WSKAŹNIKI MONITOROWANIA
1. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP
Cel strategiczny

Wskaźniki celów
1. Tempo wzrostu PKB na 1 mieszkańca

Cel strategiczny 1.
Dynamiczna gospodarka

2. Tempo wzrostu wartości produkcji sprzedanej
wyrobów na mieszkańca

3. Tempo wzrostu wartość
przeliczeniu na 1 mieszkańca

Cel strategiczny 2. Zasobni
mieszkańcy

eksportu

w

Wartość
pośrednia
(2025)

Miara

Źródło

Wartość
bazowa (rok)

zł

BDL

37 075
(2017)

wzrost o 30%

19 970
(2018)

wzrost o 30%

1 853
(2018)

wzrost o 30%

1 379
(2017)

1 750

zł

euro

wyliczenia
własne na
podstawie
GUS
wyliczenia
własne na
podstawie
danych KAS
obliczenia
własne na
podstawie
GUS

4. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny
ze źródeł zarobkowych na 1 osobę w
gospodarstwie domowym

zł

5. Dochody własne JST na mieszkańca

zł

BDL

6. Migracje międzywojewódzkie i zagraniczne na
pobyt stały z regionu

os.

obliczenia
własne na

2 570
(2018)
4 811
(2018)

3 300
4 000
1

Cel strategiczny

Cel strategiczny 3.
Partnerski region

Wskaźniki celów

Miara

Źródło
podstawie BDL
obliczenia
własne na
podstawie BDL

7. Migracje międzywojewódzkie i zagraniczne na
pobyt stały do regionu

os.

8. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na
10 tys. mieszkańców

szt.

BDL

%

GUS

Miara

Źródło

%

GUS

szt.

GUS

%

STRATEG

9. Ogólny poziom zaufania

Wartość
bazowa (rok)

Wartość
pośrednia
(2025)

2 797
(2018)

3 000

1,6
(2017)
86%
(2018)

2,0
91%

2. Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych SRWP1
Cel operacyjny

Cel operacyjny 1.1.
Przemysły przyszłości

1
2

Wskaźniki celów
1. Udział przychodów netto ze sprzedaży
produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej
i średnio-wysokiej techniki (przedsiębiorstwa o
liczbie pracujących powyżej 9 osób)
2. Nowo zarejestrowane spółki handlowe z
udziałem kapitału zagranicznego w sektorze
prywatnym
3. Udział powierzchni ekologicznych użytków

Wartość
bazowa2 (rok)

Tendencja
zmian

Zestaw wskaźników może ulegać zmianie zgodnie z założeniami Systemu monitorowania, zawartym w dokumencie SRWP 2030.
Dane te zostaną uzupełnione w przypadku potwierdzenia zasadności (trafności) doboru wskaźników monitorowania.
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Cel operacyjny

Wskaźniki celów

Miara

Źródło

Wartość
bazowa2 (rok)

Tendencja
zmian

rolnych z certyfikatem w gospodarstwach
ekologicznych w powierzchni użytków rolnych
ogółem w gospodarstwach rolnych

Cel operacyjny 1.2.
Podlaski system otwartych
innowacji

Cel operacyjny 1.3.
Lokalna przedsiębiorczość

4. Liczba patentów udzielonych
przedsiębiorstwom i osobom fizycznym przez
UPRP w stosunku do liczby zgłoszeń

%

5. Liczba udzielonych w UPRP praw ochronnych
wzorów użytkowych w stosunku do liczby
zgłoszeń

%

6. Udział przedsiębiorstw przemysłowych
współpracujących w ramach inicjatywy
klastrowej lub innej sformalizowanej formy
współpracy w przedsiębiorstwach aktywnych
innowacyjnie
7. Liczba patentów udzielonych jednostkom
naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytutom
badawczym, szkołom wyższym w stosunku do
liczby zgłoszeń
8. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w
relacji do PKB
9. Udział nakładów sektora przedsiębiorstw na
działalność B+R w nakładach na działalność
B+R ogółem
10. Współczynnik przyjęć do pracy
11. Udział eksportu do Białorusi, Rosji, Ukrainy,
Litwy, Łotwy i Estonii w eksporcie ogółem
województwa podlaskiego

obliczenia
własne na
podstawie BDL
obliczenia
własne na
podstawie BDL

%

BDL

%

GUS

%

GUS

%

GUS

%

STRATEG
wyliczenia
własne na
podstawie
danych KAS

%
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Cel operacyjny

Wskaźniki celów
12. Cudzoziemcy prowadzący działalność
gospodarczą w województwie podlaskim

Cel operacyjny 1.4.
Rewolucja energetyczna i
gospodarka obiegu
zamkniętego

Cel operacyjny 1.5 Epodlaskie

Cel operacyjny 2.1.
Kompetentni mieszkańcy

13. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
14. Liczba osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą wpisanych do rejestru
REGON na 10 tys. mieszkańców
15. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w
ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych
16. Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych w produkcji energii elektrycznej
ogółem
17. Stosunek produkcji energii elektrycznej do
zużycia energii elektrycznej
18. Odpady komunalne zebrane selektywnie w
relacji do ogółu odpadów
19. Udział odpadów (z wyłączeniem komunalnych)
poddanych odzyskowi w ilości odpadów
wytworzonych w ciągu roku
20. Zebrane (zmieszane) odpady komunalne na 1
mieszkańca
21. Odsetek przedsiębiorstw otrzymujących
zamówienia poprzez sieci komputerowe
22. Odsetek przedsiębiorstw posiadających
szerokopasmowy dostęp do Internetu
23. Osoby dorosłe w wieku 24-64 lata
uczestniczące w kształceniu i szkoleniu
24. Zdawalność egzaminu maturalnego
25. Saldo migracji osób w wieku 25-34 lata

Miara

Źródło

os.

