
Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 8

1 079

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów

16

Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi 
Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz 
innych organów opiniodawczo-doradczych i 
pomocniczych PRM i RM

Stopień zadowolenia z obsługi 
członków Rady Ministrów, zespołów i 
rad, których obsługę zapewnia KPRM, 
na podstawie ankiety

4,9 >=4,9 292

Wskaźnik % liczby projektów ustaw 
opracowanych przez RCL w stosunku 
do liczby projektów ustaw wniesionych 
przez Radę Ministrów do Sejmu 

12,5 25

Liczba dokumentów rządowych i 
innych dokumentów uzgadnianych pod 
względem formalno-prawnym z RCL

62,7
zaleŜnie od liczby 

wniesionych projektów

Liczba kolumn materiału 
wydawniczego Dziennika Ustaw i 
Monitora Polskiego w przeliczeniu na 
jednego pracownika Redakcji

1508
zaleŜnie od liczby 

wniesionych projektów

1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów Rządowe Centrum Legislacji 75 Tworzenie dobrego prawa

WyraŜona w % proporcja między 
liczbą projektów ustaw, roporządzeń 
RM i Prezesa RM opracowanych lub 
opiniowanych przez RCL, których 
niezgodność z Konstytucją nie została 
stwierdzona przez TK a liczbą aktów 
tego typu opracowanych lub 
opiniowanych przez RCL

99,5 powyŜej 98 26

1.3.3. Zarządzanie korpusem słuŜby 
cywilnej oraz podnoszenie jakości 
pracy w urzędach administracji 
rządowej

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów

16
Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i 
politycznie neutralnej kadry urzędników 
państwowych 

Odsetek uczestników szkoleń, którzy 
uwaŜają, Ŝe podnieśli swoje 
kompetencje zawodowe na skutek 
uczestnictwa w szkoleniach, na 
podstawie ankiety 

81,5% 83,7% 292

Odsetek wszczętych kontroli 
fakulatatywnych,postępowań 
wyjaśniających oraz udzielonych 
odpowiedzi w stosunku do liczby 
wniosków

68% 75%

Liczba osób korzystających z 
przdsięwzięć edukacyjnych 
realizowanych przez 
UZP(konferencje,seminaria,szkolenia,
wydawnictwa)

5000 6000

1

FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel

75 Tworzenie i ogłaszanie prawa

Miernik
Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

26

1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych
Urząd Zamówień 

Publicznych
49

Zwiększenie prawidłowości przestrzegania 
procedur wydatkowania środków publicznych

761

1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i 
kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i 
Rady Ministrów

Rządowe Centrum Legislacji

Zestawienie wydatków bud Ŝetu środków europejskich na 2010 r. w układzie zadaniowy m

1



Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

1.6.1. Nadzór nad przestrzeganiem 
zasad systemu zamówień w 
szczególności dokonywanie kontroli 
procesu udzielania zamówień w 
zakresie przewidzianym ustawą

Urząd Zamówień 
Publicznych

49
Usprawnienie wykrywania nieprwidłowści przy 
udzielaniu zamówień publicznych

Odsetek kontroli uprzednich zamówień 
współfinansowanych ze środków UE 
zakończonych w terminie 14 dni od 
dostarczenia Ŝądanych dokumentów

100% 95% 761

45 794

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42 Zapewnianie bezpieczeństwa obywateli

Wskaźnik dynamiki przestępstw 
ogółem (w tym przestępstw 
drogowych); tj. przestępstw 
stwierdzonych w roku bieŜącym do 
liczby przestępstw stwierdzonych w 
roku 2008 x 100

liczba przestępstw 
stwierdzonych w 2008 

r. 

osiągniecie dynamiki 
100% w stosunku do 

2008 r.
17 773

2.1.2. Zapewnienie działania słuŜby 
prewencyjnej

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42

Ograniczenie liczby przestępstw, które 
bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności 
działań Policji

Wskaźnik dynamiki przestępstw 
szczególnie uciąŜliwych społecznie w 
kategoriach: kradzieŜ, kradzieŜ z 
włamaniem, bójka lub pobicie, 
przestępstwa rozbójnicze; tj. liczba 
przestępstw stwierdzonych w roku 
bieŜącym do liczby przestępstw w roku 
2008 ,

liczba przestępstw 
stwierdzonych w 2008 

r.

osiągnięcie 
dynamikimniejszej lub 

równej 100% w 
stosunku do 2008 r.

15 303

2.1.3. Zapewnienie działania słuŜby 
ruchu drogowego

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42 Poprawa bezpiec zeństwa w ruchu drogowym 

Liczba zdarzeń drogowych ze 
skutkiem śmiertelnym

4862

osiągnięcie ujemnej 
dynamiki wypadków 

drogowych ze 
skutkiem śmiertelnym 
w stosunku do roku 

ubiegłego

2 470

Usprawnianie zwalczania przestępczości Wskaźnik wykrywalności przestępstw 65,90% 65,90%

Wzrost poczucia bezpieczenstwa wsrod 
mieszkańców Polski

Liczba powiatów uczestniczących w 
Programie.

72 130

2.2.1. Zapewnienie działania słuŜby 
śledczej i  kryminalnej

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42

Poprawa wykrywalności popełnionych 
przestępstw w 7 wybranych kategoriach. 

Wykrywalnośc w wybranych 7 
kategoriach przestępstw pospolitych 

17,5% 17,5% 10 849

Ocena poziomu skuteczności działań 
ratowniczych

2.4.3. Organizacja działań 
ratowniczych

Wojewodowie 85
Zwiększenie efektywności funkcjonowania 
systemu ratowniczego oraz poprawa 
skuteczności przeciwdziałania zagroŜeniom

Średni czas dojazdu jednostek na 
miejsce zdarzenia

17 172

FUNKCJA 2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY

2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku 
publicznego

2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa 
społecznego poczucia bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42 10 849

2.4. Ochrona przeciwpoŜarowa, działalność 
ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza

Wojewodowie 85
Zapobieganie i minimalizowanie skutków 
poŜarów, zagroŜeń miejscowych i klęsk 
Ŝywiołowych

Odsetek ilości zdarzeń duŜych i 
średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z 
udziałem KSRG 17 172

2



Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

574 895

Liczba polskich uczelni na liście the 
Times (ranking miejsc 1 - 400)

2 (2008) 2

Liczba studentów i doktorantów 
zagranicznych studiujących w Polsce 
w stosunku do ogólnej liczby 
studentów i doktorantów

0,87% (2008) 1,10%

Liczba studentów przeliczeniowych 
przypadających na jednego 
nauczyciela akademickiego

18,2 (2007) 17,4

Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku 
pracy 

Liczba aktywnych zawodowo 
pracujacych z wyŜszym 
wykształceniem w liczbie aktywnych 
zawodowo pracujących ogółem

23,4% (2008) 24,5%

Wojewodowie 85 Poprawa jakości kształcenia

Procent szkół, w których średni wynik 
egzaminu gimnazjalnego albo 
sprawdzianu mieści się w staninach 7-
9

16

3.1.2. Przygotowanie podręczników, 
programów nauczania i środków 
dydaktycznych  

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30
Zapewnianie zgodności podręczników 
dopuszczonych do uŜytku szkolnego z podstawą 
programową

Procent liczby dopuszczonych 
podręczników w stosunku do liczby 
złoŜonych wniosków o dopuszczenie

90% 90% 5 749

3.1.3. Uczeń zdolny
Ministerstwo Edukacji 

Narodowej
30 Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów 

Liczba laureatów w stosunku do liczby 
startujących

0,40% 0,36% 5 949

3.1.4. Kadra Nauczycielska
Ministerstwo Edukacji 

Narodowej
30 Podniesienie jakości pracy nauczycieli

Liczba nauczycieli kończących róŜne 
formy doskonalenia w stosunku do 
liczby nauczycieli ogółem

5,3% 6,3% 27 549

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania nadzoru 
pedagogicznego

Liczba przeszkolonych pracowników 
nadzoru pedagogicznego

0 200 3 275

Wojewodowie 85 16

FUNKCJA 3. DZIAŁALNO ŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKU ŃCZA PAŃSTWA

3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30
Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku 
pracy 

Badanie PISA
1) średni poziom kompetencji czytania 
2) średni poziom kompetencji 
matematycznych 
3) średni poziom kompetencji 
naukowych

1) 508
2) 495
3) 498

1) 518
2) 505
3) 508

59 913

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

38

Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia 
odpowiadająca warunkom gospodarki opartej na 
wiedzy

72 851

3.1.1. Instytucjonalne wsparcie jakości 
kształcenia.

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30 Podniesienie jakości kształcenia
Liczba zaplanowanych na dany rok 
raportów

0 4 3 677

3.1.5. Nadzór pedagogiczny
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Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

Wskaźnik skolaryzacji brutto 49,90% (2007) 51,20%
Udział osób z wyzszym 
wykształceniem w społeczeństwie 
polskim

16,5% (2007) 19,50%

3.2.1. Dostępność kształcenia
Ministerstwo Edukacji 

Narodowej
30

UmoŜliwianie dostępu do kształcenia 
wychowania opieki i pomocy specjalistycznej

Odsetek  dzieci i mlodzieŜy objętych 
pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną, w tym pomocą 
specjalistyczną, w prcesie kształcenia, 
wychowania i opieki.

