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Od autora

Ochrona lasu przed szkodnictwem leśnym polega na organizowaniu 
działań określonych procedurami. Wśród takich czynności są: edukacja, 
profilaktyka, prewencja i zwalczanie szkodnictwa, a także postępowanie 
w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia, aż do skutecznego ich 
sankcjonowania. Wyspecjalizowaną i  uzbrojoną formacją Służby Leśnej 
powołaną do zwalczania szkodnictwa leśnego jest Straż Leśna. Szkod-
nictwo leśne obejmuje obszerną grupę czynów zabronionych w  środo-
wisku leśnym, które są przestępstwami lub wykroczeniami. Usytuowanie 
instytucji postępowania karnego i postępowania w sprawach wykroczeń 
w  trakcie prowadzonych czynności, do których Straż Leśna ma upraw-
nienia, jest istotnym elementem omawianego zagadnienia. Większość 
uprawnień, które mają strażnicy leśni przysługuje też innym pracowni-
kom Służby Leśnej, a mianowicie nadleśniczemu, jego zastępcy, inżynie-
rowi nadzoru, leśniczemu i podleśniczemu. W Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych dla wymienionych pracowników przygotowano programy 
szkoleń. Wyjaśnienie istoty i  przebiegu postępowania ma na celu przy-
bliżenie lub utrwalenie nabytej wiedzy z tego zakresu, czemu ma służyć 
również niniejsze opracowanie.
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1. Wstęp

Szkodnictwo leśne jest zjawiskiem, które niesie ze sobą znaczne straty 
w wymiarze rzeczowym i finansowym. Znane jest to w polskich lasach od 
kilku wieków. Jako przykład niech posłuży odniesienie się do tego pro-
blemu profesora Uniwersytetu Poznańskiego Józefa Rivoli w wystąpieniu 
z 1876 r.:

„...Pozostaje nam jeszcze jedna kategorya szkód leśnych, o których 
słów kilka wypada nam powiedzieć; są to szkody wyrządzane przez ludzi 
lub ich zwierzęta domowe, tak zwane defraudacye, kontrawercye i  kra-
dzieże leśne (…). W państwie pruskim np. zwyczajne defraudacye, czyli 
kradzieże drzewa na pniu i  innych materiałów nieujętych jeszcze w po-
siadanie, tak łagodnie bywają karane, iż to bynajmniej nie odstrasza prze-
stępców od częstego ich powtarzania; każda defraudacya w trzecim wy-
padku, tj. jeżeli się w przeciągu 2 lat po raz trzeci powtórzy, uważaną bywa 
za kradzież, zwyczajną i jako taką kryminalnie bywa karaną. Z doświad-
czenia jednakże wiem, iż w większych tylko lasach prywatnych z owego 
środka prawnego właściwy się robi użytek, a w innych defraudacye, nawet 
w  5 i  6 wypadku powtórzenia, ciągle się oddają prokuratorowi policyj-
nemu. W  małych zaś lasach prywatnych, gdzie właściciel sam zarządza 
gospodarstwem, lub wyręcza się ludźmi nie bardzo piśmiennymi, nawet 
i tego środka się nie używa, lecz ogranicza się jedynie na fantowaniu, lub 
tym podobnej, natychmiastowej satysfakcji...” 1. 

***

Z upływem lat, mimo że profil popełnianych szkód w  lasach uległ 
zmianie, także obecnie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwo-
we odnotowuje corocznie wielomilionowe straty. Każdego roku jest spo-
rządzana analiza dotycząca ujawnionych przestępstw i  wykroczeń oraz 
strat z tego tytułu2. W 2012 r. zanotowano w Lasach Państwowych 56 137 

1 J. Rivoli: Czemu naszemu leśnictwu potrzeba?, s. 32–33.
2 T. Pasternak: Raport zwalczania..., s. 4.
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przypadków szkodnictwa, a  wartość szkód wyniosła 7039,30  tys.  zł 
(ryc. 1). W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost liczby przy-
padków szkodnictwa przy jednoczesnym zmniejszeniu szkód, gdyż 
w  2011 r. zanotowano 52  336 przypadków, a  wartość szkód wynio-
sła 8  141  654,71 zł. Procederem szkodnictwa leśnego, który generuje 
największe straty spośród wszystkich jego grup, są kradzieże drewna 
(ryc. 2). W 2012 r. ujawniono 6451 przypadków kradzieży drewna w ilo-
ści 19 715,60 m3 i łącznej wartości 3906,65 tys. zł. Dzięki wprowadzonym 
działaniom udało się zmniejszyć ten proceder w stosunku do poprzed-
niego roku, bowiem w  2011 r. ujawniono 8870 przypadków kradzieży 
drewna, a skradziono drewno o miąższości 26 939,40 m3 i łącznej warto-
ści 5323,2 tys. zł. Pozostałe straty wygenerowało kłusownictwo, kradzież 
lub zniszczenie mienia oraz bezprawne korzystanie z  lasu. Ujawniono 
331 przypadków kłusownictwa (straty wyniosły 1335,63  tys.  zł), 1337 
przypadków kradzieży lub zniszczenia mienia (o wartości 1065,2 tys. zł) 
oraz 48  018 innych przypadków bezprawnego korzystania z  lasu. Od-
notowane zdarzenia dotyczą obszarów leśnych zarządzanych przez PGL 
Lasy Państwowe, jednak należy mieć świadomość, że problem ten do-
tyczy także terenów leśnych, będących w  posiadaniu innych jednostek 
publicznych i osób prywatnych.

48 018

331

1337

6451

bezprawne korzystanie z lasu k usownictwo

kradzie  lub zniszczenie mienia kradzie  drewna

Ryc. 1. Liczba przypadków szkodnictwa leśnego według grup rodzajowych w 2012 r.
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1 398 896,35

1 335 625,93
3 906 645,21

398 134,23

bezprawne korzystanie z lasu k usownictwo

kradzie  lub zniszczenie mienia kradzie  drewna

Ryc. 2. Szkody (w zł) z tytułu szkodnictwa leśnego według grup rodzajowych w 2012 r.

Przedmiotem kradzieży bywają pojedyncze i starannie wybrane war-
tościowe drzewa, ale też masowo wycinane są fragmenty lasu z  jedno-
czesną dewastacją całego drzewostanu. Wyniki zwalczania szkodnictwa 
leśnego wykazują, że coraz większa liczba kradzieży surowca drzewnego 
dokonywana jest przez wyspecjalizowane i zorganizowane w tym zakre-
sie grupy przestępcze. Wzrost cen drewna powoduje, że surowiec ten jest 
nadal atrakcyjnym towarem dla sprawców przestępstw. Dlatego liczba 
odnotowywanych kradzieży i wartość kradzionego drewna sukcesywnie 
rośnie. Za popełnienie przestępstwa kradzieży drewna grożą następujące 
kary: grzywna, ograniczenie wolności, wreszcie pozbawienie wolności do 
pięciu lat. Ponadto sprawca powinien się liczyć z zasądzeniem nawiązki 
w wysokości podwójnej wartości skradzionego drewna, przepadku drew-
na oraz narzędzi i sprzętów użytych do kradzieży. Sprawca ponosi jednak 
tylko wówczas konsekwencje i może szkodę naprawić, jeśli zostanie ujaw-
niony, a popełnienie przestępstwa zostanie udowodnione. 
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2.  Ochrona przed szkodnictwem leśnym 

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach3 została 
utworzona Służba Leśna, w skład której wchodzą pracownicy zajmujący 
się zarządem obszarami leśnymi należącymi do Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe. Podstawowym zadaniem Służby Leśnej 
jest prowadzenie gospodarki leśnej w  lasach Skarbu Państwa, ochro-
na tych lasów, a  także zwalczanie przestępstw i wykroczeń dotyczących 
szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywanie innych zadań 
w zakresie ochrony mienia.

Obowiązkiem każdego pracownika Lasów Państwowych jest powia-
domienie właściwego nadleśnictwa o przypadkach, w których istnieje po-
dejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Jeżeli nie ma takiej 
możliwości, to pracownik powinien informację skierować do najbliższego 
organu policji lub innej jednostki Lasów Państwowych. W sytuacjach nie-
cierpiących zwłoki zgłoszenie o przestępstwie lub wykroczeniu powinno 
być przekazane drogą telefoniczną lub radiową. O zdarzeniu i podjętych 
czynnościach należy powiadomić nadleśniczego. W  razie ujawnienia 
wykroczenia, za popełnienie którego sprawca może być ukarany grzyw-
ną w  drodze mandatu karnego, pracownicy Służby Leśnej, posiadający 
uprawnienia strażnika leśnego, mogą stosować postępowanie mandatowe. 
Jeżeli pracownik działa sam, a występujące zagrożenie mogłoby narazić 
go na utratę zdrowia lub życia, to nie może podejmować bezpośrednich 
działań w stosunku do sprawcy. Powinien możliwie szybko powiadomić 
o zdarzeniu Straż Leśną lub Policję.

Ochrona lasu przed szkodnictwem leśnym – to prawnie uregulowa-
na działalność mająca na celu egzekwowanie porządku prawnego i ściga-
nie sprawców przestępstw i wykroczeń na terenach leśnych. W tym za-
kresie obowiązuje kompetencyjny i merytorycznie uzasadniony podział 
obowiązków pomiędzy Strażą Leśną i pozostałymi pracownikami Służby 
Leśnej. Ochrona taka jest realizowana głównie przez dwie grupy pracow-
ników, a mianowicie posterunki Straży Leśnej, a także leśniczych, którzy 

3 Tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.
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są odpowiedzialni za całokształt działalności techniczno-gospodarczej, 
ochronnej i administracyjnej na terenie leśnictwa wraz z podległymi im 
podleśniczymi. Rozłożenie obowiązków jest uzasadnione szczególną spe-
cyfiką gospodarstwa leśnego, polegającą na gospodarowaniu na terenach 
leśnych obejmujących znaczne i ogólnie dostępne powierzchnie. Sprawna 
koordynacja realizacji zadań tych służb jest obowiązkiem nadleśniczego 
jako kierownika nadleśnictwa, które jest podstawową jednostką organiza-
cyjną Lasów Państwowych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem 
zostały określone w  Instrukcji ochrony lasów przed szkodnictwem le-
śnym, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 52 Dyrektora Generalne-
go Lasów Państwowych z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów 
przed szkodnictwem4. Instrukcja zawiera ramy organizacyjne tej ochrony, 
szczególnie na poziomie nadleśnictwa i regionalnej dyrekcji Lasów Pań-
stwowych (§ 1). Zadania są realizowane przede wszystkim na poziomie 
nadleśnictwa, dlatego duże znaczenie ma stworzenie skutecznego systemu 
ochrony, opartego na współdziałaniu na tym poziomie organizacyjnym 
posterunku Straży Leśnej z leśniczymi Lasów Państwowych i z pozosta-
łymi pracownikami Służby Leśnej. Zwalczanie szkodnictwa leśnego przez 
pracowników Służby Leśnej polega na podejmowaniu czynności faktycz-
nych i  prawnych przeciwko sprawcom przestępstw i  wykroczeń (§  3). 
Charakter działań obejmuje również współpracę z  policją oraz innymi 
organami, służbami i organizacjami (§ 6). 

Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (rdLP) inicjuje, 
koordynuje oraz nadzoruje działalność nadleśniczych w zakresie ochrony 
lasów przed szkodnictwem. Corocznie zwołuje przynajmniej jedną nara-
dę z udziałem komendantów posterunków Straży Leśnej, której tematem 
są zagadnienia ochrony lasów przed szkodnictwem oraz sporządza roczną 
lub inną okresową ocenę zwalczania szkodnictwa leśnego. W  razie po-
trzeby organizuje wspólne przedsięwzięcia nadzorowanych nadleśnictw 
poprzez uruchomienie działań grupy interwencyjnej lub zespołu zadanio-
wego na podległym terenie (§ 9 pkt 2). 

Nadleśniczy odpowiada za organizację ochrony mienia i zwalczania 
szkodnictwa leśnego na terenie nadleśnictwa. Okresowo analizuje stan 
zagrożenia szkodnictwem leśnym na powierzonym terenie i na tej pod-
stawie podejmuje działania zapobiegawcze i zwalczające. W regulaminie 

4 Znak: GO-2505-12/04, niepubl.
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organizacyjnym nadleśnictwa nadleśniczy wyznacza poszczególnym ko-
mórkom zadania z zakresu ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa le-
śnego oraz nadzoruje wyznaczanie stosownych obowiązków w zakresach 
czynności poszczególnych pracowników dotyczące ochrony lasów przed 
szkodnictwem.

Zadaniem leśniczego, w zakresie ochrony lasów przed szkodnictwem, 
jest systematyczne obserwowanie lasu i innego powierzonego mienia na te-
renie leśnictwa (§ 11 pkt 1). Ochrona ma głównie polegać na zapobieganiu 
i ujawnianiu przypadków szkodnictwa leśnego, zabezpieczaniu dowodów, 
w tym podejmowaniu wstępnych czynności w celu ustalenia sprawcy prze-
stępstwa i wykroczenia. Każdy ujawniony przypadek kradzieży lub innego 
działania na szkodę Skarbu Państwa leśniczy ma obowiązek niezwłocznie 
zgłosić do nadleśnictwa (§ 11 pkt 3). W sytuacjach niecierpiących zwłoki 
zgłoszenie powinno być przekazane drogą telefoniczną lub radiową i skie-
rowane – w miarę możliwości – bezpośrednio do organu, który będzie mógł 
podjąć niezbędne czynności. Niezależnie od przekazanego zawiadomienia 
leśniczy potwierdza zgłoszenie pisemnym meldunkiem skierowanym do 
nadleśniczego. W związku z ujawnionym osobiście lub zgłoszonym przy-
padkiem szkodnictwa leśnego leśniczy jest zobowiązany do: 

–  udzielania informacji i  pomocy prowadzącemu daną sprawę, 
mających na celu ułatwienie ustalenia sprawców przestępstw lub 
wykroczeń; 

–  podejmowania i realizowania działań z zakresu prewencji i eduka-
cji przyczyniających się do ograniczenia skali szkodnictwa; 

–  korzystania z przysługujących mu uprawnień do zwalczania szkod-
nictwa leśnego. 

Za niewypełnianie obowiązków dotyczących reagowania na przy-
padki szkodnictwa leśnego leśniczy ponosi odpowiedzialność służbową 
i inną przewidzianą w przepisach szczególnych prawa pracy (§ 12). Podle-
śniczy ma za zadanie pomagać leśniczemu w wykonywaniu obowiązków 
z zakresu ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego. Przejmując 
obchód leśny na podstawie protokołu przekazania-przejęcia, ponosi od-
powiedzialność materialną za całość powierzonego mu mienia. Do zadań 
podleśniczego należy systematyczne obserwowanie lasu i innego powie-
rzonego mienia w celu ich ochrony przed szkodnictwem. Ochrona ta po-
lega głównie na: 

– zapobieganiu i ujawnianiu przypadków szkodnictwa; 
– zabezpieczaniu dowodów;
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–  podejmowaniu wstępnych czynności w celu ustalenia sprawcy oraz 
zgłaszaniu leśniczemu przestępstw i  wykroczeń z  zakresu szkod-
nictwa leśnego.

W każdym przypadku ujawnionej kradzieży lub innego działania na 
szkodę Skarbu Państwa podleśniczy, oprócz obowiązku niezwłocznego 
zgłoszenia leśniczemu, jest zobowiązany do udzielania informacji i  po-
mocy prowadzącemu daną sprawę, ułatwiających ustalenie sprawców 
przestępstw lub wykroczeń. Za niewywiązywanie się z powierzonych mu 
obowiązków podleśniczy ponosi odpowiedzialność służbową i inną prze-
widzianą w przepisach szczególnych (§ 14).

Na podstawie art. 14a ustawy o  lasach drewno pozyskane w lasach 
podlega cechowaniu, a obowiązek tego cechowania spoczywa na każdym 
właścicielu lasu. Cechowanie drewna polega na trwałym umieszczeniu na 
pozyskanym drewnie znaku graficznego, literowego lub cyfrowego oraz 
kolejnego numeru sztuki lub numeru stosu drewna. Urządzenia do ce-
chowania drewna – to płytki do trwałego odwzorowania znajdujących 
się na nich znaków na pozyskanym drewnie oraz numerator do mocowa-
nia płytek. Płytki są wykonane z materiału odpornego na oddziaływanie 
warunków atmosferycznych. Głównym celem cechowania drewna pozy-
skanego w lasach jest potwierdzenie legalności jego pozyskania. Ponadto 
cechowanie ma na celu zapobieganie bezprawnym wyrębom i ułatwienie 
wykrywania kradzieży leśnych. 

Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Pań-
stwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwier-
dzający legalność pozyskania drewna. Szczegółowe zasady cechowania 
drewna, wzory urządzeń do cechowania i  zasady ich stosowania oraz 
wzór dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna zostały 
uregulowane w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich 
stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania 
drewna5. 

Cechowania drewna w  lasach stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa dokonuje się bezpośrednio po jego pozyskaniu, przed wywozem 
z lasu lub przed przerobem, natomiast cechowania drewna w lasach nie-
stanowiących własności Skarbu Państwa – w  miejscu jego pozyskania. 

5 Dz.U. z 1998 r. Nr 36, poz. 201 z późn. zm.
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Cechowania drewna dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, 
na drewnie znaku graficznego w kolorze czarnym oraz przymocowanie 
płytki z numerem w kolorze: 

–  czerwonym dla jednostek organizacyjnych Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

–  zielonym dla parków narodowych;
–  żółtym dla lasów wchodzących w  skład zasobu własności rolnej 

Skarbu Państwa i  lasów będących w użytkowaniu wieczystym na 
mocy odrębnych przepisów; 

–  niebieskim dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Płytka zawiera oznaczenia cyfrowe określające kolejny numer sztu-

ki lub stosu drewna. Cechowania drewna dokonuje leśniczy odpowied-
nio w  imieniu: jednostki Lasów Państwowych, parku narodowego czy 
innej instytucji. Cechowaniu podlegają ponadto pniaki poeksploata-
cyjne. Decyzję o obowiązku cechowania pniaków po ściętych drzewach 
w lesie będącym w zarządzie PGL Lasy Państwowe lub też o odstąpieniu 
od cechowania podejmuje nadleśniczy, wydając stosowne zarządzenie. 
Cechowanie pniaków polega na naniesieniu w  sposób czytelny znaku 
graficznego Lasów Państwowych na pniak pochodzący z legalnego po-
zyskania. Nadleśniczy może określić dodatkowy sposób oznakowania 
pniaków z legalnego pozyskania. Do oznaczania pniaków po bezpraw-
nie ściętych drzewach i surowca drzewnego nielegalnie pozyskanego na 
terenie Lasów Państwowych oraz wszelkiego innego kwestionowane-
go drewna, stosuje się odrębny znak, zwany cechówką defraudacyjną. 
Wzór i wymiary cechówki defraudacyjnej określa zarządzenie nr 22 Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 maja 1995 r. w spra-
wie cechowania i numerowania surowca drzewnego w jednostkach or-
ganizacyjnych Lasów Państwowych6. Cechówki defraudacyjne stanowią 
wyposażenie posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup inter-
wencyjnych w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. Są one za-
ewidencjonowane i przydzielone za pokwitowaniem komendantowi po-
sterunku Straży Leśnej lub dowódcy grupy interwencyjnej. Nadleśniczy 
może określić dodatkowy sposób oznakowania pniaków pochodzących 
z legalnie pozyskanych drzew. 

Jeżeli w nadleśnictwie obowiązuje cechowanie pniaków, to Straż Leś- 
na jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli pniaków. Zaleca się, aby 

6 Znak: ZZ-0102-1/95, niepubl.
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kontrole pni przeprowadzać dwa razy w roku, tj. w okresie wiosennym, 
bezpośrednio po zejściu śniegu i  w  okresie jesiennym, przed opadami 
śniegu. Niezależnie od tego nadleśniczy jest uprawniony do zarządzenia 
i  przeprowadzenia kontroli pni na terenie całego nadleśnictwa lub jego 
części w każdym innym terminie. Kontrole pniaków należy zawsze prze-
prowadzać po zmianie na stanowisku leśniczego. W uzasadnionych przy-
padkach Straż Leśna może sporządzić wniosek do nadleśniczego o zarzą-
dzenie przeprowadzenia komisyjnej kontroli pniaków. 

Kontrole pni należy przeprowadzać komisyjnie, w  składzie co naj-
mniej dwuosobowym z udziałem strażnika leśnego i leśniczego. Komisję 
powołuje nadleśniczy, wyznaczając leśnictwo i oddziały, które mają być 
objęte kontrolą pniaków. Wyniki kontroli są zapisywane w protokole kon-
troli pni. W razie stwierdzenia pniaków niewiadomego pochodzenia, na 
wniosek komisji, nadleśniczy może rozszerzyć zakres prowadzonej kon-
troli. W sytuacji ujawnienia pniaków po nielegalnym pozyskaniu drew-
na i stwierdzeniu, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia prze-
stępstwa lub wykroczenia, należy wszcząć i przeprowadzić postępowanie 
sprawdzające lub dochodzenie. Leśniczy lub pracownik zastępujący leśni-
czego w każdym przypadku ujawnienia pniaków nielegalnego pochodze-
nia powinien niezwłocznie złożyć wyjaśnienie na piśmie. Straż Leśna jest 
uprawniona do lustracji drzewostanów na terenie całego nadleśnictwa. 

Przypadki szkodnictwa leśnego ujawnione na terenie danego leśnic-
twa powinny podlegać rejestracji w  ewidencji szkód prowadzonej dla 
każdego leśnictwa przez leśniczego. Wszystkie ujawnione na terenie nad-
leśnictwa przypadki szkodnictwa leśnego podlegają rejestracji w ewiden-
cji zgłoszeń szkód leśnych. Wzór ewidencji jest określony w przepisach 
dotyczących funkcjonowania Straży Leśnej7. Za prawidłową rejestrację 
ujawnionych przypadków szkodnictwa w  nadleśnictwie odpowiada ko-
mendant posterunku Straży Leśnej.

Dokumenty w sprawach szkodnictwa leśnego, składające się na akta 
postępowania przygotowawczego, dotyczącego przestępstw kradzieży 
drewna pochodzącego z  lasów stanowiących własność Skarbu Państwa 
(postanowienie o  wszczęciu dochodzenia, protokoły przesłuchań i  ze-
znań, akt oskarżenia, postanowienie o  umorzeniu dochodzenia itp.), 

7 Ewidencja zgłoszeń szkód leśnych, Wzór nr 2 do Załącznika nr 1 do Zarządzenia 
nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w spra-
wie określenia organizacji i zakresu działania..., znak: GO-021-230/99, niepubl.
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podpisuje strażnik leśny wyznaczony przez komendanta do prowadzenia 
dochodzenia lub komendant posterunku. Jeżeli dochodzenie jest prowa-
dzone przy współudziale grup interwencyjnych Straży Leśnej, wówczas 
dokumenty podpisuje upoważniony strażnik leśny, który bierze udział 
w czynnościach. 

Grupa interwencyjna Straży Leśnej, która w  ramach działań wła-
snych ujawniła i udokumentowała czyny noszące znamiona przestępstwa 
lub wykroczenia, może przekazać tę dokumentację właściwemu nadle-
śniczemu, aby nadać sprawie dalszy ciąg lub może doprowadzić sprawę 
do etapu wniesienia aktu oskarżenia (jeśli czyn dotyczy przestępstwa 
w  przedmiocie drewna pochodzącego z  lasów stanowiących własność 
Skarbu Państwa). Dokumenty podpisuje strażnik leśny upoważniony 
przez inspektora Straży Leśnej. Działanie grupy interwencyjnej może być 
także dokumentowane zawiadomieniem o czynach noszących znamiona 
przestępstwa przygotowanym przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych.

Dokumenty w  sprawach szkodnictwa leśnego, w  tym kopie akt 
w sprawach sądowych wszczynanych w następstwie działania posterun-
ków i grup interwencyjnych, gromadzi się i przechowuje we właściwych 
terytorialnie nadleśnictwach. W repertoriach spraw karnych i spraw o wy-
kroczenia odnotowuje się przebieg oraz sposób załatwienia tych spraw. 
Dokumentacja w sprawach sądowych, wszczynanych w następstwie dzia-
łania grupy interwencyjnej, może być prowadzona równolegle przez rdLP.
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3.  Uprawnienia Straży Leśnej w zakresie 
ścigania przestępstw leśnych

3.1. Dochodzenie

3.1.1. Wszczęcie postępowania przygotowawczego
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) postę-
powanie przygotowawcze ma za zadanie:

–  ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on 
przestępstwo;

–  wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy;
–  zebranie niezbędnych danych sprawcy określonych w art. 213 i 214 

k.p.k.; 
–  wyjaśnienie okoliczności sprawy, w  tym ustalenie rozmiarów 

szkody;
–  zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie do-

wodów dla sądu.
Ponadto w postępowaniu przygotowawczym należy dążyć także do 

wyjaśnienia okoliczności, które sprzyjały popełnieniu czynu (art. 297 § 2 
k.p.k.)8. Podczas postępowania dotyczącego ustalania danych sprawcy 
należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego numer Powszechnego Elek-
tronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby 
nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwę dokumentu stwierdzają-
cego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument, a także wiek 
oskarżonego, jego stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód 
i źródła dochodu oraz dane o jego karalności, a w miarę możliwości rów-
nież Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP (art. 213 § 1 k.p.k.). Jeżeli po-
dejrzany był już prawomocnie skazany, to do ustalenia, czy przestępstwo 
zostało popełnione w  warunkach powrotu do przestępstwa (recydywy) 
– art. 64 k.k. lub art. 37 § 1 pkt 4 kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) 

8 T. Nowak, S. Stachowiak: Prawo karne procesowe..., s. 16.



22

3. Uprawnienia Straży Leśnej w zakresie ścigania przestępstw leśnych

– dołącza się do akt postępowania odpis lub wyciąg wyroku oraz dane 
dotyczące odbycia kary (art. 213 §  2 k.p.k.),  odpowiednio do orzeczeń 
skazujących wydanych przez sąd innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej (art. 213 § 2a k.p.k.).

W  razie potrzeby – zwłaszcza gdy niezbędne jest ustalenie danych 
co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposo-
bu życia oskarżonego – sąd, a  w  postępowaniu przygotowawczym pro-
kurator, zarządza w stosunku do oskarżonego przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego przez kuratora sądowego lub inny podmiot uprawniony 
na podstawie odrębnych przepisów, a w uzasadnionych wypadkach przez 
policję (art. 214 §1 k.p.k.).

W myśl art. 297 § 1 pkt 4 k.p.k. zadaniem postępowania przygoto-
wawczego jest wyjaśnienie okoliczności sprawy, w  tym określenie osób 
pokrzywdzonych i  ustalenie rozmiarów szkody. Dotyczy to wszystkich 
okoliczności, które są istotne do rozstrzygnięcia odpowiedzialności okre-
ślonej osoby za zarzucane jej przestępstwo, a mianowicie ustalenie czasu, 
miejsca, sposobu popełnienia przestępstwa oraz jego skutków, ale także 
okoliczności decydujących o winie, czyli umyślności lub nieumyślności, 
formie popełnienia przestępstwa, okolicznościach ewentualnie wyłącza-
jących odpowiedzialność karną lub ją ograniczających, np. niepoczytal-
ność lub ograniczona poczytalność, oraz wielu innych, mających zna-
czenie w rozstrzygnięciu odpowiedzialności w danej sprawie. Zadaniem 
postępowania przygotowawczego jest ponadto zebranie, zabezpieczenie 
i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów przestępstwa (art. 297 § 1 
pkt 5 k.p.k.). Realizuje się je poprzez przeprowadzenie i odpowiednie do-
kumentowanie postępowania dowodowego, np. zeznania świadka w for-
mie protokołu jego przesłuchania, sporządzenie protokołu z oględzin oraz 
obliczenie wartości zagarniętego drewna. 

Podstawą prawną wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia 
przez strażnika leśnego jest art. 303 w związku z art. 325a § 2 k.p.k. Art. 47 
ust. 2 pkt 7 ustawy o lasach upoważnia jedynie strażnika leśnego do pro-
wadzenia dochodzenia, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drewno 
pochodzące z lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Dochodzenie 
w  odróżnieniu od śledztwa jest odformalizowaną formą postępowania 
przygotowawczego i różni się od niego następującymi elementami:

–  szerszym katalogiem organów uprawnionych do jego prowadzenia; 
–  ograniczeniem konieczności wykonania pewnych czynności 

procesowych; 
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–  czasem trwania dochodzenia; 
–  fakultatywnością powiadamiania prokuratora o czynnościach itp9.
Procedura karna w  stadium postępowania przygotowawczego, 

w  przeciwieństwie do stadium postępowania sądowego, oparta jest na 
modelu procedury śledczej, w którym wyraźnie dominuje reguła działa-
nia z urzędu organów prowadzących dochodzenie. Taki charakter nada-
ją dochodzeniu zasady: prawdy materialnej i  bezpośredniości. Obligują 
one te organy do gromadzenia dowodów i wyjaśnienia okoliczności prze-
stępstwa. Formalne wszczęcie postępowania przygotowawczego (art. 303 
w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.) polega na wydaniu postanowienia o wszczęciu 
dochodzenia. Gdy postępowanie wszczyna strażnik leśny, to nie jest on 
zobowiązany do powiadomienie prokuratora (art. 352e § 3 k.p.k.).

Wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia nie jest jedyną 
formą rozpoczęcia postępowania przygotowawczego. W określonej sytu- 
acji, na podstawie art. 308 k.p.k., może nastąpić faktyczne wszczęcie 
postępowania przygotowawczego niepoprzedzone wydaniem posta-
nowienia (dochodzenie w niezbędnym zakresie). Przepis art. 308 § 1 
k.p.k. stanowi, że prokurator lub policja, a na podstawie ustawy o la-
sach również Straż Leśna, są uprawnieni do przeprowadzenia czyn-
ności procesowych niecierpiących zwłoki. W ramach tych czynności 
można dokonać m.in.: oględzin, przeszukania, przesłuchania świad-
ka, a nawet przesłuchania podejrzanego ujętego na gorącym uczynku 
popełniania przestępstwa lub po pościgu podjętym bezpośrednio po 
popełnieniu przestępstwa. W praktyce jest to często stosowane przez 
Straż Leśną z uwagi na potrzebę zabezpieczenia dowodów przestęp-
stwa. Wymienione czynności są przeprowadzane w  granicach ko-
niecznych do utrwalenia śladów przed ich utratą, zniekształceniem 
lub zniszczeniem przestępstwa popełnionego najczęściej w  lesie. 
Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i przypadek nie-
cierpiący zwłoki muszą wystąpić łącznie. Wówczas wszczęcie postę-
powania przygotowawczego następuje w chwili dokonania pierwszej 
czynności procesowej. Czynność w  postaci wydania postanowienia 
o wszczęciu dochodzenia poprzedzona jest faktycznymi działaniami 
organu powołanego do ścigania przestępstw. Na podstawie art. 308 
§ 1 k.p.k. czynności takie można przeprowadzić zarówno w  spra-
wach, w  których k.p.k. przewiduje formę dochodzenia, jak również 

9 T. Grzegorczyk: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, s. 827.
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w  sprawach, w  których postępowanie przygotowawcze powinno być 
przeprowadzone w formie śledztwa. Czynności w niezbędnym zakre-
sie mogą być dokonywane w okresie do pięciu dni od pierwszej czyn-
ności. W tym czasie należy formalnie wydać postanowienie o wszczę-
ciu postępowania. Czas trwania śledztwa lub dochodzenia liczy się od 
dnia pierwszej czynności i  jest zaliczany do czasu trwania śledztwa 
lub dochodzenia.

