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1.2. Definicje i pojęcia  

 

Pojęcie  Definicja 

Administrator techniczny 
Krajowy (GIOŚ) – upoważniony pracownik sprawujący 

nadzór nad działaniem aplikacji internetowej i bazą danych.  

Administrator 

merytoryczny 

Krajowy (GIOŚ) – upoważniony pracownik sprawujący 

nadzór nad prawidłowością korzystania z informatycznej bazy 

ISK.  

Wojewódzki (wioś) – upoważniony pracownik sprawujący 

nadzór nad prawidłowością korzystania z informatycznej bazy 

ISK.  

Koordynator 

Krajowy (GIOŚ) – upoważniony pracownik sprawujący 

nadzór nad prawidłowością korzystania z dokumentacji ISK.  

Wojewódzki (wioś) – upoważniony pracownik sprawujący 

nadzór nad prawidłowością korzystania z dokumentacji ISK. 

Planista 

Upoważniony pracownik wioś do generowania rocznego planu 

kontroli oraz sporządzania kwartalnych planów kontroli przy 

pomocy informatycznej bazy danych ISK.  

Inspektor 

Upoważniony pracownik wioś do prowadzenia działań 

kontrolnych oraz inni pracownicy wioś posiadający 

uprawnienie do wprowadzania danych do ISK oraz 

sporządzania raportów. 

Pozostali użytkownicy 

ISK 

Osoby niebędące administratorami, koordynatorami, 

planistami, inspektorami, posiadające dostęp do informatycznej 

bazy danych w celu ich podglądu oraz sporządzania raportów, 

bez możliwości edycji.  

Podmiot kontrolowany Podmiot korzystający ze środowiska w rozumieniu ustawy Poś.  

Kontrolowany zakład 
Zakład w rozumieniu ustawy Poś oraz inna kontrolowana 

działalność nie spełniająca definicji zakładu.  

Roczny plan działalności 

kontrolnej 

Dokument ustalający cele i zadania do realizacji w skali roku 

sporządzany z uwzględnieniem wymagań ustawy IOŚ. 

Roczny plan kontroli 

Wykaz zakładów przewidzianych do kontroli w terenie w skali 

roku, będący elementem rocznego planu działalności 

kontrolnej.  

Kwartalne plany kontroli 

zakładów w terenie  

Wykaz zakładów do kontroli w terenie z rocznego planu 

kontroli z przypisanymi inspektorami, przewidzianych do 

realizacji w skali kwartału. 

Zmiana planu 
Zmiana zaplanowanej liczby kontroli zakładów w terenie w 

roku sprawozdawczym. 
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Pojęcie  Definicja 

Korekta planu 

Zastąpienie zaplanowanego do kontroli zakładu wskazanego w 

wykazie zakładów do kontroli innym zakładem, zmiana 

charakteru kontroli (kompleksowych i problemowych), a także 

zmiana celów i cykli kontrolnych. 

Program kontroli 
Dokument sporządzany w celu usprawnienia przebiegu 

kontroli określający jej ramy i zakres.   

Protokół kontroli Dokument zawierający ustalenia kontroli w terenie. 

Adnotacja z kontroli 

dokumentacyjnej 

Dokument zawierający ustalenia kontroli bez wyjazdu  

w teren.  

Kategoria kontroli 

Kontrola zakładu w terenie – kontrola przeprowadzana 

w zakładzie. 

Kontrola oparta o dokumentację – kontrola oparta na 

analizie badań automonitoringowych oraz kontrola 

z wyłączeniem badań automonitoringowych; obejmuje również 

kontrole bez ustalonego podmiotu (ocena towaru lub odpadu i 

baterii) wykonywane na podstawie dokumentacji przekazanej 

przez inne organy. 

Kontrola w terenie bez ustalonego podmiotu – rozpoznanie 

zanieczyszczenia w terenie oraz kontrole tpo (akcje kontrolne 

tpo i ocena towaru lub odpadu). 

Typ kontroli 

Planowa – typ kontroli wyróżniany w obrębie kategorii: 

 kontrola zakładu w terenie - oznacza kontrolę zakładu 

ujętego w planie kontroli, 

 kontrola oparta o dokumentację - oznacza kontrolę opartą na 

analizie badań automonitoringowych. 

Pozaplanowa typ kontroli wyróżniany w obrębie każdej 

kategorii:  

 kontrola zakładu w terenie - oznacza kontrolę zakładu nie 

ujętą w planie kontroli (na wniosek, inwestycyjną, 

interwencyjną, inną), 

 kontrola oparta o dokumentację - oznacza kontrolę 

dokumentacyjną z wyłączeniem badań 

automonitoringowych; 

 kontrola w terenie bez ustalonego podmiotu - wszystkie 

kontrole w obrębie kategorii. 

