
Funkcja Zadanie
Podzadanie
Działanie

1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów
Stworzenie organom wyborczym 
warunków do przeprowadzenia wyborów

Liczba protestów

1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia 
wyborów 

Liczba spraw do rozpatrzenia 

1.5.4.2. Wybory uzupełniające, przedterinowe i ponowne Zapewnienie właściwej obsady organów jst Liczba spraw do rozpatrzenia 

1.5.4.3. Prowadzenie spraw związanych z ustanawinaniem 
zarządów komisarycznych

Zapewnienie właściwej obsady organów jst Liczba spraw do rozpatrzenia 

2.1 Ochrona obywateli, utrzymanie porz ądku publicznego 
oraz działania na rzecz poprawy bezpiecze ństwa

Poprawa bezpieczeństwa w województwie
Wskaźnik wykrywalno ści 
przest ępczo ści

Stosunek liczby przest ępstw wykrytych, ł ącznie 
z wykrytymi po podj ęciu z umorzenia  (w danym 
roku kalendarzowym w województwie) do liczby 
przest ępstw stwierdzonych, powi ększonych o 
liczb ę przest ępstw wykrytych po podj ęciu 
post ępowań w roku ubiegłym (umorzonych jako 
nie wykryte w latach poprzednich)

2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
powszechnego i porządku publicznego

Zmniejszenie aspołecznych zachowań  

Liczba osób objętych 
działaniami w ramach 
programu "Razem 
bezpieczniej"

2.1.5.4. Rządowy program ograniczania przestępczości i 
aspołecznych zachowań ``Razem bezpieczniej``

Zapobieganie przestępczości i aspołecznym 
zachowaniom

Liczba osób objętych 
działaniami w ramach 
programu "Razem 
bezpieczniej"

2.4. Ochrona przeciwpo żarowa, działalno ść 
zapobiegawcza, ratownicza i ga śnicza

Zapobieganie i minimalizacja skutków 
pożarów, zagro żeń miejscowych i kl ęsk 
żywiołowych

Stosunek liczby 
interwencji, w których 
jednostka KSRG dotarła na 
miejsc zdarzenia w czasie 
do 15 minut do ogółu 
interwencji

%

Otrzymany wynik przeliczany jest na minuty i 
sekundy                                                        Algorytm 
obliczania miernika: 

Uwagi, wyja śnienia

Funkcja 1. Zarz ądzanie Państwem

MiernikCel

Katalog funkcji, zada ń, podzada ń i działa ń oraz celów i mierników dla wojewodów na rok 2012

Funkcja 2. Bezpiecze ństwo wewn ętrzne i porz ądek publiczny

2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza
Zwiększenie efektywności funkcjonowania 
systemu ratowniczego oraz poprawa 
skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom

Średni czas dojazdu 
jednostek na miejsce 
zdarzenia                                                           

obliczania miernika: 
SCD = 
(L1*3+L2*8+L3*13+L4*18+L5*25+L6*45)/(L1+L2+L3
+L4+L5+L6)
Gdzie:
L1 – liczba zdarzeń z czasem dojazdu < 5 min
L2 – liczba zdarzeń z czasem dojazdu z przedziału 
6-10 min
L3 – liczba zdarzeń z czasem dojazdu z przedziału 
11-15 min
L4 – liczba zdarzeń z czasem dojazdu z przedziału 
16-20 min
L5 – liczba zdarzeń z czasem dojazdu z przedziału 
21-30 min
L6 – liczba zdarzeń z czasem dojazdu > 30 min

2.4.1.1. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Likwidacja pożarów, miejscowych zagrożeń 
i klęsk żywiołowych

Odsetek ilości zdarzeń 
dużych i średnich w ogólnej 
liczbie zdarzeń z udziałem 
KSRG                                                                             

Algorytm obliczania 
miernika:(Pd+PS+MZd+MZs)/(P+MZ)
gdzie:
Pd – liczba pożarów dużych
PS – liczba pożarów średnich
MZd – liczba miejscowych zagrożeń dużych
MZs – liczba miejscowych zagrożeń średnich 
P – liczba wszystkich pożarów 
MZ – liczba wszystkich miejscowych zagrożeń

2.4.1.2. Doskonalenie zawodowe
Zapewnienie odpowiednio przygotowanej 
kadry do realizacji zadań

Liczba przeszkolonych 
funkcjonariuszy

2.4.1.3. Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego 
jednostek

Zachowanie i utrzymanie gotowości 
operacyjnej

Procentowy udział 
posiadanego sprzętu i 
wyposażenia PSP w 
stosunku do wymaganego 
normatywu

Alogorytm wyliczania  mierniaka: (I/N) gdzie:
I - ilość posiadanych pojazdów
N- Norma wyposażenia w pojazdy

2.4.1.4. Nadzór i wspomaganie jednostek ochrony 
przeciwpożarowej

Zwiększenie efektywności funkcjonowania 
systemu ratowniczego oraz poprawa 
skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom

Liczba inspekcji  i kontroli 
pozytywnie oceniających 
organizację i funkcjonowanie 
KSRG na terenie 
województwa 

2.4.2. Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna

Zapobieganie zagrożeniom pożarowym i 
innym zagrożeniom w zakresie 
przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych oraz przeciwdziałanie 
powaznym awariom przemysłowym

Stosunek liczby obiektów 
skontrolowanych do ogólnej 
liczby obiektów 
wymagających 
skontrolowania

%
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel
2.4.2.1. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania 
zagrożeń

Wzrost poziomu bezpieczeństwa 
pożarowego

Stosunek liczby 
przeprowadzonych kontroli 
dotyczących przestrzegania 
przepisów 
przeciwpożarowych oraz 
przeciwdziałania poważnym 
awariom przemysłowym na 1 
osobę upoważnioną do 
kontroli do liczby kontroli, 
która powinna być 
przeprowadzona

%

2.4.2.2. Doskonalenie stanowisk do analizowania i 
prognozowania zagrożeń

Wzmocnienie systemu ochrony ludności i 
środowiska naturalnego na terytorium Polski 
i obszarze transgranicznym

Liczba stanowisk do 
analizowania i 
rozpoznawania zagrożeń

2.5.  Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Zapewnianie sprawnego i skutecznego 
działania wszystkich podmiotów 
zarządzania i reagowania kryzysowego 
oraz poprawa bezpiecze ństwa na 
obszarze województwa

Ocena współdziałania, 
ocena sprawno ści i 
skuteczno ści działania 
podmiotów zarz ądzania 
kryzysowego oraz ocena 
funkcjonowania 
wojewódzkiego systemu 
łączno ści w sytuacjach 
kryzysowych (w skali 1-5)

Ocena działania i współdziałania podmiotów ZK 
w oparciu o przeprowadzone ćwiczenia, 
szkolenia oraz plany ZK, a tak że sprawno ść 
wykorzystania sił i środków ZK podczas 
uczestnictwa w realnych akcjach.           
Założenia:                                                                 
1 – brak mo żliwo ści u życia podmiotów ZK 
(podmioty ZK nieprzygotowane do realizacji 
zadań;                                                                         
3 – dostateczny poziom organizacji i 
współdziałania podmiotów ZK;                                                    
5 – bardzo dobry poziom organizacji i 
współdziałania podmiotów ZK.

2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania 
kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym 

Zapewnienie sprawnego i 
skoordynowanego działania podmiotów 
zarządzania i reagowania kryzysowego oraz 
innych podmiotów w sytuacjach 
kryzysowych

Stopień sprawności i  
niezawodności systemu 
łączności zarządzania  
kryzysowego

Stosunek liczby zakłóceń i niesprawności w 
systemie łączności zarządzania kryzysowego 
stwierdzonych w czasie działań podmiotów 
zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych 
podmiotów ( podejmowanych w sytuacjach 
kryzysowych) do liczby powstałych sytuacji 
kryzysowych

2.5.1.1. Szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego 
Zapewnienie właściwego przygotowania do 
realizacji zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego

Liczba osób przeszkolonych 

2.5.1.2. Utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego oraz 
monitoring zagrożeń

Zapewnienie sprawnego działania systemu 
zarządzania kryzysowego w województwie 

Średni czas przekazywania 
informacji pomiędzy 
podmiotami systemu 
Zarządzania Kryzysowego

2.5.1.3. Planowanie reagowania i zarządzania kryzysowego, 
Zapewnienie sprawnego i 
skoordynowanego działania podmiotów 2.5.1.3. Planowanie reagowania i zarządzania kryzysowego, 

opracowywanie procedur związanych z ochroną infrastruktury 
krytycznej

skoordynowanego działania podmiotów 
zarządzania i reagowania kryzysowego oraz 
innych podmiotów w sytuacjach 
kryzysowych

Liczba zaktualizowanych 
planów i procedur 

2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych Minimalizacja skutków klęsk żywiołowych

Liczba odbudowanych lub 
wyremontowanych obiektów 
infrastruktury komunalnej 
zniszczonych w wyniku klęski 
żywiołowej

2.5.2.1. Odbudowa, modernizacja i remont komunalnej 
infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w 
wyniku klęsk żywiołowych

Przywrócenie stanu sprzed wystąpienia 
klęski żywiołowej

Liczba odbudowanych lub 
wyremontowanych obiektów 
infrastruktury komunalnej 
zniszczonych w wyniku klęski 
żywiołowej

2.5.3. Obrona cywilna Sprawna realizacja zadań obrony cywilnej
Liczba osób przeszkolonych 
z zakresu obrony cywilnej

2.5.3.1. Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony 
cywilnej

Sprawna realizacja zadań obrony cywilnej Liczba osób przeszkolonych 
z zakresu obrony cywilnej

2.5.4. System powiadomienia ratunkowego 112
Całodobowa obsługa zgłoszeń alarmowych 
przez operatorów

Liczba otrzymanych zgłoszeń 
przez operatorów w stosunku 
do zweryfikowanych i 
przekazanych do 
odpowiednich dysponentów

%

2.5.4.2. Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania 
ratunkowego (112)

Poprawa jakości obsługi numerów 
alarmowych

Stosunek liczby błędnych 
powiadomień do liczby 
zgłoszeń ogółem

%

2.6. Ochrona granicy pa ństwowej, kontrola ruchu 
granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji

Zapewnienie sprawnego przekraczania 
granic z zachowaniem warunków 
skutecznej kontroli

Średni czas oczekiwania na 
odpraw ę w województwie

2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych
Dostosowanie infrastruktury do liczby 
odpraw granicznych

Wartość inwestycji na 
przejściach granicznych

2.6.4.1. Inwestycje i bieżące funkcjonowanie przejść 
granicznych

Sprawne funkcjonowanie przejścia 
granicznego

Wartość inwestycji na 
przejściach granicznych

2.6.4.3. Program wieloletni "Program rozwoju infrastruktury 
granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 
2010-2013"

Usprawnienie funkcjonowania granicy 
polsko - ukraińskiej

Liczba oddanych do użytku 
pasów odpraw dla pojazdów
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

3.1. Oświata i wychowanie Poprawa jako ści kształcenia

1) Procent szkół, w których 
średni wynik egzaminu 
gimnazjalnego mie ści si ę w 
staninach 7-9, 
2) Procent szkół, w których 
średni wynik sprawdzianu 
mieści si ę w staninach 7-9

3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty
Podniesienie jakości pracy szkół i placówek 
oświatowych

Stosunek liczby pozytywnie 
ocenionych szkół i placówek 
do liczby szkół i placówek 
skontrolowanych

%

3.1.1.7. Nadzór pedagogiczny
Podniesienie jakości pracy szkół i placówek 
oświatowych

Liczba szkół i placówek, 
które spełniają wymagania 
na poziomie E w badanym 
obszarze w stosunku do 
liczby szkół i placówek

Poziom E wskazuje, których wymagań szkoła lub 
placówka nie spełnia w danym obszarze

3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Liczba uczniów i słuchaczy, 
którzy uzyskują kwalifikacje 
zawodowe w formach 
szkolnych i pozaszkolnych

3.1.2.8. Wspieranie doradztwa zawodowego
Wsparcie pracowników młodocianych w 
uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych

Liczba młodocianych, za 
których pracodawcy 
otrzymują dofinansowanie 
kosztów kształcenia (praktyk)

3.1.2.13. Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego
Zwiększenie dostępności kształcenia w 
formach pozaszkolnych 

Stosunek liczby placówek 
które uzyskały akredytację 
do liczby złożonych 
wniosków

3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz 
kształtowanie ich pragmatyki zawodowej

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli

Liczba nauczycieli 
korzystających z form 
dokształcania i doskonalenia 
zawodowego

3.1.3.1. Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką 
zawodową nauczycieli

Tworzenie warunków do rozwoju 
kompetencji zawodowych nauczycieli

Liczba pozytywnie 
zaopiniowanych wniosków o 
przyznanie nagród ministra, 

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

zawodową nauczycieli kompetencji zawodowych nauczycieli
kuratora oświaty i medalu 
Komisji Edukacji Narodowej.

