
UB-BZ

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, cz. 85/26

Docelowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 382 061 2 382 061 0

2
Minister właściwy do spraw 

wewnętrznych
116 569 116 569 0

2.1.W
Minister właściwy do spraw 

wewnętrznych
85/26 x x [2020] x x 50 50 0

2.1.5.W 85/26 Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom
Liczba uczestników i odbiorców działań w ramach 
programów ograniczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań (w os.)

[2020] 36 997 40 000 50 50 0

2.1.5.3. W 85/26
Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnych 
poprzez prowadzenie działań profilaktycznych

Liczba osób (beneficjentów) objętych bepośrednio 
działaniami mającymi na celu ograniczenie 
przestępczości i aspołecznych zachowań w ramach 
programu „Razem bezpieczniej” (w os.)

[2020] 11 245 10 000 50 50 0

2.3.W
Minister właściwy do spraw 

wewnętrznych
85/26 x x [2020] x x 110 332 110 332 0

Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu 
ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania 
zagrożeniom

Średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego na miejsce zdarzenia (w min. i 
sek.)

[2020] 8 min. 56 
sek.

8 min. 8 sek.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na 
obszarach wodnych

Stosunek liczby ratowników wodnych do ogólnej liczby 
kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli (w os./1 szt.; 
w os./szt.)

[2020] 134/22 134/22

Likwidacja pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk 
żywiołowych

Stosunek liczby zdarzeń dużych i średnich do ogólnej 
liczby zdarzeń z udziałem jednostek KSRG (w %, w 
szt./szt.)

[2020] 3,20% 
(521/16273)

3,15% (510/16200)

Likwidacja pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk 
żywiołowych

Liczba zdarzeń, w tym zdarzeń dużych i średnich z 
udziałem jednostek KSRG (w szt.)

[2020] 16273 - a, 
12 - b, 509 - c

16200 - a, 10 - b, 
500 - c 

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na 
obszarach wodnych

Liczba ratowników czynnie zabezpieczających akweny i 
kąpieliska wodne (w os.)

[2020] 40 40

Wsparcie utrzymania gotowości do działań ratowniczych 
na akwenach wodnych

Liczba ratowników wodnych przeszkolonych w zakresie 
ratownictwa wodnego (w os.)

[2020] 134 134

UB-BZ „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych zgodnych z ustawą budżetową w układzie zadaniowym na rok bieżący”
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Miernik Wydatki budżetowe na 2021 r.

Nazwa

Razem

Wartość w tysiącach złotych

Dział administracji 
rządowej / dysponent 
części* - dla zadania

Bazowa Ogółem (9+10) Budżet państwa

Wydatki 
budżetu 
środków 

europejskich
2021 r.

2.3.1.2. W 85/26 109 206 109 206

2.3.1.W 85/26 109 266 109 266

0

0

2.3.1.5. W 85/26 60 60 0



Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek  
organizacyjnych obrony cywilnej 

Stosunek liczby przeprowadzonych treningów systemu 
wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania do liczby treningów zaplanowanych (w %; w 
szt./szt.)

[2020] 20%-12/60 60/60-100%

Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek  
organizacyjnych obrony cywilnej 

Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony 
cywilnej do liczby osób podlegających przeszkoleniu (w 
%; w os./os.)

[2020] 10%-
30/300

300/300-100%

Zapewnienie pomocy związanej ze zwalczaniem 
zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Liczba jednostek/placówek z terenu województwa 
świetokrzyskiego wspartych pomocą w postaci środków 
ochrony osobistej

[2020] 616 600

Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek  
organizacyjnych obrony cywilnej 

Liczba przeprowadzonych treningów systemu wykrywania 
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (w 
szt.)

[2020] 12 60

Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek  
organizacyjnych obrony cywilnej 

Liczba osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej (w 
os.)

[2020] 30 300

Zapewnienie pomocy związanej ze zwalczaniem 
zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Liczba jednostek/placówek z terenu województwa 
świetokrzyskiego wspartych pomocą w postaci środków 
ochrony osobistej

[2020] 616 600

2.4.W

Minister właściwy do spraw 
administracji publicznej;

Minister właściwy do spraw 
wewnętrznych

85/26 x x [2020] x x 4 989 4 989 0

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

Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu 
zarządzania kryzysowego do liczby osób wymagających 
przeszkolenia (w %; w os./os.)

[2020] 0/0 0% 26/26-100%

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

Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności 
zarządzania kryzysowego (w %)

[2020] 96% 92%

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

Stosunek liczby aktualnych planów i procedur 
zarządzania kryzysowego do liczby wszystkich planów 
zarządzania kryzysowego (w %; w szt./szt.)

[2020] 2/3-67% 3/3-100%

Zapewnienie właściwego przygotowania osób funkcyjnych 
do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania 
kryzysowego (w os.)

[2020] 0 116

Zapewnienie właściwego przygotowania osób funkcyjnych 
do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Liczba przeprowadzonych szkoleń, ćwiczeń, konferencji i 
gier decyzyjnych (w szt.)

[2020] 0 2

2.4.1.2. W 85/26
Zapewnienie sprawnego współdziałania podmiotów 
systemu zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotów 
w sytuacjach kryzysowych

Średni czas przekazywania informacji o zdarzeniach lub 
monitorowanych zagrożeniach pomiędzy podmiotami 
systemu zarządzania kryzysowego (w  min. i sek.)

[2020] 5 min. 12 s. 15 min. 467 467 0

2.4.1.3. W 85/26

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

Liczba zaktualizowanych i uzgodnionych planów i 
procedur zarządzania kryzysowego oraz ochrony 
infrastruktury krytycznej (w szt.)

[2020] 22 3. 168 168 0

2.3.3.W 85/26 1 066 1 066 0

2.4.1.W 85/26 718 718

2.3.3.1. W 85/26 1 066 1 066

0

0

2.4.1.1. W 85/26 83 83 0



Wsparcie JST w usuwaniu skutków zdarzeń noszących 
znamiona klęsk żywiołowych

Liczba/długość obiektów infrastruktury komunalnej, 
zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 
klęsk żywiołowych, które zostały odbudowane, 
wyremontowane lub przeniesione (w szt. lub w km), 
ustabilizowanych lub zabezpieczonych osuwisk (w szt.) 
oraz wykonanych dokumentacji (w szt.) – przy wsparciu 
środków budżetu państwa

[2020] a-0, b-0, c-
0, d-0

a-0, b-0, c-0, d-0

Wsparcie JST w usuwaniu skutków zdarzeń noszących 
znamiona klęsk żywiołowych

Stopień wsparcia JST w realizacji zadań związanych z 
usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk 
żywiołowych (w %; w zł/zł)

[2020] 0/0 0/0 

Minimalizacja skutków klęsk żywiołowych
Liczba odbudowanych i wyremontowanych obiektów 
infrastruktury komunalnej zniszczonych w wyniku klęski 
żywiołowej

[2020] 0 0

2.4.2.1. W 85/26
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań dotyczących 
usuwania skutków klęsk żywiołowych

Liczba km wyremontowanych, odbudowanych dróg przez 
jst

[2020] 0 0 321 321 0

2.4.3.W 85/26
Poprawa jakości obsługi połączeń z numerami 
alarmowymi 

Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem (w 
sek.)

[2020] 9,87 10 3 950 3 950 0

Poprawa efektywności obsługi połączeń z numerami 
alarmowymi

Liczba zgłoszeń alarmowych przyjętych przez jednego 
operatora numeru alarmowego (w szt./1 os; w szt./os.)

[2020] 97,86 100

Zapewnienie profesjonalnej i efektywnej obsługi zgłoszeń 
alarmowych

Stosunek liczby przeszkolonych operatorów numerów 
alarmowych zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami 
szkoleniowymi do liczby operatorów numerów 
alarmowych ze zidentyfikowanymi potrzebami 
szkoleniowymi (w %; w os./os.)

[2020] 9os/10os 10os/10os

2.5.W
Minister właściwy do spraw 

wewnętrznych
85/26 x x [2020] x x 1 198 1 198 0

Zapewnienie zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu 
postępowań w sprawach cudzoziemców

Stosunek liczby decyzji utrzymanych w mocy przez organ 
II instancji do liczby złożonych odwołań (w %; w szt./szt.)

[2020] 0% [0/2] 50% [1/2]

Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w 
sprawach cudzoziemców

Stosunek liczby wydanych rozstrzygnięć do liczby 
złożonych wniosków (w%; w szt./szt.)

[2020] 79% 
[6072/7644]

82% [6570/7950]

2.5.2.4. W 85/26
Zapewnienie pomocy finansowej posiadaczom Karty 
Polaka osiedlającym się w Polsce.

Liczba wniosków  o przyznanie świadczenia pieniężnego 
w stosunku  do liczby wniosków o udzielenie zezwolenia 
na pobyt stały na terytorium Polski złożonych z uwagi na 
posiadaną Kartę Polaka (%).

[2020] 86% [25/29] 80% [24/30] 36 36 0

Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w 
sprawach cudzoziemców

Stosunek liczby uznanych za zasadne zażaleń na 
niezałatwienie sprawy w terminie lub przewlekłe 
prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących 
cudzoziemców do liczby prowadzonych spraw (w %; w 
szt./szt.)

[2020] 0,04% 
[3/7644]

0,02% [2/7950]

Zapewnienie efektywnego przebiegu postępowań w 
sprawach cudzoziemców

Stosunek liczby rozstrzygnięć wydanych w sprawach 
dotyczących cudzoziemców do liczby pracowników 
prowadzących sprawy dotyczące cudzoziemców (w szt./1 
os. w szt./os.)

[2020] 380 
[6072/16]

411 [6570/16]

2.4.2.W 85/26 321 321 0

2.5.2.W 85/26 1 181 1 181

2.4.3.2. W 85/26 3 950 3 950

0

0

2.5.2.5. W 85/26 1 145 1 145 0



Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść 
granicznych

Stosunek kosztów utrzymania przejść granicznych do 
liczby odprawionych osób i towarów (tzw. przesyłek) (w 
zł/1 os. i szt.; w zł/os. i szt.)

[2020] 1469,71 
zł/2 os. 734,85 zł/ 

os.

5000 zł/50 os. 
100,00 zł/os.

Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść 
granicznych

Stosunek średniej dobowej liczby odprawianych osób do 
dobowej przepustowości przejść granicznych (w %; w 
os./os.)

