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System Monitorowania Polityk Rozwoju:
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Monitorowanie SRWP
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Źródła danych:

Regionalne 

Obserwatorium 

Terytorialne

Dane statystyczne od innych podmiotów, w tym:

• Podlaski Urząd Wojewódzki,

• Urząd Patentowy RP, 

• Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, 

• Izba Celna w Warszawie, 

• Izba Skarbowa w Białymstoku

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku, 

• Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jej spółki,

• Polskie Sieci Energetyczne S.A. 

• PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok.

Statystyka publiczna

(GUS, US w regionach)

Departamenty UMWP i 

JOSW  

WKŁAD DO 

RAPORTU
informacje o 

działaniach, planach 

i programach 

rozwojowych + 

rezultaty wdrażania 

(wskaźniki i dane o 

wskaźnikach)

Dane o wskaźnikach 

dodatkowych zbierane przez 

wykonawców
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Monitorowanie SRWP

Wskaźniki 
monitorowania 

celów strategicznych

Wskaźniki nie pochodzące ze źródeł statystyki 
publicznej (ROT definicje + zbieranie danych 

wykonawca)

Wskaźniki pochodzące ze statystyki publicznej 
i innych podmiotów

Wskaźniki 
monitorowania 

celów operacyjnych

Wskaźniki 
dodatkowe

Wskaźniki osiągania celów
programów/planów rozwojowych, 
wpisujących się w cele SRWP 2020

Realizacja innych działań 
przyczyniających się do osiągania 

wskaźników monitorowania celów 
SRWP 
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Dane statystyczne

Monitorowanie celów 

strategicznych 
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Monitorowanie celów operacyjnych
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Monitorowanie celów operacyjnych 

Wskaźniki kontekstowe

16 regionów

woj. Podlaskie 

(16 regionów = 

100)

Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON 

podmioty gospodarki narodowej
szt. GUS

8793

(15)
365487 2,41% 22842,94 41,46%

Nakłady na działalność B+R na 1 

mieszkańca
zł GUS

171

(10)
375 45,60% x x

Nakłady na działalność B+R ogółem mln zł GUS
204,7

(11)
14423,8 1,4% 901,50 15,42%

Udział przychodów netto ze sprzedaży 

produktów innowacyjnych na eksport w 

przychodach netto ze sprzedaży ogółem

% GUS
2,1%

(14)
4,7% 44,85% x x

Stopa bezrobocia stan na koniec grudnia % GUS
15,1%

(10)
13,4% 112,69% x x

Saldo migracji wewnętrznych i 

zagranicznych na pobyt stały
osoby GUS

-2511

(8)
-19904 x x x

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca zł
GUS

(2012)

30055

(14)
38049 71,70% x x

Średnia z regionów i udział 

Wskaźnik (rok 2013) Miara Źródło
Wartość dla 

regionu (pozycja)

Wartość 

dla Polski

Udział* woj. 

Podlaskiego 

(Polska = 100)
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60%

27%

13%

Źródła danych dla wskaźników monitorowania SRWP 2020

Statystyka publiczna Inne źródła Badania własne

Źródło: opracowanie własne
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Ocena stopnia realizacji celów  Logika 

OCENA EFEKTÓW:

Trend obserwowanych 

zmian 

Analiza czynników:

1. Działania w ramach 

programów/planów 

rozwojowych

2. Dane na temat 

wartości wskaźników

3. Analiza korelacji

WNIOSKI
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Działania podejmowane w kierunku realizacji 
założeń SRWP w 2014 r.  

Przykład programu/planu 
rozwojowego  

Charakter działania
Źródło finansowania:

(fundusz/program/plan rozwojowy)

Kwota

wydatków

(w tys. zł)

Liczba podmiotów objętych wsparciem

Celem głównym Osi Priorytetowej V jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez 

inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji, poprzez:

 poprawę jakości powietrza (zmniejszenie ilości zanieczyszczeń),

 poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich 

odzyskiwania i unieszkodliwiania,

 wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz poprawa stanu 

infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.

W ramach Działania 5.1. przewidziano priorytetowe traktowanie inwestycji z zakresu gospodarki 

odpadami, w tym w szczególności dotyczących rekultywacji wysypisk, instalacji do unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych, w tym poszpitalnych, przewidziane w Wojewódzkim Planie 

Gospodarowania Odpadami.

W ramach wsparcia ochrony przyrody i likwidacji zagrożeń ekologicznych wspierane są projekty 

dotyczące: 

 zachowania bioróżnorodności gatunkowej, 

 edukacji ekologicznej, 

 tworzenia systemów monitorowania środowiska,

 zakupu wyposażenia dla służb odpowiedzialnych za likwidację skutków zagrożeń naturalnych 

i poważnych awarii. 