3.1.3.2. Wyróżnianie nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze

Promowanie jakości pracy nauczycieli 
Liczba nauczycieli 
wyróżnionych za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczne

3.1.3.5 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Zapewnienie nauczycielom możliwości 
dokształcania i doskonalenia zawodowego

Liczba nauczycieli 
korzystających z form 
dokształcania i doskonalenia 
zawodowego

3.1.4. Egzaminowanie zewnętrzne 
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania 
systemu egzaminów zewnętrznych

Stosunek liczby osób, które 
uzyskały pozytywną ocenę z 
egzaminu do ogólnej liczby 
osób przystępujących do 
egzaminu

%

3.1.4.1. Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych
Przygotowanie i wsparcie szkół w zakresie 
organizacji i przeprowadzania egzaminów 
zewnętrznych

Stosunek liczby 
przeprowadzonych 
obserwacji egzaminów 
zewnętrznych  do liczby 
szkół objętych nadzorem 
pedagogicznym

%

3.1.5. Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych

Wyrównanie szans edukacyjnych i 
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży 
pochodzących z rodzin będących w trudnej 
sytuacji  życiowej i z terenów wiejskich

Stosunek liczby uczniów 
objętych pomocą do ogólnej 
liczby uczniów w 
województwie

%

3.1.5.1. Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych 

Wspieranie uczniów szczególnie 
uzdolnionych

Liczba uczniów 
otrzymujących stypendium 
Prezesa Rady Ministrów

3.1.5.2. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi

Zapewnienie uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych odpowiednich 
warunków nauki

Liczba uczniów z 
orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
realizujących obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki 
w szkołach masowych

3.1.5.3. Wspieranie działań związanych z pracą z uczniem 
zdolnym, w tym stypendia ministrów właściwych

Motywacja i wspieranie uczniów w rozwoju 
swoich zdolności i zainteresowań 

Liczba uczniów uzyskujących 
stypendia w stosunku do 
liczby uczniów szkół 
podstawowych i 
gimnazjalnych na terenie 
województwa 

%
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

3.1.5.4. Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w 
tym wyprawka szkolna

Wyrównanie szans edukacyjnych dla 
uczniów z rodzin ubogich

Liczba uczniów objętych 
pomocą w stosunku do liczby 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych na terenie 
województwa 

%

3.1.5.5. Konkursy przedmiotowe i olimpiady
Stworzenie warunków uczniom zdolnym do 
prezentacji swoich osiągnięć, dokonań

Liczba uczniów, którzy 
zakwalifikowali się do II 
etapu konkursów 
przedmiotowych i 
tematycznych 

3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna
Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w 
zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i 
w różnych formach wypoczynku

Liczba uczniów biorących 
udział w różnych formach 
zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych w stosunku 
do ogólnej liczby uczniów na 
terenie województwa

%

3.1.6.4. Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz 
organizacji pozarządowych

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży w czasie wypoczynku 

Liczba skontrolowanych 
zorganizowanych 
wypoczynków dzieci i 
młodzieży w stosunku do 
liczby ogółem 
zorganizowanych 
wypoczynków na terenie 
województwa

%

3.1.7. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej
Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji 
życiowej

Stosunek liczby uczniów 
objętych programami 
pomocowymi o charakterze 
szczególnym do ogólnej 
liczby uczniów w 
województwie

%

3.1.7.5. Realizacja działań opiekuńczo-wychowawczych wobec 
młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym

Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży
Liczba uczniów objętych 
pomocą socjalną 

3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty 
Zwiększenie udziału dzieci do piątego roku 
życia w edukacji wczesnoszkolnej

Stosunek liczby szkół, w 
których miejsca zabaw i 
place zabaw są dostosowane 
do potrzeb i liczby dzieci, w 
młodszym wieku szkolnym, 
do liczby szkół, które mogą 
wziąć udział w programie 
rządowym

%

Stosunek liczby szkół, w 
których miejsca zabaw i 

3.1.9.4. Program "Radosna szkoła"
Dostosowanie szkół do realizacji nowej 
podstawy programowej kształcenia 
ogólnego

których miejsca zabaw i 
place zabaw są dostosowane 
do potrzeb i liczby dzieci, w 
młodszym wieku szkolnym, 
do liczby szkół, które mogą 
wziąć udział w programie 
rządowym

%

4.1. Realizacja nale żności bud żetu państwa
Sprawna realizacja wpływów budżetu 
państwa wynikających z obowiązujących 
przepisów

Stosunek zrealizowanych 
należności do sumy 
przypisanych zaległych 
należności 
niepodatkowych i 
przypisanych bie żących 
należności 
niepodatkowych

4.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu 
państwa

Sprawna egzekucja niepodatkowych 
należności budżetu państwa

Wartość należności 
wyegzekwowanych przez 
Urzędy Skarbowe w 
stosunku do wartości 
należności wynikających z 
wystawionych przez 
Wojewodę tytułów 
wykonawczych 

wyrażona w %

4.1.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności 
budżetowych

Sprawne egzekucja niepodatkowych 
należności budżetu państwa 

Wartość należności 
wyegzekwowanych przez 
Urząd Skarbowy w stosunku 
do wartości należności 
wynikających z wystawionych 
przez Wojewodę tytułów 
wykonawczych

 wyrażona w %

Funkcja 4. Zarz ądzanie finansami pa ństwa
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pa ństwa
Efektywne gospodarowanie mieniem 
Skarbu Pa ństwa

Koszty  gospodarowania 
mieniem w stosunku do 
osi ągni ętych dochodów 
(%)

Miernik obliczany jest jako stosunek kosztów 
gospodarowania przez powiaty zasobem 
nieruchomości Skarbu Państwa (suma 
przekazanych dla powiatów dotacji celowych na 
zadania z zakresu administracji rządowej oraz na 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiaty, związane z gospodarką nieruchomościami, 
oprócz środków przekazanych na uregulowanie 
odszkodowań i innych zobowiązań Skarbu Państwa) 
i wydatków poniesionych przez Urząd Wojewódzki 
na gospodarkę nieruchomościami  do dochodów z 
gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu 
Państwa przekazanych przez powiaty na rachunek 
bieżący Wojewody.

5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa
Zapewnienie prawidłowego administrowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa

Liczba zagospodarowanych 
nieruchomości Skarbu 
Państwa w stosunku do 
wszystkich nieruchomości

%

5.1.3.1. Ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania mienia 
Skarbu Państwa

Zapewnienie prawidłowego administrowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa

Liczba zagospodarowanych 
nieruchomości Skarbu 
Państwa w stosunku do 
wszystkich nieruchomości

%

5.1.3.2. Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu 
Państwa 

Utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu 
Państwa w należytym stanie

Koszty gospodarowania 
zasobem w stosunku do 
osiągniętych dochodów (%)

Miernik obliczany jest jako stosunek kosztów 
gospodarowania przez powiaty zasobem 
nieruchomości Skarbu Państwa (suma 
przekazanych dla powiatów dotacji celowych na 
zadania z zakresu administracji rządowej oraz na 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiaty, związane z gospodarką nieruchomościami, 
oprócz środków przekazanych na uregulowanie 
odszkodowań i innych zobowiązań Skarbu Państwa) 
i wydatków poniesionych przez Urząd Wojewódzki 
na gospodarkę nieruchomościami  do dochodów z 
gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu 
Państwa przekazanych przez powiaty na rachunek 
bieżący Wojewody.

5.1.3.3. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa Racjonalne zagospodarowanie 
nieruchomości Skarbu Państwa

Wielkość uzyskanych 
dochodów

5.1.3.4. Nadzór nad rozporządzaniem mieniem państwowych 
osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych

Poprawa efektywności działania podmiotów 
gospodarczych oraz ochrona interesów 
Skarbu Państwa

Liczba wykrytych 
nieprawidłowości w stosunku 
do ilości spraw

%

Liczba działek o 

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Pa ństwa

5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości
Zwiększenie liczby nieruchomości Skarbu 
Państwa z uregulowanym stanem prawnym

Liczba działek o 
uregulowanym stanie 
prawnym w stosunku do 
działek podlegających 
regulacji

 Regulacja stanów prawnych polega również na 
przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa 
innym podmiotom 

5.1.4.1. Ustalenie praw własności Skarbu Państwa do 
nieruchomości w postępowaniach sądowych

Uregulowanie stanu prawnego 
nieruchomosciami, któymi włada Skarb 
Państwa.

Liczba złożonych wniosków 
w sądzie w stosunku do 
ogólnej liczby nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie 
prawnym

%

5.1.4.2. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w 
postępowanich administracyjnych

Uregulowanie stanów prawnych 
nieruchomości

Liczba działek o 
uregulowanym stanie 
prawnym w stosunku do 
działek podlegających 
regulacji

%

5.2. Roszczenia maj ątkowe wobec Skarbu Pa ństwa (w tym 
za mienie pozostawione poza granicami pa ństwa)

Sprawne zaspokajanie zasadnych 
roszcze ń majątkowych obywateli

Liczba rozpatrzonych 
spraw w stosunku do ilo ści 
złożonych wniosków i 
odwoła ń

%

5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu 
Państwa

Ustalanie wysokości zobowiązań
Stosunek liczby wydanych w 
danym roku decyzji do spraw 
prowadzonych 

%

5.2.1.1. Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

Sprawna realizacja prawa do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
granicami państwa

Liczba wydanych decyzji w 
stosunku do liczby złożonych 
wniosków.

%

5.2.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia 
przejętego przez Skarb Państwa

Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń 
majątkowych obywateli

Liczba wydanych decyzji w 
stosunku do liczby złożonych 
wniosków i odowłań

%

5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalno ść opiniodawcza 
i legislacyjna

Zabezpieczenie interesów Skarbu 
Państwa i Urz ędu

Liczba zako ńczonych 
spraw ogółem/liczba 
prowadzonych 
post ępowań 

%

5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego
Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu 
Państwa i Wojewody w postępowaniach 
sądowych i sądowo administracyjnych

Liczba korzystnie 
rozstrzygniętych spraw w 
stosunku do liczby 
zakończonych postępowań

%

5.3.1.2. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami 
powszechnymi, wojskowymi i polubownymi

Zapewnienie właściwej realizacji zadań 
Wojewody

Liczba korzystnie 
rozstrzygniętych spraw w 
stosunku do liczby 
zakończonych postępowań

%
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

6.2. Bezpiecze ństwo gospodarcze pa ństwa
Zapewnienie ci ągło ści dostaw surowców 
energetycznych

Stan rezerw 
gospodarczych oraz 
zapasów pa ństwowych 
ropy naftowej i produktów 
naftowych w województwie

6.2.2. Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego
Zapewnienie ciągłości dostaw surowców 
energetycznych

Liczba dokonanych 
uzgodnień  w stosunku do 
liczby przedsiębiorstw 
zobligowanych do uzyskania 
uzgodnień 

6.2.2.7. Uzgadnianie planów wprowadzających ograniczenia w 
dostawie ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących 
wprowadzenia ograniczeń w dostępie do paliw płynnych 

Zapewnienie funkcjonowania gospodarki i 
społeczeństwa po wprowadzeniu 
ograniczeń w dostawach energii ciepnej i 
paliw płynnych

Liczba dokonanych 
uzgodnień  w stosunku do 
liczby przedsiębiorstw 
zobligowanych do uzyskania 
uzgodnień 

6.2.3. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa 
państwa

Zapewnienie rezerw w warunkach kryzysu
Ilość upoważnień do zakupu 
paliw

6.2.3.1. Utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i 
produktów naftowych oraz rezerw strategicznych

Utrzymanie zapasów rezerw w warunkach 
kryzysu

Liczba gmin i powiatów w 
województwie  
zaangażowanych w 
realizację zadania

6.4. Wsparcie i promocja turystyki
Zwiększenie liczby turystów 
odwiedzaj ących województwo

Liczba turystów 
odwiedzaj ących 
województwo

6.4.4. Podnoszenie jakości usług turystycznych
Zapewnienie właściwych kwalifikacji 
przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek 

Liczba osób, które otrzymały 
uprawnienia

6.4.4.1. Działania na rzecz edukacji kadr turystycznych
Zapewnienie właściwych kwalifikacji 
przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek

Liczba osób, które otrzymały 
uprawnienia

6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów
Zwiększenie poziomu ochrony 
konsumentów

Stosunek liczby kontroli, w 
których stwierdzono 
naruszenie przepisów do 
liczby przeprowadzonych 
kontroli ogółem

%

6.12.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku
Zapewnienie przestrzegania praw 
konsumentów

Liczba kontroli 
wykonywanych w stosunku 
do liczby jednostek 
potencjalnie objętych 
kontrolą

%

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

6.12.2.2. Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów 
nieżywnościowych i usług oraz paliw

Eliminowanie z obrotu produktów 
niespełniających okreslonych wymagań.