[2020] (2 os./365 
dni)/300 0,001 %

(50 os./365 
dni)/300*100% 

(0,046%)

2.5.3.2. W 85/26
Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść 
granicznych

Wydatki na utrzymanie przejść w stosunku do 
powierzchni przejść granicznych (w zł/1 m2; w zł/m2)

[2020] 1469,71 zł / 
39 970 m² 0,04 

zł/m²

5000 zł / 39 970 m² 
0,13 zł/m²

17 17 0

3
Minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania
10 791 10 791 0

3.1.W
Minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania
85/26 x x [2020] x x 10 791 10 791 0

Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych
Stosunek liczby szkół i placówek ocenionych pozytywnie 
do liczby szkół i placówek poddanych kontroli lub 
ewaluacji (w %; w szt/szt)

[2020] 70%; 
205/296

75%; 230/305

Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru 
pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek

Stosunek łącznej liczby przeprowadzonych kontroli i 
ewaluacji do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w 
szt./1 szkołę/placówkę w szt/szt)

[2020] 1312/1712 1320/1747

Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru 
pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek

Stosunek liczby szkół i placówek, w których 
przeprowadzono kontrolę lub ewaluację lub 
monitorowanie do liczby szkół i placówek nadzorowanych 
(w %; w szt/szt)

[2020] 77%; 
1312/1712

76%; 1320/1747

Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru 
pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek

Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli, ewaluacji i 
monitorowania do liczby osób prowadzacych kontrole, 
ewaluacje i monitorowanie (w szt/1 os.; w szt/os)

[2020] 40/1; 
1312/33

41/1; 1320/32

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego, zawodowego i 
ustawicznego

Stosunek liczby osób, które uzyskały pozytywny wynik z 
egzaminu maturalnego lub zawodowego do ogólnej liczby 
osób przystępujących do tych egzaminów (w %; w 
os./os.)

[2020] 76%; 
15423/20300

76%; 14900/19670

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskali kwalifikacje 
zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych (w os.)

[2020] 9680 9200

3.1.2.2. W 85/26

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego

Odsetek ogólnodostępnych szkół podstawowych 
(publicznych i niepublicznych), w którym uczniom został 
zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub 
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 
zakresu kształcenia ogólnego.

[2020] 95%; 
541/572

95%; 541/572 131 131 0

Promowanie jakości kształcenia w placówkach 
prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych

Stosunek liczby placówek, które uzyskały akredytację do 
liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt)

[2020] 92%; 11/12 100%;  9/9

Promowanie jakości kształcenia w placówkach 
prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych

Liczba rozpatrzonych wniosków o akredytację (w szt.) [2020] 12 9

2.5.3.W 85/26 17 17 0

0

Razem

3.1.1.W 85/26 5 486 5 486

3.1.2.W 85/26 523 523

3.1.1.2. W 85/26 5 486 5 486

0

0

3.1.2.10. W 85/26 61 61 0



Wsparcie osób w uzyskaniu pracy lub podnoszeniu 
kwalifikacji na płaszczyźnie międzynarodowej

Liczba rozpatrzonych wniosków o legalizację, 
nostryfikację i duplikaty świadectw (w szt.)

[2020] 361 370

Podniesienie popularności kształcenia zawodowego i 
ustawicznego w formach szkolnych

Stosunek liczby uczniów wybierających kształcenie 
zawodowe w szkołach ponadpodstawowych do liczby 
uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych (w 
%; w os./os.)

[2020] 62,85%; 
6698/10657

62,85%;  
6698/10657

Wsparcie pracowników mlodocianych w uzyskaniu 
kwalifikacji zawodowych

Liczba młodocianych, na których kształcenie pracodawcy 
otrzymują dofinansowanie (w os.)

[2020] 624 600

Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Stosunek liczby doradców metodycznych, których koszty 
związane z wynagrodzeniem są finansowane z dotacji do 
ogólnej liczby etatów nauczycieli w województwie (w %; w 
os./et.)

[2020] 0,21%; 
50/23197,55

0,20%;  
46/23197,55

Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych 
nauczycieli

Stosunek liczby nauczycieli, którzy uzyskali awans 
zawodowy w danym roku do liczby etatów nauczycieli 
ogółem (w %; w et./os.)

[2020] 1,61%; 
373/23197,55

1,59%: 
370/23197,55

Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych 
nauczycieli

Liczba wydanych decyzji dotyczących uzyskania bądź 
odmowy nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego (w szt.)

[2020] 373 370

Promowanie jakości pracy nauczycieli
Liczba nauczycieli wyróżnionych nagrodą kuratora 
oświaty za szczególne osiagnięcia dydaktyczne (w os.)

[2020] 59 59

3.1.3.2. W 85/26
Zapewnienie nauczycielom możliwości dokształcania i 
doskonalenia zawodowego

Liczba doradców metodycznych, których koszty związane 
z wynagrodzeniem są finansowane z dotacji (w os.)

[2020] 50 46 2 385 2 385 0

3.1.5.W 85/26

Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie dzieci i 
młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej 
sytuacji życiowej i z terenów wiejskich oraz wspieranie 
uczniów zdolnych.

Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej 
liczby uczniów w województwie (w %; w os./os.)

[2020] 6,18%; 
11598/187563

6,18%; 
11598/187563

458 458 0

3.1.5.2. W 85/26 Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych
Liczba wypłaconych stypendiów Prezesa Rady Ministrów 
i ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (w szt.)

[2020] 255 250 47 47 0

3.1.5.3. W 85/26
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin 
będących w trudnej sytuacji życiowej

Liczba uczniów objętych pomocą w województwie (os.) [2020] 11343 11343 42 42 0

3.1.5.4. W 85/26
Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania 
ich zainteresowań

Stosunek liczby uczniów zakwalifikowanych do II etapu 
konkursów przedmiotowych i tematycznych do liczby 
uczniów na terenie województwa (w %; w os./os.)

[2020] 1,21%; 
2287/187563

1,22%; 
2280/187563

369 369 0

Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i 
młodzieży

Stosunek liczby skontrolowanych placówek wypoczynku 
dzieci i mlodzieży do liczby zorganizowanych placówek 
wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa 
(w %; w szt./szt.)

[2020] 23,74%; 
99/417

25,71%; 90/350

Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach 
wypoczynku

Liczba uczniów bioracych udział w różnych formach 
wypoczynku (w os.)

[2020] 1245 1245

Zapewnienie odpowiednich standarów wypoczynku dzieci i 
młodzieży

Liczba skontrolowanych zorganizowanych wypoczynków 
dzieci i młodzieży (w szt.)

[2020] 99 90

Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w róznych formach 
wypoczynku

Liczba uczniów bioracych udział w różnych formach 
wypoczynku (w os.)

[2020] 1245 1245

3.1.7.W 85/26 Zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystajacych z edukacji 
przedszkolnej (w %; w os./os.)

[2020] 84,40%; 
27064/32063

84,31%; 
27064/32098

197 197 0

3.1.7.3. W 85/26
Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej wśród 
dzieci w wieku 3-5 lat

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat (w os.) [2020] 27064 27064 39 39 0

3.1.2.11. W 85/26 331 331 0

3.1.3.1. W 85/26 747 747

3.1.3.W 85/26 3 132 3 132

0

0

3.1.6.4. W 85/26 976 976

3.1.6.W 85/26 976 976

0

0



Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej 
poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie 
przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole

Liczba szkół publicznych, która została objeta 
programem w województwie świetokrzyskim

[2020] 27 30

Realizacja działań edukacyjnych majacych na celu 
rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez 
podniesienie umiejętności wykorzystywania w procesie 
dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a 
tym samym przygotowanie do funkcjonowania w 
społeczeństwie informacyjnym.

Liczba szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, 
technika, szkoły branżowe I stopnia) oraz Specjalnych 
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych wyposażonych w 
nowoczesne pomoce dydaktyczne

[2020] 93 100

3.1.9.W 85/26
Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz stworzenie 
dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju i lepsze 
przygotowanie do dalszych etapów edukacyjnych

Liczba dzieci korzystających z nowo wybudowanego 
budynku przedszkola

[2020] 0 100 19 19 0

3.1.9.1. W 85/26
Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz stworzenie 
dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju i lepsze 
przygotowanie do dalszych etapów edukacyjnych

Liczba dzieci korzystających z nowo wybudowanego 
budynku przedszkola w stosunku do ogólnej liczby dzieci 
w wieku przedszkolnym w gminie Skarzysko-Kościelne

[2020] 0 100/136 19 19 0

4

Minister właściwy do spraw 
budżetu, finansów 

publicznych oraz instytucji 
finansowych

12 194 12 194 0

4.1.W
Minister właściwy do spraw 

finansów publicznych
85/26 x x [2020] x x 680 680 0

4.1.1.W 85/26
Zapewnienie wpływów budżetu państwa wynikających z 
obowiązujących przepisów

Wysokość zrealizowanych należności do wysokości 
zaległych należności wynikających z kar i opłat 
legalizacyjnych (w zł)

[2020] 
268.565,08/1.736.

936,71

615.000,00/1.736.9
36,71

680 680 0

4.1.1.1. W 85/26
Umarzanie, odraczanie  i rozkładanie na raty należności z 
tytułu kar i opłat legalizacyjnych

Ilość decyzji uchylonych przez organ II instancji do ilości 
decyzji wydanych przez organ I instancji (w szt.)

[2020] 0/26 1/30 680 680 0

4.2.W
Minister właściwy do spraw 

budżetu
85/26 x x [2020] x x 3 650 3 650 0

4.2.5.W 85/26
Sfinansowanie wydatków nieprzewidzianych w ustawie 
budżetowej – wywołanych zdarzeniami losowymi.

Stosunek liczby podmiotów, które otrzymały środki z 
rezerwy wojewody do ogólnej liczby podmiotów 
uprawnionych w szt./szt. (%)  

[2020] 20/130 
(15,38%)

38/130 (29%) 3 650 3 650 0

4.2.5.3. W 85/26
Zapewnienie efektywnej obsługi finansowania wydatków 
nieprzewidzianych w ustawie budżetowej – wywołanych 
zdarzeniami losowymi.

Stosunek liczby wniosków o dodatkowe środki w związku  
z wystąpieniem zdarzenia losowego do liczby 
pracowników rozpatrujących te wnioski (w szt./1 os.; w 
szt./os.)

[2020] 38/1 38/1 3 650 3 650 0

4.4.W
Prokuratoria Generalna 

Rzeczypospolitej Polskiej
85/26 X X [2020] X X 4 988 4 988 0

Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu 
Państwa

Wskaźnik dochodów Skarbu Państwa (rok do roku) (w %; 
w tys. zł/tys. zł)

[2020] 78,1% 
(21.965/28.139)

109,3% 
(24.000/21.965)

Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu 
Państwa

Wartość generowanego dochodu przypadająca na 
jednostkę dotacji (w zł/zł)

[2020] 
21.965.281/2.424.

523

24.000.000/2.800.0
00

0

Razem

3.1.7.6. W 85/26 158 158

4.4.1.W 85/26 4 383 4 383 0



Zabezpieczanie interesów Skarbu Państwa w 
gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa

Stosunek liczby zgód dotyczących rozporządzania 
nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywania oraz 
zamiany nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu 
Państwa w stosunku do liczby złożonych wniosków (w %, 
w szt./szt.)

[2020] 62,8% 
(27/43)

60,0% (30/50)

Zapewnienie efektywnego zagospodarowania mienia i 
windykacji należności przypadających Skarbowi Państwa

Stosunek kosztów procedur windykacyjnych oraz innych 
kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa do 
dochodów, w tym dochodów przekazanych Funduszowi 
Skarbu Państwa (w %; zł/zł)

[2020] 11% 
(2.424.523/21.965.

281)

11,7% 
(2.800.000/24.000.

000)

Skuteczne prowadzenie egzekucji administracyjnej 
obowiązków o charakterze niepieniężnym dotyczących 
mienia Skarbu Państwa

Stosunek liczby zakończonych (ostatecznie lub 
tymczasowo) postępowań egzekucyjnych do liczby 
wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej 
obowiązków o charakterze niepieniężnym złożonych w 
danym roku (w %; w szt./szt.)

