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WSTĘP

Specjalista ds. ochrony środowiska jest odpowiedzialny za organizo-
wanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną 
środowiska. Do jego obowiązków należy przygotowywanie odpowiedniej 
dokumentacji, sporządzanie raportów i sprawozdań, kontrolowanie prze-
strzegania przepisów prawnych, w tym weryfikowanie i składanie wniosków 
o uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń czy zgłoszeń.

Działalność każdej firmy wpływa w określony sposób na stan środowiska 
naturalnego, dlatego przedsiębiorcy powinni zdawać sobie z tego sprawę 
i posiadać stosowną wiedzę na temat obowiązujących przepisów dotyczą-
cych ochrony środowiska. W praktyce dotyczy to szerokiego spektrum 
działań, którym warto przyjrzeć się z różnych perspektyw. W niniej szej 
książce prezentujemy praktyczne omówienie pięciu zagadnień, w których 
specjalista ds. ochrony środowiska powinien posiadać wiedzę i umiejęt-
ności. Są to:
z	z	 obowiązujące przedsiębiorców przepisy prawne w zakresie ochrony 

środowiska,
z	z	 dokumentacja, którą należy prowadzić,
z	z	 opłaty i sprawozdania,
z	z	 odpowiedzialność za wyrządzone w środowisku szkody,
z	z	 możliwości pozyskania zewnętrznych środków inwestycyjnych.

Szczegółowe zdiagnozowanie obowiązków przedsiębiorcy w zakresie 
ochrony środowiska nie jest prostą sprawą. Duża liczba przepisów, które 
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bywają nieprecyzyjne, jak również ich częste zmiany powodują, że właści-
ciel firmy może mieć problemy z właściwą interpretacją obowiązujących 
go wymogów.

W pierwszym rozdziale opisujemy najważniejsze obowiązki wynikające 
z ochrony środowiska, dotyczące przede wszystkim przedsiębiorców za-
liczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiamy 
również zadania organów państwowych, z którymi firmy muszą w omó-
wionym zakresie współpracować, i podpowiadamy, czego może dotyczyć 
kontrola w obrębie ochrony środowiska (charakteryzujemy stosowne 
instytucje oraz ich uprawnienia kontrolne).

Drugi rozdział przybliża praktyczne zasady prowadzenia dokumentacji  
związanej z ochroną środowiska w firmie. Opisujemy w nim zarówno 
wymogi formalne, jak i najważniejsze kroki, które należy podjąć w celu 
uzyskania stosownych pozwoleń, zezwoleń lub decyzji administracyjnych 
w trzech podstawowych dziedzinach:
z	z	 gospodarce odpadami,
z	z	 gospodarce wodno-ściekowej,
z	z	 ochronie powietrza.

Rozdział trzeci także odnosi się do ww. dziedzin, ale dotyczy zasad 
naliczania opłat oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych. Za nie-
przestrzeganie przepisów prawa przewidywane są dodatkowe opłaty, 
a także kary pieniężne, dlatego w tym rozdziale podpowiedziano, jak ich  
uniknąć.

W rozdziale czwartym wyjaśniono, na czym polega odpowiedzialność 
za szkody w środowisku. Zawiera on zagadnienia związane z odpowie-
dzialności cywilną, administracyjną, a także odpowiedzialnością karną 
i karnoskarbową. Warto poświęcić czas na lekturę tego rozdziału, ponieważ 
wskazano w nim, w jakich sytuacjach odpowiedzialność może spocząć na 
osobie zajmującej się ochroną środowiska w firmie.

W ostatniej części dokonano przeglądu zagadnień, których znajomość 
może się dla przedsiębiorcy okazać wyjątkowo cenna. Podpowiadamy w niej, 
w jaki sposób efektywnie pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje. 
Sukcesy w tej dziedzinie są warunkowane umiejętnym przygotowaniem 
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wniosku o dofinansowanie, sprawnym przejściem przez postępowanie 
proceduralne, a także znajomością rodzajów konkursów i instytucji, w któ-
rych można ubiegać się o dofinansowanie.

Dodatkowo poradnik zawiera użyteczny słownik pojęć oraz kalenda-
rium, w którym znajduje się przegląd najważniejszych obowiązków spra-
wozdawczych wraz z obowiązującymi terminami.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja Wiedzy i Praktyki
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SŁOWNIK POJĘĆ

Bateria przenośna, akumulator przenośny – bateria i akumulator, 
w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą 
być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i aku-
mulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora sa-
mochodowego, w szczególności określone w załączniku nr 2 do ustawy  
z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r.  
poz. 1850).

BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami.

Emisje – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku dzia-
łalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Ewidencja odpadów – obowiązek dokumentowania ilości oraz sposo-
bów gospodarowania odpadami. Do ewidencji zalicza się:
a) prowadzenie kart ewidencji odpadu (dalej: KEO),
b) prowadzenie kart przekazania odpadu (dalej: KPO),
c) składanie rocznych zestawień o odpadach do właściwego urzędu mar-

szałkowskiego (zbiorcze zestawienia danych należy przekazywać marszał-
kowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, 




