
Oświadczenie złożone 

przez senator Jadwigę Rotnicką 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 kwietnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Zwracam się do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego o wydanie wytycznych, które po-

prawią działania prokuratury i sądów powszechnych w zakresie przestępstw przeciwko środowisku i przyro-

dzie (art. 181 k.k.). 

Przestępstwa przeciwko przyrodzie i środowisku przynoszą szkody całemu społeczeństwu, wydaje się 

więc zasadne, by postępowania prokuratorskie podejmowane były w takich przypadkach z urzędu. Spowodu-

je to, że czyny z art. 181 k.k. nie będą już traktowane jako czyny o znikomej szkodliwości, co obecnie bardzo 

często ma miejsce. Skutkiem takiej postawy są nie tylko konkretne szkody w środowisku naturalnym, ale 

także umacnianie się w świadomości obywateli poczucia, że ochrona środowiska jest lekceważona. 

W audycji „Rozmowa dnia” wyemitowanej w Programie I Polskiego Radia 15 marca 2019 roku wicemi-

nister sprawiedliwości, pan Michał Wójcik, przedstawił propozycję wprowadzenia w niektórych sądach rejo-

nowych „specjalizacji” w sprawach rodzinnych. Wydaje się zasadne, by podobną „specjalizację” wprowadzić 

także w dziedzinie ochrony środowiska. Przestępstwami przeciwko środowisku i przyrodzie zajmowałoby się 

wówczas kilka prokuratur i sądów powszechnych, które byłyby wyspecjalizowane w zakresie prawa ochrony 

środowiska i przyrody. Brak wiedzy w tym zakresie prowadzi często do umarzania spraw na etapie wstępne-

go rozeznania, a także do wyroków, które często dają sprawcom poczucie bezkarności w obszarze ochrony 

środowiska i przyrody. 

Wydaje się też zasadne, by w sprawach o zniszczenie siedlisk gatunków chronionych nakładane były na 

sprawców sądowe nakazy naprawy wyrządzonej szkody. Z jednej strony będzie to karą dla sprawcy, a z dru-

giej prowadzić będzie do naprawy szkody, czyli przywrócenia zniszczonych siedlisk. 

Rozmowy, jakie przeprowadziłam z sędziami i prokuratorami, wskazują też, że istnieje potrzeba wprowa-

dzenia systemu szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, co spowoduje systematyczne poszerza-

nie ich wiedzy w zakresie przestępstw przeciwko środowisku i przyrodzie. Będzie to skutkowało prawidłową 

oceną dokonywanych przestępstw i wykroczeń w tej materii. 

Pragnę zwrócić uwagę, że wszystkie przedstawione przeze mnie działania mieszczą się w obowiązującym 

prawie i nie wymagają żadnych zmian ustawowych. 

Z poważaniem 

Jadwiga Rotnicka 

 

 

 

 