Jeżeli na podstawie art. 308 k.p.k. były przeprowadzone czynno-
ści procesowe niecierpiące zwłoki (co spowodowało faktyczne wszczę-
cie postępowania) i  nie stwierdzono podstaw do wydania formalnego 
postanowienia o  wszczęciu dochodzenia, należy wydać postanowienie 
o  umorzeniu postępowania, a  nie postanowienie o  odmowie wszczęcia 
postępowania.

3.1.2. Czynności sprawdzające
Wszczęcie dochodzenia mogą poprzedzać czynności sprawdzające, 
które mają na celu ustalenie, czy istnieje podstawa do tego, by wszcząć 
dochodzenie. Postępowanie sprawdzające jest jednym z etapów procesu 
karnego, a  jego podstawą jest art. 307 k.p.k. W  zależności od źródła 
informacji strażnik leśny po przyjęciu zgłoszenia, które odnotowuje 
w ewidencji zgłoszeń szkód leśnych, niezwłocznie powinien przystąpić 
do sprawdzenia i uzupełnienia informacji. W tym celu po sporządze-
niu protokołu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie należy zażądać 
w  określonym terminie uzupełnienia danych złożonych w  zawiado-
mieniu przez np. dostarczenie określonych dokumentów. Ponadto uzu-
pełnienie danych może być przeprowadzone w  drodze przesłuchania 
osoby zawiadamiającej w  charakterze świadka. Wówczas sporządza 
się wspólny protokół z  przyjęcia ustnego zawiadomienia o  przestęp-
stwie i  przesłuchania w  charakterze świadka osoby zawiadamiają-
cej – w  protokole tym można również zamieścić wniosek o  ściganie 
(art.  304a  k.p.k.). Uzupełnienie i  sprawdzenie informacji następuje 
w drodze czynności wyjaśniających. W postępowaniu sprawdzającym 
nie można przeprowadzać dowodu z opinii biegłego, a także tych, które 
wymagają spisania protokołu. Nie dotyczy to przyjęcia ustnego zawia-
domienia o  przestępstwie oraz przesłuchania w  charakterze świadka 
osoby zawiadamiającej o przestępstwie (art. 307 § 2 k.p.k.). Na podsta-
wie przepisu art. 307 § 1 k.p.k. postępowanie sprawdzające nie powinno 
trwać dłużej niż 30 dni od otrzymania zawiadomienia o przestępstwie. 
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Dlatego najpóźniej w 30. dniu od otrzymania zawiadomienia powinno 
być wydane postanowienie albo o wszczęciu śledztwa bądź dochodze-
nia, albo o odmowie wszczęcia. 

Jeżeli czynności sprawdzające nie dostarczyły podstaw do wszczęcia 
dochodzenia, to strażnik leśny może wydać postanowienie o  odmowie 
wszczęcia postępowania przygotowawczego. Nie podejmuje on decyzji 
o umorzeniu, lecz o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawcze-
go z tego powodu, że postępowanie przygotowawcze nie zostało jeszcze 
wszczęte. Przesłanki podjętej decyzji powinny być zawarte w uzasadnie-
niu. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia zatwierdza proku-
rator (art. 305 § 3 k.p.k.).

O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu dochodzenia za-
wiadamia się osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o prze-
stępstwie oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a  o  umorzeniu także po-
dejrzanego, z  pouczeniem o  przysługujących im uprawnieniach, w  tym 
składania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub 
dochodzenia (art. 305 § 4 k.p.k.). 

Osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, 
jeżeli nie zostanie w ciągu sześciu tygodni powiadomiona o wszczęciu lub 
odmowie wszczęcia śledztwa albo dochodzenia, może wnieść zażalenie do 
prokuratora nadrzędnego lub powołanego do nadzoru nad organem, któ-
remu złożono zawiadomienie (art. 306 § 3 k.p.k.). W przypadku strażnika 
leśnego jest to prokurator lub nadleśniczy.

3.1.3. Prowadzenie dochodzenia 
Postanowienie o wszczęciu dochodzenia bądź też postanowienia o odmo-
wie wszczęcia postępowania przygotowawczego należy wydać niezwłocz-
nie po otrzymaniu zawiadomienia o  przestępstwie (art. 305 § 1 k.p.k.). 
Wydanie postanowienia – jak już podkreślano – poprzedza z zasady po-
stępowanie sprawdzające. 

Dochodzenie przewidziane jest dla spraw o przestępstwa należące 
do właściwości sądu rejonowego, m.in. zagrożone karą nieprzekraczają-
cą pięć lat pozbawienia wolności z tym, że w przypadku przestępstw prze-
ciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo 
szkoda wyrządzona albo grożąca nie przekracza 100 tys. zł. Ograniczenia 
przedmiotowe i  podmiotowe w  tym zakresie zawiera art. 325b § 2 
oraz art. 325c k.p.k. Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnie- 
nia przestępstwa, wówczas strażnik leśny może wszcząć dochodzenie. 
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Postanowienie o  wszczęciu dochodzenia wydaje się po otrzymaniu 
zawiadomienia o przestępstwie lub z urzędu (art. 303 k.p.k.). Postanowie- 
nie musi określać czyn, będący przedmiotem wszczętego postępowania 
oraz jego kwalifikację prawną. Strażnik leśny jest upoważniony do 
wszczęcia i  prowadzenia dochodzenia oraz popierania oskarżenia 
w sprawach o drewno pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu 
Państwa (art. 47 ust. 2 pkt 7 ustawy o  lasach). Katalog przestępstw, 
z powodu których strażnik leśny może wszcząć, prowadzić dochodzenie 
i popierać akt oskarżenia obejmuje: kradzież (art. 278 §  1 k.k.), wyrąb 
drzewa w lesie (art. 290 § 1 k.k.), paserstwo umyślne (art. 291 § 1 k.k.) 
i paserstwo nieumyślne (art. 292 k.k.). 

W  ramach prowadzenia dochodzenia strażnik leśny jest upoważ-
niony do gromadzenia dowodów w prowadzonej sprawie, w tym m.in. 
przeprowadzenia oględzin, przesłuchania świadków i  podejrzanych.  
Jeśli zachodzi konieczność wyjaśnienia okoliczności mogących mieć 
istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, a wymagających wiedzy spe-
cjalistycznej, strażnik leśny może przeprowadzić dowód z opinii biegłe-
go (art. 193 k.p.k.).

Czynności przeprowadzane w postępowaniu przygotowawczym po-
legają na gromadzeniu materiałów w zakresie potwierdzenia popełnienie 
określonego przestępstwa, jak i określeniu wysokości szkód w przypadku 
przestępstwa skutkowego oraz ujawnieniu sprawcy. Gromadzenie wymie-
nionych materiałów stanowi w istocie postępowanie dowodowe. Utrwa-
lenie czynności dowodowych powinno następować w  formie protokołu 
ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorą-
cych w tym udział. Pomimo tych uproszczeń, prowadzący dochodzenie 
wykonuje z  urzędu czynności, które są niezbędne do osiągnięcia celu 
dochodzenia.

Dochodzenie powinno być ukończone w  ciągu dwóch miesięcy. 
Prokurator może przedłużyć ten okres do trzech miesięcy, a w przy-
padkach szczególnie uzasadnionych – na wyznaczony dłuższy czas. Ma 
to miejsce wtedy, gdy istnieją przesłanki do ukończenia dochodzenia, 
jednakże z  uwagi na przejściowe trudności lub potrzebę przeprowa-
dzenia dodatkowych czynności postępowanie należy przedłużyć. Nie 
jest wymagane sporządzenie postanowienia o  przedstawieniu zarzu-
tów oraz wydanie postanowienia o zamknięciu dochodzenia (art. 325g 
§ 1 k.p.k.).
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Na podstawie art. 325e § 1 k.p.k. postanowienie o wszczęciu docho- 
dzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpi-
saniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu dochodzenia oraz o jego 
zawieszeniu wydaje prowadzący postępowanie – nie wymagają one uza-
sadnienia. Decyzja o  wszczęciu dochodzenia w  formie postanowienia 
wydana przez strażnika leśnego nie wymaga uzasadnienia, tak jak nie 
jest wymagane powiadomienie prokuratora. Wspomniana decyzja może 
zostać zamieszczona w  jednym protokole z  przyjęcia ustnego zawiado-
mienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby za-
wiadamiającej. Na podstawie art. 325h k.p.k. dochodzenie można ogra-
niczyć do ustalenia, czy są wystarczające podstawy do wniesienia aktu 
oskarżenia lub innego zakończenia postępowania. Należy jednak dokonać 
czynności przewidzianych w art. 321 § k.p.k., a mianowicie na wniosek 
podejrzanego lub jego obrońcy powiadomić ich o terminie końcowego za-
znajomienia z materiałami postępowania, pouczając ich o prawie uprzed-
niego przejrzenia akt i prawie składania wniosku o uzupełnienie postę-
powania w terminie trzech dni od daty zaznajomienia oraz na podstawie 
art. 325g § 2 k.p.k. powiadomić osobę podejrzaną o  treści zarzutu oraz 
ją przesłuchać. Ponadto należy przeprowadzić i  utrwalić w  protoko-
łach czynności niepowtarzalne, np. oględziny i eksperyment procesowy. 
Utrwalenie innych czynności dowodowych następuje w formie protokołu 
ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorą-
cych udział w czynności (ryc. 3). 

3.1.4. Postępowanie dowodowe
Postępowanie dowodowe w  postępowaniu karnym ma decydujące zna-
czenie dla jakości i wyników dochodzenia. Szczególnie dotyczy to etapu 
postępowania przygotowawczego. Elementarnym zadaniem tego stadium 
postępowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przestępstwo zo-
stało popełnione, a jeżeli tak, to kto jest jego sprawcą.

Dowód to każdy dopuszczalny przez prawo karne procesowe śro-
dek, który służy ustaleniu okoliczności, mających znaczenie w postępo-
waniu karnym. Postępowanie dowodowe jest uregulowane w Kodeksie 
postępowania karnego w  dziale V „Dowody” (art. 167-242 k.p.k.)10. 
W postępowaniu przygotowawczym na postępowanie dowodowe składa 
się m.in.: 

10 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego...
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1) przesłuchanie podejrzanego; 
2) przesłuchanie świadków, w tym pokrzywdzonego;
3) oględziny miejsca przestępstwa, rzeczy lub osoby; 
4) ujawnienie dowodów rzeczowych i dokumentów pisemnych; 
5) opinia biegłego (przeprowadzenie ekspertyzy); 
6) eksperyment procesowy.
Z wymienionych dowodów w praktyce sądowej i śledczej nadal po-

wszechnie i najczęściej wykorzystywany jest dowód z zeznań świadków. 
Jednakże coraz większego znaczenia nabierają naukowe metody zbierania 
dowodów. Szczególną uwagę należy zwrócić na pierwszy etap postępowa-
nia, czyli czynności dowodowe na miejscu zdarzenia, gdyż tu, jak wska-
zuje praktyka, znajduje się większość informacji o  zdarzeniu będącym 
przedmiotem postępowania.

Dowody w postępowaniu karnym przeprowadza się na wniosek stron 
(dotyczy to także podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową w warun-
kach w art. 52 k.k.) lub z urzędu ex oficio art. 167 k.p.k.). Gromadzenie 
dowodów z urzędu z reguły ma miejsce na etapie postępowania przygo-
towawczego. Wówczas uprawniony organ dochodzenia sam wyszukuje 
i gromadzi dowody. Zasada domniemania niewinności i in dubio pro reo 
(wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego) pociąga za sobą 
konieczność ponoszenia ciężaru dowodu. Oskarżyciel musi udowodnić 
zaistnienie czynu wypełniającego znamiona określonego przestępstwa, 
sprawstwo oskarżonego, a także zdolność ponoszenia przez niego odpo-
wiedzialności karnej. Sam oskarżony nie ma przy tym obowiązku dowo-
dzenia swojej niewinności ani dostarczania dowodów na swoją niekorzyść 
(art. 74 § 1 k.p.k.).

Na etapie postępowania sądowego przeważa przeprowadzanie dowo-
dów na wniosek stron postepowania. Oskarżyciel publiczny, którym może 
być strażnik leśny, składa stosowny wniosek już w akcie oskarżenia. Może 
on zawierać żądanie wezwania określonych osób lub wykaz przeprowa-
dzenia na rozprawie innych dowodów. Oskarżyciel może ponadto wnieść 
o  zaniechanie wezwania i  odczytanie na rozprawie zeznań świadków 
przebywających za granicą lub mających stwierdzić okoliczności, którym 
oskarżony nie zaprzeczył w swoich wyjaśnieniach, a okoliczności te nie są 
tak doniosłe, aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków 
podczas rozprawy (art. 333 § 1-2 k.p.k.).

Przed sądem prawo przeprowadzenia dowodu przysługuje stronom 
procesu w  ramach zasady kontradyktoryjności oraz sądowi, który jako 
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organ procesowy może z  urzędu przeprowadzić każdy dowód (art. 167 
k.p.k.). Zgodnie z  tym wniosek dowodowy stanowi żądanie strony pro-
cesowej, zgłoszone organowi kierującemu procesem, przeprowadzenia 
dowodu z określonego środka dowodowego na oznaczoną tezę dowodo-
wą. Jeżeli w toku dochodzenia w postępowaniu w sprawie o przestępstwo 
kradzieży drzewa zachodzi potrzeba przeprowadzenia dowodu metodą 
DNA, to strażnik leśny powinien zasięgnąć takiej opinii. Wówczas straż-
nik leśny prowadzący dochodzenie powinien przesłać zebrane próbki 
drzewa do analizy porównawczej metodą DNA. 

W  polskiej procedurze karnej obowiązuje swobodna ocena dowo-
du z  uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań 
wiedzy i doświadczenia życiowego (art. 7 k.p.k.). O tym, czy dany dowód 
w postępowaniu będzie uwzględniony, oraz czy będzie podstawą do ewen-
tualnych rozstrzygnięć, decyduje każdorazowo sąd. Jednakże, aby autory-
tarnie odpowiedzieć, czy sąd uzna ten konkretny dowód, należy dopełnić 
wszystkich formalności, by został on uzyskany legalnie. Oznacza to za-
chowanie procedury gromadzenia dowodów i  stosowne przedstawienie 
ich sądowi. W procesie karnym zgromadzone dowody w sposób decydu-
jący wpływają na wynik rozstrzygnięcia. 

3.1.5. Oględziny
Na podstawie art. 207 § 1 k.p.k. w razie potrzeby dokonuje się oględzin 
miejsca, osoby lub rzeczy. Oględziny stanowią pierwszą i  podstawową 
czynność dowodową, od której zależy w dużej mierze skuteczność pro-
cesu wykrywczego i  dowodowego. Oględziny są prawnym sposobem 
uzyskiwania informacji o  przestępstwie. Z  punktu widzenia procedury 
karnej oględziny stanowią zmysłowe zapoznanie się przez organ proceso-
wy z miejscem, ciałem osoby lub rzeczą w celu ujawnienia cech charak-
terystycznych, istotnych do rozstrzygnięcia sprawy lub ujawnienia źródła 
dowodu. W  rozumieniu kryminalistyki oględziny to przede wszystkim 
obserwacja przeprowadzona przez człowieka za pomocą zmysłów, z wyko- 
rzystaniem środków technicznych. Zadaniem oględzin jest:

–  wykrycie śladów mających związek ze zdarzeniem, a następnie ich 
zabezpieczenie;

–  utrwalenie wyglądu i  stanu przedmiotu oględzin ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsca znalezienia śladów;

–  rekonstrukcja przebiegu zdarzenia i wnioskowanie prowadzące do 
skutków badanego zdarzenia.
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Oględziny miejsca przestępstwa, rzeczy i ciała mają na celu wykry-
cie w terenie, w pomieszczeniu, na rzeczach oraz na ciele i odzieży czło-
wieka takich znaków, cech, stanów i układów przedmiotów, które mogą 
być pomocne w ustaleniu i wyjaśnieniu okoliczności istotnych dla spra-
wy. Oględziny miejsca obejmują zarówno pomieszczenia, jak i otwartą 
przestrzeń. Oczywiście, może to być także las. Oględziny miejsca są do-
konywane w początkowej fazie postępowania przygotowawczego – czę-
sto w  sytuacji niecierpiącej zwłoki lub tuż po wszczęciu dochodzenia. 
Istotne jest, by przeprowadzenie najistotniejszych czynności odbyło się 
w odpowiednio krótkim czasie od zdarzenia. Wszelka zwłoka może po-
ciągać za sobą nieodwracalne skutki. Dlatego szybkość i  poprawność 
działań (logicznego rozumowania oraz użytych środków techniki kry-
minalistycznej) ma zasadnicze znaczenie, zgodnie z  kryminalistyczną 
regułą, że powodzenie całego postępowania karnego zależy od pierw-
szych czynności. Praktyka śledcza sytuuje oględziny jako jedną z wie-
lu czynności wykonywanych przez organy ścigania w  ramach badania 
miejsca zdarzenia.

Oględziny rzeczy – to najczęściej przeprowadzane czynności wobec 
dowodów rzeczowych odnalezionych na miejscu przestępstwa lub ujaw-
nionych i zajmowanych podczas przeszukania lub też znalezionych przy 
osobie podejrzanej. Oględziny rzeczy obejmują czynność zapoznania się 
z dowodem (będącym przedmiotem lub też dokumentem). Rzecz może 
być poddana dalszym badaniom, np. ustaleniu krwi na przedmiocie, od-
cisków palców itp. Oględziny rzeczy z założenia przeprowadza organ pro-
cesowy, tam zaś, gdzie łączą się one z dalszym badaniem, stają się elemen-
tem opinii biegłego.

Zasady przeprowadzania oględzin, poza ogólnymi przypadkami, 
nie są określone w Kodeksie postępowania karnego. Kodeks w art. 207 
i 208 określa jedynie ogólne reguły co do możliwości przeprowadzania 
tej czynności procesowej, a także sposoby jej dokumentowania (art. 143, 
147-148, 150 k.p.k.). Podstawowe zasady obowiązujące podczas oglę-
dzin to:

–  właściwe zabezpieczenie terenu miejsca przed dostępem osób 
trzecich i  osób nieprowadzących bezpośrednio działań proceso-
wo-kryminalistycznych w związku z badaniem miejsca zdarzenia 
i sensu stricto oględzinami;

–  prowadzenie czynności procesowo-kryminalistycznych związanych  
z oględzinami przez osobę przygotowaną merytorycznie;
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–  analiza wszystkich rodzajów śladów mogących mieć wpływ na 
ustalenie sprawcy przestępstwa lub stopnia jego winy w  związku 
z określonym modus operandi (sposobem działania).

Elementami oględzin mogą być m.in.: penetracja miejsca zdarzenia, 
przeszukanie, odtworzenie przebiegu zdarzenia, porównanie na całość 
odciętych krążków drewna itp. Jeśli chodzi o przestępstwa leśne czynno-
ści oględzin są na tyle istotne, że następuje tu, z uwagi na zlokalizowanie 
w środowisku przyrodniczym, szybki zanik śladów. Z oględzin sporządza 
się protokół, który jest obowiązkową formą dokumentowania przebiegu 
i wyników oględzin (art. 143 § 1 pkt 3 k.p.k.), a zarazem podstawowym 
sposobem zabezpieczenia formalnego dowodu. W przypadku kradzieży 
drewna jest sporządzany protokół oględzin drewna i miejsca kradzieży, 
rzadziej pojazdu. Protokół ten podpisują wszystkie osoby biorące udział 
w  czynności. Przed podpisaniem należy go odczytać i  uczynić o  tym 
wzmiankę (art.  150 § 1 k.p.k.), chyba że oględziny zostały dokonane 
w czasie rozprawy głównej i utrwalono je w protokole rozprawy (art. 149 
§ 1 k.p.k.). Protokół powinien zawierać dokładne informacje dotyczące 
zagarniętego drewna i opisanie wszystkich śladów i danych, jakie uda się 
ustalić podczas ujawnienia przestępstwa, w tym ilość i wartość drewna. 

W  ramach oględzin dokonuje się odcięcia względnie sporządzenia 
na papierze odrysu pnia po skradzionym drewnie w lesie i części odziom-
kowej skradzionego drzewa. Wyniki porównania odciętych elementów 
stanowią dowód w sprawie przestępstwa kradzieży drewna. W identyczny 
sposób należy wykorzystać wierzchołek drzewa. W  protokole oględzin 
należy określić, czy znalezione drewno i ujawnione pnie w  lesie pocho-
dzą ze świeżego cięcia. W przeciwnym razie należy podać przypuszczal-
ny miesiąc i rok dokonania wyrębu drzew w lesie. Przedmioty uzyskane 
w toku oględzin, a mianowicie krążki z pni i z drewna należy zabezpieczyć 
i zachować, gdyż stanowią dowody rzeczowe w sprawie. Oskarżyciel pu-
bliczny, którym jest strażnik leśny, powinien je dostarczyć na żądanie sądu 
na rozprawę sądową. 

Ustalanie masy miąższości drewna i wartości wyrządzonej szkody re-
guluje zarządzenie nr 52 Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnic-
twem11. Zgodnie z § 18 masa drewna skradzionego „z pnia” ustalana jest 
na podstawie tablic służących do określania pierśnicy i miąższości drzewa. 

11 Znak: GO-2505-12/04, niepubl.
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W tym celu wykonuje się pomiar średnicy pniaka według A. Bruchwalda. 
Miąższość drewna skradzionego z  zapasu (stosu) natomiast określa się, 
wykorzystując tablice miąższości i stosując obowiązującą klasyfikację ja-
kościowo-wymiarową lub na podstawie dokumentów przychodu drewna. 
Miąższość drewna skradzionego podaje się w metrach sześciennych (m3). 
W  trakcie oględzin miejsca należy w  szczególności ustalić na gruncie 
gatunek wyrąbanego drzewa i  średnicę pniaka mierzoną bez kory, jako 
wynikową krzyżowego pomiaru, tj. średnicy najkrótszej i  najdłuższej 
pniaka z pominięciem nabiegów korzeniowych. W wypadku, gdy drew-
no nie zostało jeszcze przez sprawcę bezprawnego wyrębu zabrane z lasu, 
ustalenie jego masy odbywa się na podstawie bezpośrednich pomiarów te-
goż pnia drewna, przy czym należy stosować obowiązujące przepisy o jego 
sortymentacji. Jeśli drzewo zostało zagarnięte wraz z pniem, to masę za-
garniętego drewna ustala się na podstawie przeciętnych pomiarów doko-
nanych na drzewach rosnących wokół i  mających analogiczne warunki 
siedliskowe i rozwoju. Ilość i jakość sortymentów, możliwe do pozyskania 
z zagarniętego drzewa z pnia, należy określić w przybliżeniu na podstawie 
oględzin obok rosnących drzew i  teoretycznych obliczeń sortymentów, 
jakie można pozyskać podczas wyrębu i wyróbce. Pomiaru drzewa, któ-
rego wyrębu sprawca nie zdążył wykonać (w wypadku usiłowania wyrę-
bu), dokonuje się tak, jak drzewa stojącego, uwzględniając sortymentację, 
której należałoby dokonać w razie wyrębu tego drzewa. Pomiar skradzio-
nego drewna będącego w posiadaniu sprawcy, w ramach prowadzonych 
oględzin, wykonuje się według analogicznych zasad. Pierwszy pomiar 
przeprowadza się, aby ustalić masy sortymentów i wartości pozyskanych 
przez sprawcę; służy on do określenia rzeczywistej wartości drewna pozy-
skanego przez sprawcę. Drugi pomiar służy do ustalenia masy i wartości 
sortymentów możliwych do uzyskania zgodnie z obowiązującymi norma-
mi. Ma on na celu oszacowanie strat Skarbu Państwa, w tym wyliczenie 
wartości zagarniętego drewna oraz określenie nawiązki. W każdym sza-
cowaniu wartości drewna, którego miąższość jest ustalana według poda-
nych zasad, należy stosować cennik dla tych sortymentów, które można 
pozyskać z danego drzewa (stosując obowiązujące zasady sortymentacji 
i  zachowując należytą staranność i  dbałość o  najlepsze wyniki wyro-
bu oraz manipulacji12 surowcem drzewnym). Nie bierze się pod uwagę 

12 Manipulacja – wyrabianie poszczególnych sortymentów surowca drzewnego 
z powalonych drzew w lesie.
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kosztów, które poniósł sprawca13. W  wypadku drewna, które ma szcze-
gólne wartości, nieznajdujące odpowiednika w pozycjach obowiązującego 
cennika, w szacowaniu należy uwzględnić specjalne właściwości drewna 
z  podaniem stosownego uzasadnienia. Wartość tę może wyliczyć tylko 
biegły z zakresu brakarstwa. Te dane służą sądowi za podstawę orzeczenia 
nawiązki w wysokości podwójnej wartości skradzionego drzewa na pod-
stawie art. 290 § 1 k.k. (względnie na podstawie art. 120 § 3 k.w.). Usta-
lenie wartości zagarniętego drewna dokonuje się przy zastosowaniu cen-
nika detalicznego (na podstawie decyzji lub zarządzenia nadleśniczego), 
obowiązującego w czasie i na terenie danej jednostki Lasów Państwowych, 
w której dokonano przestępstwa. Wartość szkody jest o tyle istotna, że od 
jej wysokości jest uzależniona kwalifikacja czynu, jako przestępstwa lub 
wykroczenia. Obliczenie wartości zagarniętego drewna stanowi załącznik 
do protokołu oględzin.

Oględzinom mogą towarzyszyć inne czynności, a  mianowicie od-
tworzenie przebiegu zdarzenia, eksperyment procesowy, przesłuchanie 
świadka, przesłuchanie podejrzanego, użycie psa tropiącego itp. Odtwo-
rzenie przebiegu zdarzenia jest kryminalistyczną rekonstrukcją zdarzenia, 
odnoszącą się do ustalenia np. zadawania ciosów, mechanizmu zdejmo-
wania znaczników z cechowanego drewna i nanoszenia na drewno będące 
przedmiotem kradzieży, techniki ścinania drewna. Celem eksperymentu 
procesowego jest wyjaśnienie okoliczności istotnych dla sprawy. Ekspe-
ryment procesowy jest uważany za czynność niepowtarzalną i może być 
przeprowadzony zarówno podczas postępowania sądowego, jak i w toku 
postępowania przygotowawczego. Decyzja o jego przeprowadzeniu zapa-
da w drodze postanowienia. Tak jak każda czynność dowodowa może być 
on przeprowadzony z urzędu przez organ prowadzący postępowanie lub 
na wniosek stron. Z przebiegu eksperymentu sporządza się protokół.

Dowody rzeczowe zebrane w toku oględzin lub zatrzymane w wyniku 
przeszukania w związku z postępowaniem załącza się do akt sprawy. W mia-
rę potrzeby umieszcza się je we wszytej do akt kopercie, na której zaznacza 
się zawartość i datę przyjęcia przedmiotu oraz nazwę organu lub nazwiska 
osoby, która go złożyła. Jeżeli przedmioty nie mogą być dołączone do akt 
sprawy ze względu na ich rozmiar, wartość lub znaczenie, przechowuje się je 
oznaczone metryczkami w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

13 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 21 czerwca 2000 r., II AKa 51/00, KZS 
2000, Nr 7-8, poz. 40.
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3.1.6. Przeszukanie 
Przeszukanie jest czynnością procesową dochodzenia zmierzającą do wy-
krycia albo zatrzymania, albo przymusowego doprowadzenia osoby po-
dejrzanej, a  także w  celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód 
w  sprawie lub podlegających zajęciu w  postępowaniu karnym (art. 219 
k.p.k.). Strażnicy leśni mogą przeprowadzić przeszukanie w ramach pro-
wadzonego postępowania karnego na podstawie art. 219 § 1 k.p.k., w ra-
mach posiadanych uprawnień do prowadzenia dochodzenia i przeszuki-
wania (art. 47 ust. 2 pkt 7 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 4 ustawy o lasach).

W sprawach o przestępstwa leśne należy w zasadzie ograniczyć prze-
szukanie do pomieszczeń gospodarskich, a przeszukanie w mieszkaniach 
przeprowadzać tylko wtedy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie ukry-
cia tam bezprawnie pozyskanego drewna lub urządzeń użytych do wycin-
ki i kradzieży drewna.

Osobę, u której ma być przeprowadzone przeszukanie, powiadamia 
się o  jego celu i  wzywa do wydania poszukiwanych przedmiotów. Od 
przeszukiwania należy odstąpić, gdy osoba podejrzana wyda poszuki-
waną rzecz. Z czynności tej należy sporządzić protokół, który powinien 
zawierać między innymi dokładny opis czasu, miejsca i  rzeczy (pomiar 
odebranego drewna). Podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba, 
u której przeprowadza się przeszukanie oraz osoba przez nią wskazana. 
Jeżeli w czasie przeszukania nie ma na miejscu właściciela, czy gospodarza 
danego pomieszczenia (gospodarstwa) należy do przeszukania wezwać 
dorosłego domownika lub sąsiada (art. 224 k.p.k.). Przeprowadzający 
przeszukanie powinien dokonać tej czynności w obecności przybranego 
świadka. Osobie, u której ma być przeprowadzone przeszukanie, należy 
okazać postanowienie sądu lub prokuratora.

W  wypadkach niecierpiących zwłoki, na podstawie art. 308 k.p.k., 
np. w celu zabezpieczenia drewna przed jego utratą lub zniekształceniem, 
można dokonać przeszukania bez nakazu nadleśniczego, jednakże straż-
nik leśny powinien okazać osobie, u której na być przeprowadzone prze-
szukanie, legitymację służbową, a następnie zwrócić się do prokuratora 
o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, zgłoszone do protokołu 
przeszukania, należy jej dostarczyć w terminie siedmiu dni postanowienie 
prokuratora lub sądu w przedmiocie zatwierdzenia przeszukania. Przed-
mioty wydane lub znalezione w  czasie przeszukania powinny być do-
kładnie opisane, a następnie zabrane lub oddane na przechowanie osobie 
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godnej zaufania z  zaznaczeniem w  pokwitowaniu, że nie wolno tych 
przedmiotów zbyć lub przekształcać, a także o obowiązku przedstawienia 
ich na każde żądanie prowadzącemu dochodzenie. Oddanie przedmiotów 
na przechowanie osobie godnej zaufania odbywa się w trybie art. 228 § 1 
oraz 2 k.p.k. Osoba ta jest odpowiedzialna za ewentualne zbycie lub znisz-
czenie powierzonych przedmiotów. Zachowanie polegające na usunięciu, 
ukryciu, zbyciu, darowaniu, niszczeniu, obciążaniu lub uszkadzaniu za-
jętych przedmiotów wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 
300 § 1 k.k., polegającego na udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia 
wierzycieli. Przedmioty zabrane podczas przeszukania należy dokładnie 
spisać i wydać pokwitowanie odbioru osobie, której je odebrano. Protokół 
przeszukania lub zatrzymania rzeczy powinien, obok ogólnych wymagań 
właściwych dla protokółu (art. 148 k.p.k.), zawierać takie elementy, jak 
dokładne oznaczenie miejsca i  czasu dokonanego przeszukania, imiona 
i nazwiska osób, które brały udział w przeszukaniu, przebieg przeszuka-
nia, dokładny opis i pomiar odnalezionego drewna, połączony z oględzi-
nami, opis innych przedmiotów stanowiących dowód przestępstwa (np. 
siekiery, piły, pojazdy itp.), wnioski i oświadczenia osób biorących udział 
w przeszukaniu, oraz wydane zarządzenie np. co do odebrania przedmio-
tów stanowiących narzędzia przestępstwa, a także żądanie osób biorących 
udział w  przeprowadzaniu przeszukania. Należy w  tym celu wpisać do 
protokołu zgłoszone oświadczenia dotyczące ich praw i interesów. Przed 
podpisaniem dokumentu należy go odczytać na głos, o  czym powinna 
być wzmianka w protokole. Po odczytaniu protokół podpisują wszystkie 
osoby biorące udział w przeszukaniu, a w razie odmowy złożenia podpi-
su przez którąkolwiek z osób, należy ująć to w protokole, podając przy-
czynę odmowy. Ewentualne poprawki dokonywane w protokole powinny 
być omówione na jego końcu (przed podpisaniem osób lub w  oddziel-
nym załączniku, który powinny podpisać wszystkie osoby biorące udział 
w przeszukaniu).

