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Najważniejsze zmiany w ISWK: 

 

• Umożliwienie eksportu listy rejestrów (PKZŚ, zakładów, kontroli, działań 
pokontrolnych) do pliku Excel 

 

 
•Brak możliwości wybrania archiwalnej pozycji ze słownika 
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Rozdzielenie Baz podmiotów 
 

•Modyfikacja podmiotów w Ekoinfonet nie powoduje zmian w ISWK (i na odwrót). 

•Brak flagi „Czy ISWK?” 

•Do nowych struktur zaimportowane są tylko te zakłady i PKZŚ które były 
dotychczas w ISWK 

•Konieczność zmiany przypisania zakładu do PKZŚ i usunięcie PKZŚ sztucznych 
(wymóg powielania PKZŚ w bazie Ekoinfonet wskutek ograniczeń Ekoinfonet) oraz 
przeglądu i usunięcia zbędnych podmiotów 

•Baza użytkowników i słowników pozostaje nadal wspólna 
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Historyzacja danych Podmiotów 
 

•Historyzacja danych zakładu i PKZŚ odbywa się w momencie zakończenia 
kontroli oraz ustawienia rocznego planu kontroli w statusie „Przedłożony 
wojewodzie”.  

Istnieje możliwość edycji 

historycznych danych 

zakładu przez 

administratora WIOŚ  
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Dane zakładów (oraz PKZŚ i obiektów zależnych) w zakończonych 
kontrolach i planach kontroli o statusie „Przedłożony wojewodzie” 
ulegną historyzacji. Modyfikacja danych zakładu z poziomu 
„Rejestru zakładów” nie powoduje zmiany w zakończonych 
kontrolach i planach kontroli. 
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• Link do forum doświadczeń 

 

 

 

• Uporządkowanie wyszukiwarek – dwa tryby wyszukiwania 
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• Wnioski -> Wystąpienia 
• Decyzje -> Decyzje i postanowienia 

Zmiana nazewnictwa: 
• Jednostki nadrzędne -> PKZŚ 
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PKZŚ 
 

•Możliwość wykonywania operacji na zakładach z poziomu PKZŚ 

•Archiwizacja, usuwanie, zmiana PKZŚ dostępna dla Administratora WIOŚ 

•Przed przejściem do edycji zakładu konieczny zapis danych PKZŚ (o ile wprowadzono 
zmiany) 
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Zakłady 
•Grupy zakładów zamiast podkategorii zakładów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku gdy zakład posiadał przypisaną podkategorię jest ona wyświetlana w 
trybie do odczytu 
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• Możliwość edycji kontroli z poziomu zakładu 

 

 
Nadal tylko administrator WIOŚ ma możliwość edycji zakończonych kontroli 

 

 

•      Możliwość podglądu działań pokontrolnych z poziomu zakładu 
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•Możliwość wprowadzenia kilku przedstawicieli zakładu 

 



Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost 
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, 

na podstawie doświadczeń norweskich” 

Plany Kontroli 
•Zmiana częstotliwości dodawania zakładów do planu kontroli 

 

 

 

 

 

•Do określenia kategorii zakładu jest brana pod uwagę grupa zakładu, informacja czy 
zakład podlega pod IPPC oraz ocena ryzyka jako wynik analizy wielokryterialnej  

 

•Po przeprowadzonej analizie system przypisze zakład do odpowiedniej  kategorii 

 

 

 

a) zakłady I kategorii – co roku,  

b) zakłady II kategorii – nie rzadziej niż raz na 3 lata,  

c) zakłady III kategorii – co 4 lata,  

d) zakłady IV kategorii – co 5 lat lub rzadziej 

e) zakłady V kategorii – nie muszą być ujmowane w planach kontroli.  

Częstotliwość 

kontroli 

planowych 



Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost 
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, 

na podstawie doświadczeń norweskich” 

• Ograniczenie możliwości rozpoczęcia kontroli planowych do inspektorów 
przypisanych kontroli w planie kwartalnym oraz administratorów WIOŚ 

 

• Ograniczenie możliwości edycji kontroli do inspektorów przypisanych do ich 
wykonania oraz administratorów WIOŚ 

 

• Umożliwienie klonowania wyników badań (bez wartości wyniku) 
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•Umożliwienie jednoczesnego wyboru kilku zakładów przy tworzeniu rocznego 
planu kontroli 

 

 

 

 

 

 
 

 

Przy korekcie 
planu pozostaje 
możliwość 
wybrania 
pojedynczego 
zakładu z listy 
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•Umożliwienie podania powodu niewykonania zaplanowanej kontroli w ciągu roku 
(tylko dla pozycji przypisanych do kwartału i z flagą „Czy rozp. kontrolę?” = Nie) 

 

 

 

 

 

 

 

•Umożliwienie eksportu do pliku Excel listy zakładów ujętych w planie (w wybranej 
kategorii zakładu lub kwartale) 
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•Do kontroli opartych o dokumentację oraz bez ustalonego podmiotu dodano pole 
„Czy z naruszeniem?” 
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Działania Pokontrolne 

 
•Informowanie inspektora na liście zarządzeń i zaleceń o upływie terminu 
odpowiedzi na zarządzenie i zalecenie pokontrolne 
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•Informowanie inspektora przy logowaniu się o upływie terminu odpowiedzi na 
zarządzenie i zalecenie pokontrolne 
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• Możliwość edycji opisu załącznika bez konieczności jego usuwania 
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Dziękuję za uwagę 


