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

na podstawie doświadczeń norweskich” 

 
 
 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz 
działań kontrolnych” finansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 

Stanowi kontynuację Projektu PL0100 realizowanego w 
latach 2007 – 2011  



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

na podstawie doświadczeń norweskich” 

W ramach zrealizowanego w latach 2007-2011 projektu PL0100 w IOŚ: 
 

 
 
 

opracowano i przekazano do stosowania System Kontroli   

zaprojektowano, wykonano i przekazano do stosowania 
Informatyczny System Wspomagania Kontroli  

zakupiono zestawy podręcznego sprzętu pomiarowego 
dla 2 WIOŚ pilotażowych  w Warszawie i Rzeszowie 

 wykonano nowy portal informatyczny GIOŚ  



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

na podstawie doświadczeń norweskich” 

Wspólny Projekt polskich i norweskich organów 
ochrony środowiska: 

 
 Beneficjent: GIOŚ i wojewódzkie inspektoraty 

ochrony  środowiska 

• Partner: Norweska Agencja Środowiska (NAŚ) 

Czas realizacji: 2013-2015 
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Finansowanie 

 

Budżet projektu: 8,2 mln PLN 

 

Kwota grantu: 7 mln PLN 
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Realizacja projektu w ramach programu PL03  
 

 
 
 

Działanie 1 Działania promocyjne i zarządzanie 
Projektem 
Działanie 2 Wdrożenie skutecznego systemu 
przetwarzania danych z kontroli  

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji 

 Działanie 4 Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów 

Działanie 5.1 Rozwinięcie portalu GIOŚ 

Działanie 5.2 Opracowanie strategii komunikacyjnej 
dotyczącej działalności kontrolnej IOŚ 
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Zadania zrealizowane  
     w latach 2013 -2015  
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Działanie 1 - Promocja  

• Seminarium inaugurujące projekt 

• Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu  

• Podstrona projektu 

• Udział w Międzynarodowych Targach Poleko 

• Zakup materiałów promujących projekt  

Działanie 1 – Zarządzanie projektem   

• Powołanie Liderów Działań  

• Powołanie Grup Projektowych 

• Nadzór nad terminowością realizowanych zadań 

• Opracowywanie harmonogramu rzeczowego i budżetu projektu 

• Opracowywanie i zmiany w Planie Wdrażania Projektu  

• Opracowywanie raportów, sprawozdań i wniosków o płatność  

• Obsługa finansowa projektu w tym akceptowanie faktur pod względem merytorycznym  

• Koordynowanie pozyskiwania ekspertów do realizacji projektu  

• Gromadzenie oryginalnej dokumentacji projektu 

•  Nadzór nad prawidłową realizacją Umowy Partnerskiej z NAŚ  
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Spotkanie inaugurujące projekt  
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Spotkanie podsumowujące 1 rok realizacji projektu  
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Promocja projektu  

11 



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

na podstawie doświadczeń norweskich” 

 W celu realizacji Działań 2, 3 i 5 powołano Grupy Projektowe  w których skład 
wchodzili przedstawiciele GIOŚ i 8 WIOŚ  
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Przedstawiciele GIOŚ: 
Działanie 2: Działanie 3 
Anna Dębowiec  Anna Dębowiec 
Ewelina Sokołowska  Ewelina Sokołowska  
Justyna Banaszak  Justyna Banaszak  
Arkadiusz Witkowski  Ewa Marynko- Pluta   

 
Działanie 5.1 
Przemysław Olszaniecki  Wojciech Oset  
Adam Bronisz  Marcin Jazgarski  
Anna Dębowiec  Kinga Dębkowska  
  Joanna Leszkiewicz  

 
Działanie 5.2 
Olga Łukasiewicz Jadwiga Szczepaniak 
Dominika Musiałowicz  Kinga Dębkowska  
Ewa Glaba  
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Działanie 2 Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania 
danych z kontroli  

•  warsztaty z udziałem partnera Norweskiego w zakresie  Informatycznego 

 Systemu Wspomagania Kontroli (ISWK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• spotkania Grup Projektowych działania 2 i 3 
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Działanie 2 Wdrożenie skutecznego systemu 
przetwarzania danych z kontroli  
 

• opracowano wytyczne do wprowadzenie zmian do 
 ISWK 

• przeprowadzono szkolenia dla administratorów z GIOŚ 

•  wykupiono usługę asysty technicznej dla ISWK,  

• zakupiono macierze dyskowe i serwery, a także 
wykupiono dzierżawę łącza internetowego 
•  opracowano specyfikację istotnych warunków  

zamówienia dotyczących modernizacji i wdrożenia 
nowego Informatycznego Sytemu Kontroli 
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Działanie 2 Wdrożenie skutecznego systemu 
przetwarzania danych z kontroli  

•przeprowadzano cykl szkoleń z Ocean GenRap dla      
 użytkowników ISWK 
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Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji 

• powołano Grupę Projektową (GP) 

• zorganizowano wizytę studyjną GP w Norwegii 
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Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji 

• przeprowadzono badanie ankietowe oceny inspektorów na 
temat funkcjonowania SK i ISWK 

• przeprowadzono trzy warsztaty w zakresie planowania kontroli, 
wykonywania kontroli oraz prowadzenia działań pokontrolnych 
 

 

 

 

 

 

• opracowano wytyczne do wprowadzenia zmian w SK na 
podstawie których sporządzono raport stanu wyjściowego  
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Zakończenie projektu  18-19 
listopada 2015 r.  