23% 25% 20 077

3.2.4. Szkolnictwo polskie za granicą
Ministerstwo Edukacji 

Narodowej
30

Przygotowanie dzieci pracowników migrujących 
do powrotu do polskiego systemu edukacyjnego

Liczba dzieci i młodzieŜy 
uczęszczających do szkół polskich za 
granicą

12.012 13.800 1 760

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31
Zwiększanie liczby młodzieŜy defaworyzowanej 
objętej działaniami aktywizującymi

Liczba beneficjentów objętych opieką, 
kształceniem, przygotowaniem 
zawodowym i wychowaniem w 
strukturach OHP

39 393 41 480 4 635

3.4.3. Edukacja pozaszkolna oraz 
pozalekcyjna

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30
Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz 
umiejętności dzieci i młodzieŜy, kształtowanie ich 
postaw, uzdolnień oraz zainteresowań

Liczba uczestników konkursów i 
programów rozwijających 
kompetencje kulturowe dzieci i 
młodzieŜy

0 3000 124 312

30
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania 
systemu egzaminów zewnętrznych

Liczba uczniów przystępujących do 
poszczególnych egzaminów 
zewnętrznych w stosunku do liczby 
uczniów kończących poszczególne 
etapy kształcenia

3.1.6. Zapewnienie jakości kształcenia 
w szkołach i na uczelniach

87% (2009) 88% 13 714

3.1.7. Infrastruktura szkolnictwa 
wyŜszego

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

38
Zapewnianie odpowiedniej bazy dydaktycznej do 
procesu kształcenia

Sumaryczna powierzchnia uŜytkowa 
budynków w m2 oddanych do uŜytku w 
danym roku budŜetowym

80813 (2007)

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30
Zapewnianie dostępności do edukacji na róŜnych 
poziomach i o róŜnych profilach

38
Zapewnianie dostępności do edukacji na róŜnych 
poziomach i o róŜnych profilach

232 279

72100 72 851

Wskaźnik skolaryzacji (GUS) 95,3% 96,5% 21 837

3.2.2. Kształcenie studentów, 
doktorantów i kadr naukowych

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

38
Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarach 
strategicznych dla rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski 

Udział studentów kierunków 
matematyczno-techniczno-
przyrodniczych w ogólnej liczbie 
studentów

13,78% (2007) 15% 232 279

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

3.4. Edukacja dzieci i młodzieŜy

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30
Zapewnianie edukacji dzieci i młodzieŜy zgodnie 
z wymogami gospodarki opartej na wiedzy

Liczba programów krajowych oraz 
międzynarodowych programów 
badawczych, w których Polska bierze 
udział z inicjatywy MEN

8 9 124 312

Liczba beneficjentów objętych opieką, 
kształceniem, przygotowaniem 
zawodowym i wychowaniem w 
strukturach OHP

39 393 41 480
3.4.4. Inne formy edukacyjne dzieci i 
młodzieŜy

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31 4 635
Zwiększanie liczby młodzieŜy defaworyzowanej 
objętej działaniami aktywizującymi
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Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34
Podniesienie kompetencji kadr wymiaru 
sprawiedliwości

Liczba pracowników wymiaru 
sprawiedliwości przeszkolonych w 
ramach projektu

301 (2009) 1000 9 673

Ministerstwo Środowiska 41
Dostosowanie kształcenia zawodowego do 
potrzeb rynku

Liczba osób objetych działaniami 
edukacyjnymi i promocyjnymi

3321 3328 74

Liczba studentów studiów 
stacjonarnych wg rocznego 
sprawozdania S-10

45103 50183

Liczba absolwentów uczelni 
medycznych kierunków studiów 
stacjonarnych

9169 11569

3.6.4. Kształcenie kadr na potrzeby 
leśnictwa

Ministerstwo Środowiska 41 Zapewnianie wykwalifikowanych kadry leśnej
Liczba nauczycieli przystępujących do 
egzaminiu na wyŜszy stopień awansu 
zawodowego

15 45 74

3.6.5. Krajowa Szkoła Sądownictwa i 
Prokuratury

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34
Podniesienie kompetencji kadr wymiaru 
sprawiedliwości

Liczba pracowników wymiaru 
sprawiedliwości przeszkolonych w 
ramach projektu

301 (2009) 1000 9 673

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30

Zwiększenie wykorzystania technologii 
informacyjno - komunikacyjnych w zarządzaniu 
polityką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą 
państwa

Liczba opracowywanych tablic 
wynikowych

brak danych 40 1 275

3.7.2. Budowa i wdroŜenie rozwiązań 
informatycznych

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30
Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych 
dotyczących funkcjonowania systemu oświaty

Liczba szczebli zarządzania 
wykorzystujacych dane z SIO do 
zarządzania oświatą

3 3 1 275

27 463 778

3.6. Kształcenie zawodowe

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30
Dostosowanie kształcenia zawodowego do 
potrzeb rynku

Ilośc dyplomów potwierdzjacych 
kwalifikacje zawodowe (wydanych 
przez OKE i komisje kwalifikacyjne 
powołane przez kuratorów oświaty)

130 306 145 000 13 861

Ministerstwo Zdrowia 46 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 34 169

Procent podstaw programowych w 
stosunku do ilosci zawodów

100% 100%
3.6.1. Działania w zakresie kształcenia 
zawodowego

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

30 13 861

3.6.2. Kształcenie kadr medycznych Ministerstwo Zdrowia 46 Zapewnianie wykwalifikowanej kadry medycznej
Liczba studentów studiów 
stacjonarnych wg rocznego 
sprawozdania S-10

45103 50183 34 169

Przygotowanie wykwalifikowanych absolwentów 
szkół i placówek do funkcjonowania na rynku 

3.7. Informatyzacja działalności i budowa 
społeczeństwa informacyjnego

FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA

4.1. Opracowywanie i wykonywanie budŜetu 
państwa

Ministerstwo Finansów 83
Zapewnianie prawidłowej realizacji opracowania i 
wykonania budŜetu państwa 

- - - 27 382 160

4.1.2. Wykonywanie budŜetu państwa Ministerstwo Finansów 83 27 382 160Realizacja postanowień ustawy budŜetowej - - -
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Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

Wskaźnik zrealizowanych dochodów 
do dochodów planowanych w ustawie 
budŜetowej

111,75 100,0

WskaŜnik realizacji wpływów z tutułu 
naleŜności stanowiących dochód 
budŜetu państwa do naleŜności 
budŜetowych

94,73 95,1

Wskaźnik realizacji wpływów z 
podatków stanowiących dochód 
budŜetu jednostki samorządu 
terytorialnego do naleŜności z tytułu 
podatków stanowiących dochody 
budŜetu jednostek samorządu 
terytorialnego

97,6 97,1

4.3.1. Pobór podatków w tym ustalanie 
i określanie zobowiązań podatkowych 
oraz niepodatkowych naleŜności 
budŜetu państwa i jednostek 

Ministerstwo Finansów 19
Skuteczny i efektywny pobór naleŜności 
podatkowych i niepodatkowych naleŜności 
budŜetu państwa

Skuteczny i efektywny pobór 
naleŜności podatkowych i 
niepodatkowych naleŜności budŜetu 
państwa

33 33,1 634

4.3.2. Efektywność funkcjonowania i 
zapewnienie obsługi podatników

Ministerstwo Finansów 19

Poprawa efektywności funkcjonowania organów 
administracji podatkowej oraz jakości obsługi 
klienta (w tym poprawa Poprawa efektywności 
funkcjonowania organów administracji 
podatkowej oraz jakości obsługi klienta (w tym 
poprawa satysfakcji podatników)

Liczba udzielonych informacji 
telefonicznych w stosunku do liczby 
czynnych podatników

0,06% 0,06% 19 223

4.3.3. Pobór ceł i udogodnienia w 
handlu i podróŜach przez granicę

Ministerstwo Finansów 19
Skuteczny i efektywny pobór naleŜności celnych 
oraz przyspieszenie przepływu towarów i osób z 
krajów trzecich

Odsetek zgłoszeń celnych 
przyjmowanych drogą elektroniczną

77,53 77,17 16 345

Świadczenie usług informatycznych na 
uzgodnionym poziomie

Wskaźnik dostępności 
eksploatowanych systemów 
informatycznych

utrzymanie wskaŜnika 
na poziomie 

uzgodninym z 
uŜytkownikami

utrzymanie wskaŜnika 
na poziomie 

uzgodninym z 
uŜytkownikami

Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez 
systemy informatyczne

Liczba uruchomionych i rozszerzonych 
usług teleinformatycznych

uruchomienie usług 
uzgodnionych z 
uŜytkownikami

uruchomienie usług 
uzgodnionych z 
uŜytkownikami

4.13.1. Utrzymanie systemów 
informatycznych

Ministerstwo Finansów 19
Świadczenie usług informatycznych na 
uzgodnionym poziomie

