
nazwa

planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy plan

1 2 3 4 5 6

1. Konsolidacja zespolonych służb, inspekcji i straży na 

szczeblu województwa
1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

2. Przygotowanie i wdrożenie strategii „Sprawne Państwo 

2011-2020”

2. Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji 

Strategii Lizbońskiej

3. Przygotowanie i wdrożenie IV etapu Oświęcimskiego 

Strategicznego Programu Rządowego
3. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

4. Kontynuacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011  oraz przygotowanie i wdrożenie 

kolejnego jego etapu.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

5. Zwiększenie liczby ujawnianych w Księgach 

Wieczystych nieruchomości sektora publicznego 
5. Plan uporządkowania strategii rozwoju

6. Tworzenie i monitorowanie mechanizmów współpracy 

między jednostkami samorządu terytorialnego
6. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

7. Eliminacja nieprawidłowości funkcjonowania jednostek 

samorządu terytorialnego 

1. Realizacja działań związanych z wdrażaniem, 

rozliczaniem i kontrolowaniem projektów konkursowych 

zgodnie z planem działania V priorytetu Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011

2. Realizacja projektów systemowych zgodnie z planem 

działania V priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki na rok 2011

1. Zakładanie i prowadzenie państwowego rejestru osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz 

rejestru granic wraz zadresami i ich lokalizacją 

przestrzenną

1. Raport Polska 2030 – Sprawne państwo, odpowiedni potencjał 

infrastruktury, 

2. Koordynowanie działań organów administracji 

publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania 

publiczne dotyczące baz danych państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz standardowych 

opracowań kartograficznych.

2. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do 

2013,

3.Tworzenie i udostępnianie bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych oraz  kopii  baz danych obiektów 

topograficznych, a także zobrazowań lotniczych i 

satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu 

terenu.

3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020,

Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących 

koordynację merytoryczną działalności, planowanie 

strategiczne i operacyjne

pozytywny wynik 

audytu 

wewnętrznego

Liczba urzędów administracji publicznej objętych 

wsparciem w zakresie poprawy standardów 

zarządzania

65%

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Zapewnianie dostępu do 

zasobu geodezyjnej i 

kartograficznej (informacji 

przestrzennej).

Plan działalności

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

Lp. Cel

Mierniki określające stopień realizacji  celu 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznych

na rok 2011

dla działów administracji rządowej: Administracja publiczna, Informatyzacja, Sprawy wewnętrzne, Wyznania religijne oraz mniejszosci narodowe i etniczne

380 jednostek 

(urzędów) 

administracji 

publicznej

Poprawa obsługi 

administracyjnej obywatela

Pokrycie powierzchni kraju bazami danych 

przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla 

wszystkich zakresów tematycznych
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Poprawa  efektywności 

działania administracji 

publicznej



4. Zakładanie i prowadzenie krajowej bazy danych 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. 
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 -  2013

5. Gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu 

geodezyjnego  i kartograficznego, a także  bazy danych 

państwowego rejestru nazw geograficznych.

5. Rządowy Program Działań w Geodezji i Kartografii 2010-2018 

– PROJEKT,

6. Opracowywanie standardów technicznych i 

organizacyjnych w zakresie geodezji i kartografii.

6. Dyrektywa 2007/2/WE ustanawiająca infrastrukturę informacji 

przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),

1. Rozbudowa infastruktury technicznej Krajowej 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej
7. Europejska Agenda Cyfrowa,

2. Rozwój rejestrów referencyjnych Służby Geodezyjnej i 

Kartograficznej.

3. Implementacja usług INSPIRE i ich brokera krajowego 

(geopotral Krajowej Infrastruktury Informacji 

Przestrzennej) oraz implementacja usług branżowych i ich 

brokera dla systemów dziedzinowych administracji 

publicznej.

4. Wdrażanie i prowadzenie oraz koordynowanie polityki 

bezpieczeństwa w zakresie narzędzi, systemów i 

rozwiązań teleinformatycznych Urzędu.
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Udostępnienie usług 

świadczonych drogą 

elektroniczną

Zapewnienie możliwości przyjmowania 100% 

zgłoszeń kierowanych z telefonów komórkowych i 

stacjonarnych na numery alarmowe (112, 997, 998, 

999) w czsie krótszym niż 15 sekund

< 15 sek

Uruchomienie Systemu Informacyjnego Powiadamiania 

Ratunkowego:                                                                         

- 8 województw w I półroczu 2011r.                                        

- cały obszar kraju do 31.12. 2011r. 

Plan Informatyzacji Państwa

1. Zwiększenie liczby patroli prewencyjnych i 

kryminalnych w miejscu zagrożenia.

1. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego.