Urząd ds.
Cudzoziemców

zł

BDL

os.

STRATEG

%

STRATEG

%

BDL

%

STRATEG

%

BDL

%

STRATEG

kg

STRATEG

%

BDL

%

BDL

%

BDL

%
os.

STRATEG
obliczenia

Wartość
bazowa2 (rok)

Tendencja
zmian
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Cel operacyjny

Wskaźniki celów

Miara

(najwyższej aktywności zawodowej)

Cel operacyjny 2.2.
Aktywni mieszkańcy

26. Liczba słuchaczy studiów podyplomowych i
uczestników studiów doktoranckich
przypadająca na 1000 mieszkańców
27. Struktura wykształcenia zarejestrowanych
bezrobotnych w okresie 12 m-cy od dnia
ukończenia nauki (absolwentów).
28. Wskaźnik zatrudnienia osób z wykształceniem
zasadniczym zawodowym wg BAEL
29. Odsetek absolwentów szkół wyższych na
kierunkach technicznych i przyrodniczych (bez
cudzoziemców) – według klasyfikacji ISCED-F
2013
30. Udział absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
(zasadniczych szkół zawodowych, techników i
liceów ogólnokształcących)
31. Wskaźnik zasięgu ubóstwa - % osób w
gospodarstwach domowych o wydatkach
poniżej relatywnej granicy ubóstwa
32. Wydatki gospodarstw domowych na kulturę i
rekreację
33. Łóżka w hospicjach, zakładach opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na
100 tys. ludności
34. Liczba ludności na łóżko w szpitalach ogólnych

Źródło

Wartość
bazowa2 (rok)

Tendencja
zmian

własne na
podstawie BDL
os.

BDL

%

BDL/STRATEG

%

STRATEG

%

STRATEG

%

STRATEG

%

BDL
BDL

szt.

BDL

os.

BDL

5

Cel operacyjny

Cel operacyjny 2.3.
Przestrzeń wysokiej
jakości

Cel operacyjny 3.1. Dobre
zarządzanie

Wskaźniki celów
35. Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia
pomocy społecznej na 10 tys. ludności
36. Wskaźnik bierności zawodowej
37. Drogi publiczne ogółem o nawierzchni twardej
ulepszonej na 100 km2
38. Udział zanieczyszczeń zatrzymanych lub
zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji
zanieczyszczeń w zanieczyszczeniach
wytworzonych
39. Przewozy pasażerskie (komunikacja miejska)
40. Ścieżki rowerowe na 100 km2
41. Pojemność obiektów małej retencji wodnej w
przeliczeniu na mieszkańca
42. Nakłady na środki trwałe służące ochronie
środowiska i gospodarce wodnej na 1
mieszkańca
43. Odsetek osób korzystających z Internetu w
kontaktach z administracją publiczną
44. Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących
Internet w kontaktach z administracją
publiczną
45. Wydatki majątkowe inwestycyjne JST w
przeliczeniu na jednego mieszkańca
46. Udział powierzchni objętej obowiązującymi

Miara

Źródło

os.

BDL

%

STRATEG

%

BDL

%

BDL

mln os.

BDL

km

BDL

dm3

BDL

zł

STRATEG

%

STRATEG

%

STRATEG

mln zł
%

Wartość
bazowa2 (rok)

Tendencja
zmian

obliczenia
własne na
podstawie BDL
STRATEG
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Cel operacyjny

Cel operacyjny 3.2. Kapitał
społeczny

Wskaźniki celów
planami zagospodarowania w powierzchni
całkowitej ogółem
47. Frekwencja wyborcza
48. Liczba podmiotów zaliczanych do III sektora
(fundacje, stowarzyszenia, organizacje
społeczne) na 10 tys. mieszkańców
49. Kwota odpisu 1% podatku w przeliczeniu na
jednego pracującego

Cel operacyjny 3.3.
Partnerstwa
międzynarodowe i
ponadregionalne

Cel operacyjny 3.4.
Gościnny region

50. Liczba zawartych partnerstw
międzynarodowych
51. Liczba zawartych partnerstw
ponadregionalnych
52. Odsetek studentów - cudzoziemców
studiujących na polskich uczelniach
53. Liczba noclegów udzielona turystom na 1000
ludności
54. Liczba cudzoziemców - kuracjuszy leczonych
stacjonarnie w szpitalach uzdrowiskowych i
sanatoriach uzdrowiskowych
55. Liczba wydanych zezwoleń na pracę
cudzoziemcom w stosunku do liczby
pracujących

Miara

Źródło

%

BDL

szt.

