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Wstęp 
Niniejszy dokument stanowi wyciąg z raportu opracowanego na potrzeby wdrożenia w mieście Kielce 

normy ISO37120 i certyfikacji miasta w tym zakresie przez World Council on City Data (Światowa 

Rada Danych Miejskich).  

W dniu 12.12.2017 proces certyfikacji zakończył się i World Council On City Data przyznała miastu 

Kielce certyfikat ISO37120 na poziomie platynowym (najwyższym). Miasto Kielce obliczyło i 

dostarczyło wiarygodne uzasadnienie dla 98 wskaźników (46 obowiązkowych oraz 52 

uzupełniających).  
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Certyfikat ISO37120 
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Wskaźniki usług miejskich i jakości życia 

Indicators for city services and quality of life 

1. Gospodarka / economy 

1.1. Miejska stopa bezrobocia (wskaźnik podstawowy) / City's unemployment 

rate (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EC5.1 EC5.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Miejska stopa bezrobocia 
(wskaźnik podstawowy) 

City's unemployment rate (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

7,7% 7,7% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane statystyczne Miejskiego 
Urzędu Pracy w Kielcach (źródło 
danych: bilans zarejestrowanych 
osób bezrobotnych).  
 

Statistical data of the Municipal 
Labor Office in Kielce (data 
source: Registered unemployed 
persons) 

 

1.2. Szacowana wartość nieruchomości komercyjnych i przemysłowych jako 

odsetek całkowitej oszacowanej wartości wszystkich nieruchomości 

(wskaźnik podstawowy) / Assessed value of commercial and industrial 

properties as a percentage of total assessed value of all properties (core 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EC5.2 EC5.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Szacowana wartość 
nieruchomości komercyjnych i 
przemysłowych jako odsetek 
całkowitej oszacowanej wartości 
wszystkich nieruchomości 
(wskaźnik podstawowy) 

Assessed value of commercial 
and industrial properties as a 
percentage of total assessed 
value of all properties (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

33,01 33,01 
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Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport nt. szacunkowej wartości 
nieruchomości opracowany na 
potrzeby wdrożenia normy 
ISO37120.  

Report of the estimated value of 
real estate in the city of Kielce 
prepared for ISO37120 
implementation.  

 

1.3. Odsetek mieszkańców miasta żyjących w ubóstwie (wskaźnik 

podstawowy) / Percentage of city population living in poverty (core 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EC5.3 EC5.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek mieszkańców miasta 
żyjących w ubóstwie (wskaźnik 
podstawowy) 

Percentage of city population 
living in poverty (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

3.6% 3.6% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie  
 

Report of “Kielce City Urban 
Family Welfare Centre”.  
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1.4. Odsetek osób zatrudnionych na pełny etat (wskaźnik pomocniczy)/ 

Percentage of persons in fulltime employment (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EC5.4 EC5.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek osób zatrudnionych na 
pełny etat 

Percentage of persons in fulltime 
employment 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

42,5% 42.5% 

Dane na rok 
Data for the year  

2014 2014 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

 

1.5. Stopa bezrobocia wśród młodzieży (wskaźnik pomocniczy) / Youth 

unemployment rate (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EC5.5 EC5.5 

Wskaźnik 

Indicator 

Stopa bezrobocia wśród 
młodzieży 

Youth unemployment rate 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

8,5% 8.5% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport: „Statystyczne 
Vademecum Samorządowca 
2016” opracowanie przez Urząd 
Statystyczny w Kielcach 

Report: “Kielce - Statistical 
Vademecum of the Local 
Government 2016” prepared by 
the Statistical Office in Kielce 

 

1.6. Liczba firm na 100 000 mieszkańców (wskaźnik pomocniczy) / Number of 

businesses per 100 000 population (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD EC5.6 EC5.6 
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WCCD Id 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba firm na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Number of businesses per 100 000 
population (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

11 886 11 886 

Dane na rok 
Data for the year  

2016  2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Krajowy Rejestr Urzędowy 
Podmiotów Gospodarki 
Narodowej REGON – baza danych 
prowadzona przez Główny Urząd 
Statystyczny. 

National Official Business Register 
REGON run by Central Statistical 
Office 
Data is shared via Local Data Bank 
run by Central Statistical Office.  

1.7. Liczba nowych patentów na 100 000 mieszkańców na rok (wskaźnik 

pomocniczy) / Number of new patents per 100 000 population per year 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EC5.7 EC5.7 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba nowych patentów na 100 
000 mieszkańców na rok 

Number of new patents per 100 
000 population per year 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

3,54 3,54 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Informacja z Urzędu Patentowego 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Information from Polish Patent 
Office 

2. Edukacja / education  

2.1. Odsetek dziewcząt uczęszczających do szkół (wskaźnik podstawowy) / 

Percentage of female school-aged population enrolled in school (core 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

ED6.1 ED6.1 
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Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek dziewcząt 
uczęszczających do szkół 
(wskaźnik podstawowy) 

Percentage of female school-aged 
population enrolled in school 
(core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

99,78% 99,78% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raporty Wydziału Edukacji, 
Profilaktyki i Pożytku Publicznego 
Urzędu Miasta Kielce. 
Bank Danych Lokalnych 

Reports of Kielce City Hall 
Education Department  
Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland  

 