Wskaźnik dostępności 
eksploatowanych systemów 
informatycznych

utrzymanie wskaźnika 
na poziomie 

uzgodnionym z 
uŜytkownikami

utrzymanie wskaźnika 
na poziomie 

uzgodnionym z 
uŜytkownikami

34 013

4.13.2. Budowa i wdroŜenie rozwiązań 
informatycznych

Ministerstwo Finansów 19
Lposzerzenie zakresu usług świadczonych przez 
systemy informatyczne

Liczba uruchomionych i rozszerzonych 
usług informatycznych

uruchomienie usług 
uzgodnienie z 
uŜytkownikami

uruchomienie usług 
uzgodnienie z 
uŜytkownikami

11 403

4.3. Realizacja dochodów z podatków 
bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów 
niepodatkowych

Ministerstwo Finansów 19
Zapewnienie dochodów dla BudŜetu Państwa z 
tytułu podatków i naleŜności niepodatkowych

36 202

4.13. Informatyzacja działalności i budowa 
społeczeństwa informacyjnego

Ministerstwo Finansów 19 45 416
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Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

980 009
PKB per capita (w relacji do UE-27) 53% (2006) 59,4%

Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP
1.677 tys. (2005) msp 

1.674 tys (2005)
1.780 tys. msp 1.762 

tys

Wartość bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych

- > 10 mld euro

6.1.2. Tworzenie warunków do 
zwiększania innowacyjności 
przedsiębiorstw

Ministerstwo Gospodarki 20
Zwiększanie udziału przedsiębiorstw 
prowadzących działalność innowacyjną  

% udział przedsiębiorstw 
prowadzących działalnośc 
innowacyjną w przemyśle

41,5% 47,7% 603 585

6.1.3. Tworzenie warunków dla 
funkcjonowania przedsiębiorstw

Ministerstwo Gospodarki 20
Zapewnianie stabilnych i sprzyjających rozwojowi 
warunków funkcjonowania przedsiębiorców.

Średnia rentowność przedsiębiorstw 4,60% >5% 6 005

6.1.5. System wsparcia inwestorów Ministerstwo Gospodarki 20
Zapewnianie warunków do tworzenia nowych 
miejsc pracy

Ilość miejsc pracy utworzonych w 
miejscu inwestycji

20 tys. 20 tys. 52 335

Udział energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym jej zuŜyciu

2,64  %(2005) 10,4 %

Stan państwowych rezerw 
gospodarczych oraz zapasów 
państwowych ropy naftowej i 
produktów naftowych

1.972.190 tys. zł 3.125.469 tys. zł

6.2.2. Tworzenie warunków dla 
funkcjonowania górnictwa węgla 
kamiennego

Ministerstwo Gospodarki 20
Wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa 
węgla kamiennego 

Jednostkowy wynik ze sprzedaŜy 
węgla

j.w. 8.08 zł/t j. w. >0 70 343

6.2.3. Wspieranie efektywności 
energetycznej

Ministerstwo Gospodarki 20
PodwyŜszanie sprawności wytwarzania, 
przesyłania, dystrybucji i uŜytkowania energii 

Energochłońość gospodarki = kg 
paliwa umownego /na 1 Euro PKB

0,27 0,255 151 334

Wskaźnik gęstości telefonicznej w % 
a) tel. stacjonarnej b) tel. komórkowej

2007 r. - a) 26,8 b) 
108,9

a) 25 b) 130

Wskaźnik dostępu do sieci internet w 
%

2007 r. 10,9 15

6.3.1. Regulacja rynku usług 
telekomunikacyjnych

Ministerstwo Infrastruktury 26
Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania 
rynku telekomunikacyjnego oraz wzrost jego 
konkurencyjności

Ilość wydanych w danym roku aktów 
prawnych i dokumentów rządowych do 
aktów koniecznych do wydania dla 
realizacji celu

4 do 4 w 2008 r. 3 do 3 146

249 521

Długość sieci przesyłowej przyrost o 80 km 9975 km 27 844

Zapewnianie ciągłości dostaw surowców 
energetycznych

6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i 
tworzenie nowych zdolności 
przesyłowych i transportowych energii 
elektrycznej, gazu ziemnego i ropy 
naftowej oraz rozbudowa podziemnych 
magazynów gazu ziemnego

Ministerstwo Gospodarki 20
Zapewnianie zdywersyfikowanych kontraktów na 
dostawy oraz rozbudowa infrastruktury 
umoŜliwiającej dywersyfikację.

6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa Ministerstwo Gospodarki 20

FUNKCJA 6. KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ KRAJU

6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki Ministerstwo Gospodarki 20 ZrównowaŜony rozwój polskiej gospodarki 661 925

6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku 
telekomunikacyjnego i pocztowego

Ministerstwo Infrastruktury 26
Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i 
pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie 
ich wykorzystania

146
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Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polski
Liczba turystów korzystających z 
wytworzonych i zmodernizowanych 
produktów turystycznych (w tys. osób)

nie jest znany, będzie 
monitorowany

nie jest znany, będzie 
monitorowany i podany 

w późniejszym 
terminie 

52 392

6.4.2. Wsparcie produktów 
turystycznych

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34

Wsparcie inwestycji dla stworzenia 
konkurencyjnych i innowacyjnych produktów 
turystycznych o charakterze unikatowym i 
ponadregionalnym w ramach realizowanych 
projektów działania 6.4. PO IG

Liczba zakończonych projektów 
wspartych ze środków działania 6.4. 
PO IG

0 0 52 392

Ministerstwo Finansów 19
Zabezpieczanie obszaru celnego przed 
nieuczciwym handlem i konkurencją

Liczba samochodów cięŜarowych i 
kontenerów poddanych kontroli 
urządzeniami skanującymi w stosunku 
do ogólnej liczby samochodów 
cięŜarowych i kontenerów 
przemieszczających sie przez granicę 
(%)

10,06 13,05 1 900

6.6.3. Ochrona rynku przed 
przemytem towarów

Ministerstwo Finansów 19
Poprawa skuteczności walki z naduŜyciami 
celnymi i przemytem

Liczba ujawnień przemytu na 100 
kontroli przeprowadzonych przez 
wydziały zwalczania przestępczości 
(szt.)

6,15 8,94 950

6.6.4. Ochrona obszaru celnego przed 
napływem towarów o znaczeniu 
strategicznym, narkotyków, materiałów 
promieniotwórczych i rozczepialnych 
oraz innych mogących zagrozić 
bezpieczeństwu

Ministerstwo Finansów 19

Ograniczanie napływu na obszar celny towarów 
o znaczeniu strategicznym, narkotyków, 
materiałów promieniotwórczych i 
rozszczepialnych oraz innych mogących 
zagrozić bezpieczeństwu

Liczba samochodów cięŜarowych i 
kontenerów poddanych kontroli 
urządzeniami skanującymi w stosunku 
do ogólnej liczby samochodów 
cięŜarowych i kontenerów 
przemieszczających sie przez granicę 
(%)

10,06 13,05 950

Liczba badań ujętych w programie 
badań na dany rok

226 241

Procentowy udział uwzględnionych 
propozycji uŜytkowników w ogólnej 
liczbie zgłoszonych uwag do projektu 
programu badań

50 60

Odsetek badań statystycznych 
przeprowadzonych zgodnie z 
metodologią obowiązującą w 
Europejskim Systemie Statystycznym

68 72

6.10.1. Organizowanie i prowadzenie 
badań statystycznych zgodnie z 
ustaloną metodologią

Główny Urząd Statystyczny 58

Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych 
statystycznych oraz wypełnianie krajowych i 
międzynarodowych zobowiązań statystycznych i 
dostosowywanie do standardów Europejskiego 
Systemu Statystycznego

Liczba opracowań pierwotnych i 
wtórnych reazlizowanych w ramach 
badań prowadzonych w GUS

536 565 9 334

6.10.2. Badania i analizy statystyczne Główny Urząd Statystyczny 58 Podnoszenie jakości badań Liczba nowych metodologii w roku 32 30 168

6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za 
granicą

6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony 
oraz praw własności intelektualnej

6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i 
systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, 
demograficznej i społecznej kraju

Główny Urząd Statystyczny 58
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów 
państwa i administracji publicznej, podmiotów 
gospodarki narodowej i społeczeństwa

12 148
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Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

6.10.4. Udostępnianie i 
upowszechnianie wyników informacji 
statystycznych, w tym opracowań 

Główny Urząd Statystyczny 58 Ułatwianie dostępu do zasobów statystycznych
Odsetek zrealizowanych zamówień w 
stosunku do liczby złoŜonych ogółem

94,7 93,9 1 441

6.10.5. Prowadzenie krajowych 
rejestrów urzędowych

Główny Urząd Statystyczny 58

Tworzenie i aktualizacja elektronicznej bazy 
informacji o podmiotach gospodarki narodowej, 
zapewnienie jednolitego sposobu kodowania 
obiektów terytorialnych o róŜnym stopniu 
szczegółowości w innych rejestrach publicznych i 
systemach informacyjnych adminis

