
Dr Daria Danecka

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

I. MONOGRAFIE

1) Daria  Danecka,  Konwersja  odpowiedzialności  karnej  w  administracyjną  w  prawie

polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2018 r.

W publikacji omówiono zagadnienie konwersji –
czyli  przekształcenia  przez  ustawodawcę
wykroczenia  lub  przestępstwa  w  delikt
administracyjny  sankcjonowany  karami
finansowymi – wskazując na jej  źródła,  rodzaje,
cele  oraz  skutki.  Zjawisko  to  zostało  poddane
analizie z punktu widzenia realizacji zasady prawa
do sądu, zasady proporcjonalności oraz naruszenia
zasady podwójnego ukarania. Przedmiotem pracy
są  również  przyczyny  oraz  skutki  konwersji,  co
umożliwia wskazanie jej wad oraz zalet.

2) Daria Danecka (red.), Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska, Wojciech Radecki, Janusz

Sawicki,  Polskie,  czeskie  i  słowackie  prawo  wykroczeń.  Studium

prawnoporównawcze,  C.H.BECK, Warszawa 2019.

Przedmiotem  monografii  są  instytucje
materialnego  i  procesowego prawa wykroczeń w
trzech  państwach:  Republice  Czeskiej,  Republice
Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej.



3) Daria  Danecka,  Joanna  Kierzkowska,  Diana  Trzcińska,  Ograniczenia  działalności

gospodarczej ze względu na ochronę przyrody, Warszawa 2018 r.

W  publikacji  omówiono  najważniejsze
ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym nakazy i zakazy:
-  w  odniesieniu  do  wybranych  form  ochrony
przyrody,
- wynikające z planów ochrony form przyrody,
- dotyczące usuwania drzew i krzewów,
- w zakresie ochrony gatunkowej i jej wpływu na
prowadzoną działalność gospodarczą,
- w dziedzinie gospodarowania odpadami,
- dotyczące emisji i jej wpływu na przyrodę.

4) Daria Danecka, Adam Habuda (red.), Wojciech Radecki, Jerzy Rotko, Polskie prawo

leśne, Warszawa 2016 r.

Publikacja poświęcona została podstawowym konstrukcjom
polskiego  prawa  leśnego.  Punkt  centralny  tej  dziedziny
regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak
zwraca  się  także  uwagę  na  istotne  dla  leśnictwa
unormowania, które znajdują się w innych aktach prawnych.
W  publikacji  omawiane  zostały  instytucje  prawne  służące
ochronie lasów i gospodarce leśnej. Ukazują leśnictwo jako
fragment nowoczesnej ochrony środowiska, w tym przyrody.

II. KOMENTARZE



1) Daria  Danecka,  Wojciech  Radecki,  Inspekcja  Ochrony  Środowiska.  Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2020 R.

W komentarzu szczegółowo omówiono:

 katalog zadań IOŚ oraz jej organy,

 zagadnienia dotyczące pracowników IOŚ, w tym
wymagań  na  stanowisku  Inspektora  Ochrony
Środowiska,  czasu  pracy  i  dodatków
inspekcyjnych,

 wykonywanie przez IOŚ zadań kontrolnych oraz
w zakresie poważnych awarii,

 państwowy monitoring środowiska.
Komentarz  wzbogacony  został  o  wykaz  przestępstw
przeciwko  środowisku,  wykroczeń  oraz  deliktów
administracyjnych,  w  zakresie  których  właściwe  są
organy  Inspekcji  Ochrony  Środowiska.  Omawia  także
zmiany,  które  przyznały  organom  IOŚ  wiele  nowych
kompetencji do tej pory zarezerwowanych wyłącznie dla
prokuratury i innych organów ścigania. 

2) Daria Danecka, Wojciech Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2020 r. 

Komentarz  zawiera  dokładną  analizę
wielokrotnie  nowelizowanej  i  budzącej  liczne
wątpliwości  ustawy  o  odpadach.  W  szczególności
określa  obowiązki  wytwórców odpadów,  posiadaczy
odpadów  gospodarujących  nimi,  sprzedawców  i
pośredników  w  obrocie  oraz  organów  administracji
publicznej.

W książce szeroko omówiono:

 problematykę  klasyfikacji  odpadów  i  ich
magazynowania,

 tryb  zwyczajny  oraz  nadzwyczajny  usuwania
odpadów,

 kwestie  wizyjnego  systemu  kontroli  miejsca
magazynowania  lub  składowania  odpadów  oraz

zabezpieczenia roszczeń,

 tematykę  opłat  oraz  administracyjnych  kar  pieniężnych  uregulowanych  w  prawie
ochrony środowiska,



 zagadnienie  odpowiedzialności  karnej  nie  tylko  za  wykroczenia,  lecz  także  za
przestępstwa, co określają przepisy Kodeksu karnego.

