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@ Ekoedukator  

Na ratunek środowisku 

praca inspektora ochrony środowiska w teorii i  praktyce 

 

Inspektorzy ochrony środowiska od ponad 25 lat codziennie walczą o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska 

w Polsce. Nie jest to łatwy kawałek chleba. To nie tylko decyzje wydawane zza biurka, ale przede wszystkim 

wymagająca praca w terenie – w deszczu, śniegu, a nawet po kolana w błocie. Jak wygląda codzienność inspektora 

ochrony środowiska? Czy trzeba się nas bać? Z jakim problemem można zwrócić się do WIOŚ? Kiedy – mimo 

szczerych chęci – nie możemy pomóc? Na pewno warto poznać odpowiedzi na te i inne pytania.   

 

Inspektorzy ochrony środowiska pojawili się w Polsce wraz z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 

1991 r. Jest ona do dziś, obok Prawa Ochrona Środowiska, ustawy o odpadach i Prawa Wodnego, podstawą prawną 

pracy każdego z inspektorów. Troska o środowisko naturalne w Polsce ma oczywiście o wiele bogatszą historię. 

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska powstała już w 1980 roku, wraz z ustawą o ochronie i kształtowaniu 

środowiska.  
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Inspektor – to brzmi dumnie 

Jeszcze kilkanaście lat temu praca inspektora ochrony środowiska postrzegana była przez wiele osób jako wymarzona. 

Absolwenci ochrony czy inżynierii środowiska tłumnie zgłaszali swoją gotowość do pracy w WIOŚ. Obecnie zawód ten 

oceniany jest nadal jako prestiżowy, jednak chętnych do pracy jest coraz mniej. Kto więc może zostać inspektorem 

ochrony środowiska? Podstawowe wymagania nie są wygórowane. Wystarczy średnie wykształcenie o profilu 

w zakresie ochrony środowiska oraz prawo jazdy. Najważniejsze są jednak cechy osobowościowe. Nie każdy zwyczajnie 

odnajdzie się w tego typu pracy. Kluczowe cechy to komunikatywność oraz odporność na stres. Inspektor zmuszony 

jest przecież niejednokrotnie stawić czoła trudnym sytuacjom, zmierzyć się ze wzburzonymi skarżącymi czy skłonić do 

rozmowy nie zawsze chętnego do współpracy przedsiębiorcę.  

 

Znajomość prawa to podstawa 

Udało się – zostaliśmy przyjęci na stanowisko inspektora ochrony środowiska – i co dalej? Początki są trudne. Sam 

entuzjazm do pracy nie wystarczy. Każda nowa osoba musi zapoznać się szczegółowo z ogromem ustaw i rozporządzeń 

regulujących obszar ochrony środowiska. Na pierwszy ogień idzie 

wspomniana ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo 

Ochrony Środowiska czy ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej – której musi przestrzegać każdy inspektor 

podczas wykonywania czynności kontrolnych. Drugim krokiem 

jest praktyka pod okiem doświadczonych kolegów. Nowicjusz 

najpierw bierze udział w  kontrolach jako obserwator, 

następnie przeprowadza kontrole przy wsparciu 

doświadczonych inspektorów. Niczego nie da się przyspieszyć. 

W międzyczasie jeszcze trzeba wziąć udział 

w specjalistycznych szkoleniach, organizowanych przez 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Po około roku  nowo 

przyjęta osoba jest gotowa do samodzielnej pracy.  

 

Specjalizacja 

Wydział Inspekcji lubuskiego WIOŚ łącznie z Działem Inspekcji 

Delegatury w Gorzowie Wlkp. liczy obecnie 21 osób. Nikt nie 

jest w stanie być najlepszy we wszystkim, dlatego każdy 

specjalizuje się w konkretnych obszarach tematycznych. 