STRATEG

zł

obliczenia
własne na
podstawie MF
i GUS BDL

szt.

własne

szt.

własne

%

STRATEG

szt.

BDL

os.

BDL

szt.

Wortal
Publicznych
Służb
Zatrudnienia

Wartość
bazowa2 (rok)

Tendencja
zmian
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Cel operacyjny

Wskaźniki celów
56. Liczba wydanych oświadczeń powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi w
stosunku do liczby pracujących

Miara

Źródło

szt.

Wortal
Publicznych
Służb
Zatrudnienia

Wartość
bazowa2 (rok)

Tendencja
zmian

3. Wskaźniki monitorowania OSI SRWP3
Wartość bazowa4
(rok)

Tendencja zmian

Wartość bazowa5
(rok)

Tendencja zmian

Wartość bazowa6
(rok)

Tendencja zmian

OSI 1 Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze

Wskaźnik

Źródło
Miara
Miasto 1
Miasto (…)

Saldo migracji na pobyt stały, w ruchu
wewnętrznym i zagranicznym

BDL
os.

Absolwenci zasadniczych szkół
zawodowych oraz techników w
ogólnej liczbie absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych i
ponadpodstawowych
BDL
os.

Saldo podmiotów gospodarczych w
rejestrze REGON na 1000
mieszkańców
BDL
szt.

OSI 2 Obszary zagrożone trwałą marginalizacją

3

Zestaw wskaźników może ulegać zmianie zgodnie z założeniami Systemu monitorowania, zawartego w dokumencie SRWP 2030.
Dane te zostaną uzupełnione w przypadku potwierdzenia zasadności (trafności) doboru wskaźników monitorowania.
5 Dane te zostaną uzupełnione w przypadku potwierdzenia zasadności (trafności) doboru wskaźników monitorowania.
6 Dane te zostaną uzupełnione w przypadku potwierdzenia zasadności (trafności) doboru wskaźników monitorowania.
4
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Wartość bazowa4
(rok)

Tendencja zmian

Wartość bazowa5
(rok)

Tendencja zmian

Wskaźnik

Pracujący na 1000 ludności

Dochody własne budżetów gmin i
miast na prawach powiatu na 1
mieszkańca

Źródło
Miara
Obszar 1
Obszar (…)

BDL
os.

BDL
zł

Wartość bazowa6
Tendencja zmian
(rok)
Zasięg korzystania ze środowiskowej
pomocy społecznej wg kryterium
dochodowego (poniżej progu
dochodowego)
BDL
%

OSI 3 Subregionalne ośrodki wzrostu

Wskaźnik

Źródło
Miara
Łomża
Suwałki
Bielsk Podlaski

Liczba podmiotów gospodarki
narodowej w rejestrze REGON na
10000 mieszkańców

Odsetek osób pracujących w liczbie
osób w wieku produkcyjnym

BDL
szt.

BDL
%

Udział emisji zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych w emisji tych
zanieczyszczeń ogółem w
województwie
BDL
%

OSI 4 Białystok i jego obszar funkcjonalny (łącznie)
Wskaźnik
Źródło
Miara
Białystok i jego obszar

Podmioty według klas wielkości na
10000 mieszkańców

Odpady zebrane selektywnie w relacji
do ogółu odpadów

Liczba studentów (ogółem) na 1000
mieszkańców

BDL
szt.

BDL
%

BDL
os.
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Wartość bazowa4
(rok)

Tendencja zmian

Wartość bazowa5
(rok)

Tendencja zmian

Wartość bazowa6
(rok)

Tendencja zmian

funkcjonalny (łącznie)
OSI 5 Miasta powiatowe

Wskaźnik

Źródło
Miara

Pracujący na 1000 ludności

Wskaźnik obciążenia demograficznego
(stosunek ludności w wieku
produkcyjnym do ludności w wieku
poprodukcyjnym)

Odpady zebrane selektywnie w relacji
do ogółu odpadów

BDL
os.

BDL
%

BDL
szt.

Miasto 1
Miasto (…)
OSI 6 Obszary wiejskie, w tym przyrodniczo cenne7
Wskaźnik
Źródło
Miara
Obszar 1
Obszar (…)

Wskaźnik obciążenia demograficznego
(ludność w wieku poprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym)

Korzystający z instalacji kanalizacyjnej
w ogóle ludności

Odsetek osób pracujących w ogólnej
liczbie mieszkańców

BDL
%

BDL
%

BDL
%

7

obszar wiejski - gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których główne miasto liczy poniżej 5 tys. mieszkańców (definicja zgodnie ze Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030; dane monitorowane
na poziomie obszaru wiejskiego (pokrywającego się z granicami administracyjnymi gmin); brak możliwości monitowania obszarów przyrodniczo cennych ze względu na ich położenie. Obszary przyrodniczo cenne swoim
zasięgiem obejmują część terytorium gmin.
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