2.2. Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową: stopa ukończenia 

(wskaźnik podstawowy) / Percentage of students completing primary 

education: survival rate (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

ED6.2 ED6.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek uczniów, którzy 
ukończyli szkołę średnią: stopa 
ukończenia (wskaźnik 
podstawowy) 

Percentage of students 
completing secondary education: 
survival rate (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

95.5083% 95.5083% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Urzędu Statystycznego Report of the Statistical Office 

 

2.3. Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę średnią: stopa ukończenia 

(wskaźnik podstawowy) / Percentage of students completing secondary 

education: survival rate (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

ED6.3 ED6.3 
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Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek uczniów, którzy 
ukończyli szkołę średnią: stopa 
ukończenia (wskaźnik 
podstawowy) 

Percentage of students 
completing secondary education: 
survival rate 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

88.4479% 88.4479% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Urzędu Statystycznego Report of the Statistical Office  

 

2.4. Stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli szkół podstawowych 

(wskaźnik podstawowy) / primary education student/teacher ratio (core 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

ED6.4 ED6.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Stosunek liczby uczniów do 
liczby nauczycieli szkół 
podstawowych (wskaźnik 
podstawowy) 

Primary education 
student/teacher ratio (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

12.214 12.214 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Urzędu Statystycznego Report of the Statistical Office 

 

2.5. Odsetek chłopców uczęszczających do szkół (wskaźnik pomocniczy) / 

percentage of male school-aged population enrolled in school (supporting 

indicator) 

Identyfikator WCCD ED6.5 ED6.5 
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WCCD Id 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek chłopców 
uczęszczających do szkół 
(wskaźnik pomocniczy) 

Percentage of male school-aged 
population enrolled in school 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

98,9% 98,9% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raporty Wydziału Edukacji, 
Profilaktyki i Pożytku Publicznego 
Urzędu Miasta Kielce  
Bank Danych Lokalnych 

Reports of Kielce City Hall 
Education Department 
Local Data Bank run by Central 
Statistical Office 

 

2.6. Odsetek młodzieży uczęszczającej do szkół (wskaźnik pomocniczy) / 

percentage of school-aged population enrolled in school (supporting 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

ED6.6 ED6.6 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek młodzieży 
uczęszczającej do szkół (wskaźnik 
pomocniczy) 

Percentage of school-aged 
population enrolled in school 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

99,33% 99,33% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raporty Wydziału Edukacji, 
Profilaktyki i Pożytku Publicznego 
Urzędu Miasta Kielce  
Bank Danych Lokalnych  

Reports of Kielce City Hall 
Education Department  
Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland  

 

2.7. Liczba uzyskanych tytułów w szkolnictwie wyższym na 100 000 

mieszkańców (wskaźnik pomocniczy) / Number of higher education 

degrees per 100 000 population (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

ED6.7 ED6.7 
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Wskaźnik 

Indicator 

Liczba uzyskanych tytułów w 
szkolnictwie wyższym na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Number of higher education 
degrees per 100 000 population 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

26 636.28 / 100 000 26 636.28 / 100 000 

Dane na rok 
Data for the year  

2011 2011 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Urzędu Statystycznego Report of the Statistical Office  
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3. Energia / Energy 

3.1. Całkowite zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na 

mieszkańca (kWh/rok) (wskaźnik podstawowy) / total residential electrical 

energy use per capita (kWh/ year) (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EN7.1 EN7.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Całkowite zużycie energii 
elektrycznej w gospodarstwie 
domowym na mieszkańca 
(kWh/rok) (wskaźnik 
podstawowy) 

Total residential electrical energy 
use per capita (kWh/ year) (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

617.335 617.335 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

3.2. Odsetek mieszkańców miasta objętych legalną dostawą energii 

elektrycznej (wskaźnik podstawowy) / percentage of city population with 

authorized electrical service (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EN7.2 EN7.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek mieszkańców miasta 
objętych legalną dostawą 
energii elektrycznej (wskaźnik 
podstawowy) 

Percentage of city population 
with authorized electrical service 
(core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

100% 100% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Dane dla wskaźnika pochodzą z 
PGE Obrót S.A. Jest to firma 
odpowiedzialna za sprzedaż 
energii elektrycznej na terenie 
miasta Kielce.  
 

 The data source for the indicator 
comes from PGE Obrót (Joint 
Stock Company). It is a company 
responsible for energy sales in 
Kielce City.  
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Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

3.3. Zużycie energii przez budynki publiczne na rok (kWh/m2) (wskaźnik 

podstawowy) / energy (electricity) consumption of public buildings per 

year (core indicator) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EN7.3 EN7.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Zużycie energii przez budynki 
publiczne na rok (kWh/m2) 
(wskaźnik podstawowy) 

Energy (electricity) consumption 
of public buildings per year (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

13,96 13,96 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości 
danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above 
data. 

Źródłem danych dla wskaźnika 
jest wewnętrzny system 
informatyczny Urzędu Miasta 
„Energia Kielce”. 

The data source for the indicator is 
the internal information system of 
the City called "Energia Kielce". 
 

