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Adrianna Ogonowska 

 

Analiza wybranych instrumentów finansowych 

ochrony środowiska morskiego w prawie polskim 
 

Streszczenie 

W niniejszym opracowaniu dokonano pogłębionej analizy wybranych 

instrumentów finansowych stosowanych w celu ochrony środowiska morskiego  

w polskim prawie wewnętrznym. Pod rozważania poddano opłaty związane  

z gospodarowaniem odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków, opłaty 

za przeprowadzenie inspekcji i wystawienie lub potwierdzenie 

międzynarodowych świadectw oraz administracyjne kary pieniężne, których 

nadrzędnym celem jest ochrona środowiska Morza Bałtyckiego. Niniejsze 

opracowanie zawiera również odwołania do konkretnych stawek opłat 

pobieranych w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Jako metodę 

badawczą przyjęto analizę materiału normatywnego oraz literatury przedmiotu.  

 

Słowa kluczowe: ochrona środowiska morskiego, opłata za odbiór odpadów 

ze statków, administracyjne kary pieniężne związane z ochroną środowiska 

morskiego 

 

Wstęp 

W preambule dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 

17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań dla Wspólnoty w dziedzinie 

polityki środowiska morskiego393 wskazano, że: „Środowisko morskie jest 

cennym dziedzictwem, które należy chronić, zachować oraz, w miarę możliwości, 

odnawiać w sposób pozwalający w ostatecznym rozrachunku na utrzymanie 

różnorodności biologicznej oraz zachowanie zróżnicowanego i dynamicznego 

                                                           
393 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiając ramy działań dla Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz.U. UE. L. 

2008. 164.19). 
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charakteru oceanów i mórz, które są czyste, zdrowe i urodzajne.” Sformułowanie 

to uwypukla konieczność ochrony środowiska morskiego oraz zapobiegania 

zanieczyszczaniu wód morskich poprzez stosowanie różnego rodzaju 

instrumentów, w tym instrumentów o charakterze finansowym. Należy podkreślić, 

że kwestia ochrony wód morskich przed zanieczyszczeniami podejmowana jest 

zarówno w wielu aktach prawa międzynarodowego, jak również na poziomie 

unijnym i krajowym. Ponadto cechą charakterystyczną regulacji prawnych 

dotyczących ochrony środowiska morskiego jest nakładanie się norm prawa 

wewnętrznego oraz międzynarodowego, co ma na celu zapewnienie 

kompleksowości działań ochronnych oraz skuteczne zapobieganie 

zanieczyszczeniom. Jak bowiem słusznie wskazuje L. Łukaszuk, postanowienia 

umów międzynarodowych mających szerszy zakres są w odniesieniu do 

zanieczyszczeń morskich mało precyzje i niezbyt radykalne394.  

W polskim prawie wewnętrznym nie zdefiniowano pojęcia „środowisko 

morskie”, dlatego też, w tej kwestii należy posiłkować się chociażby jego 

określeniem zawartym w Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru 

Morza Bałtyckiego sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r.395. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Konwencji Helsińskiej środowisko morskiego obejmuje 

wodę i dno morskie łącznie z ich żywymi zasobami i innymi formami życia  

w morzu. Należy podkreślić, że w polskim ustawodawstwie jego ochrona 

realizowana jest na trzech płaszczyznach: prewencji, kontroli oraz 

odpowiedzialności396.  

Oznacza to konieczność wykorzystania różnego rodzaju instrumentów, w tym 

również instrumentów o charakterze finansowym. Przykładowo wymienić można: 

opłaty związane z gospodarowaniem odpadami i pozostałościami ładunkowymi 

ze statków, opłaty za przeprowadzenie inspekcji i wystawienie lub potwierdzenie 

międzynarodowych świadectw oraz administracyjne kary pieniężne, o których 

                                                           
394 L. Łukaszuk, Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997, s. 209.  
395 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego sporządzonej  

w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 28, poz. 346), dalej: Konwencja Helsińska.  
396P. Lewandowski, Prawna ochrona wód morskich i śródlądowych przed zanieczyszczeniami, 

Gdańsk 1996, s. 5. 
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mowa w ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza 

przez statki397 oraz ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej398. Powyższe opłaty wywierają 

istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego Morza Bałtyckiego, 

dlatego poniżej dokonano ich szczegółowej analizy.  

 

Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami i pozostałościami 

ładunkowymi ze statków 

Gospodarowanie odpadami pochodzącymi nie tylko z lądu, ale przede 

wszystkim ze statków wywiera niebagatelny wpływ na poziom ochrony 

środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami. Z tego względu w przepisach 

prawa wewnętrznego powinny znajdować się wyczerpujące regulacje prawne 

dotyczące zorganizowania systemu gospodarowania odpadami i pozostałościami 

ładunkowymi ze statków oraz związanych z tym opłat i kar. Polskie regulacje 

prawne są w tym zakresie dość rozbudowane. Dnia 1 stycznia 2003 r. weszła  

w życie ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru 

odpadów399, która formułuje ogólne zasady postępowania z odpadami oraz 

pozostałościami ładunkowymi ze statków w portach i przystaniach morskich400. 