Rodzaj kontroli 

Na wniosek – rodzaj kontroli wyróżniany w obrębie kategorii: 

kontrola zakładu w terenie i typu: pozaplanowa – np. oznacza 

kontrolę na wniosek podmiotu we własnej sprawie (w sprawie 

wydania zaświadczenia lub opinii wioś) lub na wniosek innego 

organu. 
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Pojęcie  Definicja 

Interwencyjna – rodzaj kontroli wyróżniany w obrębie 

kategorii: w terenie z ustalonym podmiotem i typu: 

pozaplanowa – oznacza kontrolę na wniosek osób fizycznych i 

prawnych, organów administracji publicznej, radnych, posłów i 

senatorów RP, itp. 

Inwestycyjna – rodzaj kontroli wyróżniany w obrębie 

kategorii: kontrola zakładu w terenie i typu: pozaplanowa – 

oznacza kontrolę po uzyskaniu przez wioś informacji 

o zamiarze przystąpienia podmiotu (inwestora) do użytkowania 

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Inna – rodzaj kontroli wyróżniany w obrębie kategorii:  

w terenie  z ustalonym podmiotem i typu: pozaplanowa; 

oznacza kontrolę podjętą przez wioś z urzędu, np. w związku 

z cyklem kontrolnym nie objętym rocznym planem kontroli, 

poleceniem GIOŚ, kontrolę powtórną w terenie w rozumieniu 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie – rodzaj kontroli 

wyróżniany w obrębie kategorii: w terenie bez ustalonego 

podmiotu, typu pozaplanowa: oznacza kontrolę prowadzoną w 

terenie w celu wykrycia sprawcy zanieczyszczenia środowiska 

i zbadania skali zagrożenia dla ludzi i środowiska. 

Transport towarów lub odpadów – rodzaj kontroli 

wyróżniany w obrębie kategorii: w terenie bez ustalonego 

podmiotu, typu pozaplanowa; kontrola ma na celu ustalenie, 

czy towar przewożony w ruchu międzynarodowym jest 

odpadem w aspekcie rozporządzenia (WE) nr 1013/2006; tu 

również zaliczane są akcje kontrolne tpo. 

Charakter kontroli 

Kompleksowa – charakter kontroli wyróżniany w obrębie 

kategorii: kontrola zakładu w terenie; dotyczy zarówno typu 

kontroli planowej, jak i pozaplanowej; oznacza kontrolę 

obejmującą więcej niż dwa cele kontrolne.  

Problemowa – charakter kontroli wyróżniany w obrębie 

kategorii: kontrola zakładu w terenie oraz kategorii: w terenie 

bez ustalonego podmiotu; dotyczy zarówno typu kontroli 

planowej, jak i pozaplanowej; oznacza kontrolę obejmującą 

jeden lub dwa cele kontroli, trwającą od 3 do 5 osobodni.  

Oparta na analizie badań automonitoringowych – charakter 

kontroli wyróżniany w obrębie kategorii: oparta  

o dokumentację i typu: planowa; oznacza analizę wyników 

pomiarów wykonywanych i przekazywanych przez podmiot 

korzystający ze środowiska. 
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Pojęcie  Definicja 

Oparta na analizie dokumentacji z wyłączeniem badań 

automonitoringowych – charakter kontroli wyróżniany  

w obrębie kategorii: oparta o dokumentację i typu: 

pozaplanowa; analiza dokumentacji przekazanej przez podmiot 

korzystający ze środowiska lub inny organ. 

Analiza wielokryterialna 
Narzędzie do określenia stopnia oddziaływania zakładu na 

środowisko.  

Częstotliwość kontroli 
Okres czasu pomiędzy kontrolami, uzależniony od kategorii 

zakładu.  

Kategoryzacja zakładu 

Systemowe wyselekcjonowanie zakładów pod względem ich 

uciążliwości dla środowiska, decydujące o częstotliwości 

kontroli.  

Kategoria zakładów 
Wyodrębnione w wyniku kategoryzacji zbiory zakładów ze 

względu na stopień oddziaływania na środowisko.  

Grupy zakładów 
Wyodrębnione zbiory zakładów ze względu na specyfikę 

działalności.  

Klasy naruszeń Wynik klasyfikacji naruszeń stwierdzonych podczas kontroli. 

Lista kontrolna branżowa 
Zestaw pytań bądź zagadnień do kontroli zakładu (instalacji) 

dla określonej branży. 

Lista kontrolna 

horyzontalna 

Zestaw pytań bądź zagadnień do kontroli zakładu (instalacji) 

obejmujący poszczególne rodzaje zagadnień (np. gospodarka 

odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed 

hałasem).  

 