 

3.4. Odsetek całkowitej energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych, jako część 

całkowitego miejskiego zużycia energii (wskaźnik podstawowy) / 

percentage of total energy derived from renewable sources, as a share of 

the city's total energy consumption (core indicator) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EN7.4 EN7.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek całkowitej energii 
uzyskanej ze źródeł 
odnawialnych, jako część 
całkowitego miejskiego zużycia 
energii (wskaźnik podstawowy) 

Percentage of total energy 
derived from renewable sources, 
as a share of the city's total 
energy consumption (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

18,17% 18,17% 
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Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport firmy PGE Dystrybucja 
S.A. (Joint Stock Company) -  
spółki odpowiedzialnej za 
dystrybucję energii elektrycznej 
w mieście Kielce.  

Report of PGE Dystrybucja S.A. 
(Joint Stock Company) - company 
responsible for energy distribution 
in Kielce City. 

 

3.5. Całkowite zużycie energii na mieszkańca (kWh/rok) (wskaźnik 

pomocniczy) / total electrical energy use per capita (kWh/year) 

(supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EN7.5 EN7.5 

Wskaźnik 

Indicator 

Całkowite zużycie energii na 
mieszkańca (kWh/rok) 
(wskaźnik pomocniczy) 

Total electrical energy use per 
capita (kWh/year) (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

1233,2 1233,2 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport firmy PGE Dystrybucja 
S.A.-  spółki odpowiedzialnej za 
dystrybucję energii elektrycznej 
w mieście Kielce.  

Report of PGE Dystrybucja S.A. 
(Joint Stock Company) - company 
responsible for energy 
distribution in Kielce City. 
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3.6. Średnia liczba przerw w dostawie energii na klienta na rok (wskaźnik 

pomocniczy) / average number of electrical interruptions per customer 

per year (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EN7.6 EN7.6 

Wskaźnik 

Indicator 

Średnia liczba przerw w 
dostawie energii na klienta na 
rok (wskaźnik pomocniczy) 

Average number of electrical 
interruptions per customer per 
year (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0.0124 0,0124 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport firmy PGE Dystrybucja 
S.A.  spółki odpowiedzialnej za 
dystrybucję energii elektrycznej 
w mieście Kielce oraz z PGE 
Obrót S.A. Jest to firma 
odpowiedzialna za sprzedaż 
energii elektrycznej na terenie 
miasta Kielce. 

Report of PGE Dystrybucja S.A. 
(Joint Stock Company) - company 
responsible for energy distribution 
in Kielce City and from PGE Obrót 
(Joint Stock Company). It is a 
company responsible for energy 
sales in Kielce City.  
 
 

 

3.7. Średnia długość przerw w dostawie energii (mierzona w godzinach) 

(wskaźnik pomocniczy) / average length of electrical interruptions (in 

hours) (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EN7.7 EN7.7 

Wskaźnik 

Indicator 

Średnia długość przerw w 
dostawie energii (mierzona w 
godzinach) (wskaźnik 
pomocniczy) 

Average length of electrical 
interruptions (in hours) 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

2,91 2.91 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport firmy PGE Dystrybucja 
S.A. - spółki odpowiedzialnej za 
dystrybucję energii elektrycznej 
w mieście Kielce.  

Report of PGE Dystrybucja S.A. 
(Joint Stock Company) - company 
responsible for energy distribution 
in Kielce City. 
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4. Środowisko / environment 

4.1. Stężenie drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5) (wskaźnik podstawowy) / 

Particulate matter (PM2,5) concentration (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EV8.1 EV8.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Stężenie drobnego pyłu 
zawieszonego (PM2,5) (wskaźnik 
podstawowy) 

Fine particulate matter (PM2,5) 
concentration (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

20.7534 20.7534 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Baza danych Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
prowadzona przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Kielcach.   

Database of the State 
Environmental Monitoring 
conducted by the Regional 
Inspectorate for Environmental 
Protection in Kielce. 

 

4.2. Stężenie pyłu zawieszonego (PM10) (wskaźnik podstawowy) / Particulate 

matter (PM10) concentration (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EV8.2 EV8.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Stężenie pyłu zawieszonego 
(PM10) (wskaźnik podstawowy) 

Particulate matter (PM10) 
concentration (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

30,36 μg/m³ 30.36 μg/m³ 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Baza danych Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
prowadzona przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Kielcach.   

Database of the State 
Environmental Monitoring 
conducted by the Regional 
Inspectorate for Environmental 
Protection in Kielce. 
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4.3. Emisja gazów cieplarnianych mierzona w tonach na mieszkańca 

(wskaźnik podstawowy) / greenhouse gas emissions measured in tonnes 

per capita (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EV8.3 EV8.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Emisja gazów cieplarnianych 
mierzona w tonach na 
mieszkańca (wskaźnik 
podstawowy) 

Greenhouse gas emissions 
measured in tonnes per capita 
(core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

6.83 t/capita 6.83 t/capita 

Dane na rok 
Data for the year  

2013 2013 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta Kielce 

 Low Carbon Economy Plan for the 
City of Kielce 

 

4.4. Stężenie NO2 (ditlenku azotu) / NO₂ (nitrogen dioxide) concentration 

(supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EV8.4 EV8.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Stężenie SO2 (ditlenku siarki) 
(wskaźnik pomocniczy) 

NO₂ (nitrogen dioxide) 
concentration (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

25,585 μg/m³ 25,585 μg/m³ 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Baza danych Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
prowadzona przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Kielcach.   