Specjalizacji jest tak wiele, jak wiele zadań ciąży dziś na Inspekcji Ochrony Środowiska. Mamy więc specjalistów od 

poważnych awarii przemysłowych, hałasu, gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej czy stacji 

demontażu pojazdów. Inni specjalizują się w kwestiach ochrony atmosfery, pozwoleniach zintegrowanych, SZWO 

(substancje zubożające warstwę ozonową) czy kontrolach podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty 

z drewna. Obszarów działań i zainteresowań inspektorów ochrony środowiska jest naprawdę wiele. Co najważniejsze 

–  zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez 

Inspektorzy lubuskiego WIOŚ podczas kontroli transportu odpadów 
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podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki samorządu terytorialnego. Nie kontrolujemy 

działalności osób fizycznych. Dlaczego? Po prostu nie pozwala nam na to obowiązujące prawo.   

 

Co kontroluje Inspekcja Ochrony Środowiska 

 

�                duże zakłady, w których istnieje możliwość wystąpienia awarii przemysłowej 

� funkcjonowanie wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej 

� działalność stacji demontażu pojazdów 

� wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie zużytych baterii i akumulatorów 

� przestrzeganie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

� funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 

� działalność zakładów przetwarzania odpadów i składowisk odpadów 

� gospodarkę odpadami komunalnymi w gminach 

�                utylizację zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych 

�        hałas przemysłowy 

� międzynarodowe przemieszczanie odpadów 

� emisję zanieczyszczeń do powietrza  

� gospodarowanie zasobami wodnymi 

� i wiele więcej … 

 

To nie my 

Lista kontrolowanych przez nas obszarów jest naprawdę długa. Zamiast wymieniać wszystkie problemy, z którymi 

spotykają się w codziennej pracy inspektorzy ochrony środowiska, łatwiej po prostu wyjaśnić, czym się nie 

zajmujemy. Nie dlatego, że nie chcemy – a dlatego, że nie możemy. Odmowa pomocy ze strony WIOŚ i skierowanie 

sprawy do innej instytucji nie jest złośliwością czy przejawem złej woli naszego urzędu. Są sprawy, którymi nie 

możemy się zająć – ponieważ z mocy prawa nie mamy do 

tego kompetencji.  

 

�   Nie kontrolujemy osób fizycznych -  Skarga na 

sąsiada, który pali w piecu toksycznymi odpadami czy 

wylewa ścieki nieopodal posesji nie zostanie rozpatrzona 

przez WIOŚ. Tak, troszczymy się o środowisko naturalne, 

jednak nie możemy przywoływać do porządku 

przysłowiowego Kowalskiego. Instytucją zobowiązaną do 

interwencji w tym przypadku jest jednostka samorządu terytorialnego – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

właściwy dla miejsca zdarzenia. 
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� Nie ratujemy drzew – Prośby o interwencję w sprawie 

nielegalnej wycinki drzew czy niewłaściwej pielęgnacji 

zieleni to kolejne kwestie pojawiająca się  w pismach 

i telefonach do lubuskiego WIOŚ. W tym przypadku 

również nie możemy pomóc. Jest to zadanie przypisane 

jednostkom samorządu terytorialnego, wynikające 

z ustawy o ochronie przyrody. Wniosek o interwencję 

należy skierować do wójta, burmistrza lub  prezydenta 

miasta, właściwego dla miejsca zdarzenia.  

 

Jednak jeśli zagrożone są drzewa lub inne rośliny rosnące na obszarach chronionych Natura 2000, instytucją właściwą 

do podjęcia interwencji jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.  

 

� Nie zajmujemy się zwierzętami – Do kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska nie należy również 

interwencja w sprawie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. Sprawy szeroko pojętej ochrony przyrody 

w województwie lubuskim leżą w gestii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

Dodatkowo za szkody wywołane przez zwierzęta łowne na terenach łowieckich odpowiadają właściwe 

terenowo Koła Łowieckie.  

 

� Nie dajemy pieniędzy - WIOŚ nie finansuje 

żadnych inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska. Tego typu działalnością w naszym 

województwie zajmuje się Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w  Zielonej Górze. Fundusz wspiera różne 

proekologiczne przedsięwzięcia poprzez 

przyznawane dotacje i pożyczki.  