Liczba zmian wprowadzonych do 
rejestrów urzędowych

2679440 0 1 205

Skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających 
pomocy

Czas lokalizacji osób wzywających 
pomocy w sek

180 180

6.13.2. Budowa i wdroŜenie rozwiązań 
informatycznych

Urząd Komunikacji 
Elektronicznej

76
Zwiększenie zakresu oraz dostępność 
świadczonych usług

Zadowolenie klienta związane z 
funkcjonalnością systemów mierzone 
na podstawie ankiet dostępnych na 
stronach Urzędu w %

0 20 1 976

46 176

Udział decyzji uchylonych przez sądy 
administracyjne w stosunku do liczby 
wydanych decyzji administracyjnych

0,36% (2008r.) 0,50%

Wielkość baz danych przetrzennych 
moŜliwych do udostępnienia drogą 
elektroniczną

2,0 TB 3,0 TB

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

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
17

Poprawa przestrzegania prawa i standardów w 
zakresie geodezji i kartografii

Udział decyzji uchulonych przez sądy 
administracyjne w stosunku do liczby 
wydanych decyzji administracyjnych

0,36% (2008r.) 0,50% 46 176

705 811

Udział publikacji polskich naukowców 
w światowej liczbie publikacji 
naukowych w czasopismach objętych 
National Science Indicators

1,45% (2007) 1,52%

Relacja nakładów na działalność 
badawczą i rozwojową do produkcji  
krajowej brutto (GERD/PKB)

0,57% (2007) 0,69%

Liczba projektów z udziałem polskich 
zespołów realizowanych w danym roku 
w programach ramowych w zakresie 
badań i rozwoju technologicznego UE

759 (2007) 650

20
1 976

6.13. Informatyzacja działalności i budowa 
społeczeństwa informacyjnego

Urząd Komunikacji 
Elektronicznej

76

Zwiększenie zakresu integracji, a takŜe 
osiągnięcia pełnej transakcyjności e-usług 
administracji świadczonych na rzecz 
społeczeństwa

FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, WSPIERANIE ROZW OJU BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA

7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i 
kartografii

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
17

Zapewnianie przestrzegania prawa oraz dostępu 
do aktualnej informacji geodezyjnej i 
kartograficznej (informacji przestrzennej)

46 176

Zadowolenie klienta związane z 
funkcjonalnością systemów mierzone 
na podstawie ankiet dostępnych na 
stronach Urzędu

0

FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA

10.1. Prowadzenie badań naukowych
Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego
28

Zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki 
poprzez prowadzenie badań naukowych na 
poziomie uznawanym za wysoki przez 
międzynarodowe środowiska naukowe

19 846
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Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

10.1.1. Wspieranie badań naukowych
Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego
28

Podniesienie poziomu i  efektywności nauki w 
Polsce

Udział prac indeksowanych z Polski w 
ogólnej liczbie prac naukowych w 
Polsce

19,8% (2005) 25% 19 846

Udział nakładów na B + R 
przedsiębiorstw w nakładach B + R 
ogółem

24,5% (2007) 26,00%

Liczba międzynarodowych udzielonych 
patentów w Europejskim Urzędzie 
Patentowym (EPO), Urzędzie 
Patentowym Stantów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej (USPTO) 
uzyskanych z realizowanych projektów

26/2006 EPO 23/2006 
USPTO

37 EPO 31 USPTO

10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i 
prac rozwojowych 

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

28
Zwiększanie atrakcyjności badań naukowych dla 
sektora gospodarczego

Udział nakładów na projekty dotyczące 
badań stosowanych i prac 
rozwojowych w środkach publicznych 
na naukę ogółem

19% (2008) 37% 341 715

ZuŜycie aparatury naukowo - 
badawczej

78,5% (2005) 73,0%

Liczba inicjatyw międzynarodowych z 
listy ESFRI, które współfinansuje 
strona polska

0 (2008) 2

10.3.1. Inwestycje wspierające 
badania naukowe

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

28
Poprawa warunków do prowadzenia badań 
naukowych

Udział środków na infrastrukturę 
wspierającą badania w środkach na 
naukę ogółem

17,7% (2008) 22,5% 244 630

Liczba uzytkowników 
wykorzystujących zasoby cyfrowe i 
moce obliczeniowe sieci MAN i 
centrów KDM

354 (2007) 364

Liczba jednostek naukowych 
korzystajacych z elektronicznych baz 
danych oraz czasopism w wersji 
elektronicznej

0 (2008) 1100

10.5.2. Rozbudowa infrastruktury 
informatycznej nauki

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

28 Poprawa stanu infrastruktury informatycznej
Pojemność zasobów cyfrowych 
dofinansowanych z budŜetu nauki w 
sieciach MAN i centrach KDM

ok. 30 terabajtów 
(2007)

ok. 36 terabajtów 99 620

435 920

Ministerstwo Środowiska 41
Zachowanie róŜnorodności biologicznej oraz 
zapewnienie jej trwałości i moŜliwości rozwoju

Powierzchnia obszarów Narura 2000 
dla których opracowano plany zadań 
ochronnych i/lub plany ochrony (ha)

402 4090 20 396

12.1.1. Realizacja sieci Natura 2000 Ministerstwo Środowiska 41
Objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów 
siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i 
zwierząt cennych przyrodniczo

Powierzchnia obszarów Natura 2000 
(ha)

47 908 1 238

12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, 
w tym parki narodowe

Ministerstwo Środowiska 41
Zachowanie i kształtowanie procesów 
przyrodniczych przebiegających w ekosystemie

Powierzchnia ekosystemów objetych 
zabiegami ochronnymi (ha)

9 600 62 569 19 158

10.2. Wzmocnienie badań naukowych słuŜących 
praktycznym zastosowaniom

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

28
Zwiększenie powiazań prac B + R  z 
zastosowaniami praktycznymi

28
Poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz 
zwiększenie dostępu polskich naukowców do 
wielkiej infrastruktury badawczej

341 715

244 630

10.5. Informatyzacja działalności i budowa 
społeczeństwa informacyjnego

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

28
Zapewnianie właściwego poziomu utrzymania i 
dostępu do krajowych i światowych zasobów 
sieciowych wiedzy i obliczeniowych nauki

99 620

10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego

FUNKCJA 12. OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA

12.1. Kształtowanie bioróŜnorodności
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Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

Masa odpadów poddanych odzyskowi i 
recyclingowi uzyskanych z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (t/rok)

0 200 000

Liczba podpisanych umów o 
dofinansowanie projektów 
finansowanych z POIiŚ w zakresie 
gospodarki odpadami

0 15

12.4.4. Gospodarka odpadami Ministerstwo Środowiska 41

Redukcja ilości składowanych odpadów 
komunalnych i zwiększenie udziału odpadów 
komunalnych podawanych odzyskowi i 
unieszkodliwianiu metodami innymi niŜ 
składowanie 

Masa odpadów poddanych odzyskowi i 
recyclingowi uzyskanych z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji

0 200 000 64 500

Zaawansowanie prac nad 
opracowywaniem warunków 
korzystania z wód dla regionów 
wodnych, w %

1% 6%

Nakłady poniesione na realizację 
zadań w zakresie utrzymania  majątku 
Skarbu Państwa, związanego z 
gospodarką wodną, w stosunku do 
nakładów niezbędnych dla zachowania 
jego dobrego stanu (%)

10% 8%

Zaawansowanie prac nad 
opracowaniem planów zarządania 
ryzykiem powodziowym

1% 6%

Zaawansowanie prac nad 
opracowaniem warunków korzystania 
z wód dla regionów wodnych w %

1 6

Nakłady poniesione na realizację 
zadań w zakresie utrzymania majątku 
Skarbu Państwa, związanego z 
gospodaką wodną, w stosunku do 
nakładów niezbędnych dla zachownia 
jego dobrego stanu W %

10 8

Zaawansowanie prac nad nad 
opracowaniem planów zarzadzania 
ryzykiem powodziowym

1 6

12.5.1. Kształtowanie, ochrona i 
wykorzystanie zasobów wodnych

Ministerstwo Środowiska 22
Osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód przy 
zapewnieniu racjonalnego wykorzystania 
zasobów wodnych

Stosunek liczby wykonanych kontroli 
gospodarowania wodami do liczby 
kontroli planowanych (%)

100% co najmniej 100% 598

12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i 
racjonalne nimi gospodarowanie

Ministerstwo Środowiska 41 Zapewnianie racjonalnej gospodarki odpadami 64 500

12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Ministerstwo Środowiska 22
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i 
gospodarki narodowej

47 162

Ministerstwo Środowiska 41
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i 
gospodarki narodowej

10 000
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12.5.2. Utrzymanie powierzonego 
majątku związanego z gospodarką 
wodną

Ministerstwo Środowiska 22
Zapewnianie właściwych warunków korzystania z 
wód i urządzeń wodnych

Nakłady poniesione na realizację 
zadań w zakresie utrzymania majątku 
Skarbu Państwa, związanego z 
gospodarką wodną w stosunku do 
nakładów niezbędnych dla zachowania 
jego dobrego stanu (%)

10% 8% 7 334

Ministerstwo Środowiska 22
Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i 
gospodarki przed negatywnymi skutkami 
powodzi i suszy