[2020] 80% 4/5 80% 4/5

Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w 
rozporządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 
sprawna realizacja procesu uwłaszczania jednostek 
samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych 
nieruchomościami Skarbu Państwa

Stosunek liczby zgód wydanych w drodze zarządzeń oraz 
decyzji do liczby wniosków (w %; w szt./szt.)

[2020] 91,5% 
(848/927)

89,5% (850/950)

Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu 
Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego

Stosunek osiągniętych dochodów do kosztów 
gospodarowania mieniem (w %; w zł/zł)

[2020] 906,0% 
(21.965.281/2.424.

523)

857,1% 
(24.000.000/2.800.

000)

Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Stosunek liczby działek, w odniesieniu do których 
dokonano aktualizacji opłaty do liczby działek będących w 
użytkowaniu wieczystym, z wyłączeniem nieruchomości 
oddanych w użytkowanie wieczyste zwolnionych z opłat 
(w %; w szt./szt.)

[2020] 1,3% 
(220/17.566)

2,4% (400/17.000)

Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i 
Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowo-
administracyjnych

Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, 
pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu 
błędów formalnych do liczby spraw zakończonych 
prawomocnie (w %; w szt./szt.)

[2020] 100% 16/16 100% 16/16

Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i 
Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowo-
administracyjnych

Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do 
liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.)

[2020] 68% 17/25 68% 17/25

Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i 
Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowo-
administracyjnych

Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do 
liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.)

[2020] 68% 17/25 68% 17/25

Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i 
Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowo-
administracyjnych

Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, 
pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu 
błędów formalnych do liczby spraw zakończonych 
prawomocnie (w %; w szt./szt.)

[2020] 100% 16/16 100% 16/16

4.5.W

Minister właściwy do spraw 
finansów publicznych;

Minister właściwy do spraw 
administracji publicznej

85/26 X X [2020] X X 2 876 2 876 0

4.4.1.2. W 85/26 594 594 0

4.4.2.W 85/26 605 605

4.4.1.3. W 85/26 3 789 3 789

0

0

4.4.2.3. W 85/26 605 605 0



Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych

Stosunek liczby uchylonych przez organ II instancji 
decyzji starostów lub wojewodów dotyczących roszczeń 
byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa 
lub JST lub dotyczących roszczeń właścicieli mienia 
zajętego przez Skarb Państwa oraz w sprawach o 
potwierdzenie prawa do rekompensaty uchylonych przez 
organ II instancji do ogólnej liczby wydanych decyzji (w 
%, w szt./szt.)

[2020] 2,2% 
(11/498)

1,5% (10/650)

Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych

Stosunek Liczby Zakończonych Spraw Dot. Roszczeń 
Byłych Właścicieli Mienia Przejętego Przez Skarb 
Państwa Lub JST, roszczeń Właścicieli Mienia Zajętego 
Przez Skarb Państwa, spraw O potwierdzenie Prawa Do 
Rekompensaty Do Liczby Prowadzonych Postępowań W 
ww. Sprawach Ogółem (w%;w szt/szt)

[2020] 70,6% 
(588/833)

77,8% (700/900)

Sprawna realizacja roszczeń majątkowych w zakresie 
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami

Stosunek liczby wydanych decyzji do liczby postępowań 
prowadzonych w danym roku (w %; w szt./szt.)

[2020] 25,0% 
(3/12)

30,0% (3/10)

Efektywne regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa

Stosunek liczby rozpatrzonych wniosków dotyczących 
potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
RP do liczby osób wykonujących to zadanie (w szt./1 os.; 
w szt./os.)

[2020] 3/1 3/1

4.5.1.3. W 85/26
Sprawna realizacja pozostałych roszczeń wobec Skarbu 
Państwa i JST.

Stosunek liczby wydanych decyzji do liczby postępowań 
prowadzonych w danym roku (w %; w szt./szt.)

[2020] 67,6% 
(555/821)

76,5% (650/850) 2 693 2 693 0

6 6 784 6 784 0

6.2.W 85/26 x x [2020] x x 50 50 0

6.2.1.W 85/26

Zapewnienie funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i 
energetycznego państwa poprzez wprowadzenie 
ograniczeń w dostarczeniu ciepła oraz ograniczeń popytu 
na paliwa płynne i grzewcze gazowe

Liczba zaktualizowanych i uzgodnionych planów z 
zakresu bezpieczeństwa paliwowego i ciepłowniczego (w 
szt.)

[2020] 5 10 50 50 0

6.2.1.9. W 85/26
Zapewnienie funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i 
energetycznego państwa

Liczba zaktualizowanych i uzgodnionych planów z 
zakresu bezpieczeństwa paliwowego i ciepłowniczego (w 
szt.)

[2020] 5 10 50 50 0

6.4.W
Urząd Ochrony 

Konkurencji i 
Konsumentów

85/26 x x [2020] x x 166 166 0

6.4.1.W 85/26

Zapewnienie realizacji zadania z zakresu administracji 
rządowej, związanego z zaszeregowaniem obiektów 
hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i kategorii oraz 
innych zadań zleconych z zakresu turystyki

 Liczba obiektów hotelarskich, które otrzymały 
zaszeregowanie do odpowiedniego rodzaju i kategorii 
względem liczby złożonych wniosków o zaszeregowanie 
obiektu i nadanie kategorii w danym roku 

[2020] 4/4 (100%) 5/5 (100%) 166 166 0

6.4.1.1. W 85/26
Zapewnienie odpowiedniego standardu świadczonych 
usług hotelarskich

Stopień realizacji rocznego planu kontroli obiektów 
hotelarskich, które otrzymały zaszeregowanie do 
odpowiedniego rodzaju i kategorii

[2020] 53/53 
(100%)

50/50 (100%) 166 166 0

4.5.1.W 85/26 2 876 2 876 0

0

Razem

4.5.1.1. W 85/26 183 183



6.5.W 85/26 x x [2020] x x 6 568 6 568 0

6.5.2.W 85/26 Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów
Liczba kontroli w których stwierdzono naruszenie 
przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych 
kontroli (w %)

[2020] 
187/551x100=33,9

3%
350/700x100=50% 4 070 4 070 0

6.5.2.2. W 85/26
Eliminowanie nieprawidłowości w działalności handlowej i 
usługowej oraz eliminowanie z obrotu produktów 
niespełniających określonych w przepisach wymagań

Liczba kontroli w zakresie żywności, produktów 
nieżywnościowych i usług oraz paliw a także legalności i 
rzetelnośći działalności przedsiębiorców

[2020] 551 700 4 070 4 070 0

6.5.4.W 85/26

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

Odsetek wykonanych przez przedsiebiorców zaleceń 
pokontrolnych %

[2020] 94% 
(51/54x100)

94% (51/54x100) 2 498 2 498 0

6.5.4.3. W 85/26
Realizacja zadań ustawowych w zakresie nadzoru nad 
jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na rynku 
krajowym i w obrocie z zagranicą.

Procentowy udział ilości kontroli zrealizownych do ilości 
kontroli zaplanowanych (%)

[2020] 100% 
(687/687x100)

100% 
(687/687x100)

2 498 2 498 0

7 16 582 16 582 0

7.1.W 85/26 X X [2020] X X 11 374 11 374 0

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie 
przygotowania inwestycji do realizacji

Liczba uchylonych naszych decyzji w stosunku do liczby 
złożonych odwołań/skarg do WSA (w %; w szt./szt.)

[2020] 0,0% (0/5) 0,0% (0/10)

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie 
przygotowania inwestycji do realizacji

Liczba uchylonych naszych decyzji w stosunku do liczby 
złożonych odwołań ( w %, w szt./szt.)

[2020] 16,7 % 
(1,6)

16,7 % (1,6)

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie 
przygotowania inwestycji do realizacji

Liczba uchylonych naszych decyzji w stosunku do liczby 
złożonych odwołań/skarg do WSA (w %; w szt./szt.)

[2020] 0,0% (0/5) 0,0% (0/10)

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie 
przygotowania inwestycji do realizacji

Liczba uchylonych naszych decyzji w stosunku do liczby 
złożonych odwołań ( w %, w szt./szt.)

[2020] 16,7% (1/6) 16,7% (1/6)

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie 
budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we 
wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów 
budowlanych

Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby 
rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji 
budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w % w (szt./szt.))

[2020] 0,5% 
(1/190)

7,9 % (15/190)

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie 
budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we 
wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów 
budowlanych

Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby 
rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji 
budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %; w szt./szt.)

[2020] 2,62% 
(7/267)

5,50 % (11/200)

Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie 
budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we 
wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów 
budowlanych

Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby 
rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji 
budowlanej oraz nadzoru budowlanego ( w % (szt./ szt.))

[2020] 
5,42%(111/2047) 

w tym: 
WINB:(23/390) 
PINB:(88/1657)

5%(120/2400) w 
tym: WINB 

(20/400), PINB 
(100/2000)

7.1.4.1. W 85/26
Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie 
budowlanym i użytkowaniu obiektow budowlanych oraz 
bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych 

Liczba przeprowadzonych kontroli robót budowlanych i 
obiektów budowlanych oraz liczba kontoli organów (w 
szt.)

[2020] 2643 w 
tym: WINB: 241 

PINB: 2402

2733 w tym: 
WINB:233, 
PINB:2500

7 585 7 585 0

7.1.4.2. W 85/26
Zapewnianie przestrzegania prawa przy wprowadzaniu 
wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania

Liczba skontrolowanych wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu 
(w szt.)

[2020] 154 150 692 692 0

0

Razem

7.1.3.W 85/26 1 247 1 247

7.1.4.W 85/26 10 127 10 127

7.1.3.1. W 85/26 1 247 1 247

0

0



Poprawa przestrzegania prawa i standardów w dziedzinie 
budownictwa

Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby 
wydanych rozstrzygnięć

[2020] 
0,5%(1/190)

7,9%(15/190)

Poprawa przestrzegania prawa i standardów w dziedzinie 
budownictwa

Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby 
wydanych rozstrzygnięć

[2020] 
2,62%(7/267)

5,5%(11/200)

Zapewnianie przestrzegania przepisów prawa 
budowlanego i standardów w dziedzinie budownictwa

Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby 
wydanych rozstrzygnięć w zakresie nadzoru 
budowlanego  (w % (w szt./szt.))

[2020] 7,2% 
(21/291)

8% (24/300)

7.3.W 85/26 x x [2020] x x 5 208 5 208 0

7.3.1.W 85/26
Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji i 
kartografii

Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w 
ramach nadzoru do ogólnej liczby decyzji wydanych 
przez organy I instancji (%)

[2020] 2,09% 
(25/1192)

2,09% (25/1192) 855 855 0

7.3.1.1. W 85/26
Poprawa przestrzegania prawa i standardów w dziedzinie 
geodezji i kartografii.

Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w 
ramach nadzoru do ogólnej liczby decyzji wydanych 
przez organy I instancji (%)

[2020] 2,09% 
(25/1192)

2,09% (25/1192) 855 855 0

7.3.2.W 85/26
Zbudowanie spójnego jednolitego, aktualnego 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług

Ilość działek w zintegrowanej bazie danych do ilości 
działek w województwie (%)

[2020] 47% 
(865369/1859748)

47% 
(865369/1859748)

4 353 4 353 0

7.3.2.1. W 85/26
Zbudowanie spójnego jednolitego, aktualnego 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług

Ilość działek w zintegrowanej bazie danych do ilości 
działek w województwie (%)

[2020] 47% 
(865369/1859748)

47% 
(865369/1859748)

4 353 4 353 0

9 6 266 6 266 0

9.1.W
Minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego

85/26 x x [2020] x x 6 266 6 266 0

Poprawa stanu zachowania zabytków
Stosunek liczby wykonanych prac konserwatorskich przy 
obiektach zabytkowych w danym roku do liczby obiektów 
znajdujących się w rejestrze (w %; w szt./szt.)

