
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

 8 grudnia 2022 r. 

w formie stacjonarnej, Warszawa 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku odbyło się 8 grudnia 2022 r. 

w formie stacjonarnej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony 

Środowiska.   

 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Grupy od przywitania wszystkich uczestników 

oraz zaprezentowania harmonogramu spotkania.  

Następnie głos przekazany został przedstawicielce Sekretariatu Sieci, która omówiła 

sprawy organizacyjne. Zaznaczono, że podsumowanie pracy grupy za lata 2021-

2022 obejmujące zakres prac grupy, ilość i tematykę spotkań, wypracowane 

rozwiązania oraz plany na przyszły rok przedstawione zostanie na najbliższym 

spotkaniu plenarnym. Zachęcono uczestników spotkania do składania propozycji 

tematów do planu pracy grupy na rok następny. Podjęto dyskusję dotyczącą  

proponowanych tematów, w szczególności w zakresie zmian w przepisach oraz 

zaleceń pokontrolnych NIK. Ustalono zakładaną formułę przyszłych spotkań jako 

mieszaną oraz omówiono zagadnienie dotyczące wyjazdów studyjnych i ich 

terminów, w tym wyjazdu do Katowic i na Dolny Śląsk. 

Następnie podjęto dyskusję dotyczącą trwających w RDOŚ kontroli NIK, ich 

przebiegu oraz harmonogramu. 

 



    
 

 
 

Przedstawiono listę przygotowanych wcześniej na podstawie zapytań otrzymanych 

z NIK i rozesłanych do uczestników przed spotkaniem zagadnień, wśród których 

wymieniono: analizę zgłoszeń z art.11 ustawy szkodowej; analizę zgłoszeń z art. 24 

ustawy szkodowej; sposób prowadzenia nadzoru nad prawidłowością realizacji 

działań naprawczych określonych w decyzji RDOŚ; zakres współpracy pomiędzy 

RDOŚ i WIOŚ; działalność prewencyjna RDOŚ oraz pozyskiwanie informacji 

o podmiotach prowadzących działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku; 

naruszenia przepisów art. 28 i 29 ustawy szkodowej; zastosowanie art. 16 ustawy 

szkodowej; działania podejmowane przez RDOŚ po umorzeniu postępowania; 

finansowanie zadań RDOŚ określonych w ustawie szkodowej oraz podejmowanie 

działań przez RDOŚ po zawieszeniu postępowania w trybie art. 24a ustawy 

szkodowej. Następnie przystąpiono do ich omawiania. 

 

Analiza zgłoszeń z art.11 ustawy szkodowej omówiona została w kontekście daty 

dokonania wpisu do rejestru, daty wszczęcia postępowania, usuwania wpisów, 

przyporządkowania PKD do działalności określonej w art. 3 ustawy szkodowej oraz 

korzystania z uprawnień określonych w przepisie art. 11 ust. 3. 

W dyskusji dokonano omówienia przebiegu kontroli NIK, kontrolowanych 

przypadków, otrzymanych pytań oraz pojawiających się w trakcie kontroli 

wątpliwości. Omówiono zakres i format danych wymaganych przez NIK oraz 

oczekiwania NIK względem ustawy szkodowej. Podkreślono, że kontrola skupia się 

na sprawdzeniu terminowości realizacji procedur. Omówiono pogląd NIK na pracę 

RDOŚ, szczególnie w kontekście zawieszenia postępowania.  

 

Analizę zgłoszeń z art. 24 omówiono w kontekście wyroku dotyczącego wstępnej 

oceny merytorycznej zgłoszenia oraz stanowiska NIK w przedmiotowej sprawie. 

Podkreślono wagę sporządzania i dołączania do dokumentacji notatek służbowych, 

szczególnie w kontekście działań NIK. 

 



    
 

 
 

Omawianie sposobu prowadzenia nadzoru nad prawidłowością realizacji działań 

naprawczych określonych w decyzji RDOŚ rozpoczęto od zwrócenia uwagi, że 

RDOŚ nie posiada uprawnień w danym zakresie, w związku z czym nie prowadzi 

tego rodzaju działań. Omówiono stosowane metody ułatwiające prowadzenie 

nadzoru nad weryfikacją terminów zakończenia remediacji oraz sprawozdania 

końcowego. Zwrócono uwagę na przypadki, w których wymagane są sprawozdania 

cząstkowe, wskazano wątpliwości dotyczące obowiązku sprawozdawczego 

nakładanego w decyzji. Omówiono pytania NIK dotyczące współpracy RDOŚ 

z podmiotami korzystającymi ze środowiska.  

 

Po przerwie rozpoczęto od omówienia zakresu współpracy pomiędzy RDOŚ i WIOŚ. 