3.1.7. Przesłuchanie 
W  ramach prowadzonego dochodzenia osoby mające jakiekolwiek wia-
domości o  popełnieniu przestępstwa powinny być przesłuchane w  cha-
rakterze świadków przez strażnika leśnego prowadzącego dochodzenie. 
Protokół przesłuchania świadka stanowi środek dowodowy w  sprawie. 
Świadek obowiązany jest stawić się na każde wezwanie prowadzącego do-
chodzenie w miejscu, dniu i godzinie wskazanych w wezwaniu. Wezwanie 
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świadka powinno być doręczone mu za zwrotnym pokwitowaniem. Wzywa-
jąc świadka, należy go uprzedzić o skutkach niestawiennictwa. W wypadku 
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadka lub nieuzasadnionej od-
mowy zeznań, należy wystąpić do prokuratora z wnioskiem o ukaranie go 
karą pieniężną, a także zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowa-
dzenia świadka (art. 285 1 i 2 k.p.k.). Nie wolno przesłuchiwać jako świadka 
obrońcy lub adwokata, z którym kontaktowała się osoba zatrzymana co do 
faktów, o których dowiedział się, udzielając porady prawnej lub prowadząc 
sprawę (art. 178 pkt 1 k.p.k), ani duchownego co do faktów, o których do-
wiedział się podczas spowiedzi (art. 178 pkt 2 k.p.k.). Inny adwokat może 
być przesłuchany co do faktów objętych tajemnicą adwokacką tylko wtedy, 
gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a  okoliczność 
nie może być ustalona na podstawie innego dowodu (art. 180 § 2 k.p.k.). 
W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub ze-
zwolenia na przesłuchanie decyduje sąd w czasie posiedzenia bez udziału 
stron, w terminie nie dłuższym niż siedem dni od daty doręczenia wnio-
sku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie (art. 180 § 
2 k.p.k.). Prawo do odmowy zeznań, na podstawie art. 182 § 1 k.p.k., mają 
również osoby najbliższe dla podejrzanego, a mianowicie małżonek, wstęp-
ny (rodzice i dziadkowie), zstępny (dzieci i wnuki), rodzeństwo, powinowa-
ty w tej samej linii i stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia 
i jej małżonek, a także osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu 
z podejrzanym (art. 115 § 11 k.k.). Prawo odmowy zeznań trwa mimo usta-
nia małżeństwa lub przysposobienia (art. 182 § 2 k.p.k.). Prawo takie przy-
sługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony 
o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem (art. 182 § 3 k.p.k.).

Świadek, któremu przysługuje prawo odmowy zeznań, może 
skorzystać z  tego prawa przez złożenie oświadczenia – na piśmie 
i przesłanie go sądowi przed rozprawą14 lub też ustnie nie później niż przed 
rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym. Wówczas 
wcześniej złożone zeznanie tej osoby nie może służyć za dowód, ani też 
być odtworzone (art. 186 § 1 k.p.k.). Takie samo prawo zachowuje świadek 
w postępowaniu przygotowawczym.

Na podstawie art. 185 k.p.k. można zwolnić od złożenia zeznania lub 
odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z  oskarżonym w  szczególnie 

14 Uchwała SN z  26 października 2006 r., I  KZP 22/06, „Gazeta Prawna” 2007.  
Nr 4, s. 20.
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bliskim stosunku osobistym, jeśli osoba taka wnosi o zwolnienie. Szcze-
gólnie bliski stosunek osobisty może wynikać np. z  faktu posiadania 
wspólnego dziecka przez osobę składającą zeznania i podejrzanego bądź 
oskarżonego15. Osoby te przed ewentualnym przesłuchaniem należy 
uprzedzić o przysługującym im prawie odmowy zeznań. 

Przed przystąpieniem do przesłuchania świadka należy uprzedzić 
go o  treści art. 233 § 1 k.k. tj. o  odpowiedzialności karnej za zeznanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy. W  związku z  tym w  czasie dochodze-
nia świadek powinien podpisać oświadczenie, że został uprzedzony o tej 
odpowiedzialności (art. 190 § 2 k.p.k.). W trakcie przesłuchania świadka 
należy wypytać go dokładnie o wszystkie istotne okoliczności sprawy, mo-
gące mieć znaczenie dla ustalenia przestępstwa, winy podejrzanego oraz 
rozmiaru szkody wyrządzonej przestępstwem i sporządzić protokół, któ-
ry należy odczytać przed podpisaniem przez prowadzącego dochodzenie 
oraz przez świadka. Świadek i prowadzący dochodzenie powinni podpi-
sać każdą stronę protokołu. Poprawki i uzupełnienia należy dodatkowo 
omówić. Nie mogą zostać wykorzystane jako dowody w sprawie nie tylko 
zeznania złożone przez osobę, która skorzystała z przysługującego jej pra-
wa do odmowy ich złożenia, lecz także takie jej wypowiedzi, które zo-
stały złożone z powodu braku świadomości osoby przesłuchiwanej co do 
przysługującego jej uprawnienia, w którym to przedmiocie, wobec braku 
stosownego pouczenia nie mogła się wypowiedzieć16.

W sytuacji, gdy są sprzeczności w zeznaniach świadków lub też po-
między zeznaniem świadka i  wyjaśnieniem podejrzanego prowadzący 
dochodzenie powinien dokonać konfrontacji tych osób, zadając pytania 
identycznej treści każdej osobie i odnotowując udzielone odpowiedzi (art. 
172 k.p.k.). W razie zmiany zeznań świadka należy je skrupulatnie zapro-
tokołować. Z  przeprowadzonej konfrontacji powinien być sporządzony 
protokół.

Z art. 313 § 1 k.p.k. wynika, że jeżeli dane istniejące w chwili wszczę-
cia dochodzenia lub zebrane w jego toku uzasadniają dostateczne podej-
rzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie 
o  przedstawieniu zarzutów, ogłasza się je niezwłocznie podejrzanemu 
i przeprowadza jego przesłuchanie. Strażnik leśny wówczas przesłuchuje 

15 Postanowienie SN z 22 lutego 2006 r., III KK 222/05, „Biuletynu Sądu Najwyż-
szego” 2006 Nr 5, s. 20.

16 Postanowienia SN z 5 stycznia 2005 r., III KK 195/05, niepubl.
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tę osobę w  charakterze podejrzanego. Wyjaśnienia podejrzanego mogą 
stanowić istotne źródło informacji o przestępstwie oraz okolicznościach 
jego popełnienia. 

Przed przystąpieniem do przesłuchania podejrzanego obligatoryj-
nie należy pouczyć o przysługujących mu uprawnieniach i obowiązkach, 
w tym do składania wyjaśnień, do składania wniosków o dokonanie czyn-
ności śledztwa lub dochodzenia, do korzystania z  pomocy obrońcy, do 
żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy oraz o obo-
wiązkach i  konsekwencjach wskazanych w  art. 74, 75, 138 i  139 k.p.k., 
co na podstawie art. 300 k.p.k. jest gwarancją do obrony, w  tym o pra-
wie odmowy składania wyjaśnienia (art. 175 § 1 k.p.k.). Zapoznanie się 
podejrzanego z przysługującymi mu prawami powinno być przez niego 
potwierdzone pisemnie.

W  dochodzeniu nie jest wymagane sporządzenie postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów. W takim razie przesłuchanie osoby podej-
rzanej rozpoczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu odnotowa-
nego w protokole przesłuchania. Strażnik leśny, dokonując przesłucha-
nia podejrzanego, po sformułowaniu i  przedstawieniu podejrzanemu 
konkluzji zarzutu powinien podejrzanego zapytać, czy zarzut zrozumiał 
oraz czy przyznaje się do winy, a także czy chce złożyć wyjaśnienia. Prze-
słuchanie podejrzanego powinno być przeprowadzone w sposób dążący 
do uzyskania wyczerpujących wyjaśnień, odnoszących się do popełnie-
nia zarzucanego czynu. Służyć temu powinno takie zadawanie pytań, 
aby wyjaśnić wszystkie istotne okoliczności popełnionego przestępstwa. 
W  przypadku rozbieżności pomiędzy zeznaniami świadków a  wyja-
śnieniem podejrzanego należy dokonać konfrontacji tych osób i  z  tej 
czynności sporządzić oddzielny protokół. W sytuacji powoływania się 
przez podejrzanego na dowody, które świadczyć mogą o niesłuszności 
stawianych mu zarzutów, np. że zakwestionowane drewno pochodzi 
z jego własnego lasu, prowadzący dochodzenie powinien zbadać wyja-
śnienie podejrzanego przez przeprowadzenie niezbędnych czynności we 
wskazanym miejscu, np. przez dokonanie oględzin w lesie, itp. Podejrza-
ny przy tym ma prawo do m.in. korzystania z pomocy obrońcy, a także 
składania wniosków dowodowych, uczestniczenia w czynnościach po-
stępowania przygotowawczego oraz do wniesienia zażalenia w przypad-
kach przewidzianych w ustawie.

Podejrzany ma prawo do końcowego zapoznania się z  materiała-
mi ukończenia dochodzenia, jeżeli zgłosił taki wniosek do protokołu 
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przesłuchania (art. 321 § 1 k.p.k.). Wniosek o końcowe zapoznanie z ma-
teriałami dochodzenia podejrzany może złożyć aż do zakończenia docho-
dzenia, o czym należy go pouczyć.

Przeglądanie akt i  sporządzanie odpisów, zgodnie z  przepisem 
art. 156 § 5 k.p.k., przysługuje także w toku postępowania przygotowaw-
czego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i  przedstawicielom usta-
wowym. Decyzja o udostępnieniu akt sprawy należy do prowadzącego 
postępowanie przygotowawcze. Udostępniając akta, organ umożliwia 
sporządzanie ich uwierzytelnionych odpisów i kserokopii. Na odmowę 
udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje zaża-
lenie (art. 159 k.p.k.). 

3.1.8. Zabezpieczenie majątkowe
Na podstawie art. 291 § 2 k.p.k. w razie popełnienia przestępstwa prze-
ciwko mieniu lub wyrządzenia przestępstwem szkody w  mieniu, może 
nastąpić zabezpieczenie roszczeń o  naprawienie szkody oraz grożących 
za to kar majątkowych. Zabezpieczenie majątkowe – ze względu na to, że 
wkracza w sferę praw obywatelskich – powinno być stosowane w przy-
padkach, gdy konkretne okoliczności wskazują, że oskarżony (podejrza-
ny) może udaremnić wykonanie orzeczonych w przyszłości kar i środków 
karnych. Zabezpieczenie może nastąpić z urzędu (art. 291 k.p.k.) oraz na 
wniosek organu prowadzącego postępowanie albo pokrzywdzonego i do-
tyczy zabezpieczenia kary grzywny orzekanej: samoistnie (art. 33 § 1 k.k.), 
obok kary pozbawienia wolności (art. 33 § 2 k.k.) lub w związku z warun-
kowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności (art. 71 § 1 
k.k.), przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z  przestęp-
stwa (art. 44 § 1 k.k.) lub przepadku przedmiotów, które służyły do popeł-
nienia przestępstwa (art. 44 § 2 k.k.), nawiązki na rzecz pokrzywdzonego 
w razie skazania za przestępstwo z art. 290 § 1 k.k. (art. 290 § 2 k.k.), obo-
wiązku naprawienia szkody (art. 39 pkt 5 k.k.) oraz świadczenia pienięż-
nego orzekanego przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego 
na podstawie art. 67 § 3 k.k. Obok zabezpieczenia, które jest unormowane 
w art. 291 § 2 k.p.k., funkcjonuje zabezpieczenie roszczeń dochodzonych 
powództwem adhezyjnym, a  zgłoszone już w  postępowaniu przygoto-
wawczym, które może być zastosowane tylko na wniosek zgłaszającego 
powództwo (art. 69 § 2 k.p.k.).

W  postępowaniu przygotowawczym postanowienie o  zabezpiecze-
niu majątkowym wydaje prokurator (art. 293 § 1 k.p.k.). Powinno ono 
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odpowiadać warunkom formalnym określonym w art. 94 § 1 oraz art. 293 
§ 1 k.p.k. Postanowienie przede wszystkim powinno określać zakres za-
bezpieczenia przez wskazanie przedmiotu zabezpieczenia oraz podanie 
wysokości świadczenia pieniężnego (z tytułu przyszłego odszkodowania, 
nawiązki itp.).

Postępowanie dotyczące zabezpieczenia majątkowego stanowi nie-
zwykle istotny środek karnoprocesowy służący zapewnieniu wykonalno-
ści przyszłego orzeczenia w zakresie kar i środków karnych o charakterze 
majątkowym, a także roszczeń o naprawienie szkody wynikającej z prze-
stępstwa bezprawnej wycinki, kradzieży lub zniszczenia drzewa. Podjęcie 
decyzji o  zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego powinno być po-
przedzone zebraniem informacji o stanie majątku i o źródłach dochodów 
podejrzanego. Zabezpieczenie nastąpić może wyłącznie na mieniu oskar-
żonego (art. 291 § 1 in fine k.p.k.). Tymczasowo można zabezpieczyć tyl-
ko mienie ruchome, które nie jest wyłączone spod egzekucji (art. 295 § 3 
k.p.k.). Mienie niepodlegające egzekucji określają przepisy art. 829–835 
k.p.c. Zabezpieczenie następuje w  sposób określony w  Kodeksie postę-
powania cywilnego (art. 292 § 1 k.p.k.). Po wydaniu postanowienia o za-
bezpieczeniu majątkowym należy uzyskać klauzulę wykonalności. W tym 
celu prokurator występuje do sądu. Postanowienie o zabezpieczeniu jest 
wykonalne z  chwilą jego wydania (art. 462 § 1 k.p.k.); jego ewentualne 
zaskarżenie nie stoi na przeszkodzie do uzyskania klauzuli wykonalności. 
W sprawach przestępstw z zakresu szkodnictwa leśnego działanie sprawcy 
skierowane jest przede wszystkim przeciwko mieniu (bezprawny wyrąb 
drzewa, kradzież drewna, zniszczenie drzewa). Wobec tego na podstawie 
art. 291 § 2 k.p.k. może z urzędu nastąpić zabezpieczenie roszczeń o na-
prawienie szkody. 

Na postanowienie w sprawie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. 
Zażalenie na postanowienie prokuratora o  zabezpieczeniu rozpoznaje 
sąd rejonowy, w  którego okręgu prowadzi się postępowanie (art. 293  
§ 2 k.p.k.).

Zabezpieczenie majątkowe, w  szczególności roszczeń pieniężnych, 
następuje najczęściej przez tymczasowe zajęcie mienia w postaci rucho-
mości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z  rachunku bankowego 
bądź innej wierzytelności, albo innego prawa majątkowego (art. 747 pkt 1 
k.p.c). Zabezpieczenie może nastąpić w przypadkach niecierpiących zwło-
ki jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia (art. 
308 k.p.k.). Wówczas może nastąpić zajęcie ruchomości, wierzytelności 
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lub innych praw majątkowych, jeżeli zachodzi obawa usunięcia tego mie-
nia przez sprawcę, który nie musi posiadać statusu podejrzanego, lecz ze-
brane w sprawie dowody powinny dostatecznie uzasadniać podejrzenie, 
że osoba dopuściła się określonego przestępstwa (art. 295 § 1 k.p.k.).

Organami uprawnionymi do dokonania tymczasowego zajęcia mie-
nia, w prowadzonych sprawach w zakresie swej właściwości, są:

1) Policja (art. 295 § 1 k.p.k.);
2) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (art. 312 pkt 1 k.p.k.);
3) Straż Graniczna (art. 312 pkt 1 k.p.k.);
4)  Żandarmeria Wojskowa (art. 663 k.p.k.) i  finansowe organy do-

chodzeniowe, tj. urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, 
urząd celny, jeżeli organy te ujawniły przestępstwo, przestępstwo 
skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 113 § 1 k.k.s., art. 53  
§ 37 k.k.s.);

5)  inne organy przewidziane w  przepisach szczególnych (art. 312 
pkt 2 k.p.k. i art. 325d k.p.k.):
a) Państwowa Inspekcja Handlowa,
b) Państwowa Inspekcja Sanitarna,
c) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
d) Straż Leśna,
e) Państwowa Straż Łowiecka.

Aby zapewnić skuteczność tymczasowego zajęcia mienia, a szczegól-
nie, gdy osoba podejrzana (podejrzany) nie wydaje mienia podlegającego 
zajęciu, mają zastosowanie przepisy art. 217–235 k.p.k. Organ dokonu-
jący tymczasowego zajęcia w razie potrzeby może dokonać zatrzymania 
rzeczy, a także dokonać przeszukania, w celu odnalezienia przedmiotów 
podlegających tymczasowemu zajęciu17. Wówczas niezależnie od proto-
kołu zajęcia należy także sporządzić protokół przeszukania i zatrzymania 
rzeczy. 

W praktyce w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez 
Straż Leśną, tymczasowe zajęcie może dotyczyć drewna, a także narzędzi 
i urządzeń do jego pozyskania oraz transportu. Zajęcie mienia ruchomego 
następuje przez jego faktyczne zajęcie, natomiast w terminie siedmiu dni 
od daty dokonania zajęcia powinno być wydane postanowienie o zabez-
pieczeniu w danej sprawie, w tym też celu strażnik leśny powinien wystą-
pić z wnioskiem do prokuratora. 

17 Kolasiński B. (red.): Metodyka postępowania..., s. 103–105.
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Tymczasowe zajęcie mienia może być stosowane wyłącznie na etapie 
postępowania przygotowawczego wobec podejrzanego. Warunkiem ko-
niecznym do zastosowania tymczasowego zajęcia mienia ruchomego jest 
obawa jego usunięcia, co oznacza, że zachodzi realne niebezpieczeństwo, 
że mienie zostanie zbyte, ukryte, oddane na przechowanie, darowane innej 
osobie. Przesłanka ta powinna być udokumentowana. Tymczasowe zaję-
cie mienia ma na celu ułatwienie oraz zapewnienie możliwości wykonania 
przyszłego postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym. 

Protokół tymczasowego zajęcia powinien zawierać dane o  czasie 
i miejscu czynności oraz osobach w niej uczestniczących, opis przebiegu 
czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników, a także informa-
cję o wydanych w toku czynności postanowieniach i zarządzeniach, jeże-
li postanowienie lub zarządzenie sporządzono osobno, wzmiankę o jego 
wydaniu (art. 148 § 1 k.p.k.). Dokonując tymczasowego zajęcia, z reguły 
pozostawia się zajęte mienie ruchome u osoby podejrzanej lub oddaje na 
przechowanie osobie godnej zaufania. W wypadku zajęcia pieniędzy, pa-
pierów wartościowych czy biżuterii przedmioty te powinny być przekaza-
ne policji. 

Tymczasowe zajęcie upada, jeżeli w ciągu siedmiu dni od daty jego 
dokonania nie zostanie wydane postanowienie o  zabezpieczeniu mająt-
kowym (art. 295 § 4 k.p.k.). Wówczas uprawniony organ jest zobowiązany 
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie osobę, u której dokonano tymcza-
sowego zajęcia i osobę, której oddano pod dozór zajęte ruchomości oraz 
zwrócić zajęte mienie osobie uprawnionej, jeśli zostało zabrane.

3.1.9. Zawieszenie dochodzenia
Z powodu niedających się wyeliminować przeszkód prowadzenie postę-
powania przygotowawczego może w pewnym momencie okazać się zna-
cząco utrudnione lub wręcz niemożliwe. Aby nie podejmować decyzji 
o  umorzeniu postępowania, kończącej postępowanie, a  jedynie wstrzy-
mać bieg terminu dochodzenia, prowadzący dochodzenie może wydać 
postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego. Postępo-
wanie zawiesza się wówczas, gdy zachodzi długotrwała przeszkoda unie-
możliwiająca prowadzenie postępowania, na czas trwania tej przeszkody, 
a  szczególnie, gdy nie można ująć oskarżonego albo  nie może on brać 
udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej 
choroby (art. 22 § 1 k.p.k.). Decyzja o  zawieszeniu postępowania przy-
gotowawczego nie kończy tego stadium procesowego, lecz wstrzymuje 
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jego bieg na pewien czas z przyczyn określonych w ustawie. Przyczyna-
mi zawieszenia nie są przeszkody procesowe, lecz przeszkody faktyczne, 
uniemożliwiające prowadzenie postępowania w  określonej sytuacji, np. 
przebywanie podejrzanego za granicą lub jego długotrwała choroba. Dla-
tego sytuacja taka może mieć miejsce tylko w  fazie in personam. Kiedy 
wspomniana przeszkoda lub przeszkody faktyczne ustaną, postępowanie 
będzie mogło być kontynuowane po jego formalnym podjęciu.

Zawieszenie postępowania jest możliwe we wszystkich jego stadiach 
– w stadium postępowania przygotowawczego, a także w stadium jurysdyk-
cyjnym. Podstawę zawieszenia może stanowić jedynie długotrwała prze-
szkoda uniemożliwiająca prowadzenie procesu, a więc taka, której termin 
jest w ogóle trudny do ustalenia, bądź co najmniej tak odległy w czasie, że 
przekracza racjonalne, dopuszczalne okresy odraczania rozprawy18. Przepis 
art. 22 § 1 k.p.k. określa przyczyny prowadzące do podjęcia decyzji o zawie-
szeniu postępowania. Wyliczenie to jest przykładowe, co wynika z użytego 
przez ustawodawcę w  tym przepisie określenia „a  szczególnie”. Wyraźnie 
wskazanymi przez ustawodawcę w tym przepisie przyczynami zawieszenia 
są niemożność ujęcia podejrzanego, choroba psychiczna podejrzanego wy-
kluczająca jego udział w postępowaniu, inna ciężka choroba podejrzanego 
wykluczająca jego udział w  postępowaniu. Choroba psychiczna oskarżo-
nego w trakcie postępowania stanowi podstawę do jego zawieszenia, jeżeli 
uniemożliwia oskarżonemu udział w procesie, a więc mimo udziału obroń-
cy nie jest on w stanie kierować swym zachowaniem w toku postępowania, 
tj. w sposób właściwy rozumieć znaczenia czynności procesowych i składać 
sensownych oświadczeń19. Bezpośrednią przyczyną zawieszenia postępo-
wania na podstawie art. 11 § 2 k.p.k. może być stan oczekiwania na pre-
judykat (orzeczenie sądu wydane w konkretnej sprawie, jeżeli kara za inne 
przestępstwo nie została prawomocnie orzeczona). Procedura karna umoż-
liwia częściowe zawieszenie prowadzonego postępowania przygotowawcze-
go w stosunku do określonej osoby, jednego z podejrzanych, podżegacza, 
pomocnika czy pasera. Decyzję o zawieszeniu postępowania przygotowaw-
czego w  formie postanowienia wydaje organ prowadzący postępowanie 
przygotowawcze. Jeżeli organem tym jest nie prokurator, a strażnik leśny, 
to postanowienie wymaga pisemnego zatwierdzenia przez prokuratora  

18 Wyrok SN z 8 grudnia 1978 r., Rw 447/78, Orzecznictwo Sądu Najwyższego – 
Izba Karna i Wojskowa 1979, Nr 5, poz. 59. 

19 Wyrok SN z  18 maja 1979 r., IV KR 92/79, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. 
Wydawnictwo Prokuratury Generalnej 1979, Nr 11, poz. 156.
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(art. 325e § 1 k.p.k.). Prokurator w każdym przypadku przejmuje odpowie-
dzialność za podjętą decyzję o zawieszeniu postępowania przygotowawcze-
go, gdyż albo ją sam podejmuje, albo zatwierdza decyzję organu prowadzą-
cego dochodzenie. Zgodnie z przepisem art. 22 § 2 k.p.k. na postanowienie 
w przedmiocie zawieszenia postępowania przysługuje zażalenie. 

W czasie, kiedy postępowanie przygotowawcze jest zawieszone, na-
leży dokonać odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia dowodów 
przed ich utratą lub zniekształceniem (art. 22 § 3 k.p.k.). Po ustaniu przy-
czyny zawieszenia, decyzję o podjęciu zawieszonego postępowania w for-
mie postanowienia wydaje prokurator w postępowaniu przygotowawczym 
i sąd w postępowaniu jurysdykcyjnym20.

3.1.10. Umorzenie dochodzenia 
Jeżeli postępowanie przygotowawcze nie dostarczyło podstaw do spo-
rządzenia i wniesienia aktu oskarżenia do sądu, to następuje umorzenie 
postępowania (art. 322 § 1 k.p.k.). W tym celu prowadzący dochodzenie 
wydaje postanowienie o  umorzeniu postępowania. Postanowienie takie 
wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. Na podstawie tego przepisu 
strażnik leśny, który prowadził postępowanie przygotowawcze, umarza 
postępowanie bez konieczności zaznajomienia z materiałami postępowa-
nia i uprzedniego jego zamknięcia. 

Przyczyny, z których powodu postępowanie przygotowawcze należy 
umorzyć, zawiera art.   17 § 1 k.p.k. Wszczęte postępowanie umarza się 
przede wszystkim wtedy, gdy: 

1)  czynu nie popełniono lub brak jest danych dostatecznie uzasad-
niających podejrzenie jego popełnienia; 

2)  czyn nie nosi znamion czynu zabronionego lub ustawa stanowi, że 
sprawca nie popełnia przestępstwa; 

3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma; 
4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;
5) podejrzany zmarł;
6) nastąpiło przedawnienie karalności; 
7)  postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zo-

stało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się 
(litis pendens); 

8) sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych; 

20 Por. Z. Gostyński: Zawieszenie postępowania..., s. 101 i nast.
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9)  brak wymaganego zezwolenia lub wniosku o ściganie pochodzące-
go od osoby uprawnionej; 

10) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie, np. abolicja.
W  przepisie wymieniono przesłanki procesowe, które powodują, 

że w  określonych sytuacjach ustawodawca nakazuje umorzyć wszczę-
te postępowanie. Decyzja powinna być poparta zebranym materiałem 
dowodowym. Ponadto postępowanie przygotowawcze można umo-
rzyć na podstawie art.  18  §  1 k.p.k., jeżeli czyn nie jest przestępstwem, 
a  tylko wykroczeniem. Wówczas prokurator, odmawiając wszczęcia 
postępowania lub umarzając je, przekazuje sprawę policji (lub Straży 
Leśnej) w celu wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ukaranie, 
jeżeli np. po wszczęciu dochodzenia okaże się, że wartość skradzionego 
drewna nie przekracza 75 zł. Prokurator sam także może wystąpić z takim 
wnioskiem. Ponadto, jeżeli sąd lub prokurator dopatrzy się w czynie prze-
winienia dyscyplinarnego albo naruszenia obowiązków służbowych czy 
zasad współżycia społecznego, może – odmawiając wszczęcia postępo-
wania lub umarzając je, zwłaszcza z powodu znikomej szkodliwości spo-
łecznej czynu – przekazać sprawę innemu właściwemu organowi (art. 18 
§ 2 k.p.k.). Jeżeli podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności, 
prokurator kieruje sprawę do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowa-
nia i zastosowanie środków zabezpieczających (art. 324 § 1 k.p.k.).

Postępowanie przygotowawcze umarza się najczęściej wówczas, gdy 
nie wykryto sprawcy przestępstwa lub brakuje dowodów winy podejrza-
nego uzasadniających skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Umorzenie 
z  powodu przedawnienia nie stoi na przeszkodzie do orzeczenia prze-
padku przedmiotów21. Następuje to na wniosek prowadzącego prokura-
tora (art. 323 § 3 k.p.k.). W razie stwierdzenia, że przestępstwo zostało 
popełnione, ale czynu nie dokonała osoba występująca w postępowaniu 
przygotowawczym w charakterze podejrzanego, umarza się postępowanie 
prowadzone przeciwko tej osobie, ale postępowanie co do danego prze-
stępstwa toczy się dalej, aż do momentu wykrycia jego sprawcy lub umo-
rzenia ze względu na niewykrycie sprawcy. 

Decyzja o  umorzeniu postępowania przygotowawczego wymaga 
formy postanowienia. Dlatego każde postanowienie o  umorzeniu musi 
zawierać, oprócz elementów wskazanych w  art. 94 k.p.k., a  mianowicie 

21 Postanowienie SN z 30 lipca 2002 r., I KZP 18/02, Orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego – Izba Karna i Wojskowa 2002, Nr 9-10, poz. 76. 
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oznaczenia organu wydającego postanowienie, daty wydania postano-
wienia, opisu sprawy oraz uzasadnienia, także dokładne określenie czynu, 
który był przedmiotem prowadzonego postępowania i  jego kwalifikację 
prawną oraz wskazanie przyczyn umorzenia (art. 322 § 2 k.p.k.). Jeżeli 
umorzenie następuje po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzu-
tów lub przesłuchaniu osoby w charakterze podejrzanego, postanowienie 
o umorzeniu powinno zawierać także imię i nazwisko podejrzanego oraz 
w razie potrzeby inne dane, takie jak imię ojca, adres zamieszkania, oby-
watelstwo itp. (art. 322 § 3 k.p.k.). Postanowienie o umorzeniu śledztwa 
wydaje wyłącznie prokurator, natomiast postanowienie o umorzeniu do-
chodzenia wydaje prokurator, policja lub inny organ prowadzący docho-
dzenie przewidziany w art. 312 k.p.k. Jeżeli postanowienia o umorzeniu 
dochodzenia nie wydaje prokurator, wymaga ono zatwierdzenia przez 
prokuratora (art. 325e § 2 k.p.k.). Zażalenie na postanowienie o  umo-
rzeniu dochodzenia przysługuje stronom, instytucji państwowej lub sa-
morządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie oraz osobom 
określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-
277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie 
karne wszczęto w wyniku złożonego przez nich zawiadomienia, a wskutek 
tego przestępstwa doszło do naruszenia ich praw (art. 306 § 1a k.p.k.). 

Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestęp-
stwie nie zostanie w  ciągu sześciu tygodni powiadomiona o  wszczęciu 
albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora 
nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, do którego zło-
żono zawiadomienie (art. 306 § 3 k.p.k.). 