Liczba przekazanych do eksploatacji 
nowowybudowanych lub 
przebudowanych obiektów 
infrastruktury przeciwpowodziowej lub 
zapobiegającej skutkom suszy

1 0 39 230

Ministerstwo Środowiska 41
Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i 
gospodarki przed negatywnymi skutkami 
powodzi i suszy

Liczba przekazanych do eksploatacji 
nowowybudowanych lub 
przebudowanych obiektów 
infrastruktury przeciwpowodziowej lub 
zapobiegającej skutkom suszy 

0 8 10 000

Ilość realizowanych 
inwestycji/zakupionego sprzętu

331 314

Wzrost liczby kontroli na inspektora 
rocznie (średnia z 2 WIOŚ 
pilotaŜowych objetych projektami)

27 29,7

Liczba podpisanych umów o 
dofinansowanie projektów z POIiŚ

0 232

12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa Ministerstwo Środowiska 41
Poprawa stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych poprzez budowę oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji

Liczba podpisanych umów o 
dofinansowanie z POIiŚ

0 120 233 040

12.6.2. Przedsięwzięcia 
dostosowujące przedsiębiorstwa do 
wymogów środowiska

Ministerstwo Środowiska 41
Ograniczanie negatywnego wpływu działalności 
przemysłowej 

Liczba podpisanych umów o 
dofinansowanie w ramch POIiŚ

0 0 20 000

12.6.4. Zadania związane z realizacją 
projektów finansowanych z Funduszu 
Spójności

Ministerstwo Środowiska 41
Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska  z 
wykorzystaniem środków europejskich

Liczba nowych urządzeń w zakresie 
monitoringu środowiska

331 314 16 191

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa

Liczba osób objetych działaniami 
edukacyjnymi i promocyjnymi

10 000 150 000

Wojewodowie 85 Zapewnienie informacji o stanie środowiska
Procent podmiotów przestrzegających 
przepisy i warunki korzystania ze 
środowiska

1 360

12.7.2. Monitoring stanu środowiska Ministerstwo Środowiska 41
Uzyskanie pełnej informacji o bieŜącym stanie 
środowiska i kierunkach jego zmian

Liczba wykonanych pomiarów i 
oznaczeń oraz raportów i sprawozdań

10034 11036 7 250

12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa 
oraz przeciwdziałanie skutkom suszy

12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska Ministerstwo Środowiska 41
Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do 
poprawy stanu środowiska

269 231

12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i 
przeciwdziałanie powaŜnym awariom

Ministerstwo Środowiska 41

Ochrona stanu środowiska przed negatywnym 
wpływem czynników cywilizacyjnych 

Liczba kontroli, opracowań i ocen 5010 5398
22 959

12.7.1. Kontrola podmiotów 
korzystających ze środowiska w tym w 

Wojewodowie 85 1 360
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12.7.4. Koordynacja działań w 
zakresie zapobiegania powaŜnym 
awariom oraz usuwanie ich skutków

Ministerstwo Środowiska 41

Przygotowanie i utrzymanie w stanie gotowości 
operacyjnej planów postępowania w sytuacji 
zagroŜenia powodziowego, zapobiegania i 
przeciwdziałania powaŜnym awariom

Liczba podpisanych umów o 
dofinansowanie projektów z POIiŚ

26 60 10 000

12.7.8. Promocja postaw 
proekologicznych i edukacja 
środowiskowa

Ministerstwo Środowiska 41
Podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa

Liczba oób objętych działaniami 
edukacyjnymi i promocyjnymi

1 000 150 000 5 709

12.8.2. Budowa i wdroŜenie rozwiązań 
informatycznych

Ministerstwo Środowiska 41
Budowa i wdraŜanie systemów informatycznych 
w dziedzinie środowiska

Procent realizacji projektu 0 4 312

10 789

Udział sektora pozarządowego w 
całym zatrudnieniu w gospodarce 
narodowej/Odsetek zatrudnionych w 
podmiotach ekonomii społecznej 

0,80% (2005) 0,86%

622 091

14.1.2. Wsparcie i modernizacja 
urzędów pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31 Wzmacnianie potencjału urzędów pracy

Liczba osób bezrobotnych, które 
rozpoczęły udział w aktywnych 
programach rynku pracy w stosunku 
do ogólnej liczby osób wyłączonych z 
ewidencji w danym roku

24,3% 28,0% 20 000

12.8. Informatyzacja działalności i budowa 
społeczeństwa informacyjnego

Ministerstwo Środowiska 41
Elektroniczne udostępnianie informacji o 
środowisku

Liczba wejść na strony internetowe 
Ekoportal

125 465 180 000 312

FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE R ODZINY

13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego
Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej
44

Zwiększanie aktywności społecznej w 
funkcjonowaniu państwa

Odsetek podatników przekazujących 
1% podatku na rzecz organizacji 
poŜytku publicznego

20% (2007) 22%

4 715

13.6.1. Tworzenie warunków dla 
rozwoju podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego, 
współpracy tych podmiotów z 
organami administracji publicznej oraz 
dialogu obywatelskiego

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

44

Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych i 
innych podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego w realizacji zadań 
publicznych

Odsetek programów współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego z 
organizacjami pozarządowymi 
opracowywanych przy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi

48,3% (2007) 50,0% 4 715

13.7. Informatyzacja działalności i budowa 
społeczeństwa informacyjnego

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

44
Zwiększanie odsetka jednostek uŜywających 
homologowanego oprogramowania

Stosunek liczby jednostek 
uŜywających homologowanego 
oprogramowania do liczby wszystkich 
jednostek

0,66 0,70 6 074

13.7.1. Utrzymanie systemów 
informatycznych

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

44
Zwiększanie odsetka jednostek, w których 
zapewniono integrację wewnątrz obszaru 
zabezpieczenia społecznego

Stosunek liczby jednostek, w których 
zapewniono integrację w obszarze 
zabezpieczenia społecznego do liczby 
wszystkich jednostek

0 0,2 6 074

FUNKCJA 14. RYNEK PRACY
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie 
bezrobociu

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31 Rozwój aktywizacji zawodowej Stopa bezrobocia rejestrowanego 9,5% 12,5% 597 300

14.1.1. Wspieranie  programów 
aktywizacji

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31
Wzrost liczby zatrudnionych po zakończeniu 
aktywnych programów rynku pracy

Wskaźnik zatrudnienia po zakończeniu 
uczestnictwa w programach 
aktywnych             

56,0% 55,0% 561 535
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14.1.5. Zatrudnienie oraz 
przeciwdziałanie marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu młodzieŜy 

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31
Zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej 
młodzieŜy

Liczba młodzieŜy korzystajacej z usług 
poradnictwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, klubów  pracy 
oraz refundacji wynagrodzeń 
(młodociani pracownicy)

760 250 763 000 15 765

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31
Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa 
społecznego w rozwiązywaniu problemów 
społeczno-gospodarczych

Liczba podmiotów dialogu i 
partnerstwa społecznego, z którymi 
utrzymywana jest współpraca 
administracji publicznej

192 (2006) 192 3 060

14.2.1. Diagnozowanie sytuacji w 
zakresie dialogu społecznego

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31
Uzyskanie informacji o stanie dialogu 
społecznego

Liczba raportów z zakresu stanu 
dialogu społecznego

3 (2006) 4 3 060

Współczynnik aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych prawnie w 
wieku produkcyjnym

23,9% 24,9%

14.6.2. Budowa i wdroŜenie rozwiązań 
informatycznych

Państwowa Inspekcja Pracy 12
Dostosowanie Urzędu do świadczeń usług 
publicznych drogą elektroniczną dla obywateli i 
przedsiębiorców

Procent realizacji projektu 0 10% 729

22 452
Ministerstwo Gospodarki 20 Poprawa wizerunku Polski za granicą Udział eksportu towarów w PKB 32,4% (2006) 34,8 22 452

15.3.4. Promocja gospodarcza Polski Ministerstwo Gospodarki 20
Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i 
rozpoznawalności polskich produktów za 
granicą.