W tym akcie prawnym precyzyjnie ustalono: obowiązki podmiotów 

zarządzających portami i przystaniami morskimi w zakresie zapewnienia dostępu 

do portowych urządzeń do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze 

statków, zasady sporządzania i zatwierdzania planów gospodarowania odpadami 

i pozostałościami ładunkowymi ze statków, zasady sprawowania nadzoru przez 

organy administracji morskiej nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz, istotne 

z punktu widzenia niniejszych rozważań, zasady ustalania opłat z tytułu kosztów 

                                                           
397 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 434 ze zm.), dalej: u.z.z.m.s., ustawa o zapobieganiu zanieczyszczeniu 

morza przez statki. 
398 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 934 ze zm.), dalej: u.o.m., ustawa o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 
399 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków (Dz.U. z 2002 nr 166, poz. 1361), dalej: u.p.u.o. 
400 M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego 

prawa wewnętrznego, Poznań 2005, s. 223.  
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utrzymania i eksploatacji portowych urządzeń do odbioru odpadów i pozostałości 

ładunkowych ze statków.  

Dokonując analizy finansowego aspektu gospodarki odpadami w środowisku 

morskim, w pierwszej kolejności należy podkreślić, że do ponoszenia opłaty za 

odbiór odpadów ze statków są zobowiązane statki bez względu na to,  

czy korzystają z portowych urządzeń odbiorczych. Stanowi to konsekwencję 

respektowania zasady „zanieczyszczający płaci”, która oznacza, że koszty działań 

mających na celu likwidację zanieczyszczenia powinien ponosić 

zanieczyszczający401. Niniejsza opłata, stanowiąca część opłaty tonażowej, swoim 

zakresem obejmuje wybrane kategorie odpadów ze statków wskazane w u.p.u.o.: 

odpady olejów i ich mieszanin z wodą z przestrzeni maszynowej, takie jak wody 

zęzowe, szlamy i zużyte oleje przepracowane402, odpady powstające na statku 

włączając w to odpady związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunkowe403 

oraz ścieki404. Opłata za odbiór odpadów ze statków wnoszona jest przez statek na 

rzecz podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską. W przypadku 

statków zawijających do portów w Szczecinie i w Świnoujściu, mających prawo 

zdać w ramach opłaty tonażowej odpady, obciążenie opłatą za ich odbiór następuje 

zgodnie z limitami określonymi przez Zarząd Morskich Portów Szczecin  

i Świnoujście S.A., które uzależnione są od ilości odpadów, rodzajów odpadów 

oraz od lokalizacji poprzedniego portu405. 

Natomiast, gdy statek nie jest objęty opłatą tonażową, odbiór dodatkowych 

ilości odpadów ze statków następuje za opłatą dodatkową. W tabeli  

1 przedstawiono stawki opłaty dodatkowej dla statków zawijających do portów  

w Szczecinie i w Świnoujściu, które zostały ustalone przez Zarząd Morskich 

                                                           
401 K. Szuma, Prawo ochrony środowiska. Zarys wykładu. Wybór materiałów, tez orzeczeń sądów, 

kazusów raz testów, Warszawa 2013, s. 9. 
402 Wymienione w Załączniku I Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu 

morza przez statki sporządzoną w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienioną Protokołem 

uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz.U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) 
oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. z 2005 

r. Nr 202, poz. 1679) (Dz.U. z 2016 r. poz. 761), dalej: Konwencja MARPOL.  
403 Wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL. 
404 Wymienione w Załączniku IV Konwencji MARPOL. 
405 http://www.port.szczecin.pl/pl/bip/odpady-ze-statków/system-opłat-za-odbiór-odpadów-ze-

statków/# (dostęp: 15.06.2016 r.). 
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Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Najwyższa stawka została przewidziana dla 

odpadów gastronomicznych zawierających produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego ze statków płynących z państwa nie będącego członkiem Unii 

Europejskiej406, zaś najniższa dla ścieków.  

 

Tabela 1. Stawki opłaty dodatkowej dla statków zawijających do portów w Szczecinie i w Świnoujściu 

Rodzaj zdawanego odpadu Stawki opłat dodatkowych [zł/m3] 

płynne odpady olejowe 85 

ścieki 25 

odpady inne niż niebezpieczne 120 

odpady niebezpieczne 250 

stałe odpady zaolejone tj. zaolejone czyściwo, szmaty, 

filtry paliwowe i olejowe 

270 

odpady gastronomiczne zawierające produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego ze statków płynących z państwa 

nie będącego członkiem UE  

700 

 

 

pozostałości z oczyszczania spalin 

Cena ustalana jest każdorazowo 

przy odbiorze i jest uzależniona od 

ilości i rodzaju odpadów oraz 

aktualnej ceny na rynku za ich 

unieszkodliwienie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w „Informacji o trybie i sposobie 

odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego 
w Szczecinie i w Świnoujściu”407. 