3.1.11. Warunkowe umorzenie postępowania karnego 
Skarga nie zawsze przybiera postać aktu oskarżenia. Rolę skargi publicznej 
pełni także wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przez 
sąd. Zgodnie z przepisem art. 336 i art. 325i § 3 k.p.k. wniosek do sądu 
o warunkowe umorzenie postępowania zamiast aktu oskarżenia może spo-
rządzić prokurator lub inny z organów nieprokuratorskich, jeżeli są speł-
nione przesłanki uzasadniające ten wniosek. Wniosek jest formą skargi 
i inicjuje postępowanie w sądzie, spełniając typowe dla skargi funkcje pro-
cesowe22. Wniosek o  warunkowe umorzenie postępowania zastępuje akt 
oskarżenia. Osoba, co do której skierowano do sądu wniosek o warunkowe 

22 S. Stachowiak: Charakter prawny..., s. 179.
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umorzenie postępowania, jest także oskarżona i wnosi się o rozstrzygnięcie 
kwestii jej odpowiedzialności karnej przez sąd z propozycją, by nie orzekać 
wobec niej kary. 

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania musi zawierać więk- 
szość elementów przewidzianych dla aktu oskarżenia, takich jak: imię 
i  nazwisko oskarżonego i  inne dane osobowe oraz dokładne określenie 
zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu 
i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości po-
wstałej szkody, wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany 
czyn podlega, wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu 
postępowania (art. 332 § 1 pkt 1-2 oraz 4-5 k.p.k.). Wniosek o  warun-
kowe umorzenie postępowania powinien zawierać uzasadnienie. Może 
ono ograniczyć się do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina 
oskarżonego nie budzi wątpliwości oraz okoliczności przemawiających 
za warunkowym umorzeniem. We wniosku prowadzący postępowanie 
może wskazać proponowany okres próby, a także obowiązki, które należy 
nałożyć na oskarżonego oraz wnioski co do dozoru. Powinny one wynikać 
z  okoliczności popełnienia czynu i  sankcji przewidzianych dla danego 
występku.

Z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego organ 
prowadzący postępowanie przesyła sądowi akta postępowania przygoto-
wawczego wraz z załącznikami. O przesłaniu do sądu wniosku o warun-
kowe umorzenie strażnik leśny zawiadamia oskarżonego i ujawnionego 
pokrzywdzonego, a także osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomie-
nie o przestępstwie. Jeżeli oskarżony sprzeciwia się warunkowemu umo-
rzeniu lub kiedy sąd uznaje, że warunkowe umorzenie w  czasie posie-
dzenia byłoby nieuzasadnione, to na podstawie art. 341 § 2 k.p.k. kieruje 
sprawę na rozprawę. Jeśli podczas rozpoznawania wniosku prokuratora 
o warunkowe umorzenie postępowania sąd stwierdzi oczywisty brak fak-
tycznych podstaw oskarżenia, to obowiązany jest umorzyć postępowanie 
bezwarunkowo23.

Organem uprawnionym do warunkowego umorzenia postępo-
wania jest wyłącznie sąd (art. 66 §  1  k.k.). Strażnik leśny – na mocy 
art. 325i § 1 w zw. z  art. 336 k.p.k. – ma uprawnienia do sporządzenia 
i  skierowania wniosku do sądu o warunkowe umorzenie postępowania.  

23 Postanowienie SN z 27 listopada 1998 r., WZ 68/98, Orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego – Izba Karna i Wojskowa 1999, Nr 3-4, poz. 20. 
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Na rozstrzygnięcie sądu co do dowodów rzeczowych w  wyroku sądu 
o warunkowym umorzeniu postępowania na podstawie art. 342 § 4 k.p.k. 
prokuratorowi, pokrzywdzonemu i oskarżonemu przysługuje zażalenie.

3.1.12. Sporządzenie i wniesienie aktu oskarżenia 
Jeżeli w postępowaniu przygotowawczym udało się zgromadzić dosta-
teczny materiał do ustalenia popełnienia przestępstwa i ujawnienia osoby 
sprawcy, to organ prowadzący postępowanie sporządza i wnosi do sądu 
skargę w formie aktu oskarżenia. Sporządzenie skargi i wniesienie jej do 
sądu pierwszej instancji przez uprawnionego oskarżyciela jest doniosłym 
aktem w trakcie całego postępowania karnego. Postępowanie karne prze-
chodzi ze stadium postępowania przygotowawczego w stadium postępo-
wania sądowego. Z uwagi na to, że polski system karny według art. 14 § 1 
k.p.k. jest oparty na zasadzie skargowości, przesłanką procesową jest skar-
ga, czyli skierowane do sądu żądanie uprawnionego oskarżyciela wszczę-
cia postępowania sądowego i  ustalenie odpowiedzialności oznaczonej 
osoby za określone zarzucane jej przestępstwo24. 

Akt oskarżenia musi odpowiadać wymaganiom określonym w prze-
pisach art. 332 oraz 333 k.p.k. i zawierać określenie oskarżonego w formie 
podania jego imienia i nazwiska oraz innych danych o nim: data i miejsce 
urodzenia, pochodzenie społeczne, zawód, wykształcenie, stan rodzinny 
oraz majątkowy, dotychczasowa karalność, a  także miejsce zamieszka-
nia. Ponadto skarga powinna zawierać dokładne określenie zarzucanego 
oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczno-
ści jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szko-
dy, czyli konkluzję zarzutu. Istotnym elementem jest też wskazanie prze-
pisu ustawy karnej, pod które podpada zarzucany czyn, czyli kwalifikacja 
prawna zarzucanego czynu (art. 332 § 1 pkt 4 k.p.k.).

Do aktu oskarżenia należy dołączyć tyle jego odpisów, ilu jest 
oskarżonych. Kodeks postępowania karnego nie wymaga sporządzania 
uzasadnienia dla aktu oskarżenia, gdy postępowanie było prowadzo-
ne w  trybie dochodzenia (art. 332 § 3 k.p.k.). Dlatego akt oskarżenia 
sporządzony przez Straż Leśną może nie zawierać uzasadnienia25. Akt 
oskarżenia nie musi zawierać uzasadnienia, jednak powinien spełniać 

24 T. Nowak, S. Stachowiak: Prawo karne procesowe..., s. 65. 
25 Uchwała SN z 30 czerwca 2004 r., sygn. akt I KZP 10/04; [w:] Serwis Prawny 

Rzeczypospolitej on line z 18 grudnia 2004 r.; „Przegląd Leśniczy” 2004, Nr 6-7, s. 22. 
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wszystkie pozostałe wymagania formalne. Ustawodawca przewiduje 
jedynie możliwość zrezygnowania ze sporządzania uzasadnienia aktu 
oskarżenia, ale tego nie nakazuje. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada 
warunkom formalnym, to prezes sądu zwraca go oskarżycielowi pu-
blicznemu w celu uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni (art. 337 
§ 1 k.p.k.).

Do wiadomości sądu, w załączniku do aktu oskarżenia, załącza się 
listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z  podaniem ich adresów oraz 
świadków (art. 333 § 1 oraz 3 k.p.k.). Nie dotyczy to korzyści majątkowej 
podlegającej zwrotowi innemu podmiotowi. Zgodnie z art. 333 § 1 k.p.k. 
akt oskarżenia powinien także zawierać listę osób (świadków), których 
wezwania na rozprawę główną żąda oskarżyciel oraz wykaz przeprowa-
dzenia podczas rozprawy głównej innych dowodów. W  aktach docho-
dzenia przesyłanych do sądu z aktem oskarżenia powinna znajdować się 
informacja dotycząca dotychczasowej karalności oskarżonego z Central-
nego Rejestru Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wraz z  aktem 
oskarżenia przesyła się do sądu akta postępowania przygotowawczego ra-
zem z załącznikami oraz po jednym odpisie aktu oskarżenia dla każdego 
oskarżonego (art. 334 § 1 k.p.k.). 

Zgodnie z przepisem art. 334 § 2 k.p.k., o przesłaniu aktu oskarżenia 
do sądu oskarżyciel publiczny zawiadamia oskarżonego i pokrzywdzone-
go, a także osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestęp-
stwie. Pokrzywdzony powinien być zarazem pouczony o uprawnieniach 
związanych z dochodzeniem roszczeń majątkowych, a także o prawie do 
zgłoszenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłko-
wego. Sądem właściwym, do którego strażnik leśny wnosi akt oskarżenia 
jest sąd rejonowy, w którego okręgu popełniono przestępstwo (art. 31 § 1 
k.p.k.). 

Akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia pu-
blicznego wnosi do sądu oskarżyciel publiczny, którym jest prokurator 
(art. 45 § 1 k.p.k.). Wyjątkowo oskarżycielem publicznym może być inny 
organ państwowy, niebędący prokuratorem (art. 45 § 2 k.p.k.) i w tej roli 
wystąpić może (na mocy szczególnych przepisów ustawy, określających 
zarazem zakres jego działania) np. strażnik leśny. Nie dotyczy to policji, 
bowiem policjant sporządza skrócony akt oskarżenia, który wymaga za-
twierdzenia przez prokuratora i to on wnosi go do sądu. Uprawnienia po-
licji są wyraźnie ograniczone w porównaniu z innymi organami upraw-
nionymi do prowadzenia dochodzeń. Oskarżyciel, wnosząc skargę, opiera 
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ją na faktach, które w  jego ocenie stwarzają wystarczającą podstawę do 
rozpoczęcia postępowania sądowego i ustalenia przez sąd odpowiedzial-
ności określonej osoby. 

Wniesienie do sądu aktu oskarżenia wywołuje stan zawisłości sprawy 
(lis pendens) w sądzie pierwszej instancji za dane przestępstwo. Z chwi-
lą wniesienia skargi sprawa zostaje przywiązana do sądu, a  oskarżyciel 
publiczny traci władztwo nad skargą. Skarga oskarżyciela publicznego 
uzyskuje byt niezależny od jego woli, z chwilą wniesienia aktu oskarżenia 
prokurator, a  także nieprokuratorski organ oskarżycielski, traci bowiem 
uprawnienia do modyfikowania zarówno opisu, jak i kwalifikacji prawnej 
zarzucanego czynu. Może jedynie albo odstąpić od oskarżenia, albo zło-
żyć wniosek o zmianę opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, jednakże pod 
warunkiem niewykraczania poza zakres tożsamości czynu wyznaczony 
zdarzeniem faktycznym, stanowiącym podstawę oskarżenia26.

3.2. Postępowanie sądowe 

Jeżeli po dokonaniu formalnej kontroli aktu oskarżenia (art. 337 k.p.k.) 
sąd uzna, że odpowiada on warunkom formalnym, prezes sądu zarządza 
doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając go do składania wnio-
sków dowodowych w terminie siedmiu dni od doręczenia mu aktu oskar-
żenia (art. 338 § 1 k.p.k.). 

3.2.1. Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy 
Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy jest skróconą formą rozpatrzenia 
sprawy, stwarzającą możliwość przyśpieszenia postępowania procesowego 
i oznacza zawarcie swoistego porozumienia między sprawcą czynu a orga-
nem procesowym. W jego wyniku sprawca ma szansę na wymierzenie mu 
łagodniejszej kary, zaś organ procesowy jest zwolniony od prowadzenia 
sformalizowanego postępowania.

Wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym 
kar lub innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym za przypisa-
ny mu występek, bez przeprowadzenia rozprawy, może być skierowany do 
sądu, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, 

26 Postanowienie SN z 13 grudnia 2005 r., III KK 318/05, niepubl.
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a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte 
(art. 335 § 1 k.p.k.). Uzgodnienie może obejmować również poniesienie 
przez oskarżonego kosztów postępowania (art. 335 § 1 zd. 2 k.p.k.). Z ta-
kim wnioskiem może wystąpić nie tylko prokurator. Dyspozycja przepisu 
art. 335 § 1 k.p.k. odnosząca się do prokuratora obejmuje także inne orga-
ny prowadzące dochodzenie; nie dotyczy to jednakże policji, gdyż według 
art. 325i § 3 k.p.k. mowa jest o uprawnieniach przysługujących organom 
nieprokuratorskim, o których mowa w art. 325d k.p.k.

Zgodnie z art. 343 § 1 i 2 k.p.k., wniosek co do wymierzenia kar może 
przewidywać zastosowanie nadzwyczajnego ich złagodzenia lub orzeczenie 
środków karnych wymienionych w art. 39 pkt. 1-3, 5-8 k.k., jeżeli zarzucany 
występek jest zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze do pięciu lat, 
a okres próby nie może przekroczyć 10 lat. Sąd przede wszystkim może uza-
leżnić uwzględnienie wniosku od naprawienia szkody w całości albo w części, 
bądź od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 343 § 3 k.p.k.). 

Uzgodnienie kary lub środka karnego musi nastąpić na etapie postę-
powania przygotowawczego. Nie może dojść do tego uzgodnienia, dopóki 
nie zostaną stwierdzone ustawowe przesłanki umożliwiające skazanie bez 
rozprawy, a najpóźniej do sporządzenia aktu oskarżenia. Określając ro-
dzaj i wysokość kary lub środek karny, należy też brać pod uwagę możli-
wość łagodniejszego potraktowania sprawcy aniżeli wynikałoby to z usta-
wowego zagrożenia. 

Organ prowadzący postępowanie informuje podejrzanego i ujawnio-
nego pokrzywdzonego o  możliwości wystąpienia z  wnioskiem o  skaza-
nie bez przeprowadzenia rozprawy (art. 334 § 2 k.p.k.). Jest to propozycja 
oskarżyciela uzgodniona z podejrzanym, a skierowana do sądu, by ten wy-
mierzył mu karę lub zastosował środek określony we wniosku bez prze-
prowadzenia rozprawy. Wniosek musi zawierać uzgodnioną z podejrza-
nym propozycję co do wymiaru kary lub środka karnego (nie kwalifikacji 
prawnej czynu), wobec tego nie może być skierowany bez uprzedniego 
uzgodnienia go z podejrzanym (osobiście przez podejrzanego – nie może 
tego uczynić jego obrońca). Decyduje o tym zawsze podejrzany i jego wola 
jest tu najważniejsza.

Jeśli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem o wydanie wyro-
ku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków prze- 
widzianych w Kodeksie karnym za przypisany mu występek, bez przepro-
wadzenia rozprawy, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podej-
rzanego nie budzą wątpliwości, to prokurator (lub inny organ) może nie 
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przeprowadzać dalszych czynności dowodowych. Przeprowadza się jednak 
czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można 
ich przeprowadzić podczas rozprawy (art. 335 § 2 k.p.k.). 

Na podstawie obecnej regulacji prawnej, z wnioskiem o skazanie bez 
rozprawy wystąpić może inny niż prokurator organ oskarżycielski, jeśli 
czyn podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Wobec tego 
strażnik leśny prowadzący dochodzenie jest także uprawniony do wystą-
pienia z takim wnioskiem, jeżeli uzna, że istnieją warunki do ewentual-
nego wystąpienia z  takim wnioskiem, a  w  świetle zebranych dowodów 
wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości. Następnie przedkłada 
tę propozycję podejrzanemu i w razie wyrażenia przez niego zgody spo-
rządza wniosek, a podejrzany go podpisuje. Należy mieć na uwadze, że 
niezbędne jest ustalenie rozmiarów szkody popełnionej przestępstwem 
z  uwagi na konieczność zabezpieczenia praw pokrzywdzonego i  możli-
wość uzależnienia przez sąd skazania bez rozprawy od naprawienia szko-
dy lub zobowiązania oskarżonego do jej naprawienia. Wyrażenie zgody 
przez podejrzanego na skazanie złożone w trybie art. 335 § 1 k.p.k. nie 
zwalnia sądu, a wcześniej prokuratora, od obowiązku zbadania, czy oskar-
żony jest rzeczywiście winny popełnienia zarzuconego mu przestępstwa27. 

Ostateczna decyzja co do tego, czy uwzględnić wniosek prokuratora lub 
innego oskarżyciela publicznego o skazanie oskarżonego bez przeprowa-
dzenia rozprawy, należy do sądu. 

Decyzja sądu uwzględniająca wniosek o  skazanie bez przeprowa-
dzenia rozprawy zobowiązuje ten sąd do wymierzenia kary zgodnej z ak-
ceptowanym wnioskiem, a orzeczenie kary surowszej lub środka karnego 
nieprzewidzianego w tym wniosku jest rażącym naruszeniem prawa pro-
cesowego, mającym wpływ na treść orzeczenia, także w rozumieniu art. 
523 k.p.k. Wymierzenie kary surowszej oznacza złamanie swoistej ugody 
określającej warunki poddania się karze i stanowi podstawę do apelacji, 
gdyż jest naruszeniem prawa procesowego mającym istotny wpływ na 
treść wyroku28. Sąd jest związany wnioskiem umieszczonym przez pro-
kuratora w akcie oskarżenia, gdyż jego treść jest wynikiem porozumienia 
oskarżyciela i oskarżonego, którzy zgadzają się na takie jak we wniosku 

27 Wyrok SN z 22 sierpnia 2001 r., III KKN 372/99, Orzecznictwo Sądu Najwyższe-
go „Prokuratura i Prawo” 2002, Nr 2, poz. 6.

28 Wyrok Sądu Apelacyjnego z  19 stycznia 2005 r., II AKa 257/04, „Krakowskie 
Zeszyty Sądowe” 2005, Nr 4, s. 34.
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rozstrzygnięcie w  sprawie, szczególnie co do kar i  środków karnych29. 
Obowiązek naprawienia szkody jest środkiem karnym, a więc może być 
orzeczony również w wyroku wydanym w trybie art. 335 k.p.k., a tym sa-
mym uzgodnienie, o którym mowa w powołanym przepisie, może doty-
czyć i tej kwestii. Warunkiem niezbędnym do takich uzgodnień, a w dal-
szej fazie postępowania orzeczenie przez sąd tego środka karnego, jest 
złożenie stosownego wniosku przez pokrzywdzonego lub inną osobę 
uprawnioną30. Pominięcie we wniosku prokuratora o skazanie oskarżone-
go bez rozprawy żądania orzeczenia obligatoryjnego środka karnego zo-
bowiązuje sąd bądź do ewentualnego wezwania podczas posiedzenia pro-
kuratora do uzupełnienia wniosku i odebrania w tym przedmiocie zgody 
oskarżonego (negocjacje w  tym zakresie), bądź do skierowania sprawy 
na rozprawę oraz uznania, że nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku 
i sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych (art. 343 § 5 k.p.k. – 
w treści obowiązującej w orzekania, przed nowelizacją), a nie w trybie art. 
335 k.p.k.31. Do katalogu przestępstw, co do których możliwe jest skazanie 
bez rozprawy, należy zaliczyć z pewnością przestępstwa szkodnictwa le-
śnego, gdyż jako występki są one zagrożone karą pozbawienia wolności 
o górnym zagrożeniu do pięciu lat, czyli niższym niż 10 lat.

Oskarżony może cofnąć zgodę na skazanie bez rozprawy, uznając 
z różnych powodów, że skazanie w tym trybie może być dla niego nieko-
rzystne. Oświadczenie w tej kwestii – tak samo jak zgoda – powinno być 
złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Strażnik leśny ma uprawnienia 
do złożenia takiego wniosku, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby akt 
oskarżenia kierowany do sądu przez Straż Leśną zawierał załączony wnio-
sek o skazanie oskarżonego za zarzucany mu występek kradzieży drewna 
bez przeprowadzenia rozprawy.  Gdy wystąpią jakiekolwiek wątpliwości 
w zakresie elementów umożliwiających zastosowanie instytucji określo-
nej w art. 335 k.p.k., sąd jest obowiązany rozpoznać sprawę na zasadach 
ogólnych, tj. w postępowaniu zwyczajnym lub uproszczonym. 

29 Postanowienie SN z 3 sierpnia 2000 r., WKN 16/2000, Orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego – Izba Wojskowa 2000, Nr 11-12, poz. 101 oraz postanowienie SN z  20 
kwietnia 2005 r., I  KZP 10/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa 
2005, Nr 4, poz. 42.

30 Wyrok SN z 17 sierpnia 2006 r., WK 18/02, „Prokuratura i Prawo” 2007, Nr 1, 
poz. 14.

31 Wyrok SN z 4 marca 2005 r., WK 3/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Spra-
wach Karnych 2005, Nr 1, poz. 496.
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3.2.2. Postępowanie mediacyjne
Postępowanie mediacyjne może być stosowane w stadium zarówno przy-
gotowawczym, jak i  sądowym. W postępowaniu sądowym uzasadnione 
jest sięganie po mediację, zwłaszcza gdy istnieje szansa, że jej wynik może 
wpłynąć na sposób rozstrzygnięcia w przedmiocie procesu. Na wniosek 
strony lub za zgodą stron sąd zgodnie z art. 23a k.p.k. może wyznaczyć 
odpowiedni termin przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Do 
korzystania z  mediacji upoważnione są także nieprokuratorskie organy 
dochodzeniowe – policja, w tym także Straż Leśna (art. 325i § 2 k.p.k.)32. 
Zgodnie z treścią art. 339 § 4 k.p.k. prezes sądu kieruje sprawę na posie-
dzenie, gdy zachodzi potrzeba rozważenia możliwości przekazania spra-
wy do postępowania mediacyjnego. Wówczas sąd wzywa strony i  infor-
muje o  możliwości poddania sprawy mediacji, z  zastrzeżeniem, że bez 
ich wniosku lub zgody sąd nie może podjąć pozytywnej decyzji w  tym 
zakresie. 

Postępowanie mediacyjne może prowadzić instytucja lub osoba god-
na zaufania, a konsekwencją jest sprawozdanie z jego przebiegu i wyniki, 
które przedstawia się sądowi (art. 23a § 4 k.p.k.). Mediacji nie mogą pro-
wadzić czynni zawodowo sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy praw-
ni i aplikanci tych zawodów, a także osoby zatrudnione w sądzie, proku-
raturze lub instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw (policja, ABW, 
Straż Graniczna, finansowe organy ścigania itp.). Z  § 3 rozporządzenia 
z 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach 
karnych33 wynika, że gdy chodzi o osoby godne zaufania jako mediatorów, 
mediacja może być powierzona tylko takiej osobie, która jest polskim oby-
watelem z pełnią praw publicznych, ukończyła 26 lat, nie była skazywana 
za przestępstwa, posiada odpowiednie doświadczenie życiowe i umiejęt-
ności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą wiedzę, zwłaszcza z za-
kresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa i daje rę-
kojmię należytego wykonywania obowiązków, a została przy tym wpisana 
do wykazu mediatorów prowadzonego przez sąd okręgowy. Na podstawie 
§ 2 rozporządzenia z 2003 r. dotyczącego prowadzenia mediacji, to mogą 
być osoby, które zgodnie ze swymi statutowymi celami powołane zostały 

32 T. Grzegorczyk: Kodeks postępowania..., s. 130.
33 Dz.U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020.
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do realizacji zadań w zakresie resocjalizacji, ochrony interesu publiczne-
go bądź ważnych interesów indywidualnych lub ochrony wolności i praw 
człowieka, a także inne wpisane do wspomnianego już wykazu mediato-
rów prowadzonego przez sąd okręgowy. Decyzję o skierowaniu sprawy na 
drogę postępowania mediacyjnego podejmuje sąd na etapie postępowa-
nia procesowego, a prokurator lub inny organ dochodzenia (art. 325i § 2 
k.p.k.) – na etapie postępowania przygotowawczego. Decyzja wydawana 
jest w formie postanowienia.

Mediacja nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Okresu prowadzenia 
postępowania mediacyjnego nie wlicza się do czasu trwania dochodzenia 
lub śledztwa (art. 23a § 2 k.p.k.). Miesięczny okres mediacji ma charakter 
instrukcyjny i w uzasadnionych wypadkach można dłużej oczekiwać na 
jego zakończenie, jeżeli istnieją szanse porozumienia lub gdy jego opóź-
nienie nastąpiło z  przyczyn obiektywnych. Regulacja prawna mediacji 
nakierowana jest na konsensualne zakończenie postępowania w sprawie 
karnej, co prokuratorowi (lub innemu uprawnionemu organowi) pozwala 
rozwiązać problem bez formalnego procesu lub też zakończyć postępowa-
nie przygotowawcze w terminach przewidzianych przez kodeks.

Mediacja przede wszystkim stwarza szansę na pojednanie między 
pokrzywdzonym a oskarżonym oraz ewentualne zawarcie porozumienia 
w kwestii naprawienia szkód wyrządzonym przestępstwem, a także budu-
je płaszczyznę do przyśpieszenia wydania orzeczenia kończącego sprawę. 
Mediacja ma zastosowanie w sprawach drobniejszych, ale zarazem w swej 
istocie jest przejawem sprawiedliwości naprawczej – przynosi korzyści 
w  pierwszej kolejności ofierze. Pomiędzy podejrzanym a  pokrzywdzo-
nym, a następnie sprawcy przestępstwa i organom wymiaru sprawiedli-
wości mediacja pozwala na rozwiązanie sprawy w sposób konsensualny. 
Instytucja ta umożliwia sprawcy uniknąć surowej kary i  stygmatyzacji, 
pozwala także zrozumieć krzywdy i szkody wyrządzone ofierze, daje moż-
liwość świadomego i dobrowolnego ich naprawienia oraz przeciwdziała-
nia powrotowi na drogę przestępstwa34.

3.2.3. Dobrowolne poddanie się karze
Dobrowolne poddanie się karze polega na złożeniu przez oskarżone-
go wniosku, aby sąd wydał wyrok skazujący i  wymierzył mu określoną 
karę lub środek karny, bez przeprowadzania postępowania dowodowego. 

34 E. Kruk: Znaczenie postępowania mediacyjnego..., s. 438.
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Dobrowolne poddanie się karze jest określone w  art. 387 k.p.k. Celem 
tej procedury jest skrócenie postępowania przed sądem przy zachowa-
niu praw oskarżonego i pokrzywdzonego. Wniosek musi zostać złożony 
w toku postępowania przygotowawczego w formie pisemnej lub ustnie do 
protokołu przez oskarżonego, do zakończenia składania pierwszych wyja-
śnień przez wszystkich oskarżonych podczas rozprawy głównej. Wniosek 
o dobrowolne poddanie się karze może być uwzględniony w przypadku, 
gdy zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

–  czyn zarzucany oskarżonemu stanowi występek;
–  okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości 

(oskarżony przyznał się do popełnienia czynu i do winy, co znajdu-
je potwierdzenie w materiale dowodowym);

–  prokurator nie sprzeciwi się wnioskowi;
–  pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz 

pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wnio-
sku, nie zgłosi sprzeciwu;

–  cele postępowania karnego zostaną osiągnięte w całości mimo nie-
przeprowadzenia rozprawy. 

Sąd nie jest związany treścią wniosku oskarżonego i może uzależnić 
jego uwzględnienie od np. zobowiązania sprawcy do naprawienia szkody 
wyrządzonej przestępstwem. Oskarżyciel powinien wziąć udział w  roz-
prawie, gdy rozpatrywany jest wniosek oskarżonego o wydanie wyroku 
skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Niesta-
wiennictwo na rozprawę pokrzywdzonego lub oskarżyciela publicznego 
nie jest przeszkodą do uwzględnienia wniosku. W postępowaniu uprosz-
czonym niestawiennictwo oskarżyciela nie wstrzymuje toku rozprawy 
pod warunkiem, że został on prawidłowo zawiadomiony (art. 477 k.p.k.). 
Sąd, orzekając, jest związany wnioskiem.

Według przepisu art. 387 § 2 k.p.k. uwzględnienie przez sąd wniosku 
oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary 
lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego jest 
możliwe tylko wtedy, gdy nie budzi wątpliwości nie tylko główna kwestia 
sprawstwa czynu przez określoną osobę, ale także wszelkie okoliczności, 
które są istotne do ustaleń o  odpowiedzialności karnej sprawcy, w  tym 
do właściwej oceny prawnej czynu będącego przedmiotem osądu35. Fakt, 

35 Wyrok SN z  19 października 2004 r., II KK 279/04, Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa 2005, Nr 6, poz. 52.
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że oskarżony w  toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się 
do zarzucanego mu przestępstwa, a uczynił to dopiero podczas rozprawy 
głównej, nie jest przeszkodą uznania przez sąd, iż „okoliczności popełnienia 
przestępstwa nie budzą wątpliwości” w rozumieniu art. 387 § 2 k.p.k.36.

Istota stosowania instytucji określonej w art. 387 k.p.k. sprowadza się 
do oceny przez sąd, czy istnieją warunki do zrezygnowania z prowadzenia 
postępowania na zasadach ogólnych, a  jedną z przesłanek tej oceny jest 
stwierdzenie, że proponowany i następnie uzgodniony wymiar kary oraz 
inne składniki w  mającym zapaść wyroku skazującym są trafne. Każde 
odstępstwo od poczynionych uzgodnień bez wiedzy i zgody stron stanowi 
rażące naruszenie art. 387 § 2 k.p.k.37. 

Wyrok wydany w  warunkach dobrowolnego poddania się karze 
podlega kontroli instancyjnej na ogólnych zasadach. Wymiar kary zo-
staje orzeczony w  rezultacie akceptacji przez sąd wniosku oskarżonego 
przy braku sprzeciwu prokuratora oraz pokrzywdzonego, jednakże każda 
ze stron może wnieść apelację od wyroku. Strażnik leśny, który wniósł 
oskarżenie, ma prawo składania wniosku o  sporządzenie i  doręczenie 
uzasadniania wyroku, a także wniesienia apelacji. W razie nieuwzględnie-
nia wniosku o dobrowolne poddanie się karze, sąd prowadzi rozprawę na 
ogólnych zasadach. 

3.2.4. Popieranie aktu oskarżenia
Zasadniczą częścią postępowania karnego jest rozprawa główna. Po-
lega to na merytorycznym rozpatrzeniu zarzutu w  skardze złożonej 
przeciwko konkretnemu oskarżonemu, poprzez ustalenie istotnych dla 
sprawy okoliczności faktycznych i  prawnych przez organ orzekający, 
jakim jest sąd.

Rozprawa główna rozpoczyna się od wywołania rozprawy poprzez 
podanie numeru sprawy, nazwiska oskarżonego i oznajmienia zaintere-
sowanym o możliwości wejścia na salę rozpraw. Po wywołaniu przewod-
niczący sprawdza obecność osób wezwanych i zawiadomionych, a w razie 
niestawiennictwa stron procesowych i ich przedstawicieli sprawdza pra-
widłowość wezwań oraz usprawiedliwienie nieobecności. 

36 Wyrok SN z 30 marca 2005 r., WA 4/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba 
Karna i Wojskowa 2005, Nr 7-8, poz. 65.

37 Wyrok SN z 15 lutego 2006 r., II KK 154/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
2006, Nr 9, poz. 11.
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W trakcie przewodu sądowego sąd merytorycznie rozpatruje skar-
gę wniesioną wobec oskarżonego w  akcie oskarżenia. Przewód sądo-
wy składa się z otwarcia przewodu sądowego, złożenia wyjaśnień przez 
oskarżonego, postępowania dowodowego oraz zamknięcia przewodu 
sądowego. Przewód sądowy rozpoczyna odczytanie aktu oskarżenia 
(art. 385 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia odczytuje strażnik leśny występu-
jący w rozprawie w roli oskarżyciela publicznego. Gdy nie uczestniczy 
w  rozprawie, czyni to protokolant. Osobisty udział oskarżyciela pu-
blicznego jest ważny z uwagi na to, że w akcie oskarżenia jest wyraźnie 
sformułowany zarzut i  jego kwalifikacja prawna. Po odczytaniu aktu 
oskarżenia przewodniczący składu orzekającego poucza oskarżonego 
o  prawie do odmowy wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, a  także 
kieruje pytania, czy ten przyznaje się do zarzucanego czynu i czy chce 
złożyć wyjaśnienia.