Odsetek zakwestionownych 
produktów do ogólnej liczby 
skontrolowanych produktów

%

6.12.4. Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych

Zapewnienie właściwej jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych poprzez 
ocenę i poprawę stanu zgodności z 
przepisami regulującymi produkcję i obrót 
artykułami rolno-spożywczymi

Udział zakwestionownych 
artykułów rolno-spożywczych 
wprowdzonych do obrotu w 
stosunku do ogółem 
skontrolowanych

%

6.12.4.6. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych na rynku wewnętrznym

Zapewnienie właściwej jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych poprzez 
ocenę i poprawę stanu zgodności z 
przepisami regulującymi produkcję i obrót 
artykułami rolno-spożywczymi

Udział zakwestionownych 
artykułów rolno-spożywczych 
wprowdzonych do obrotu w 
stosunku do ogółem 
skontrolowanych

%

6.12.4.7.Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych w obrocie z zagranicą

Zapewnienie właściwej jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych poprzez 
ocenę i poprawę stanu zgodności z 
przepisami regulującymi produkcję i obrót 
artykułami rolno-spożywczymi

Udział zakwestionownych 
artykułów rolno-spożywczych 
wprowdzonych do obrotu w 
stosunku do ogółem 
skontrolowanych

%

7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka 
nieruchomo ściami

Kształtowanie ładu przestrzennego
Średni czas wydania 
roztrzygni ęcia

7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju Zagwarantowanie ładu przestrzennego

Liczba wydanych opinii i 
rozstrzygnięć w stosunku do 
liczby spraw prowadzonych 
ogółem

%

7.2.1.1. Koordynacja i monitoring stanu zagospodarowania 
przestrzennego kraju 

Zapewnienie przestrzegania prawa w 
zakresie planowania przestrzennego i 
urbanistyki w obszarze województwa

Liczba wydanych opinii i 
rozstrzygnięć w stosunku do 
liczby spraw prowadzonych 
ogółem

%

7.2.1.2. Współpraca transgraniczna i przygraniczna w zakresie 
planowania przestrzennego

Zapewnienie przestrzegania prawa na 
etapie przygotowania inwestycji do realizacji

Liczba wydanych opinii i 
rozstrzygnięć w stosunku do 
liczby spraw prowadzonych 
ogółem

%

7.3. Geodezja i kartografia
Zapewnienie przestrzegania prawa i 
powszechnego dost ępu do aktualnej 
informacji geodezyjnej i kartograficznej

Stosunek liczby decyzji 
administracyjnych 
uchylonych przez s ądy 
administracyjne do ogółu 
zaskar żonych decyzji

%

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i m ieszkalnictwo
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

7.3.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i 
stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii

Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie 
geodezji i kartografii

Stosunek liczby decyzji 
administracyjnych 
uchylonych w trybie nadzoru 
do liczby decyzji wydanych w 
I instancji

%

7.3.1.1. Prowadzenie postępowań wobec organów 
administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych

Poprawa przestrzegania prawa i 
standardów w dziedzinie geodezji i 
kartografii

Stosunek liczby kontroli, w 
których stwierdzono 
naruszenie przepisów do 
liczby przeprowadzonych 
kontroli ogółem

%

7.3.1.2. Prowadzenie innych spraw związanych z 
przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa

Poprawa przestrzegania prawa i 
standardów w dziedzinie geodezji i 
kartografii

Stosunek liczby decyzji 
administarcyjnych 
uchylonych w ramach 
nadzoru do ogólnej liczby 
decyzji wydanych przez 
organy I instancji

%

7.3.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego

Zbudowanie spójnego jednolitego, 
aktualnego państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 
zapewniającego interoperacyjność zbiorów i 
usług

Liczba baz danych 
utworzonych w danym roku 
dla obrębów do liczby baz 
danych ogółem, które 
powinny być ujęte w zasobie

7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego

Zbudowanie spójnego jednolitego, 
aktualnego państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 
zapewniającego interoperacyjność zbiorów i 
usług

Liczba baz danych 
utworzonych w danym roku 
dla obrębów do liczby baz 
danych ogółem, które 
powinny być ujęte w zasobie

7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego

Zapewnienie dostępu do informacji 
zgromadzonych w państwowym zasobie 
geodezyjnym i kartograficznym

Stosunek liczby zastrzeżeń 
uznanych za zasadne do 
wszystkich zastrzeżeń 
wniesionych w sprawach 
związanych z 
udostępnianiem 
państwowego zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego.

7.3.3.  Budowa infrastruktury informacji przestrzennej 

Zbudowanie spójnego, jednolitego i 
aktualnego państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 
zapewniającego interoperacyjność zbiorów i 
usług 

Stosunek liczby działek w 
zintegrowanej bazie danych 
do liczby działek w 
województwie

%

Założenie zharmonizowanych i 

Liczba założonych bądź 
dostosowanych do zasad 
infrastruktury informacji 
przestrzennej w danym roku 

7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów 
infrastruktury informacji przestrzennej 

Założenie zharmonizowanych i 
interoperacyjnych zbiorów danych 
przestrzennych infrastruktury informacji 
przestrzennej,  a także utworzenie 
metadanych, opisujących te zbiory

przestrzennej w danym roku 
zbiorów danych 
przestrzennych i opisujących 
je metadanych do liczby 
zbiorów danych i 
metadanych wymaganych 
dla całego województwa

zgodnie u ustawą o infrastrukturze informacji 
przestrzennej 

7.3.3.2. Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji 
przestrzennej

Uruchomienie interoperacyjnych usług 
danych przestrzennych oraz utworzenie 
opisujących je metadanych

Liczba uruchomionych w 
danym roku usług oraz 
utworzonych, opisujących je 
metadanych

7.4. Nadzór budowlany
Zapewnienie przestrzegania przepisów 
prawa budowlanego i ustawy o wyrobach 
budowlanych

Liczba wykonanych 
kontroli w stosunku do 
wszystkich prowadzonych 
budów

%

7.4.1. Kontrola procesu budowlanego
Zapewnienie przestrzegania prawa w 
procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa 
użytkowania obiektów budowlanych

Liczba decyzji uchylonych w 
stosunku do liczby decyzji 
wydanych 

%

7.4.1.1. Kontrole działalności organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego 
stopnia

Zapewnienie przestrzegania przepisów 
prawa

Liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku 
do liczby skontrolowanych 
postępowań 
administracyjnych

%

7.4.1.2. Inspekcje robób budowlanych i utrzymania obiektów 
budowlanych

Zapewnienie bezpiecznej realizacji budowy i 
robót budowlanych oraz bezpiecznego  
użytkowania obiektu budowlanego.   

Liczba wydanych decyzji w 
stosunku do liczby 
przeprowadzonych kontroli

%

7.4.2. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych
Zapewnienie przestrzegania prawa przy 
wprowadzaniu wyrobów budowlanych do 
obrotu i stosowania

Liczba wyrobów nie 
spełniających wymogów 
określonych ustawą w 
stosunku do liczby 
skontrolowanych wyrobów

%

7.4.2.1. Kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu

Eliminowanie z obrotu wyrobów 
budowlanych nie spełniających ustawowych 
wymagań 

Liczba skontrolowanych 
wyrobów budowlanych

7.4.3. Orzecznictwo administracyjne
Zapewnienie przestrzegania przepisów 
prawa budowlanego i ustawy o wyrobach 
budowlanych

Liczba uchylonych 
roztrzygnięć w stosunku do 
liczby roztrzygnięć wydanych 
w I instancji

%
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Funkcja Zadanie
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7.4.3.1. Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć 
organów adminstracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego

Zapewnienie przestrzegania prawa na 
etapie przygotowania inwestycji do realizacji

Liczba uchylonych decyzji w 
stosunku do liczby złożonych 
odwołań

%

9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji 
narodowej i pa ństwowej

Utrzymanie we wła ściwym stanie  miejsc 
pami ęci narodowej na terenie 
województwa

Liczba odnowionych 
obiektów w stosunku do 
liczby zinwentaryzowanych

9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Utrzymanie we właściwym stanie  miejsc 
pamięci narodowej na terenie województwa

Liczba obiektów 
odnowionych w 
województwie  w danym roku

9.1.1.1. Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa 
oraz grobami i  cmentarzami wojennymi 

Ochrona miejsc pamięci narodowej oraz 
utrzymywanie grobów i cmentarzy 
wojennych 

Liczba obiektów 
odnowionych w danym roku

9.1.1.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i 
wydawniczej

Kształtowanie patriotyzmu i świadomości 
narodowej

Liczba dofinansowanych 
wydarzeń w stosunku do 
liczby złożonych wniosków

9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona i poprawa stanu zachowania 
dziedzictwa narodowego

Liczba obiektów 
podlegaj ących 
odrestaurowaniu w 
województwie w stosunku 
do zgłoszonych potrzeb w 
danym roku

Miernik rozumiany jako ilość przyjętych poprawnych 
wniosków o dotację dla których konieczna jest 
interpretacja Państwa, w stosunku do całkowitej 
ilości złożonych wniosków. Co pokaże jakie jest 
zapotrzebowanie w każdym roku, a w podzadaniu i 
w działaniu pokaże ile faktycznie zostało 
zrealizowane dotacji.

9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków
Zapewnienie prawidłowości wykonania prac 
przy zabytkach oraz zapewnienie 
właściwego stanu technicznego zabytków

Liczba wydanych w danym 
roku pozwoleń na prace przy 
zabytkach nieruchomych, 
ruchomych i 
archeologicznych

9.2.3.2. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty 
budowlane przy ruchomych obiektach zabytkowych wpisanych 
do rejestru zabytków 

Ochrona, zachowanie, badanie i 
dokumentowanie dziedzictwa kulturowego w 
postaci zabytków ruchomych

Liczba wykonanych prac 
konserwatorskich przy 
obiektach ruchomych w 
danym roku w stosunku do  
liczby wydanych decyzji o 
wpis do rejestru zabytków 
ruchomych

Licznik – oznacza ile obiektów ruchomych zostało 
odnowionych w przedziale jednego kwartału w 
oparciu o zawarte i zrealizowane umowy o dotacje 
na konserwacje zabytków ruchomych. Mianownik – 
oznacza ile jest wydanych decyzji o wpis do rejestru 
B  do końca danego kwartału

9.2.3.3. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty 
budowlane przy nieruchomych obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków 

Ochrona, zachowanie, badanie i 
dokumentowanie dziedzictwa kulturowego w 
postaci zabytków nieruchomych oraz 

Liczba wykonanych prac 
remontowo - 
konserwatorskich przy 
obiektach nieruchomych w 
danym roku w stosunku do 

Licznik – oznacza ile obiektów nieruchomych 
zostało poddanych pracom remontowo-
konserwatorskim w przedziale jednego kwartału w 
oparciu o zawarte i zrealizowane umowy. Mianownik 
– oznacza ile jest wpisanych obiektów 

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

xw s k −= 1 0 0

wpisanych do rejestru zabytków 
ekspertyzy i opinie liczby obiektów 

nieruchomych znajdujących 
się w rejestrze

– oznacza ile jest wpisanych obiektów 
nieruchomych do rejestru do końca danego kwartału 
bez ich weryfikacji i aktualizacji

9.2.4. Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie 
zabytków oraz dóbr kultury

Zapewnienie ochrony prawnej zabytków
Liczba obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków w 
danym roku

9.2.4.1. Ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzowanie 
wiedzy o nich

Tworzenie danych o zasobach dziedzictwa 
kulturowego 

Liczba wykonanych kart 
ewidencyjnych zabytków 
ruchomych i nieruchomych w 
danym roku

9.2.4.2. Weryfikacja, porządkowanie i digitalizacja rejestrów 
zabytków

Uporządkowanie rejestru zabytków wraz z 
poprawa dostępności do informacji o 
obiektach zabytkowych

Liczba zweryfikowanych i 
uporządkowanych wpisów do 
rejestru zabytków 
nieruchomych, ruchomych i 
archeologicznych w stosunku 
do ilości niezweryfikowanych 
i nieuporządkowanych 
wpisów w starych księgach 
rejestru

11.5. Gotowo ść struktur administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony pa ństwa

Zapewnienie niezb ędnych zasobów do 
funkcjonowania województwa w czasie 
zagro żenia bezpiecze ństwa pa ństwa i 
wojny 

Procent realizacji zada ń 
rocznych okre ślonych w 
Programie Pozamilitarnych 
Przygotowa ń Obronnych 
(PPPO) na lata 2009-2018 

w %

11.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne
Przygotowanie organów administracji 
publicznej i przedsiębiorstw do realizacji 
zadań obronnych

Liczba stwierdzonych 
uchybień w stosunku do 
liczby kontroli.

%

11.5.2.1. Przygotowanie systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym

Przygotowanie organów administracji 
publicznej i przedsiębiorstw do realizacji 
zadań obronnych

Liczba stwierdzonych 
uchybień w stosunku do 
liczby kontroli.

%

Funkcja 11. Bezpiecze ństwo zewn ętrzne i nienaruszalno ść granic
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

11.5.2.3. Przygotowania do militaryzacji i ochrony obiektów 
szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa 

Przygotowanie  do prowadzenia szczególnej 
ochrony obiektów znajdujących się we 
właściwości wojewody.

Stosunek liczby 
przedsiębiorców, którzy 
złożyli karty gotowości 
jednostek zmilitaryzowanych 
przeznaczonych do 
szczególnej ochrony 
obiektów w stosunku do 
liczby przedsiębiorców, na 
których w drodze decyzji 
administracyjnej nałożono 
obowiązek organizacji 
szczególnej ochrony obiektu.