 

Pilna pomoc 

Wiemy, jakich problemów może dotyczyć kontrola– a jak wygląda ona w praktyce ? Czy inspektor ochrony środowiska 

pukający do drzwi przedsiębiorcy to powód do paniki? Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zacznijmy jednak od 

początku. Wszystkie kontrole przeprowadzane przez naszą inspekcję można podzielić na dwie kategorie – kontrole 

nieplanowe i kontrole planowe. Te pierwsze wynikają ze zgłoszeń i próśb o interwencję oraz wniosków, które trafiają 

codziennie do lubuskiego WIOŚ. Wniosek o interwencję to z reguły sprawa niecierpiąca zwłoki. Tego typu kontrole 

odbywają się dlatego najczęściej z zaskoczenia, bez wcześniejszego powiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli 

w danej firmie. Taka sytuacja może być oczywiście mało komfortowa dla przedsiębiorcy. Interwencja musi jednak 

zostać podjęta w maksymalnym terminie 30 dni, a w wyjątkowych przypadkach 60 dni, od daty zgłoszenia sprawy. 

Wynika to bezpośrednio z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pilnych spraw jest naprawdę dużo. 
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Tylko w okresie od stycznia do końca sierpnia 2017 roku do WIOŚ w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp. 

wpłynęło łącznie 400 wniosków o interwencję.  

 

Precyzyjny plan działania  

Odrębną kwestią są kontrole planowe. Na początku każdego roku sporządzany jest roczny plan kontroli. Do jego 

stworzenia wykorzystywany jest Informatyczny System Kontroli (ISK)-  system wspomagający pracę wszystkich 

inspektorów ochrony środowiska w Polsce. ISK umożliwia generowanie różnych dokumentów (protokoły, zarządzenia, 

decyzje). To ponadto ogromna baza danych, do której 

wprowadzane są sukcesywnie informacje dotyczące 

przedsiębiorstw. Na dzień dzisiejszy w ewidencji 

lubuskiego WIOŚ znajduje się ponad 4,5 tys. podmiotów, 

nazywanych przez inspektorów  roboczo „zakładami”.  

 

Zakłady znajdujące się w ewidencji Inspekcji Ochrony 

Środowiska podzielone są na 5 kategorii ryzyka. Pierwsza 

kategoria to podmioty, które kontrolowane są 

obligatoryjnie raz w roku. Druga – zakłady kontrolowane co 2 lata. Kategoria trzecia i czwarta to odpowiednio 

konieczność kontroli raz na 3 i 4 lata. Ostania, piąta kategoria, to grupa podmiotów, które nie podlegają kontrolom 

planowym. Na cały rok 2017 zaplanowano 612 kontroli, w tym 386 to kontrole planowe dla Wydziału Inspekcji (Zielona 

Góra), a 226 to kontrole przewidziane do wykonania przez Dział Inspekcji (Gorzów Wlkp.). Na każdego inspektora 

przypada więc około 8-9 kontroli planowych, do zrealizowania w jednym kwartale.  

 

Zaraz będziemy 

Plan zatwierdzony, a więc jedziemy w teren? Niestety nie tak szybko. Interwencje muszą być podjęte w możliwie 

najkrótszym terminie, natomiast kontrole planowe rządzą się już zupełnie innymi zasadami. Każda firma czy instytucja, 

która znajduje się w planie, musi zostać wcześniej powiadomiona o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez 

pracowników WIOŚ. Sama kontrola może rozpocząć się najwcześniej 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia. Nie wolno 

jednak zwlekać zbyt długo – przyprawiając przedsiębiorcę o potencjalną palpitację serce. Inspektor ma obowiązek 

wszcząć czynności kontrolne najpóźniej 30 dni od daty dostarczenia zawiadomienia. Jak rozpoznać czy osoba 

składająca wizytę w naszej firmie to rzeczywiście inspektor ochrony środowiska? Inspektor powinien na wstępie okazać 

nam legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych. Tylko te dokumenty 

dają prawo wstępu na teren kontrolowanego zakładu. 