W  postępowaniu uproszczonym rozprawa może być prowadzona 
nawet jeśli oskarżony nie stawił się, chociaż był prawidłowo wezwany 
podobnie jak jego obrońca. W  takiej sytuacji sąd może wydać wyrok 
zaoczny. Możliwość wydania wyroku zaocznego ma w założeniu usta-
wodawcy przeciwdziałać ewentualnemu utrudnianiu rozstrzygnięcia 
sprawy przez oskarżonego przez jego niestawiennictwo. Orzekanie 
zaoczne sprzyja szybkiemu zakończeniu procesu i  zwiększeniu jego 
efektywności.

Podczas rozprawy przewodniczący udziela głosu stronom, w  tym 
oskarżycielowi publicznemu. Na etapie przemówienia stron strażnik leśny 
występujący w sprawie jako oskarżyciel – analizuje całokształt ujawnio-
nego na rozprawie materiału dowodowego, poddając go własnej ocenie 
i przez sformułowaną wypowiedź sugeruje sądowi przyjęcie jego stanowi-
ska. Retoryczna aktywność strażnika leśnego w trakcie przewodu sądowe-
go, sugestywna i zwarta wypowiedź popierająca złożony akt oskarżenia, 
wzbogacona o  wnioski wynikające zarówno z  materiału gromadzonego 
w postępowaniu przygotowawczym, jak i z przebiegu przewodu sądowe-
go, istotnie umacniają pozycję oskarżenia. 

Oskarżyciel publiczny w końcowym przemówieniu jest upoważniony 
do wnioskowania o odpowiedzialności i sankcji karnej, co stanowi suge-
stię doboru właściwego wymiaru kary, którą wyraża przedstawiciel, re-
prezentujący interesy państwa i społeczeństwa. Oskarżyciel powinien przy 
tym wskazać sądowi wszystkie argumenty przemawiające za zasadnością 
aktu oskarżenia, jak również to, na czym polega jego zdaniem niesłuszność 
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obrony, społeczna szkodliwość czynu, zadania represyjne i wychowawcze 
kary, szczególnie w  zakresie przestrzegania porządku prawnego. Jest to 
wypełnienie funkcji oddziaływania i kształtowania świadomości prawnej 
społeczeństwa38.

Nadleśnictwo, a przede wszystkim posterunek Straży Leśnej, powi-
nien pozostawać w stałym kontakcie z sądem, aby wyznaczyć termin roz-
prawy, w  tym więcej spraw leśnych w  jednym dniu. Przemawia za tym 
zwykły aspekt ekonomiczny postępowania i  organizacyjne przygotowa-
nie pracowników występujących w  sądzie w  charakterze świadków lub 
oskarżyciela publicznego. W  tym celu nadleśniczy powinien wyznaczyć 
komendanta posterunku Straży Leśnej (lub innego strażnika leśnego) 
do stałego reprezentowania interesów Skarbu Państwa w czasie rozpraw 
w sprawach leśnych. 

Nadleśniczy powinien wystawić upoważnienie do występowania 
w  określonej sprawie strażnikowi leśnemu każdorazowo, kiedy wy-
stępuje w  roli oskarżyciela. Strażnik natomiast powinien znać szcze-
gółowo okoliczności sprawy – na podstawie akt dochodzenia, a  także 
materiałów znajdujących się w aktach sądowych. Podczas rozprawy po-
winien on brać czynny udział w zadawaniu pytań świadkom i oskarżo-
nemu w celu udowodnienia winy oskarżonego i wysokości wyrządzonej 
szkody.

Po zamknięciu postępowania dowodowego strażnik leśny powinien 
w przemówieniu oświadczyć, że popiera oskarżenie i wnosi o ukaranie 
oskarżonego oraz o zasądzenie na rzecz jednostki Lasów Państwowych 
nawiązki w  wysokości podwójnej wartości zagarniętego drewna (art. 
290 § 2 k.k.) wymienionej w akcie oskarżenia, a ponadto, jeżeli drewno 
nie zostało oskarżonemu odebrane, o zasądzenie z urzędu, w myśl art. 
415 § 4 k.p.k. odszkodowania w wysokości pojedynczej wartości drew-
na39, a także zasądzenie kosztów postępowania. Nawiązkę w wysokości 
podwójnej wartości zagarniętego drewna orzeka się jedynie w razie ska-
zania za wyrąb drzewa w  lesie lub za kradzież z  lasu drzewa wyrąba-
nego lub powalonego40. Obowiązek zwrotu podwójnej wartości drewna 
odnosi się do każdego ze sprawców kradzieży drzewa wyrąbanego lub 

38 T. Nowak, S. Stachowiak: Prawo karne procesowe..., s. 125.
39 Uchwała SN z 25 lutego 1965 r., V K 643/64, Orzecznictwo Sądu Najwyższego – 

Izba Wojskowa 1965, Nr 7, poz. 84.
40 Uchwała SN z 18 listopada 1992 r., I KZP 36/92, Orzecznictwo Sądu Najwyższe-

go – Izba Wojskowa 1993, Nr 1-2, poz. 4.



61

3.2. Postępowanie sądowe 

powalonego lub sprawców dokonania wyrębu drzewa w celu przywłasz-
czenia. Każdy ze sprawców zobowiązany jest do uiszczenia nawiązki 
w zasądzonej wysokości41. 

Strażnik leśny popierający oskarżenie powinien żądać podczas roz-
prawy, aby sąd orzekł nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drewna 
od każdego ze sprawców dokonania bezprawnego wyrębu drzewa w celu 
przywłaszczenia i sprawców kradzieży drzewa wyrąbanego lub powalone-
go42 także wówczas, gdy przed rozprawą sądową którykolwiek z oskarżo-
nych dobrowolnie wpłacił do nadleśnictwa kwotę odpowiadającą warto-
ści zagarniętego drewna. Sąd, orzekając nawiązkę w wysokości podwójnej 
wartości drewna, powinien także orzec i zaznaczyć, że obowiązek zapłaty 
kwoty odpowiadającej wartości zagarniętego drewna został przez oskarżo-
nego już uprzednio wykonany. Orzeczona nawiązka nie tylko spełnia funk-
cję penalną, lecz zawiera także element zryczałtowanego odszkodowania 
z tytułu wyrządzonej szkody materialnej Stanowi ona ekwiwalent za straty 
niekiedy niewymierne i często odległe w czasie. Straty te bowiem mogą wy-
nikać nie tylko z przedwczesnego wycięcia drzewa, ale również z usunięcia 
tego drzewa ze środowiska przyrodniczego w sposób sprzeczny z zasadami 
gospodarki leśnej. Kradzież wybranych drzew z lasu powoduje nierzadko 
nieodwracalną dewastację pozostałego drzewostanu, a strata mierzona jest 
tylko wartością drewna, którego sprawca przywłaszczył i wywiózł43.

Wyrokowanie jest tym etapem rozprawy, w którym analizuje się ca-
łość postępowania i wydaje rozstrzygnięcie co do przedmiotu procesu na 
podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głów-
nej. Wymagania formalne wyroku określa art. 413 § 1 k.p.k. Każdy wyrok 
powinien zawierać:

–  oznaczenie sądu, który go wydał, oraz oznaczenia sędziów, ławni-
ków, oskarżycieli i protokolanta;

–  datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku;
–  imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość oskarżonego;
–  przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnie-

nie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu;
–  rozstrzygnięcie sądu;
–  wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej. 

41 Wyrok SN z 13 lutego 1984 r., III KRN, 272/83, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
– Izba Karna i Wojskowa 1984, Nr 9-10, poz. 93.

42 R. A. Stefański: Przegląd uchwał Izby Karnej..., s. 101.
43 T. Pasternak: Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego..., s. 150.
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Wyrok skazujący musi ponadto zawierać dokładne ustalenie czynu 
przypisanego oskarżonemu oraz rozstrzygnięcie co do kary i  środków 
karnych (art. 413 § 2 k.p.k.). Promulgacja wyroku polega na publicznym 
ogłoszeniu wyroku na sali sądowej i przytoczeniu ustnych motywów wy-
roku przez przewodniczącego oraz na pouczeniu stron o przysługujących 
im prawach, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, 
że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu (ryc. 4). 

Jeżeli strażnik leśny występujący w charakterze oskarżyciela uwa-
ża, że wyrok wydany przez sąd w  pierwszej instancji jest niesłuszny, 
powinien w  terminie siedmiu dni zażądać sporządzenia i doręczenia 
na piśmie jego uzasadnienia (art. 422 § 1 k.p.k.). Jest to termin zawity, 
po upływie którego dokonana czynność jest nieskuteczna. Sporządze-
nie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia go od złożenia wniosku o do-
ręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Wniosek nie-
pochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, 
którego dotyczy. Wyrok podlega zaskarżeniu szczególnie wówczas, gdy 
sąd niesłusznie: 

–  uniewinnił oskarżonego, 
–  umorzył postępowanie z powodu znikomej szkodliwości społecz-

nej czynu,
–  warunkowo umorzył postępowanie, 
–  nie zasądził nawiązki lub odszkodowania, 
–  wymierzył oskarżonemu rażąco niewspółmiernie niską karę w sto-

sunku do szkodliwości czynu oskarżonego, względnie zawiesił wy-
konanie kary, podczas gdy na danym terenie stwierdzono wzrost 
nasilenia szkodnictwa leśnego. 

Wyrok z uzasadnieniem doręcza się stronom, które złożyły wnio-
sek na podstawie art. 422 k.p.k. Uzasadnienie wyroku na piśmie obej-
muje całość orzeczenia bez względu na wyznaczony kierunek apela-
cji. Apelację mogą strony wnieść w  zawitym terminie 14 dni, licząc 
od dnia doręczenia odpisu wyroku z  uzasadnieniem. Strażnik leśny 
ma prawo żądania kontroli zasadności orzeczenia sądu pierwszej in-
stancji, co w rezultacie oznacza prawo złożenia środka odwoławczego 
uruchamiającego postępowanie kontrolne oraz udział w postępowaniu 
odwoławczym44. 

44 Postanowienie SN z 21 maja 1999 r., V KKN 85/99, Orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego – Izba Karna i Wojskowa 1999, Nr 9-10, poz. 64.
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3.2.5. Postępowanie odwoławcze
Postępowanie karne odwoławcze uregulowane jest w  przepisach Działu 
IX Kodeksu postępowania karnego, obejmując apelację i zażalenie, będące 
zwyczajnymi środkami odwoławczymi. W zasadzie postępowanie odwo-
ławcze wywołane wniesieniem apelacji lub zażalenia, nie różni się swym 
przebiegiem od postępowania prowadzonego w sądzie pierwszej instan-
cji. Na podstawie art. 425 § 1 k.p.k. od orzeczenia wydanego w pierwszej 
instancji przysługuje środek odwoławczy. Jest to charakterystyczne dla 
dwuinstancyjnego systemu sądowego. Przepisy określają instancyjność, 
w której sąd wyższego rzędu kontroluje wyrok wydany w toku pierwszej 
instancji na tle zarzutów postawionych w apelacji. 

Schemat postępowania apelacyjnego polega na zrównaniu upraw-
nień poszczególnych stron procesowych pod względem możliwości sto-
sowania kontroli odwoławczej, gdyż w obowiązującym stanie prawnym 
każda strona procesowa ma prawo do zaskarżenia całego wyroku lub 
jego części. Uprawniony podmiot może zaskarżyć całe orzeczenie lub 
rozstrzygnięcie określonego zagadnienia w sprawie, np. na zastosowanie 
środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Istnie-
je również możliwość zaskarżania samego uzasadnienia orzeczenia, bez 
skarżenia określonych rozstrzygnięć tego orzeczenia (art. 425 § 2 k.p.k.). 
Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub usta-
lenie, a także podać, czego się domaga (art. 427 § 1 k.p.k.). Odwołujący 
się ma także możliwość wskazania na nowe fakty lub dowody (art. 427 
§ 3 k.p.k.).

Wśród przyczyn odwoławczych wyróżnia się względne przyczyny 
odwoławcze, do których na podstawie art. 438 k.p.k. zalicza się obrazę 
przepisów prawa materialnego, obrazę przepisów postępowania – jeżeli 
mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia, błąd w ustaleniach faktycz-
nych przyjętych za podstawę orzeczenia – jeżeli mógł on mieć wpływ na 
treść tego orzeczenia oraz rażącą niewspółmierność kary lub niesłuszne 
zastosowanie czy też niezastosowanie środka zabezpieczającego, albo 
innego środka. Ustawa wymaga, by między uchybieniem procesowym 
a  orzeczeniem zachodził związek przyczynowy, choć nie wymaga, by 
wpływ ten rzeczywiście zaistniał, wystarczy możliwość jego zaistnienia45.

Istotą bezwzględnych podstaw odwoławczych jest, że na te oko-
liczności może wskazać strona procesowa w apelacji, a sąd odwoławczy 

45 K. Marszał, Proces karny, s. 420.
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z urzędu musi je uwzględnić. Do bezwzględnych przyczyn odwoławczych 
zaskarżonego orzeczenia na podstawie art. 439 § 1 k.p.k. należą następu-
jące okoliczności:

1)  w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub nie-
zdolna do orzekania lub podlegająca wyłączeniu, a mianowicie sę-
dzia w sytuacji przewidzianej w art. 40 k.p.k.;

2)  sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków 
nie był obecny podczas całej rozprawy;

3)  sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu 
szczególnego lub sąd szczególny orzekł w  sprawie należącej do 
właściwości sądu powszechnego;

4)  sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu 
wyższego rzędu; 

5)  orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nieznane 
ustawie;

6)  orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub 
nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział 
w jego wydaniu;

7)  zachodzi sprzeczność w  treści orzeczenia uniemożliwiająca jego 
wykonanie;

8)  orzeczenie zostało wydane, pomimo że postępowanie karne co 
do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie 
zakończone;

9)  zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, okre-
ślonych w art. 17 §1 pkt 5, 6 i 8-11;

10)  oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w przy-
padkach określonych w  art. 79 § 1 i  2 oraz art. 80 lub obroń-
ca nie brał udziału w  czynnościach, w  których jego udział był 
obowiązkowy;

11)  sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego 
obecność była obowiązkowa. 

Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych w § 1 pkt 
9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego (art. 439 § 2 k.p.k.).  
W sprawach karnych środkiem odwoławczym od wyroku jest apelacja, 
natomiast od postanowień, zarządzeń i innych czynności określonych 
w ustawie środkiem odwoławczym jest zażalenie. W postępowaniu od-
woławczym, toczącym się na skutek zaskarżenia orzeczenia obejmują-
cego zarówno czyn uznany za przestępstwo, jak i czyn zakwalifikowany 
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przez sąd pierwszej instancji jako wykroczenie (art. 400 k.p.k.), sąd 
odwoławczy stosuje przepisy kodeksu postępowania karnego46.

Obecnie procedura karna nie przewiduje ograniczenia prawa wno-
szenia apelacji. Strona może sporządzić i podpisać środek odwoławczy 
osobiście lub też zlecić dokonanie tych czynności swemu pełnomocni-
kowi lub obrońcy. W określonych sytuacjach przepisy przewidują tzw. 
przymus adwokacki lub radcowski podczas sporządzania i podpisania 
środka odwoławczego przez osobę posiadającą odpowiednie przygoto-
wanie prawnicze (np. w art. 446 § 1 k.p.k.). Aby skarga odwoławcza speł-
niała wymagania formalne, powinna, poza wniesieniem przez upraw-
niony podmiot, być prawnie dopuszczalna (przewidziana w przepisach) 
oraz wniesiona w  oznaczonym terminie i  w  wymaganej formie. Ter-
min zawity do wniesienia apelacji wynosi 14 dni od otrzymania przez 
uprawniony podmiot odpisu wyroku wraz z  uzasadnieniem (art. 445  
§ 1 k.p.k.). 

Celem złożenia środka odwoławczego jest wykazanie naruszenia 
interesu prawnego gravamen (tzw. interes prawny; obowiązek wskaza-
nia w skardze rewizyjnej, że rozstrzygnięcie sądu narusza prawa odwo-
łującego się lub że szkodzi jego interesom). Nie dotyczy to oskarżyciela 
publicznego. Na podstawie art. 427 k.p.k. w piśmie odwoławczym, poza 
wskazaniem podmiotu zaskarżającego, należy wskazać zaskarżone roz-
strzygnięcie oraz zdefiniować w petitum wniosku żądanie, bowiem zgod-
nie z art. 433 § 1 k.p.k. sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę jedynie w gra-
nicach środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o tyle, o ile ustawa to 
przewiduje. Formalnym warunkiem kierowanego środka odwoławczego 
jest wymóg, by skarżący sformułował wnioski odwoławcze, to znaczy, 
aby sprecyzował, jakiego orzeczenia w świetle oznaczonego przez siebie 
zakresu zaskarżenia oraz podniesionych zarzutów odwoławczych oczekuje 
od instancji odwoławczej. Zaskarżyć można także rozstrzygnięcie 
pozostawiające powództwo cywilne bez rozpoznania, gdyż powód ma 
tu interes prawny, a  jego interes prawny nie może ograniczać się tylko 
do zaskarżenia orzeczeń merytorycznych odnośnie do powództwa, co 
potwierdził w  uchwale Sąd Najwyższy47. W  odniesieniu do oskarżycie-
la publicznego (a  takie uprawnienia przysługują strażnikowi leśnemu), 

46 Uchwała SN z dnia 25 maja 2005 r., I KZP 14/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego  
– Izba Karna i Wojskowa 2005, Nr 6, poz. 57.

47 Uchwała SN z 8 grudnia 1978 r., VII KZP 38/78, Orzecznictwo Sądu Najwyższego  
– Izba Karna i Wojskowa 1979, Nr 1-2, poz. 7. 
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obrońcy lub pełnomocnika ustawa wymaga, obok sformułowania wnio-
sków odwoławczych, sprecyzowania zarzutów stawianych rozstrzygnięciu. 
Zarzuty odwoławcze – to zawarte w  środku odwoławczym twierdzenia 
wskazujące na określone uchybienia prawne, którymi w  ocenie skarżą-
cego dotknięte jest rozstrzygnięcie. Chodzi o wymienione względne (art. 
438 k.p.k.) lub bezwzględne powody odwoławcze (art. 439 k.p.k.). Wobec 
powyższego wymienione upoważnione podmioty, do których zalicza się 
strażnika Straży Leśnej, powinny uzasadnić wniesione zarzuty. Ich brak, 
na podstawie art. 120 k.p.k., może być podstawą wezwania do ich usunię-
cia (uzupełnienia braków). 

W razie zaskarżania uzasadnienia wyroku środkiem odwoławczym 
jest apelacja, natomiast przy postanowieniach czy zarządzeniach – zażale-
nie. Przysługuje ono na postanowienie sądu zamykające drogę do wyda-
nia wyroku, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 451 § 1 k.p.k.). Zażalenie 
należy wnieść w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia postanowienia. 
Sąd odwoławczy ma obowiązek orzekać w formie postanowienia wtedy, 
gdy rozstrzyga merytorycznie, po przeprowadzeniu rozprawy, apelację 
złożoną od samego uzasadnienia wyroku. Oskarżyciel publiczny działa 
wprawdzie pod własnym imieniem, ale reprezentuje interes publiczny, 
powinien zatem dążyć jednocześnie do sprawiedliwego rozstrzygnięcia48. 
Na podstawie art. 425 § 4 k.p.k. nie ma przeszkód, aby w środku pocho-
dzącym od oskarżyciela publicznego zawarte były zarówno zarzuty, jak 
i  wnioski korzystne dla oskarżonego lub działające na jego niekorzyść. 
Zaskarżenie części wyroku może dotyczyć także braku określonego roz-
strzygnięcia, które powinno było znaleźć się w zaskarżonej decyzji (np. 
strażnik leśny może skarżyć brak orzeczenia środka karnego – podwójnej 
nawiązki z tytułu skazania za kradzież drewna z lasu). Środki odwoławcze 
charakteryzują następujące cechy:

1)  skargowość – mogą być wnoszone tylko przez uprawnione pod-
mioty, gdyż kontrola odwoławcza nie może być wszczynana 
z urzędu;

2)  dewolutywność – przeniesienie rozpoznania sprawy do instancji wyż-
szej ad quem nad organem, który wydał zaskarżoną decyzję a quo;

3)  reformacyjny skutek – to oznacza, że w wyniku uwzględnienia środka 
odwoławczego następuje uchylenie lub zmiana zaskarżonej decyzji.

48 Uchwała SN z 20 października 1999 r., I KZP 33/99, Orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego – Izba Karna i Wojskowa 1999, Nr 11-12, poz. 71.
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Suspensywność, czyli wstrzymanie z  urzędu wykonalności decy-
zji procesowej, charakteryzuje apelację i  w  przypadkach wyjątkowych 
odnosi się do zażaleń. Środek odwoławczy, adresowany do instancji 
odwoławczej, jest zawsze wnoszony za pośrednictwem sądu, który wy-
dał zaskarżone orzeczenie. Warunki formalne środka odwoławczego 
(czy  środek odwoławczy odpowiada warunkom formalnym i  czy jest 
prawnie dopuszczalny) podlegają badaniu przez prezesa sądu (art. 429 
§ 1 k.p.k.). W związku z kontrolą wymagań formalnych środka odwo-
ławczego, prezes sądu wydaje zarządzenie o przyjęciu środka odwoław-
czego, decyzję o  zwrocie środka skarżącemu w  celu usunięcia braków 
formalnych lub zarządzenie o odmowie przyjęcia środka odwoławczego 
(art. 429 § 1 i art. 120 § 2 k.p.k.).

Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w  granicach środka odwoław-
czego; jednakże może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wówczas, 
gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, a także tylko w gra-
nicach zaskarżenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli środek odwo-
ławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika, to sąd 
odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko w razie stwier-
dzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym lub podlegają-
cych uwzględnieniu z urzędu. 

Strażnikowi leśnemu, występującemu jako oskarżyciel publiczny, 
przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego uruchamiające-
go postępowanie kontrolne oraz udział w postępowaniu odwoławczym, 
będące żądaniem kontroli zasadności orzeczenia sądu pierwszej instan-
cji w  sytuacji, gdy przedmiotem przestępstwa jest drewno pochodzące  
z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa49. 

49 W. Radecki: Ustawa o lasach..., s. 187 [zob. także:] T. Grzegorczyk: Kodeks postę-
powania karnego..., s. 945.
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o wykroczenia

4.1. Czynności wyjaśniające

W postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie występuje postępowanie 
przygotowawcze, a  rolę tę spełniają czynności wyjaśniające. Czynności te 
w sprawach o wykroczenia są „surogatem dochodzenia” i należy je trakto-
wać jako niesformalizowane czynności dowodowe50. Czynności wyjaśnia-
jące poprzedzają skierowanie do sądu wniosku o ukaranie. Ich celem jest 
ustalenie, czy są podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, a także 
zebranie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie (art. 54 
§ 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – dalej: k.p.w.). Czyn-
ności wyjaśniające w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia 
czynu, bezpośrednio po jego ujawnieniu. Czynności wyjaśniające są czyn-
nościami procesowymi, które nie wywołują wszczęcia postępowania, albo-
wiem podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o  ukaranie 
(art. 57 § 1 k.p.w.). Postępowanie wszczyna prezes sądu (art. 59 § 2 k.p.w.).

Organem prowadzącym czynności wyjaśniające jest z zasady Policja, 
natomiast Straż Leśna w tym zakresie należy do tzw. innych organów usta-
wowych (art. 56 § 2 k.p.w.), wywodząc uprawnienia z art. 47 ust. 2 pkt 8 
ustawy o lasach. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia nadzór nad 
czynnościami wyjaśniającymi sprawuje, co do zasady, nie prokurator, jak 
to jest w przypadku dochodzenia lub śledztwa, lecz organ nadrzędny nad 
organem prowadzącym te czynności (art. 56 § 4 k.p.w.). W przypadku straż-
nika leśnego posterunku nadleśnictwa nadzór nad czynnościami wyjaśnia-
jącymi sprawuje nadleśniczy, natomiast jeżeli czynności dokonuje strażnik 
leśny grupy interwencyjnej Straży Leśnej, nadzór sprawuje dyrektor rdLP. 

W toku czynności wyjaśniających możliwe jest zarówno ograniczenie 
się do notatki w  ramach postępowania zapiskowego, jak i  sporządzanie 

50 R. A. Stefański: Czynności wyjaśniające..., s. 97. 
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protokołów. Zakres przeprowadzonych dowodów w ramach postępowa-
nia wyjaśniającego zależy od tego, czy okoliczności popełnienia wykro-
czenia budzą wątpliwości. Jeżeli okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, 
przeprowadzenie czynności wyjaśniających może się ograniczać do spo-
rządzenia notatki urzędowej, zawierającej ustalenia niezbędne do sporzą-
dzenia wniosku o ukaranie oraz przesłuchania osoby, co do której istnieje 
uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o uka-
ranie. Jest to tzw. postępowanie zapiskowe. Notatka powinna zawierać 
wskazanie rodzaju czynności, czasu i miejsca oraz osób uczestniczących, 
a także krótki opis ich przebiegu i podpis osoby, która sporządziła notat-
kę (art. 54 § 3 k.p.w.). Niewątpliwie za zastosowaniem tej formy postę- 
powania przemawia naoczne stwierdzenie popełnienia wykroczenia, brak 
wątpliwości co do osoby sprawcy, a także przyznanie się sprawcy do po-
pełnionego wykroczenia. Jednakże ta ostatnia okoliczność nie jest warun-
kiem sine qua non. 

W  praktyce niezbędne jest wówczas przesłuchanie w  charakterze 
świadka strażnika leśnego, który stwierdził wykroczenie. Zastosowanie 
postępowania zapiskowego jest fakultatywne. Podejmując czynności wyja-
śniające, należy mieć na uwadze, że notatka urzędowa nie jest dokumentem 
procesowym. Jednak, na żądanie strony, sąd przeprowadza podczas roz-
prawy czynności dowodowe, których dotyczy notatka, chyba że stwierdza 
ona okoliczności, którym obwiniony w swych wyjaśnieniach nie zaprzeczał 
(art. 76 § 2 k.p.w.). W prowadzeniu czynności wyjaśniających obowiązuje 
zasada, iż dowodu z wyjaśnień lub z zeznań świadka nie wolno zastępować 
treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych (art. 39 § 4 k.p.w.).

Gdy okoliczności popełnienia czynu budzą wątpliwości, wtedy 
uproszczony sposób przeprowadzenia czynności wyjaśniających, zmie-
rzający do ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem 
o ukaranie, nie jest wystarczający. Oprócz wskazanych czynności należy 
przeprowadzić stosowne do potrzeb postępowanie dowodowe, np. prze-
słuchać sprawcę wykroczenia i  świadków, dopuścić dowód z opinii bie-
głego, przeprowadzić przeszukanie, wskazać osobę lub przedmioty itp. 
Dowodem jest każdy dopuszczalny przez prawo procesowe środek służą-
cy do dokonania ustaleń faktycznych w postępowaniu, czyli do ustalenia 
okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. Postępowanie do-
wodowe przeprowadza się z urzędu lub na wniosek stron. Materiały do-
wodowe zebrane w czasie wykonywania czynności wyjaśniających można 
wykorzystać jako dowód w postępowaniu przed sądem. 
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W ramach prowadzenia czynności wyjaśniających nie przeprowadza 
się dowodu na okoliczność faktów powszechnie znanych i znanych z urzę-
du. Należy jednak zwrócić na nie uwagę stron (art. 168 k.p.k.). Inne do-
wody przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu (art. 39 § 1 k.p.w.). 
W czasie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków stosuje się odpo-
wiednio przepisy postępowania karnego odnośnie do: obowiązku składa-
nia zeznań (art. 177 k.p.k.), zachowania tajemnicy (art. 178 k.p.k.), prawa 
do odmowy zeznań (art. 182 k.p.k.), prawa do odmowy udzielenia odpo-
wiedzi (art. 183 k.p.k.), zwolnienia z obowiązku zeznawania przez osoby 
bliskie (185 k.p.k.), pouczenia przed przesłuchaniem (art. 190 k.p.k.), za-
pytania o dane osobowe, karalności i stosunku do stron (art. 191 k.p.k.) 
oraz badań (art. 192 k.p.k.).

Podczas przeprowadzenia oględzin i eksperymentu procesowego (art. 
43 k.p.w.) stosuje się odpowiednio przepisy właściwe dla: procedury karnej 
odnośnie dopuszczalności oględzin (art. 207 k.p.k.), warunków przepro-
wadzania oględzin ciała (art. 208 k.p.k.), celowości przeprowadzenia eks-
perymentu procesowego (art. 211 k.p.k.) i łączenia czynności dowodowych 
(art. 212 k.p.k.). Ponadto w tej fazie postępowania Straż Leśna, a także inne 
organy uprawnione do prowadzenia czynności wyjaśniających, mogą do-
konać tymczasowego zajęcia przedmiotu, jeżeli w zakresie swojego dzia-
łania dowiedziały się  lub ujawniły wykroczenie zagrożone przepadkiem 
przedmiotów, a zajęcie takie jest niezbędne do zabezpieczenia wykonania 
tego przepadku. Z  czynności zajęcia sporządza się protokół (art.  48 §  1 
k.p.w.). Tymczasowe zajęcie upada, podobnie jak w  dochodzeniu, jeżeli 
w ciągu siedmiu dni od daty jego dokonania nie zostanie wydane postano-
wienie o zabezpieczeniu lub rozstrzygnięcie orzekające przepadek. Posta-
nowienie o zabezpieczeniu wydaje sąd właściwy do rozpoznania sprawy. 
Doręcza się je niezwłocznie osobie, u której dokonano zajęcia (art. 48 § 2 
k.p.w.). Zabezpieczenie może nastąpić także na mocy postanowienia sądu 
po wszczęciu postępowania w sprawie o wykroczenie zagrożone przepad-
kiem przedmiotów, jeżeli nie dokonano tymczasowego zajęcia. Postano-
wienie to wykonuje policja, stosując odpowiednio przepisy o przeszukaniu 
i doręczając postanowienie osobie, u której dokonuje zajęcia. Zabezpiecze-
nie majątkowe upada, jeżeli nie zostanie prawomocnie orzeczony przepa-
dek przedmiotów (art. 48 § 6 k.p.w.).

W  ramach czynności wyjaśniających zasadą jest niezwłoczne 
przesłuchanie każdej osoby, co do której istnieje uzasadniona podsta-
wa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Od tej zasady 



72

4. Postępowanie w sprawach o wykroczenia

jest wyjątek: od przesłuchania można odstąpić, jeżeli byłoby to połą-
czone ze znacznymi trudnościami. Osoba ta może nadesłać wyjaśnie-
nia do właściwego organu w  terminie siedmiu dni od odstąpienia od 
przesłuchania, należy ją o  tym pouczyć. Odstąpienie od przesłuchania 
oraz pouczenie dokumentuje się notatką urzędową (art. 54 § 7 k.p.w.). 
Może to mieć miejsce w  razie długotrwałej przeszkody, np.: choroby 
uniemożliwiającej przesłuchanie, wyjazdu sprawcy na dłuższy okres 
poza miejsce zamieszkania, niepodejmowanie wezwań dotyczących 
stawiennictwa do organu procesowego itd. Osoba, wobec której 
prowadzone są czynności wyjaśniające, może skorzystać z  nadesłania 
wyjaśnienia do właściwego posterunku Straży Leśnej w terminie siedmiu 
dni od odstąpienia od przesłuchania. Odstąpienie od przesłuchania 
i  pouczenie, o  którym wspomniano, należy udokumentować. Do 
udokumentowania okoliczności wystarczające jest sporządzenie notatki 
urzędowej. Przesłuchiwana osoba ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień 
bez żadnych negatywnych dla niej konsekwencji oraz zgłosić wnioski 
dowodowe, o czym należy bezwzględnie ją pouczyć (art. 54 § 6 k.p.w.).