Database of the State 
Environmental Monitoring 
conducted by the Regional 
Inspectorate for Environmental 
Protection in Kielce. 
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4.5. Stężenie SO2 (ditlenku siarki) / SO2 (sulphur dioxide) concentration 

(supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EV8.5 EV8.5 

Wskaźnik 

Indicator 

Stężenie SO2 (ditlenku siarki) 
(wskaźnik pomocniczy) 

SO₂ (sulphur dioxide) 
concentration (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

7.1039 μg/m³ 7.1039 μg/m³ 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Baza danych Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
prowadzona przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Kielcach.   

Database of the State 
Environmental Monitoring 
conducted by the Regional 
Inspectorate for Environmental 
Protection in Kielce. 

 

4.6. Stężenie O3 (ozonu) (wskaźnik pomocniczy) / O3 (ozone) concentration 

(supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EV8.6 EV8.6 

Wskaźnik 

Indicator 

Stężenie O3 (ozonu) (wskaźnik 
pomocniczy) 

O3 (ozone) concentration 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

42,9 μg/m³  

Dane na rok 
Data for the year  

2016  

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Baza danych Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
prowadzona przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Kielcach.   

Database of the State 
Environmental Monitoring 
conducted by the Regional 
Inspectorate for Environmental 
Protection in Kielce. 

 

4.7. Hałas (wskaźnik pomocniczy) / noise pollution (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

EV8.7 EV8.7 
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Wskaźnik 

Indicator 

Hałas (wskaźnik pomocniczy) Noise pollution (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

23,92% 23,92% 

Dane na rok 
Data for the year  

2013 2013 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Mapy akustyczne miasta Kielce 
(aktualizacja 2013) 

 City of Kielce Acoustic Map (2013) 

 

4.8. Zmiany procentowe w zakresie liczby gatunków rodzimych (wskaźnik 

pomocniczy) / percentage change in number of native species (supporting 

indicator) 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 
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5. Finanse / Finance 

5.1. Stopa obsługi zadłużenia (wydatki związane z obsługą zadłużenia jako 

odsetek dochodów własnych gminy) (wskaźnik podstawowy) / debt service 

ratio (debt service expenditure as a percentage of a municipality's own-

source revenue) (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

FN9.1 FN9.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Stopa obsługi zadłużenia 
(wydatki związane z obsługą 
zadłużenia jako odsetek 
dochodów własnych gminy) 
(wskaźnik podstawowy) 

Debt service ratio (debt service 
expenditure as a percentage of a 
municipality's own-source 
revenue) (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

2.85 2.85 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 
 

 

5.2. Wydatki majątkowe jako odsetek wszystkich wydatków (wskaźnik 

pomocniczy) / capital spending as a percentage of total expenditures 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

FN9.2 FN9.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Wydatki majątkowe jako 
odsetek wszystkich wydatków 
(wskaźnik pomocniczy) 

Capital spending as a percentage 
of total expenditures 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

12,06 12,06 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości 
danych.  

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
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Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

 

5.3. Dochody własne jako odsetek wszystkich dochodów (wskaźnik 

pomocniczy) / own-source revenue as a percentage of total revenues 

(supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

FN9.3 FN9.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Dochody własne jako odsetek 
wszystkich dochodów 
(wskaźnik pomocniczy) 

Own-source revenue as a 
percentage of total revenues 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

53.85 53.85 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości 
danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above 
data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny 
Urząd Statystyczny 
 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 
 
 

 

5.4. Podatki pobrane jako odsetek podatków naliczonych (wskaźnik 

pomocniczy) / tax collected as percentage of tax billed (supporting 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

FN9.3 FN9.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Podatki pobrane jako odsetek 
podatków naliczonych 
(wskaźnik pomocniczy) 

Tax collected as percentage of 
tax billed (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

87.8927% 87.8927% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 

Raport Wydziału Podatków 
Urzędu Miasta Kielce 

Report of Kielce City Hall Tax 
Department 
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wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 
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6. Reagowanie na pożar i inne zagrożenia / fire and emergency response 

6.1. Liczba strażaków na 100 000 mieszkańców (wskaźnik podstawowy) / 

number of firefighters per 100 000 population (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

FR10.1 FR10.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba strażaków na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
podstawowy) 

Number of firefighters per 100 
000 population (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

102,6788/100 000 102.6788/100 000 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 

Report of Municipal Command of 
the State Fire Service 
 

 

6.2. Liczba zgonów wskutek pożarów na 100 000 mieszkańców (wskaźnik 

podstawowy) / number of fire related deaths per 100 000 population  (core 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

FR10.2 FR10.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba zgonów wskutek 
pożarów na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
podstawowy) 

Number of fire related deaths 
per 100 000 population  (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

1.0116/100 000/rok 1.0116/100 000/yr 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 

Report of Municipal Command of 
the State Fire Service 
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6.3. Liczba zgonów wskutek klęsk żywiołowych na 100 000 mieszkańców 

(wskaźnik podstawowy) / number of natural disaster related deaths per 

100 000 population (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

FR10.3 FR10.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba zgonów wskutek klęsk 
żywiołowych na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
podstawowy) 

Number of natural disaster 
related deaths per 100 000 
population (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0 0 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
Urzędu Miasta Kielce 

Report of Security and Crisis 
Management Department of City 
of Kielce 

 