 

Warto zwrócić uwagę również na instrument finansowy w postaci opłaty 

specjalnej, która pobierana jest za odbiór odpadów ze statków, w czasie  

i w warunkach innych niż ustalone w przepisach portowych przez zarządzającego 

portem lub przystanią morską, np. przez Zarząd Morskich Portów Szczecin  

i Świnoujście S.A. dla portów morskich w Szczecinie i w Świnoujściu. Ustalenie 

zarówno wysokości opłaty dodatkowej, jak i opłaty specjalnej należy do 

kompetencji podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską408.  

                                                           
406 Dalej: UE.  
407 http://www.port.szczecin.pl/pl/bip/odpady-ze-statków/system-opłat-za-odbiór-odpadów-ze-

statków/# (dostęp: 15.06.2016 r.). 
408 Z. Bukowski, Prawo gospodarki odpadami, Poznań 2014, s. 246. 
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Należy także zauważyć, że opłaty te, podobnie jak opłata za odbiór odpadów 

ze statków, uiszczane są przez statek na rzecz podmiotu, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. W tabeli 2 przedstawiono stawki opłat specjalnych obowiązujące  

w portach morskich w Szczecinie i w Świnoujściu. W przypadku tej opłaty, 

najwyższa stawka została przewidziana dla zdarzenia polegającego na 

nieposiadaniu przez statek standardowych przyłączeń kołnierzowych 

wymaganych przepisami Konwencji MARPOL (405 zł za zdarzenie), zaś 

najniższa w wysokości 100 zł związana jest z wezwaniem urządzenia odbiorczego 

do ponownego odbioru oraz brakiem gotowości statku do zdania odpadów, w tym 

m.in. oczekiwanie na podanie odpadów, nie przekazanie przez załogę statku 

odpadów stałych bezpośrednio na podstawiony przez firmę odbierającą środek 

transportu, bądź zdanie odpadów w ilości poniżej 0,05 m3. 

 

Tabela 2. Stawki opłaty specjalnej dla statków zawijających do portów w Szczecinie i w Świnoujściu 

Rodzaj zdarzenia Stawki opłat specjalnych 

Odbiór odpadów z przyczyn leżących po stronie kapitana/agenta 

statku w terminie krótszym niż 24 h od zgłoszenia ich do odbioru 

200 [zł/zdarzenie] 

Wezwanie urządzenia odbiorczego do ponownego odbioru 100 [zł/przyjazd] 

Brak segregacji odpadów stałych na statku 205 [zł/zdarzenie] 

Brak gotowości statku do zdania odpadów, w tym m.in. 

oczekiwanie na podanie odpadów, nie przekazanie przez załogę 

statku odpadów stałych bezpośrednio na podstawiony przez 

firmę odbierającą środek transportu, bądź zdanie odpadów w 

ilości poniżej 0,05 m3 

100 [zł/zdarzenie] 

Odbiór odpadów stałych, w tym stałych zaolejonych 

niewłaściwie opakowanych 

205 [zł/zdarzenie] 

Odbiór płynnych odpadów z wykorzystaniem pomp firmy 

odbierającej z powodu konstrukcyjnego braku pomp na statku 

150 [zł za każdą rozpoczętą 

godzinę] 

Odbiór płynnych odpadów za pomocą pomp firmy odbierającej 

z powodu niesprawnych pomp statkowych 

250 [zł za każdą rozpoczętą 

godzinę] 

Odbiór płynnych odpadów olejowych przy wydajności 

pompowania pomp statkowych poniżej 5 m3 /h dla statków do 

5.000 GT lub ze wspomaganiem pomp firmy odbierającej 

200 [zł za każdą rozpoczętą 

godzinę] 

Odbiór płynnych odpadów olejowych przy wydajności 

pompowania pomp statkowych poniżej 7,5 m3/h dla statków 

200 [zł za każdą rozpoczętą 

godzinę] 
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powyżej 5.000 GT lub ze wspomaganiem pomp firmy 

odbierającej 

Brak podgrzania szlamu oraz olejów do temperatury 

umożliwiającej sprawne dokonanie odbioru, jednak nie 

przekraczającej 60°C 

205 [zł/zdarzenie] 

Odbiór płynnych odpadów ze statków 

z wykorzystaniem specjalistycznych jednostek pływających 

cena ustalana każdorazowo 

przy odbiorze 

Odbiór płynnych odpadów olejowych i ich mieszanin 

z wodą zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń 

tj. rozpuszczalniki, detergenty, zanieczyszczenia stałe itp. 

205 [zł/m3 ] 

Nieposiadanie przez statek standardowych przyłączeń 

kołnierzowych wymaganych przepisami Konwencji MARPOL 

405 [zł/zdarzenie] 

Wykonanie dezynfekcji odebranych odpadów ze statków 205 [zł/m3] 

Brak zdania odpadów z winy statku pomimo wcześniejszego 

pisemnego zgłoszenia odbioru 

200 [zł/przyjazd] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w „Informacji o trybie i sposobie 

odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego 
w Szczecinie i w Świnoujściu”409. 