[2020] 0,94% 
185(a)/19495(b)

0,96% 
130(a)/19577(b)

Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy 
zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu zabytków

Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli i oględzin 
zabytków do liczby zabytków wpisanych do rejestru (w 
szt./1 zabytek; w szt./szt.)

[2020] 417/19495 315/19577

Zapewnienie ochrony miejsc pamięci narodowej oraz 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Stosunek liczby obiektów odnowionych i objętych bieżącą 
opieką w danym roku do ogólnej liczby obiektów 
grobownictwa wojennego na terenie województwa (w%; 
w szt./szt.)

[2020] 134/654 126/651

Wsparcie utrzymania i poprawy stanu zachowania 
zabytków ruchomych i nieruchomych

Liczba:
a) ruchomych obiektów zabytkowych (w szt.),
b) nieruchomych obiektów zabytkowych (w szt.),
przy których wykonano prace konserwatorskie.

[2020] 
100(a)+61(b)

80(a)+15(b)

Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy 
zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu zabytków

Liczba wydanych pozwoleń na prace konserwatorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach w danym roku (w szt.)

[2020] 1515 1420

9.1.1.7. W 85/26
Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci 
narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie 
województwa

Liczba obiektów:
a) odnowionych (w szt.)
b) objętych bieżącą opieką (w szt.)
- w danym roku

[2020] 134/654 126/651 675 675 0

9.1.1.9. W 85/26
Realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających 
stulecia odzyskania niepodległości

ilość projektów realizowanych w ramach Programu 
Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022

[2020] 4 2 263 263 0

0

Razem

7.1.4.3. W 85/26 1 850 1 850

0

9.1.1.4. W 85/26 5 328 5 328

9.1.1.W 85/26 6 266 6 266

0



11 4 391 4 391 0

11.4.W 85/26 x x [2020] x x 4 391 4 391 0

11.4.2.W 85/26
Przygotowanie administracji publicznej i przedsiębiorstw 
do realizacji zadań obronnych

Liczba podmiotów u których stwierdzono uchybienia 
powodujące brak gotowości do realizacji zadań w 
stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (liczba / 
liczba)

[2020] 0/8 0/11 4 391 4 391 0

11.4.2.1. W 85/26
Przygotowanie organów administracji publicznej i 
przedsiębiorstw do kierowania realizacją zadań obronnych

Wskaźnik przygotowania do funkcjonowania na 
stanowisku kierowania wojewody (liczba / liczba )

[2020] 1/2 2/2 307 307 0

11.4.2.2. W 85/26
Przygotowanie struktur pozamilitarnych do wsparcia Sił 
Zbrojnych w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i 
w czasie wojny    

Procent podmiotów w pełni przygotowanych do realizacji 
zadań do ilości podmiotów zobowiązanych do realizacji 
tych zadań (w %)

[2020] 115/115 - 
100%

115/115 - 100% 52 52 0

11.4.2.3. W 85/26
Zapewnienie funkcjonowania przedsiębiorstw objętych 
militaryzacją w wyższych stanach gotowości obronnej

Wskaźnik ukompletowania jednostek organizacyjnych 
podlegających militaryzacji (liczba/ liczba - %)

[2021] 88/88-
100%

90/90-100% 53 53 0

11.4.2.4. W 85/26
 Przygotowanie organów administracji publicznej i 
przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych

Odsetek osób przeszkolonych w stosunku do osób 
planowanych do przeszkolenia. (liczba/liczba - %)

[2020] 156/470-
33,2%

470/470-100% 272 272 0

11.4.2.5. W 85/26
Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań 
obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych 
w województwie

Ilość kontroli przeprowadzonych w stosunku do ilości 
kontroli planowanych (liczba/liczba)

[2020] 8/11 11/11 2 754 2 754 0

11.4.2.7. W 85/26
Określenie zdolności osób podlegających kwalifikacji 
wojskowej do pełnienia służby wojskowej

% stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej ( w %)
[2020] 5066/7216-

70,2%
6900/7970-86,5% 953 953 0

12 10 101 10 101 0

12.1.W 85/26 x x [2020] x x 6 245 6 245 0

12.1.3.W 85/26
Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne i 
monitorujące

Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów 
przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze 
środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów

[2020] 359/567-
63%

252/420-60% 6 048 6 048 0

12.1.3.2. W 85/26
Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony 
środowiska

Liczba przeprowadzonych kontroli [2020] 1291 950 6 048 6 048 0

12.1.4.W 85/26 Ochrona środowiska przed hałasem
Liczba nowopowstałych programów ochrony przed 
hałasem dla terenów poza aglomeracjami

[2020] 0 0 62 62 0

12.1.4.1. W 85/26 Poprawa stanu akustycznego środowiska

Liczba opracowanych programów ochrony środowiska 
przed hałasem do liczby odcinków dróg, na których 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu

[2020] 0/0 0/0 62 62 0

12.1.6.W 85/26 Zapewnienie prawidłowego gospodarowania odpadami
Liczba załatwionych spraw w zakresie gospodarowania 
odpadami w danym roku

[2020] 104 12158 135 135 0

Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do 
prowadzenia termicznego przekształcania odpadów, 
składowania odpadów albo prowadzenia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Liczba osób przystępujących do egzaminu 
stwierdzającego kompetencje w zakresie prowadzenia 
termicznego przekształcania odpadów, składowania 
odpadów albo prowadzenia obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych w danym roku

[2020] 3 16

Poprawa jakości środowiska

Suma załatwionych spraw w zakresie odpadów 
wydobywczych, substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska w danym roku,oraz  
zweryfikowanych sprawozdań dotyczących produktów, 
opakowań i gospodarki odpadami w danym roku 

[2020] 81 12000

Reglamentowanie uprawnień w zakresie gospodarki 
odpadami w celu zapewnienia życia, zdrowia ludzi i 
środowiska

Liczba wydanych, zmienionych, przeniesionych decyzji w 
zakresie gospodarki odpadami

[2020] 20 142

Razem

Razem

12.1.6.1. W 85/26 135 0135



12.2.W 85/26 x x [2020] x x 2 168 2 168 0

12.2.1.W 85/26 Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych
Powierzchnia parków krajobrazowych i obszarów 
chronionego krajobrazu (w ha)

[2020] 742659,97 742659,97 1 670 1 670 0

Ochrona walorów krajobrazowych Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu (w ha) [2020] 625472,37 625472,37

Ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości 
historycznych i kulturowych w parkach krajobrazowych i ich 
otulinach

Powierzchnia obszarów chronionych w parkach 
krajobrazowych (w ha)

[2020] 251232,1 251232,1

Rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień z 
podatku od nieruchomości

Liczba gmin objętych rekompensatą w danym roku w 
stosunku do liczby gmin w województwie

[2020] 4/102 0/102  

12.2.1.3. W 85/26
Naprawa szkód wyrządzonych w uprawach i płodach 
rolnych przez zwierzynę łowną 

Liczba złożonych wniosków w danym roku w stosunku do 
liczby wypłaconych odszkodowań

[2020] 19/12 19/12 40 40 0

12.2.2.W 85/26
Rozwijanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki 
leśnej

Powierzchnia zalesionych gruntów w danym roku [2020] 0,70 ha 0,70 ha 498 498 0

12.2.2.1. W 85/26 Zachowanie i powiększenie lesistości
Ilość zrealizowanych wniosków w danym 
roku/powierzchnia zalesionych gruntów w danym roku

[2020] 1/0,70 
(szt/ha)

1/0,70 (szt/ha) 57 57 0

12.2.2.4. W 85/26 Przeciwdziałanie kłusownictwu
Ilość działań podejmowanych w celu ograniczenia 
kłusownictwa (szt)

[2020] 350 260 441 441 0

12.3.W

Minister właściwy do spraw 
energii;

Minister właściwy do spraw 
środowiska

85/26 x x [2020] x x 505 505 0

12.3.1.W 85/26 Zapewnienie prawidłowego gospodarowania emisjami Liczba załatwionych spraw z zakresu ochrony powietrza [2020] 64 85 505 505 0

Osiągnięcie standardów jakości powietrza
Liczba sporządzonych programów ochrony powietrza dla 
ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie norm 
emisji zanieczyszczeń

[2020] 0/2 1/2

Doskonalenie technologii produkcji w celu ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych

Liczba wydanych, zmienionych lub wygaszonych 
decyzji(w szt.)

[2020] 25 25

Zapewnienie prawidłowej gospodarki emisjami 
zanieczyszczeń do powietrza

Liczba załatwionych spraw [2020] 39 59

12.4.W 85/26 x x [2020] x x 310 310 0

12.4.1.W 85/26
Zapewnienie wykorzystywania i rozpoznawania zasobów 
kopalin geologicznych

Stosunek liczby koncesji geologicznych obowiązujących 
na koniec roku do liczby koncesji obowiązujących w roku 
ubiegłym

[2020] 114/112 
(101,78%)

113/114 (99%) 310 310 0

12.4.1.1. W 85/26
Racjonalne zagospodarowanie i wydobywanie kopalin 
stałych, wód leczniczych, termalnych i solanek

Stosunek liczby udzielonych i zmienionych koncesji na 
wydobywanie kopalin stałych, wód leczniczych, 
termalnych i solanek do liczby koncesji udzielonych i 
zmienionych w roku ubiegłym

[2020] 16/13 14/16 127 127 0

12.4.1.2. W 85/26
Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geologicznej 
podmiotom gospodarczym i ludności

Liczba udostępnionych informacji geologicznych 
(opracowań geologicznych) w danym roku

[2020] 903 600 60 60 0

12.4.1.3. W 85/26
Zapewnienie rozpoznania budowy, warunków i zasobów 
geologicznych oraz ich ochrony

Liczba zatwierdzonych projektów robót geologicznych w 
danym roku / Liczba zatwierdzonych dokumentacji 
dodatków geologicznych w danym roku

[2020] 28/31 24/28 123 123 0

12.5.W 85/26 x x [2020] x x 873 873 0

012.2.1.1. W 85/26 1 630 1 630

012.3.1.2. W 85/26 505 505



Realizacja działań w zakresie stref ochronnych ujęć wody

Stosunek liczby wydanych aktów prawa miejscowego 
ustanawiających strefy ochronne ujęć wody w stosunku 
do liczby złożonych wniosków o wydanie aktów prawa 
miejscowego ustanawiających strefy ochronne ujęć wody 
(szt./szt.)

