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Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą



PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA

Przestępczość gospodarcza, w tym przestępczość
przeciwko środowisku, stanowi zarówno domenę
działalności zorganizowanych grup przestępczych,
jak i indywidualnych sprawców, powoduje najwyższe
straty dla Skarbu Państwa oraz sektora prywatnego.
W ostatnich latach jest najszybciej ewoluującą formą
działalności przestępczej. Jej głównym celem jest
ingerencja w struktury administracji państwowej na
poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym.



DZIAŁANIE 2
USTALENIE OKOLICZNOŚCI 
ZDARZENIA

DZIAŁANIE 3
WYKRCIE  SPRAWCY  I
POCIĄGNIECIE DO 
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

DZIAŁANIE 4
POZBAWIENIE SPRAWCY 
KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH 

DZIAŁANIE 1
UJAWNIENIE PRZESTĘPSTWA

CELE POSTĘPOWANIA KARNEGO



• uzyskiwanie dochodu z prowadzenia nielegalnej gospodarki
odpadami;

• dostosowanie metod działania do zmieniającej się sytuacji
ekonomicznej, społecznej i prawnej;

• wykorzystywanie legalnych struktur biznesowych, do
nielegalnych działań co powoduje konieczność
szczegółowego określania zakresu i charakteru udziału
poszczególnych osób w przestępczym procederze;

• dokonywanie przestępstw, które przynoszą znaczne
korzyści majątkowe, a których wykrycie wymaga
zaangażowania zaawansowanych metod analizy śledczej.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA SPRAWCÓW



CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPSTW 
PRZECIWKO ŚRODOWISKU



Przestępstwo przeciwko środowisku - każde działanie,
które narusza prawo ochrony środowiska i które ma
bardzo szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego lub
zdrowia ludzi.

Do przestępstw przeciwko środowisku należą:
• nielegalna emisja lub nielegalne uwalnianie substancji

do powietrza, wody lub gleby;
• nielegalny handel dziką fauną i florą;
• nielegalny handel substancjami zubożającymi warstwę

ozonową;
• nielegalne przemieszczanie lub składowanie odpadów;
• stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin do

produkcji rolnej.

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU



KODEKS KARNY – PRZESTĘPSTWA 
PRZECIWKO ŚRODOWISKU

Rozdział XXII  

art. 181 § 1-5 k.k. powodowanie zniszczeń w przyrodzie;
art. 182 § 1-4 k.k. zanieczyszczanie środowiska w znacznych   

rozmiarach;
art. 183 § 1-6 k.k. nieodpowiednie postępowanie z odpadami;
art. 184 § 1-3 k.k. nieodpowiednie postępowanie z materiałami 

promieniowania jonizującego;
art.186 § 1-3 k.k. brak dbałości o urządzenia ochronne;
art.187 § 1-2 k.k. niszczenie i uszkadzanie terenów i obiektów    

prawnie chronionych; 
art.188 k.k. prowadzenie działalności zagrażającej środowisku.



PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU 
WYBRANE USTAWY SZCZEGÓLNE

• Ustawa z dn. 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze;
• Ustawa z dn. 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie;
• Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody;
• Ustawa z dn. 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym;
• Ustawa z dn. 20.07.2017 r. - Prawo wodne;
• Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt;
• Ustawa z dn. 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w    

wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
• Ustawa z dn. 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.



• Uwalnianie się lotnych substancji trujących pochodzących
z nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych
umiejscowionych np. w pobliżu szkół, instytucji publicznych,
osiedli;

• Zanieczyszczenie gleby poprzez przenikanie związków
toksycznych z nielegalnych niezabezpieczonych składowisk
odpadów;

• Pożary składowisk odpadów;

• Zanieczyszczenie ekosystemów poprzez porzucanie odpadów
w lasach, na terenie niedozorowanych posesji, na terenie
opuszczonych magazynów, pustostanów oraz obiektach po
byłych PGR- ach;

• Zanieczyszczenie wód poprzez porzucanie odpadów
w zbiornikach wodnych, wyrobiskach, żwirowniach.