 

Mając na uwadze powyższe rozważania wypada podkreślić, że przepisy 

u.p.u.o. wielokrotnie określają uprawnienia albo obowiązki zarządzającego 

portem lub przystanią morską, przez co kształtują jego pozycję prawną. Często są 

one jednak trudne do zrealizowania w praktyce. Odnosząc się do gospodarki 

odpadami ze statków należy zwrócić uwagę na generalne zobowiązanie tego 

podmiotu do zapewnienia statkom korzystającym z portu lub przystani dostępu na 

jego terenie do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków oraz 

pozostałości ładunkowych w sposób określony prawem, które pełni kluczową rolę 

w ochronie środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami410. W związku z tym 

portowe urządzenia powinny zostać wyposażone w taki sposób, aby zapewnić ich 

sprawną eksploatację oraz niepowodującą opóźnień przepustowość411.  

                                                           
409 http://www.port.szczecin.pl/pl/bip/odpady-ze-statków/system-opłat-za-odbiór-odpadów-ze-

statków/# (dostęp: 15.06.2016 r.).  
410 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-

prawne, Łódź 2014, s. 513. 
411 Tamże.  
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W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kwestię finansowania 

gospodarowania pozostałościami ładunkowymi, która została uregulowana  

w polskich przepisach prawnych w sposób szczątkowy. Ustawodawca ograniczył 

się jedynie do wprowadzenia definicji legalnej pojęcia „pozostałości ładunkowe”, 

przez które należy rozumieć pozostałości jakiegokolwiek ładunku na pokładzie,  

w ładowniach lub zbiornikach statku, które pozostają po zakończeniu operacji 

przeładunkowych i czyszczenia, jak również nadwyżki ładunku i rozlewy 

substancji ciekłych powstałe podczas operacji przeładunkowych412. Należy 

wskazać, że obowiązek ponoszenia kosztów odbioru odpadów i gospodarowania 

pozostałościami ładunkowymi pokrywa odbiorca ładunku. Ponadto określenie 

trybu oraz wysokości opłat za odbiór pozostałości ładunkowych ze statków 

podlega ustaleniu w drodze umowy zawieranej pomiędzy odbiorcą ładunku  

a odbiorcą odpadów świadczącym tę usługę. W przypadku portów morskich  

w Szczecinie i Świnoujściu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 

nie zapewnia odbioru pozostałości ładunkowych ze statków413. Natomiast opłaty 

za ich odbiór ustala zlecający usługę bezpośrednio z firmą odbierającą te odpady. 

Analizując opłaty związane z gospodarowaniem odpadami i pozostałościami 

ładunkowymi ze statków nie należy zapominać o zwolnieniach z obowiązku ich 

uiszczania. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na statki posiadające 

zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów  

i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu wydane na podstawie 

przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania 

odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu414. W praktyce 

przykładowo dla portów w Szczecinie i Świnoujściu dla statków posiadających 

zwolnienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie przewidziano odrębne 

mniej rygorystyczne bądź obniżone limity ilości i rodzajów odpadów ujętych  

                                                           
412 Artykuł 3 pkt 5 u.p.u.o. 
413 http://www.port.szczecin.pl/pl/bip/odpady-ze-statków/system-opłat-za-odbiór-odpadów-ze-

statków/# (dostęp: 15.06.2016 r.). 
414 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania statkom 

zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed 

opuszczeniem portu (Dz.U. z 2009 nr 5, poz. 21). 
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w opłacie tonażowej415. Ponadto opłat tych nie ponoszą statki Marynarki 

Wojennej, Straży Granicznej, Policji, statki pełniące specjalną służbę państwową 

(np. statki hydrograficzne, statki pożarnicze, statki celne), z uwagi na 

niestosowanie do tych podmiotów przepisów u.p.u.o.416. 

 

Opłaty za przeprowadzenie inspekcji i wystawienie lub potwierdzenie 

międzynarodowych świadectw  

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że statek nie może być używany do 

żeglugi morskiej lub innej działalności na morzu, jeżeli nie odpowiada 

wymaganiom w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza417. Celem 

zapewnienia przestrzegania wspomnianych wymagań statek podlega przeglądom 

i inspekcjom418. Warto zaakcentować, że inspekcje powinny być poprzedzone 

przeglądami statku dokonywanymi przez instytucję klasyfikacyjną sprawującą 

nadzór techniczny nad statkiem419. Organami inspekcyjnymi są dyrektorzy 

urzędów morskich, a za granicą konsulowe. Natomiast w przypadku jednostek 

pływających Marynarki Wojennej organem inspekcyjnym jest Dowódca 

                                                           
415 http://www.port.szczecin.pl/pl/bip/odpady-ze-statków/system-opłat-za-odbiór-odpadów-ze-

statków/# (dostęp: 15.06.2016 r.). 
416 Zgodnie z art. 2 u.p.u.o. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, kierując się 

względami ochrony środowiska morskiego, poddać wszystkim lub niektórym przepisom u.p.u.o. statki 

Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, statki pełniące specjalną służbę państwową, ale jest 
to tylko możliwość, z której do tej pory nie skorzystano. 

417 Wymagania w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki określają: 

1) dla statków objętych Konwencją MARPOL - postanowienia Konwencji MARPOL, 
2) dla innych jednostek – przepisy u.z.z.m.s. lub przepisy wydane na jej podstawie, 

3) dla statków objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009  

z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.UE.L.2009.286.1 z dnia 2009.10.31) – przepisy tego rozporządzenia, 

4) dla statków objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003  

z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach  
(Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.2003, s. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, 

s. 266, dalej: rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach) 

oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadającym moc art. 6 ust. 
3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu 

stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniającym to rozporządzenie (Dz. Urz. 

