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Sądu Najwyższego 

 
z dnia 27 lipca 1988 r. 

 
V KRN 136/88 

  
Przepisy karne ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska 
(Dz. U. Nr 3, poz. 6; zm.: Dz. U. z 1983 r. Nr 44, poz. 201 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) nie 
mają charakteru alternatywnego w zakresie pojęcia dobrego gospodarowania, 
przeciwnie - są z nim zgodne. Nie można mówić o dobrym gospodarowaniu, jeżeli 
doraźne wyniki produkcyjne osiągane są kosztem zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego człowieka w takim stopniu, że naraża to lub może narazić na 
niebezpieczeństwo życie lub zdrowie ludzkie albo powoduje lub może 
spowodować w znacznych rozmiarach zniszczenie w świecie roślinnym czy 
zwierzęcym albo poważne szkody gospodarcze.  
OSNKW 1988/9-10/74 
   
Skład orzekający 
  
Przewodniczący: sędzia Z. Ziemba (sprawozdawca).  
Sędziowie: C. Kraska., J. Tobera.  
Prokurator Prokuratury Generalnej: H. Sowiński.  
  

Sentencja 
  
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 1988 r. sprawy Tadeusza K., 
oskarżonego z art. 107 ust. 1 i 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie 
i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6 z późn. zm.), z powodu rewizji 
nadzwyczajnej, wniesionej przez Prokuratora Generalnego PRL na niekorzyść 
oskarżonego, od wyroku Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 kwietnia 1986 r. i wyroku 
Sądu Wojewódzkiego w P. z dnia 18 grudnia 1987 r.  
uchylił zaskarżone wyroki w zakresie zarzutu popełnienia przestępstwa określonego  
w art. 107 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie  
i kształtowaniu środowiska i przekazał sprawę w tym zakresie Sądowi Rejonowemu  
w P. do ponownego rozpoznania.  
  

Uzasadnienie faktyczne 
  
Sąd Rejonowy w P. wyrokiem z dnia 28 kwietnia 1986 r. uniewinnił oskarżonego 
Tadeusza K. od zarzutu popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 107 ust. 1 i art. 
108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska 
(Dz. U. Nr 3, poz. 6 z późn. zm.), a mianowicie, że od 1983 r. do stycznia 1985 r. w M. jako 
zastępca dyrektora PGR w W., zarządzając mieniem fermy i będąc odpowiedzialnym za 
gospodarkę wodno-ściekową oraz zapewnienie ochrony środowiska, nie dopełnił 
obowiązków określonych w art. 15 ust. 1 i 3, art. 18, 21, 64 ust. 1, art. 66 ust. 5 i art. 68 
wymienionej ustawy w ten sposób, że zaniechał eksploatacji oczyszczalni ścieków  
w fermie i, nie prowadząc prac konserwacyjnych i remontowych, spowodował jej 
dewastację, ponadto nie stosując się do zasad rolniczego wykorzystania gnojowicy 
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dopuścił do jej wylewania z fermy bezpośrednio do gruntu, powodując skażenie grunt, 
studni gospodarskich i wód powierzchniowych oraz zagrożenie skażenia wód 
podziemnych, czym mógł narazić na niebezpieczeństwo zdrowie ludzkie i spowodować 
poważne szkody gospodarcze (...).  
Od wyroku Sądu Rejonowego odwołał się prokurator (...).  
Sąd Wojewódzki w P. nie uwzględnił tej rewizji i wyrokiem z dnia 18 grudnia 1987 r. 
utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w mocy.  
W dniu 17 czerwca 1988 r., a więc przed upływem terminu przewidzianego w art. 463 § 
2 k.p.k., wpłynęła do Sądu Najwyższego rewizja nadzwyczajna Prokuratora Generalnego 
PRL wniesiona na niekorzyść Tadeusza K. od wyroków obu instancji.  
Podstawę tej rewizji stanowi zarzut obrazy prawa materialnego, polegającej na 
niesłusznym uznaniu, że czyn oskarżonego nie stanowi przestępstwa określonego w art. 
107 ust. 1 i art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie  
i kształtowaniu środowiska - mimo że z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, 
przyjętego za podstawę wyroku, wynika, iż zachowanie oskarżonego wyczerpuje 
znamiona tak zakwalifikowanego przestępstwa (...)  
  