[2020] 0/9 8/8

Realizacja działań w zakresie bezpieczeństwa 
powodziowego

Liczba strategicznych dokumentów w gospodarce wodnej 
podlegających uzgodnieniu bądź opiniowaniu przez 
wojewodę (w szt.)

[2020] 106 110

Realizacja działań w zakresie stref ochronnych ujęć wody

Stosunek liczby wydanych aktów prawa miejscowego 
ustanawiających strefy ochronne ujęć wody w stosunku 
do liczby złożonych wniosków o wydanie aktów prawa 
miejscowego ustanawiających strefy ochronne ujęć wody 
(szt./szt.)

[2020] 0/9 8/8

Realizacja działań w zakresie stref ochronnych ujęć wody
Stosunek liczby zatwierdzonych analiz ryzyka dla ujęć 
wód podziemnych  w stosunku do liczby złożonych analiz 
dla ujęć wód (szt./szt.)

[2020] 16/26 20/20

Realizacja działań w zakresie bezpieczeństwa 
powodziowego

Liczba strategicznych dokumentów w gospodarce wodnej 
podlegających uzgodnieniu bądź opiniowaniu przez 
wojewodę (w szt.)

[2020] 106 110

12.5.3.W 85/26
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
mieszkańcom województwa

Powierzchnia województwa świętokrzyskiego 
przypadająca na jeden magazyn przeciwpowodziowy 
(km2/szt.)

[2020] 11710/2 11710/2 734 734 0

12.5.3.5. W 85/26
Utrzymanie i doposażenie Wojewódzkich magazynów 
Przeciwpowodziowych

Liczba odpowiednio przygotowanych i wyposażonych 
Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych (w szt)

[2020] 2 2 734 734 0

13 1 879 522 1 879 522 0

13.1.W 85/26 x x [2020] x x 170 547 170 547 0

13.1.1.W 85/26
Zapewnienie klientom pomocy społecznej dobrej jakości 
usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej 
obsługi przez wykwalifikowaną kadrę.

Liczba jednostek, w których nie wykazano 
nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek 
skontrolowanych (liczba/liczba)

[2020] 27/65 29/43 1 091 1 091 0

13.1.1.2. W 85/26
Zapewnienie klientom pomocy społecznej dobrej jakości 
usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej 
obsługi przez wykwalifikowaną kadrę.

Stosunek liczby jednostek skontrolowanych w danym 
roku do liczby jednostek podlegających kontroli 
(liczba/liczba)

[2020] 70/283 56/279 1 091 1 091 0

13.1.2.W 85/26
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez 
realizację działań z zakresu pomocy społecznej.

Liczba osób objętych pomocą społeczną (osoba). [2019] 51 123 50 000 159 433 159 433 0

Zapewnienie pomocy finansowej gospodarstwom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych [2020] 16142 17500

Zapewnienie pomocy finansowej osobom i rodzinom 
będącym w trudnej sytuacji życiowej

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały, 
zasiłek okresowy, zasiłek celowy, wynagrodzenie za 
sprawowanie opieki oraz liczba mieszkańców dps 
przyjętych do domu przed 1.01.2004 r. (liczba)

[2019] 19 219 19 500

Wsparcie osób wykluczonych społecznie poprzez 
poszerzenie zakresu świadczonych usług z pomocy 
społecznej

Liczba osób objętych projektami (Liczba) [2020] 650 670

13.1.2.2. W 85/26
Nabywanie i odbudowywanie umiejętności społecznych 
przez osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Liczba osób objętych pomocą w formie specjalistycznych 
usług opiekuńczych i usług świadczonych przez śds w 
danym roku (Liczba).

[2019] 2 685 2 800 29 763 29 763 0

12.5.1.1. W 85/26 139 139

12.5.1.W 85/26 139 139

0

Razem

0

13.1.2.1. W 85/26 107 849 107 849 0



Wsparcie i udzielenie fachowej pomocy ofiarom i 
sprawcom przemocy

Liczba osób objętych pomocą OW, OIK, SOW i w 
ramach programów korekcyjno-edukacyjnych w danym 
roku (Liczba).

[2019] 2 377 1 600

Ocena stanu przestrzegania przepisów prawa z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Stosunek liczby jednostek w których wykryto 
nieprawidłowości do liczby jednostek poddanych kontroli.

[2020] 4./5 7./8

13.1.2.6. W 85/26
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i 
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach 
programu w danym roku (Liczba).

[2020] 48 422 50 000 20 968 20 968 0

13.1.3.W 85/26
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu 
do ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów 
prawa.

Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 
w stosunku do wszystkich wydanych orzeczeń 
(Liczba/liczba).

[2020] 34 984./35 
477

34 000./35 000 9 859 9 859 0

13.1.3.2. W 85/26
Wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób 
niepełnosprawnych.

Liczba programów zrealizowanych w danym roku do 
liczby złożonych wniosków.

[2020] 4./67 2./78 66 66 0

Zapewnienie zgodnego ze standardami orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Liczba orzeczeń zmienionych w całości lub w części w 
stosunku do wszystkich orzeczeń wydanych w II instancji 
(Liczba/liczba).

[2020] 1 470./2 
647

1 500./3 000

Zapewnienie zgodnego ze standardami orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Liczba powiatowych zespołów ds. orzekania o 
niepełnosprawności objętych w danym roku kontrolą 
WPSiZ w stosunku do wszystkich powiatowych zespołów 
ds. orzekania o niepełnosprawności w województwie 
świętokrzyskim.

[2020] 3./12 6./12

13.1.3.5. W 85/26
Zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji 
świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach 
turnusów rehabilitacyjnych.

Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów 
wpisanych do rejestru.

[2020] 2./24 8./20 78 78 0

13.1.4.W 85/26 Zapewnienie osobom w podeszłym wieku dziennej opieki.
Liczba projektów zrealizowanych w danym roku do liczby 
złożonych projektów.

[2020] 79% 
(55/.69)

100% (70./70) 164 164 0

13.1.4.1. W 85/26 Zapewnienie osobom w podeszłym wieku dziennej opieki.
Liczba projektów zrealizowanych w danym roku do liczby 
złożonych projektów.

[2020] 79% 
(55./69)

100 % (70./70) 164 164 0

13.3.W
Minister właściwy do spraw 

rodziny
85/26 x x [2020] x x 58 58 0

13.3.1.W 85/26
Tworzenie warunków do integracji, koordynacja oraz 
wspieranie form integracji środowisk kombatanckich

Liczba podjętych działań:
a) liczba rozpatrywanych spraw i inicjatyw realizowanych 
w ramach integracji środowisk kombatanckich oraz 
koordynacji ich działań   (w szt.)  b) liczba posiedzeń 
Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej (w szt.)         
- w danym roku

[2020] 1/2 2/2 58 58 0

13.3.1.4. W 85/26
Tworzenie warunków do integracji, koordynacja oraz 
wspieranie form integracji środowisk kombatanckich

Liczba podjętych działań:
a) liczba rozpatrywanych spraw i inicjatyw realizowanych 
w ramach integracji środowisk kombatanckich oraz 
koordynacji ich działań   (w szt.)  b) liczba posiedzeń 
Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej (w szt.)         
- w danym roku

[2020] 1/2 2/2 58 58 0

13.4.W 85/26 x x [2020] x x 1 708 917 1 708 917 0

Zapewnienie funkcjonowania placówek sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3 umożliwiające rodzicom i 
opiekunom tych dzieci podjęcie aktywności zawodowej

Liczba nowo powstałych placówek opieki nad dziećmi do 
lat 3 w stosunku do liczby funkcjonujących tego typu 
placówek w województwie

[2020] 4/99 16/91

Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie.
Liczba wypłaconych świadczeń ze świadczeń rodzinnych, 
ze świadczeń wychowawczych  i funduszu 
alimentacyjnego (Liczba)

[2020] 4 236 589 4 191 600

13.1.2.5. W 85/26 853 853 0

13.4.1.W 85/26 1 666 714 1 666 714

13.1.3.3. W 85/26 9 715 9 715

0

0



13.4.1.1. W 85/26
Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej 
oraz w sytuacji braku egzekucji należnych świadczeń 
alimentacyjnych.

Średniomiesięczna liczba wypłaconych świadczeń w 
ramach systemu świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego w (szt) (Liczba)

[2020] 160 107 157 625 508 608 508 608 0

13.4.1.2. W 85/26
Zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 umożliwiając 
rodzicom i opiekunom tych dzieci podjęcie aktywności 
zawodowej

Liczba nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 w stosunku do liczby dzieci w wieku do lat 3 w 
województwie

[2020] 77/42542 500/41490 252 252 0

13.4.1.4. W 85/26 Pomoc rodzinom wielodzietnym Liczba rodzin, którym wydano „Karty Dużej Rodziny”. [2019] 14 410 2 500 21 21 0

13.4.1.5. W 85/26 Wspieranie rodziców i opiekunów w wychowywaniu dzieci.
Liczba wypłaconych świadczeń w ramach Programu 
Rodzina 500+  (w szt.)  (Liczba)

[2020] 2 334 838 2 300 000 1 157 833 1 157 833 0

13.4.1.6. W 85/26
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin wychowujących dzieci z 
ciężkim i niedwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną 
chorobą zagrażającą życiu.

Liczba wypłaconych jednorazowych świadczeń w 
wysokości 4 tys. zł.

[2020] 87 100 0 0 0

13.4.2.W 85/26
Zapewnienie opieki dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Stosunek liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej do liczby dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej ogółem (rodziny zastępcze i całodobowe 
placówki opiekuńczo-wychowawcze) w (%) (Liczba/liczba 
w %).

[2020] 73% (1 
427./1 964)

73% (1 427./1 964) 42 203 42 203 0

Rozwój systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Liczba zawiązanych adopcji. [2020] 56 45

Rozwój systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Liczba wypłaconych świadczeń w ramach Programu 
"Dobry start".

[2020] 134 443 135 000

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

Stosunek liczby jednostek skontrolowanych w danym 
roku do liczby jednostek podlegających kontroli.

[2020] 9./216 17./216

14 703 703 0

14.1.W 85/26 x x [2020] x x 488 488 0

Zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowego 
pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb 
zatrudnienia w danym roku (w os.).

[2020] 22 22

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznych 
służb zatrudnienia.

Stosunek liczby skontrolowanych jednostek, w których 
stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia do liczby 
jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.).

[2020] 33% (1./3) 50% (4./8)

Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad 
realizacją zadań przez urzędy pracy.

Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby 
jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.).

[2020] 20% (3./15) 53% (8./15)

Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad 
realizacją zadań przez urzędy pracy.

Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby 
pracowników wykonujących kontrole
(w szt./1 os.; w szt./os.).

[2020] 3./5 8./6

14.1.5.W 85/26
Zapewnienie spełniania warunków koniecznych do 
uzyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej i 
zakładów aktywności zawodowej.

Stosunek liczby jednostek, w których stwierdzono 
nieprawidłowości do liczby jednostek skontrolowanych (w 
%; w szt./szt.).

[2020] 38% (3./8) 47% (8./17) 141 141 0

Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zakładów 
pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej.

Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby 
jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.).

[2020] 21% (8./39) 44% (17./39)

Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zakładów 
pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej.

Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby 
pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w 
szt./os.)