Liczba udzielonych dotacji na 
realizację przedsięwzięć promujących 
lub wspierających polski eksport

3 250 14 394

15.3.6. Intensyfikacja wymiany 
handlowej w zakresie produktu, usług i 
kapitału

Ministerstwo Gospodarki 20 Wzrost wartości polskiego eksportu Eksport per capita 2,7 tys. euro 3,8 tys. euro 8 058

153 852

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
17 Poprawa obsługi administracyjnej obywatela

Liczba urzędów administracji 
publicznej objętych wsparciem w 
zakresie poprawy standardów 
zarządzania

160 jednostek 
administracji 

publicznej

260 jednostek 
administracji 

publicznej
97 285

16.1.2. Wzmacnianie potencjału 
lokalnej i regionalnej administracji 
publicznej

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
17

Wzrost efektywności pracy lokalnej administracji 
publicznej

Liczba pracowników administracji 
samorządowej, którzy wzięli udział w 
szkoleniach z zakresu wzmacniania 
zdolności regulacyjnych

0
9.700 pracowników 

administracji 
samorządowej

97 285

14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i 
partnerstwa społecznego

14.4. Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

44
Zwiększanie aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych

Liczba osób niepełnosprawnych 
prawnie w wieku produkcyjnym (18-
59/64)

2,213 mln 2,168 mln

21 002

14.4.2. Wspomaganie aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

44
Doskonalenie i wdroŜenie instrumentów 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym

20,8% 22,0% 21 002

14.6. Informatyzacja działalności i budowa 
społeczeństwa informacyjnego

Państwowa Inspekcja Pracy 12
Dostosowanie Urzędu do świadczeń usług 
publicznych drogą elektroniczną dla obywateli i 
przedsiębiorców

Procent realizacji projektu 0 10% 729

FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA
15.3. Promocja RP za granicą

FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE

16.1. Obsługa administracyjna obywatela
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16.5.1. Obsługa cudzoziemców
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i 
Administracji

42
Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w 
ramach prowadzonych postępowań

Średni czas wydawania decyzji dla 
cudzoziemców ubiegających się o 
nadanie statutu uchodźcy lub azyl w 
RP

6 miesięcy 5 miesięcy 3 302

Liczba usług realizowanych drogą 
elektroniczną w stosunku do liczby 
usług ogółem

brak danych 15 %

Liczba przedsiębiorstw posiadających 
dostęp do szerokopasmowego 
Internetu w stosunku do liczby 
przedsiębiorstw ogółem

59 % 84 %

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42

Zwiększanie poziomu publicznej Informatyzacji 
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 
dostosowanie systemów do wymogów UE

Procent zgodności systemów z 
prawem Unii Europejskiej

75 % 85 % 46 823

16.9.2. Centralne systemy ewidencji 
państwowych

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42

Zwiększenie efektywności funkcjonowania 
Systemów CEPiK, PESEL oraz jakości 
funkcjonowania Systemu CEPiK

Procent wykonania systemu 
dostosowanego do wymagań ustawy o 
informatyzacji publicznej

0(2008) 46,47 11 957

16.9.5. Upowszechnianie i wspieranie 
e-administracji usług administracji 
publicznej

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
27

Ułatwienie dostępu do realizowanych usług oraz 
usprawnienie realizacji usług przez podmioty 
administracji publicznej

Liczba realizowanych usług przez 
podmioty administracji publicznej za 
pomoca platformy e-PUAP

2.662 usług 10.000 usług 6 442

8 553 550

Wartości wydatków kwalifikowalnych w 
części odpowiadającej środkom UE, 
ujętych w składanych przez 
beneficjentów wnioskach o płatność

3.224.973 (2009) 24.702.325

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42

Poprawa konkurencyjności regionów oraz 
spójności społeczno-gospodarczej i 
przestrzennej

* * * 28 742

Wojewodowie 85
Zapewnienie sprawnego i efektywnego 
wykorzystania środków UE

Procent wykorzystania środków 7 153

17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie 
wzrostu poziomu zatrudnienia i 
spójności gospodarczej

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34
Podniesienie jakości i poziomu zatrudnienia w 
regionach

Liczba osób, które zakończyły udział w 
projektach realizowanych w ramach 
komponentu regionalnego PO KL

309 744 (2009) 805744 2 361 789

Wojewodowie 85 7 153

25%16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i 
Administracji

42

34 866

3 302

16.9. Informatyzacja działalności i budowa 
społeczeństwa informacyjnego

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
27

Zwiększanie poziomu publicznej Informatyzacji 
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 
dostosowanie systemów do wymogów UE

6 442

Polepszanie koordynacji polityki migracyjnej i 
repatriacyjnej

% decyzji wydanych przez Radę ds 
Uchodźców uchylajacych decyzje 
organu I instancji

35%

34
Poprawa konkurencyjności regionów oraz 
spójności społeczno - gospodarczej i 
przestrzennej

16.9.3. Finansowanie przedsięwzięć 
informatycznych o publicznym 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

42
Zwiększenie poziomu publicznej informatyzacji 
podmiotów realizujących zadania publiczne

Suma procent wykonania systemów 0(2008) 255,71

4998 4 430 921

Liczba zakończonych projektów na 
poziomie regionów

5053 (2009) 17004

7 721 831

17.1.2. Wsparcie rozwoju 
poszczególnych województw w 
ramach 16 RPO

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34
Poprawa konkurencyjności regionów oraz 
zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej 

Liczba zakończonych projektów w 
ramach RPO

458 (2009)

FUNKCJA 17. ZAPEWNIENIE RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU KRAJU

17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

15
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Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34
Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno - 
gospodarczego województw Polski Wschodniej

Liczba zakończonych projektów w 
ramach PO RPW

0 (2009) 6 929 121

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42

Przyśpieszanie tempa rozwoju społeczno-
gospodarczego województw Polski Wschodniej 

Ilość wybudowanych obiektów 0 (2008r) - 28 742

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

24
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków 
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015

% zakontraktowania alokacji środków 
EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO 
iiŚ

0% 90% 116 270

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
27

Efektywne i sprawne wykorzystanie środków 
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015

Liczba nadzorowanych (w trakcie 
realizacji) projektów

130 150 183 361

Liczba podpisanych umów o 
dofinansowanie

27 (2008) -

Stopień realizacji celu finansowego 
liczony jako stosunek wartości 
złoŜonych do IZ Poświadczeń... do 
celu finansowego w zakresie 
certyfikacji określonego na dany rok 
przez Radę Ministrów

- 75%

Wartość środków certyfikowanych do 
KE do wartości alokacji w programach 
krajowych

1% (2009) 7%

Wartość środków zakontraktowanych 
do wartości alokacji w programach 
krajowych

13% (2009) 46%

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
43

Efektywne i sprawne wykorzystanie środków 
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-
2015.

Liczba nadzorowanych (w trakcie 
realizacji) projektów.

0 30 6 120

Wojewodowie 85
Zapewnienie prawidłowego wykorzystania 
środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013  

Procentowy udział wydatków na 
realizację pomocy technicznej w 
stosunku do ilości realizowanych 
projektów

11 669

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31
Sprawna  realizacja Priorytetu I i II PO Kapitał 
Ludzki 

Stopień realizacji celu finansowego 
liczony jako stosunek wartości 
złoŜonych do IZ Poświadczeń... do 
celu finansowego w zakresie 
certyfikacji określonego na dany rok 
przez Radę Ministrów

- 75% 291 175

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34 Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-2015
Wartość środków certyfikowanych do 
KE do wartości alokacji

2,29% (2009) 12,86% 803

Wojewodowie 85 153

17.1.3. Wsparcie województw Polski 
Wschodniej

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

Ministerstwo Infrastruktury 14 1 326

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków 
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015

379 745

18
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków 
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015

Liczba zrealizowanych działań 
zgodnych z harmonogramem Projektu 

0

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków 
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015

803

17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 
i zarządzanie realizacją PO Pomoc 
Techniczna

Wojewodowie 85 46

17.3.4. Zarządzanie realizacją PO 
Kapitał Ludzki

16
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17.3.7. Rozliczanie środków 
pochodzących z UE w ramach NSRO

Wojewodowie 85 11 333

17.3.9. WdraŜanie PO Innowacyjna 
Gospodarka

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
27

Sprawna realizacja zadań powierzonych WWPE, 
jako IP/IPII w latach 2007- 2015

Liczba rozliczonych (zrealizowanych) 
projektów.

0 2 183 361

17.3.10. WdraŜanie PO Infrastruktura i 
Środowisko

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

24 Sprawna realizacja PO IiŚ. w latach 2007-2015
% zakontraktowania alokacji środków 
EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO 
IiŚ

0 90 116 270

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

31 Wzmacnianie systemu wdraŜania PO KL
Liczba rozliczonych i zarejestrowanych 
w KSI wniosków o płatność

0 108 88 570

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
43

Sprawne wykonanie zadań powierzonych 
WWPE, jako IP/IPII.

Liczba rozliczonych (zrealizowanych) 
projektów.

0 5 6 120

Ministerstwo Finansów 19
Rozliczanie śroków z państw członkowskich 
EFTA-prawidłowe rozliczenie środków od państw 
członkowskich EFTA

Średni czas pocedowania z wnioskiem 12 dni 12 dni 2 933

Wartość środków certyfikowanych do 
wartości alokacji w ramach 
Mechanizmów Finansowych

25% (2009) 82%

Wartość środków certyfikowanych do 
wartości alokacji w ramach SPPW

0,004% (2009) 8%

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42

Sprawna realizacja i rozliczenie programów 
finansowanych z udziałem niepodlegających 
zwrotowi środków pomocowych państw EFTA

Liczba nadzorowanych (w trakcie 
realizacji) projektów

33 165 20 996

17.4.2. Zarządzanie realizacją zadań w 
ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy (SPPW)

Ministerstwo Finansów 19 Efektywne rozliczanie środków

Ilość wniosków do weryfikacji otrzym. 
z KFK, będących podst. przekaz. 
zapotrz. na środki stronie 
szwajcarskiej

1 10 2 933

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34
Przyczynianie się do rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy

Liczba podpisanych umów z 
wnioskodawcami projektów 
badawczych

0 (2009) 30 3 074

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji
42

Sprawne wykonywanie zadań powierzonych 
WWPE.