6.4. Liczba strażaków zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz 

strażaków ochotników na 100 000 mieszkańców (wskaźnik pomocniczy) / 

number of volunteer and part-time firefighters per 100 000 population 

(supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

FR10.4 FR10.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba strażaków zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze godzin 
oraz strażaków ochotników na 
100 000 mieszkańców (wskaźnik 
podstawowy) 

Number of volunteer and part-
time firefighters per 100 000 
population (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

15,68 15,68 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Raport Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
Urzędu Miasta Kielce 

Report of Security and Crisis 
Management Department of City 
of Kielce 
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Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

 

6.5. Czas reakcji służb ratowniczych od otrzymania pierwszego wezwania 

(wskaźnik pomocniczy) / response time for emergency response services 

from initial call (supporting indicator)  

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

FR10.6 FR10.6 

Wskaźnik 

Indicator 

Czas reakcji służb ratowniczych  
otrzymania pierwszego 
wezwania (wskaźnik 
pomocniczy) 

Response time for  emergency 
response services from initial call 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

7,56 7,56 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzą z raportu 
przekazanego przez 
Świętokrzyskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego i 
Transportu Sanitarnego. 

Data from report of Report of 
Centre of Emergency Medical 
Service and Sanitary 
Transportation. 

 

6.6. Czas reakcji straży pożarnej od otrzymania pierwszego wezwania 

(wskaźnik pomocniczy) / response time for fire department from initial 

call (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

FR10.5 FR10.5 

Wskaźnik 

Indicator 

Czas reakcji straży pożarnej od 
otrzymania pierwszego 
wezwania (wskaźnik 
pomocniczy) 

Response time for fire 
department from initial call 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

6,9 min 6.9 min 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 

Raport Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 

Report of Municipal Command of 
the State Fire Service 
 



27/79 

wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 
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7. Administracja / Governance 

7.1. Frekwencja głosujących w ostatnich wyborach lokalnych (jako odsetek 

osób uprawnionych do głosowania) / Voter participation in last municipal 

election (as a percentage of eligible voters) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

GV.11.1 GV.11.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Frekwencja głosujących w 
ostatnich wyborach lokalnych 
(jako odsetek osób 
uprawnionych do głosowania) 
(wskaźnik podstawowy) 

Voter participation in last 
municipal election (as a 
percentage of eligible voters) 
(core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

40,58% 40.58% 

Dane na rok 
Data for the year  

2014 2014 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Oficjalna strona internetowa 
Państwowej Komisji Wyborczej 
(PKW) 

The official website of the National 
Election Commission (PKW) 

7.2. Odsetek kobiet wybranych do sprawowania urzędu na poziomie 

publicznej administracji miejskiej wśród wszystkich osób wybranych / 

Women as a percentage of total elected to city-level office 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

GV.11.2 GV.11.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek kobiet wybranych do 
sprawowania urzędu na 
poziomie publicznej 
administracji miejskiej wśród 
wszystkich osób wybranych 
(wskaźnik podstawowy) 

Women as a percentage of total 
elected to city-level office (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

23,08% 23.08% 

Dane na rok 
Data for the year  

2014 2014 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Oficjalna strona internetowa 
Państwowej Komisji Wyborczej 
(PKW) 
 

The official website of the National 
Election Commission (PKW) 
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Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

7.3. Odsetek kobiet zatrudnionych w administracji miejskiej / Percentage of 

women employed in the city government workforce 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

GV.11.3 GV.11.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek kobiet zatrudnionych w 
administracji miejskiej (wskaźnik 
pomocniczy) 

Percentage of women employed 
in the city government workforce 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

77,28% 77.28% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Informacja z Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Kielce 

Information from the 
Organizational Department of the 
City Office of Kielce. 

 

7.4. Liczba wyroków skazujących za korupcję i/lub przekupstwo 

reprezentantów miasta na 100 000 mieszkańców / Number of convictions 

for corruption and/or bribery by city officials per 100 000 population 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

GV.11.4 GV.11.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba wyroków skazujących za 
korupcję i/lub przekupstwo 
reprezentantów miasta na 100 
000 mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Number of convictions for 
corruption and/or bribery by city 
officials per 100 000 population 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0 0 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Informacja z Biura ds. 
Pracowniczych Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Kielce. 

Information from the the 
Employee Office of the 
Organizational Department of City 
Office of Kielce. 
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Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

 

7.5. Reprezentacja mieszkańców: liczba lokalnych reprezentantów wybranych 

na urząd na 100 000 mieszkańców / Citizens’ representation: number of 

local officials elected to office per 100 000 population 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

GV.11.5 GV.11.5 

Wskaźnik 

Indicator 

Reprezentacja mieszkańców: 
liczba lokalnych reprezentantów 
wybranych na urząd na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Citizens’ representation: number 
of local officials elected to office 
per 100 000 population 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

13.151 13.151 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Ustawa o samorządzie gminnym Law on municipal self-government 

 

7.6. Liczba zarejestrowanych wyborców jako odsetek liczby mieszkańców w 

wieku uprawniającym do głosowania / Number of registered voters as a 

percentage of the voting age population 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

GV.11.6 GV.11.6 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba zarejestrowanych 
wyborców jako odsetek liczby 
mieszkańców w wieku 
uprawniającym do głosowania 
(wskaźnik pomocniczy) 

Number of registered voters as a 
percentage of the voting age 
population (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

97,92% 97.92% 

Dane na rok 
Data for the year  

2015 2015 

Referencyjne źródła 
informacji 

Informacja z Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Działalności 

Information from the Citizens 
Affairs and Economic Activity 
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wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Gospodarczej Urzędu Miasta 
Kielce 

Department of the City Office of 
Kielce. 