11.5.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców 

Przygotowanie organów administracji 
publicznej i przedsiębiorców do realizacji 
zadań obronnych

Liczba osób uczestniczących 
w szkoleniach obronnych w 
roku

11.5.2.6. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji 
wojskowej 

Przygotowanie i przeprowadzenie 
kwalifikacji wojskowej oraz zapewnienie 
możliwości przeznaczenia do odbycia 
służby wojskowej  w formie zastępczej

Liczba osób zgłaszająca się 
do kwalifikacji wojskowej w 
stosunku do liczby osób 
podlegających kwalifikacji

12.1. Kształtowanie bioró żnorodno ści
Zachowanie walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych

Powierzchnia obszarów 
chronionych

ha

12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
Zachowanie i kształtowanie procesów 
przyrodniczych przebiegających w 
ekosystemie

Powierzchnia ekosystemów 
objętych zabiegami 
ochronnymi

ha

12.1.1.3. Parki krajobrazowe Zachowanie walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych obszarów 
chronionych

Powierzchnia obszarów 
objętych czynną ochroną ha

12.1.1.4. Pozostałe formy ochrony przyrody
Zachowanie walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych 

liczba pomników przyrody, 
na których przeprowadzono 
prace związane z ich 
konserwacją, zabiegami 
pielęgnacyjnymi i innymi 
usługami związanymi z ich 
ochronną

12.1.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Rozwijanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej 
gospodarki leśnej

Powierzchnia zalesień ha

Powierzchnia zalesionych 

Funkcja 12. Środowisko

12.1.2.1. Zalesianie gruntów Zwiększenie lesistości 
Powierzchnia zalesionych 
gruntów 

ha

12.1.2.5. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich 
zasobami

Przeciwdziałanie kłusownictwu
Liczba ujawnionych 
przestępstw i wykroczeń.

12.2. Kształtowanie jako ści powietrza atmosferycznego i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu

Poprawa jako ści powietrza i utrzymanie 
stabilno ści klimatu

Procent odchyle ń od 
okre ślonych norm

12.2.1. Ochrona  powietrza
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza

Liczba nowopowstałych 
programów ochrony 
powietrza

12.2.1.2. Programy ochrony powietrza 
Zapewnienie przestrzegania standardów 
jakości powietrza

Liczba sporządzonych  
programów ochrony 
powietrza dla ilości stref, 
wktórych stwierdzono 
przekroczenie norm emisji 
zanieczyszczeń

12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologiczny mi
Powi ększanie zasobu informacji 
geologicznej

Stosunek JST w których 
przeprowadzono 
inwentaryzacj ę do ogólnej 
liczby JST w województwie 

%

12.3.1. Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur 
geologicznych

Zapewnienie dostepu do aktualnej 
informacji geologicznej

Liczba udostepnionych 
informacji geologicznych w 
danym roku 

12.3.1.2. Rozporządzanie informacją geologiczną
Zapewnienie dostępu do aktualnej 
informacji geologicznej

Liczba udostepnionych 
informacji geologicznych w 
danym roku 

12.3.2. Badania geologiczne
Sporządzanie inwentaryzacji złóóż 
surowców mineralnych

Liczba wprowadzonych 
opracowań do zasobów 
archiwum geologicznego w 
stosunku do liczby 
udostępnień

12.3.2.1. Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym 
Państwowa Służba Geologiczna

Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych

Liczba wprowadzonych 
opracowań do zasobów 
archiwum geologicznego w 
stosunku do liczby 
udostępnień

12.4. Gospodarka odpadami
Zapewnienie post ępowania z odpadami 
w sposób niezagra żający życiu i zdrowiu 
ludzi oraz środowisku

Osiągni ęty poziom 
recyklingu odpadów
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

12.4.1. Polityka  państwa w zakresie gospdarki odpadami
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na 
potrzeby gospodarowania odpadami

Liczba osób uzyskująca 
uprawnienia w 
gospodarowaniu odpadami

12.4.1.1. System zagospodarowania odpadów komunalnych 
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na 
potrzeby gospodarowania odpadami

Liczba osób uzyskująca 
uprawnienia w 
gospodarowaniu odpadami

12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
Zabezpieczenie życia i mienia przed 
skutkami powodzi lub suszy

Powierzchnia obszarów 
zabezpieczonych przed 
negatywnymi skutkami 
powodzi lub suszy w 

w ha

12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie 
skutkom suszy

Zapewnienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego mieszkańcom 

Ilość km zbudowanych lub 
zmodernizowanych wałów i 
urządzeń melioracji wodnych

12.5.3.8. Program wieloletni "Program dla Odry-2006"
Zapewnienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego mieszkańcom 
dorzecza Odry

Ilość km zbudowanych lub 
zmodernizowanych wałów i 
urządzeń melioracji wodnych

12.5.3.9. Program wieloletni "Program ochrony przed 
powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

Zabezpieczenie obszarów zlewni Wisły 
położonych w województwie małopolskim 
przed powodzią.

Powierzchnia obszarów 
objęta ochroną przed 
powodzią 

w ha

12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie 
zagro żeniom środowiska

Zapewnienie dobrego stanu środowiska

Stosunek zrealizowanych 
zarządzeń pokontrolnych, 
wydanych w przypadku 
stwierdzonych 
nieprawidłowo ści do ogółu 
wydanych zarz ądzeń 

12.7.1. Monitoring środowiska
Pozyskanie i rozpowszechnienie informacji 
o stanie środowiska

Liczba wykonanych 
pomiarów i oznaczeń 
monitoringowych

12.7.1.1. Państwowy Monitoring Środowiska
Pozyskanie i rozpowszechnianie informacji 
o stanie środowiska

Liczba wykonanych 
oznaczeń monitoringowych

12.7.2. Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska
Zapewnienie przestrzegania prawa w 
zakresie ochrony środowiska

Liczba kontroli ze 
stwierdzonymi naruszeniami 
do ogólnej liczby kontroli  

%

12.7.2.1. Kontrole w zakresie ochrony środowiska
Zapewnienie przestrzegania prawa w 
zakresie ochrony  środowiska

Liczba kontroli ze 
stwierdzonymi naruszeniami 
do ogólnej liczby kontroli  

%
do ogólnej liczby kontroli  

12.7.3.Ochrona przed skutkami zagrożeń
Ochrona środowiska przed negatywnym 
wpływem czynników cywilizacyjnych

Procent podmiotów 
przestrzegających przepisów 
i warunków korzystania ze 
środowiska

12.7.3.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i 
likwidacja ich skutków

Zapewnienie standardów dopuszczalnego 
poziomu hałasu

Liczba opracowanych 
programów ochrony 
środowiska przed hałasem 
do liczby dróg krajowych i 
autostrad oraz głównych linii 
kolejowych na terenie 
województwa, na których 
stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu 
hałasu

13.1. Pomoc i integracja społeczna

Wspieranie osób zagrozonych 
wykluczeniem społecznym w 
przezwyci ężaniu trudnej sytuacji 
życiowej

Stosunek liczby osób 
korzystaj ących z ró żnych 
form pomocy do ogólnej 
liczby mieszka ńców w 
województwie

                                                                                                                                                                                                                                                                
%

13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
poprzez realizację działań z zakresu 
pomocy społecznej

Liczba osób objętych 
pomocą społeczną 

13.1.1.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi    Zapewnianie opieki osobom z zaburzeniami 
psychicznymi

Liczba osób objętych 
pomocą w stosunku do liczby 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi w 
województwie

Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi w 
województwie – dane pochodzą ze sprawozdań 
składanych do Ministerstwa Zdrowia  przez poradnie 
z zakresu zdrowia psychicznego

13.1.1.3. Przeciwdziałanie bezdomności   Zapewnienie osobom bezdomnym 
warunków sprzyjających przezwyciężeniu 
stanu wykluczenia społecznego

Stosunek liczby 
bezdomnych, którzy dzięki 
indywidualnym programom 
wychodzenia z bezdomności 
osiągnęli trwały efekt do 
liczby bezdomnych objętych 
indywidualnymi programami 
wychodzenia z bezdomności

13.1.1.7. Wsparcie finansowe jednostek samorządu 
terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

Zapewnienie pomocy finansowej osobom i 
rodzinom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej 

Liczba osób objętych 
pomocą społeczną 

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie r odziny
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

13.1.1.8. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania"  

Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania 
osobom i rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej

Liczba osób korzystających z 
dożywiania w ramach 
programu

13.1.1.9. Program wieloletni "Krajowy Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 

Ograniczenie skutków przemocy poprzez 
zwiększanie liczby osób objętych 
programami korekcyjno-edukacyjnymi

Liczba osób (sprawców 
przemocy) kończących 
program, w stosunku do 
liczby osób, które przystąpiły 
do programu korekcyjno-
edukacyjnego

Miernik uzyskiwany jest z ośrodków realizujących 
programy korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 
przemocy w rodzinie.
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

13.1.2. Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej w realizacji zadań

Zapewnienie klientom pomocy społecznej 
dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim 
standardem oraz fachowej obsługi przez 
wykwalifikowaną kadrę

Liczba jednostek, w których 
wykazano nieprawidłowości 
w stosunku do liczby 
jednostek skontrolowanych

%

13.1.2.2. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru 
pomocy społecznej

Zapewnienie klientom pomocy społecznej 
dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim 
standardem oraz fachowej obsługi przez 
wykwalifikowaną kadrę

Stosunek liczby kontroli w 
jednostkach  podlegających 
kontroli do liczby tych 
jednostek.

wyrażony w procentach iloraz liczby kontroli w 
jednostkach podlegających kontroli oraz liczby 
jednostek podlegających kontroli (dane pozyskane 
ze sprawozdania z wykonania planu kontroli oraz 
sprawozdania MPiPS-03).

13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym korzystania z ulg i 
uprawnie ń poprzez wydanie orzecze ń o 
niepełnosprawno ści i stopniu 
niepełnosprawno ści                                      

Stosunek liczby wydanych 
orzeczeń do zło żonych 
wniosków   

%

13.2.1. Wspomaganie aktywizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych

Zapewnienie zgodnego ze standardami 
orzekania

Stosunek liczby orzeczeń 
uchylonych w całości do 
wszystkich złożonych 
odwołań

%

13.2.1.3. Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
zespołów ds. orzekania o 
niepełnosprawności

Liczba orzeczeń zmienionych 
w całości lub w części w 
stosunku do wszystkich 
decyzji wydanych w II 
instancji

Miernik uzyskiwany jest ze sprawozdania 
wykonywanego przez Wojewódzki Zespół do spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności.

13.2.1.4. Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów 
rehabilitacyjnych 

Zapewnienie odpowiednich warunków dla 
realizacji świadczeń rehabilitacyjnych 
prowadzonych w ramach turnusów 
rehabilitacyjnych

Liczba przeprowadzonych 
kontroli do liczby podmiotów 
wpisanych do rejestru

%

13.5. Wspieranie rodziny

Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny 
oraz pomoc dziecku pozbawionemu 
całkiem lub cze ściowo opieki 
rodzicielskiej

Liczba wypłaconych 
świadcze ń ze świadcze ń 
rodzinnych i  z funduszu 
alimentacyjnego                                                                              

Dane dotycz ące „liczby osób” oraz „liczby 
świadcze ń" pozyskiwane s ą ze sprawozda ń 
resortowych i wojewódzkich otrzymywanych z 
jednostek samorz ądu terytorialnego, za 
wyj ątkiem liczby mieszka ńców województwa, 
która pozyskiwana jest z GUS.      

13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie
Liczba rodzin otrzymujących 
wsparcie  na 1 tys. 
mieszkańców

13.5.1.1. Świadczenia rodzinne  Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji 
finansowej

Liczba rodzin otrzymujących 
zasiłek rodzinny i opiekuńczy

Miernik pobierany jest ze sprawozdania ze 
świadczeń rodzinnych oraz danych GUS.

13.5.1.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Wsparcie finansowe rodzin, w sytuacji braku 
egzekucji należnych świadczeń 

Liczba rodzin objętych 
wsparciem w postaci egzekucji należnych świadczeń 

alimentacyjnych
wsparciem w postaci 
świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

13.5.1.4. Rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny  
Tworzenie warunków, służących integracji 
rodziny i zapobieganiu umieszczania dzieci 
w pieczy zastępczej

Stosunek liczby dzieci 
korzystających z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego do liczby 
dzieci w województwie

13.5.2. Piecza zastępcza nad dzieckiem 
Zapewnienie opieki dzieciom całkowicie lub 
częściowo pozbawionym opieki 
rodzicielskiej

Stosunek liczby dzieci 
objętych pieczą zastępczą do 
liczby dzieci w województwie

Dane dotyczące „liczby dzieci"  pozyskiwane są ze 
sprawozdań resortowych i wojewódzkich 
otrzymywanych z jednostek samorządu 
terytorialnego, za wyjątkiem liczby dzieci 
województwa, która pozyskiwana jest z GUS.

13.5.2.1. Wspieranie działalności na rzecz rozwoju 
rodzicielstwa zastępczego  

Zapewnienie optymalnych warunków opieki 
nad dziećmi całkowicie lub częściowo 
pozbawionych opieki

Stosunek liczby dzieci 
umieszczonych rodzinach 
zastępczych do liczby dzieci 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej (rodziny 
zastępcze i całodobowe 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze)

Iloraz liczby dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych oraz sumy liczby dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej, czyli w rodzinach zastępczych i 
całodobowych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych (dane pozyskane ze sprawozdania 
MPiPS-03)

13.5.2.2. Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców 
umieszczonych w pieczy zastępczej  

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 
cudzoziemców.