[2020] 8./2 17./2

14.3.W

Minister właściwy do spraw 
członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej;

Minister właściwy do spraw 
zagranicznych

85/26 x x [2020] x x 215 215 0

0

Razem

13.4.2.4. W 85/26 42 203 42 203

14.1.1.2. W 85/26 347 347

14.1.1.W 85/26 347 347

0

0

14.1.5.4. W 85/26 141 141 0



Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami 
partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz 
rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju 
społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów 
społeczno-gospodarczych 

Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, 
stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i 
rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, 
zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby 
zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową (w %; 
szt./szt.)

[2020] 1/5-20% 4/4-100%

Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego

Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz 
misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.)

[2020] 9 10

Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami 
partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz 
rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju 
społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów 
społeczno-gospodarczych 

Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, 
stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i 
rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, 
zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby 
zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową (w %; 
szt./szt.)

[2020] 1/5-20% 4/4-100%

Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego

Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz 
misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.)

[2020] 9 10

16 16 013 16 013 0

16.1.W 85/26 x x [2020] x x 15 943 15 943 0

16.1.1.W 85/26

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 zasadnych skarg na działania organu  I instancji. 
(szt.)

[2020] 1 1 12 650 12 650 0

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej dot. spraw obywatelskich

 Liczba spraw zrealizowanych w urzędach gmin z 
zakresu spraw obywatelskich 

[2020] 739 369 840 000

 Zapewnienie prawidłowej realizacji przez samorząd 
gminny  zadań zleconych ustawami z zakresu spraw 
obywatelskich

 Stosunek liczby  kontroli do liczby jednostek samorządu 
gminnego realizujących zadania zlecone (sprawy 
obywatelskie) (w %)

[2020] 3% [3/102] 9% [9/102]

16.1.1.3. W 85/26
Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem spraw z zakresu 
administracji rządowej dot. obsługi administracyjnej 
obywatela

Ilość uchylonych rozstrzygnięć wojewody przez WSA w 
stosunku do złożonych skarg (%)

[2020] 16% [2/12] 10% [1/10] 111 111 0

16.1.1.4. W 85/26
Realizacja ustawowego prawa obywatela  do posiadania  
dokumentu paszportowego 

Liczba wydanych dokumentów paszportowych (szt.) [2020] 15 036 18 000 1 173 1 173 0

16.1.3.W 85/26
Zapewnienie realizacji wniosków dot. obywatelstwa 
polskiego

Stosunek liczby wniosków zwróconych do liczby 
przekazanych do MSW (%)

[2020] 3% [1/29] 0% [0/40] 190 190 0

16.1.3.1. W 85/26
Prawidłowa realizacja wniosków dot. obywatelstwa 
polskiego 

Liczba przyjętych wniosków o nadanie obywatelstwa 
polskiego (szt.) 

[2020] 56 70 178 178 0

16.1.3.2. W 85/26
Zapewnienie wsparcia repatriantom oraz członkom ich 
rodzin

Liczba przybyłych repatriantów którym udzielono pomocy 
w stosunku do liczby przybyłych repatriantów (%)

[2020] 100% [1/1] 100% [4/4] 12 12 0

14.3.1.W 85/26 215 215 0

0

Razem

14.3.1.2. W 85/26 215 215

16.1.1.2. W 85/26 11 366 11 366 0



 Zapewnienie prawidłowej obsługi zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej związanych z 
prowadzeniem centralnej  ewidencji działalności 
gospodarczej oraz z prowadzeniem rejestrów 
przechowawców akt osobowych i płacowych

Liczba jednostek samorządu terytorialnego województwa 
świętokrzyskiego objętych dofinansowaniem w danym 
roku 

[2020] 103 103

Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli i 
funkcjonowania administracji publicznej

Liczba zaleceń lub wniosków dot. usprawnienia 
funkcjonowania jedn. kontrolowanej do liczby 
przeprowadzonych kontroli (ułamek zwykły)

[2020] 166/33 150/36

Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli i 
funkcjonowania administracji publicznej

Ilość stwierdzonych nieprawidłowości/Liczba 
przeprowadzonych kontroli (ułamek zwykły)

[2020] 43/33 50/36

16.1.4.2. W 85/26
Zapewnienie realizacji zadania z zakresu administracji 
rządowej, związanego z prowadzeniem rejestrów 
przechowawców akt osobowych i płacowych 

Stopień realizacji rocznego planu kontroli 
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 
przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej  
(w%)

[2020] 8/5 (160%) 5/5 (100%) 8 8 0

Przestrzeganie prawa przez nadzorowane podmioty

Liczba wyeliminowanych z obrotu prawnego wadliwych 
aktów podjętych przez nadzorowane podmioty w 
stosunku do wszystkich podjętych i doręczonych aktów 
(%)

[2020] 1,02% 
(70/6858)

1,02% (70/6858)

Prowadzenie nadzoru nad jst i wojewódzką administracją 
zespoloną

Liczba przeprowadzonych kontroli/liczba jednostek 
samorządu terytorialnego i wojewódzkiej administracji 
zespolonej (w %)

[2020] 37/129 40/129

Zapewnienie właściwej realizacji zadań Wojewody 
wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
innych aktów prawnych

Liczba aktów opublikowanych w stosunku do liczby aktów 
przesłanych w roku do publikacji (%)

[2020] 97,65% 
(4862/4979)

98,9% (4500/4550)

16.1.4.5. W 85/26

Weryfikacja przestrzegania przez tłumaczy przysięgłych 
poprawności prowadzenia repertorium oraz pobierania 
wynagrodzenia za tłumaczenia zgodne z rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości

Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy przysięgłych 
do liczby tłumaczy przysięgłych w województwie (%)

[2020] 25/187 25/185 165 165 0

16.1.4.6. W 85/26
Zapewnienie prawidłowej obsługi przedsiębiorców w 
zakresie  prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

Liczba podpisanych w danym roku umów dotacji z 
gminami w stosunku do liczby gmin w województwie 
świętokrzyskim (w%)

[2020] 102/102 
(100%)

102/102 (100%) 1 233 1 233 0

16.2.W

Minister właściwy do spraw 
wyznań religijnych oraz 

mniejszości narodowych i 
etnicznych

85/26 x x [2020] x x 16 16 0

16.2.1.W 85/26
Zapewnienie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie 
respektowania ich praw

Liczba zrealizowanych spraw (szt.) [2020] 6 20 16 16 0

16.2.1.1. W 85/26
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 
integracji społeczności romskiej w Polsce (%)

[2020] 100% [2/2] 100% [2/2] 16 16 0

16.3.W 85/26 x x [2020] x x 54 54 0

16.3.1.W 85/26
Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykonywania 
ustawowych zadań wojewody względem kościołów i 
związków wyznaniowych

Liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między 
Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi (szt.)

[2020] 153 150 54 54 0

16.3.1.2. W 85/26 Uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Liczba rozstrzygniętych spraw (szt.) [2020] 1 1 41 41 0

16.3.1.3. W 85/26 Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego Liczba przyjętych powiadomień i wydanych zaświadczeń [2020] 145 130 13 13 0

17 287 287 0

17.2.W 85/26 x x [2020] x x 287 287 0

16.1.4.W 85/26 3 103 3 103 0

0

Razem

16.1.4.4. W 85/26 1 697 1 697



17.2.1.W 85/26
Zapewnienie właściwej realizacji zadań w zakresie 
desygnacji w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 

Liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby 
kontroli zleconych przez Ministra (w %)

[2020] 1/1 (100%) 1/1 (100%) 208 208 0

17.2.1.1. W 85/26
Zapewnienie właściwej realizacji zadań w zakresie 
desygnacji w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 

Liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby 
kontroli zleconych przez Ministra (w %)

[2020] 1/1 (100%) 1/1 (100%) 204 204 0

17.2.1.6. W 85/26
Zapewnienie właściwego zamknięcia programu ZPORR 
2004-2006 w województwie

Liczba przekazanych do IZ ZPORR informacji, raportów 
dot. zamykania programu w województwie

[2020] 0 0 4 4 0

17.2.2.W 85/26 Monitorowanie zapewnienia trwałości projektów.
Liczba przeprowadzonych kontroli trwałości/liczba 
planowanych kontroli trwałości (liczba/liczba).

[2020] 3./5 9./9 79 79 0

17.2.2.1. W 85/26 Monitorowanie zapewnienia trwałości projektów. 
Liczba przeprowadzonych kontroli trwałości/liczba 
planowanych kontroli trwałości (liczba/liczba).

[2020] 3./5 9./9 79 79 0

18 3 339 3 339 0

18.7.W 85/26 x x [2020] x x 3 339 3 339 0

18.7.2.W 85/26

Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno-organizacyjnej 
systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, której 
podstawą będą stanowić punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej

Odsetek uruchomionych punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ 
wszystkich punktów w województwie

[2020] 50/50 
(100%)

50/50 (100%) 3 339 3 339 0

18.7.2.8. W 85/26

Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno-organizacyjnej 
systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, której 
podstawą będą stanowić punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej

Odsetek uruchomionych punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ 
wszystkich punktów w województwie

[2020] 50/50 
(100%)

50/50 (100%) 3 339 3 339 0

19 31 975 31 975 0

19.1.W 85/26 x x [2020] x x 5 436 5 436 0

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Stosunek liczby kontroli, w których wykryto 
nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli 
ogółem (w szt./szt.)

[2020] 0/0 1/1

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych 
instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw 
kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

Liczba:1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla 
których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) 
kandydatów na kierowców wykonujących przewóz 
drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne 
(w os.)

[2020] 64;2024 160;2200

Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie przestrzegania 
przepisów w zakresie transportu drogowego

Stosunek liczby kontroli, w których wykryto 
nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli 
ogółem (w szt./szt.)

[2020] 47% 
(2358/4987)

39% (1905/4896)

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Liczba przeprowadzonych kontroli i ocen organizacji 
ruchu (w szt.)

[2020] 0 1

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu 
drogowego w zakresie organizowanych pielgrzymek

Liczba dokonanych przez organy zarządzające ruchem 
na drogach i policję uzgodnień tras pielgrzymek 
przekazanych do ŚUW oraz liczba uzgodnionych tras 
pielgrzymek

[2020] 149;21 218;30

Zapewnienie efektywnego wykonywania nadzoru nad 
bezpieczeństwem transportu drogowego.

Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby 
inspektorów transportu drogowego (w szt./1 os.; w 
szt./os.)

[2020] 277 
(4987/18)

306 (4896/16)

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych 
instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw 
kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

Liczba:1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla 
których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) 
kandydatów na kierowców wykonujących przewóz 
drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne 
(w os.)

[2020] 64;2024 160;2200

Zapewnienie zgodnego z prawem działania ośrodków 
szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy

Stosunek liczby ośrodków szkolenia i ośrodków 
doskonalenia techniki jazdy objętych kontrolą do liczby 
takich ośrodków ogółem (w %; w szt./szt.)

[2020] 1/44*100 
(2,27%)

1/44*100 (2,27%)

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie przewozu 
towarów niebezpiecznych

Liczba:1) osób, dla których zorganizowano egzamin ADR 
(w os.) oraz 2) liczba wydanych zaświadczeń ADR lub 
wtórników (w szt.)