Przedstawiono zakres i szczegółowość pytań zadawanych przez NIK w kontekście 

ww. współpracy oraz współpracy z innymi organami. Przedyskutowano 

doświadczenia uczestników spotkania w danej materii i wskazano zakres uprawnień 

obu podmiotów. Omówiono przypadki zgłoszeń dokonanych przez WIOŚ oraz inne 

podmioty. Podkreślono, że możliwości formalno-prawne RDOŚ są znacznie mniejsze 

od oczekiwań względem organu. Omówiono możliwości współpracy pomiędzy 

organami ochrony środowiska, organami inspekcji środowiska, Państwową Strażą 

Pożarną oraz organizacjami ekologicznymi.  

 

W odniesieniu do tematu działalności prewencyjnej prowadzonej przez RDOŚ oraz 

listy  podmiotów prowadzących działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku 

podkreślono, że RDOŚ nie ma żadnych podstaw prawnych ani faktycznych do 

prowadzenia takiego zestawienia.  

 

Naruszenia przepisów art. 28 i 29 ustawy szkodowej omówiono w oparciu o zakres 

i formę pytań skierowanych przez NIK do poszczególnych RDOŚ oraz przedstawione 

odpowiedzi. Zwrócono uwagę na współpracę pomiędzy RDOŚ a organami ścigania 

oraz WIOŚ w danym zagadnieniu. Szczegółowo omówiono obowiązki WIOŚ. 



    
 

 
 

Zastosowanie art. 16 ustawy szkodowej przestawiono w oparciu o doświadczenia 

poszczególnych RDOŚ oraz tematykę pytań zadawanych przez kontrolerów NIK, 

szczególnie w zakresie powoływania się na ww. artykuł oraz zawieszania 

postępowań. Omówiono przykłady m.in. przestępstwa gospodarczego, przy badaniu 

którego NIK postawił zarzut dotyczący braku wezwania przez RDOŚ władających do 

przeprowadzenia działań naprawczych. Omówiono podobieństwa i różnice pomiędzy 

zapisami ustawy o odpadach i szkodowej, w zakresie przyjęcia domniemania 

o odpowiedzialności władającego powierzchnią ziemi. Omówiono wskazany przez 

NIK w tym kontekście art. 12 ustawy szkodowej - dotyczący odpowiedzialności 

solidarnej. Następnie pod dyskusję poddano art. 26a w kontekście wpisu do rejestru 

zgłoszeń z art. 11 i art. 24.  

 

Działania podejmowane przez RDOŚ po umorzeniu postępowania omówiono 

w kontekście zgłaszanych przez NIK uwag oraz aktualizacji rejestru związanej 

z wykreślaniem zgłoszeń po wydaniu orzeczenia.  

 

Finansowanie zadań RDOŚ określonych w ustawie szkodowej skomentowano 

w kontekście braku własnych środków finansowych, ograniczonych możliwości 

pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych oraz długości procesu pozyskiwania 

funduszy. 

W trakcie omawiania zagadnienia z zakresu podejmowania działań przez RDOŚ po 

zawieszeniu postępowania w trybie art. 24 zwrócono uwagę na bezzasadność 

zarzutu NIK dotyczącego bezczynności organu w przypadku zawieszenia 

postępowania.  

 

Następnie podjęto dyskusję dotycząca m.in. harmonogramów zadań własnych RDOŚ 

oraz wszczęcia postępowania z urzędu. Na tym zakończono omawianie wyników 

kontroli NIK oraz pytań wynikłych w jej trakcie. W konkluzji stwierdzono, że zdaniem 

kontrolerów wszystkie sprawy dotyczące negatywnego wpływu na środowisko 



    
 

 
 

trafiające do RDOŚ powinny być rozpatrywane w oparciu o ustawę szkodową, co jak 

podkreślono jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Podkreślono 

pierwszeństwo stosowania ustaw bardziej szczegółowych w stosunku do ustawy 

szkodowej.  

 

Następnie omówiono wątpliwości dotyczące wypełniania niektórych pól 

w prowadzonych rejestrach, również w kontekście RODO. Omówiono doświadczenia 

RDOŚ we współpracy z Sanepidem. Przedyskutowano kilka przypadków spraw, 

w których NIK szczegółowo dokonywał kontroli, szczególnie w kontekście 

terminowości załatwiania spraw w okresie pandemii. Omówiono problematykę daty 

wystąpienia oraz zgłoszenia wystąpienia szkody do organu. 

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy podsumowana dyskusję dotyczącą kontroli 

i przeszła do omawiania zagadnień zgłoszonych przez uczestników spotkania. 

 

Pod dyskusję poddano zagadnienie powstania zanieczyszczenia pod kątem jego 

źródła, jako powstałego z ruchu pojazdów lub powstałego w wyniku niewłaściwej 

gospodarki odpadami.  

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządzono 14.12.2022 r. 