2. Zapewnienie szybkiej reakcji na zdarzenie. 2. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań „Razem Bezpieczniej”.
3. Poprawa jakości czynności operacyjno-

dochodzeniowych na miejscu zdarzenia. Wdrożenie do 

użytku aplikacji e-Posterunek.
3.Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Monitorowanie organizacji i przebiegu imprez 

masowych.

4. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

5. Wspieranie działań zmierzających do wykluczenia 

chuliganów ze stadionów (policjanci-spottersi).

5. Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i 

Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.

6. Wprowadzenie do taktyki działania Policji koncepcji 

„3xT” (Troska, Tolerancja, Tłumienie).

6. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i 

Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej";

7. Przeciwdziałanie agresji na stadionach – kontynuacja 

programu profilaktycznego „Jestem kibicem przez duże 

K” .

7.  Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-

2010;

8. Kontynuacja działań profilaktycznych programu PaT. 8.  Krajowy Plan działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-

2010;9.Zapewnienie bezpieczeństwa najwazniejszym osobom, 

obiektom i  urzadzeniom w państwie 9.  Program Zwalczania Korupcji "Strategia antykorupcyjna".

10.     Wdrożenie Systemu Wspomagania Ruchu 

Drogowego (SWRD).

10.Krajowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

w Polsce "GAMBIT ".

11. Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego 

pełniących służbę na drodze.

11. Program bezpieczeństwa na drogach na lata 2011-2020 

/Program UE/.

12. Zwiększenie efektywności w zakresie ujawniania 

nietrzeźwych kierujących. Utrzymanie średniej krajowej za 

rok poprzedni.

12. Wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Policji Ruchu 

Drogowego „TISPOL.

13. Działania profilaktyczne skierowane w szczególności 

do niechronionych uczestników ruchu drogowego:

13. Rekomendacje Komisji Europejskiej (2004/345/EC).

   - Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa – Weekend 

bez ofiar ,

14.  Zintegrowana Koncepcja Bezpieczeństwa EURO 2012, 

przyjęta na posiedzeniu Komitetu ds bezpieczeństwa EURO 2012 

w dniu 6 września 2010 r.;  
   - Ogólnopolska kampania społeczna ,,Rowerem 

bezpiecznie do celu” ,

   - Ogólnopolska kampania „Bezpieczny przejazd – 

Zatrzymaj się i żyj!

2. Wskaźnik liczby zdarzeń drogowych ze skutkiem 

śmiertelnym w stosunku do 2010 r.

1. Wskaźnik dynamiki przestępstw szczególnie 

uciążliwych społecznie (tj. udział w bójce lub 

pobiciu, uszczerbek na zdrowiu, kradzież mienia, 

kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, 

przestępstwa rozbójnicze oraz uszkodzenie mienia) 

tj. przestępstw wszczętych w roku bieżącym do 

liczby przestępstw w roku 2010

950

Utrzymanie 

dynamiki na 

poziomie 2010 r.

Obniżenie o 5% w 

stosunku do 2010 r.

Średnia dzienna liczba unikatowych użytkowników 

korzystających z danych

 i usług danych przestrzennych.

Zapewnienie 

bezpieczeństwa obywateli, 

zwalczanie przestępczości 

oraz propagowanie i 

wdrażanie działań o 

charakterze 

profilaktycznym
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1. Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas 

odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu 

drogowym oczekującej na wjazd
2 minuty 1. Ochrona granicy państwowej                                                                            

15. Program Zintegrowanego Zarządzania Granicą w latach 2007-

2013, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 września 2007 r.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna 

zorganizowała powrót do kraju trzeciego do ilości 

osób, którym wydano decyzje o wydaleniu. 
80% 2. Kontrola ruchu granicznego

16. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski 

Wschodniej do roku 2020, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 

30 grudnia 2008 r.;

1. Działalność ratowniczo-gaśnicza, 

2. Organizacja  ćwiczeń udoskonalających organizację i 

funkcjonowanie zasobów ratowniczych 

3. Przeprowadzanie inspekcji oceniających organizację i 

funkcjonowanie centralnego odwodu operacyjnego

4. Rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie zagrożeniom 

pożarowym i innym zagrożeniom oraz przeciwdziałanie 

awariom przemysłowym

5. Zapobieganie zagrożeniom pożarowym i innym 

zagrożeniom oraz przeciwdziałanie awariom 

przemysłowym

6. Rozbudowa sieci jednostek KSRG

7. Program wieloletni „Program modernizacji Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biuro 

Ochrony Rządu w latach 2007-2011”

Łączny nakład publikacji mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz społeczności posługujacych się 

językiem regionalnym, wydawanych z dotacji 

MSWiA, w stosunku do ich ogólnej liczby osób.