Liczba dzieci cudzoziemców 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej

13.5.2.5. Nadzór nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 
i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi oraz powiatowymi 
centrami pomocy rodzinie

Utrzymanie wymaganego standardu opieki i 
wychowania oraz zgodność zatrudnienia 
pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Stosunek liczby kontroli w 
placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych i ośrodkach 
adopcyjno - opiekuńczych do 
liczby tych placówek i 
ośrodków ogółem

%
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie 
bezrobociu

Zapewnienie prawidłowo ści działania 
publicznych słu żb zatrudnienia

Procent terminowo 
wydanych zezwole ń na 
prac ę w stosunku do 
ogólnej liczby wydanych 
zezwoleń

14.1.1. Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku 
pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy

Zapewnienie zgodności funkcjonowania 
urzędów z ustalonymi standardami usług na 
rynku pracy

Liczba urzędów, którym 
zostało udzielone wsparcie 
do liczby wszystkich urzędów

%

14.1.1.3. Koordynacja i wsparcie Publicznych Służb 
Zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez prowadzenie 
działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i 
inicjowanie badań w zakresie rynku pracy

Zapewnienie odpowiedniego poziomu 
wiedzy poprzez organizowanie i 
finansowanie szkoleń pracowników 
publicznych służb zatrudnienia

Liczba przeszkolonych 
pracowników publicznych 
służb zatrudnienia

14.1.1.4. Doskonalenie usług i instrumentów rynku pracy 
skierowanych do klientów urzędów pracy w Publicznych 
Służbach Zatrudnienia

Wykonywanie usług zgodnych ze 
standardami

Liczba wydanych zaleceń w 
stosunku do 
przeprowadzonych kontroli w 
zakresie standardów 
wykonywania usług

%

14.1.1.8.Ksztatowanie zasad zatrudniania cudzoziemców 
Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu 
legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w 
Polsce

Liczba terminowo wydanych 
decyzji w sprawie wydania 
zezwolenia na pracę 
cudzoziemców w stosunku 
do wszystkich wydanych 
decyzji

%

14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Zapewnienie prawidłowo ści działania 
publicznych słu żb zatrudnienia, w tym 
zgodno ści z ustalonymi standardami 
usług rynku pracy

Liczba jednostek, w 
których stwierdzono 
nieprawidłowo ści w 
stosunku do liczby 
jednostek 
skontrolowanych

%

14.2.2. Nadzór i kontrola
Zapewnienie zgodności funkcjonowania 
urzędów z ustalonymi standardami usług na 
rynku pracy

Liczba przeprowadzonych 
kontroli w stosunku do liczby 
jednostek

%

14.2.2.3. Nadzór i działalność kontrolna nad prawidłowością 
realizacji zadań przez urzędy pracy

Zapewnienie klientom publicznych służb  
zatrudnienia, usług dobrej jakości

Liczba przeprowadzonych 
kontroli w stosunku do liczby 
jednostek

%

14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Zwiększenie zainteresowania osób 
niepełnosprawnych zatrudnieniem 

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
zatrudnionych w zakładach 
pracy chronionej

Zapewnienie spełnienia przez pracodawców  Liczba jednostek, w których 
%

Funkcja 14. Rynek pracy

14.3.1. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych

Zapewnienie spełnienia przez pracodawców 
warunków koniecznych do uzyskania i 
utrzymania statusu zakładu pracy 
chronionej i zakładów aktywności 
zawodowej

 Liczba jednostek, w których 
stwierdzono 
nieprawidłowości w stosunku 
do liczby jednostek 
skontrolowanych, 

%

14.3.1.6. Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami 
aktywności zawodowej

Zapewnienie spełniania przez pracodawców 
warunków koniecznych do uzyskania i 
utrzymania statusu zakładu pracy 
chronionej oraz zapewnienie spełniania 
przez organizatorów warunków koniecznych 
do uzyskania i utrzymania statusu zakładu 
aktywności zawodowej 

 Liczba jednostek, w których 
stwierdzono 
nieprawidłowości w stosunku 
do liczby jednostek 
skontrolowanych, %

14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i 
partnerstwa społecznego

Rozwi ązywanie konfliktów społecznych, 
realizacja inicjatyw społeczno-
gospodarczych.

Liczba inicjatyw społeczno-
gospodarczych 
koordynowanych przez 
Wojewodów

14.4.2. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i 
wzmocnienie instytucji dialogu społecznego

Rozwiązywanie konfliktów społecznych, 
realizacja inicjatyw społeczno-
gospodarczych.

Liczba wypracowanych przez 
partnerów społecznych 
opinii, stanowisk, propozycji 
rozwiązań problemów 
społecznych

14.4.2.1. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi
Zapobieganie, łagodzenie i rozwiązywanie 
konfliktów społeczno-gospodarczych Ilość posiedzeń wojewódzkiej 

komisji dialogu społecznego

16.1. Obsługa administracyjna obywatela
Realizacja potrzeb mieszka ńców 
województwa w zakresie spraw 
obywatelskich

Stosunek liczby skarg do 
liczby mieszka ńców 
korzystaj ących z usług w 
zakresie spraw 
obywatelskich

16.1.1. Ewidencja ludności

Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej 
realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej dot. ewidencji ludności, dowodów 
osobistych, rejestracji stanu cywilnego, 
zmiany imion i nazwisk

Liczba przeprowadzonych 
kontroli

16.1.1.1. Personalizacja/ wydawanie dowodów osobistych
Zapewnienie realizacji zadań z zakresu 
administracji rządowej dot. dowodów 
osobistych

Liczba przyjętych wniosków o 
wydanie dowodu osobistego

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

16.1.1.2. Personalizacja/wydawanie dokumentów 
paszportowych

Realizacja ustawowego prawa obywatela do 
posiadania dokumentu paszportowego

Liczba wydanych 
dokumentów paszportowych

16.1.1.4. Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności
Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem 
Ewidencji Ludności

Ilość uchylonych 
rozstrzygnięć wojewody 
przez WSA w stosunku do 
złożonych skarg.

%

16.1.2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem 
administracji publicznej

Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli

Liczba decyzji uchylonych 
przez WSA w stosunku do 
liczby zaskarżonych 
orzeczeń

%

16.1.2.1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem 
jednostkek samorządu terytorialnego, działalnością 
wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji 
rządowej

zapewnienie zgodnego z prawem działania 
jednostek samorządu 
terytorialnego,wojewody oraz zespolonej 
admninistracji rządowej

Liczba decyzji uchylonych 
przez WSA w stosunku do 
liczby zaskarżonych 
orzeczeń

%

16.1.2.2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
Zapewnienie prawidłowego i terminowego 
wszczynania postępowania skargowego

Liczba skarg na urząd w 
stosunku do liczby 
wszystkich skarg 
wpływających do urzędu

%

16.1.2.4. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych
Zapewnienie prawidłowego prowadzenia 
repertoriów i pobierania opłat

Liczba przeprowadzonych 
kontroli tłumaczy 
przysięgłych w stosunku do 
liczby tłumaczy

%

16.1.3. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa 
polskiego i repatriacji

Prawidłowa realizacja wniosków 
dotyczących obywatelstwa polskiego

Liczba uchylonych decyzji 
przez organ II instancji w 
stosunku do liczby złożonych 
odwołań

%

16.1.3.1. Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w 
sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego 

Prawidłowa realizacji wniosków dotyczących 
obywatelstwa polskiego

Liczba przyjętych wniosków o 
obywatelstwo

16.1.3.2. Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach 
związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie 
repatriacji, pomoc dla repatriantów

Zapewnienie wsparcia repatriantom i 
członkom ich rodzin

Liczba repatriantów, którym 
udzielono pomocy w 
stosunku do liczby 
przybyłych repatriantów

%

16.1.4. Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór
Zapewnienie zgodne z prawem działania 
fundacji i stowarzyszeń 

Stosunek liczby uchylonych 
orzeczeń przez WSA do 
liczby zaskarżonych 
orzeczeń

%

16.1.4.4. Nadzór nad fundacjami i stowrzyszeniami
Zapewnienie prawidłowego działania 
fundacji i stowarzyszen jst

Liczba wykonanych kontroli 
w stosunku do liczby %16.1.4.4. Nadzór nad fundacjami i stowrzyszeniami

fundacji i stowarzyszen jst
w stosunku do liczby 
nadzorowanych jednostek

%

16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywani e 
tożsamo ści kulturowej mniejszo ści narodowych i 
etnicznych

Ochrona praw i interesów mniejszo ści w 
Polsce

Liczba inicjatyw na rzecz 
mniejszo ści

16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec 
mniejszości narodowych i etnicznych

Zapewnienie zachowania i rozwoju 
tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz zapewnienie 
respektowania ich praw

Liczba wspartych inicjatyw w 
stosunku do liczby 
zgłoszonych inicjatyw

%

16.2.1.2. Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej i 
artystcznej podejmowanej przez mniejszości

Zapewnienie zachowania i rozwoju 
tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz zapewnienie 
respektowania praw

Liczba wspartych inicjatyw w 
stosunku do liczby 
zgłoszonych inicjatyw

16.2.1.5. Program wieloletni "Program na rzecz społeczności 
romskiej"

Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa 
Romów w życiu społeczeństwa 
obywatelskiego i zniwelowanie różnic 
dzielących tę grupę od reszty 
społeczeństwa

Liczba realizowanych 
projektów w stosunku do 
liczby składanych wniosków 
na realizację "Programu na 
rzecz spoleczności romskiej 
w Polsce"

16.3. Utrzymanie stosunków mi ędzy Państwem a 
kościołem i zwi ązkami wyznaniowymi

Realizacja stosunków mi ędzy Państwem 
a Kościołem

Stosunek liczby skarg do 
ogólnej liczby spraw 
(zaświadcze ń i zgłosze ń)

16.3.1. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy 
Państwem a Kościołem

Zapewnienie  sprawnego i prawidłowego 
wykonywania zadań  pomiędzy Państwem a 
Kościołem

Liczba załatwionych spraw z 
zakresu stosunków między 
Państwem a kościołami i 
związkami wyznaniowymi

16.3.1.2. Prowadzenie postępowań w sprawach roszczeń 
majątkowych kościelnych osób prawnych

Uregulowanie stanów prawnych 
nieruchomości

Liczba rozstrzygniętych 
spraw

16.3.1.3. Wydawanie zaświadzczeń o osobowości prawnej 
jednostek kościelnych

Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu 
prawnego

Stosunek w terminie 
wydanych zaświadczeń do 
ilości złożonych wniosków

%

16.5. Obsługa cudzoziemców i zarz ądzanie migracjami
Zapewnienie zgodnej z prawem i 
terminowej realizacji zada ń dotycz ących 
legalizacji pobytu cudzoziemców

Liczba uchylonych decyzji 
przez organ II instancji  w 
stosunku do liczby 
złożonych odwoła ń

%

16.5.1. Obsługa cudzoziemców
Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu 
legalizacji pobytu cudzoziemców

Liczba wydanych decyzji w 
stosunku do złożonych 
wniosków

%

16.5.1.2. Prowadzenie postępowań w sprawach 
cudzoziemców 

Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu 
legalizacji pobytu cudzoziemców

Liczba odwołań w stosunku 
do wydanych orzeczeń

%
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16.8. Informatyzacja działalno ści i budowa społecze ństwa 
informacyjnego

Rozwój i społecze ństwa informacyjnego 
w województwie

Liczba usług 
udost ępnionych on-line w 
województwie 

16.8.3. Projekty informatyczne i teleinformatyczne

Zwiększenie dostępności do usług z 
zakresu administracji publicznej i 
umożliwienie kontaktu z urzędami kanałami 
elektronicznymi

Liczba skarg klientów

16.8.3.1. Projekty objęte planem informatyzacji państwa
Zapewnienie prawidłowej realizacji 
projektów

Terminowość realizacji 
działań w ramach projektów

Liczba działań zrealizowanych w terminie/liczba 
wszystkich działań w projekcie

16.8.3.3. Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych
Zapewnienie uprawnionym  jednostkom 
dostępu do szerokopasmowego Internetu

Stosunek liczby jednostek, 
którym udzielono dotacji do 
ogólnej liczby jednostek 
uprawnionych 

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraj u

17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 
2004-2006

Monitorowanie prawidłowego zamkni ęcia 
programów i inicjatyw wspólnotowych

Stosunek zrealizowanych 
kontroli do uj ętych w 
planie kontroli na dany rok

%

17.2.1. Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego 
Planu Rozwoju 2004-2006

Monitorowanie zapewnienia trwałości 
projektów zgodnie z zapisami umowy o 
dofinansowanie

Ilość oddanych 
Beneficjentom zabezpieczeń 
prawidłowej realizacji umów 
o dofinansowanie projektów 
w stosunku do ilości umów, 
dla których w danym roku 
zakończył się okres trwałości

