
Plan działalności 
Urzędu Dozoru Technicznego1) 

na rok 2020 
dla działu/działów administracji rządowej: .........................................2) 

 

 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2020 

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego 

właściwości) 

  

 

Lp. 

 

Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu3) 
 

Najważniejsze zadania/ 

działania służące realizacji 

celu4) 

Odniesienie do 

dokumentu o 

charakterze 

strategicznym5) nazwa 

planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec 2020 

roku 

1 2 3 4 5 6 

1 

Bezpieczeństwo 

funkcjonowania 

urządzeń technicznych, 

które mogą stwarzać 

zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego oraz 

mienia  

i środowiska 

Wykonywanie badań 

przez UDT  

 

(Wnb)=Rzeczywista 

liczba wykonywanych 

badań  

w danym 

roku/Planowana liczba 

badań na dany rok, 

wyrażony w procentach 

 

Wnb ≥ 93% 

Wykonywanie czynności 

dozoru technicznego 

Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego 

Rozwoju,  

Strategia UDT na lata 

2017-2020 

1.1 
  Wnbo ≥ 93% Badania okresowe  

1.2 
  Wnbd-k ≥ 93% Badania doraźno-kontrolne  



 2 

 

Lp. 

 

Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu3) 
 

Najważniejsze zadania/ 

działania służące realizacji 

celu4) 

Odniesienie do 

dokumentu o 

charakterze 

strategicznym5) nazwa 

planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec 2020 

roku 

1 2 3 4 5 6 

1.3 

  Wnbts, bk ≥ 

93% 

Badania odbiorcze, 

techniczne sprawdzające, 

doraźno-eksploatacyjne 

oraz po awariach  

i wypadkach, Kontrole 

przestrzegania przepisów  

o dozorze technicznym 

 

2. 

Popularyzacja 

bezpieczeństwa 

technicznego 

Realizacja szkoleń, 

seminariów i 

konferencji dla klientów 

przez UDT 

 

(Wnszkk)=Rzeczywista 

liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń dla klientów  

w danym roku / 

Planowana liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń dla klientów na 

dany rok, wyrażony  

w procentach 

Wnszkk ≥ 90% Popularyzowanie zagadnień 

związanych z bezpieczną 

pracą urządzeń 

technicznych oraz 

podnoszenie zawodowych 

kwalifikacji wytwórców  

i użytkowników w zakresie 

bezpiecznej pracy urządzeń 

technicznych poprzez 

organizację szkoleń, 

seminariów i konferencji  

w ramach Akademii UDT 

Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego 

Rozwoju, 

Strategia UDT na lata 

2017-2020 
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___ 
1)   Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy 

plan jest sporządzany przez kierownika jednostki - nazwę jednostki. 
2)   Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego 

kierowanych. 
3)   Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane 

celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. 
4)   W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania 

budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu. 
5)   Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę. 

 

                                                                                                                                                                                                   Prezes 

                                                                                                                                                                                  Urzędu Dozoru Technicznego 

               12 grudnia 2019 r.                                                                                                                                             Andrzej Ziółkowski 

…………………………………………                                                                                                        ………………………………………… 
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