Sprawozdanie z wykonania Planu działalności
Urzędu Dozoru Technicznego1)
za rok 2018
(stan na dzień 31 grudnia 2018 roku)
dla działu/działów administracji rządowej: .........................................2)
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
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Wykonanie szkoleń
dla klientów

Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra,
a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji
rządowej przez niego kierowanych.
Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie,
należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienionego w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy
sprawozdanie.
W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy
podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2018
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych
i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)
Ad. lp. 2 w tabeli:
Po zakończeniu roku 2018 wskaźnik określający wykonanie szkoleń, seminariów i konferencji dla klientów przez UDT jest wyższy od oczekiwanego
o 18,3%. Osiągnięcie wyższego wyniku było możliwe dzięki podjęciu w minionym roku wielu inicjatyw mających na celu popularyzowanie zagadnień
związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych wśród studentów oraz dzieci i młodzieży oraz inicjatyw takich jak m.in. organizacja regionalnych
konferencji pod hasłem „BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE ZMIANY DLA ROZWOJU” w ramach partnerstwa w ogólnopolskiej akcji spotkań
informacyjnych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Ziółkowski
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(podpis ministra/kierownika jednostki)

2