[2020] 786;782 930;900

Razem

Razem

19.1.2.W 85/26 4 916

19.1.2.1. W 85/26 4 455 4 455

461

04 916

0

019.1.2.3. W 85/26 461



19.1.4.W 85/26
Poprawa dostępności komunikacyjnej przez utworzenie 
spójnej sieci dróg powiatowych i gminnych

Stosunek długości dróg powiatowych i gminnych 
wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i 
wyremontowanych do łącznej długości dróg powiatowych 
i gminnych (w %; km/km)

[2020] 286,89 
km/26 921,1 km 

(1,07%)

466,40 km/27 
169,7 km (1,72%)

520 520 0

19.1.4.6. W 85/26

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie 
dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, 
zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej 
w wymiarze lokalnym 

Długość wybudowanych (rozbudowanych), 
przebudowanych i  wyremontowanych dróg powiatowych i 
gminnych (w km)

[2020] 286,89 km 466,40 km 520 520 0

19.5.W 85/26 x x [2020] x x 26 539 26 539 0

19.5.1.W 85/26
Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją 
publiczną

Przeciętne obniżenie kosztów przejazdu komunikacją 
publiczną (w %; w zł/zł)

[2020] 17 678 
747,99 zł/34 643 
833,02 zł*100% 

51,03 %

26 500 000,00 
zł/51 930 237,12 
zł*100% 51,03 %

26 539 26 539 0

Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją 
publiczną

Liczba sprzedanych biletów ulgowych podlegających 
refundacji (w tys. szt.):a) jednorazowychb) miesięcznych

[2020] 473,913 
tys. szt. 168,883 

tys. szt.

739,652 tys. szt. 
251,243 tys. szt.

Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją 
publiczną

Średnia miesięczna liczba przejazdów objętych 
refundacją (w tys. szt.)

[2020] 
(473,913+(168,88
3*40))/12=602,436 

tys. szt.

(739,652+(251,243
*40))/12=899,114 

tys. szt.

20 189 782 189 782 0

20.1.W 85/26 x x [2020] x x 50 175 50 175 0

20.1.1.W 85/26
Zapewnienie zgodnego z prawem, sprawnego i 
efektywnego działania podmiotów świadczących usługi z 
zakresu ochrony zdrowia.

Stosunek liczby zrealizowanych zaleceń pokontrolnych do 
liczby wydanych zaleceń pokontrolnych
(liczba/liczba).

[2020] 13/12 15/15 8 392 8 392 0

20.1.1.4. W 85/26
Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących sytuacji 
zabezpieczenia opieki zdrowotnej oraz potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców województwa.

Liczba sporządzonych sprawozdań, raportów, analiz / 
liczba zarejestrowanych podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Liczba/liczba).

[2020] 3 484./920 3 550./890 365 365 0

20.1.1.5. W 85/26
Zapewnienie prawidłowego nadzoru specjalistycznego w 
zakresie ochrony zdrowia w poszczególnych dziedzinach 
medycznych.

Liczba przeprowadzonych kontroli przez konsultantów 
wojewódzkich (Liczba)

[2020] 55 60 728 728 0

20.1.1.6. W 85/26
Zapewnienie prawidłowości i aktualności zapisów w 
księgach rejestrowych podmiotów leczniczych 
funkcjonujących na terenie województwa.

Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli w podmiotach 
leczniczych zarejestrowanych w rejestrze Wojewody 
Świętokrzyskiego do ogólnej liczby podmiotów 
(Liczba/liczba).

[2020] 23/618 21/625 408 408 0

20.1.1.7. W 85/26
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lecznictwa 
uzdrowiskowego na terenie gmin uzdrowiskowych.

Liczba spraw wpływających. [2020] 13 15 3 058 3 058 0

Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej postępowań 
przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o 
Zdarzeniach Medycznych.

Liczba złożonych wniosków do liczby posiedzeń 
(Liczba/liczba).

[2020] 25/50 20/55

Zaspokajanie przez Wojewodę zasądzonych roszczeń 
obywateli wobec Skarbu Państwa z tytułu rent oraz 
odszkodowań w zakresie ochrony zdrowia

Liczba zrealizowanych wypłat rent i odszkodowań w 
zakresie ochrony zdrowia

[2020] 27(A-27, B-
0)

27(A-27, B-0)

Zapewnienie warunków podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych personelu medycznego.

Liczba osób, które zostały skierowane do szkolenia 
specjalizacyjnego/Liczba złożonych wniosków o 
rozpoczęcie specjalizacji (Liczba/liczba).

[2020] 116/198 117/123

Zapewnienie finansowania dodatku do wynagrodzenia dla 
lekarzy pełniących funkcję kierownika specjalizacji. 

Liczba kierowników specjalizacji, którzy otrzymali 
dodatek do wynagrodzenia. 

[2020] x 250

Razem

0

478

19.5.1.2. W 85/26 26 539 26 539

0

0

20.1.1.8. W

20.1.1.9. W 85/26 3 355 3 355

85/26 478



20.1.3.W 85/26

Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom 
korzystającym z niektórych świadczeń rodzinnych i 
niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz osobom 
bezrobotnym i osobom niepodlegającym ubezpieczeniu 
zdrowotnemu z innego tytułu.

Liczba świadczeń zapłaconych za osoby uprawnione 
(Liczba).

[2019] 587 088 565 500 41 772 41 772 0

20.1.3.1. W 85/26

Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom 
korzystającym z niektórych świadczeń rodzinnych i 
niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz osobom 
bezrobotnym i osobom niepodlegającym ubezpieczeniu 
zdrowotnemu z innego tytułu.

Liczba świadczeń zapłaconych za osoby uprawnione 
(Liczba).

[2019] 587 088 565 500 41 772 41 772 0

20.1.4.W 85/26
Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
osobom innym niż ubezpieczone

Liczba wydanych przez gminy decyzji administracyjnych 
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 
(Liczba)

[2020] 2 111 2 000 11 11 0

20.1.4.3. W 85/26
Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
osobom innym niż ubezpieczone.

Liczba wydanych przez gminy decyzji administracyjnych 
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 
(Liczba).

[2020] 2 111 2 000 11 11 0

20.2.W
Minister właściwy do spraw 

zdrowia
85/26 x x [2020] x x 77 937 77 937 0

20.2.1.W 85/26
Zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego   

Liczba jednostek systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego do liczby mieszkańców 
województwa (liczba)

[2020] 49 
zespołów na 1.230 

tys.

49 zespołów na 
1.230 tys.

77 937 77 937 0

20.2.1.2. W 85/26
Zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego 

Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego 
na miejsce zdarzenia w stosunku do 
maksymalnego czasu dotarcia, liczony od chwili przyjęcia 
zgłoszenia przez dyspozytora medycznego (minuty)

[2020] 14,48 min. 
w mieście                             

21,37 min poza 
miastem

10 min. w mieście                             
18 min poza 

miastem
77 937 77 937 0

20.3.W 85/26 x x [2020] x x 966 966 0

20.3.2.W 85/26
Zmniejszenie liczby przypadków stwierdzonych 
nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi i 
wyrobami medycznymi

Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono 
nieprawidłowości, do liczby przeprowadzonych kontroli

[2020] 30/256 
(11,72%)

80/170 (47,06%) 966 966 0

20.3.2.1. W 85/26

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy 
stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
znajdujących się w hurtowniach, aptekach i placówkach 
obrotu pozaaptecznego

Stosunek liczby jednostek, w których wydano zalecenia i 
decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości do liczby skontrolowanych jednostek 
liczba/liczba (%)

[2020] 30/256 
(11,72%)

80/170 (47,06%) 966 966 0

20.5.W 85/26 x x [2020] x x 60 704 60 704 0

20.5.1.W 85/26
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony 
zdrowia

Liczba działań o charakterze profilaktycznym w danym 
roku/ liczba uczestników tych działań (szt./os.)

[2019] 
9157/689221

8100/623600 2 625 2 625 0

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej chorób i promowanie 
zachowań prozdrowotnych

Liczba działań podejmowanych w ramach programów o 
charakterze profilaktycznym w danym roku/ liczba 
uczestników tych działań (szt./os.)

[2019] 
3322/196948

2455/158850

Upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości 
dotyczącej promowania zachowań prozdrowotnych oraz 
chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

Liczba podejmowanych działań nieprogramowych o 
charakterze profilaktycznym w danym roku/ liczba 
uczestników tych działań (szt./os.)

[2019] 
5809/494830

5655/459750

Zapewnienie stosowania przepisów prawa dotyczących 
standardów higieniczno- sanitarnych na nadzorowanym 
terenie

Liczba obiektów poddanych kontroli z 
nieprawidłowościami/ liczba obiektów skontrolowanych 
(szt./szt.)

[2019] 1971/13659 1615/12728

Zapewnienie stosowania przepisów prawa dotyczących 
standardów higieniczno- sanitarnych na nadzorowanym 
terenie

Liczba wydanych rozstrzygnięć administracyjnych/ ogólna 
liczba wpływających wniosków (szt./szt.)

[2019] x 176/197

0

20.5.2.W 85/26 30 510 30 510

20.5.1.2. W 85/26 2 625 2 625

0



Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach 
nadzorowanych

Liczba negatywnych kontroli/ ogólna liczba kontroli 
(szt./szt.)

[2019] 2176/17380 1772/16816

Nadzór nad realizacją działań Powiatowych Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych w zakresie nadzoru 
bieżącego

Liczba kontroli/auditów PSSE ze stwierdzonymi 
niezgodnościami/ ogólna liczba kontroli/auditów PSSE 
(szt./szt.)

[2019] x 9/19

20.5.2.3. W 85/26
Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i 
zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, 
projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania

Liczba zajętych stanowisk pozytywnych/ ogólna liczba 
zajętych stanowisk (szt./szt.)

[2019] 2275/2308 2313/2343 2 798 2 798 0

20.5.3.W 85/26
Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz zakażeń

Liczba osób, które zachorowały na choroby zakaźne/ 
liczba mieszkańców województwa (os./os.)

[2019] 
117513/1241546

53850/1230044 4 684 4 684 0

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakażnych i 
monitorowanie zagrożenia z tym związanego

Liczba przeprowadzonych dochodzeń 
epidemiologicznych/ liczba zarejestrowanych przypadków 
chorób zakaźnych (szt./szt.)

[2019] 
3002/117800

26850/54000

Zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez szczepienia 
ochronne

Liczba wydanych preparatów szczepionkowych (szt.) [2019] 177913 177265

Przeprowadzenie procedury stwierdzenia zgonu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa

Liczba wydanych kart zgonu; liczba zawartych umów [2020] 77;14 40;13

20.5.4.W 85/26
Ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu 
czynników środowiskowych

Liczba próbek/stanowisk pracy/źródeł promieniowania 
niespełniających wymagań/ ogólna liczba 
próbek/stanowisk pracy/źródeł promieniowania (szt./szt.)

[2019] 1861/73165 1956/68923 22 885 22 885 0

20.5.4.6. W 85/26
Pozyskiwanie danych na temat czynników mających wpływ 
na zdrowie ludzi

Liczba wykonanych oznaczeń i pomiarów oraz 
przekazanych prób (szt.)