2
Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości 

narodowych i etnicznych                                                                

1. Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości 

narodowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 22, poz. 209);

Liczba romskich stypendystów w stosunku do liczby 

osób należących do romskiej mniejszości etnicznej 

(wyrażona w promilach)

8 Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce
 2. Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych 

(Dz. U. z 2009 r., Nr 137, poz. 1121);

Strategia Rozwoju Kraju, Priorytet 4. Budowa zintegrowanej 

wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i porządek publiczny.

Procent interwencji, w których straż pożarna dotarła 

na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 

minut

Zapewnienie 

funkcjonowania systemu 

ratowniczego oraz 

poprawa skuteczności 

przeciwdziałania 

zagrożeniom.

75%

Zapewnienie 

bezpieczeństwa granicy 

zewnętrznej UE i 

terytorium RP oraz 

skutecznej kontroli 

granicznej
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Zachowanie, 

propagowanie i rozwój 

tożsamości kulturowej 

mniejszości narodowych i 

etnicznych



nazwa

planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku 

1 2 3 4 5

1
Poprawa obsługi 

administracyjnej obywatela

Liczba urzędów administracji publicznej objętych 

wsparciem w zakresie poprawy standardów 

zarządzania

380 jednostek 

administracji 

publicznej

Obsługa administracyjna obywatela                                   

1.1  Wzmacnianie potencjału administracji publicznej                                                             

Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w 

stosunku do liczby usług ogółem
20 %

Procent wykonania systemu dostosowanego do 

wymagań ustawy o informatyzacji publicznej
60,89%

Liczba podmiotów publicznych objętych 

dofinansowaniem
24

1.1

Monitorowanie realizacji polityki w zakresie 

standardów informatyzacji administracji i zapewnienie 

dostępu do informacji publicznej w formie 

elektronicznej  

1.2
Wdrażanie przedsięwzięć informatycznych o 

publicznym zastosowaniu    

1.3
Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług 

administracji publicznej  

1.4
Wsparcie podmiotów realizujących przedsięwzięcia 

informatyzacyjne

Część 27 - Informatyzacja

1

Zwiększenie poziomu 

Informatyzacji podmiotów 

realizujących zadania publiczne

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa 

informacyjnego                                                                                                      

CZĘŚĆ B:  Cele priorytetowe wynikajace z budzetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2011

Lp. Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu 

Część 17 - Administracja publiczna



1
Zapewnianie bezpieczeństwa 

obywateli 

wskaźnik dynamiki przestepstw ogółem (w tym 

przestępstw drogowych); tj. przestępstw 

stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw 

stwierdzonych w roku 2008  x 100

osiągnięcie 

dynamiki < 100% 

w stosunku do 

2008 r.

Ochrona obywateli i utrzymanie porządku 

publicznego

1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

1.2 Zapewnienie działania służby prewencyjnej

1.3 Zapewnienie działania służby ruchu drogowego

1.4
Zapewnienie bezpieczeństawa najważniejszym 

osobom, obiektom i urządzeniom w państwie

1.5

Program wieloletni "Program modernizacji Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i 

Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"

Procent interwencji, w których straż pożarna dotarła na 

miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut.
75 %

Liczba ćwiczeń regionalnych udoskanalających 

organizację i funkcjonowanie zasobow ratowniczych 

centralnego odwodu operacyjnego

nie mniej niż 4

Optymalne rozmieszczenie jednostek KSRG 3912

2.1 Działalność ratowniczo-gaśnicza

2.2 Działalność ratownictwa górskiego i wodnego

2.3 Rozpoznawanie zagrożeń

2.4

Program wieloletni "Program modernizacji Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i 

Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"

2.5
Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania 

kryzysowego

3
Sprawne przywrócenie stanu 

sprzed klęski żywiołowej

Ilość podmiotów, którym udzielono wsparcia w 

odbudowie, modernizacji, remoncie zniszczonej 

infrastruktury technicznej

523 Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

2.7
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych

Część 42- Sprawy wewnętrzne

2

Zapewnienie funkcjonowania 

systemu ratowniczego oraz 

poprawa skutecznosci 

przeciwdziałania zagrożeniom 

oraz sprawnego realizowania 

zadań obrony cywilnej i 

zarządzania kryzysem, a także 

zapobieganie i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych

Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-

gaśnicza oraz zapobiegawcza



1

Zachowanie, propagowanie i 

rozwój tożsamości kulturowej 

mniejszości narodowych i 

etnicznych

Liczba dzieci uczących się języka mniejszości lub 

języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci 

objętych obowiązkiem nauki

9,2 promila
Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości 

narodowych i etnicznych                                                                

1.1
Działania wobec mniejszości narodowych i 

etnicznych  

1.2
Realizacja zasady równego traktowania osób bez 

względu na pochodzenie etniczne  

1.3 Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Część 43 - Wyznania religijne oraz mniejszośći narodowe i etniczne
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