
Minister Klimatu i Środowiska

Warszawa, dnia  31-05-2021 r. 

DIŚ-I.050.20.2021.AK1604052.5331592.4294613

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

 

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji posłanki Gabrieli Lenartowicz z dnia 11.05.2021 r. (przekazanej do 
Ministra Klimatu i Środowiska przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów) w sprawie powołania 
głównego inspektora ochrony środowiska - K9INT23442 przedstawiam, co następuje.

1. Dlaczego nabór na to stanowisko został ogłoszony dopiero po wielu miesiącach wakatu?
Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (dalej: ustawy o IOŚ), Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych 
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu. 
W ww. ustawie nie ma przepisów określających termin wszczęcia postępowania w sprawie naboru 
na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

2. Dlaczego w ogłoszeniu o naborze pominięto kryterium kierunkowego wykształcenia jako kryterium 
wyboru na stanowisko GIOŚ, zgodniej punkt 7 art. 4a. ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska. Czy dlatego, że pełniący obowiązki Marek Chibowski go nie posiadał?
W myśl w art. 4 ust. 4a pkt 1 ustawy o IOŚ stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
może zajmować osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Pan Marek 
Chibowski spełnia wymogi, o których mowa w art. 4 ust. 4a pkt 1 ustawy o IOŚ. Posiada 
wykształcenie wyższe.

3. W nawiązaniu do art. 4d. ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska proszę 
o informacje jaki był osobowy skład zespołu oceniającego kompetencję i doświadczenie 
kandydatów? Ilu było członków komisji rekrutacyjnej? Proszę o imienny wykaz nazwisk wraz 
z opisem „wiedzy i doświadczenia, dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.”  
(Art. 4d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przeprowadza zespół, 
powołany przez ministra właściwego do spraw klimatu, liczący co najmniej 3 osoby, których 
wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia 
się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, 
na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.)
Członkami Zespołu przeprowadzającego nabór były następujące osoby: 

1) Przewodniczący Zespołu – Pan Maciej Mucha, Dyrektor Departamentu Instrumentów 
Środowiskowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

2) Członek Zespołu – Pan Przemysław Bednarski, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska



3) Członek Zespołu – Pan Grzegorz Mroczek, Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska, 

4) Członek Zespołu – Pani Joanna Kencler, Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zgodnie z art. 4 ust 4d ustawy o IOŚ, w Zespole, powołanym przez ministra właściwego do spraw 
klimatu, znajdują się osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych 
kandydatów. Przepisy nie określają rodzaju wykształcenia i doświadczenia zawodowego członków 
zespołu.   
 
4. Ilu było kandydatów na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i jakie były 

szczegółowe metody i techniki naboru?
W ramach naboru zgłosił się 1 kandydat. W procesie naboru zastosowano następujące metody
i techniki naboru:
 weryfikacja formalna ofert,
 rozmowa kwalifikacyjna obejmująca badanie doświadczenia zawodowego, wiedzy z zakresu 
spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz kompetencji 
kierowniczych.

5. Czy zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska art. 4h został 
sporządzony protokół? Proszę o jego udostępnienie z zachowaniem reżimu ochrony danych 
osobowych. Art. 4h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według 

poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska art. 4h został sporządzony 
protokół, który przekazuję w załączeniu.

6. Proszę również o informację: 
Czy wyłoniony w drodze konkursu na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pan 
Marek Chibowski pełniąc wcześniej funkcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska odbył półroczny kurs i zdał egzamin końcowy zgodnie z art. 8e ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska? 
(Art. 8e. 7) odbył półroczny kurs przygotowujący do wykonywania pracy na stanowisku inspektora 
Inspekcji Ochrony Środowiska i zdał egzamin końcowy.)
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o IOŚ wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska powołuje 
i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W związku 
z powyższym organem właściwym do udzielenia odpowiedzi w zakresie odbytych kursów 
i zdanych egzaminów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jest wojewoda.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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