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Sprawozdawczość  środowiskowa  dziś

Gromadzenie danych

duża liczba obowiązków sprawozdawczych 

dominująca forma papierowa 

Przetwarzanie danych

ręczne wprowadzanie danych – opóźnienia i błędy 

rozbieżności między bazami UM i WIOŚ

Dostępność danych

odrębne systemy informatyczne w 16 województwach 

brak dostępu do pełnych danych z obszaru całego kraju
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Wizja usprawnienia systemu
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Wizja: przejrzysty, prosty 
i efektywny system 
sprawozdawczości 

środowiskowej do końca 
2020 roku

Projekt utworzenia 
Systemu 

Ewidencyjno-
Opłatowego (SEO)



Cel projektu SEO

Projekt SEO

Cel: utworzenie centralnego narzędzia informatycznego, 
obsługującego procesy sprawozdawcze, opłatowe i kontrolne.

SEO jako kompleksowy system informatyczny obsługujący 
istniejące procesy, dedykowany wszystkim interesariuszom.
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Interesariusze SEO

5

SE
O

Podmioty korzystające ze 
środowiska

Administracja publiczna

(UM, WIOŚ, MŚ, GIOŚ, 
KOBiZE, RZGW, KZGW)

Obywatele



Założenia systemu SEO

System SEO

Centralny, czyli w pełni utrzymywany przez resort środowiska, 
administrowany lokalnie w instytucjach

Krajowy, czyli posiadający dane z obszaru całej Polski, 
zapewniający równoczesny dostęp do nich wielu instytucjom

Wykonalny, tj. tworzony etapowo dla osiągnięcia sukcesu 
końcowego
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Wartość dodana SEO

Dane w SEO będą:

o pełne, dotyczące obszaru całego kraju

o wielokrotnie wykorzystywane przez różne instytucje na różne 
potrzeby

o wprowadzane i poprawiane elektronicznie bezpośrednio przez 
przedsiębiorców 

o analizowane i agregowane w formie kompleksowych raportów 
i statystyk
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Projektowany zakres SEO
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ETAP 1

opłaty za korzystanie ze środowiska (wykazy)

raport do Krajowej bazy o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych substancji

system handlu uprawieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (raport ETS)

rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń 
(raport PRTR)

opłaty za substancje kontrolowane

opłata depozytowa i przekazana nieodebrana 
opłata depozytowa

ETAP 2

ewidencja substancji 
kontrolowanych

przywożone, wywożone oraz 
stosowane substancje 
kontrolowane i F-gazy

pozwolenia i decyzje 
administracyjne z zakresu 

ochrony środowiska

wyniki pomiarów wielkości 
emisji

ETAP 3

raporty OS-1, OS-3, OS-4, OS-5 
i M-06 (GUS)

wymiana danych z 
Informatycznym Systemem 
Wspierania Kontroli w WIOŚ

2013 – 2017 2017 – 2018 2019 – 2020



Harmonogram Etapu 1 projektu SEO
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sierpień 
2014  

koniec prac 
analitycznych

luty 2015  
koniec fazy 

projektowania

marzec 
2016 

zakończenie 
budowy 
systemu

wrzesień 
2016  

zakończenie 
wdrożenia 
systemu

styczeń 
2017 

uruchomienie 
produkcyjnej 

wersji 
systemu

do czerwca 
2017 okres 
nadzorowanej 

eksploatacji



SEO: partnerstwo dla środowiska

Korzyści dla uczestników Sieci z projektu SEO

• dostęp w jednym miejscu do kompleksowych danych środowiskowych         
z obszaru całego kraju

• całościowe, rzetelne, jednolite dane do kreowania polityki
środowiskowej i na potrzeby sprawozdawcze 

• wszystkie instytucje korzystają z tych samych danych do tworzenia analiz, 
dokumentów strategicznych, programów ochrony środowiska

• ciągły dostęp do stale aktualizowanych informacji pozwala na obserwację    
i ewaluację działań prowadzonych w obszarze ochrony środowiska

• możliwość generowania dedykowanych raportów i statystyk na potrzeby 
poszczególnych jednostek 
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SEO: partnerstwo dla środowiska

Propozycje obszarów wsparcia Sieci dla SEO

• Pozyskanie dobrych praktyk z innych krajów (analizy, wizyty studyjne)

o sprawdzone rozwiązania systemowe (procesy, procedury)

o modelowe regulacje prawne

o wdrożone narzędzia IT (mechanizmy i technologie)

• Analiza proponowanych w SEO rozwiązań dot. zakresu sprawozdawczości 
środowiskowej (ekspertyzy)

• Analiza projektów zmian regulacji prawnych związanych z wdrożeniem SEO 
(analizy kosztów wprowadzenia/zaniechania regulacji)
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