Przesłuchanie sprawcy wykroczenia strażnik leśny zaczyna od 
przedstawienia treści zarzutu, który wpisuje się do protokołu przesłu-
chania. W praktyce, analogicznie jak w sprawach o występki, po odczy-
taniu konkluzji zarzutu osobie przesłuchiwanej zadaje się pytania:

– czy zarzut zrozumiała?
– czy przyznaje się do popełnienia wykroczenia?
– czy chce składać wyjaśnienia?
Nie wydaje się odrębnego postanowienia o  przedstawieniu zarzu-

tów, zaś treść protokołu ma formę uproszczoną, albowiem umieszcza się 
w nim najbardziej istotne oświadczenia osoby biorącej udział w tej czyn-
ności. Odstępując od przesłuchania osoby, wobec której istnieje uzasad-
niona podstawa do sporządzenia wniosku o  ukaranie, nie jest możliwe 
skazanie obwinionego bez przeprowadzania rozprawy. Oskarżyciel może, 
za zgodą obwinionego, przesłuchanego uprzednio w toku czynności wyja-
śniających, umieścić we wniosku o ukaranie wniosek o skazanie obwinio-
nego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie 
mu określonej kary lub środka karnego, lub odstąpienie od wymierzenia 
kary lub  środka karnego  (art. 58 § 1 k.p.w.), jeżeli w  świetle zebranych 
dowodów wyjaśnienia obwinionego oraz okoliczności popełnienia wy-
kroczenia nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte 
mimo nieprzeprowadzenia rozprawy (art. 58 § 2 k.p.w.). 
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Gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia czynności przekracza-
jących zakres uprawnień lub możliwości, np. ustalenia stanu zdrowia 
psychicznego sprawcy wykroczenia, strażnik leśny może zwrócić się do 
policji lub prokuratora o  przeprowadzenie czynności wyjaśniających 
w  zakresie niezbędnym do ustalenia, czy istnieją podstawy do wystą-
pienia z  wnioskiem o  ukaranie oraz do zebrania danych koniecznych 
do sporządzenia wniosku o ukaranie (art. 56 § 1 i 3 k.p.w.). W postępo-
waniu przygotowawczym, niezależnie od tego kto je prowadzi, postano-
wienie o dopuszczeniu dowodu z opinii o stanie zdrowia psychicznego 
podejrzanego wydaje prokurator (art. 202 § 1 k.p.k.). Jeżeli zachodzi 
uzasadniona wątpliwość co do poczytalności podejrzanego, to o  ile 
w postępowaniu karnym podejrzany musi mieć obrońcę już na etapie 
postępowania przygotowawczego (art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.), o tyle w po-
stępowaniu w sprawach o wykroczenia obwiniony musi mieć obrońcę 
dopiero na etapie postępowania przed sądem. W trakcie czynności wy-
jaśniających nie ma takiego obowiązku.

W postępowaniu o wykroczenie może być przeprowadzone przeszu-
kanie, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że określo-
ne przedmioty lub dowody znajdują się w przewidywanym miejscu. Celem 
przeprowadzenia przeszukania jest znalezienie i zatrzymanie przedmio-
tów podlegającym oględzinom lub mogących stanowić dowód rzeczowy. 
Organy prowadzące czynności wyjaśniające mogą dokonać przeszukania 
pomieszczeń i  innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do 
przypuszczenia, że przedmioty te lub dowody tam się znajdują (art.  44 
§ 1 k.p.w.). Przeprowadzenie przeszukania następuje na podstawie posta-
nowienia wydanego przez prokuratora lub sąd (art. 44 § 3 k.p.w.). Tylko 
w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie nie mogło być 
uprzednio wydane, strażnik leśny może przeprowadzić przeszukanie bez 
takiego postanowienia, jednak organ dokonujący tej czynności zobowią-
zany jest następnie zwrócić się niezwłocznie do prokuratora o zatwierdze-
nie przeszukania. W terminie 14 dni na żądanie osoby, u której dokonano 
przeszukania, doręcza się postanowienie w  przedmiocie zatwierdzenia 
przeszukania. O  prawie wystąpienia z  takim żądaniem należy tę osobę 
pouczyć (art. 44 § 4 k.p.w.).

Od przeszukania dokonanego w trybie przepisów kodeksu postępo-
wania w spawach o wykroczenia należy odróżnić, przewidziane przez art. 
47 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach, przeprowadzenie przez Straż Leśną zatrzy-
mania i dokonania kontroli środka transportu. Może być przeprowadzone 
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na obszarze leśnym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w celu spraw-
dzenia ładunku oraz przeglądu zawartości bagażu w razie uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, a więc tak-
że wykroczenia, a nie tylko przestępstwa.

Czynności wyjaśniające należy zakończyć w ciągu miesiąca (art. 54 
§ 1 zd. 2 k.p.w.). Termin miesięczny, jaki ustawodawca określił do przepro-
wadzenia czynności wyjaśniających, ma charakter instrukcyjny i zaczyna 
swój bieg od podjęcia pierwszej czynności wyjaśniającej (procesowej)51. 
Odmawia się wszczęcia, a wszczęte umarza w przypadku braku podstaw 
do wniesienia wniosku o ukaranie lub jeśli zachodzą okoliczności określo-
ne w art. 61 § 1 k.p.w., a mianowicie:

–  w  sprawie o  ten sam czyn, jako mający jednocześnie znamiona 
przestępstwa i wykroczenia, postępowanie karne zostało już pra-
womocnie zakończone orzeczeniem skazującym lub toczy się po-
stępowanie karne z oskarżenia publicznego (lis pendens);

–  wobec sprawcy zastosowano środek oddziaływania w postaci po-
uczenia, zwrócenia uwagi lub ostrzeżenia, lub środek przewidziany 
w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej, 
a środek ten jest wystarczającą reakcją na wykroczenie.

O odmowie wszczęcia lub umorzeniu wszczętego postępowania za-
wiadamia się pokrzywdzonych oraz osobę zawiadamiającą o popełnieniu 
wykroczenia, wskazując przyczynę niewniesienia wniosku o ukaranie (art. 
54 § 2 k.p.w.). Jeżeli wyniki czynności sprawdzających uzasadniają wnie-
sienie wniosku o ukaranie, strażnik leśny sporządza i kieruje taki wniosek 
do sądu rejonowego właściwego miejsca popełnienia wykroczenia, który 
orzeka w sprawach o wykroczenia. 

4.2. Sporządzenie wniosku o ukaranie 

Podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie stanowi 
wniosek o ukaranie (art. 57 § 1 k.p.w.). Wniosek o ukaranie spełnia po-
dobną rolę jak akt oskarżenia w postępowaniu karnym. Składa go organ 
uprawniony do występowania w  charakterze oskarżyciela publicznego 
w danej sprawie, a w wypadkach określonych w art. 27 § 1 i 2 k.p.w. –  
także pokrzywdzony (art. 57 § 1 k.p.w.).

51 T. Grzegorczyk, Czynności wyjaśniające… , s. 30.
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Do wniosku o  ukaranie oskarżyciel powinien dołączyć materiały 
czynności wyjaśniających lub postępowania przygotowawczego, adresy 
świadków i pokrzywdzonych (do wiadomości sądu) oraz po jednym odpi-
sie wniosku dla każdego z obwinionych (art. 57 § 4 k.p.w.). Każdy wniosek 
o ukaranie powinien zawierać wszystkie elementy formalne pisma proce-
sowego, o których mowa w art. 119 k.p.k. Na podstawie art. 38 § 1 k.p.w. 
wniosek o ukaranie sporządzony przez strażnika leśnego powinien zawie-
rać określone w art. 57 § 2-3 k.p.w. następujące dane:

1)  imię i nazwisko oraz adres obwinionego, a  także inne dane nie-
zbędne do ustalenia jego tożsamości;

2)  określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miej-
sca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia;

3)  wskazanie dowodów;
4)  imię i nazwisko oraz podpis sporządzającego wniosek, a także ad-

res, gdy wniosek pochodzi od pokrzywdzonego;
5)  przepisy, pod które zarzucany czyn podpada;
6)  miejsce zatrudnienia obwinionego oraz, w miarę możności, dane 

o jego warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych;
7) pokrzywdzonych, o ile takich ujawniono;
8) wysokość wyrządzonej szkody;
9) stanowisko osoby sporządzającej wniosek;
10) sądy właściwe do rozpoznania sprawy;
11)  dane dotyczące uprzedniego skazania obwinionego za podobne 

przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli oskarżyciel powołuje się na 
tę okoliczność. 

Do wniosku o ukaranie strażnik leśny dołącza materiały czynności 
wyjaśniających lub postępowania przygotowawczego, a także, do wiado-
mości sądu, adresy świadków i pokrzywdzonych oraz po jednym odpi-
sie wniosku dla każdego z obwinionych (art. 57 § 4 k.p.w.). Strażnik le-
śny występujący w  roli oskarżyciela publicznego w  składanym wniosku 
o ukaranie powinien ponadto wskazać: przepis, pod który zarzucany czyn 
podlega; miejsce zatrudnienia obwinionego oraz, w  miarę możliwości, 
dane o  jego warunkach materialnych, rodzinnych i  osobistych; określić 
podmiot pokrzywdzony; wysokość wyrządzonej szkody; stanowisko oso-
by sporządzającej wniosek; sąd właściwy do rozpoznania sprawy; dane 
dotyczące uprzedniego skazania obwinionego za podobne przestępstwo 
lub wykroczenie, jeżeli oskarżyciel powołuje się na tę okoliczność (art. 57 
§  3 k.p.w.). Informacjami dodatkowymi mogą ponadto być: odmowa 
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przyjęcia mandatu przez obwinionego, nieuiszczenie grzywny nałożonej 
mandatem zaocznym; przyczyny odmowy przyjęcia mandatu karnego 
(art. 99 k.p.w.). Podanie kwalifikacji prawnej czynu musi być wyczerpu-
jące, co ma szczególne znaczenie w sprawach o wykroczenia, w których 
zachowanie jest określone w przepisach o charakterze blankietowym. Na-
leży wówczas wskazać konkretny przepis ustawy, np. o lasach i aktu wyko-
nawczego formułujący zakaz lub ograniczenie, którego naruszeniem jest 
czyn zarzucany sprawcy wykroczenia.

Wniosek składany przez strażnika leśnego, z uwagi na zakres upraw-
nień, powinien określać podmiot pokrzywdzony, którym z  reguły jest 
Skarb Państwa reprezentowany przez nadleśnictwo. W roli poszkodowa-
nego może także wystąpić jednostka nadrzędna LP, np. regionalna dyrek-
cja Lasów Państwowych czy Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych52. 
We wniosku o ukaranie należy określić wysokość wyrządzonej szkody (art. 
57 § 3 pkt 4 k.p.w.). Jest to istotne w przypadku kradzieży drewna, gdyż 
wartość wyrąbanego lub skradzionego drzewa nie może przekraczać 1/4 
minimalnego wynagrodzenia, co ma decydujące znaczenie przy kwalifika-
cji czynu do przestępstwa lub wykroczenia53. W praktyce dowodem jest tu 
obliczenie wartości zagarniętego drewna na podstawie cennika wydanego 
w drodze zarządzenia podpisanego przez nadleśniczego. W przypadku po-
pełnienia wykroczenia formalnego lub bezskutkowego wysokości szkody 
nie określa się, brak jest bowiem szkody materialnej lub jej wysokości nie 
można określić, np. w razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 
161 k.w. jako bezprawny wjazd pojazdem silnikowym do lasu54.

W postępowaniu w sprawach o wykroczenia odstąpienie oskarżycie-
la publicznego od wniesionego oskarżenia nie wiąże sądu (art. 8 k.p.w. 
w zw. z art. 14 § 2 k.p.k.). Oznacza to, że niezależnie od tego, czy straż-
nik leśny będzie dalej popierał wniosek o ukaranie obwinionego, złożony 
przez niego wniosek o ukaranie musi doprowadzić do wydania przez sąd 
orzeczenia kończącego sprawę.

52 Postanowienie SN z 22 sierpnia 2002 r., IV KKN 43/99, niepubl., LEX nr 55206.
53 Według art. 120 § 1 k.w. w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 27 wrze-

śnia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247). Minimalnym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie 
za pracę ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. 
Nr 157, poz. 1314 oraz Dz.U. z 2013 r. poz. 1074).

54 W. Radecki.: Przestępstwa i wykroczenia leśne..., s. 179.
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Strażnik leśny na podstawie art. 58 § 1 k.p.w. może we wniosku 
o ukaranie umieścić wniosek o skazanie bez rozprawy za zgodą obwinio-
nego przesłuchanego uprzednio w  toku czynności wyjaśniających i wy-
mierzenie mu określonej kary lub  środka karnego lub odstąpienie od 
wymierzenia kary lub środka karnego. Sąd, uwzględniając taki wniosek, 
uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie, wówczas 
może skazać obwinionego tylko w sposób wynikający z ostatecznej treści 
wniosku. Orzeczenie następuje w  drodze wyroku opiewającego na karę 
lub środek karny wskazany we wniosku. Orzeczenie innej lub surowszej 
kary, ewentualnie środka karnego innego niż wskazane we wniosku, nale-
ży uznać za złamanie „swoistej ugody” określającej warunki skazania, któ-
re jest rażącym naruszeniem prawa procesowego, uzasadniającym uchyle-
nie wyroku, a nawet uwzględnienie kasacji w tej sprawie55. Po przesłaniu 
przez strażnika leśnego do sądu wniosku o ukaranie wraz z materiałami 
z przeprowadzonych czynności wyjaśniających sprawa przechodzi do fazy 
postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) (ryc. 5).

4.3. Udział w postępowaniu sądowym 

W każdej sprawie o wykroczenie wniosek o ukaranie może wnieść pro-
kurator, stając się oskarżycielem publicznym lub wstąpić do postępo-
wania wszczętego na podstawie wniosku o ukaranie wniesionego przez 
innego oskarżyciela, przez co prokurator niejako automatycznie wyłącza 
go z udziału w sprawie (art. 18 k.p.w.). Podobnie wniosek o wykroczenie 
ujawnione przez strażnika leśnego może złożyć lub też popierać proku-
rator, przez co wyłącza udział strażnika. Jeżeli strażnik leśny nie wystę-
puje w  sprawie w charakterze oskarżycielskim, to w  roli tej może wy-
stąpić przedstawiciel policji. Może ona zarówno oskarżać w sprawach, 
w których złożyła samodzielnie wniosek o ukaranie oraz w tych, które 
toczą się na skutek wniosku złożonego przez inny uprawniony do tego 
podmiot, jeśli tylko podmiot ten nie bierze w tym postępowaniu udzia-
łu (arg. ex art. 17 § 5 k.p.w.) lub też nie realizuje tej funkcji prokurator 
(art. 18 § 3 k.p.w.)56.

55 Wyrok SN z 9 września 1999 r., WKN 32/99, Orzecznictwo Sądu Najwyższego – 
Izba Karna i Wojskowa 1999, Nr 11-12, poz. 77.

56 R.A. Stefański, Oskarżyciel publiczny…, s. 53.
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Pomimo przyjętej zasady, że oskarżycielem publicznym we wszyst-
kich sprawach o  wykroczenia jest policja, należy uznać, iż najszersze 
uprawnienia oskarżycielskie ma prokurator, który w każdej sprawie o wy-
kroczenie może wnieść wniosek o ukaranie, a także wstąpić do postępo-
wania wszczętego na podstawie wniosku o  ukaranie wniesionego przez 
innego oskarżyciela. Udział prokuratora w  takich przypadkach wyłą-
cza jednocześnie udział oskarżyciela publicznego składającego wniosek 
o  ukaranie, gdyż kodeks postępowania w  sprawach o  wykroczenia nie 
przewiduje udziału w sprawie dwóch oskarżycieli publicznych. Ustawo-
dawca uznał prokuratora za najbardziej wyspecjalizowany organ oskarży-
cielski, przez co wyłącza udział policji lub innego organu w postępowaniu 
w sprawach o wykroczenia.

W postępowaniu w sprawach o wykroczenia zasadniczym oskarży-
cielem publicznym jest policja (art. 17 § 1 k.p.w.). Inny organ państwowy 
może być oskarżycielem publicznym na podstawie przepisów szczegól-
nych. Rada Ministrów może, w  drodze rozporządzenia, nadać w  spra-
wach o wykroczenia uprawnienia oskarżyciela publicznego także innym 
instytucjom państwowym, samorządowym lub społecznym, określając 
zakres spraw, w  których w  ramach swego działania mogą występować 
z  wnioskiem o  ukaranie za ujawnione przez siebie wykroczenia, mając 
na względzie zakres ustawowych uprawnień takich instytucji oraz potrze-
bę ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony spraw-
ców wykroczeń (art. 17 § 4 k.p.w.). Kodeks postępowania w  sprawach 
o wykroczenia pozostawił w mocy uprawnienia organów w tym zakresie 
nadane wcześniej mocą innych ustaw, toteż Straż Leśna wywodzi swoje 
uprawnienia z wcześniej wydanej ustawy z dnia 28 września 1991 r. o la-
sach. Udział w sprawie strażnika leśnego, który złożył wniosek o ukaranie, 
wyłącza policję z udziału w sprawie (art. 17 § 5 k.p.w.).

Na podstawie art. 17 § 3 k.p.w. uprawnienia oskarżyciela publicznego 
przysługują także organom administracji rządowej i samorządowej, orga-
nom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom 
gminnym (miejskim), ale tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania 
ujawniły wykroczenie i  wystąpiły z  wnioskiem o  ukaranie. Podczas roz-
prawy przed sądem strażnik leśny ma uprawnienia oskarżyciela publiczne-
go. Oznacza to, że ma prawo brać udział w rozprawie, odczytać wniosek 
o ukaranie, przedstawiać wnioski dowodowe, wypowiadać się w przedmio-
cie każdego dowodu oraz wygłosić przemówienie końcowe. Do postępo-
wania przed sądem rejonowym, jako sądem pierwszej instancji, stosuje się 
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regulacje określone w art. 81 k.p.w. Wobec tego w czasie przeprowadzania 
rozprawy stosuje się przepisy postępowania karnego odnośnie do: 

–  kolejności przeprowadzania dowodów (art. 369 k.p.k.); 
–  separacji świadków (art. 371 k.p.k.); 
–  roli przewodniczącego w  zakresie utrzymania spokoju (art. 372 

k.p.k.); 
–  dyspozycji obecności oskarżonego na rozprawie (art. 374 § 2 k.p.k.);
–  usunięcia oskarżonego i prowadzenie rozprawy pod jego nieobec-

ność (art. 375-377 k.p.k.); 
–  zachowania w sądzie (art. 379 § 2 k.p.k.); 
–  obecności na sali pokrzywdzonego, świadków, biegłych (art. 384 

k.p.k.); 
–  przesłuchania oskarżonego (art. 386 k.p.k.); 
–  dowodów rzeczowych na rozprawie (art. 395 k.p.k.), 
–  pomocy prawnej w  kwestii przeprowadzenia dowodu (art. 396 

k.p.k.); 
–  zmiany kwalifikacji prawnej czynu (art. 399 k.p.k.); 
–  zamknięcia przewodu sądowego (art. 405 k.p.k.);
–  kolejności głosów stron (art. 406 k.p.k.).
Orzekanie w sprawach o wykroczenia następuje w postępowaniu:
a) zwyczajnym;
b) przyspieszonym;
c) nakazowym (art. 2 k.p.w.).
Ponadto w  wypadkach ustawowo określonych uprawniony organ 

może nałożyć grzywnę w  drodze mandatu karnego (art. 2 § 2 k.p.w.). 
Orzekanie w postępowaniu zwyczajnym następuje wówczas, gdy brak jest 
podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym lub na-
kazowym (art. 2 § 1a k.p.w.).

Postępowanie przyspieszone stosuje się do osób niemających stałe-
go miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu oraz przebywających 
jedynie czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zachodzi 
uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym 
będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione (art. 90 § 1 k.p.w.). Ponadto 
postępowanie przyspieszone ma zastosowanie w sytuacji, gdy sprawca zo-
stał ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykro-
czenia i niezwłocznie doprowadzono go do sądu (art. 91 § 1 k.p.w.). W ra-
zie wydania wyroku pod nieobecność obwinionego uzasadnienie wyroku 
sporządza się z urzędu, w pozostałych uzasadnienie wyroku sporządza się 
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tylko na wniosek strony złożony ustnie do protokołu rozprawy bezpośred-
nio po ogłoszeniu wyroku (art. 92 § 1 pkt 5 k.p.w.). Termin do wniesienia 
środka odwoławczego wynosi 3 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia, 
gdy uzasadnienie sporządza się z urzędu, a w pozostałych przypadkach 
– trzy dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem (art. 92 § 1 pkt 6 
k.p.w.). Sąd sporządza uzasadnienie w terminie trzech dni od daty ogło-
szenia wyroku (art. 92 § 2 k.p.w.).

W postępowaniu nakazowym sąd podczas posiedzenia może wydać 
wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające 
jest wymierzenie nagany, grzywny lub kary ograniczenia wolności. Sąd 
orzeka w czasie posiedzenia bez udziału stron (art. 93 § 1 k.p.w.). Orze-
kanie w  postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności 
czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Postępowanie naka-
zowe jest niedopuszczalne, jeżeli sprawca jest głuchy, niemy lub niewi-
domy lub zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności 
(art. 93 § 4 k.p.w.). Wydając wyrok nakazowy, sąd uznaje za ujawnione 
dowody dołączone do wniosku o  ukaranie (art. 93 § 1 k.p.w.). Wyro-
kiem nakazowym można orzec również środek karny, co jest istotne dla 
postępowania w licznych sprawach o drobne kradzieże drzewa (art. 120 
k.w.). Od wyroku nakazowego stronom służy sprzeciw. Wyrok nakazo-
wy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się 
prawomocny (art. 94 § 3 k.p.w.).

Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronie na jej żądanie, 
jeśli złożyła taki wniosek w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia orze-
czenia, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 35 § 1 k.p.w.). 

4.4. Udział w postępowaniu odwoławczym 

Zakres uprawnień strażnika leśnego jako oskarżyciela publicznego 
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia obejmuje wnoszenie środ-
ków odwoławczych od rozstrzygnięć sądów pierwszej instancji (art. 47 
ust. 2 pkt 7-8 ustawy o  lasach). Od zapadłych orzeczeń przysługują 
środki odwoławcze na zasadach ogólnych, co oznacza, że strażnik leśny, 
jeżeli brał udział w  postępowaniu w  charakterze oskarżyciela publicz-
nego, może złożyć wniosek o sporządzenie i dostarczenie uzasadnienia 
wyroku w danej sprawie, a po jego otrzymaniu wnieść apelację do sądu 
odwoławczego.
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Środkami odwoławczymi są apelacja i zażalenie (art. 103 § 1 k.p.w.). 
Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji, chyba że ustawa 
stanowi inaczej, natomiast zażalenie przysługuje w  wypadkach wskaza-
nych w ustawie na m.in. na: postanowienie o zabezpieczeniu (art. 48 § 4 
k.p.w.), postanowienie o  odmowie wszczęcia postępowania (art. 59 §  2 
k.p.w.), postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 61 § 2 i art. 62 § 2 
k.p.w.) i postanowienie uzupełniające wyrok (art. 84 § 1 k.p.w.).

Sądem odwoławczym w sprawach o wykroczenia, jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej, jest sąd okręgowy do rozpoznania apelacji oraz zażaleń 
na postanowienia i  zarządzenia zamykające drogę do wydania wyroku 
lub sąd rejonowy w innym równorzędnym składzie do rozpoznania po-
zostałych zażaleń (art. 14 § 1 k.p.w.). Sąd apelacyjny natomiast rozpoznaje 
środki odwoławcze od orzeczeń i  zarządzeń wydanych w  pierwszej in-
stancji przez sąd okręgowy oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę 
(art. 15 § 1 k.p.w.). Sąd Najwyższy rozpoznaje kasacje i inne sprawy prze-
kazane mu przez ustawę (art. 15 § 2 k.p.w.).

Jeżeli strażnik leśny chce zaskarżyć orzeczenie, zobowiązany jest 
w terminie siedmiu dni od jego ogłoszenia na rozprawie złożyć w sądzie 
pisemny wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem (tzw. zapowiedź 
odwołania). Musi to uczynić niezależnie od tego, czy uczestniczył w roz-
prawie. Jeśli nie był obecny w  czasie rozprawy, to zobowiązany jest we 
własnym zakresie ustalić treść orzeczenia zapadłego i w zawitym terminie 
siedmiu dni złożyć wniosek, w przeciwnym razie traci możliwość wniesie-
nia odwołania od orzeczenia. Wyrok wydany podczas posiedzenia dorę-
cza się stronie z urzędu, gdy nie uczestniczyła ona w posiedzeniu. Termin 
do żądania doręczenia uzasadnienia wyroku biegnie wówczas od daty 
jego doręczenia (art. 35 § 3 k.p.w.).

Środek odwoławczy pochodzący od oskarżyciela publicznego, także 
od strażnika leśnego, musi zawierać zarzuty stawiane rozstrzygnięciu, 
którym może być obraza przepisów prawa materialnego (błędne zrozu-
mienie przepisu przez sąd lub wadliwe zastosowanie tego przepisu), ob-
raza przepisów postępowania (jeżeli mogła wpłynąć na treść orzeczenia, 
np. nieuwzględnienie wniosku dowodowego), błąd w  ustaleniach fak-
tycznych (przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on wpłynąć na 
treść orzeczenia) czy rażąca niewspółmierność kary. Środek odwoławczy 
nie wymaga pisemnego uzasadnienia, a wnosi się do sądu odwoławczego 
za pośrednictwem tego sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Ape-
lację wnosi się na piśmie w  terminie siedmiu dni od daty otrzymania 
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wyroku wraz z  uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 
105 § 1 k.p.w.). W  środku odwoławczym strażnik leśny ma obowiązek 
wskazać:

–  zarzuty stawiane w rozstrzygnięciu;
–  czego domaga się od sądu (uchylenia orzeczenia i wydania przez 

sąd wyroku co do meritum bądź przekazania sprawy do ponowne-
go rozpoznania albo też zmiany orzeczenia).

Z treści środka odwoławczego musi wynikać, czy jest wnoszony na 
korzyść czy na niekorzyść obwinionego. Uprawnienia procesowe strażni-
ka leśnego w postępowaniu apelacyjnym są zbliżone do przysługujących 
mu w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, z uwzględnieniem 
specyfiki postępowania odwoławczego. Oznacza to, że jeżeli strażnik le-
śny wnosił odwołanie, jego podstawowym zadaniem będzie przekonanie 
sądu, że wniesienie tego odwołania było uzasadnione. Strażnik leśny może 
brać udział w  postępowaniu odwoławczym przed sądem w  charakterze 
oskarżyciela publicznego tylko wtedy, gdy nie działa prokurator, a także 
wówczas, jeżeli uczestniczył w  rozprawie przed sądem I  instancji. Sąd 
odwoławczy może, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, 
przeprowadzić dowód podczas rozprawy, jeżeli przyczyni się to do przy-
śpieszenia postępowania, a nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo 
przewodu w całości lub w znacznej części. Dowód można dopuścić rów-
nież przed rozprawą (art. 106a k.p.w.).

Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokura-
tor Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, natomiast w sprawach 
podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także Naczelny Proku-
rator Wojskowy, a w sprawach naruszenia praw dziecka także Rzecznik 
Praw Dziecka. Kasację można wnieść od każdego prawomocnego orze-
czenia kończącego postępowanie sądowe (art. 110 § 1 k.p.w.). Niedopusz-
czalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego wniesionej 
po upływie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia (art. 110 
§ 2 k.p.w.). Kasację wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego (art. 110 
§ 3 k.p.w.). Podstawą kasacji może być bezwzględna przyczyna odwoław-
cza (art. 104 § 1 k.p.w.) lub rażące naruszenie prawa, jeżeli mogło ono 
mieć istotny wpływ na treść orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona 
wyłącznie z  powodu niewspółmierności kary (art. 111 k.p.w.). Strażnik 
leśny, pomimo że występował w danej sprawie w roli oskarżyciela publicz-
nego, nie ma uprawnień do wniesienia kasacji. Uprawniony jest natomiast 
do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia w  postaci wniosku 
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o wznowienie postępowania (art. 542 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.p.w.). 
W praktyce strażnik leśny może złożyć wniosek o wznowienie postępo-
wania na niekorzyść oskarżonego do sądu okręgowego lub apelacyjnego, 
jeśli sąd okręgowy rozstrzygał zaskarżone orzeczenie, w terminie sześciu 
miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia (art. 542 § 5 k.p.k.). 
Ustawa przewiduje przymus adwokacki do skutecznego złożenia wniosku 
o wznowienie postępowania.

4.5.  Nakładanie oraz pobieranie grzywien 
w drodze mandatu karnego 

Postępowanie mandatowe jako tryb przewidziany we wszystkich syste-
mach orzeczniczych57 głównie realizuje zasady sprawności i  ekonomiki 
procesowej. Nie są natomiast realizowane m.in. zasady skargowości, kon-
tradyktoryjności i bezpośredniości, jak w postępowaniu sądowym58.

Kodeks postępowania w  sprawach o  wykroczenia przewiduje re-
gułę, że zasadniczym organem mandatowym w sprawach dotyczących 
wykroczeń jest policja. Inne organy mogą być uprawnione do prowa-
dzenia postępowania mandatowego tylko wówczas, gdy przepis szcze-
gólny tak stanowi, np. inspektor pracy, strażnicy Państwowej Straży 
Rybackiej, strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, strażnicy leśni, 
funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, straż graniczna, straż miejska 
itd. (art. 95 § 1 k.p.w.)59. Podstawą prawną do nakładania przez strażni-
ka leśnego grzywny w drodze postępowania mandatowego jest art. 47 
ust. 2 pkt. 2 ustawy o lasach. Kodeks postępowania w sprawach o wy-
kroczenia przyjmuje, że nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego 
nie jest orzekaniem, bowiem orzekanie następuje wyłącznie w postępo-
waniu zwyczajnym, przyspieszonym lub nakazowym (art. 2 § 1 k.p.w.). 
Postępowanie mandatowe ma charakter zastępczy i  jest zaliczone do 
postępowań szczególnych. Prowadzone jest przez organy pozasądowe 
(rozdział 17 k.p.w.). 