3) Daria Danecka,  Wojciech  Radecki,  Prawo łowieckie.  Komentarz, Difin,  Warszawa
2019 r. 

Komentarz  uwzględnia  najnowsze  zmiany
dokonane  ustawą  o  zmianie  ustawy  –  Prawo
łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22
marca 2018 r., która zmieniła aż 23 artykuły oraz
ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o takim samym
tytule,  która  zmieniła  przepisy  o  szkodach
łowieckich.
Najistotniejsze  zmiany wprowadzone ustawą z 22
marca 2018 r. można ująć następująco:
–  doprecyzowanie  odstrzałów  redukcyjnych
zwierzyny  w  parkach  narodowych  i  rezerwatach
przyrody,
– znaczne rozbudowanie przepisów ustawowych o
planowaniu  łowieckim,
– dopuszczenie możliwości zakazania przez osoby

fizyczne  polowania  na  własnych  gruntach,
–  zdecydowane  osłabienie  elementu  samorządności  w  działaniach  Polskiego  Związku
Łowieckiego oraz jego scentralizowanie,
– zakazanie udziału dzieci w polowaniach wraz z uznaniem naruszenia tego zakazu za
przestępstwo.

4) Daria Danecka, Wojciech Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Wydanie
V, Difin, Warszawa 2018 r.

Ustawa o ochronie przyrody była wielokrotnie 
nowelizowana. Ostatnie zmiany dotknęły przede 
wszystkim rozdziału 4 „Ochrona terenów zieleni i 
zadrzewień”, który był zmieniany kolejno ustawami z 
16 grudnia 2016 r., 11 maja 2017 r. oraz 22 czerwca 
2017 r. Nowelizacje dotyczyły również kilku 
przepisów o parkach narodowych i rezerwatach 
przyrody, a także niezwykle ważnych przepisów art. 
118-118b znowelizowanych nowym Prawem wodnym 
z 20 lipca 2017 r. Komentarz uwzględnia także 
najnowszą zmianę dokonaną ustawą z dnia 24 



listopada 2017 r., o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy 
o ochronie przyrody.
Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.

5) Daria Danecka, Wojciech Radecki, Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78-90
ustawy o ochronie przyrody. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2016 oraz 2017 r.

Praktyczny  komentarz  do  art.  78–90  ustawy  z
16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), stanowi kompleksowe
omówienie  zagadnień  z  zakresu  ochrony  terenów
zieleni i zadrzewień.
W publikacji  omówione zostały  m.in.  zagadnienia
dotyczące:

 zasad wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub
krzewów oraz ponoszenia opłat za usunięcie;

 uznania  terenu  położonego  poza  obrębem  miast  i
wsi o zwartej zabudowie, za park gminny;

 problematyki administracyjnych kar pieniężnych za
usunięcie drzewa lub krzewu;

 odszkodowania za usunięcie drzewa lub krzewu.
Komentarz  obejmujący  swoim  zakresem
najważniejszą  z  punktu  widzenia  praktyki

problematykę  ochrony  terenów  zieleni  i  zadrzewień  stanowić  będzie  praktyczną
pomoc przy stosowaniu przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody.
Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.

III. ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

1) Daria  Danecka,  Przekształcanie  wykroczeń  (odpowiedzialności  wykroczeniowej)  w

delikty administracyjne (odpowiedzialność administracyjną) - wady, zalety, ograniczenia [w:]

P. Daniluk (red.),  Reforma prawa wykroczeń, Tom 2, C.H.BECK, Warszawa 2020 r., s. 207-

247.

2)  Daria  Danecka,  Zmiany  w  obrębie  materialnego  prawa  administracyjnego  i

postępowania administracyjnego, [w:] P. Daniluk (red.),  Reforma prawa wykroczeń, Tom

2, C.H.BECK, Warszawa 2020 r., s. 733-764.



3) Daria Danecka, Wojciech Radecki,   Gospodarka leśna a ochrona środowiska leśnego -

dylematy  administracyjne [w:]  Administracja  publiczna  a  gospodarka,  pod  red.  B.

Jaworska-Dębska, A. Dobaczewska, Warszawa 2018, s. 37-59.

4)  Daria Danecka, Pojęcie deliktu administracyjnego w Polsce, Czechach i Słowacji [w:] G.

Dobrowolski (red.), Rozważania o..., Katowice 2018, s. 110-131.

5) Daria Danecka, Wojciech Radecki, Koncepcja prawa leśnego, [w:] Ewa Katarzyna Czech

(red.), Leśnictwo i prawo. Praktyka a nauka. Stan obecny i perspektywa zmian, Białystok

2017,  Wydawca:  Fundacja  ekonomistów  Środowiska  i  Zasobów  Naturalnych,

Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 40-76. 