  



32/79 

8. Zdrowie / Health 

8.1. Średnia długość życia / Average life expectancy 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

HL.12.1 HL.12.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Średnia długość życia (wskaźnik 
podstawowy) 

Average life expectancy (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

77,6 77.6 

Dane na rok 
Data for the year  

2015 2015 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

 

8.2. Liczba łóżek szpitalnych na 100 000 mieszkańców / Number of in-patient 

hospital beds per 100 000 population 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

HL.12.2 HL.12.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba łóżek szpitalnych na 100 
000 mieszkańców (wskaźnik 
podstawowy) 

Number of in-patient hospital 
beds per 100 000 population (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

2989,82 2989,82 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Zbiorcze zestawienie 
Narodowego Funduszu Zdrowia 

Summary table of the National 
Health Fund 

8.3. Liczba lekarzy na 100 000 mieszkańców / Number of physicians per 100 

000 population 

Identyfikator WCCD HL.12.3 HL.12.3 
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WCCD Id 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba lekarzy na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
podstawowy) 

Number of physicians per 100 000 
population (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

1523,89 1523,89 

Dane na rok 
Data for the year  

2015 2015 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

 

8.4. Śmiertelność poniżej 5 roku życia na 1 000 żywych urodzeń / Under age 

five mortality per 1 000 live births 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

HL.12.4 HL.12.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Śmiertelność poniżej 5 roku życia 
na 1 000 żywych urodzeń 
(wskaźnik podstawowy) 

Under age five mortality per 1 000 
live births (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

1.14 1.14 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Źródłem danych dla wskaźnika 
jest Bank Danych Lokalnych 

The data source for the indicator is 
Local Data Bank  

 

8.5. Liczba personelu pielęgniarskiego i położniczego na 100 000 mieszkańców 

/ Number of nursing and midwifery personnel per 100 000 population 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

HL.12.5 HL.12.5 
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Wskaźnik 

Indicator 

Liczba personelu 
pielęgniarskiego i położniczego 
na 100 000 mieszkańców 
(wskaźnik pomocniczy) 

Number of nursing and midwifery 
personnel per 100 000 population 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

1710,71 1710,71 

Dane na rok 
Data for the year  

2015 2015 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Zbiorcze zestawienie 
Narodowego Funduszu Zdrowia  
 

Summary table of the National 
Health Fund 

 

8.6. Liczba praktykujących w zakresie zdrowia psychicznego na 100 000 

mieszkańców / Number of mental health practitioners per 100 000 

population 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

HL.12.6 HL.12.6 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba praktykujących w zakresie 
zdrowia psychicznego na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Number of mental health 
practitioners per 100 000 
population (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

179,56 179,56 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Zbiorcze zestawienie 
Narodowego Funduszu Zdrowia 

Summary table of the National 
Health Fund 

8.7. Odsetek samobójstw na 100 000 mieszkańców / Suicide rate per 100 000 

population 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

HL.12.7 HL.12.7 
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Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek samobójstw na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Suicide rate per 100 000 
population (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

15,68 15.68 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane statystyczne Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach  
 

Statistical data of the City Police 
Headquarters in Kielce  
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9. Rekreacja / recreation 

9.1. Liczba metrów kwadratowych publicznej wewnętrznej przestrzeni 

rekreacyjnej na mieszkańca (wskaźnik pomocniczy) / square metres of 

public indoor recreation space per capita (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

RE13.1 RE13.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba metrów kwadratowych 
publicznej wewnętrznej 
przestrzeni rekreacyjnej na 
mieszkańca (wskaźnik 
pomocniczy) 

Square metres of public indoor 
recreation space per capita 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0,2605m²/mieszkańca 0.2605m²/capita 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
Raport Wydziału Edukacji 
Wydziału Edukacji, Profilaktyki i 
Pożytku Publicznego Urzędu 
Miasta Kielce 

Report of City Sports and 
Recreation Center 
Report of Education Department 
of the Kielce City Hall 
 

 

9.2. Liczba metrów kwadratowych publicznej zewnętrznej przestrzeni 

rekreacyjnej na mieszkańca (wskaźnik pomocniczy) / square metres of 

public outdoor recreation space per capita (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

RE13.2 RE13.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba metrów kwadratowych 
publicznej zewnętrznej 
przestrzeni rekreacyjnej na 
mieszkańca (wskaźnik 
pomocniczy) 

Square metres of public outdoor 
recreation space per capita 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

9.6705 m²/mieszkańca 9.6705m²/capita 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Raport Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
Raport Wydziału Edukacji 
Wydziału Edukacji, Profilaktyki i 

Report of City Sports and 
Recreation Center 
Report of Education Department 
of the Kielce City Hall 
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Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Pożytku Publicznego Urzędu 
Miasta Kielce 
Raport Biura ds. Inteligentnego 
Zarządzania Zrównoważonym 
Rozwojem  

Report of Office for Smart 
Management 
of Sustainable Development of 
the Kielce City Hall 
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10. Bezpieczeństwo / safety 

10.1. Liczba funkcjonariuszy policji na 100 000 mieszkańców (wskaźnik 

pomocniczy) / number of police officers per 100 000 population (core 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SF14.1 SF14.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba funkcjonariuszy policji na 
100 000 mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Number of police officers per 100 
000 population (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