LWZ x 100%
-------------------------
LPU
Gdzie:
LPU - Liczba podpisanych umów o dofinansowanie 
projektów - 100%;
LWZ - Liczba wydanych Beneficjentom 
zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów – X

17.2.1.1. Zamykanie pomocy w ramach  ZPORR
Monitorowanie zapewnienia trwałości 
projektów zgodnie z zapisami umowy o 
dofinansowanie

Stopień realizacji rocznego 
planu kontroli trwałości 
projektu     LKZ - liczba kontroli                                                 

LKP - liczba kontroli planowanych  

17.2.1.3. Zamykanie pomocy w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG

Monitorowanie zapewnienia trwałości 
projektów zgodnie z zapisami umów 
o dofinansowanie

Stopień realizacji rocznego 
planu kontroli trwałości 
projektu     LKZ - liczba kontroli zrealizowanych                      

LKP - liczba kontroli planowanych  

%100*
LKP

LKZ
wsk =

%100*
LKP

LKZ
wsk =

o dofinansowanie

17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz 
zarządzanie i wdra żanie programów operacyjnych

Zapewnienie prawidłowego 
wykorzystania środków w ramach 
realizacji NSRO 2007-2013  

Warto ść wydatków 
poświadczonych od 
początku realizacji 
Programu w stosunku do 
warto ści alokacji 
finansowej dla Programu 

WP x 100%
-------------------------
A
Gdzie:
WP – Warto ść wydatków po świadczonych 
(wkład EFRR) 
A  - Alokacja finansowa dla Programu

17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarz ądzanie 
realizacj ą PO Pomoc Techniczna

Zapewnienie sprawnego i efektywnego 
wykorzystania środków z Programu

Liczba wycofanych 
poświadczeń przez IC w 
stosunku do liczby 
przekazanych poświadczeń 
przez IPOC

LWP x 100%
-------------------------
LPP
Gdzie:
LWP – Liczba wycofanych poświadczeń przez IC
LPP  - Liczba przekazanych poświadczeń przez 
IPOC do IC

17.3.1.1. Wsparcie zarządzania i realizacji programów Zapewnienie sprawnego i efektywnego 
wykorzystania środków pochodzących z UE 
w ramach NSRO 2007-2013

Wartość wydatków 
poświadczonych przez IPOC 
w stosunku do prawidłowo 
zadeklarowanych wydatków 
przez IZ.

17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa

Zapewnienie prawidłowej realizacji 
programu

Ilość zatwierdzonych 
certyfikatów / raportów od 
początku realizacji Programu 
w stosunku do planowanej 
ilości złożonych certyfikatów 
/ raportów

ILCR
 ------------------------- * 100%
PICR
Gdzie:
ILCR – Liczba zatwierdzonych certyfikatów / 
raportów
PICR  - Planowana ilość złożonych certyfikatów / 
raportów

17.3.6.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programów 
Zapewnienie prawidłowej realizacji 
programu

Wskaźnik - liczba kontroli 
zrealizowanych/ liczba 
kontroli planowanych  * 
wartość zrealizowanej 
pomocy technicznej

LKZ - liczba kontroli zrealizowanych                  LKP - 
liczba kontroli planowanych                     WPT- 
wartość zrealizowanej pomocy technicznej

{ } 2/%)100*)(
LPP

LZP

LKP

LKZ +








= WPT
LKP

LKZ
wsk *
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

17.3.7. Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu 
programów NSRO 2007-2013 

Zapewnienie sprawnego i efektywnego 
wykorzystania środków z Programu 

Wartość wydatków 
poświadczonych przez IPOC 
w stosunku do prawidłowo 
zadeklarowanych wydatków 
przez IZ

Liczony będzie jako stosunek wielkości środków 
ujętych 
w Poświadczeniach od IPOC do IC do wielkości 
środków prawidłowo zadeklarowanych, 
przedstawionych w Poświadczeniach i deklaracjach 
wydatków oraz wnioskach o płatność okresową od 
IZ do IC i wyrażany w %.

17.3.7.1 Rozliczanie środków pochodzących z UE
Zapewnienie sprawnego i efektywnego 
wykorzystania środków z Programu

Wartość wydatków 
poświadczonych przez IPOC 
w stosunku do prawidłowo 
zadeklarowanych wydatków 
przez IZ

Liczony będzie jako stosunek wielkości środków 
ujętych 
w Poświadczeniach od IPOC do IC do wielkości 
środków prawidłowo zadeklarowanych, 
przedstawionych w Poświadczeniach i deklaracjach 
wydatków oraz wnioskach o płatność okresową od 
IZ do IC i wyrażany w %.

17.3.7.2. Realizacja projektów pomocy technicznej  
Sprawna realizacja POPT w latach 2007-
2015

Procentowy udział wydatków 
poświadczonych przez IZ 
POPT w stosunku do 
wydatków zrealizowanych 
przez IPOC w ramach 
realizacji projektów 
współfinansowanych ze 
środków POPT 2007-2013

WP-wart. wydatków poświadczonych przez IZ POPT 
(PLN)
WZ-wart. wydatków zrealizowanych przez IPOC w 
ramach POPT (PLN)

17.3.12. Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Zapewnienie sprawnego i efektywnego 
wykorzystania środków z Programu

Procentowy udział wydatków 
zatwierdzonych w 
certyfikatach w stosunku do 
wydatków ujętych w 
raportach

17.3.12.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej
Zapewnienie sprawnego i efektywnego 
wykorzystania środków z Programu

Procentowy udział wydatków 
zatwierdzonych w 
certyfikatach w stosunku do 
wydatków ujętych w 
sprawozdaniach/raportach 
spełniających wymogi 
kwalifikowalności

  

WZC -wydatki zatwierdzone w certyfikatach     WS - 
wydatki ujęte w sprawozdaniach /raportach 
spełniających wymogi kwalifikowalności  

%100*
WZ

WP
wsk =

%100*
WS

WZC
wsk =

16



Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

19.1. Wspieranie transportu drogowego

Tworzenie warunków do rozwoju 
infrastruktury drogowej w województwie

Liczba km dróg w 
województwie

Liczba km dróg  = liczba km dróg 
wybudowanych + liczba km dróg  
wyremontowanych +  liczba km dróg 
przebudowanych

19.1.3. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Stosunek liczby wykrytych 
nieprawidłowości do liczby 
przeprowadzonych kontroli

%

19.1.3.1. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego

Stosunek liczby wykrytych 
nieprawidłowości do liczby 
przeprowadzonych kontroli

%

19.1.3.2. Badanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego

Stosunek liczby wykrytych 
nieprawidłowości do liczby 
przeprowadzonych kontroli

%

19.1.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu 
drogowego

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
instruktorów nauki jazdy i doskonalenie 
techniki jazdy

Suma liczby uzyskanych 
uprawnień instruktorskich i 
liczby uzyskanych kwalifikacji 
zawodowych

19.1.4.4. Refundacja kosztów przewożników transportu 
publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych.

Wsparcie pasażerskich przewozów w 
transporcie drogowym

Liczba sprzedanych biletów 
ulgowych podlegających 
refundacji w stosunku do 
liczby przewoźników 

19.1.4..5. Organizowanie egzaminów na instruktorów nauki 
jazdy i testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących 
przewozy drogowe 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
instruktorów nauki jazdy i doskonalenie 
techniki jazdy

Suma liczby uzyskanych 
uprawnień instruktorskich i 
liczby uzyskanych kwalifikacji 
zawodowych

19.2. Transport kolejowy
Tworzenie warunków do rozwoju 
infrastruktury kolejowej

Liczba km 
wyremontowanych i 
wybudowanych linii 
kolejowych w wojewóztwie

19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji 
taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym

Poprawa dostępności transportu kolejowego

Liczba zakupionych 
pojazdów kolejowych 
przeznaczonych do 
wykonywania przewozów 
pasażerskich

19.2.3.3.  Wspieranie zakupu i modernizacji taboru kolejowego Poprawa dostępności transportu kolejowego

Liczba zakupionych 
pojazdów kolejowych 
przeznaczonych do 

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

19.2.3.3.  Wspieranie zakupu i modernizacji taboru kolejowego Poprawa dostępności transportu kolejowego przeznaczonych do 
wykonywania przewozów 
pasażerskich

19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi 
śródl ądowej

Tworzenie warunków do rozwoju 
infrastruktury transportu morskiego i 
żeglugi śródl ądowej

Liczba decyzji uchylonych 
w stosunku do liczby 
decyzji wydanych

%

19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi 
śródlądowej 

Zapewnienie przestrzegania prawa na 
etapie przygotowania infrastruktury żeglugi 
morskiej i śródlądowej do realizacji 
inwestycji

Liczba wydanych decyzji w 
sprawie rozwoju transportu 
morskiego i żeglugi 
śródlądowej

19.3.2.1. Budowa, rozbudowa i utrzymanie torów żeglugowych 
oraz infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów

Zapewnienie przestrzegania prawa na 
etapie przygotowania infrastruktury żeglugi 
morskiej i śródlądowej do realizacji 
inwestycji

Liczba wydanych decyzji w 
sprawie rozwoju transportu 
morskiego i żeglugi 
śródlądowej

19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruk tury 
lotniczej

Tworzenie warunków do rozwoju 
infrastruktury lotniczej

Liczba decyzji uchylonych 
w stosunku do liczby 
decyzji wydanych

%

19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej
Zapewnienie przestrzegania prawa na 
etapie przygotowania inwestycji do realizacji

Liczba wydanych decyzji w 
sprawie transportu lotniczego 
i infrstruktury lotniczej

19.4.1.7. Inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego
Zapewnienie przestrzegania prawa na 
etapie przygotowania inwestycji do realizacji

Liczba wydanych decyzji w 
sprawie transportu lotniczego 
i infrstruktury lotniczej
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

20.1. Dost ęp do świadcze ń opieki zdrowotnej
Zapewnienie dost ępu do świadcze ń 
zdrowotnych mieszka ńcom wojewóztwa

Stosunek liczby placówek 
świadcz ących usługi 
zdrowotne do liczby 
mieszka ńców 
województwa 

S = LZOZ : L MW

gdzie:
S - oznacza stosunek liczby placówek 
świadcz ących usługi zdrowotne do liczby 
mieszka ńców województwa łódzkiego na dzie ń 
31 XII danego roku
LZOZ - oznacza liczb ę zakładów opieki 
zdrowotnej wpisanych do rejestru zakładów 
opieki zdrowotnej prowadzonego przez 
Wojewod ę Łódzkiego wg stanu na dzie ń 31 XII 
danego roku
LMW - oznacza ogóln ą liczb ę mieszka ńców 
województwa łódzkiego na dzie ń 31 XII danego 
roku lub prognoz ę ogólnej liczby mieszka ńców 
województwa łódzkiego na dzie ń 31 XII danego 
roku 

20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki 
zdrowotnej

Zapewnienie zgodnego z prawem, 
sprawnego i efektywnego działania 
podmiotów świadczących usługi z zakresu 
ochrony zdrowia

Stosunek liczby 
zrealizowanych zaleceń 
pokontrolnych do liczby 
wydanych zleceń 
pokontrolnych

Dane dotyczące kontroli określane są na podstawie 
analizy materiałów pokontrolnych tj. wydanych 
zaleceń i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne

20.1.1.3. Wykonywanie raportów dotyczących świadczeń 
zdrowotnych

Zapewnienie dostępu do informacji 
dotyczących stanu zdrowia i potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców województwa

Liczba sporządzonych 
analiz, raportów i 
sprawozdań

L = LA + LR + LS + LKSzp

gdzie:
L - oznacza wyrażoną liczbowo ilość sporządzonych 
analiz, raportów i sprawozdań w danym roku
LA - oznacza liczbę sporządzonych analiz stanu 
zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
województwa łódzkiego w danym roku
LR - oznacza liczbę sporządzonych raportów 
dotyczacych stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców województwa łódzkiego w danym roku
LS - oznacza liczbę zweryfikowanych i przekazanych 
uprawnionym podmiotom sprawozdań 
jednostkowych resortu zdrowia w danym roku
LKSzp - oznacza liczbę zweryfikowanych i 
przekazanych do Państwowego Zakładu Higieny 
statystycznych kart szpitalnych MZ/Szp-11 w danym 
roku

20.1.1.8. Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne 
wykonywane przez konsultantów krajowych

Zapewnienie prawidłowego nadzoru 
specjalistycznego w zakresie ochrony 

Liczba kontroli 
przeprowadzonych z 

Funkcja 20. Zdrowie

wykonywane przez konsultantów krajowych specjalistycznego w zakresie ochrony 
zdrowia w poszczególnych dziedzinach 
medycznych

przeprowadzonych z 
udziałem konsultantów 
wojewódzkich

20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby uprawnione

Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego 
osobom uprawnionym

Liczba świadczeń na 
ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby 
uprawnione

Liczba składek na ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego, tj. za: dzieci przebywające w 
placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, 
wychowawcze, opiekuńcze lub w domach pomocy 
społecznej, uczniów 
i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, osoby 
bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej (zasiłek stały), niektóre świadczenia 
rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych) oraz osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej

20.1.1.10. Nadzór i kontrola Zakładów Opieki Zdrowotnej
Zapewnienie właściwego funkcjonowania 
zakładów opieki zdrowotnej