6) Daria  Danecka,  „Wymiar  sprawiedliwości”  a  „kontrola”  sprawowana  przez  sądy

administracyjne  w  zakresie  zagospodarowania  przestrzennego, [w:]   Sądowa  kontrola

administracji  publicznej.  Doświadczenia,  dylematy,  perspektywy.  pod  red.  E.  Wójcickiej,

Częstochowa 2017, s. 107-119.

7) Daria  Danecka,  Dostęp  do  parków  narodowych  i  krajobrazowych  w  Polsce,  [w:]

Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania, Trnava 2017, s. 46-56. 

8) Daria  Danecka,  Nauka  prawa  ochrony  środowiska  -  rys  historyczny,  [w:]  "Prawo  i

polityka  ochrony  środowiska  w  doktrynie  i  praktyce",  pod  red.  A.  Barczak,  A.

Ogonowskiej, Szczecin 2016 r., s. 95-108.

9) Daria Danecka,  Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 roku na

regulacje  odpowiedzialności  administracyjnej,  [w:] Wybrane problemy prawa ochrony

środowiska, pod red. J. Rotko, Wrocław 2015 r., s. 57-69. 

10) Daria  Danecka,  Akty normatywne  określane  przez  prawodawcę  jako  akty  prawa

miejscowego  w  prawie  ochrony  środowiska [w:]  Swoiste  źródła  prawa,  pod  red.  B.

Dolnickiego, Katowice 2015, s. 7-28. 

11)   Daria Danecka, Sławomir Tkacz,  O zasadach prawa, praworządności oraz państwie

prawnym w dogmatyce administracyjnoprawnej [w:] Administracja publiczna – aktualne

wyzwania, Katowice 2015 r., s. 55-77.

12)   Daria Danecka, Dyskrecjonalność w dyskursie administracyjno-prawnym, czyli…? [w:]

K. Ziemski, M. Jędrzejczak (red.), Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym¸ Poznań

2015, s. 109-124.

13)   Paweł Bała, Anna Chmielnicka, Paweł Chmielnicki, Daria Danecka, Joanna Kozińska,

Katarzyna Kurzępa-Dedo, Piotr Ruczkowski, Aleksander Słysz, Przemysław Sporek, Piotr

Stec,  Igor  Styn,  Andrzej  Szplit,  Mariusz  Załucki, Nabycie  lokalu  lub  domu  od



dewelopera.  Wykładnia  przepisów  i  efekty  ich  stosowania,  pod  red.  naukową  Pawła

Chmielnickiego, wyd. Difin, Warszawa 2014 r., s. 208-224. (rozdziały: 9.2 oraz 10.1).

14) Daria Danecka, Działalność górnicza w świetle wybranych rozwiązań prawa ochrony

środowiska, [w:] „Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Wybrane zagadnienia”, pod red.: G. Dobrowolski, G. Radecki, Katowice, 2014 r., s. 57-72. 

15)     Daria Danecka, Kasjan Wiśniewski, „Łatwe i trudne przypadki” w koncepcji wykładni

Jerzego Wróblewskiego [w:] T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski (red.), „Wpływ teorii Jerzego

Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo”, Wydawnictwo: C. H. Beck, Warszawa

2011 r., s. 105-117.

IV. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH:

1) Daria  Danecka,  Wojciech  Radecki,  PRÁVO  NA  INFORMACE  O  ŽIVOTNÍM

PROSTŘEDÍ  V  POLSKU,  Acta  Iuridica  Olomucensia,  Vědecký  časopis  právnický,

Journal for Legal Research, 2019, Vol. 14, No. 2, ISSN 1801-0288 (Print), ISSN 1805-

9554 (Online),  s. 28-50

2) Daria Danecka, Wojciech Radecki, Rozsudek Vojvodského správního soudu ve Varšavě ze

dne 17. září  2018 – IV SA/Wa 1018/18 na pozadí sporu o Bělověžský prales,  ČESKÉ

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, nr 2/2019 (52), ISSN 1213-5542, s. 97-102.

3) Daria Danecka, Wojciech Radecki,  Przedsiębiorca jako podmiot odpo

4)

5) wiedzialności represyjnej w ochronie środowiska w prawie polskim, czeskim i słowackim,

„Przedsiębiorstwo i Prawo”, nr 5/2019, s. 5-80.

6) Daria  Danecka,  Współdziałanie  Inspekcji  Ochrony  Środowiska  z  innymi  organami  i

służbami, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, nr 1, 2019 r., s. 27-45. 

7) Daria Danecka, Wojciech Radecki,  Prawo do środowiska w świecie, Republice Czeskiej

i w Polsce  na kanwie trzytomowego dzieła Hany Müllerovej, „Przedsiebiorstwo i Prawo”

nr 8, 2019 r., s. 58-122.