Mandat karny stanowi decyzję o charakterze procesowym, podob-
nie jak wyrok i  postanowienie, lecz podjętą przez organ pozasądowy 

57 A. Marek: Prawo wykroczeń, s. 214.
58 M. Bojarski, Z. Świda: Podstawy materialnego i procesowego prawa..., s. 299.
59 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania…, s. 330-333.
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i uzależniony w zakresie swojego rozstrzygnięcia od zgody sprawcy wy-
kroczenia60. O tym należy obligatoryjnie pouczyć sprawcę wykroczenia. 
Pomimo że nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego nie stanowi 
orzekania w  dosłownym tego słowa znaczeniu, to jest rozstrzyganiem 
w  przedmiocie odpowiedzialności za popełnienie określonego wykro-
czenia przez nałożenie mandatu karnego, co w efekcie powoduje stan rei 
iudicatae (art. 5 § 1 pkt 8 k.p.w.), przez to rozstrzygnięcie stanowi prze-
szkodę do wszczęcia postępowania o ten sam czyn przed sądem w sto-
sunku do tej samej osoby.

Mandat karny staje się prawomocny w zależności od jego rodzaju:
1)  mandat gotówkowy, którym może być nałożona grzywna jedynie 

wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania lub po-
bytu, staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjo-
nariuszowi, który ją nałożył (art. 98 § 2 k.p.w.); 

2)  mandat kredytowany, wydawany ukaranemu za potwierdzeniem 
odbioru; może nim być nałożona grzywna wobec osoby innej niż 
wyżej wymieniona, a staje się on prawomocny z chwilą jego przy-
jęcia, potwierdzonego pokwitowaniem jego odbioru przez ukara-
nego (art. 98 § 3 k.p.w.);

3)  mandat zaoczny – można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia 
wykroczenia domniemanego sprawcy, którego nie zastano na 
miejscu jego popełnienia, ale gdy nie zachodzi wątpliwość co do 
osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim 
miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać, a staje się on 
prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu 
i terminie (art. 98 § 4 i 5 k.p.w.).

Strażnik leśny nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wy-
sokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę 
wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach 
prawnych takiej odmowy (art. 97 § 3 k.p.w.). Sprawca wykroczenia może 
odmówić przyjęcia mandatu karnego (art. 97 § 2 k.p.w.).

Konsekwencją odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuisz-
czenia w  wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem za-
ocznym jest wystąpienie do sądu z  wnioskiem o  ukaranie przez or-
gan nakładający grzywnę. Wówczas strażnik leśny występuje do sądu 

60 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania…, s. 329. 
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z  wnioskiem o  ukaranie za popełnienie tegoż wykroczenia. Przed 
sporządzeniem wniosku o  ukaranie, w  myśl art. 54 § 1 k.p.w., nale-
ży przeprowadzić czynności wyjaśniające, w ramach których strażnik 
leśny powinien niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której istnieje 
uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o  ukaranie. Wobec 
osoby sprawcy wykroczenia należy stosować procedurę na zasadach 
ogólnych, właściwą dla czynności wyjaśniających w  postępowaniu 
w sprawach o wykroczenia. We wniosku należy jednak zaznaczyć, że 
obwiniony odmówił przyjęcia mandatu lub nie uiścił grzywny nałożo-
nej mandatem zaocznym, a w miarę możliwości podać także przyczyny 
odmowy (art. 99 k.p.w.). 

Jeżeli nastąpiło nieuiszczenie grzywny nałożonej przez strażnika le-
śnego w drodze mandatu karnego kredytowanego, to postępowanie egze- 
kucyjne w  imieniu Skarbu Państwa prowadzi wojewoda. Na podstawie 
art. 97 § 1 k.p.w. w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę 
w drodze mandatu karnego, gdy: 

1)  schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpo-
średnio po popełnieniu wykroczenia – nałożenie grzywny w dro-
dze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty 
ujawnienia czynu w przypadku mandatu gotówkowego;

2)  stwierdzi się popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność 
sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu – nało-
żenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po 
upływie 90 dni od daty ujawnienia czynu w przypadku mandatu 
kredytowanego określonego w art. 98 § 3 k.p.w.; 

3)  stwierdzi się popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kon-
trolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie 
został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, 
i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu – nałożenie grzyw-
ny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 180 
dni od daty ujawnienia czynu, w tym także, w razie potrzeby, po 
przeprowadzeniu w  niezbędnym zakresie czynności wyjaśniają-
cych, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia.

Ujemne przesłanki nałożenia grzywny w  drodze mandatu karnego 
to takie okoliczności, że w przypadku ich wystąpienia nie można nałożyć 
grzywny w drodze mandatu karnego (art. 96 § 2 k.p.w.). Są to sytuacje, gdy: 

–  za wykroczenie należałoby orzec środek karny (dotyczy to nie tylko 
sytuacji, gdy jest obligatoryjny obowiązek orzeczenia środka karnego, 
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ale także takich, gdy obowiązek ten jest fakultatywny i w ocenie or-
ganu mandatowego niezbędny);

–  czyn sprawcy wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia 
i przestępstwa (art. 10 k.w.).

W  sytuacji określonej w  art. 9 § 1 k.w., to jest wówczas, gdy czyn 
sprawcy wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub wię-
cej przepisach ustawy, nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego jest 
możliwe jedynie wtedy, gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów 
postępowanie mandatowe jest dopuszczalne (art. 96 § 2 k.p.w.). Zasadą 
jest, że w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę do 500 zł. 
Dolna granica grzywny, którą można nałożyć w drodze mandatu karnego 
wynosi 20 zł, natomiast w przypadku, gdy czyn wyczerpuje znamiona wy-
kroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – do 1 000 zł. 
Przepisy od tej zasady przewidują jednak wyjątki dotyczące Państwowej 
Inspekcji Pracy i  Inspekcji Transportu Drogowego (art. 96 § 1a k.p.w.) 
oraz wykroczeń z art. 54-56 i art. 57a ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych61 (art. 96 § 1aa k.p.w.).

Znamienne jest stanowisko, że przy występowaniu więcej niż jed-
nego wykroczenia można nałożyć tyle mandatów, ile zostało stwier-
dzonych czynów. W postępowaniu mandatowym nie ma zastosowania 
przepis art. 9 § 2 k.w., gdyż dotyczy on orzekania, zaś nałożenie grzywny 
w drodze mandatu karnego nie jest w żadnym razie orzekaniem62. Po-
wyższy pogląd trudno zaakceptować, bowiem nie koresponduje z twier-
dzeniem, że w razie jednoczynowego zbiegu przepisów (art. 9 § 1 k.w.), 
tj. kiedy czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwu lub 
więcej przepisach ustawy, górna granica mandatu wynosi 1000 zł63.

Strażnicy leśni podczas stosowania postępowania mandatowego 
ograniczeni są przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 
24 września 2002 r. w  sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni 
pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz 
strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywny w drodze man-
datu karnego64. Uprawnienie do stosowania postępowania mandatowego 
obejmuje wykroczenia: 

61 Ustawa z  dnia 20 marca 2009 r. o  bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 
Nr 62, poz. 504, z późn. zm.).

62 T. Grzegorczyk: Postępowania szczególne..., s. 48.
63 W. Radecki: Ustawa o lasach. Komentarz, s. 179.
64 Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1432.
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–  niszczenie lub uszkadzanie urządzeń służących do ochrony brze-
gów wód, w tym roślinności ochronnej (art. 81 k.w.); 

–  naruszenie przepisów przeciwpożarowych, niewykonywanie zabie-
gów profilaktycznych i ochronnych, pozostawianie dziecka w wie-
ku do lat siedmiu w okolicznościach umożliwiających wzniecenie 
pożaru (art. 82 § 1 pkt 7 i 9 oraz § 2 k.w.); 

–  wyrąb, niszczenie, uszkadzanie, zabór gałęzi, korzeni, krzewów, 
pniaków w lesie (art. 148 § 1 k.w.); 

–  paserstwo w odniesieniu do bezprawnie pozyskanych z lasu gałęzi, 
korzeni, krzewów, pniaków (art. 149 k.w.);

–  niszczenie lub użytkowanie kosodrzewiny (art. 152 § 1 k.w.);
–  drobne szkodnictwo leśne (art. 153 § 1 k.w.); 
–  inne szkodnictwo leśne art. 154 § 1 i 2; 
–  uszkadzanie urządzeń melioracyjnych (art. 155 § 1 k.w.); 
–  niszczenie zasiewów, sadzonek, traw (art. 156 § 1 k.w.); 
–  niewykonywanie zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe 

(art. 159 k.w.); 
–  wjazd pojazdem do lasu (art. 161 k.w.); 
–  zanieczyszczanie lasu (art. 162 § 1 k.w.); 
–  niszczenie grzybów w lesie (art. 163 k.w.);
–  wybieranie piskląt, niszczenie gniazd, legowisk (art. 164 k.w.);
–  płoszenie, ściganie, zabijanie zwierząt (art. 165 k.w.);
–  puszczanie psa luzem w lesie (art. 166 k.w.);
–  wypalanie roślinności, niszczenie roślinności służącej wiązaniu gle-

by lub roślin i zwierząt przyczyniających się do oczyszczania śro-
dowiska, wykonywanie robót ziemnych i innych w sposób powo-
dujący uszkodzenie drzew lub krzewów (art. 59 ustawy o ochronie 
przyrody)65.

Przepisy rozporządzenia wymagają posiadania upoważnienia do na-
kładania grzywien w drodze mandatu karnego. Upoważnienie wydaje:

–  dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych strażnikom le-
śnym zatrudnionym w regionalnej dyrekcji i innym uprawnionym 
pracownikom Służby Leśnej z dyrekcji; 

65 Przepis uchylony wobec uchylenia ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochro-
nie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079) i zastąpienia jej ustawą z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) nie 
zawiera odpowiednich przepisów.
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–  nadleśniczy strażnikom leśnym zatrudnionym w  nadleśnictwie 
i uprawnionym pracownikom Służby Leśnej z nadleśnictwa (ryc. 6).

Procedurę wystawienia mandatu karnego reguluje Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w  sprawie nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego66. Rozporządzenie określa wzór for-
mularza mandatu karnego i  szczegółowy sposób postępowania manda-
towego. Egzekwowanie grzywny nałożonej w  drodze mandatu karnego 
następuje w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji67. Kwota grzywny stanowi dochód budżetu 
państwa.

Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje Minister Spraw 
Wewnętrznych. Pobieranie i  rozliczanie mandatów karnych odbywa się 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 9 grudnia 1994 r. 
w sprawie sposobu dokumentacji i  ewidencji grzywien za wykroczenia, 
ściąganych w  postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych 
w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych68. Or-
ganem w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych 
jest właściwy terytorialnie wojewoda, a  jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych zaopatrują się nieodpłatnie w bloczki mandatowe we wła-
ściwym urzędzie wojewódzkim.

Od nałożonego i  przyjętego mandatu karnego nie ma odwołania, 
jedynie w przypadku, gdy mandat nałożono za czyn niebędący wykro-
czeniem – art. 101 § 1 zd. 1 k.p.w., przewiduje się sądowe uchylenie 
mandatu karnego. Uchylenie następuje na wniosek złożony do sądu wła-
ściwego do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została 
nałożona grzywna w  zawitym terminie siedmiu dni od daty uprawo-
mocnienia się mandatu. Uchylenie może nastąpić także z urzędu (art. 
101 § 1 zd. 2 k.p.w.). W  przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd 
orzeka postanowieniem w czasie posiedzenia. W posiedzeniu ma pra-
wo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz na-
łożył grzywnę w drodze mandatu, lub przedstawiciel tego organu oraz 
ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może 
zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia 
mandatu karnego.

66 Dz.U. z 2002 r. Nr 20, poz. 201 z późn. zm. 
67 Tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm. 
68 Dz.U. z 1994 r. Nr 131, poz. 663 z późn. zm.
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Sąd może uchylić mandat lub odmówić uchylenia mandatu posta-
nowieniem. Postanowienie nie jest zaskarżalne. Sąd uzasadnia postano-
wienie z urzędu. Jeżeli sąd uchyla prawomocny mandat, to w postanowie-
niu nakazuje podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot 
uiszczonej kwoty (art. 101 § 3 k.p.k.). Postępowanie zakończone odmową 
uchylenia mandatu nie podlega wznowieniu, gdyż jak orzekł Sąd Najwyż-
szy nie jest postępowaniem, w którym wydano orzeczenie kończące pra-
womocnie postępowanie sądowe dotyczące odpowiedzialności danej oso-
by, a tylko takie podlegać może wznowieniu. Przedmiotowe postępowanie 
dotyczy zaś jedynie kwestii uchylenia mandatu69. Z tych samych powodów 
nie jest dopuszczalna także kasacja.

Strażnik leśny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia odgrywa 
istotną rolę, gdyż ma możliwość samodzielnego podejmowania czynności 
wyjaśniających – jest oskarżycielem publicznym oraz organem upraw-
nionym do stosowania postępowania mandatowego. Mając to na uwadze, 
zasadne i celowe są działania na rzecz aktywności i efektywności Straży 
Leśnej jako oskarżyciela publicznego przez bezpośredni udział zarówno 
w  postępowaniu przed sądem I  instancji, jak również w  postępowaniu 
apelacyjnym.

69 Uchwała SN z 30 września 2003 r., I KZP 25/ 03, Orzecznictwo Sądu Najwyższe-
go – Izba Karna i Wojskowa 2003, Nr 9-10, poz. 81.
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5.  Uprawnienia do wykrywania 
szkodnictwa leśnego 

Szkodnictwo leśne obejmuje czyny zabronione o  zróżnicowanej szko-
dliwości dla środowiska leśnego. Czyny te zawierają w  sobie zarówno 
elementy materialne, określane wartością powodowanych strat np. 
z  tytułu kradzieży lub zniszczenia mienia, jak i  elementy niematerial-
ne, które trudno jest zmierzyć lub są mierzalne. Takim elementem jest 
m.in. ujemny wpływ na walory przyrodnicze lasu. Pojęcie szkodnictwa 
leśnego nie jest ustawowo zdefiniowane. Z  formalnoprawnego punktu 
widzenia szkodnictwo leśne oznacza wszelkiego rodzaju czyny niedo-
zwolone, polegające na bezprawnym korzystaniu z  lasów i  produktów 
leśnych oraz na naruszaniu przepisów dotyczących ochrony lasów lub 
z  tą ochroną związanych. Według obowiązującej w  leśnictwie spra-
wozdawczości szkodnictwo leśne jest podzielone na następujące grupy 
rodzajowe70:

1)  bezprawne korzystanie z  lasu (obejmujące szkody wyrządzone 
wskutek naruszenia stanu posiadania, wypasania bydła w  lesie, 
wydobywania torfu, żwiru, gliny, piasku lub margli; grabienie 
ściółki, zaśmiecanie poprzez wywóz i  pozostawianie w  lesie od-
padów, nieczystości, padliny; niszczenie lub uszkadzanie drzew, 
zabór gałęzi, niszczenie runa albo krzewów, biwakowanie w miej-
scach niedozwolonych, wjazdu lub parkowanie w lesie lub drogach 
leśnych, niszczenie gniazd, płoszenie zwierzyny itp.);

2)  kłusownictwo (bezprawne pozyskanie lub próby pozyskania zwie-
rzyny przy użyciu: potrzasków, sideł, wnyków, broni palnej, psów, 
samostrzałów itp.);

3)  kradzież lub zniszczenie mienia (obejmujące kradzieże maszyn, 
sprzętu, narzędzi, nawozów, paliwa, środków ochrony roślin, sa-
dzonek, nasion, siatki grodzeniowej, zniszczenie lub uszkodzenie 
schronu, paśnika, ambony, rogatki, tablicy informacyjnej, ławek, 

70 Z. Nowak: Szkodnictwo leśne..., s. 5.
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stołów i  innych urządzeń turystycznych, zniszczenie lub uszko-
dzenie urządzenia melioracyjnego, rybackiego itp.);

4)  kradzież drewna z  lasu państwowego (obejmujące bezprawny 
wyrąb, zniszczenie, kradzież drzewa z  lasu państwowego z pnia, 
kradzież drewna wyrobionego, paserstwo czynne i bierne drewna 
kradzionego).

W celu realizacji zadań polegających na zwalczaniu przestępstw i wy-
kroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykony-
wanie innych zadań w zakresie ochrony mienia strażnicy leśni – zgodnie 
z art. 47 ust. 2 ustawy o lasach – są upoważnieni do:

–  legitymowania w  celu ustalenia tożsamości osób podejrzanych 
o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz świadków prze-
stępstwa lub wykroczenia (ust. 2 pkt 1); 

–  nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, 
w sprawach i w zakresie określonym odrębnymi przepisami (ust. 2 
pkt 2)71; 

–  zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obsza-
rach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w razie uzasadnio-
nego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego w celu sprawdze-
nia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży (ust. 2 pkt 3); 

–  przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania karnego72 w przypadkach uzasad-
nionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa (ust. 2 pkt 4); 

–  ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa albo wykrocze-
nia, albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu prze-
stępstwa oraz jego doprowadzenia do policji (ust. 2 pkt 5);

–  odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z prze-
stępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich 
popełnienia (ust. 2 pkt 6); 

–  prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów oskar-
żenia w  postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem prze-
stępstwa jest drewno pochodzące z  lasów stanowiących własność 
Skarbu Państwa, w  trybie i  na zasadach określonych w  Kodeksie 
postępowania karnego (ust. 2 pkt 7); 

71 Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 24 września 2002 r. w  sprawie  
zakresu wykroczeń... (Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1432).

72 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. 
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).



95

5. Uprawnienia do wykrywania szkodnictwa leśnego 

–  prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udzia-
łu w rozprawach w charakterze oskarżyciela publicznego i wnosze-
nia środków zaskarżania od rozstrzygnięć w sprawach zwalczania 
wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego (ust. 2 pkt 8); 

–  noszenia broni palnej długiej i krótkiej, kajdanek zakładanych na 
ręce, pałki służbowej, ręcznego miotacza substancji obezwładniają-
cych oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób 
za pomocą energii elektrycznej (ust. 2 pkt 9); 

–  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania 
się o  taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji 
społecznych, jak również w  nagłych przypadkach do każdego 
obywatela o udzielenie doraźnej pomocy, na zasadach określonych 
w ustawie o Policji (ust. 2 pkt 10); 

–  dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się 
obrotem i przetwarzaniem drewna oraz innych produktów leśnych 
w celu sprawdzania legalności pochodzenia surowców drzewnych 
i innych produktów leśnych (ust. 2b); 

–  użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, 
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 
lit. a i pkt 13 tej ustawy z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bez-
pośredniego i broni palnej73 w przypadkach, o których mowa w art. 
11 pkt 1-3, 8 i 10-14 tej ustawy; 

–  użycia lub wykorzystania broni palnej w przypadkach, o których 
mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 usta-
wy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 47 
ust. 4.); 

–  stosowania na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa 
zarządzanych przez Lasy Państwowe uprawnień odnoszącymi się 
do Państwowej Straży Łowieckiej – w zakresie zwalczania kłusow-
nictwa oraz Państwowej Straży Rybackiej – w zakresie kontroli le-
galności dokonywania połowu (art. 47 ust. 8). 

Wybrane uprawnienia strażnika leśnego:
–  legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub 

wykroczenia;
–  nakładanie i pobieranie grzywien w drodze mandatu karnego; 

73 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni pal-
nej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628).
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–  zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu na ob-
szarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie; 

–  przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uza-
sadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa; 

–  ujęcie na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wy- 
kroczenia; 

–  odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z prze-
stępstwa lub wykroczenia; 

–  prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktów oskar-
żeni w postępowaniu uproszczonym; 

–  prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia; 
–  żądanie niezbędnej pomocy od instytucji i osób; 
–  dokonywanie kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się 

obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów leśnych; 
–  stosowanie środków przymusu bezpośredniego;
Uprawnienia przypisane Państwowej Straży Łowieckiej oraz Pań-

stwowej Straży Rybackiej mają także inni pracownicy Służby Leśnej, 
a mianowicie nadleśniczowie, zastępcy nadleśniczych, inżynierowie nad-
zoru, leśniczowie i podleśniczowie (ust. 2 pkt 1-8 i 10 oraz w ust. 8 art. 47 
ustawy o lasach).

5.1. Legitymowanie 

Na podstawie art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o la-
sach, na terenach leśnych strażnicy leśni mają prawo do sprawdzania 
tożsamości osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykro-
czenia oraz świadków tych czynów. W  praktyce legitymowanie słu-
ży przede wszystkim ustaleniu tożsamości i  zweryfikowaniu danych 
personalnych osób podejrzanych; sprawdzeniu, czy osoba nie jest np. 
poszukiwana; ustaleniu danych świadków zdarzenia powodującego 
naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, czy sprawdze-
niu osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania. 
W  zakresie legitymowania stosuje się odpowiednio przepisy o  Policji. 
Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Po-
licji74 w  odniesieniu do procedury legitymowania mają zastosowanie 

74 Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.
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przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w spra-
wie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień 
policjantów75. 

Według tych przepisów strażnik leśny może ustalić tożsamość osoby 
legitymowanej na podstawie dowodu osobistego, tymczasowego dowo-
du osobistego, tymczasowego zaświadczenia tożsamości, dowodu tożsa-
mości cudzoziemca lub paszportu. Ponadto tożsamość można ustalić na 
podstawie innych niebudzących wątpliwości dowodów lub oświadczenia 
osoby, której jest znana tożsamość legitymowanego. Strażnicy leśni są 
upoważnieni z mocy ustawy do legitymowania, dlatego odmowa udziele-
nia informacji lub okazania dokumentu, jeżeli legitymowany ma go przy 
sobie, jest wykroczeniem z art. 65 § 2 k.w. Umyślne wprowadzenie straż-
nika leśnego w błąd co do tożsamości, obywatelstwa, zawodu, miejsca za-
trudnienia lub zamieszkania własnej bądź innej osoby jest wykroczeniem 
z art. 65 § 1 k.w.

Legitymowanie może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. 
Strażnik leśny przystępujący do czynności legitymowania powinien po-
dać swoje stanowisko oraz imię i nazwisko, a następnie powód, dla które-
go żąda dokumentu tożsamości. Strażnik leśny nieumundurowany musi 
okazać dodatkowo legitymację służbową. Na żądanie osoby legitymowa-
nej należy wskazać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności 
służbowej. Osoba poproszona o  wylegitymowanie się powinna okazać 
dowód osobisty lub inny stosowny dokument. W  czasie legitymowania 
należy mieć na uwadze poszanowanie godności osobistej osoby legitymo-
wanej, a przede wszystkim niedopuszczenie do prowokowania tej osoby 
np. wyzywającym zachowaniem, zbędnymi żartami itp. Ważny jest kon-
takt wzrokowy z osobami legitymowanymi.

Przystępując do czynności legitymowania strażnicy leśni dzielą od-
powiednio między sobą role realizowane podczas tego działania. Strażni-
cy wzajemnie i aktywnie się asekurują. Dowódca patrolu podejmuje de-
cyzję o tym, który ze strażników dokona legitymowania, a kto zajmie się 
asekuracją partnera. W celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i osób 
zatrzymanych do kontroli, podczas wykonywania czynności, strażnik po-
winien zachować rozwagę i ostrożność, a  jednocześnie postępować tak-
townie w  trakcie czynności legitymowania. Należy poprosić o  okazanie 
dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby. Po otrzymaniu dokumentu 

75 Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1186.
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należy zwrócić uwagę na zgodność zdjęcia z  rzeczywistym wyglądem 
legitymowanej osoby. Podejrzenie ewentualnego podrobienia lub prze-
robienia dokumentu, a  także danych zawartych w  dokumencie należy 
zweryfikować przez przeprowadzenie rozmowy (w trybie zadawania od-
powiednich pytań) z osobą legitymowaną. Jeżeli to możliwe, powinno się 
dokonać sprawdzenia osoby w systemie informatycznym w katalogu osób 
poszukiwanych. Podczas legitymowania strażnik leśny dokonujący dodat-
kowo sprawdzenia, przejrzenia bagażu, itp. nie może skupiać się wyłącznie 
na dokumencie tożsamości osoby, czy dokonywanych wpisach w notatni-
ku służbowym. Strażnik powinien przewidywać próbę ucieczki lub czyn-
nego przeciwdziałania czynnościom przez legitymowanego. Zadaniem 
drugiego strażnika leśnego jest ubezpieczanie (asekuracja) partnera oraz 
obserwowanie zachowania pozostałych osób. W takiej sytuacji odpowied-
nio stosuje się tzw. trójkąt bezpieczeństwa i zachowuje bezpieczną odle-
głość, a także przyjmuje się odpowiednią pozycję lub tzw. postawę walki. 
Należy ustawić się w  taki sposób, aby uniemożliwić osobom dostęp do 
przedmiotów niebezpiecznych lub ich użycie. Po wylegitymowaniu należy 
oddać właścicielowi dokument, podziękować i zezwolić na oddalenie się.

Gdy osoba nie ma przy sobie dokumentów potwierdzających toż-
samość, wówczas ustalenie tożsamości następuje z  wypowiedzi ustnej. 
Należy potwierdzić tożsamość danej osoby bezpośrednio przez inne oso-
by, których tożsamość została wcześniej ustalona. W  przypadku osoby 
odmawiającej okazania dokumentu tożsamości należy ją stanowczo po-
uczyć, że w myśl art. 65 k.w. legitymowany jest zobowiązany do udzie-
lenia właściwemu i upoważnionemu organowi żądanych informacji oraz 
o wynikających z odmowy okazania dokumentów konsekwencjach, czyli 
karze grzywny. Ponadto osobę taką należy poinformować o możliwości 
przekazania w ręce policji w celu ustalenia jej tożsamości. Z art. 65 k.w. 
wynika, że odmowa udzielenia danych osobowych czy przedstawienia do-
kumentów, jak również umyślne wprowadzenie w błąd co do tożsamości 
podlegają karze grzywny. Z pouczenia o tym powinna być sporządzona 
notatka i przekazana policji.

Legitymowanie uczestnika ruchu drogowego przez strażników le-
śnych odbywa się na podstawie art. 129c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o  ruchu drogowym76. Ustawa nadała uprawnienia strażnikom 

76 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: 
Dz.U. 2012 r. poz. 1137).
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leśnym do kontroli kierowców na obszarze leśnym. W tym celu strażnik 
leśny może zatrzymać pojazd, który nie stosuje się do obowiązujących na 
terenach lasów przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjaz-
du, zatrzymywania się lub postoju pojazdów (art. 129c ust. 2). W ramach 
wykonywania kontroli ruchu drogowego (art. 129c ust. 3) strażnicy leśni 
są upoważnieni do:

–  zatrzymania pojazdu; 
–  legitymowania uczestnika ruchu drogowego; 
–  wydawania poleceń co do sposobu zachowania się na drodze.
Strażnik leśny dokonujący legitymowania uczestnika ruchu drogo-

wego zobowiązany jest przestrzegać zasad określonych w  rozporządze-
niu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. 
w  sprawie kontroli ruchu drogowego77. Czynności kontrolne powinien 
wykonywać strażnik leśny, będąc umundurowanym, zaopatrzony w kami-
zelkę zapewniającą jego widoczność i łatwą rozpoznawalność (§ 14 ust. 1). 
Zatrzymanie pojazdu może nastąpić, gdy strażnik leśny porusza się pieszo 
(§ 14 ust. 2), będąc poza pojazdem służbowym.

Strażnik leśny przed przystąpieniem do czynności kontrolnych poda-
je imię i nazwisko oraz przyczynę przeprowadzenia tych czynności, a na 
żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu okazuje legitymację służbową 
i  upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego. Następnie 
informuje prowadzącego pojazd o powodzie oraz poucza go o sposobie 
zachowania na drodze. Zgodnie z  poleceniem osoba kontrolowana po-
winna zatrzymać pojazd w  takim miejscu, by nie utrudniać ruchu dro-
gowego i  nie powodować w  nim zagrożenia. Jeżeli kontrola połączona 
jest z sprawdzeniem ładunku lub przeglądem zawartości bagażu, strażnik 
leśny może wydać polecenie, aby osoba (osoby) legitymowana wysiadła 
z pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu, wyłączeniu silnika i nakazaniu opusz-
czenia pojazdu strażnicy wraz z osobą objętą czynnościami przechodzą 
na chodnik lub pobocze, a  w  razie ich braku do tzw. korytarza bezpie-
czeństwa, znajdującego się pomiędzy zatrzymanym pojazdem a ustawio-
nym za nim i odpowiednio oznakowanym pojazdem służbowym. Nale-
ży unikać ustawiania się strażnika leśnego lub osoby legitymowanej od 
strony jezdni. Strażnik ubezpieczający ustawia się w taki sposób i w takim 
miejscu, aby miał kontakt wzrokowy zarówno z osobą legitymowaną, jak 

77 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 
2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. Nr 132, poz. 841 z późn. zm.).
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i pasażerami pojazdu. Niedopuszczalne jest, aby strażnik leśny pełniący 
rolę ubezpieczającego w  trakcie legitymowania siedział w  samochodzie 
lub kontrolował inny pojazd. W  związku z  wykonywaniem czynności 
z  zakresu kontroli ruchu drogowego w  przypadku, gdy zachodzi uza-
sadnione podejrzenie, że osoba kierująca pojazdem znajduje się w stanie 
nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego 
podobnie do alkoholu, strażnik leśny jest zobowiązany do czasu przyby-
cia policji uniemożliwić kierowanie pojazdem tej osobie (art. 129f Prawa 
o ruchu drogowym).

Do realizacji uprawnień niezbędne jest, by strażnik leśny (a  także 
inny pracownik Służby Leśnej posiadający uprawnienia strażnika leśne-
go) miał przy sobie, wraz z legitymacją służbową, aktualne upoważnienie 
do wykonywania kontroli ruchu drogowego. Kontrola ruchu drogowego 
wykonywana przez strażników leśnych odbywa się na podstawie upoważ-
nienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydanego przez wła-
ściwego komendanta powiatowego (miejskiego) policji (art. 129e ust. 1). 
Po zakończeniu wykonywania czynności służbowych strażnik ustnie in-
formuje osobę, wobec której podjęto czynności, o prawie złożenia zaża-
lenia do nadleśniczego lub właściwego miejscowo prokuratora na sposób 
przeprowadzenia tych czynności. Strażnik leśny dokumentuje w  książ-
ce służbowej dane osoby legitymowanej oraz czas, miejsce i  przyczynę 
legitymowania. 

Legitymowanie jest elementem zdarzenia i niejednokrotnie począt-
kuje czynności towarzyszące wszczęciu postępowania o czyn zabronio-
ny. Dlatego oprócz odnotowania legitymowania czynności w  książce 
służbowej należy sporządzić notatkę urzędową lub służbową. Notatkę 
urzędową sporządza się z czynności procesowych, które nie wymagają 
spisania protokołu (art. 143 § 2 k.p.k.), a  także dokumentuje się inne 
zdarzenia, które mają znaczenie dla postępowania (art. 37 § 2 k.p.w.). 
Notatka urzędowa to najczęściej sporządzane przez strażników leśnych 
pismo zawierające informacje o okolicznościach, które mają znaczenie 
dla toczącej się sprawy. Notatką urzędową można informować o prze-
biegu sprawy, czy też wskazywać na okoliczności sprawy lub wymagać 
ustaleń protokolarnych, a  także może ona dotyczyć kwestii porządko-
wych itp. 