UE L 156 z 14.06.2008, s. 10, ze zm.) – przepisy tych rozporządzeń, 
5) dla statków objętych Międzynarodową Konwencją w sprawie kontroli szkodliwych systemów 

przeciwporostowych na statkach podpisaną w Londynie dnia 5 października 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. 

nr 134, poz. 851, dalej: Konwencja AFS) – postanowienia Konwencji AFS. 
418 M. H. Koziński, Morskie prawo publicznej, Gdynia 2015, s. 140. 
419 J. Cheda, Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki, [w:] Prawa i obowiązki 

przedsiębiorcy w ochronie środowiska, P. Korzeniowski (red.), Warszawa 2010, s. 379.  
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Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych420, dla jednostek pływających Straży 

Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej421, zaś dla jednostek 

pływających policji - Komendant Główny Policji422. Organy te mogą 

każdorazowo zlecić dokonanie określonych przeglądów lub czynności 

inspekcyjnych uznanej przez Komisję Europejską instytucji klasyfikacyjnej. 

Ponadto u.z.z.m.s. przewiduje możliwość poddawania statków inspekcjom 

doraźnym, które dokonywane są niezależnie do przeglądów i inspekcji 

terminowych423. Warto wspomnieć, że ten rodzaj inspekcji nie podlega opłacie.  

Organ inspekcyjny, w przypadku pozytywnego wyniku powyżej omówionych 

inspekcji i przeglądów, wydaje statkowi międzynarodowe świadectwa 

przewidziane w rozporządzeniu w sprawie zakazu stosowania związków 

cynoorganicznych na statkach oraz w Konwencji MARPOL. Termin ważności 

tych ostatnich wynosi 5 lat i wymaga potwierdzania na podstawie inspekcji 

rocznych i pośrednich. W polskim ustawodawstwie przewidziano możliwość 

utraty ważności świadectwa przed upływem okresu, na który został 

wystawiony424. Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.z.z.m.s. dzieje się tak w trzech 

przypadkach: jeżeli bez zgody organu inspekcyjnego wprowadzono istotne 

zmiany w konstrukcji, wyposażeniu, systemach, osprzęcie, urządzeniach lub 

materiałach, jeżeli nie została potwierdzona ich ważność lub jeżeli nastąpiła 

zmiana przynależności statku. Warto zasygnalizować również, że polskie organy 

inspekcyjne mogą wydawać tego rodzaju świadectwa, zarówno statkom 

podnoszącym polską banderę, jak i statkom o obcej przynależności425.  

                                                           
420 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia10 stycznia 2000 r. w sprawie organu 

inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania 
przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1745). 

421 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. 

w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu 
przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów (Dz.U. z 1999 r. Nr 57, poz. 604).  

422 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. 

w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu 
przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów (Dz.U. z 1999 r. Nr 57, poz. 604). 

423 B. Bomanowski, M. Górski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Ochrona wód morskich, [w:] Prawo 

ochrony środowiska, M. Górski (red.), Warszawa 2014, s. 442. 
424 J. Bolałek, Ochrona środowiska morskiego. Od teorii do praktyki, Gdańsk 2016, s. 64.  
425 B. Bomanowski, M. Górski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Ochrona wód morskich…, s. 442. 
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Wysokości opłat za przeprowadzenie inspekcji i wystawienie lub 

potwierdzenie międzynarodowych świadectw zostały precyzyjnie określone  

w załączniku do u.z.z.m.s. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca dokonał ich 

zróżnicowania w zależności od pojemności statku w przypadku opłat: 

 za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie 

międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat  

o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami”, „Międzynarodowy certyfikat  

o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe 

substancje ciekłe” oraz „Międzynarodowy certyfikat systemu 

przeciwporostowego”, 

 za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie 

międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat  

o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” oraz „Międzynarodowy certyfikat  

o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe 

substancje ciekłe”, 

 za inspekcję wstępną w przypadku pierwszego zastosowania systemu 

przeciwporostowego na statku i wydanie międzynarodowego świadectwa pod 

nazwą „Międzynarodowy certyfikat systemu przeciwporostowego”, 

 za inspekcję i za odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

„Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” oraz 

„Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki 

przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe”, 

 za inspekcje odnowieniowe w przypadku zmiany systemu 

przeciwporostowego lub jego wymiany i wydanie międzynarodowego świadectwa 

pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat systemu przeciwporostowego” 

 za inspekcję pośrednią i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa 

pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu 

olejami” oraz „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu 

przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe”, 

 za inspekcję roczną i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod 

nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” 
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oraz „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki 

przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe”. 

Natomiast wysokość opłat: 

 za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie 

międzynarodowych świadectw pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat  

o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” oraz „Międzynarodowy 

certyfikat efektywności energetycznej”,  

 za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie 

międzynarodowych świadectw pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat  

o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” oraz „Międzynarodowy 

certyfikat efektywności energetycznej”,  

 za inspekcję i za odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą 

„Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez 

statki”,  

 za inspekcję pośrednią i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa 

pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu 

powietrza przez statki”, 

 za inspekcję roczną i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod 

nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza 

przez statki”,  

została uzależniona od łącznej mocy silników głównych i pomocniczych.  