 

Kontrola – krok pierwszy 

Każda standardowa kontrola składa się z dwóch części i ogranicza zazwyczaj do dwóch bezpośrednich spotkań 

z inspektorem. Pierwsza wizyta to wizja terenu i możliwie szczegółowe zapoznanie z charakterem pracy danego 

przedsiębiorstwa. Na miejscu wykonywana jest prawie zawsze dokumentacja fotograficzna. Inspektorowi towarzyszy 
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właściciel firmy lub upoważniony przez niego pracownik, 

który powinien udzielać na bieżąco wszelkich 

potrzebnych informacji. Zostaną one zapisane 

w protokole z kontroli. Warto przy tym zaznaczyć, że 

kontrola może mieć charakter kompleksowy lub 

problemowy. Bardzo często, właśnie przy okazji kontroli 

problemowych,  inspektor pobiera do badań próbki wody, 

osadów ściekowych czy gleby. Czasami konieczne jest 

wykonanie pomiarów hałasu lub monitoring jakości 

powietrza. Na szczęście czasy, w których Inspekcja 

Ochrony Środowiska miała do dyspozycji tylko kartkę 

i długopis należą do zamierzchłej przeszłości. Dziś 

posiadamy nowoczesny sprzęt, który pozawala szybko 

ustalić wiele faktów, bez konieczności oczekiwania na 

wyniki badań laboratorium.   

 

 

Specjalistyczny sprzęt 

Specjalistyczny sprzęt to ogromne ułatwienie w pracy inspektora i niewątpliwie powód do dumy. A mamy czym się 

chwalić. Oto lista najcenniejszych i najbardziej pomocnych „diamentów”, będących obecnie w posiadaniu WIOŚ 

w Zielonej Górze: 

 

� Wiertnia hydrauliczna – Do poboru gleby lub wody na dużych głębokościach służy nam specjalistyczna 

wiertnia hydrauliczna. Sprzęt umożliwia wykonywanie nierurowanych otworów w gruncie metodą ślimakową 

o maksymalnej średnicy 160 

mm, do maksymalnej 

głębokości 20 m. Odwierty 

można wykonywać w różnego 

rodzaju podłożu, na sucho 

(świdrami ślimakowymi) lub 

rurach osłonowych (wiercenia 

okrętno-udarowe).  

 

� Mobilne Laboratorium – Ford 

Transit Scab z zabudową 

kontenerową to mobilna 

pracownia, specjalnie przystosowana do pracy w terenie.  Laboratorium wyposażone jest m.in. w mobilny 

chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym (do szybkiej identyfikacji substancji chemicznych 

Wiertnia hydrauliczna lubuskiego WIOŚ podczas pracy 

Wiertnia hydrauliczna lubuskiego WIOŚ 
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w miejscu skażenia), mobilny spektrometr ruchliwości jonów do detekcji toksycznych gazów przemysłowych 

(pozwala na wykrywanie gazów w powietrzu i skażeń na ciele osób) i  przenośny analizator lotnych związków 

organicznych. 

 

� Mobilny spektrometr Romanowski StreetLab Mobile – Analizator próbek stałych i ciekłych, nazywany 

w naszym WIOŚ „wąchaczem”. Urządzenie wykorzystując działanie lasera i powstające przy tym widmo, 

charakterystyczne dla danej substancji, potrafi szybko określić skład badanej próbki i zidentyfikować 

substancję chemiczną. Analizator rozpoznaje m.in. toksyczne środki przemysłowe, materiały wybuchowe czy 

narkotyki, występujące zarówno w postaci cieczy, jak i substancji stałych.  

  

Kontrola – krok drugi 

Wróćmy jednak do przebiegu kontroli. Bezpośrednio po 

wizycie w danej firmie inspektor sporządza protokół z kontroli. 