Liczba rozliczonych (zrealizowanych) 
projektów.

0 5 20 996

17.4.6. Wsparcie organizacji 
pozarządowych w ramach 
Mechanizmów Finansowych oraz 
SPPW

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34

Zwiększanie roli organizacji pozarządowych w 
zmniejszaniu nierówności społecznych i 
ekonomicznych, budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego i prowadzeniu działań na rzecz 
ochrony środowiska

Liczba finansowanych inicjatyw 
zgodnych z celami grantów blokowych

497 (2009) 572 4 328

17.3.8. Realizacja PO Pomoc 
Techniczna słuŜąca wdraŜaniu 

Wojewodowie 85 137

17.3.11. WdraŜanie PO Kapitał Ludzki

Ministerstwo Infrastruktury 18
Stwarzanie zasad zintegrowanego systemu 
zarządzania rozwojem miast

Liczba zrealizowanych działań 
zgodnych z harmonogramem Projektu 
(narastająco w szt.)

0 14

17.4.5. WdraŜanie projektów w 
ramach SPPW

1 326

17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych 
programów finansowanych z udziałem 
niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34
Sprawna realizacja i rozliczanie programów 
finansowanych z udziałem niepodlegających 
zwrotowi środków pomocowych państw EFTA

72 600
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17.4.7. Wsparcie sektora prywatnego 
w ramach SPPW

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

34
Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do 
kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz rozwój sektora prywatnego

Liczba finansowanych inicjatyw 
zgodnych z celami programu

0 (2009) 1 65 198

29 639
Odsetek obywateli pozytywnie 
oceniających pracę sądów

37 37

Wskaźnik opanowania wpływu (liczba 
spraw załatwionych do liczby spraw 
wpływających)

99,5 102

Odsetek spraw rozpatrywanych przez 
sądy i instancji, w których czas trwania 
postępowania przekracza 12 miesięcy

4,7 4,3

Odsetek spraw, w których 
uwzględniono skargi na naruszenie 
prawa strony do rozpoznania sprawy w 
postępowaniu sądowym bez 
nieuzasadnionej zwłoki

0,014 0,013

18.1.3. Działania na rzecz 
usprawnienia procesu sprawowania 
wymiaru sprawiedliwości

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

15
Zapewnienie warunków umoŜliwiających 
zwiększenie sprawności działania sądów

Liczba załatwionych spraw przez sądy 
przypadająca na sędziego (w 
przeliczeniu na pełne etaty) z 
wyłączeniem spraw rejestrowych i 
wieczystoksięgowych

779 - 498

% zaludnienia w zakładach karnych i 
aresztach śledczych

107,9 103

Liczba skazanych objętych systemem 
programowego oddziaływania

35937 36500

Liczba skazanych objętych 
oddziaływaniami terapeutycznymi

8524 8700

Odsetek osadzonych korzystających z 
moŜliwości odpłatnego zatrudnienia

32,9% 31,6%

18.2.1. Wykonywanie obowiązków 
statutowych jednostek organizacyjnych 
SłuŜby Więziennej

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

37

Zapewnienie wykonywania kary pozbawienia 
wolności w warunkach zapewniajacym osobom 
skazanym i tymczasowo aresztowanym 
przestrzeganie ich praw

Odsetek osadzonych, którzy mają 
zapewnioną kodeksową normę 3m 
powierzchni celi mieszkalnej

53 69 12 408

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

37
Skuteczna resocjalizacja wychowanków 
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Powrotność wychowanków zakładów 
poprawczych na drogę przestępstwa

58% 56% 9 007

18.3.1. Działalność zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

37
Zapewnianie pełnej wykonalności orzeczonych 
środków poprawczych

Stosunek liczby nieletnich wobec 
których orzeczono środke poprawczy 
(z zawieszeniem i bez zawieszenia) do 
liczby miejsc w zakładach 
poprawczych w okresie 
sprawozdawczym

0,81 0,78 9 007

FUNKCJA 18. SPRAWOWANIE I WYKONYWANIE WYMIARU SPRAW IEDLIWOŚCI

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

15
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego 
prawa do sądów

498

18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i 
tymczasowego aresztowania

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

37

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego 
poprzez izolację osób tymczasowo 
aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia 
wolności

12 408

Sprawna działalność resocjalizacyjna wobec 
osób skazanych na kary pozbawienia wolności

18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i 
przestępczości wśród nieletnich i stworzenie 
warunków do powrotu nieletnich do normalnego 

18
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Liczba odpisów wydanych drogą 
elektroniczną z Krajowego Rejestru 
Sądowego i Rejestru Zastawów w 
okresie sprawozdawczym

2940 4000

18.4.1. Utrzymanie systemów 
informatycznych

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

37
Zapewnienie ciągłości funkcjonowania 
centralnych systemów informatycznych

Wskaźnik bezawaryjności centralnych 
systemów informatycznych

0,90 0,90 7 726

403 368
Długość wybudowanych dróg 
ekspresowych i autostrad w km

505 (2006) 118,5

Długość wybudowanych i 
zmodernizowanych pozostałych dróg 
krajowych

0   2008 3,36

LIczba kontroli dotycząca stosowania 
sie przedsiębiorców i kierowców do 
określonych przepisami ograniczeń 
wymiarów, masy i nacisków osi 
pojazdów a takŜe kontrolę zezwoleń 
na przejazd pojazdów 
ponadnormatywnych

113 tys.  2008 175 tys.

19.1.1. Rozbudowa i modernizacja 
sieci dróg krajowych, zwiększenie 
nośności i poprawa jakości dróg

Ministerstwo Infrastruktury 39
Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski 
poprzez rozwój sieci dróg krajowych

Długość wybudowanych dróg 
ekspresowych i autostrad w km

505 (2006) 118,5 14 611

Długość przebudowanych linii 
kolejowych w km

0   2008 9

Wybudowane i zmodernizowane 
odcinki infrastruktury transportu 
szynowego i trolejbusowego w km

0   2008 71,95

19.2.1. Wspieranie rozwoju i 
modernizacja infrastruktury kolejowej

Ministerstwo Infrastruktury 39
Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w 
transporcie kolejowym

Długośc przebudowanych linii 
kolejowych w km

0   2008 9 193 519

19.2.2. Interoperacyjność systemu 
kolejowego

Ministerstwo Infrastruktury 39
Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego 
poprzez zapewnienie łączności technologicznej 
oraz sprawny przepływ informacji

Długość linii kolejowych objetych 
systemem ERTMS w km

0   2008 0 3 052

19.2.7. Wspieranie systemów 
transportu szynowego i trolejbusowego

Ministerstwo Infrastruktury 39
Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie jakości 
usług w transporcie szynowym i trolejbusowym

Wybudowane i zmodernizowane 
odcinki infrastruktury transportu 
szynowego i trolejbusowego w km

0   2008 71,95 79 836

Procentowy udział transportu 
lotniczego - pasaŜerskiego do 
transportu ogółem

19,22  2008 19,22

Liczba rozpoczętych projektów 1    2008 8

18.4. Informatyzacja działalności i budowa 
społeczeństwa informacyjnego

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

37

39
 Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i 
połączenie z głównymi korytarzami 
transportowymi 

7 726

FUNKCJA 19. BUDOWA, ROZBUDOWA I UTRZYMANIE INFRASTR UKTURY TRANSPORTOWEJ

Usprawnianie funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz 
ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości

Liczba jednostek wymiaru 
sprawiedliwości wączona so systemu 
wymiany danych drogą elektroniczną 
w okresie sprawozdawczym

56 30

14 611

19.2. Wspieranie transportu kolejowego i 
intermodalnego

Ministerstwo Infrastruktury 39
Zwiększanie dostępności i poprawa jakości 
transportu kolejowego

276 407

19.1. Wspieranie transportu drogowego Ministerstwo Infrastruktury

19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu 
lotniczego i infrastruktury lotniczej

Ministerstwo Infrastruktury 39
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i 
nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu 
lotniczego 

30 231
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19.3.1. Prace analityczne związane z 
przygotowaniem nowego lotniska 
centralnego dla Polski jako elementu 
systemu transportowego

Ministerstwo Infrastruktury 39
Dostarczanie wiedzy umoŜliwiającej podjęcie 
decyzji o budowie lotniska centralnego

Stopień wykorzystania środków 
przewidzianych na realizację projektu 
w ramach POIiŚ przeidzianych na 
dany rok

0     2008 100 % 1 326

19.3.2. Wspieranie infrastruktury 
lotniskowej

Ministerstwo Infrastruktury 39
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do 
wzrastającego popytu na usługi lotnicze

Liczba rozpoczętych projektów z 
zakresu budowy/ modernizacji 
infrastruktury terminalowej i lotniczej w 
szt.