Stosunek liczby kontroli 
zakończonych wydaniem 
zaleceń pokontrolnych do 
ogólnej liczby 
przeprowadzonych kontroli

%

21.1.1.11. Organizowanie i realizowanie kształcenia 
podyplomowego kadr medycznych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 
wykonujących zawód medyczny

Stosunek liczby osób, które 
uzyskały specjalizację do 
liczby osób przystępujących 
do egzaminu 
specjalizacyjnego

%
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

20.2. Ratownictwo medyczne
Zapewnienie pomocy osobom w stanach 
nagłego zagro żenia

Mediana czasu dotarcia na 
miejsce zdarzenia w 
województwie

Algorytm naliczania miernika stanowi czas 
dojazdu ratownictwa medycznego na miejsce 
zdarzenia od momentu przyj ęcia zgłoszenia 
przez dyspozytora medycznego, stanowi ący 
warto ść środkow ą spo śród wszystkich czasów 
dojazdu ZRM zestawionych w niemalej ącym 
porządku / od najkrótszego do najdłu ższego 
dojazdu ZRM/

20.2.2. Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, 
centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z 
wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Zapewnienie pomocy osobom znajdującym 
się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego

Stosunek liczby zespołów 
ratownictwa medycznego do 
liczby mieszkańców w 
województwie

20.2.2.1. Zakup specjalistycznych środków transportu 
sanitarnego wraz z wyposażeniem

Podwyższenie standardu udzielanych 
świadczeń przez ZRM

Liczba zakupionych 
specjalistycznych środków 
transportu sanitarnego

20.2.2.2. Przebudowa, rozbudowa i remont Szpitalnych 
Oddziałów Ratunkowych 

Dostosowanie Szpitalnych Oddziałów 
ratunkowych do wymgań określonych w 
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia

% SOR w województwie 
spełniających wszystkie 
wymogi rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 15 
marca 2007 r. w sprawie 
szpitalnego oddziału 
ratunkowego (Dz.U. Nr 55, 
poz.365 )

20.2.2.4. Działalność zespołów ratownictwa medycznego

Zapewnienie pomocy osobom znajdującym 
się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego

Liczba zespołów ratownictwa 
medycznego w stosunku do 
liczby mieszkańców 
województwa

Algorytm naliczania miernika stanowi proporcja 
liczby zespołów ratownictwa medycznego 
funkcjonujących na terenie województwa do liczby 
mieszkańców województwa

20.3. Polityka lekowa

Zapewnienie bezpiecze ństwa zdrowia i 
życia obywateli przy stosowaniu 
produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych

Stosunek liczby kontroli, w 
wyniku których 
stwierdzono 
nieprawidłowo ści do liczby 
przeprowadzonych kontroli

%

20.3.2. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, 
wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi

Zmniejszenie liczby przypadków 
stwierdzonych nieprawidłowości w obrocie 
produktami leczniczymi, wyrobami 
medycznymi i produktami biobójczymi

Stosunek liczby 
skontrolowanych hurtowni, 
aptek, punktów aptecznych 
oraz placówek obrotu 
pozaaptecznego do liczby 
placówek podlegających 
kontroli

%

20.3.2.1. Nadzór nad jakością i reklamą produktów leczniczych

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i 
życia ludzi przy stosowaniu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych 
znajdujacych się w hurtowniach, aptekach, 
punktach aptecznych i placówkach obrotu 

Stosunek liczby wydanych 
decyzji nakazujących 
usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości do liczby 
przeprowadzonych kontroli.

%

pozaaptecznego
przeprowadzonych kontroli.

20.3.2.7. Nadzór nad jakością surowców farmaceutycznych i 
leków recepturowych

Zapewnienie usług laboratoryjnych dla 
aptek, zakładów opieki zdrowotnej i innych 
podmiotów oraz wytwórców produktów 
leczniczych w zakresie wykonywania analiz

Liczba wykonywanych analiz 
z przyjętych do badania prób 
wody, surowców 
farmaceutycznych i leków 
recepturowych

20.4.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia Nadzór nad przekształceniami SP ZOZ
Ilość przekształconych SP 
ZOZ

20.4.2.2. Wsparcie działań w zakresie przekształceń 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Nadzór nad przekształceniami SP ZOZ Ilość przekształconych SP 
ZOZ

20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilakty ka i 
promocja zdrowia

Poprawa stanu sanitarno-
epidemiologicznego w województwie

Liczba osób obj ętych 
działaniami 
profilaktycznymi i 
promocyjnymi w stosunku 
do ogólnej liczby 
mieszka ńców 
województwa

% , dane do miernika pierwszego sprawozdawane 
są kwartalnie w formularzu MZ-45

20.5.1. Profilaktyka zdrowotna
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
promocji i ochrony zdrowia

Liczba osób uczestniczących 
w działaniach o charakterze 
profilaktycznym 

20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu życia 
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
zdrowego stylu odżywiania i aktywnosci 
fizycznej

Liczba osób uczestniczących 
w programach 

Łączna liczba uczestników programów 
realizowanych w ramach działania, sprawozdawana 
kwartalnie do WSSE

20.5.1.3. Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową 
inspekcję sanitarną

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej chorób 
zakaźnych i niezakaźnych

Liczba osób uczestniczących 
w programach 

Łączna liczba uczestników programów 
realizowanych w ramach działania, sprawozdawana 
kwartalnie do WSSE 
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

20.5.2. Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna
Zapewnienie stosowania właściwych 
standardów sanitarno-higienicznych

Liczba kontroli 
stwierdzających uchybienia 
do liczby wszystkich kontroli 
wykonanych w ramach 
nadzoru nad obiektami

 % (Sprawozdawana kwartalnie przez wszystkie 
stacje sanitarno-epidemiologiczne w formularzu MZ-
45).

20.5.2.1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny

Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych 
w obiektach nadzorowanych

Liczba kontroli 
stwierdzających uchybienia 
do liczby wszystkich kontroli 
wykonanych w ramach 
nadzoru nad obiektami

%, liczba kontroli zakończonych decyzjami 
płatniczymi pomniejszona o liczbę kontroli 
sprawdzających przeprowadzonych przez Oddział 
Higieny Żywności (takie kontrole wiążą się z decyzją 
płatniczą, nawet gdy nie stwierdzają uchybień) 
dzielona przez łączną liczbę kontroli pomniejszoną 
o kontrole odbiorowe Zapobiegawczego Nadzoru 
Sanitarnego. Wszystkie elementy sprawozdawane 
są kwartalnie przez wszystkie stacje sanitarno-
epidemiologiczne w formularzu MZ-45 lub 
bezpośrednio do WSSE.

20.5.2.3. Badania żywności oraz materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej 
kontroli i monitoringu żywności

Monitorowanie jakości żywności oraz 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością

Liczba próbek 
zakwestionowanych do liczby 
przeprowadzonych poborów 
prób żywnosci i materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością

Liczba próbek zakwestionowanych dzielona przez 
liczbę próbek pobranych (obie wielkości 
sprawozdawane kwartalnie do WSSE przez stacje 
powiatowe).

20.5.2.4. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie 
państwowej inspekcji sanitarnej

Dostosowanie infrastruktury i 
wyposażażenia PIS do realizowanych 
zadań

Procent realizacji inwestycji Procent realizacji inwestycji według deklaracji 
kierownika jednostki

20.5.2.5. Nadzór nad środkami zastępczymi Ochrona zdrowia publicznego Liczba kontroli
liczba kontroli wynikająca z ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i aktów wykonawczych

20.5.2.4. Ocena narażenia zawodowego w miejscu pracy

Monitorowanie poziomu zagrożeń zdrowia 
wynikających z warunków pracy

Liczba stwierdzonych chorób 
zawodowych do liczby 
przeprowadzonych 
postępowań

Liczba stwierdzonych chorób zawodowych dzielona 
przez liczbę przeprowadzonych postępowań (obie 
wielkości sprawozdawane kwartalnie do WSSE 
przez stacje powiatowe).

20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych 
Poprawa stanu zdrowia publicznego w tym 
zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych

Liczba przeprowadzonych 
dochodzeń 
epidemiologicznych

20.5.3.2. Zapobieganie i zwalczanie AIDS
Wzrost świadomości społecznej w zakresie 
przeciwdziałania AIDS i HIV

Liczba osób objętych 
programami zdrowotnymi w 
stosunku do liczby 
mieszkańców województwa

20.5.3.3. Działania przeciwepidemiczne w przypadku 
stwierdzenia zachorowań na choroby zakaźne

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych

Liczby przeprowadzonych 
dochodzeń w ogniskach 
chorób zakaźnych

Liczby przeprowadzonych dochodzeń w ogniskach 
chorób zakaźnych sprawozdawana kwartalnie do 
WSSE przez stacje powiatowe.

20.5.3.4. Szczepienia oraz monitoring systemu szczepień 
ochronnych w województwie

Zapewnienie powszechnego dostępu do 
szczepień

Liczba osób zaszczepionych 
do wszystkich podlegających 
szczepieniu

Liczba osób zaszczepionych (sprawozdawana 
kwartalnie do WSSE przez stacje powiatowe) 
dzielona przez liczbę osób podlegających 
szczepieniu (wyliczaną na podstawie danych GUS o 
liczbie osób w poszczególnych rocznikach i 
Programu Szczepień Ochronnych).

20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem 
czynników środowiskowych

Ograniczanie negatywnych skutków 
zdrowotnych wpływu czynników 
środowiskowych

Liczba przeprowadzonych 
badań laboratoryjnych 

Sprawozdawana kwartalnie w formularzu MZ-45.

20.5.4.1. Monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia publicznego

Ograniczanie negatywnych skutków 
zdrowotnych wpływu czynników 
środowiskowych

Liczba próbek 
zakwestionowanych do liczby 
przeprowadzonych poborów 
prób 

Liczba próbek zakwestionowanych dzielona przez 
liczbę próbek pobranych (obie wielkości 
sprawozdawane kwartalnie do WSSE przez stacje 
powiatowe).

20.5.6. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu 
programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień

Zapewnienie dostępu do wiedzy dotyczącej 
uzależnień

 Liczba osób objętych 
programami zdrowotnymi 
państwa dotyczącymi 
uzależnień

20.5.6.3. Zwalczanie narkomanii
Zwiększenie świadomości społeczeństwa w 
zakresie szkodliwości zażywania 
narkotyków

Liczba osób objętych 
programami dotyczącymi 
uzależnień

20.5.6.9. Realizacja programów i kampanii antytytoniowych i 
antynikotynowych

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
uzależnień 

Liczba osób objętych 
programami i kampaniami 
antytytoniowych i 
antynikotynowych

21.1. Rozwój produkcji ro ślinnej i ochrona ro ślin 
uprawnych

Zapewnienie bezpiecze ństwa 
żywno ściowego

Liczba przeprowadzonych 
kontroli i bada ń 
laboratoryjnych

21.1.3. Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem 
siewnym

Zapewnienie bezpieczeństwa 
fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału 
siewnego 

Liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku 
do liczby przeprowadzonych 
badań i kontroli

%

21.1.3.2. Nadzór nad wytwarzeniem, oceną i obrotem 
materiałem siewnym

Zapewnienie wysokiej jakości materiału 
siewnego

Liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku 
do liczby przeprowadzonych 
badań i kontroli

%

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
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21.1.4. Ochrona roślin
Zapewnienie bezpieczeństwa 
fitosanitarnego oraz prawidłowości obrotu i 
stosowania środków ochrony roślin

Liczba kontroli i badań 
diagnostycznych

21.1.4.2. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem 
środków ochrony roślin

Zapewnienie bezpieczeństwa 
fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału 
siewnego oraz prawidłowego stosowania 
środków ochrony roślin.

Liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku 
do liczby przeprowadzonych 
badań i kontroli

%

21.1.4.4. Badania laboratoryjne 

Ochrona przed introdukcją organizmów 
szkodliwych, ochrona upraw przed 
organizmami szkodliwymi oraz 
zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się

liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku 
do liczby przeprowadzonych 
badań laboratoryjnych

%

21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierz ąt oraz zdrowia 
publicznego 

Ochrona zdrowia publicznego w zakresie 
weterynarii oraz zdrowia i dobrostanu 
zwierz ąt

Odsetek stwierdzonych 
nieprawidłowo ści w 
gospodarstwach i 
podmiotach

21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i 
dobrostan zwierząt

Zapewnienie bezpieczeństwa 
epizootycznego

Liczba badań 
diagnostycznych w kierunku 
chorób zakaźnych

21.3.1.3. Nadzór nad zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz 
zwalczanie chorób zakaźnych

Zapewnienie dobrostanu zwierząt

Liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku 
do liczby przeprowadzonych 
kontroli

%

21.3.1.4. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób 
odzwierzęcych

Ochrona zdrowia ludzi i zwierząt 

Liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku 
do liczby przeprowadzonych 
badań  

%

21.3.1.6 Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów 
leczniczych weterynaryjnych

Kontrola obrotu produktami leczniczymi 

Liczba przeprowadzonych 
kontroli w stosunku do liczby 
podmiotów objętych 
nadzorem

%

21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i 
pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, 
przetwarzania i składowania oraz transportu

Zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej 
żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz

Liczba badań laboratoryjnych 
D2408 zakresie środków 
spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego i pasz 

21.3.2.2. Weterynaryjna kontrola graniczna środków 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Liczba przeprowadzonych 
kontroli w stosunku do liczby 
podmiotów objętych 
nadzorem

%

21.3.2.3. Nadzór nad jakością zdrowotną produktów Liczba podmiotów, w których 21.3.2.3. Nadzór nad jakością zdrowotną produktów 
pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich 
pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i 
transportu

Zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej 
żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz

Liczba podmiotów, w których 
stwierdzono 
nieprawidłowości w stosunku 
do poddanych kontroli

%

21.5. Wspieranie infrastruktury wsi

Poprawa stanu bezpiecze ństwa 
powodziowego oraz polepszanie 
zdolno ści produkcyjnej i ułatwianie 
uprawy u żytków rolnych

Liczba poszkodowanych 
gospodarstw/liczby 
gospodarstw w 
województwie

%

21.5.1. Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 
rolnictwie 

Odbudowa uszkodzonej w wyniku klęsk 
żywiołowych infrastruktury komunalnej jst

Liczba km dróg 
wyremontowanych/odbudowa
nych

21.5.1.1. Realizacja programów w zakresie pomocy usuwania 
skutków klęsk żywiołowych

Wsparcie gospodarstw rolnych 
poszkodowanychwskutek klęsk żywiołowych

Liczba wydanych opinii

21.5.1.2. Nadzór i kontrola wykorzystania środków 
budżetowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań 
dotyczących usuwania skutków klęsk 
żywiołowych 

Liczba km dróg 
wyremontowanych/odbudowa
nych

21.5.2. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, 
w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie 
poscaleniowe

Poprawa struktury przestrzennej 
gospodarstw oraz aktualizacja ewidencji 
gruntów i budynków dla obszarów 
przewidzianych do scalenia

Powierzchnia gruntów objęta 
pracami geodezyjno-
kartograficznym

ha

21.5.2.2. Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie 
poscaleniowe

Poprawa struktury przestrzennej 
gospodarstw 

Powierzchnia gruntów objęta 
pracami geodezyjno-
kartograficznymi 

ha

21.5.3. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych i szczegółowych

Poprawa stanu bezpieczeństwa 
powodziowego.

Ilość km wybudowanych 
utrzymywanych i 
odbudowanych urządzeń 
melioracji wodnych

21.5.3.1. Nadzór na realizacją zadań z zakresu melioracji 
wodnych

Zapewnienie prawidłowego przygotowania 
inwestycji do realizacji

Liczba wydanych decyzji w 
stosunku do liczby 
prowadzonych spraw

21.5.3.2. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych
Ochrona użytków rolnych przed suszą i 
powodzią

 Ilość km odbudowanych i 
zmodernizowanych wałów w 
stosunku do długości wałów 
w województwie będących w 
administracji, 

Suma km odbudowanych, zmodernizowanych 
obwałowań i uregulowanych cieków wodnych.
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21.6. Wspieranie rybactwa śródl ądowego i rybołówstwa 
morskiego

Ograniczenie przypadków naruszania 
przepisów obowi ązującego prawa z 
zakresu rybactwa śródl ądowego

Ilość przeprowadzonych 
kontroli w przeliczeniu na 
jednego stra żnika

21.6.1. Wspieranie rybactwa śródlądowego Przeciwdziałanie kłusownictwu

Liczba ujawnionych 
przypadków przestępstw i 
wykroczeń w stosunku do 
liczby przeprowadzonych 
kontroli

21.6.1.4. Przeciwdziałanie kłusownictwu
Ochrona bioróżnorodności wód 
śródlądowych

Liczba ujawnionych 
przypadków przestępstw i 
wykroczeń w stosunku do 
liczby przeprowadzonych 
kontroli

21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Zapewnienie prawidłowości realizacji PO 
Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013

Liczba beneficjentów 
korzystających z pomocy

21.6.3.4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa

Zapewnienie sprawnego i prawidlowego 
wykorzystania środków UE

Liczba przeprowadzonych 
weryfikacji

21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomo cy 
krajowej

Zapewnienie sprawnego i prawidłowego 
wykorzystania środków publicznych

Stosunek warto ści pomocy 
publicznej do liczby 
gospodarstw w 
województwie

21.7.1. Doradztwo rolnicze

Upowszechnianie wiedzy wśród 
mieszkańców obszarów wiejskich w 
zakresie rolnictwa i innych form 
gospodarowania na obszarach wiejskich

Stosunek liczby rolników 
objętych doradztwem do 
ogólnej liczby rolników w 
województwie

%

21.7.1.6. Nadzór i kontrola nad przekazywaniem dotacji 
celowych na działalność z zakresu doradztwa rolniczego

Poprawa konkurencyjności i dochodowości 
gospodarstw rolnych

Stosunek liczby rolników 
objętych doradztwem do 
ogólnej liczby rolników w 
województwie

%

21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR Obniżenie kosztów produkcji rolnej
Powierzchnia użytków 
rolnych, na których obniżono 
koszty produkcji rolnej 

ha

21.7.2.7. Dopłaty do paliwa rolniczego Obniżenie kosztów produkcji rolnej
Wartość obniżenia kosztów 
produkcji (zł/ha)

Wartość przekazanej dotacji /liczbę ha użytków 
rolnych na których wykorzystano olej napędowy 
objęty zwrotem części podatku akcyzowego.

Certyfikowane wydatki/ 

21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Właściwe wykorzystania środków krajowych 
i unijnych w celu realizacji założeń 
programu PROW

przyznanych środków

  

%

21.7.4.1. Konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Zapewnienie prawidłowej realizacji 
projektów

Liczba beneficjentów 
Programu 

22.1. Koordynacja merytoryczna działalno ści, planowania 
strategicznego i operacyjnego

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania 
urzędu w zakresie merytorycznej 
działalno ści, planowania strategicznego i 
operacyjnego 

Ocena realizacji zada ń 
strategicznych przez 
Wojewod ę

22.1.1.  Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwa o 
charakterze programowym i ogólnopolitycznym

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań 
Wojewody przez urząd

Ocena realizacji zadań 
Wojewody przez jednostki 
kontrolne

22.1.1.2. Doradztwo polityczne
Zapewnienie prawidłowej realizacji polityki 
rządu na terenie wojwództwa 

Ocena realizacji zadań 
Zespołu Doradców 
Wojewody przez Wojewodę

(w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo źle , 5 – bardzo 
dobrze)

22.1.1.3. Obsługa prezydialna
Zapewnienie obsługi organizacyjnej 
wojewody

Liczba korespondencji 
obsługiwanej przez 
sekretariat wojewody oraz 
przeprowadzonych spotkań i 
przedsięwzięć

22.1.1.4. Realizacji polityki informacyjnej

Kreowanie wizerunku Urzędu 
Wojewódzkiego i Wojewody oraz 
zapewnienie mieszkańcom regionu 
informacji o bieżącej pracy urzędu

Liczba komunikatów 
prasowych przesłanych do 
mediów

22.1.2. Ochrona informacji, danych osobowych, zarządznie 
systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna

Zapewnienie ochrony informacji niejawnych 
oraz danych osobowych

Liczba wydanych 
poświadczeń 
bezpieczeństwa  
(upoważnień) /  liczba 
prowadzonych postępowań 
sprawdzających (wniosków

22.1.2.1. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji 
ustawowo chronionych 

Stosunek liczby 
przeszkolonych osób z 
zakresu ochrony informacji 
niejawnych i danych 
osobowych do ogólnej liczby 
pracowników 
przetwarzających informacje 
niejawne i dane osobowe w 
Urzędzie

%

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa ad ministracyjna i techniczna
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22.1.2.2. Ochrona prawna interesów Zapewnienie sprawnej obsługi prawnej
Liczba opinii prawnych na 
rzecz Urzędu

22.1.3. Audyt oraz kontrola 
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań 
wojewody

Liczba zaleceń audytorów 
wewnętrznych

22.1.3.1. Audyt i zarządzanie jakością
Zabezpieczenie prawidłowego 
funkcjonowania Urzędu

Liczba zaleceń audytorów 
wewnętrznych

22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza jednostką
Kontrola prawidłowości realizowanych 
zadań

Liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku 
do liczby przeprowadzonych 
kontroli

%

22.2. Obsługa administracyjna
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania 
urzędu w zakresie obsługi 
administracyjnej przy rozs ądnym koszcie

Liczba pracowników 
obsługi administracyjnej 
na 100 pracowników 
merytorycznych

22.2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki 
finansowej

zapewnienie właściwej obsady kadrowej 

Udział procentowy 
pracowników obsługujących 
piony zarządzania zasobami 
ludzkimi  i finansami w 
ogólnej liczbie zatrudnionych

22.2.1.1. Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry

Udział procentowy 
pracowników obsługujących 
pion zarzadzania zasobami 
ludzkimi w ogólnej liczbie 
zatrudnionych

22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa
zapewnienie sprawnego funkcjonowania 
pionu finansowo - księgowego Urzędu

Udział procentowy 
pracowników obsługujących 
pion finansowy dysponenta 
stopnia w stosunku w ogólnej 
liczbie zatrudnionych

22.2.2. Obsługa logistyczna
Zapewnienie sprawnego prowadzenia 
spraw w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami i majątkiem jednostki

Liczba pracowników obsługi 
administracyjnej na 100 
pracowników  
merytorycznych. 

Zapewnienie właściwego nadzoru nad 
Liczba m2 powierzchni 

22.2.2.1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami i majątkiem 

Zapewnienie właściwego nadzoru nad 
gospodarką nieruchomościami oraz 
środkami trwałymi i nietrwałymi

Liczba m2 powierzchni 
biurowej urzędu 
przypadająca na 1 
pracownika urzędu

22.2.2.2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem 
zamówień publicznych

Zapewnienie dostaw, usług i robót 
budowlanych

% unieważnionych 
postępowań w stosunku do 
wszystkich postępowań

22.2.2.3. Obsługa kancelaryjna i archiwalna
Zapewnienie sprawnego obiegu 
dokumentów

liczba korespondencji 
wpływającej do urzędu 

22.2.2.4. Działalność wydawniczo-poligraficzna Zapewnienie poligraficznej obsługi urzędu
średni koszt wydruku jednej 
strony 

22.3. Obsługa techniczna
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania 
w zakresie obsługi technicznej przy 
rozs ądnym koszcie

Stopie ń zadowolenia 
pracowników z 
wyposa żenia stanowisk 
pracy, istotnego dla 
wykonywania pracy 
(Średnia liczba punktów)  

22.3.1. Zarządzanie systemami teleinformatycznymi
Zabezpieczenie działań  systemów 
teleinformatycznych

Liczba minut niedostępności 
systemów IT

22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz 
siecią komputerową na potrzeby jednostki

Zachowanie ciągłości i poprawności 
funkcjonowania systemów informatycznych 
oraz sieci komputerowej.

Stosunek liczby osób 
zaangażowanych w 
administrowanie systemami 
oraz siecią do liczby 
pozostałych pracowników 

22.3.1.2. Zakupu usług telekomunikacyjnych
Zapewnienie łączności przewodowej i 
bezprzewodowej oraz dostępu do Internetu

Rzeczywisty koszt usług 
telekomunikacyjnych 
przypadający  na 1 
pracownika

22.3.1.3. Zakup sprzętu łączności i informatycznego

Zabezpieczenie sprzętu 
teleinformatycznego na poziomie 
umożliwijącym sprawną prace pracowników 
jednostki

Średni koszt zakupu sprzętu 
łączności i informatycznego 
na jednego pracownika w zł
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Funkcja Zadanie
Podzadanie Uwagi, wyja śnieniaMiernikCel

22.3.2. Utrzymanie i odnowa majątku

Zapewnienie warunków technicznych 
niezbędnych do prawidłowego i 
niezakłóconego funkcjonowania urzędu przy 
rozsądnym koszcie

Rzeczywisty koszt 
utrzymania i odnowy majątku 
na 1 m2

22.3.2.1. Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu
Zabezpieczenie odpowiedniego porządku i 
bezpieczeństwa w obiekcie

Rzeczywisty koszt 
utrzymania ochrony obiektu 
na 1m2 powierzchni 
użytkowej

22.3.2.2. Utrzymanie nieruchomości Właściwe utrzymanie nieruchomości Urzędu
Rzeczywisty koszt 
utrzymania nieruchomości na 
1 m2

22.3.2.4. Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego Zapewnienie sprawnej obsługi transportowej 
Rzeczywisty koszt 
utrzymanie jednego 
samochodu

22.3.2.5. Utrzymanie i eksploatacja mediów Zabezpieczenie Urzędu w niezbędne media

Koszt utrzymania i 
eksploatacji mediów (c.o., 
prąd, gaz, woda, kanalizacja) 
na 1 m2 powierzchni 
użytkowej

22.3.2.6. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Zapewnienie materiałów biurowych i 
eksploatacyjnych pracownikom urzędu

Rzeczywisty koszt zakupu 
materiałów biurowych na 1 
pracownika
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