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Szanowni Państwo,
Kiedy piszę te słowa jest już październik 2014 r., a ja mam się odnieść do problemów ochrony środowiska
w roku 2013 i wprowadzić Państwa do lektury niniejszego raportu. Czas tak szybko przemija, że większość
zdarzeń z tamtego okresu została już dawno przysłonięta przez bieżące zadania: prowadzenie badań coraz szerszej gamy indykatorów jakości środowiska przy wykorzystaniu coraz bardziej skomplikowanych
metod i narzędzi pomiarowych, cykle kontrolne wybranych problemów środowiskowych i typowe interwencje zgłaszane przez mieszkańców, udział w likwidacji skutków poważnych awarii i analizy zorganizowanych emisji w ramach ustalonych warunków korzystania ze środowiska.
Jaki powinien być pracownik inspekcji realizujący te zadania? Często urzędnik, który musi posiadać bardzo
dobrą znajomość aktualnego stanu przepisów prawa, regulujących różne aspekty ochrony środowiska?
Dysponować nierzadko unikatową wiedzą z zakresu chemii, fizyki, biologii i wielu innych nauk, powiązanych z szeroko pojętą ekologią? Który powinien tę wiedzę wspomagać dodatkowo doświadczeniem,
ukształtowanym w dłuższym okresie pracy w służbach ochrony środowiska? Zapewnie przekonywujący,
skuteczny, budzący zaufanie w relacjach zewnętrznych, dobrze opłacany i permanentnie doszkalany?
Nic bardziej mylnego, bowiem w społeczeństwie budowany jest stereotyp urzędnika posiadającego cechy, które obrosły złą sławą i czasami nie jest to zupełnie bezpodstawne. Szczególnie trudno przełamać
taki powierzchowny pogląd, jeżeli urząd posiada uprawnienia inspekcyjno-kontrolne i musi realizować
obowiązki, które w wielu przypadkach nie budzą sympatii lub sposób realizacji tych uprawnień jest dla
odbiorcy niezrozumiały na skutek złożoności lub pozornej nielogiczności metod działania.
A może to ja lansuję jakiś stereotyp dobrego urzędnika, do czego mam prawo jako szef jednostki, którą
kieruję? Oceńcie Państwo sami nie tylko poprzez pryzmat potencjału wiedzy i informacji zawartej w niniejszym opracowaniu. Zasobów wykorzystywanych przez studentówi profesorów, zwykłych ludzi i decydentów, polityków i ich wyborców. Uwzględnijcie w tej ocenie bezpośrednie relacje z nami jako konsumenci walorów środowiska województwa łódzkiego dostrzegający jego złożoność i problemy.
Ja swojej oceny już dokonałem. Dlatego tą drogą składam podziękowania moim koleżankom i kolegom
- urzędnikom i pozostałym pracownikom WIOŚ w Łodzi, którzy wytrwale, wbrew stereotypom, ale z satysfakcją i zaangażowaniem, swoją codzienną pracą wbudowują kolejne cegiełki w mozaikę corocznej edycji
raportu o stanie środowiska w naszym regionie.
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