Uzasadnienie prawne 
  
Sąd Najwyższy uznał, że rewizja nadzwyczajna jest zasadna.  
Z ustaleń faktycznych, poczynionych przez Sąd Rejonowy w P., wynika jednoznacznie, że 
ferma przemysłowego tuczu trzody chlewnej w M. od początku jej istnienia i działania 
nie miała skutecznie funkcjonującej oczyszczalni ścieków, która zresztą uległa szybkiej 
dewastacji i faktycznie przestała spełniać swą rolę; zastępczo wprowadzony system 
odprowadzania nie oczyszczonych ścieków (gnojowicy) na pola terasy zalewowej rzeki 
Warty nie był dostosowany do potrzeb rolniczych i możliwości bonifikacyjnych gleby,  
w związku z czym doszło do skażenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych,  
w tym studni gospodarskich, co stanowiło niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego  
i powodowało szkody gospodarcze.  
Jednocześnie prawidłowo ustalono, że od momentu oddania wymienionej fermy do 
użytku - w 1973 r. aż do stycznia 1985 r., tj. w całym okresie objętym zarzutem 
spowodowania wymienionych zanieczyszczeń wody i powierzchni ziemi, funkcję 
kierownika tej fermy pełnił oskarżony Tadeusz K.  
Mimo tych ustaleń, sądy obu instancji uznały, że między działaniem lub zaniechaniem 
oskarżonego jako kierownika fermy a skutkami działalności tej placówki w zakresie 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie ma związku przyczynowego, gdyż 
oskarżony podejmował pewne próby zapobieżenia dziejącemu się złu, nie otrzymał 
jednak znikąd niezbędnej pomocy, a sam nie mógł temu zaradzić, przeto nie może 
ponosić odpowiedzialności karnej za to, co się stało.  
Stanowisko takie nie może być jednak uznane za słuszne, gdyż - po pierwsze - zbytnio 
upraszcza bardzo złożone i trudne zagadnienie, a po drugie - nie jest zgodne z zebranym 
w sprawie materiałem dowodowym.  
Uproszczenie to polega na przyjęciu alternatywy - produkcja albo ochrona 
środowiska, z wyraźnym preferowaniem produkcji, co oznacza, że jeśli kierownik 
zakładu nie może pogodzić potrzeb produkcji z wymaganiami ochrony 
środowiska, to powinien dać pierwszeństwo produkcji, co go niejako 
automatycznie ekskulpuje w zakresie zanieczyszczenia środowiska. Jest to pogląd 
dość uproszczony, z którego wynika praktyka pobłażliwego traktowania różnych 
trucicieli środowiska przez ich symboliczne niejednokrotnie karanie pieniężne 
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(np. w 1977 r. w M. wymierzono karę 321 zł za dobę zanieczyszczenia, co 
skłaniało bardziej do płacenia kar niż do znacznie kosztowniejszego oczyszczania 
ścieków), a skutki tego w postaci aktualnego stanu zagrożenia ekologicznego  
w Polsce są zatrważające. Dlatego też poglądu takiego nie można aprobować 
zwłaszcza w orzecznictwie sądowym.  
W aspekcie stosowania ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu 
środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6 z późn. zm.) stwierdzić należy, że przepisy karne tej 
ustawy nie mają charakteru alternatywnego w zakresie pojęcia dobrego 
gospodarowania, przeciwnie są z nim zgodne; nie można bowiem mówić o dobrym 
gospodarowaniu, jeżeli doraźne wyniki produkcyjne osiągane są kosztem 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka w takim stopniu, że naraża to lub 
może narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie ludzie, powoduje lub może 
spowodować w znacznych rozmiarach zniszczenie w świecie roślinnym czy zwierzęcym 
albo poważne szkody gospodarcze.  
Dobre gospodarowanie wymaga złożonych ocen, godzenia wielu nieraz 
sprzecznych interesów, jak właśnie w wypadku wymagań produkcji i ochrony 
środowiska, oraz podejmowania decyzji uwzględniających nie tylko bieżące 
potrzeby danego zakładu pracy, ale także interesy całej gospodarki narodowej  
i całego społeczeństwa. Te interesy wynikają ze stanu alternatywnego 
ekologicznego zagrożenia w Polsce.  
Jeżeli chodzi o zgodność zajętego w tej sprawie przez sądy obu instancji stanowiska co 
do uczynienia przez oskarżonego wszystkiego, aby zapobiec złu w postaci narastającego 
zanieczyszczenia środowiska ściekami z fermy trzody chlewnej, z zebranym w sprawie 
materiałem dowodowym, to nie jest ono wcale tak jednoznaczne, jakby to z uzasadnień 
zaskarżonych wyroków wynikało.  
Jeżeli prześledzi się dokładnie przytoczony przez Sąd Rejonowy rozwój sytuacji  
w działalności fermy, to dojść należy do wniosku, że oskarżonemu nie chodziło wcale  
o to, co jest w tej sprawie najważniejsze, mianowicie aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia środowiska w postaci wód i gleby w bliższym czy dalszym sąsiedztwie 
fermy, lecz jedynie o to, aby uzyskać formalną zgodę na dalszą działalność tej fermy, nie 
mówiąc już o jej sprzecznym z wymaganiami ochrony środowiska rozszerzeniu. Tak 
więc po kolejnych kontrolach stwierdzających różne braki w zakresie oczyszczania 
ścieków podejmowano jakieś kroki naprawcze i szybko występowano o wydanie 
potrzebnego zezwolenia wodno-prawnego, a nawet o cofnięcie nałożonych kar, ale po 
uzyskaniu tego znowu zanieczyszczano nadal środowisko i taka gospodarka - od jednej 
kontroli do drugiej - trwała latami. Można oczywiście stwierdzić, że organy kontrolujące 
nie wykazały w tej sprawie konsekwencji i niezbędnego rygoryzmu w egzekwowaniu 
elementarnych wymagań ochrony środowiska, ale to oskarżonego Tadeusza K. nie może 
usprawiedliwiać.  
Nie można zgodzić się także ze stwierdzeniem Sądu Wojewódzkiego, iż ustalenia Sądu 
Rejonowego co do tego, "że oskarżony nie miał fizycznych, technicznych ani 
finansowych możliwości doprowadzenia fermy do stanu pełnej sprawności (...), znajduje 
pełne potwierdzenie w opinii zespołu biegłych, wysokiej klasy specjalistów Akademii 
Rolniczej w P." (cyt.), dowód z której to opinii został przez Sąd Wojewódzki 
przeprowadzony w trybie art. 402 § 2 k.p.k.  
Otóż wystarczy dokładnie się z tą opinią zapoznać, aby dojść do wniosku, że wcale ona 
nie potwierdza tezy, iż oskarżony nie miał żadnych możliwości zapobieżenia dewastacji 
urządzeń oczyszczających ścieki i zapobieżenia dewastacji okolicznych wód i gruntów.  
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Pomijając kwestię przydatności węgierskiej licencji na oczyszczalnię ścieków dla fermy 
w M., lokalizacji fermy itp., które dla oceny odpowiedzialności oskarżonego nie mają 
znaczenia, zauważyć trzeba, że już w zakresie eksploatacji tej oczyszczalni biegli  
z Akademii Rolniczej w P. stwierdzili, iż: "nawet najlepsze urządzenia techniczne źle 
zmontowane lub nieumiejętnie eksploatowane (przeciążone) ulegną awarii i przestaną 
