłaty rocznej, w przypadkach gdy jest wymagana; 

[2) cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanych z gospodarką odpadami;] 

3) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w 

przepisach ustawy; 

4) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w 

przepisach ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

5) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez podmiot działalności wymagającej 

wpisu do rejestru; 

6) niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w 

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym - w przypadku wprowadzającego sprzęt, który wprowadził do obrotu 

sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych; 

7) niezłożenia zaświadczenia albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

8) niezłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej. 

2. Jeżeli podmiot prowadzi działalność objętą obowiązkiem wpisu do rejestru w więcej niż 

jednym zakresie, a przesłanki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko niektórych 

zakresów działalności, a podmiot nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 59 lub 

art. 60, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, zmiany wpisu do 

rejestru w odpowiednim zakresie. 

<3. W przypadku wygaśnięcia, cofnięcia, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji 

związanych z gospodarką odpadami marszałek województwa dokonuje z urzędu, bez 

konieczności wydawania odrębnej decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru. 

Podstawę wykreślenia stanowią ostateczne decyzje wydawane przez marszałka 

województwa oraz ostateczne decyzje organów właściwych przekazane marszałkowi 
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województwa zgodnie z art. 80 ust. 4, a także prawomocne orzeczenia sądów 

administracyjnych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541) 

Art.  32. 

1. Z postępowania o zawarcie umowy koncesji zamawiający, o których mowa w art. 4 Prawa 

zamówień publicznych, wykluczają, a pozostali zamawiający mogą wykluczyć 

wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej 

"Kodeksem karnym", 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a lub art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296, art. 296a i art. 297-307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej<,> 

< i)  przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego, 

popełnione umyślnie > 

 - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne lub 

zakaz ubiegania się o zawarcie umowy koncesji; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 275) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) zaangażowanego w przygotowanie postępowania o zawarcie umowy koncesji, jeżeli doszło 

do zakłócenia konkurencji wynikającego z zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji. 

2.  Z postępowania o zawarcie umowy koncesji zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 
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1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 

pracy: 

[a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, 

o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego, lub za przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII 

Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego,] 

< a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego, popełnione 

nieumyślnie lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,> 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 2 lit. a, lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. b; 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, którego upadłość ogłoszono, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
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wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach obowiązujących w miejscu 

wszczęcia tej procedury; 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę koncesji lub umowę 

w sprawie zamówienia publicznego, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów; 

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy; 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy koncesji lub umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, lub 

spełnia kryteria kwalifikacji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów potwierdzających 

brak podstaw wykluczenia lub spełnianie kryteriów kwalifikacji; 

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o zawarcie umowy koncesji; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o zawarcie umowy koncesji; 

11) którego, w przypadku umów koncesji w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, uznano 

na podstawie stosownych środków dowodowych za nieposiadającego wiarygodności 

niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa; 

przepisy art. 405 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 
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3. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 2, wskazuje 

podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o koncesji lub wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 

albo zaproszeniu do ubiegania się o zawarcie umowy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać 

wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w 

szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne jest 

niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 

pkt 4, jest wystarczająca do wykonania umowy koncesji. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o zawarcie umowy koncesji. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

lub ust. 2 pkt 2-5 i 7-11, jeżeli udowodni zamawiającemu, że naprawił lub zobowiązał się 

do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne, 

wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub zamawiającym oraz podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub 

nieprawidłowemu postępowaniu. 

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 6, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 

8. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w 

tym przepisie, została skazana za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-g, na 

okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 

a) ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za 

przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h, 
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b) ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 

- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został 

określony inny okres wykluczenia; 

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne lub o zawarcie umowy koncesji; 

4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 1, 4, 5, 7, 9 i 11, na okres 3 lat 

od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia; 

6) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia; 

7) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6, w postępowaniu o zawarcie 

umowy koncesji, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 