ZAGROŻENIA DLA AGLOMERACJI W ZWIĄZKU 
Z NIELEGALNYM  SKŁADOWANIEM ODPADÓW :



Miejsca sprzyjające  popełnianiu przestępstw środowiskowych 
z obszaru gospodarki  odpadami:

• miejsca  ogólnodostępne rzadko odwiedzane;

• miejsca bez stałych użytkowników i jednocześnie bez 
nadzoru formalnego lub nieformalnego; 

• place parkingowe;

• drogi dojazdowe do autostrad i dróg szybkiego ruchu;

• wszelkie miejsca izolowane i niechronione obiekty na 
uboczu.

ZAGROŻENIA DLA AGLOMERACJI W ZWIĄZKU 
Z NIELEGALNYM  SKŁADOWANIEM ODPADÓW :



DZIAŁANIA SPRAWCÓW ZWIĄZANE 
Z NIELEGALNYM SKŁADOWANIEM ODPADÓW

• Porzucanie odpadów - podmiot prowadzący działalność
gospodarczą w zakresie zbierania odpadów wykonuje
czynności pozorujące proces ich przetwarzania lub selekcji
w rzeczywistości skupia się na ponadnormatywnym
składowaniu i magazynowaniu odpadów w miejscach do
tego nieprzystosowanych (tereny prywatne, wyrobiska,
żwirownie, tereny mające zostać poddane rekultywacji);

• Niedozwolone składowanie odpadów niebezpiecznych –
odpady zamiast trafić do utylizacji są gromadzone na
terenach firm lub wynajętych magazynach przez podmioty
zajmujące się zbieraniem odpadów lub podmioty
gospodarcze nie posiadające stosownych zezwoleń;



• Pożary miejsc składowania odpadów – sprawcy zamiast
dokonywać legalnej utylizacji odpadów, niejednokrotnie
dokonują podpaleń miejsc ich składowania, co umożliwia
szybkie i skuteczne pozbycie się nielegalnie
nagromadzonych odpadów oraz ukrycie faktycznie
przyjętej ilości odpadów. Tego typu praktyki zazwyczaj
przyjmują legalnie działające podmioty gospodarcze,
którym cofnięto zezwolenie na gromadzenie,
magazynowanie lub składowanie odpadów;

• Wirtualny obieg kart przekazania odpadów w systemie BDO
- obieg dokumentów potwierdzających fikcyjny obrót
odpadami bez konieczności fizycznego przemieszczania
odpadów. Zatwierdzenie wysyłki i odbioru odpadów
następuje elektroniczne.

DZIAŁANIA SPRAWCÓW ZWIĄZANE Z 
NIELEGALNYM SKŁADOWANIEM ODPADÓW



DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W CELU OGRANICZENIA 
POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ, 

• 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;



DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W CELU OGRANICZENIA 
POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ, 

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

• Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r.
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów;

• Prowadzenie działań nakierowanych na zwalczanie
przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu w tym
przeciwdziałaniu nielegalnemu składowaniu, magazynowaniu
i obrotowi odpadów;

• Prowadzenie wspólnych z KAS, GIOŚ, SG, ITD działań
nakierowanych na zwalczanie nielegalnego przepływu
odpadów na terenie Polski.



KRAJOWA MAPA ZAGROŻEN BEZPIECZEŃSTWA 
SKUTECZNE NARZĘDZIE  DO UJAWNIANIA NOWYCH 

NIELEGALNYCH WYSYPISK ODPADÓW  



PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNEMU 
SKŁADOWANIU ODPADÓW

• Wypracowanie wspólnych założeń dla dobrych praktyk oraz
algorytmów działań, które będą miały na celu podniesienie
skuteczności podejmowanych czynności;

• Wzmocnienie wzajemnej współpracy pomiędzy służbami
w obszarze zwalczania przestępczości związanej
z nielegalnym gospodarowaniem odpadami oraz zwalczeniem
nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów;

• Prowadzenie bieżącej współpracy z Głównym Inspektoratem
Ochrony Środowiska w zakresie wymiany informacji,
współdziałania oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony
środowiska (KAS, POLICJA, ITD, SG) z uwzględnieniem szkoleń
dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów;



PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNEMU 
SKŁADOWANIU ODPADÓW

• Współdziałanie z Prokuraturą w celu skutecznego
egzekwowania prawa w zakresie przestępczości przeciwko
środowisku naturalnemu;

• Wieloaspektowe podejście do spraw dotyczących
nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych
(weryfikacja czy oprócz wypełniania znamion czynu
zabronionego z art. 183§1 k.k., czyn nie wyczerpuje znamion
przestępstw spenalizowanych w następujących aktach
prawnych art. 163§1 pkt 1 i 3 k.k., art. 164§1 k.k., art. 165§1
pkt 5 k.k. weryfikacja pod kątem art. 299§1 i 5 k.k.

• Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o zorganizowanych
grupach przestępczych oraz sprawcach specjalizujących się
w przestępczości związanej z odpadami,



• Prowadzenie kampanii informacyjnych 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;

• Tworzenie międzyresortowych grup roboczych w celu
skoordynowania działań służb i instytucji rządowych
w celu rozpoznania nieprawidłowości i wypracowania
rekomendacji mających na celu wzmocnienie
funkcjonowania krajowego systemu ochrony
środowiska;

PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNEMU 
SKŁADOWANIU ODPADÓW



• Współpraca z Europolem oraz Interpolem - udział
w międzynarodowych operacjach wymierzonych w zwalczanie
zorganizowanej przestępczości z obszaru ochrony środowiska
naturalnego w szczególności nielegalnego składowania odpadów

• Prowadzenie międzynarodowej współpracy na szczeblu
centralnym z krajami członkowskimi UE i spoza UE w zakresie
wymiany informacji kryminalnych w sprawach dotyczących
nielegalnego przemieszczania odpadów;

• Realizacja priorytetów EMPACT „ENVIRONMENTAL CRIME”
w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE w zakresie
zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości
wymierzonej przeciwko środowisku naturalnemu – udział
delegatów Biura Kryminalnego KGP w spotkaniach operacyjnych
organizowanych w EUROPOLU.

PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNEMU 
SKŁADOWANIU ODPADÓW



• Wspieranie inicjatyw podnoszących skuteczność organów ścigania
w walce z przestępczością wymierzoną w środowisko naturalne;

• Wspieranie inicjatyw organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów
organizowanych przez instytucje rządowe i organizacje
pozarządowe(m.in. GIOŚ, RDOŚ, MŚ, NGO);

• Wspieranie inicjatyw doskonalenia zawodowego wewnętrznego
(Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, WSPol w Szczytnie,
Szkoły Policji);

• Wspieranie szkoleń e-learningowych, internetowe platformy
szkoleniowe (CEPOL )

• Promowanie kampanii społecznych uświadamiających
społeczeństwo pod kątem ochrony środowiska naturalnego.

PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNEMU 
SKŁADOWANIU ODPADÓW



UJAWNIENIE ODPADÓW – UPROSZCZONA 
PROCEDURA DZIAŁANIA



• Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu ujawnienia
odpadów (ogrodzenie miejsca prowadzenia czynności,
użycie środków ochrony własnej - maseczki, rękawice,
kombinezony ochronne);

• Powiadomienie innych służb (WIOŚ, PSP) oraz
przedstawicieli urzędów gminy/powiatu w zależności od
stwierdzonego zagrożenia;

• Zabezpieczenie dowodów czynu zabronionego, zgodnie
z przepisami art.308 kpk, sporządzenie dokumentacji
procesowej, dokumentacji fotograficznej, opracowanie
szkiców itp.



• Współpraca z biegłym z zakresu ochrony środowiska (udział
w czynnościach procesowych w trybie art. 308 kpk,
ewentualne wykonanie opinii w ramach prowadzonego
postępowania);

• Wstępna ocenia zagrożenia dla środowiska, współpraca
z Inspektorami Ochrony Środowiska, pobranie próbek gleby
w przypadku przedostawania się substancji ciekłych
do gruntu;

• Dążenie do ustalenia dokładnych okoliczności sprawy oraz
sprawców wymienionego czynu, gromadzenie materiału
dowodowego, ustalenie świadków itp.;

• Powiadomienie Prokuratora dyżurnego o ujawnieniu
odpadów - ewentualny nadzór nad prowadzonymi
czynnościami procesowymi w trybie 308 kpk;



• Wieloaspektowe, wielowątkowe podejście do prowadzenia
spraw - dążenie do ujawnienia innych przestępstw
mogących mieć miejsce przy nieprawidłowej gospodarce
odpadami tj.:

• pranie pieniędzy,
• podrabianie dokumentów,
• oszustwa,
• wyłudzenie dotacji krajowych i unijnych,
• wyłudzenie VAT,
• przestępstwa korupcyjne,
• narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo

utraty życia i zdrowia



• Właściwe zagospodarowanie odpadów – wydanie decyzji
administracyjnej przez właściwe organy państwowe
na posiadacza odpadów;

• W przypadku braku możliwości wyegzekwowania decyzji
- utylizacja odpadów przez organy Państwowe (wykonanie
zastępcze);

• Prowadzenie bieżącej wymiany informacji operacyjnych
z partnerami zagranicznymi w przypadku spraw
o charakterze transgranicznym;



• Równolegle do sprawy prowadzenie czynności operacyjno-
rozpoznawczych (ustalenie sprawców, ustalenie
składników majątkowych, pozyskanie informacji na temat
przestępczego procederu, dotarcie do osób związanych z
nielegalnym handlem odpadami, infiltracja środowiska
przestępczego);

• Nadrzędny cel prowadzonych czynności, dążenie do
ustalenia organizatorów procederu, zabezpieczenie
środków uzyskanych z popełnionego przestępstwa,
doprowadzanie do odpowiedzialności sprawcy czynu.



CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYNARODOWEJ POLICJI 

W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ
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Wydział dw. 
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UDZIAŁ W MIEDZYNARODOWYCH OPERACJACH 

DEMETER (zwalczenie nielegalnego przemieszczania 

odpadów i f-gazów),

30 DAY AT SEA (zanieczyszczenie wody, 

transport odpadów drogą morską),

THUNDER (zwalczanie nielegalnego handlu okazami 

fauny i flory zagrożonymi wyginięciem),

SILVER AXE (zwalczanie nielegalnego handlu pestycydami)

RETROVIRUS (zwalczanie nielegalnego handlu 

odpadami medycznymi)



Operacja SILVER AXE VI

Międzynarodowa operacja EUROPOLU ukierunkowana na zwalczanie handlu 
podrabianymi i nielegalnymi pestycydami. We wspólne działania 
przeprowadzone pomiędzy 13 stycznia i 25 kwietnia 2021 r., w wyniku których z 
rynku wycofano 1 203 tony nielegalnych pestycydów, zaangażowały się organy 
ścigania z 35 krajów (wszystkie 27 państw członkowskich UE i 8 krajów spoza 
UE). 

Globalną operację wspierały EUIPO, 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF), DG SANTE Komisji 
Europejskiej, Europejskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin (ECPA) oraz Europejskie 
Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECCA).

Odnotowano 763 zgłoszonych naruszeń i 268 zabezpieczeń w tym łącznie 
skonfiskowano 1 203 ton nielegalnych pestycydów: 100 ton podrobionych 
pestycydów skonfiskowano u sprzedawców, producentów i firm logistycznych i 
82 tony pestycydów, które podejrzewa się o podrobienie - obecnie w tej 
sprawie trwa dochodzenie.



Operacja SILVER AXE VI

Na terenie kraju działania koordynowała 

Państwowa  Inspekcja Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa we współpracy z Policją.

Do działań zaproszono: Krajową 

Administrację Skarbową  

oraz Straż Graniczną

Zabezpieczono około 1000 sztuk 

niedozwolonych, w tym podrobionych środków ochrony roślin w 

pojemnikach oraz opakowaniach zbiorczych z tworzyw sztucznych. 

Najwięcej  zabezpieczeń środków ochrony roślin odnotowano na 

graniach zewnętrznych UE oraz targowiskach  przygranicznych.



Operacja 30 DAY AT SEA 3.0

Międzynarodowa operacja 
koordynowana przez  INTERPOL  
we współpracy z Europolem 
i Agencją Frontex mająca 
na celu ograniczenie 
zanieczyszczenia  wód morskich.
Koordynacja działań krajowych
prowadzona była przez Biuro Kryminalne KGP. Do udziału w  
operacji zaproszono: Departament Gospodarki Morskiej 
Ministerstwa Infrastruktury (Urzędy Morskie), Ministerstwo 
Finansów (Krajowa Administracja Skarbowa), Straż 
Graniczną, Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Inspekcję 
Transportu Drogowego. 