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji 
Prace nad wdrażaniem zmian do Systemu Kontroli: 

• wspólne spotkanie grup projektowych Działania 2/3 i 5 – styczeń 2014 r. 
– zmiany w obowiązującym szablonie kontroli pod kątem udostępniania 
informacji o środowisku, sposób udostępniania protokołów kontroli 

• opracowanie nowej struktury dokumentacji Informatycznego Systemu 
Kontroli 

• zmiana analizy wielokryterialnej oddziaływania zakładów na środowisko 
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Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji 
Kontrola studyjna z udziałem partnera norweskiego 

 WIOŚ w Łodzi – prezentacja procesu  
prowadzenia kontroli w zakładzie ZDR (Eurofoam Sp z o. o. produkujący  
w Zgierzu – producent pianki poliuretanowej)  
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Warsztaty kwiecień 2014 r.  

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji 
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Czerwiec 2014r. - zakład produkcji papieru - 
Norske Skog Saugbrugs AS 

 

Maj 2014r. - Cementownia w oraz 
instalacja do unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych - Norcem AS Brevik  

Wrzesień 2014r. – zakład produkcji farb - 
Jotun A/S, Paint manufacturing 

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji 
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Określono strukturę dokumentacji ISK 

Opracowano poszczególne dokumenty składające 
się na ISK – pracownicy WIOŚ 

Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami 
Grupy Projektowej  

Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami 
GIOŚ  

Wypracowaną dokumentację przedłożono do 
zatwierdzenia GIOŚ  
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Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji 
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• Szkolenie dla koordynatorów i administratorów ISK  
•Szkolenie dla naczelników wydziałów i działów inspekcji  
•Szkolenie dla inspektorów o krótkim stażu pracy  
•Kontrola studyjna zorganizowana przez WIOŚ w Krakowie z 
udziałem partnera norweskiego z wykorzystanie sprzętu 
zakupionego ze środków projektowych  
z WIOŚ 

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji 
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Działanie 4: Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów 

• Konsultacje z WIOŚ z Warszawy i Rzeszowa oraz z pozostałymi WIOŚ 

 

 

 

 

• Opracowanie zapotrzebowania na podręczny sprzęt pomiarowy i 
elektroniczny 

• Zakup i dostawa sprzętu 
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Działanie 5.1 – rozwinięcie portalu GIOŚ 

• Analiza dotychczasowych rozwiązań w prezentowaniu 
informacji dotyczących działalności kontrolnej i podmiotów 
kontrolowanych na stronie GIOŚ 

• Wizyta studyjna w NAŚ 

• Określenie wymagań do zmiany sposobu i zakresu 
prezentowanych danych  

• Wybór wykonawcy  

• Prace  
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Działanie 5.2 Opracowanie strategii komunikacyjnej dotyczącej 
działalności kontrolnej IOŚ 

• powołano Grupę Projektową (GP) i zorganizowano jej pierwsze spotkanie 

• przeprowadzono audyt ochrony danych osobowych  w ramach działalności 
kontrolnej GIOŚ 

• zrealizowano wizytę studyjną GP w Norwegii  

• przeprowadzono drugi audyt dotyczący weryfikacji informacji podlegających 
udostępnieniu przez IOŚ na stronach internetowych 
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Działanie 5.2 Opracowanie strategii komunikacyjnej dotyczącej 
działalności kontrolnej IOŚ 

• Analiza wizerunku IOŚ analiza SWOT 

• Opracowanie projektu nowej ujednoliconej  

       Strategii komunikacyjnej IOŚ 
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Działanie 5.2 Opracowanie strategii komunikacyjnej dotyczącej 
działalności kontrolnej IOŚ 

• Warsztaty dla przedstawicieli wszystkich WIOŚ i Delegatur z 
udziałem partnera norweskiego – prezentacja projektu strategii 

• Przykłady kampanii informacyjnych prowadzonych przez 
Norweską Agencję Środowiska 
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Współpraca z partnerem norweskim 

• Prowadzona od 2005 roku i kontynuowana z sukcesem przez 
lata 

• Realizacja projektu PL0100 z KLIF (Agencją ds. Klimatu i 
Zanieczyszczeń) 

• Modernizacja wprowadzonych rozwiązań w ramach obecnego 
projektu (współpraca z Norweską Agencją Środowiska) 

• A co będzie po 2015 r.? 

 

31 



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

na podstawie doświadczeń norweskich” 

Dziękuję  
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