379,86 379.86 

Dane na rok 
Data for the year  

2017 2017 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach 

 Report of Kielce City Police 
Headquater 

 

10.2. Liczba przestępstw przeciwko życiu na 100 000 mieszkańców 

(wskaźnik podstawowy) / number of homicides per 100 000 population 

(core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SF14.2 SF14.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba przestępstw przeciwko 
życiu na 100 000 mieszkańców 
(wskaźnik podstawowy) 

Number of police officers per 100 
000 population (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

2,02 2.02 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach 

 Report of Kielce City Police 
Headquater 
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10.3. Przestępstwa przeciwko mieniu na 100 000 mieszkańców (wskaźnik 

pomocniczy) / crimes against property per 100 000 population (supporting 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SF14.3 SF14.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Przestępstwa przeciwko mieniu 
na 100 000 mieszkańców 
(wskaźnik pomocniczy) 

Crimes against property per 100 
000 population (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

1244,28 1244.28 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach 

 Report of Kielce City Police 
Headquater 

 

10.4. Czas reakcji policji od otrzymania pierwszego wezwania (wskaźnik 

pomocniczy) / response time for police department from initial call 

(supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SF14.4 SF14.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Czas reakcji policji od 
otrzymania pierwszego 
wezwania (wskaźnik 
pomocniczy) 

response time for police 
department from initial call 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

11,67 11.67 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach 

 Report of Kielce City Police 
Headquater 
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10.5. Odsetek przestępstw z użyciem przemocy na 100 000 mieszkańców 

(wskaźnik pomocniczy) / violent crime rate per 100 000 population 

(supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SF14.5 SF14.5 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek przestępstw z użyciem 
przemocy na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Violent crime rate per 100 000 
population (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

159,33 159,33 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach 

 Report of Kielce City Police 
Headquater 
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11. Schroniska / Shelter 

11.1. Odsetek mieszkańców miasta żyjących w slumsach (wskaźnik 

podstawowy) / percentage of city population living in slums (core 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SH15.1 SH15.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek mieszkańców miasta 
żyjących w slumsach (wskaźnik 
podstawowy) 

Percentage of city population 
living in slums (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0.1229% 0.1229% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie  

Report of “Kielce City Urban 
Family Welfare Centre”.  

 

11.2. Liczba bezdomnych na 100 000 mieszkańców (wskaźnik 

pomocniczy) / number of homeless per 100 000 population (supporting 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SH15.2 SH15.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba bezdomnych na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Number of homeless per 100 000 
population (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

324.7279/100 000 324.7279/100 000 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie 

Report of “Kielce City Urban 
Family Welfare Centre”. 
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11.3. Odsetek gospodarstw domowych istniejących bez zarejestrowanego 

tytułu prawnego (wskaźnik pomocniczy) / Percentage of households that 

exist without registered legal titles (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SH15.3 SH15.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek gospodarstw 
domowych istniejących bez 
zarejestrowanego tytułu 
prawnego (wskaźnik 
pomocniczy) 

Percentage of households that 
exist without registered legal 
titles (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0.4922% 0.4922% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie  

Report of “Kielce City Urban 
Family Welfare Centre”.  
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12. Odpady stałe / Solid waste 

12.1. Odsetek mieszkańców miasta objętych usługą regularnego odbioru 

odpadów stałych (gospodarstwa domowe) / Percentage of city population 

with regular solidwaste collection (residential) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SW.16.1 SW.16.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek mieszkańców miasta 
objętych usługą regularnego 
odbioru odpadów stałych 
(gospodarstwa domowe) 
(wskaźnik podstawowy) 

Percentage of city population with 
regular solidwaste collection 
(residential) (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

100% 100% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Wydziału Usług 
Komunalnych i Zarządzania 
Środowiskiem UM Kielce  

Rreport of Department of 
Municipal Services and 
Environmental Management Kielce 
City Hall. 

 

12.2. Całkowita ilość odbieranych stałych odpadów komunalnych na 

mieszkańca / Total collected municipal solid waste per capita 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SW.16.2 SW.16.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Całkowita ilość odbieranych 
stałych odpadów komunalnych 
na mieszkańca (wskaźnik 
podstawowy) 

Total collected municipal solid 
waste per capita (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0,3344 0.3344 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami 

Report of Kielce City Waste 
Management Company  
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12.3. Odsetek stałych odpadów miasta, które są poddawane recyklingowi / 

Percentage of the city’s solid waste that is recycled 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SW.16.3 SW.16.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek stałych odpadów 
miasta, które są poddawane 
recyklingowi (wskaźnik 
podstawowy) 

Percentage of the city’s solid 
waste that is recycled (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

90.3227% 90.3227% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami 

Report of Kielce City Waste 
Management Company  

Uzasadnienie dla 
cities.dataforcities.org 

Substantiation used in 
cities.dataforcities.org 

Dane pochodzą z raportu 
Przedsiebiorstwa Gospodarki 
Odpadmi 

Data from report of Kielce City 
Waste Management Company 

 

12.4. Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych na 

składowisku spełniającym wymagania sanitarne / Percentage of the city’s 

solid waste that is disposed of in a sanitary landfill 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SW.16.4 SW.16.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek stałych odpadów miasta 
unieszkodliwianych na 
składowisku spełniającym 
wymagania sanitarne (wskaźnik 
pomocniczy) 