działać, a nie naprawione i nie konserwowane - całkowitemu zniszczeniu" (cyt.)., przy 
czym biegli zaznaczyli, że początkowo sprawne działanie oczyszczalni może świadczyć, 
iż nie miała ona zasadniczych wad konstrukcyjnych, oraz że mimo wykazania przy 
odbiorze oczyszczalni aż 99 usterek prawdopodobnie wynikłych ze złego zmontowania 
nikt w ciągu rocznej gwarancji nie zażądał od wykonawcy ich usunięcia.  
Jeśli chodzi o eksploatowanie oczyszczalni były też trudności z dostawami potrzebnego 
koagulanta w postaci siarczanu glinu, gdyż nie zabezpieczono sobie trwałych dostaw 
tego surowca, ale nie próbowano też stosować takich metod zastępczych, jak 
napowietrzenie, filtrowanie itp. z użyciem dostępnych w Polsce urządzeń, np. pompy czy 
mieszadła.  
Zresztą co do oczyszczalni biegli zauważyli trafnie, że nawet przy sprawnym 
funkcjonowaniu nie rozwiązałaby ona problemu zanieczyszczenia środowiska, gdyż 
"ilość produkowanych przez fermę ścieków w ciągu doby kilkarotnie przekraczała 
parametry określone kontraktem (125 m3), (...) obowiązkiem zaś zakładu stwarzającego 
zagrożenie dla środowiska naturalnego jest takie prowadzenie produkcji, aby 
zagrożenie to wyeliminować" (cyt.).  
W związku z tym biegli stwierdzili, że jeżeli zakład (ferma) nie miał możliwości 
finansowych czy technicznych usunięcia awarii oczyszczalni, to powinien był zaprzestać 
produkcji w skali powodującej zanieczyszczenie środowiska naturalnego (...).  
To, co biegli z Akademii Rolniczej powiedzieli na temat odpowiedzialności oskarżonego 
za prawidłowe działanie całej fermy, należy odnieść także do jego odpowiedzialności  
w zakresie zanieczyszczania przez fermę środowiska naturalnego, zwłaszcza że w tym 
zakresie miał on wiele sygnałów i wyników kontroli informujących go o stanie rzeczy, 
nie musiał więc sam tego dochodzić i ustalać.  
W tej sytuacji trudno pogodzić stwierdzenie Sądu Wojewódzkiego, że w pełni podziela 
wywody tejże opinii - z orzeczeniem o utrzymaniu w mocy wyroku uniewinniającego 
oskarżonego od popełnienia czynu określonego w art. 107 ust. 1 i art. 108 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Skoro więc 
ustalenia faktyczne, zwłaszcza zaś prawne, sądów obu instancji w zakresie tego zarzutu 
nie są zgodne z zebranymi w sprawie dowodami, zwłaszcza zaś opiniami biegłych  
z Akademii Rolniczej w P. oraz ze stwierdzeniami i opiniami Państwowej Inspekcji 
Ochrony Środowiska, należało uwzględnić rewizję nadzwyczajną, uchylić zaskarżone 
wyroki i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w P.  
Ponowne rozpoznanie sprawy należy ograniczyć do ram ściśle zakreślonych zarzutem 
opisanym w pkt I aktu oskarżenia, z pominięciem takich kwestii, jak prawidłowość 
wyboru oczyszczalni ścieków typu "Vidus" na potrzeby fermy w M., ocena techniczna tej 
oczyszczalni czy lokalizacja fermy, gdyż błędami w tej mierze nie obciąża się przecież 
oskarżonego Tadeusza K.  
Należy mieć także na względzie, że problem ewentualnych zaniedbań w zakresie 
ochrony środowiska przez przełożonych oskarżonego nie warunkuje odpowiedzialności 
tego oskarżonego, każdy bowiem powinien ponosić odpowiedzialność w ramach swoich 
obowiązków oraz działań lub zaniechań.  
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