Warto podkreślić, że w przypadku naliczania opłat związanych  

z gospodarowaniem ściekami ustawodawca wprowadził konkretne wzory, które 

również zostały zamieszczone w załączniku do u.z.z.m.s. 

Na zakończenie należy zaznaczyć, że opłaty za przeprowadzenie inspekcji 

oraz wystawienie lub potwierdzenie międzynarodowych świadectw stanowią 

dochód budżetu państwa. Jednak w sytuacji, gdy czynności inspekcyjne 

wykonywane się przez upoważnioną instytucję klasyfikacyjną dochód budżetu 

państwa został ograniczony do 10% wysokości konkretnej opłaty. 
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Administracyjne kary pieniężne związane z ochroną środowiska 

morskiego z ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że administracyjne kary pieniężne 

są wymierzane za naruszenie określonych wymagań ochrony środowiska oraz 

stanowią prawną formę odpowiedzialności administracyjnej. Doktryna określa  

je jako środek przymusu administracyjnego, który spełnia następujące funkcje: 

prewencyjną, kompensacyjną oraz represyjną426. W literaturze przedmiotu 

zaznacza się jednak, że administracyjne kary pieniężne powinny przede 

wszystkim odgrywać rolę prewencyjną427. Jak wskazuje M. Górski, nie powinny 

być natomiast traktowane jako swoiste odszkodowanie za szkody środowiskowe, 

wpłacane na rzecz Skarbu Państwa – wymierzenie kary nie zwalnia  

z odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody, realizowanej na zasadach 

ogólnych, określanych głównie przepisami kodeksu cywilnego428. 

Odpowiedzialność administracyjna za zanieczyszczenie morza przez statki 

występuje niezwykle często. Należy podkreślić, że cechuje ją szczególna 

dolegliwość względem armatorów429, dzięki czemu administracyjne kary 

pieniężne stanowią skuteczny instrument w walce z zanieczyszczeniami 

środowiska morskiego. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że wymierza 

się karę pieniężną o równowartości do 1 000 000 SDR430 armatorowi, z którego 

statku podczas przebywania w polskich obszarach morskich dokonano,  

z naruszeniem przepisów u.z.z.m.s., zanieczyszczenia środowiska morskiego,  

w związku z eksploatacją statku lub zatopieniem w morzu odpadów i innych 

substancji. Takiej samej karze podlega armator statku o polskiej przynależności,  

z którego dokonano, również z naruszeniem przepisów u.z.z.m.s., 

                                                           
426 A. Barczak, E. Kowalewska, Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. 

Aspekty materialne i finansowe, Warszawa 2015, s. 236. 
427 A. Jaworowicz- Rudolf, M. Górski, Instrumenty finansowoprawne, [w:] Prawo ochrony 

środowiska, M. Górski (red.), Warszawa 2014, s. 156.  
428 M. Górski, Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska. 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności 

administracyjnoprawnej, Warszawa 2008, s. 103.  
429 H. Gotkowicz-Lipowska, Zanieczyszczenia mórz i oceanów. Zanieczyszczenie morza przez 

statki – obowiązujące regulacje prawne, Szczecin 2003, s. 40.  
430 Jednostki obliczeniowe zwane Specjalnym Prawem Ciągnienia (SDR), określane przez 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy.  
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zanieczyszczenia środowiska morskiego poza polskimi obszarami morskimi,  

w związku z eksploatacją statku lub zatopieniem w morzu odpadów albo innych 

substancji, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom. Analizując 

problematykę administracyjnych kar pieniężnych nie należy zapomnieć  

o uregulowaniach zawartych w art. 36a u.z.z.m.s., zgodnie z którym karze 

pieniężnej do wysokości 50 000 SDR podlegają następujące działania armatora: 

 przewóz ładunków niebezpiecznych lub zanieczyszczających bez 

przekazywania informacji o rodzaju przewożonego ładunku, zamierzonej trasie  

i czasie podróży oraz stanie bezpieczeństwa statku; 

 dopuszczenie do wykonywania przez osoby nieposiadające odpowiednich 

uprawnień, określonych w u.z.z.m.s., odzysku substancji kontrolowanych lub 

fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, 

rozdzielnic wysokiego napięcia oraz systemów ochrony przeciwpożarowej  

i gaśnic w celu zapewnienia ich regeneracji, recyklingu lub zniszczenia; 

 niedopełnienie obowiązku przekazywania w terminie rocznych 

sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub 

fluorowanych gazów cieplarnianych, z wyodrębnieniem ilości substancji 

zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych 

przywożonych spoza terytorium Unii Europejskiej i wywożonych z terytorium 

Unii Europejskiej; 

 niepodejmowanie wszelkich wykonalnych środków ostrożności w celu 

zapobiegania wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych  

i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz ich minimalizowania; 

 użytkowanie instalacji lub urządzenia zawierającego substancje 

kontrolowane w sposób niezapobiegający emisji substancji kontrolowanych do 

środowiska oraz nie przeprowadza sprawdzenia szczelności tych urządzeń; 

 stosowanie lub ponowne stosowanie na statku związków 

cynoorganicznych, które działają jak biocydy; 

 eksploatowanie statku, na którego kadłubie występują związki 

cynoorganiczne; 

 eksploatowanie statku, z którego emitowane są do powietrza:  
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a) substancje zubożające warstwę ozonową,  

b) tlenki azotu,  

c) fluorowane gazy cieplarniane; 

 używanie na statku paliwa zawierającego niedopuszczalną zawartość 

siarki. 