8) Daria Danecka, Wojciech Radecki,  Odpowiedzialność za bezprawne  usuwanie  drzew  i

krzewów na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków, „Przegląd Sądowy”, 2018

r., nr 11-12, s. 19-34.

9) Daria Danecka, Wojciech Radecki, Zezwolenie to nie pozwolenie, "Rzeczpospolita" z dnia

3 października 2017, s. C7.



10) Daria  Danecka,  Wojciech  Radecki,  Nowa  synteza  słowackiej  nauki  prawa  ochrony

środowiska, Przegląd Prawa Publicznego 12/2017 r. 

11) Daria Danecka,  Wojciech  Radecki,  Współpraca polskich i  czeskich prawników,  Studia

Prawnicze INP PAN, z. 4 (212) 2017, s. 155-172.

12) Daria Danecka, Wojciech Radecki, Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim

prawie karnym. Studium prawnoporównawcze, „Palestra” 3/2016, s. 136-141.

13) Daria Danecka,  „Stare” parki narodowe w świetle ustawy z 16 kwietnia 2004 roku,

„Aura” 3/2016, s. 3-5. 

14) Daria Danecka,  O pojęciu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012

roku, ”Ius Novum” 2016, vol. 10, nr 4, s. 297-315. 

15)   Daria  Danecka,  Wojciech  Radecki,  Czeskie  przepisy  o ochronie  drzew i  krzewów z

perspektywy  oczekiwanej  nowelizacji  przepisów  polskich.  Cześć  I  –  Zagadnienia

administracyjne, Casus nr 76/2015, s. 6-13. 

16) Daria Danecka, Wojciech Radecki,  Czeskie przepisy o ochronie drzew i krzewów z

perspektywy  oczekiwanej  nowelizacji  przepisów  polskich.  Część  II  –  Zagadnienia

odpowiedzialności prawnej, Casus nr 77/2015, s. 20-29. 

17) Daria  Danecka,  Wojciech  Radecki,  „Zasada  zanieczyszczający  płaci”  w  czeskim

prawie  ochrony  środowiska  w  porównaniu  z  prawem  polskim,  „Przegląd  prawa  ochrony

środowiska”, nr 1 (2015), s. 187-221.

18)    Daria  Danecka,  Wilk  czy  pies  –  studium  jednego  przypadku,  Acta  Universitatis

Carolinae – Iuridica 2, Republika Czeska 2015, s. 159-166. 

19) Daria Danecka, Utworzenie parku narodowego de lege lata, „Aura” nr 12/2015, s. 4-6.

20) Daria Danecka,  Wybrane problemy funkcjonowania  parków narodowych w Polsce¸

„Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 3/2015, s. 127-151.

21) Daria Danecka,  Wojciech  Radecki,  Prawna ochrona zwierząt w Republice  Czeskiej  w

porównaniu z  prawem polskim,  „Przegląd  prawa ochrony środowiska”,  nr 3/2014;  str.

131-163. 

22) Daria  Danecka,  Wojciech  Radecki,  Wilkopies.  Konsekwencje  prawne  pewnego

romansu. Glosa do decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 8 kwietnia 2014 r.

– DZP-WG.6401.08.3.2014.JRO w sprawie zezwolenia na zabicie sześciu szczeniąt basiora i

suki, „Prawo i Środowisko” nr 4(80), październik-grudzień 2014 r., s. 80-87.

23) Daria  Danecka,  O  odesłaniach  pozatekstowych,  ocenach  i  uznaniu  w  prawie

administracyjnym, „Państwo i Prawo”, Warszawa, lipiec 2014 r., z. 7 (821), s. 32-48. 



24) Daria Danecka,  Prawne zasady ochrony środowiska w związku z gospodarowaniem

jego geologicznymi zasobami (Polsko-czesko-słowacka konferencja naukowa, Kroczyce, 11-

13 IX 2013), „Państwo i Prawo” Warszawa, czerwiec 2014 r., z. 6 (820), str. 109-111. 

25) Daria Danecka, Wojciech Radecki, Prawna ochrona zwierząt w Republice Czeskiej w

porównaniu z prawem polskim, „Przegląd prawa ochrony środowiska”, nr 3/2014; str. 131-

163. 

26) Daria  Danecka,  Ewa  Olejarczyk,  Profesor  Wojciech  Radecki  Doktorem  Honoris

Causa Uniwersytetu Śląskiego, „Przegląd prawa ochrony środowiska”, nr 3/2014, str. 231-

234.

27) Daria  Danecka,  Konstytucyjny  katalog  źródeł  prawa  a  źródła  prawa  ochrony

środowiska (część I), Casus, 2012 r., nr 65, s. 15-24. 

28) Daria  Danecka  Konstytucyjny  katalog  źródeł  prawa  a  źródła  prawa  ochrony

środowiska (część II), Casus, 2012 r., nr 66, s. 30-38. 


