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Interpelacja w sprawie wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń w Departamencie Zarządzania 

Środowiskiem i Klimatu   

 

Zasadą w postępowaniu administracyjnym jest, że organy administracji publicznej 

powinny działać w sprawie wnikliwe i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami 

prowadzącymi do jej załatwienia (art. 12 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Ogólna 

zasada szybkości postępowania ma swoje doprecyzowanie także w dalszych przepisach k.p.a., 

szczególnie  art. 35 § 1 i 3 k.p.a., zgodnie z którymi w każdej sprawie organy administracji 

publicznej powinny działać bez zbędnej zwłoki a terminy na załatwienie sprawy wymagającej 

postępowania wyjaśniającego wynoszą miesiąc (szczególnie skomplikowanej dwa).  

Takie jest prawo. A jaka jest rzeczywistość? Odniosę się do rzeczywistość, z którą jestem 

bardzo blisko, do rzeczywistości w branży gospodarki komunalnej. Postępowania 

administracyjne dotyczące zmiany pozwoleń zintegrowanych lub wydania nowych na 

prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów  trwają kilka lat. Wnioski o wydanie pozwoleń 

zostały złożone w latach 2019, 2020 a do tej pory nie wydano rozstrzygnięć administracyjnych. 

Postępowania administracyjne są wszczynane po kilkunastu miesiącach od daty złożenia 

wniosku  i są procedowane przez kolejne miesiące. Taki niechlubny fakt związany z naszym 

województwem (i nie tylko), często jest podawany na branżowych spotkaniach jako przykład 

przewlekłości działania organów. Proszę zwrócić uwagę,  jak zmieniły się realia ekonomiczne, 

gospodarcze czy też  formalno-prawne od momentu złożenia wniosku do sytuacji w której 

znajdujemy się teraz. Takie zmiany mają wpływ na bieżącą działalność przedsiębiorców, którzy 

przed organami administracji stają się stronami postępowania i czekają na swoje decyzje, 

pozwalające im działać, rozwijać się i być konkurencyjnym.  
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W związku z powyższym,  proszę Pana Marszałka o podjęcie niezbędnych kroków w celu 

skrócenia czasu trwających postępowań administracyjnych; proszę o zwiększenie zatrudnienia 

na  kluczowych stanowiskach w departamentach urzędu, przyznanie godziwego wynagrodzenia, 

bo sprawnie działający urząd jest gwarantem rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce.  

Proszę również o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Ile jest zatrudnionych osób w Departamencie Zarządzania Środowiskiem i Klimatu 

zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących 

gospodarowania odpadami? 

2. Ile spraw przypada na 1 osobę  zajmującą się wydawaniem ww decyzji?   
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Z poważaniem  
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