[2019] 259379 238354 22 885 22 885 0

21 54 610 54 610 0

21.1.W 85/26 x x [2020] x x 6 893 6 893 0

Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, 
prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin 
oraz wysokiej jakości materiału siewnego

Stosunek liczby kontroli do liczby podmiotów potencjalnie 
poddanych kontroli (w szt./szt.)

[2020] 
10596/27160

11401/27160

Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, 
prawidłowości obrotu i stosowania środkow ochrony roślin 
oraz wysokiej jakości materiału siewnego

Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby 
przeprowadzonych kontroli (w szt./szt.)

[2020] 202/10596 200/11401

Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, 
prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin 
oraz wysokiej jakości materiału siewnego

Stosunek liczby kontroli do liczby pracowników 
wykonujących kontrole (w szt./os.)

[2020] 10596/54 11401/58

Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego
Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby 
przeprowadzonych kontroli (w szt./szt.)

[2020] 74/2138 80/2076

Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego
Stosunek liczby kontroli do liczby podmiotów 
podlegających kontroli (w szt./szt.)

[2020] 2138/510 2076/510

Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego
Stosunek liczby partii materiału siewnego wycofanego z 
obrotu, niespełniającego wymagań, do liczby partii 
materiału siewnego poddanego kontoli (w %; w szt./szt.)

[2020] 2,58%; 
4/155

9,74%; 15/154

Zapewnienie bepieczeństwa fitosanitarnego oraz 
prawidłowego stosowania środków ochrony roślin

Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby 
przeprowadzonych kontroli (w szt./szt.)

[2020] 128/8458 120/9325

Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz 
prawidłowego stosowania środków ochrony roślin

Stosunek liczby kontroli do liczby podmiotów 
podlegających kontroli (w szt./szt.)

[2020] 8458/26650 9325/26650

21.3.W 85/26 X X [2020] X X 33 557 33 557 0

20.5.2.1. W 85/26 27 712 27 712 0

0

Razem

20.5.3.1. W 85/26 4 684 4 684

21.1.3.2. W 85/26 1 379 1 379

21.1.3.W 85/26 6 893 6 893

0

0

21.1.3.3. W 85/26 5 514 5 514 0



Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu 
zwierząt

Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek 
skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek 
nadzorowanych, planowanych do skontrolowania zgodnie 
z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie ochrony 
zdrowia i zwalczania chorób zakażnych zwierząt (w %; w 
szt/szt)

[2020] 
12389/20150=61,4

8%

6468/7996=80,89
%

Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu 
zwierząt

Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności 
inspekcyjnych (w %; w szt/szt)

[2020] 
5421/80197=6,76

%

2772/62870=4,41
%

Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu 
zwierząt

Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby 
wszystkich wykonanych badań w zakresie ochrony 
zdrowia i zwalczania chorób zakażnych zwierząt (w %; w 
sz/szt)

[2020] 
209/88003=0,24%

118/83259=0,14%

Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych 
zwierząt oraz naruszenia norm dotyczących dobrostanu 
zwierząt

Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną 
kontrolę ( w szt/1 kontrolę; w szt/szt)

[2020] 35/14=2,5 35/14=2,5

Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych 
zwierząt oraz naruszenia norm dotyczących dobrostanu 
zwierząt

Liczba czynności inspekcyjnych (w szt) [2020] 1340 1340

Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorob zakaźncyh 
zwierząt oraz naruszenia norm dotyczących dobrostanu 
zwierząt

Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby 
wszystkich wykonanych badań (w %; w szt/szt)

[2020] 
109/76429=0,14%

20/71996=0,03%

Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych 
zwierząt oraz naruszenia norm dotyczących dobrostanu 
zwierząt

Liczba czynności inspekcyjnych (w szt) [2020] 117262 179578

Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia 
zwierzęcego i pasz

Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek 
skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek 
nadzorowanych planowanych do skontrolowania zgodnie 
z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i 
pasz (w %; w szt/szt)

[2020] 
1867/3817=48,91

%

2030/3909=51,93
%

Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia 
zwierzęcego i pasz

Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby 
wszystkich wykonanych badań w zakresie 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i 
pasz (w %; w szt/szt)

[2020] 
185/1825797=0,01

%

97/1825647=0,005
%

Zapewnienie spełniania wymagań weterynaryjnych przez 
produkty pochodzenia zwierzęcego i pasz

Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną 
kontrolę (w szt/1 kontrolę; w szt/szt)

[2020] 
245/74=3,31

245/74=3,31

Zapewnienie spełniania wymagań weterynaryjnych przez 
produkty pochodzenia zwierzęcego i pasz

Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) [2020] 3546 3546

Zapewnienie spełniania wymagań weterynaryjnych przez 
produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze

Liczba czynności inspekcyjnych (w szt) [2020] 15436067 15150892

Zapewnienie spełniania wymagań weterynaryjnych przez 
produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze

Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną 
kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt/szt)

[2020] 
853/1722513=0,00

05

822/1722587=0,00
05

21.4.W 85/26 x x [2020] x x 1 046 1 046 0

21.3.1.W 85/26 13 033 13 033 0

21.3.1.4. W 85/26 9 696 9 696

21.3.1.3. W 85/26 3 337 3 337

0

0

21.3.2.3. W 85/26 3 816 3 816

21.3.2.W 85/26 20 524 20 524

0

0

21.3.2.4. W 85/26 16 708 16 708 0



Zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania 
przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego

Stosunek liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń do 
liczby przeprowadzonych akcji kontrolnych (w szt./1 
akcję; w szt./szt.)

[2020] 70/319 80/300

Zwiększenie efektywności kontroli przestrzegania 
przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego

Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników 
Państwowej Straży Rybackiej (w szt. /1 os.; w szt./os.)

[2020] 319/7-45,57 300/7-42,85

Ograniczanie przypadków naruszania przepisów z zakresu 
rybactwa śródlądowego

Liczba skontrolowanych osób poławiających ryby na 
rzecz uprawnionych do rybactwa oraz przetwarzających i 
wprowadzających ryby do obrotu (w szt.)

[2020] (a-4539, b-
52) 4591

(a-4000, b-30) 
4030

Zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania 
przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego

Stosunek liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń do 
liczby przeprowadzonych akcji kontrolnych (w szt./1 
akcję; w szt./szt.)

[2020] 70/319 80/300

Zwiększenie efektywności kontroli przestrzegania 
przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego

Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników 
Państwowej Straży Rybackiej (w szt. /1 os.; w szt./os.)

[2020] 319/7-45,57 300/7-42,85

Ograniczanie przypadków naruszania przepisów z zakresu 
rybactwa śródlądowego

Liczba skontrolowanych osób poławiających ryby na 
rzecz uprawnionych do rybactwa oraz przetwarzających i 
wprowadzających ryby do obrotu (w szt.)

[2020] (a-4539, b-
52) 4591

(a-4000, b-30) 
4030

Zapewnienie prawidłowego wdrażania projektów w 
sektorze rybołówstwa oraz wydatkowania środków 
budżetu państwa oraz środków UE w tym zakresie

Liczba beneficjentów programu (w os. lub szt.) [2020] 25 15

Zapewnienie prawidłowego wdrażania projektów w 
sektorze rybołówstwa oraz wydatkowania środków 
budżetu państwa oraz środków UE w tym zakresie

Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków 
do liczby wniosków złożonych (w %; w szt./szt.)

[2020] 
1,08(26/24*100)

1,10(22/20*100)

21.4.5.7. W 85/26
Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji pomocy 
technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Liczba pracowników pomocy technicznej zatrudnionych 
do wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (w os.)

[2020] 11 11 465 465 0

21.5.W 85/26 x x [2020] x x 13 114 13 114 0

Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji pomocy 
technicznej PROW 2014-2020

Liczba beneficjentów programu (w os. lub szt.) [2020] 1 1

Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji pomocy 
technicznej PROW 2014-2020

Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków 
do liczby wniosków złożonych (w %; w szt./szt.)

[2020] 7/7(100%) 8/8(100%)

21.5.3.7. W 85/26
Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji Pomocy 
Technicznej PROW 2014 - 2020

Liczba pracowników PT zatrudnionych do wdrażania 
PROW 2014-2020 (w osobach)

[2020] 50(45,25 
et.)

50(45,25 et.) 5 430 5 430 0

21.5.4.W 85/26 Wsparcie produkcji rolnej
Stosunek powierzchni użytków rolnych, na których 
obniżono koszty produkcji rolnej, do ogółu użytków 
rolnych w województwie (w %; w ha/ha)

[2020] 
406354,5260/4707

43
0/470743 223 223 0

Obniżenie kosztów produkcji rolnej Wartość obniżenia kosztów produkcji (w zł/ha)
[2020] 

38896628,47/4063
54,5260

0/0

Obniżenie kosztów produkcji rolnej
Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono 
koszty gospodarowania (w ha)

[2020] 
406354,5260

0

21.5.4.8. W 85/26
Zapewnienie efektywnego i sprawnego szacowania strat w 
gospodarstwach rolnych

Liczba zweryfikowanych protokołów oszacowania szkód 
w gospodarstwach rolnych (w szt.)

[2020] 5007 300 166 166 0

21.4.1.W 85/26 581 581 0

21.4.5.W 85/26 465 465

21.4.1.3. W 85/26 581 581

0

0

21.5.4.3. W 85/26 57 57

21.5.3.W 85/26 5 430 5 430

0

0



Ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz 
polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych 

Stosunek długości urządzeń melioracyjnych 
wybudowanych, zmodernizowanych lub utrzymywanych w 
danym roku w stosunku do długości urządzeń 
melioracyjnych będących w ewidencji (w km/km)

[2020] 
111,91/1787,84

111,91/1787,84

Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz 
efektywności gospodarowania

Stosunek powierzchni gruntów objętych pracami 
geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa do 
ogólnej powierzchni gruntów rolnych w województwie (w 
%; w ha/ha)

[2020] 4,72% 
(36180/765736)

4,72% 
(36180/765736)

Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz 
efektywności gospodarowania

Powierzchnia gruntów objętych pracami geodezyjno-
urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa (w ha)

[2020] 36180 ha 36180 ha

Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz 
efektywności gospodarowania

Stosunek liczby zakończonych spraw w zakresie scalania 
gruntów do liczby prowadzonych spraw w tym zakresie 
(w %; w szt./szt.)

[2020] 40% (2/5) 40% (2/5)

Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz 
efektywności gospodarowania

Stosunek liczby powiatów realizujących zadanie scalania 
gruntów do liczby powiatów w województwie (w %; w 
szt./szt.)

[2020] 15% (2/13) 15% (2/13)

21.5.9.2. W 85/26
Ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz 
polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych 

Długość wybudowanych i utrzymywanych obiektów 
melioracji wodnych (w km)

[2020] 111,91 111,91 87 87 0

22 22 152 22 152 0

22.1.W 85/26 x x [2020] x x 22 152 22 152 0

22.1.1.W 85/26 x x [2020] x x 22 152 22 152 0

22.1.1.1. W 85/26 x x [2020] x x 22 152 22 152 0

* dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220, z późn. zm.) / dysponent części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych

Razem

0

0

21.5.9.1. W 85/26 7 374 7 374

21.5.9.W 85/26 7 461 7 461