Co istotne, powyższe czynności wynikają z niewykonania ciążących na 

armatorze statku obowiązków lub na łamaniu przez ten podmiot zakazów 

ustanowionych prawem. Warto podkreślić, że ochrona środowiska morskiego 

przejawia się nie tylko w ochronie wód morskich, ale również ochronie powietrza. 

Zostało to uwzględnione przez ustawodawcę w powyższym katalogu działań 

skutkujących wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, wśród których 

oprócz regulacji związanych z przewozem substancji niebezpiecznych  

i stosowania związków cynoorganicznych pojawiają się również regulacje 

dotyczące paliw żeglugowych. Ponadto już samo niedopełnienie przez dostawców 

tych paliw obowiązków dotyczących zgłaszania właściwemu dla miejsca dostaw 

dyrektorowi urzędu morskiego informacji dotyczących działalności w zakresie 

dostaw paliwa w polskich obszarach morskich, również podlega karze do 50 000 

SDR. 

Należy podkreślić, że ustawodawca wprowadził odpowiedzialność 

administracyjną nie tylko względem armatorów. Obecnie obowiązujące regulacje 

prawne przewidują obciążenie karą pieniężną również kapitana lub innych 

członków załogi statku. Zgodnie z brzmieniem art. 37 u.z.z.m.s., m.in. 

spowodowanie zanieczyszczenia środowiska morskiego, naruszenie obowiązków 

informowania wynikających z u.z.z.m.s., naruszenie przepisów dotyczących 

spalania odpadów na statku, lub naruszenie przepisów dotyczących zdawania 

odpadów do portowych urządzeń odbiorczych podlega karze pieniężnej do 

wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podsumowując warto zwrócić uwagę 

również na fakt, że niewykonywanie obowiązków wynikających z unijnych 
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uregulowań w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na 

statkach również podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 SDR. 

Z powyższych rozważań wynika, że ustawodawca tworząc regulacje 

dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki, znaczną część 

uwagi poświęcił administracyjnym karom pieniężnym. Świadczy to  

o nieodzowności stosowania tego typu instrumentów ochronnych obok innych, 

aby ochrona środowiska morskiego była skuteczna i kompleksowa. 

  

Administracyjne kary pieniężne związane z ochroną środowiska 

morskiego z ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej 

Administracyjne kary pieniężne pojawiają się również w innych aktach 

prawnych związanych ze środowiskiem morskiej, m.in. w ustawie z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej431. Zgodnie z brzmieniem art. 55 u.o.m., armatorowi, z którego statku 

podczas przebywania w polskich obszarach morskich dokonuje się 

zanieczyszczania środowiska morskiego z naruszeniem obowiązujących 

przepisów wymierza się karę pieniężną o równowartości do 1 000 000 SDR. 

Jednak należy podkreślić, że to unormowanie dotyczy wyłącznie przypadków, 

które nie zostały określone w przepisach u.z.z.m.s. 

Dla prawidłowego stosowania kary administracyjnej uregulowanej w art. 55 

u.o.m. niezbędne jest stosowanie słów „statek” i armator” w znaczeniu nadanym 

im przez ustawę z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski432. Zgodnie z definicją 

zawartą w art. 2 § 1 Kodeksu morskiego, statkiem morskim jest każde urządzenie 

pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej. Zdaniem  

J. Młynarczyka, w świetle przywołanego w zdaniu poprzednim przepisu, za statek 

nie można uznać takich urządzeń pływających jak tratwy, pływające doki, czy 

pływające urządzenia wiertnicze433. Natomiast za armatora uważany jest ten,  

                                                           
431 J. Łopuski, Prawo morskie, t. 1, Bydgoszcz 1996, s. 427.  
432 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. z 2016 r. poz. 66), dalej: Kodeks 

morski.  
433 J. Młynarczyk, Umowa o budowę statku morskiego, Gdańsk 1978, s. 20. 
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kto we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem morskim własnym lub cudzym. 

Co istotne, użyte przez ustawodawcę określenie „podczas przebywania” oznacza 

to, że „statek przebywa na tych obszarach tylko pewien czas, przez który korzysta 

z prawa nieszkodliwego przepływu przez morze terytorialnego, z wolności żeglugi 

w strefie ekonomicznej lub zgodnie z otrzymanym zezwoleniem zajmuje się 

rybołówstwem lub badaniami naukowymi morza, wreszcie wchodzi do portu lub 

port opuszcza”434. 