0       2008 8 28 905

Długość toru wodnego (w km) 71 70,5
Długość zabezpieczonego odcinka 
brzegu morskiego (w km)

10,15 15,70

Liczba wypadków (w szt.) 793 w 2007 r. 812
19.7.1. Zapewnienie bezpieczeństwa 
Ŝeglugi morskiej 

Ministerstwo Infrastruktury 21
Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do 
morskich portów od strony morza 

Długość toru wodnego (w km) 71 70,5 21 704

Długość wybudowanych i 
przebudowanych dróg oraz linii 
kolejowych w układach transportowych 
portów morskich w km

0     2008 0

Długość wybudowanych i 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg i linii 
kolejowych oraz nabrzeŜy na terenie 
potów w km

0    20008 0

Ilośc wybudowanych i 
przebudowanych basenów i kanałów w 
portach w szt.

0    20008 1

19.8.1. Budowa oraz modernizacja 
dróg i linii kolejowych łączących porty 
morskie z krajową siecią transportową

Ministerstwo Infrastruktury 39
Poprawa dostępu drogowego i kolejowego do 
portów morskich

Długość wybudowanych/ 
przebudowanych dróg oraz linii 
kolejowych w układach transportowych 
portów morskich w km

0     2008 0 29 321

19.8.2. Budowa i modernizacja 
infrastruktury portowej

Ministerstwo Infrastruktury 39 Poprawa infrastruktury wewnątrzportowej

Ilość wybudowanych i 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg i linii 
kolejowych oraz nabrzeŜy na terenie 
portów w km

0    2008 0 29 246

179 828

Ilość donacji krwi wydanej do 
lecznictwa

985 000 1 025 000

Ilość wydanych decyzji o nałoŜeniu 
kary pienięŜnej do liczby 
skontrolowanych pojazdów

1 848
19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu 
drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Wojewodowie 85
Zapewnienie prawidłowości działania ośrodków 
szkolenia i doskonalenia jazdy 

1 848

21
Zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do 
morskich portów od strony morza oraz ochrona 
brzegu morskiego

19.6.3. Nadzór nad bezpieczeństwem 
transportu drogowego

Wojewodowie 85

21 704

19.8. Infrastruktura portowa Ministerstwo Infrastruktury 39
Zwiększanie konkurencyjności polskich portów 
morskich w regionie Morza Bałtyckiego

58 567

19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich Ministerstwo Infrastruktury

19 12
2 484

FUNKCJA 20. ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POLITYK A ZDROWOTNA

20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia 46
Poprawa dostępności do usług i świadczeń 
opieki zdrowotnej

Liczba finansowanych świadczeń 
wysokospecjalistycznych

20
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20.1.1. Organizacja i zabezpieczenie 
opieki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia 46
Zapewnianie sprawnego systemu 
funkcjonowania opieki zdrowotnej

Ilość wydanych rekomendacji dla 
technologii medycznych

75 w 2008 r. 105 2 484

20.2.1. Wspieranie ratownictwa 
medycznego

Ministerstwo Zdrowia 46
Zapewnianie dostępności do świadczeń 
ratowniczych wykonywanych przez słuŜby 
powietrzne

Procent powierzchni kraju objętej 
zasięgiem słuŜby HEMS

49% 92% 1 393

20.4.2. Inne działania związane z 
restrukturyzacją ochrony zdrowia

Ministerstwo Zdrowia 46

Stworzenie warunków do prowadzenia 
indywidualnych praktyk lekarskich i 
pielęgniarskich poprzez dopłaty do 
oprocentowania kredytów oraz umorzenie tych 
kredytów

Liczba osób, które skorzystały ze 
wsparcia w ramach udzielnych 
kredytów preferencyjnych od początku 
realizacji programu

319 w 2008 r. 340 2 162

Odsetek ostatecznych orzeczeń 
sanitarnych na granicy

75% 80%

20.5.5. Ochrona zdrowia przed 
szkodliwym wpływem czynników 
środowiskowych

Ministerstwo Zdrowia 46
Ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych 
wpływu czynników środowiskowych

Współczynnik zapadalności na 
choroby zawodowe na 100 tys. 
zatrudnionych

33 31 3 184

Ministerstwo Zdrowia 46

Unowocześnianie jednostek ochrony zdrowia 
poprzez zapewnienie im dostępu do sieci 
informatycznych i nowoczesnego sprzętu 
komputerowego

Ilość utrzymywanych systemów 
informatycznych

7 7 48 743

20.6.2. Budowa i wdroŜenie rozwiązań 
informatycznych

Ministerstwo Zdrowia 46
Zwiększanie dostępu do informacji medycznych 
on-line

Liczba uruchomionych aplikacji 0 0 48 743

20.2. Ratownictwo medyczne Ministerstwo Zdrowia 46
Zapewnianie dostępności do świadczeń 
ratowniczych

Procent powierzchni kraju objętej 
zasięgiem słuŜby HEMS

49% 92% 66 857

Liczba przebudowanych, 
wyremontowanych lub doposaŜonych 
oddziałów ratunkowych

0 207

20.2.2. Utrzymanie w stałej gotowości 
zespołów ratownictwa medycznego i 
utrzymanie funkcjonowania Szpitalnych 
Oddziałów Ratunkowych

Ministerstwo Zdrowia 46 65 464

20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu 
ochrony zdrowia

Ministerstwo Zdrowia 46
Zapewnianie trwałego  dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej na terenie całego kraju

Zaawansowanie realizowanych 
inwestycji

32,84% 41,62% 58 560

Zapewnianie dostępności do świadczeń 
ratowniczych wykonywanych przez słuŜby 
naziemne

20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w 
ochronie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia 46
Poprawa infrastruktury jednostek sektora 
ochrony zdrowia poprzez wspieranie 
realizowanych zadań inwestycyjnych

Zaawansowanie realizowanych 
inwestycji

32,84% 41,62% 56 398

20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, 
profilaktyka i promocja zdrowia

Ministerstwo Zdrowia 46
Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego 
kraju

Liczba szkół podstawowych i 
gimnazjalnych realizujących program 
edukacyjny

6 000 7 00
3 184

20.6. Informatyzacja działalności i budowa 
społeczeństwa informacyjnego
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Nazwa Wartość bazowa Wartość w 2010 r.

2 3 4 5 6 7 81

Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Część Cel
Miernik

Planowane wydatki budŜetu 
środków europejskich 

w 2010 r.
(w tys.zł)

15 993 415

Liczba przeprowadzonych kontroli 4706 8000
Liczba zrealizowanych projektów 725 4677
Stopień wykonania przygotowanych 
typów danych biologicznych i 
ekonomicznych dla uŜytkowników 
zewnętrznych

100% 100%

21.6.3. PO ZrównowaŜony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych 
obszarów rybackich 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

62
Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej polskich 
podmiotów związanych z rybołówstwem i 
rybactwem

Liczba zrealizowanych projektów 725 4677 148 122

Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł) 33748673 62091069

21.7.4. WPR finansowane z EFRG
Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi
33

Stablizacja rynku poprzez planowaną produkcję, 
koncentracje podaŜy i obniŜanie kosztów 
produkcji

Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł) 118441 831086 302 848

21.7.5. Wspieranie realizacji WPR Unii 
Europejskiej

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

35 Podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych 
Liczba wydanych decyzji oraz umów ( 
dokumenty skutkujące płatności )

72707 80728 1 003 003

21.7.9. Realizacja płatności 
bezpośrednich

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

33 Wsparcie dochodów rolniczych Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł) 33748673 62091069 9 137 076

47 628

Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i 
sprawnej obsługi pracowników

Wskaźnik fluktuacji kadr 12,5% (2007) 8,0%

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

37
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i 
sprawnej obsługi pracowników

Ocena jakości obsługi 
administracyjnej przez departamenty 
merytoryczne

3,5 4 29 023

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

38
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i 
sprawnej obsługi pracowników

Wskaźnik fluktuacji kadr 32,17% (2008) 8,00% 360

Zapewnianie warunków technicznych 
niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego 
funkcjonowania urzędu

Wskaźnik awaryjności systemów 
informatycznych

2,37% (2007) 1,8%

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

62
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i 
dynamicznego sektora rybackiego

Wartość materiału zarybieniowego

1079034 1106395
14 842 290

4489 4489

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

33
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i 
dynamicznego sektora rolnego

Liczba zrealizowanych projektów

1 003 003

148 122

21.7.6. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

33

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

35
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i 
dynamicznego sektora rolnego

Liczba wydanych decyzji oraz umów ( 
dokumenty skutkujące płatnością)

72707 80728

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich Liczba zrealizowanych projektów 1079034 6036416 5 402 366

FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA AD MINISTRACYJNA I TECHNICZNA
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, 
planowania strategicznego i operacyjnego

Ministerstwo Finansów 19

Zapewnianie merytorycznej obsługi organu 
administracji rządowej/kierownika jednostki  na 
rzecz utrzymania zgodności prowadzonej 
działalności z celami polityki rządu

Wskaźnik % harmonogramu realizacji 
prac

1 0,85 15 710

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego

28 515

22.2. Obsługa administracyjna
Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego
28 2 020

* planowane wartości mierników odnoszą się do całości środków (wraz z wydatkami budŜetu państwa) przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań i podzadań budŜetu zadaniowego.

22.3. Obsługa techniczna

21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
pomocy krajowej

FUNKCJA 21. PROWADZENIE POLITYKI ROLNEJ ORAZ RYBACK IEJ

21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i 
rybołówstwa morskiego
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