Operacja 30 DAY AT SEA 3.0

W trakcie trwania fazy operacyjnej w kraju służby przeprowadziły:
• 51 kontroli na morzu pod kątem zanieczyszczeń pochodzących 

ze statków i instalacji morskich;

• 1750 kontroli rzek i terenów przybrzeżnych pod kątem ujawnienia 
zanieczyszczeń wód lądowych i rzek mogących wpływać na 
środowisko morskie;

• ponad 2430 kontroli pojazdów ciężarowych na drogach 
dojazdowych do portów i miejsc przeładunkowych pod kątem 
nielegalnego (TPO) 
z wykorzystaniem portów morskich. 

W trakcie operacji stwierdzono 18 nieprawidłowości
w tym 10 przypadków zanieczyszczenia rzek 
i terenów przybrzeżnych oraz 8 przypadków
nielegalnego TPO (w tym 4 przypadki nielegalnego 
TPO z wykorzystaniem portów morskich).



Operacja THUNDER 2020

Międzynarodowa operacja INTERPOL prowadzona 
we współpracy z WCO doprowadziła do dużych 
konfiskat chronionych okazów i produktów dzikiej 
przyrody i leśnictwa, powodując aresztowania 
i dochodzenia na całym świecie.

Działania na terenie kraju koordynowało Biuro Kryminalne KGP. 
Do działań zaproszono: KAS, SG, Ministerstwo Środowiska – Zespół 
ds. Konwencji. 

Koncentrując się na wcześniej zidentyfikowanych trasach i 
punktach zapalnych, operacja doprowadziła do skonfiskowania 
ponad 2000 dzikich zwierząt i produktów leśnych na całym świecie. 

Kraje uczestniczące w operacji skupiły 
się na szczególnie wrażliwych gatunkach
chronionych na mocy Konwencji o 
międzynarodowym handlu dzikimi 
zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem (CITES)



Operacja DEMETER VI

Międzynarodowa operacja DEMETER VI organizowana przez
Światową Organizacja Ceł (WCO). Polegająca na kontroli
transgranicznego przemieszczenia odpadów w tym odpadów
medycznych, substancji zubożających warstwę ozonową oraz
fluorowanych gazów cieplarnianych. Działania na terenie kraju
koordynowała Krajowa Administracja Skarbowa. Do udziału
w operacji zaproszono : Policję, WIOŚ, ITD., SG.

W trakcie globalnych działań zatrzymano ok. 410 ton odpadów
oraz ponad 31 ton fluorowanych gazów cieplarnianych.

Zgodnie z informacjami WCO, Polska była
wśród 5 krajów, które zaraportowały
największą ilość zatrzymań odpadów
(Polska, Belgia, Kanada, Chiny i Dania)
oraz zatrzymań substancji
kontrolowanych przez Protokół
Montrealski dotyczący substancji
zubożających warstwę ozonową
(Polska, Bułgaria, Chorwacja i Dania).



PORADNIK DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI  
W SPRAWIE PROWADZENIA CZYNNOŚCI 

PROCESOWYCH W PRZYPADKU UJAWNIENIA 
NIELEGALNEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW 

ORAZ NIEZGODNEGO Z PRZEPISAMI 
TRANSPORTU ODPADÓW 





▪ Informacje wstępne;

▪ Przestępstwa przeciwko środowisku;

▪ Rekomendowane działania w przypadku ujawnienia
miejsca nielegalnego składowania odpadów;

▪ Rekomendowane czynności na miejscu ujawnienia
odpadów pochodzących z ich nielegalnego
przemieszczania;

▪ Rekomendowane czynności w przypadku wystąpienia
zdarzenia mającego postać pożaru składowiska odpadów
lub miejsca magazynowania odpadów;

▪ Rekomendacje dla KWP/KSP w ramach zwalczania
nielegalnego gospodarowania odpadami;

▪ Podsumowanie.



Dane kontaktowe:

BIURO KRYMINALNE KGP
tel. sekretariat + 48 47 72 124-45
fax sekretariat + 48 47 72 129-12
bk@policja.gov.pl

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ 
GOSPODARCZĄ BK KGP
tel. sekretariat  + 48 47 72 159-44
fax sekretariat  + 48 47 72 141-04
pg.bk@policja.gov.pl

NACZELNIK  WYDZIAŁU
podkom. Ewelina Mączkorowska
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


