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9. ROLA I ZADANIA WOJEWODY

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
(Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego)

Działania na rzecz ochrony środowiska stanowią jedno z głównych zadań administracji
rządowej zarówno szczebla centralnego, jak również wojewódzkiego i organów samorządu
terytorialnego. Pozycja wojewody ma tu szczególne znaczenie, ponieważ jest on koordynatorem
działań, jakie podejmują organy administracji publicznej w tej dziedzinie na obszarze woje-
wództwa. Wojewoda jest uprawniony do stosowania narzędzi koordynacyjnych i nadzorczych,
które zapewniają mu sprawne wykonywanie zadań z zakresu kształtowania i ochrony środowiska.

Jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie odpowiada za wykonanie polityki rządu
na obszarze województwa, a w szczególności zapewnia współdziałanie wszystkich organów
administracji rządowej i samorządowej w województwie i kieruje ich działalnością m.in. w zakresie
zapobiegania zagrożeniom środowiska, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagro-
żeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków.

Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej
działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie życia, zdrowia, mienia
lub środowiska) polecenia kierowane mogą być również do organów samorządu terytorialnego i są
dla nich obowiązujące.

Jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej wojewoda kieruje nią i koordynuje jej
działalność, zapewnia warunki do skutecznego jej działania i ponosi odpowiedzialność za efekty jej
działania. Podstawowe zadania w zakresie ochrony środowiska: kontrola przestrzegania
przepisów prawa o ochronie środowiska, monitoring środowiska oraz przeciwdziałanie nadzwy-
czajnym zagrożeniom środowiska, wojewoda wykonuje przy pomocy Podkarpackiego Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Rola wojewody sprowadza się z reguły do funkcji
koordynującej, określenia zadań i kontroli ich wykonania.

W celu ujednolicenia działań o charakterze ratowniczym funkcjonuje Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), który skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby,
inspekcje i straże, w tym organy inspekcji ochrony środowiska. System realizuje m.in. zadania
mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed klęską żywiołową lub innymi
miejscowymi zagrożeniami, których zapobieżenie lub usunięcie skutków nie wymaga zasto-
sowania nadzwyczajnych środków.

Działania WIOŚ w akcjach ratowniczych prowadzonych przez KSRG z reguły sprowadzają
się do badania stanu środowiska po awarii i określenie sposobu jego przywrócenia do stanu
pierwotnego. W zakresie likwidacji skutków zagrożeń środowiska WIOŚ ściśle współpracuje
z samorządami powiatów i gmin.

Wojewoda określa zadania dla KSRG na obszarze województwa, koordynuje jego działania
i kontroluje wykonanie zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub
środowiska kieruje tym systemem. Zadania wykonuje przy pomocy Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonując zadania kontrolne przypisane
organom Inspekcji Ochrony Środowiska oraz określone w innych ustawach, a w szczególności:
Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o odpadach, o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych, ściśle współdziała z zespolonymi służbami wojewody: inspekcjami i strażami
wojewódzkimi oraz organami administracji niezespolonej wykonującymi działalność kontrolną.

W sytuacjach, kiedy wymagane jest wdrożenie specjalnych mechanizmów mających na celu
zapewnienie skutecznego monitorowania zagrożeń i podejmowania działań w celu ich eliminacji
lub znacznego ograniczenia, funkcjonuje Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK)
jako organ pomocniczy wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.

W skład WZZK wchodzą między innymi kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży
województwa, w tym Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako członek
zespołu. W strukturze WZZK funkcjonuje grupa ekspertów ds. monitorowania odpadów. W 2009 r.
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dwukrotnie brał udział w naradach
roboczych WZZK związanych z wystąpieniem powodzi w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Wojewoda wykonując zadania zarządzania kryzysowego, zarządza organizuje i prowadzi
ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego z udziałem członków WZZK. W maju 2009 r. woje-
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woda przeprowadził ćwiczenie pk. Granica-2009 nt. „Współdziałanie służb w sytuacji wystąpienia
zagrożenia na zewnętrznej granicy UE”. Celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania służb
inspekcji i straży w sytuacji wystąpienia symptomów zagrożenia oraz wypracowanie przez WZZK
wniosków do poprawy bezpieczeństwa w strefie przygranicznej w kontekście przygotowania do
EURO 2012.

Ryc. 9.1. Wojewódzkie ćwiczenia epizodyczno-problemowe pk. „GRANICA 2009” nt. Współdziałanie służb, inspekcji
i straży w sytuacji wystąpienia zagrożeń na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej”, Korczowa 2009 r. [49]




