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Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

INTERPELACJA

Szanowny Panie Premierze,

 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt.7  z dnia 9 maja 
1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), art. 191-193 Regulaminu Sejmu zwracam się 
do Pana w sprawie powołania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej szeroko komentowana jest nominacja po wielu miesiącach 
„pełniącego funkcję” Pana Marka Chibowskiego na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

   To jeden z najważniejszych organów państwa, stojącego na straży przestrzegania przepisów 
środowiskowych, krajowych i międzynarodowych. Organu, poddawanemu ogromnej presji z uwagi na 
charakter uprawnień czy to kontrolnych, czy to wydawania decyzji administracyjnych stojący często w kolizji 
do politycznych czy gospodarczych interesów. W związku z tym sprawą szczególnej wagi jest procedura 
wyboru i kompetencje pełniącego tę funkcję, z tego właśnie względu podniesione do rangi ustawowej

Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska został ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska w marcu br. 

Ministerstwo ogłaszając nabór o wolnym stanowisku GIOŚ powołało się na ustawę   z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska Dz.U.2020.995 t.j.



1.  

2.  

3.  

W rozdziale 2 w/w ustawy kryteria wyboru są szczegółowo opisane, a kandydat musi spełnić warunki 
zapisane przez ustawodawcę:

  „Art. 4a.  Stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska może zajmować osoba, która:

  1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 7) posiada   wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska.

 W ogłoszeniu o naborze zostały określone warunki, jakie spełnić musi kandydat,  z powołaniem na w/w 
przepisy ustawy. 

 

Jednakże jedynym, który został pominięty jest wymóg wykształcenia z zakresu spraw należących do
właściwości GIOŚ.

 

   W związku z tym, i wątpliwościami co do transparentności i zgodności z przepisami prawa samej procedury 
powołania do pełnienia funkcji GIOŚ proszę o odpowiedź na pytania:

Dlaczego nabór na to stanowisko został ogłoszony dopiero po wielu miesiącach wakatu?

 

   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 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.”

 



4.  

5.  

6.  

(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.)

 

Ilu było kandydatów na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i jakie były szczegółowe 
metody i techniki naboru?

 

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.

 

   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.)

 

Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz
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