W ramach Działania 5.2 priorytetowym obszarem wsparcia jest rozwój gospodarki wodno-ściekowej 

województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i zabezpieczenia 

sanitarnego stref zasobowych komunalnych ujęć wody:

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej, szczególnie tam, gdzie istnieje niewystarczające 

wykorzystywanie funkcjonującej infrastruktury oczyszczania ścieków,

 modernizacja, rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracjach poniżej 15 tys. 

RLM,

 budowa nowych linii wodociągowych, w stosownych przypadkach czyli tam gdzie to 

uzasadnione finansowo lub technicznie, realizowane w połączeniu z budową systemów 

kanalizacji zbiorczej, z zastrzeżeniem przypadków, w których budowa systemów kanalizacji 

zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty.

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego na lata 

2007-2013

Priorytet V Rozwój infrastruktury 

ochrony środowiska 

Działanie 5.2 Rozwój lokalnej 

infrastruktury ochrony środowiska

75 914,51 (wartość dofinansowania 

podpisanych umów)

43 353,21 (wartość zatwierdzonych 

wniosków o płatność) 

58 podpisanych umów

54 (zatwierdzone wnioski o płatność) 

Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł 

odnawialnych:

3,91 MW

Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach 

projektów:

5,93 km

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach 

projektów:

12,41 km

Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk 

śmieci w ramach realizacji programu:

14

Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku 

realizacji projektów:

24,76 ha

Gospodarka wodno-ściekowa (zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w 

tym systemy kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej)

Program Rozwój Obszarów Wiejskich

Oś III Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej

Działanie 321 Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej

Wartość dofinansowania z EFRROW 

zrealizowanych operacji:

36 634,30

Liczba zrealizowanych operacji: 49

Km wybudowanych sieci: 

wodociągowych: 139

Kanalizacyjnych: 54

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków:

2
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Realizacja celów – zrównoważony rozwój

Szybki rozwój w obszarze związanym z ekologią i ochroną środowiska w
obszarze wzrostu udziału w energii produkowanej ogółem energii ze źródeł
odnawialnych, spadku emisji zanieczyszczeń, upowszechniania się
rolnictwa ekologicznego. Podlaskie ma w zasięgu pozycję lidera w kwestii
zielonej energii i rolnictwa ekologicznego. Słabe wyniki w obszarze ochrony
środowiska, z punktu widzenia infrastruktury sanitarnej (wodno-ściekowej,
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych).

Rozwój przedsiębiorczości
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Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych charakteryzuje się bardzo dynamicznym
rozwojem w województwie podlaskim. Udział produkcji elektrycznej ze źródeł
odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem wyniósł w roku 2013 aż 72.3%, co
było najwyższą wartością wśród wszystkich województw Polski. Od roku 2010 wskaźnik
ten charakteryzuje się w województwie bardzo szybkim tempem wzrostu. W latach 2010
– 2014 bardzo znacząco spadła ilość metanu (CH4). emitowanego w regionie. W 2014
emisja metanu z województwa podlaskiego stanowiła jedynie 0,0015% całkowitej emisji
tego gazu w Polsce. Należy jednak pamiętać, że osiąganie tak dobrych rezultatów było
możliwe w dużej mierze dzięki stosunkowo niskiej ilości produkcji elektrycznej w
województwie oraz niskiemu poziomowi uprzemysłowienia województwa
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Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem Trend dotychczasowy

Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych 
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Odsetek osób korzystających z oczyszczalni ścieków w województwie podlaskim
od wielu lat charakteryzował się mniej więcej stałym trendem wzrostowym i
wartościami bliskimi średniej dla kraju. Jednak w ostatnich latach nastąpił
bardziej dynamiczny wzrost dostępności do oczyszczalni ścieków w kraju przez co
wartość tego wskaźnika dla województwa podlaskiego spadła poniżej średniej
krajowej. Dużą dynamiką charakteryzuje się natomiast udział odpadów
poddanych odzyskowi w stosunku do wytworzonych odpadów, pomimo
znacznego spadku wartości tego wskaźnika w roku 2013 w stosunku do roku
2012, ogólny trend wydaje się wskazywać na wyraźną tendencje wzrostową, a
odsetek odpadów podanych odzyskowi w województwie podlaskim co roku jest
wyższy niż analogiczna średnia wartość dla kraju. Na bardzo niskim poziomie
kształtuje się natomiast odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie.
Od wielu lat województwo podlaskie jest województwem o najmniejszym
udziale odpadów zbieranych selektywnie.

Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 
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Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków Trend dotychczasowy
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rot@wrotapodlasia.pl

http://rot.wrotapodlasia.pl

Referat Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

ul. Poleska 89
15-874 Białystok
Tel. 85 66 54 430, 940, 904

mailto:edyta.dabrowska@wrotapodlasia.pl
http://rot.wrotapodlasia.pl/