Powinien on zawierać kluczowe informacje na temat 

działalności przedsiębiorstwa – ale przede wszystkim ocenę 

jego funkcjonowania pod kątem przestrzegania przepisów 

ochrony środowiska. Analiza dokumentów udostępnionych 

przez przedsiębiorcę, informacje zebrane podczas 

bezpośredniej rozmowy czy wizja lokalna przeprowadzona 

przez inspektora – to wszystko razem wzięte wpływa na 

ostateczny wynik kontroli. Gotowy protokół zostaje 

przedstawiony kontrolowanemu do zapoznania się 

i podpisania. To powód do złożenia drugiej wizyty w siedzibie 

firmy oraz wspólnego omówienia wyników przeprowadzonej 

kontroli i płynących z niej wniosków.  

 

Kara za błędy 

Po podpisaniu protokołu do wyboru są dwie drogi – w zależności od wyników kontroli. Jeśli brak zastrzeżeń, a firma 

prowadzi swoją działalność z poszanowaniem przepisów ochrony środowiska – moment podpisania protokołu jest 

ostatnią okazją do współpracy z IOŚ. Jeśli jednak kontrola ujawni jakiekolwiek nieprawidłowości, rolą inspektora jest 

zobligowanie przedsiębiorcy do przestrzegania prawa i jak najszybszego wyeliminowania ujawnionych naruszeń. 

Służy do tego zarządzenie pokontrolne. W dokumencie wyszczególnione zostają konkretne uchybienia oraz sposób 

i termin ich usunięcia. Za naruszenie przepisów ochrony środowiska właścicielowi firmy może zostać wręczony mandat 

karny. Nie dotyczy to poważnych naruszeń, one pociągają już za sobą równie poważne konsekwencje – od wydania 

decyzji o nałożeniu kary finansowej, aż do decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji – a tym samym wstrzymaniu 

działalności zakładu. Przedsiębiorca nie zostaje jednak nigdy postawiony pod ścianą, ma swoje prawa, o których jest 

zawsze informowany. Jeśli nie zgadza się z treścią zarządzenia pokontrolnego, może odwołać się do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego. Natomiast od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

Mobilny spektrometr Romanowski StreetLab Mobile 
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Wspólnie dla środowiska 

Tyle fascynującej teorii– a co jest prawdziwym sednem tego zawodu? Z jednej strony to rzeczywiście konieczność pracy 

przed komputerem i nużące przelewanie na papier swoich spostrzeżeń i zastrzeżeń. Druga strona medalu to 

emocjonująca „walka” w terenie. Wiąże się z nią wiele nieprzewidzianych sytuacji, stres i zmęczenie fizyczne. Czasem 

dochodzi do tego również konieczność pracy w nocy. Rzadko działamy jednak w pojedynkę – możemy liczyć na pomoc 

innych służb i sami pomagamy innym w wielu, często głośnych medialnie sprawach. Razem z Policją kontrolujemy m.in. 

nielegalne miejsca składowania niebezpiecznych odpadów. Jesteśmy w miejscach katastrof drogowych i kolejowych 

(gdzie może dość do skażenia środowiska). Wspieramy strażaków podczas pożarów składowisk i dużych zakładów 

przemysłowych. Od lat również w ramach akcji IMPEL – wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą 

Graniczną i Służba Celną-  kontrolujemy legalność wjeżdżających do Polski transportów odpadów.  

 

 

Strażacy, mówiąc o swojej pracy dla innych cytują słowa Seneki: „Jeśli los ofiaruje ci skrzydła… nic po nich, jeśli nie 

pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi”. Ta piękna myśl równie trafnie określa pracę inspektora 

ochrony środowiska. To nie jest zwykły zawód – to służba, w trosce o nas i kolejne pokolenia Polaków.  

 

     

Opracowanie : Monika Siemak      

Konsultacja merytoryczna: Andrzej Uchman, Paweł Popko, Maksymilian Sibowski 

 