Administracyjne kary pieniężne ustalone w ustawie o zapobieganiu 

zanieczyszczaniu morza przez statki, jak i te określone w ustawie o obszarach 

morskich i administracji morskiej cechuje jednakowy tryb ich wymierzania, 

ściągania, sposób wykorzystania ściągniętych kwot oraz właściwość organów. 

Zarówno, kara administracyjna z art. 55 u.o.m., jak i administracyjne kary 

pieniężne określone w ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki, są wymierzane przez dyrektora urzędu morskiego w formie decyzji 

administracyjnej, od której służy odwołanie do ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej. Należy podkreślić, że wymierzonej kary pieniężnej nie 

pobiera się po upływie 5 lat od daty wydania ostatecznej decyzji o jej nałożeniu435. 

Co istotne, celem zabezpieczenia ściągalności kary pieniężnej dyrektor urzędu 

morskiego może zażądać od sprawcy zabezpieczenia należności436, a w razie 

odmowy występuje do organu egzekucyjnego o zajęcie statku lub innych 

przedmiotów, za pomocą których dokonano naruszenia przepisów wewnętrznego 

porządku prawnego. W tej sytuacji, dyrektor urzędu morskiego zarządza 

zatrzymanie statku do czasu wydania postanowienia o jego zajęciu, jednak nie 

dłużej niż na 48 godzin. Przejawem szczególnego zainteresowania państwa 

ochroną środowiska morskiego jest uregulowanie prawne, zgodnie z którym 

powyższe administracyjne kary pieniężne, nieuiszczone w wyznaczonym 

terminie, podlegają ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

                                                           
434 Z. Knypl, Ustawa o obszarach morskich. Komentarz, Sopot 1995, s. 122.  
435 J. Bolałek, Ochrona środowiska morskiego…, s. 63. 
436 Zgodnie z art. 59 ust. 3 u.o.m., zabezpieczenie ściągalności kary pieniężnej polega na wpłaceniu 

określonej, przez organ prowadzący postępowanie, kwoty pieniężnej do jego depozytu lub złożeniu 

gwarancji bankowej przez bank albo zakład ubezpieczeń mający siedzibę w Polsce. 
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egzekucyjnym w administracji. Reasumując, należy zaznaczyć, że wpływy  

z tytułu ściągniętych kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

  

Podsumowanie 

Na zakończenie należy podkreślić, że środowisko morskie ma ograniczone 

zdolności do samooczyszczania się i absorpcji, dlatego wymaga szczególnej 

ochrony. Obecnie istnieje wiele aktów prawa międzynarodowego, unijnego  

i wewnętrznego, mających na celu jego ochronę, w których można odnaleźć 

różnorodne instrumenty ochronne. Wśród nich pojawiają się również takie  

o charakterze finansowym, które pełnią niezwykle istotne funkcje. Tego rodzaju 

instrumentom poświęcono powyższe rozważania.  

Konieczność ponoszenia opłaty za odbiór odpadów ze statków stanowi 

konsekwencję respektowania jednej z fundamentalnych zasad prawa ochrony 

środowiska „zanieczyszczający płaci”, której zadaniem jest pokrycie kosztów 

czynności likwidujących zanieczyszczenia wód morskich. Opłaty za 

przeprowadzenie inspekcji i wystawienie lub potwierdzenie międzynarodowych 

świadectw również dostarczają środków do realizacji zadań z zakresu ochrony 

środowiska morskiego. Natomiast administracyjne kary pieniężne, oprócz funkcji 

represyjnej, pełnią przede wszystkim funkcje prewencyjną, która ma na celu 

przeciwdziałanie danemu zachowaniu, w tym przypadku zanieczyszczaniu 

środowiska morskiego. W tej sytuacji zauważalny jest również silny aspekt 

wychowawczy, przejawiający się w kształtowaniu pozytywnych zachowań wobec 

przepisów prawnych, co sprzyja ochronie środowiska. Reasumując, zarówno 

opłaty związane z gospodarowaniem odpadami i pozostałościami ładunkowymi 

ze statków, jak i opłaty za przeprowadzenie inspekcji i wystawienie lub 

potwierdzenie międzynarodowych świadectw oraz analizowane w niniejszym 

opracowaniu administracyjne kary pieniężne stanowią ważny instrument  

w ochronie środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków. 

 

 

 



221 

Analiza wybranych instrumentów finansowych ochrony środowiska… 

 
  

ANALYSIS OF SELECTED FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE AREA OF MARITIME 

ENVIRONMENT PROTECTION IN THE POLISH LAW 

 

Summary 

The purpose of the study is to analyze the legislation and views presented in 

the doctrine regarding to financial instruments, which are used in order to protect 

the marine environment in the Polish law. In this article, the author discusses 

charges for waste from vessels management, charges for detritus of shipment 

management, charges for inspections and international certifactes for vessels and 

administrative financial penalties concerning the Baltic maritime environment 

protection. It should also be highlighted that the article also contains references to 

data on charges from sea ports in Szczecin and Świnoujście. The author analyzes 

the legal status on 1st Junly 2016, using not only the basic acts of environmental 

law, but also referring to the doctrine, which refers factually to the subject of this 

study. 

 

Keywords: protection of marine environment, charge for reception of waste, 

administrative financial penalties concerning maritime environment protection
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