Notatka urzędowa jest dokumentem przeznaczonym do służbowe-
go wykorzystania w  sprawie w  korespondencji z  innymi instytucjami 
(np. policja, prokurator, sąd, starostwo powiatowe). Jednakże notatki 
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urzędowe zawierające szeroki zakres informacji o  przestępstwie mogą 
stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego. W ta-
kiej sytuacji stają się one dokumentem inicjującym proces karny. Notatka 
służbowa pod względem sposobu redagowania nie różni się od notatki 
urzędowej. Różnicą zasadniczą jest przeznaczenie notatki służbowej, któ-
ra służy do wykorzystania wyłącznie na potrzeby wewnętrzne jednostki 
lub instytucji.

5.2.  Zatrzymywanie i kontrolowanie środków 
transportu 

Upoważnienie do zatrzymywania i kontrolowania środków transportu na 
obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia 
ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, jest realizowane na podstawie 
art. 47 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach. Okolicznością uprawniającą do działania 
jest uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą 
kary, czyli przestępstwa lub wykroczenia oraz znajdowanie się środka trans-
portu na obszarze leśnym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Uprawnienie kontrolne zatrzymania i kontroli środka transportu jest 
uprawnieniem samoistnym i nie podlega rygorom właściwym dla insty-
tucji przeszukania określonym w Kodeksie postępowania karnego. Straż-
nik leśny nie może dokonywać zatrzymania i kontroli środka transportu 
w stosunku do:

1)  członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i  urzę-
dów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na pod-
stawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie 
są obywatelami polskimi; 

2)  innych osób korzystających z  immunitetów dyplomatycznych  
lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych 
lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, 
chyba że wynika to z  obrony koniecznej lub stanu wyższej ko- 
nieczności. Wówczas należy niezwłocznie powiadomić właściwe 
przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny oraz 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Czynność zatrzymania i  kontroli środka transportu strażnik leśny 
dokumentuje w  książce służbowej, odnotowując rodzaj, czas, miejsce 
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i wynik czynności oraz nazwiska, imiona i funkcje osób w niej uczestni-
czących. Przeglądanie zawartości bagażu lub sprawdzanie ładunku prze-
prowadza się w obecności właściciela pojazdu zawierającego bagaż albo 
przedstawiciela przewoźnika, albo spedytora, a  gdy jest to niemożliwe 
– w obecności osoby wyznaczonej przez strażnika leśnego. W razie nie-
obecności właściciela lub przewoźnika, przeglądania zawartości bagażu 
lub sprawdzania ładunku dokonuje się, gdy z ustaleń wynika, że zwłoka 
może spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. 
Na żądanie właściciela lub kierującego strażnik leśny sporządza protokół 
kontroli ładunku. 

5.3. Ujmowanie osób

Na podstawie art. 47 ust. 2 pkt 5 ustawy o lasach strażnik leśny jest upo-
ważniony do ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wy-
kroczenia, lub w  pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu prze-
stępstwa. Osobę ujętą należy doprowadzić do policji. Na podstawie art. 
45 § 2 k.p.w., w związku z art. 243 k.p.k., strażnik leśny może także ująć 
sprawcę wykroczenia w pościgu, jeśli zachodzi uzasadniona obawa ukry-
cia się tej osoby, lub nie będzie można ustalić jej tożsamości78. Należy za-
znaczyć, że zgodnie z art. 243 § 1 k.p.k., każdy ma prawo ująć osobę na 
gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po 
popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub 
nie można ustalić jej tożsamości. 

Ujmowania nie należy utożsamiać z  zatrzymaniem. Ujęcie może 
polegać nie tylko na schwytaniu i doprowadzeniu do policji, ale również, 
w razie potrzeby, na zamknięciu sprawcy w pomieszczeniu i wezwaniu 
policji79. Ujęcie jest rodzajem środka przymusu. Celem ujęcia jest za-
gwarantowanie pociągnięcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia 
do odpowiedzialności karnej. Oddalenie się z miejsca przestępstwa lub 
wykroczenia i nieustalenie tożsamości sprawcy może uniemożliwić lub 
istotnie utrudnić jego wykrycie, a tym samym doprowadzić do bezkar-
ności. Uprawnienie do ujęcia sprawcy przysługuje każdemu. Oznacza 
to, że może to uczynić sam pokrzywdzony, ale też świadek zdarzenia 

78 W. Radecki: Ustawa o lasach. Komentarz, s. 184.
79 W. Grzeszyk: Przesłanki zatrzymania procesowego, s. 135.
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czy inna osoba, która powzięła wiadomość o dokonanym przestępstwie 
i  jego sprawcy. Uprawnienie to posiadają także wszystkie osoby urzę-
dowe i  prywatne. Warunki dopuszczające ujęcie zostały przez przepi-
sy wyraźnie określone i nie mogą być nadużywane. „Gorący uczynek” 
oznacza trwającą akcję przestępczą lub jej usiłowanie. W tym znaczeniu, 
na przykład, prawnie dopuszczalne jest zarówno ujęcie kogoś, kto w za-
miarze kradzieży ściął drzewo i załadowane wywozi z lasu, jak i kogoś, 
kto już drzewo wyciął, ale niczego jeszcze zabrać nie zdążył. Czas „go-
rącego uczynku” trwa do momentu pozostawania sprawcy na miejscu 
przestępstwa. W ramach pościgu ująć można także sprawcę, który już 
przestępstwa lub wykroczenia dokonał i oddala się z miejsca jego popeł-
nienia. Pościg może przebiegać z  zachowaniem kontaktu wzrokowego 
za uciekającym sprawcą. Może też oznaczać poruszanie się po śladach 
pozostawionych przez oddalającego się sprawcę. Ważna jest łączność 
(integralność) czasowa momentu zauważenia przestępstwa i  podjęcia 
pościgu, który musi trwać nieprzerwanie. Warunkiem sine qua non do-
puszczalności ujęcia jest obawa ukrycia się sprawcy lub braku możli-
wości ustalenia jego tożsamości. W każdym wypadku wolno ująć tylko 
osobę, co do której nie ma wątpliwości, że jest sprawcą przestępstwa. 
W  ramach prawa ujęcia mieści się możliwość czasowego pozbawienia 
takiej osoby wolności i np. zamknięcie jej w pomieszczeniu, do które-
go dokonał włamania. Czas takiego zamknięcia ograniczony jest jednak 
granicami koniecznymi do niezwłocznego wezwania i przybycia policji. 
W razie stawiania oporu przez osobę ujmowaną dopuszczalne jest zasto-
sowanie wobec niej siły fizycznej, czy też kajdanek, ale tylko w granicach 
koniecznych do podporządkowania się lub skutecznego wyegzekwowa-
nia polecenia określonego zachowania. Przekroczenie tych granic nara-
ża ujmującego na odpowiedzialność karną za spowodowanie uszczerbku 
na zdrowiu.

5.4.  Stosowanie środków przymusu 
bezpośredniego

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy o lasach strażnicy leśni są upoważnieni 
do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego określo-
nych w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy 
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z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej80. 
Ustawa ta ponadto określa zasady użycia i wykorzystania środków przymusu 
bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania. Katalog 
środków przymusu bezpośredniego obejmuje:

–  siłę fizyczną w postaci technik transportowych, obrony, ataku oraz 
obezwładniania; 

–  kajdanki zakładane na ręce; 
–  pałkę służbową; 
–  psa służbowego;
–  chemiczne środki obezwładniające w  postaci ręcznych miotaczy 

substancji obezwładniających; 
–  przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej.
Strażnik leśny może użyć środka przymusu bezpośredniego lub go 

wykorzystać wyłącznie do realizacji zadań ustawowych. Przez użycie 
środka przymusu bezpośredniego należy rozumieć zastosowanie takiego 
środka wobec osoby. Natomiast wykorzystanie środka przymusu bezpo-
średniego oznacza zastosowanie go wobec zwierzęcia albo w celu zatrzy-
mania, zablokowania lub unieruchomienia pojazdu, a  także pokonania 
przeszkody. Strażnicy leśni są upoważnieni do użycia lub wykorzystania 
środków przymusu w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jed-
nego (art. 11 u.ś.p.b.b.p.) z następujących działań:

–  wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wy-
danym poleceniem;

–  odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie 
lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

–  przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do za-
machu na życie, zdrowie lub wolność strażnika leśnego lub innej 
osoby;

–  przeciwdziałania niszczeniu mienia;
– ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
–  zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
–  pokonania biernego oporu;
–  pokonania czynnego oporu;
–  przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

80 Ustawa z  dnia 24 maja 2013 r. o  środkach przymusu bezpośredniego i  broni 
palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628).
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5.4. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego

Środki przymusu bezpośredniego, a mianowicie: siłę fizyczną, pałkę 
służbową, ręczne miotacze substancji obezwładniających oraz przedmioty 
przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej można 
wykorzystać także wobec zwierzęcia, którego zachowanie zagraża 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu strażnika leśnego lub innej osoby (art. 
12 ust. 2). Środków takich strażnik leśny może użyć po uprzednim bez-
skutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem i po 
uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków (art. 34 ust. 1). Powyższej 
zasady nie stosuje się, gdy:

–  występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
uprawnionego lub innej osoby;

–  zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego pra-
wem, a środków przymusu bezpośredniego używa się prewencyjnie.

Środków przymusu bezpośredniego używa  lub wykorzystuje się 
w  sposób niezbędny do osiągnięcia celu, proporcjonalnie do stopnia 
zagrożenia, wybierając środek o możliwie najmniejszej dolegliwości (art. 6 
ust. 1). Używa się lub wykorzystuje się je w sposób wyrządzający możliwie 
najmniejszą szkodę. Od ich zastosowania należy odstąpić, gdy cel został 
osiągnięty (art. 7 ust. 2). W  wypadku, gdy uzasadniają to okoliczności 
zdarzenia, uprawniony może użyć jednocześnie więcej niż jednego środka 
przymusu bezpośredniego lub wykorzystać jednocześnie więcej niż jeden 
taki środek (art. 8). Środki przymusu bezpośredniego stosować należy 
z  zachowaniem szczególnej ostrożności, uwzględniając ich właściwości 
oraz stan osoby, wobec której ma być użyty. Gdy w  wyniku użycia lub 
wykorzystania środków przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie 
osoby lub inne objawy zagrożenia życia lub zdrowia, uprawniony udziela 
niezwłocznie pierwszej pomocy lub zapewnia wezwanie  takiej pomocy 
(art. 36 ust. 1). Jeśli nastąpiło zranienie osoby lub zagrożenie życia lub 
zdrowia albo śmierć, zranienie albo śmierć zwierzęcia, bądź zniszczenie 
mienia, to uprawniony: 

–  zabezpiecza miejsce zdarzenia, także przed dostępem osób 
postronnych; 

–  ustala świadków zdarzenia; 
–  powiadamia o  zdarzeniu właściwego przełożonego lub służbę 

dyżurną.
Strażnik leśny użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośred-

niego obowiązkowo dokumentuje w notatce i przekazuje ją przełożone-
mu, gdy skutkiem tego użycia lub wykorzystania było zranienie osoby lub 
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wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia 
tej osoby lub jej śmierć, zranienie lub śmierć zwierzęcia albo zniszczenie 
mienia (art. 51 ust. 2 pkt. 1). W innym wypadku użycie i wykorzystanie 
środka przymusu bezpośredniego strażnik leśny może udokumentować 
w  notatniku służbowym. Na sposób zastosowania środków przymusu 
bezpośredniego przysługuje zażalenie do prokuratora.

5.5. Noszenie broni palnej 

Strażnicy leśni są upoważnieni do noszenia broni palnej długiej i krótkiej 
na podstawie art. 47 ust. 2 pkt 9 ustawy o lasach. Użycie lub wykorzystanie 
broni palnej przez strażnika leśnego może nastąpić w przypadkach, o któ-
rych mowa w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
(art. 47 ust. 4 ustawy o lasach). 

Przez broń palną należy rozumieć broń palną bojową, o której mowa 
w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji81. Przez użycie broni 
palnej należy rozumieć oddanie strzału w kierunku osoby z zastosowa-
niem amunicji penetracyjnej (art. 4 pkt 7 ustawy o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej). Strażnik leśny uprawniony do użycia lub 
wykorzystania broni palnej może użyć broni palnej lub wykorzystać ją do 
celów określonych w ustawie wyłącznie w zakresie realizacji zadań usta-
wowych (art. 5 u.ś.p.b.b.p.). Użycie broni palnej przez strażnika leśnego 
może nastąpić, gdy zaistnieje:

1)  konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na 
życie, zdrowie lub wolność uprawnionego albo innej osoby, albo 
konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpo-
średnio do takiego zamachu (art. 45 pkt 1 lit. a); 

2)  konieczność przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej 
się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału 
wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego 
użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego, 
lub innej osoby (art. 45 pkt 2 lit. a); 

3)  konieczność przeciwstawienia się osobie, która usiłuje bezprawnie 
odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej 
do jej posiadania (art. 45 pkt 2 lit. b).

81 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576).
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Strażnik leśny ponadto może wykorzystać broń palną w  razie ko-
nieczności podjęcia działań polegających na:

1)  zatrzymaniu pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdro-
wiu uprawnionego lub innej osoby bądź stwarza zagrożenie dla 
ważnych obiektów, urządzeń, lub obszarów (art. 47 pkt 1); 

2)  zaalarmowaniu lub wezwaniu pomocy (art. 47 pkt 3); 
3)  unieszkodliwieniu zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpo-

średnio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby (art. 47 
pkt 5); 

4)  oddaniu strzału ostrzegawczego (art. 47 pkt 6). 
Broń palna może być użyta lub wykorzystana wyłącznie wtedy, gdy 

użycie środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające 
do osiągnięcia celów tego użycia albo wykorzystania lub nie jest możli-
we ze względu na okoliczności zdarzenia (art. 6 ust. 2).Używa się jej lub 
wykorzystuje w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę (art. 7 
ust. 1). Przed użyciem broni palnej strażnik leśny jest zobowiązany:

1)  przedstawić się okrzykiem „Straż Leśna!”; 
2)  wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem, a szczególnie do:

a)  natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecz-
nego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu 
lub wolności uprawnionego lub innej osoby; 

b)  zaniechania ucieczki; 
c)  odstąpienia od użycia przemocy. 

W razie niepodporządkowania się wezwaniom strażnik leśny zobowią-
zany jest uprzedzić o użyciu broni palnej okrzykiem: „Stój, bo strzelam!”. 
Jeżeli wezwanie okaże się nieskuteczne, strażnik leśny jest zobowiązany od-
dać strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku. Odstąpienie od określo-
nej procedury jest możliwe, szczególnie od oddania strzału ostrzegawczego, 
jeżeli jej zrealizowanie grozi bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia 
lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby (art. 48). Gdy w wyniku użycia 
lub wykorzystania broni palnej nastąpiło zranienie osoby lub inne objawy 
zagrożenia życia lub zdrowia, strażnik leśny zobowiązany jest niezwłocznie 
udzielić jej pierwszej pomocy lub zapewnić wezwanie takiej pomocy (art. 36 
ust. 1). Odstąpienie od udzielenia pierwszej pomocy może nastąpić, jeżeli: 

–  jej udzielenie może zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu 
strażnika leśnego lub innej osoby; 

–  udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione 
przez inne osoby. 
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Gdy nastąpiło zranienie osoby lub zagrożenie życia lub zdrowia albo 
śmierć, zranienie, bądź śmierć zwierzęcia lub zniszczenie mienia, strażnik 
leśny powinien: 

–  zabezpieczyć miejsce zdarzenia, także przed dostępem osób po-
stronnych; 

–  ustalić świadków zdarzenia; 
–  powiadomić o zdarzeniu nadleśniczego.
O każdym przypadku użycia lub wykorzystania broni palnej upraw-

niony niezwłocznie powiadamia nadleśniczego (art. 50). Niezależnie od 
powyższego strażnik leśny dokumentuje w notatce służbowej użycie i wy-
korzystanie broni palnej. Notatkę przekazuje nadleśniczemu w przypadku 
użycia lub wykorzystania broni palnej – niezależnie od skutku tego uży-
cia lub wykorzystania. Wyposażenie w  broń służbową jednostek Lasów 
Państwowych reguluje zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad posia-
dania broni przez PGL LP i sprawowania nadzoru nad gospodarką bronią 
będącą w dyspozycji Straży Leśnej oraz warunków i sposobu postępowa-
nia podczas użycia broni palnej przez Straż Leśną82. Strażnikom leśnym 
broń jest przydzielana do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem 
obowiązków służbowych. 

82 Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 8 lipca 2004 r. 
w  sprawie szczegółowych zasad posiadania broni przez PGL LP... (znak: GS-021-3-
1/2004) zostało zmienione zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych z dnia 5 kwietnia 2005 r. (znak: GS-021-1-1/2005).
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6. Zakończenie 

Zwalczanie szkodnictwa leśnego jest istotne z punktu widzenia ochrony 
bezpieczeństwa środowiska leśnego, prowadzenia w  nim różnych form 
gospodarki oraz ochrony mienia Skarbu Państwa. Problematyka obejmu-
je bezpośrednią działalność Straży Leśnej oraz powinności innych pra-
cowników Służby Leśnej, którzy posiadają stosowne uprawnienia, a także 
współpracę instytucjonalną, prewencyjną i profilaktyczną. Systematyzacja 
zasady organizowania i przeprowadzania poszczególnych czynności przez 
uprawnionych pracowników Służby Leśnej powinna służyć właściwej or-
ganizacji i zapewniać jednolity sposób realizacji czynności przez wszyst-
kich uczestników postępowania. Z  tych względów zachodzi potrzeba 
bardzo starannego przygotowania każdego postępowania, szczegółowej 
analizy jej elementów składowych oraz dokładnego udokumentowania 
wyników.

Wybrane procedury wynikają z zasad obowiązującej procedury kar-
nej i postępowania w sprawach o wykroczenia, gdyż jest to element wspól-
ny dla wszystkich organów i służb uprawnionych w tym zakresie. Rozwią-
zanie powyższe zapewnia jednolitość czynności i  sposobu ich realizacji 
przez pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, gdy 
leśnicy biorą udział we wspólnych czynnościach postępowania różnych 
uprawnionych formacji.
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nia (Dz.U. z 2013 r., poz. 395).

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 12, 
poz. 59 z późn. zm.).

Ustawa z  dnia 18 kwietnia 1985 r. o  rybactwie śródlądowym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2009 r. Nr 189 poz. 1471 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 628).

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r., poz. 576).
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania kar-

nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. w sprawie za-

kresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, 
pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 174, 
poz. 1432).
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 
2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 132, poz. 
841 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu po-
stępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz.U. 
2005 r. Nr 141, poz. 1186).

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-
twa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziała-
nia Lasów Państwowych z Policją (Dz.U. z 1992 r. Nr 78, poz. 397).

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-
twa z  dnia 24 lutego 1998 r. w  sprawie szczegółowych zasad cechowania 
drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru 
dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz.U. z 1998 r. 
Nr 36, poz. 201 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leś- 
nictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony 
i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach 
leśnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 6, poz. 42 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-
twa z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które upraw-
nieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych 
oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1432). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 18 lip-
ca 2008 r. w  sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z  2008 r. Nr 132, 
poz. 841). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 
2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 132, 
poz. 839).

Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 czerwca 
1993 r. w sprawie ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyj-
nych LP (znak: DG-12-0420-8/93 z późn. zm.).

Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 maja 
1995 r. w  sprawie cechowania i  numerowania surowca drzewnego w  jed-
nostkach organizacyjnych LP (znak: ZZ-0102-1/95 z późn. zm.).

Zarządzenie nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 listopada 
1998 r. w sprawie obrotu i ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego 
drewna w  jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZG-
0102-7/98 z późn. zm.).

Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwiet-
nia 1999 r. w  sprawie określenia organizacji i  zakresu działania posterun-
ków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej 
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w regionalnych dyrekcjach LP oraz szczegółowych zasad szkolenia strażni-
ków leśnych + załącznik (znak: GO-021-230/99 z późn. zm.).

Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 lutego 
2001 r. w  sprawie wprowadzenia do stosowania tablic służących do okre-
ślenia pierśnicy i  miąższości drzewa na podstawie średnicy pniaka (znak: 
GO-021-3/2001).

Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z  dnia 8 lip-
ca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni przez PGL LP 
i sprawowania nadzoru nad gospodarką bronią będącą w dyspozycji Straży 
Leśnej oraz warunków i sposobów postępowania przy użyciu broni palnej 
przez Straż Leśną (znak: GS-021-3-1/04 z późn. zm.).

Zarządzenie nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 września 
2004 r. w sprawie ochrony lasu przed szkodnictwem (znak: GS-2505-12/04).
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ad personam – (z łac.) odnoszący się do osoby, a nie do jej argumentów.
a priori – (z łac.) orzekanie „z góry” bez rozpoznania sprawy; rozumowa-

nie z przyczyn o skutkach.
ad rem – (z  łac.) odnoszący się do rzeczy, do tematu, przedmiotu 

postępowania.
czynności wyjaśniające – są to formalne czynności podmiotów podejmowane 

przez organy uprawnione przed wszczęciem postępowania, których 
celem jest ustalenie czy popełniono wykroczenie, a  jeśli tak, to kto 
powinien być ukarany za jego popełnienie. Czynności wyjaśniające 
w sprawie o wykroczenia są w swojej istocie odpowiednikiem docho-
dzenia prowadzonego w sprawach karnych. Czynności wyjaśniające, 
które mają charakter obligatoryjny, wykonuje się już na miejscu po-
pełnienia wykroczenia lub bezpośrednio po jego ujawnieniu. Przede 
wszystkim należy niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której ist-
nieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wnio-
sku o ukaranie. W odróżnieniu od dochodzenia organ prowadzący 
czynności wyjaśniające nie musi wydawać żadnego postanowienia 
o  wszczęciu takich czynności lub o  ich zakończeniu. Czas trwania 
czynności wyjaśniających rozpoczyna się od chwili ujawnienia wy-
kroczenia i nie powinien przekroczyć jednego miesiąca. Jeśli czyn-
ności wyjaśniające dały podstawy do przypisania danej osobie po-
pełnienia wykroczenia, to organ prowadzący sporządza do sądu 
wniosek o  ukaranie. Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły 
podstaw do wniesienia wniosku o  ukaranie, zawiadamia się o  tym 
ujawnionych pokrzywdzonych, wskazując przyczynę niewniesienia 
wniosku o ukaranie. Osobie, która złożyła zawiadomienie o popeł-
nieniu wykroczenia, przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego 
na niewniesienie wniosku o ukaranie. 

dewolutywność – cecha zwyczajnych środków zaskarżenia; ich wniesie-
nie powoduje, że sprawa kierowana jest do innej, wyższej instancji.
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DNA – kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleino-
wy); akronim: DNA, (z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząstecz-
kowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukle-
inowych. Zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek. 
Pełni rolę nośnika informacji genetycznej żywych organizmów.

dochodzenie – jest formą prowadzenia postępowania przygotowawcze-
go w sprawach o przestępstwa niezakwalifikowane do prowadzenia 
w formie śledztwa. W przypadku popełnienia przestępstwa wszczę-
cia postępowania w  formie dochodzenie może dokonać proku-
rator, policja lub inny uprawniony organ. W  dochodzeniu nie jest 
wymagane sporządzenie postanowienia o  przedstawieniu zarzutów 
i o zamknięciu dochodzenia, pod warunkiem, że podejrzany nie jest 
zatrzymany ani tymczasowo aresztowany. Podstawowym zadaniem 
zarówno dochodzenia, jak i śledztwa jest: ustalenie, czy rzeczywiście 
zostało popełnione przestępstwo; wyjaśnienie okoliczności sprawy; 
wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy; zebranie danych osobo-
poznawczych o podejrzanym oraz utrwalenie dowodów dla sądu.

ex officio – (z  łac.) dokonywać czynności z  urzędu. Uprawniony organ 
dochodzenia sam wyszukuje i gromadzi dowody.

gravamen – (z łac.) interes prawny, wynikający z prawa karnego proceso-
wego, obowiązek wykazania w skardze rewizyjnej, że rozstrzygnięcie 
sądu narusza prawa odwołującego się, lub że szkodzi jego interesom. 
Gravamen nie musi być wykazywany przez oskarżyciela publicznego, 
gdyż działa on w interesie społecznym.

in dubio pro reo – (z łac.) zasada domniemania niewinności, według któ-
rej wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego.

konkluzja zarzutu – sformułowana treść zarzutu przedstawiana sprawcy 
przestępstwa lub wykroczenia zawierająca opis czynu ze wskazaniem: 
miejsca; czasu; sposobu i okoliczności jego popełnienia; ujawnionego 
pokrzywdzonego (pokrzywdzonych); rodzaju i wysokości wyrządzo-
nej szkody; dane współsprawcy (jeżeli jest) oraz kwalifikację zarzu-
canego czynu.

lis pendens – (z łac.) litispendencja, zawisłość sprawy – oznacza to sytu-
ację, w której dana sprawa jest aktualnie rozpatrywana przed właści-
wym do tego organem. Postępowanie jest w  toku. Zawisłość przed 
jednym sądem wyłącza możliwość rozpatrywania tej samej sprawy 
przez inny, także równorzędny sąd.
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modus operandi – (z  łac.) jest pewnym, charakterystycznym, powta-
rzającym się sposobem działania sprawcy w  czasie popełniania 
przestępstw, a także przed i po ich popełnieniu. Ustalenie pewnych 
podobnych cech w  działaniu sprawcy kilku przestępstw umożliwia 
przeprowadzenie typowania prowadzącego do ustalenia samego 
sprawcy.

postępowanie przygotowawcze – wszczyna się, gdy zachodzi uzasadnio-
ne podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jest ono fazą postępowania 
karnego, obejmuje śledztwo lub dochodzenie, czynności niecierpiące 
zwłoki oraz etap przygotowania i wniesienia do sądu aktu oskarżenia. 
Jego celem jest ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy 
stanowi on przestępstwo, wykrycie i w razie potrzeby ujęcie spraw-
cy, zebranie danych o  nim, wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz 
zabezpieczenie i utrwalenie dowodów. Postępowanie przygotowaw-
cze prowadzi prokurator, a w pewnym zakresie także inne organy na 
podstawie ustaw szczególnych, jak np. strażnicy leśni na podstawie 
ustawy o lasach. Postępowanie przygotowawcze prowadzi się w for-
mie dochodzenia lub śledztwa.

powództwo adhezyjne – procesowy środek dochodzenia roszczeń cywil- 
nych przez złożenie powództwa cywilnego w  procesie karnym, 
zwane adhezyjnym, wpadkowym. Można nim dochodzić jedynie 
roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z  popełnienia 
przestępstwa. Powództwo adhezyjne może być skierowane wyłącz-
nie przeciwko oskarżonemu w sprawie karnej. Jest dopuszczalne tak 
w sprawach z oskarżenia publicznego, jak i o czyny ścigane skargą 
prywatną. Proces adhezyjny nie ma charakteru samodzielnego frag-
mentu procesu. Toczy się on w ramach postępowania karnego. Ty-
tuł do roszczenia musi wynikać z  prawa cywilnego i  w  zależności 
od tych norm obejmuje jedynie odszkodowanie lub też zadośćuczy-
nienie. Rozstrzygnięcie kwestii cywilnej nie może jednak utrudniać 
rozstrzygania w przedmiocie postępowania karnego, ani powodować 
przewlekłości procesu. 

reformacyjny skutek – oznacza, że w wyniku uwzględnienia środka od-
woławczego następuje uchylenie lub zmiana zaskarżonej decyzji.

rei iudicata – (z łac.) rzecz osądzona; konsekwencją prawomocnego za-
kończenia postępowania jest niedopuszczalność ponownego postę-
powania, co do tego samego czynu tej samej osoby, np. nałożenie 
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grzywny w drodze mandatu karnego za popełnione wykroczenie wy-
klucza skierowanie do sądu wniosku o ukaranie.

sensu stricto – (z łac.) w wąskim, w ścisłym znaczeniu.
sine qua non – (z  łac.) konieczne i niezbędne działanie, stan lub skład-

nik. Również ze słowem conditio. Conditio sine qua non używany na 
oznaczenie warunku koniecznego.

suspensywność – cecha zwyczajnych środków zaskarżenia. Ich wniesienie 
powoduje, że następuje wstrzymanie uprawomocnienia się zaskarżo-
nego orzeczenia.

śledztwo – jest formą prowadzenia postępowania przygotowawczego 
w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa. Zakres tych spraw okre-
śla art. 309 § 1 pkt. 1 do 5 k.p.k. Są to: zbrodnie (czyny zagrożone 
karą co najmniej trzech lat pozbawienia wolności lub surowszą karą); 
występki, gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjona-
riusz policji, ABW, AW, SKW, SWW, Służby Celnej, CBA, a  także 
w określonym zakresie – SG, ŻW, finansowych organów dochodze-
nia lub nadrzędnych; inne występki, jeżeli prokurator tak postanowi 
ze względu na wagę lub zawiłość sprawy. W trakcie śledztwa lub do-
chodzenia przeprowadzane są czynności w postaci przesłuchań, do-
wodów z opinii biegłych i inne, mogące przyczynić się do wyjaśnie-
nia okoliczności spawy. Podsumowaniem tych działań jest decyzja 
merytoryczna, którą podejmuje prokurator, kierując akta sprawy do 
sądu wraz z aktem oskarżenia, lub też umarzając postępowanie. 

środki odwoławcze – środki odwoławcze służące w  polskim procesie 
karnym do kontroli nieprawomocnych orzeczeń, zarządzeń, a także 
czynności procesowych. 

zabezpieczenie majątkowe – postępowanie pomocnicze w stosunku do 
postępowania rozpoznawczego (cywilnego, karnego). Zabezpiecze-
nie majątkowe jest środkiem karnoprocesowym, który służy zapew-
nieniu wykonalności przyszłego orzeczenia w zakresie kar i środków 
karnych o charakterze majątkowym, a także roszczeń o naprawienie 
szkody. Jest ono środkiem przymusu stosowanym wobec osoby po-
dejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia 
przeciwko mieniu. Następuje to przede wszystkim poprzez ograni-
czenie możliwości dysponowania majątkiem przez podejrzanego  
(zabezpieczenie mienia), tak aby nie mógł się go pozbyć i uniemożli-
wić wykonanie orzeczenia. 
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Fot. 1. Pracownik Służby Leśnej patrolujący teren

Fot. 2. Nielegalny wyrąb drzew przynosi duże straty 
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Fot. 3. Większość drewna kradzionego pochodzi z gotowych sortymentów

Fot. 4. Kontrola przewożonego drewna przez Służbę Leśną
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Fot. 5. Skradzione drewno znalezione w bagażniku

Fot. 6. Legalnie pozyskane drewno zawsze jest ocechowane
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Fot. 7. Pomiary pnia wchodzą w zakres oględzin po ściętym nielegalnie drzewie

Fot. 8.  Za zniszczenia i porzucenie śmieci w lesie grozi grzywna  
i pokrycie kosztów ich sprzątania 
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Fot. 9. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem często jest przyczyną pożaru lasu

Fot. 10. Wnyk zastawiony przez kłusownika okazał się śmiertelny dla jelenia
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Fot. 11. Potrzask na zwierzynę grubą, tzw. żelazo

Fot. 12. Pułapka na ptaki drapieżne
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Fot. 13. Broń palna domowej konstrukcji ukryta w ciupadze góralskiej 

Fot. 14. Straż Leśna w czasie patrolu