Percentage of the city’s solid 
waste that is disposed of in a 
sanitary landfill (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

30,6421% 30.6421% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 

Raport Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami 

Report of Kielce City Waste 
Management Company  
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wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

 

12.5. Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych w spalarni / 

Percentage of the city’s solid waste that is disposed of in an incinerator 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SW.16.5 SW.16.5 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek stałych odpadów miasta 
unieszkodliwianych w spalarni  
(wskaźnik pomocniczy) 

Percentage of the city’s solid 
waste that is disposed of in an 
incinerator (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0,0367% 0.0367% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami 

Report of Kielce City Waste 
Management Company  

 

12.6. Odsetek stałych odpadów miasta spalanych na powietrzu / 

Percentage of the city’s solid waste that is burned openly 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SW.16.6 SW.16.6 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek stałych odpadów miasta 
spalanych na powietrzu 
(wskaźnik pomocniczy) 

Percentage of the city’s solid 
waste that is burned openly 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0% 0% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Raport Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami 

Report of Kielce City Waste 
Management Company  
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Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

12.7. Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych na otwartych 

składowiskach odpadów / Percentage of the city’s solid waste that is 

disposed of in an open dump 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SW.16.7 SW.16.7 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek stałych odpadów miasta 
unieszkodliwianych na 
otwartych składowiskach 
odpadów (wskaźnik pomocniczy) 

Percentage of the city’s solid 
waste that is disposed of in an 
open dump (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0% 0% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami 

Report of Kielce City Waste 
Management Company  
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12.8. Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych innymi 

metodami / Percentage of the city’s solid waste that is disposed of by other 

means 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SW.16.8 SW.16.8 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek stałych odpadów miasta 
unieszkodliwianych innymi 
metodami (wskaźnik 
pomocniczy) 

Percentage of the city’s solid 
waste that is disposed of by other 
means (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

3.2499% 3.2499% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami 

Report of Kielce City Waste 
Management Company  

 

12.9. Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na mieszkańca (tony) 

/ Hazardous Waste Generation per capita (tonnes) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SW.16.9 SW.16.9 

Wskaźnik 

Indicator 

Ilość wytwarzanych odpadów 
niebezpiecznych na mieszkańca 
(tony) (wskaźnik pomocniczy) 

Hazardous Waste Generation per 
capita (tonnes) (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0,000235756 t / mieszkańca 0,000235756 t / capita 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami 

Report of Kielce City Waste 
Management Company  
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12.10. Odsetek odpadów niebezpiecznych miasta, które są poddawane 

recyklingowi / Percentage of the city’s hazardous waste that is recycled 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

SW.16.10 SW.16.10 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek odpadów 
niebezpiecznych miasta, które są 
poddawane recyklingowi 
(wskaźnik pomocniczy) 

Percentage of the city’s hazardous 
waste that is recycled (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0% 0% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami 

Report of Kielce City Waste 
Management Company  
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13. Telekomunikacja i innowacje / telecommunication and innovation 

13.1. Liczba łączy internetowych na 100 000 mieszkańców (wskaźnik 

podstawowy) / number of internet connections per 100 000 population 

(core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TV17.1 TV17.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba łączy internetowych na 
100 000 mieszkańców (wskaźnik 
podstawowy) 

Number of internet connections 
per 100 000 population (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

42 490.7943/100 000 42 490.7943/100 000 

Dane na rok 
Data for the year  

2017 2017 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej 

Report of Office of Electronic 
Communications 

 

13.2. Liczba łączy telefonii komórkowej na 100 000 mieszkańców 

(wskaźnik podstawowy) / number of cell phone connections per 100 000 

population (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TV17.2 TV17.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba łączy telefonii komórkowej 
na 100 000 mieszkańców 
(wskaźnik podstawowy) 

Number of cell phone 
connections per 100 000 
population (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

144 200/100 000 144 200/100 000 

Dane na rok 
Data for the year  

2017 2017 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości 
danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

„Raport o stanie rynku 
telekomunikacyjnego w 2016 
roku” opracownay przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej 

Report “State of telcomunication 
market 2016”  prepared by 
Office of Electronic 
Communications 
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13.3. Liczba łączy telefonii stacjonarnej na 100 000 mieszkańców 

(wskaźnik pomocniczy) / number of landline phone connections per 100 

000 population (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TV17.3 TV17.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba łączy telefonii 
stacjonarnej na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Number of landline phone 
connections per 100 000 
population (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

9 339.2142/100 000 9 339.2142/100 000 

Dane na rok 
Data for the year  

2017 2017 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej 

Report of Office of Electronic 
Communications 

14. Transport / transportation 

14.1. Liczba kilometrów systemu transportu publicznego o wysokiej 

zdolności przewozowej na 100 000 mieszkańców (wskaźnik podstawowy) / 

kilometres of high capacity public transport system per 100 000 

population (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TR18.1 TR18.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba kilometrów systemu 
transportu publicznego o 
wysokiej zdolności 
przewozowej na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
podstawowy) 

Kilometres of high capacity 
public transport system per 100 
000 population (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

11.6336 11.6336 

Dane na rok 
Data for the year  

2017 2017 
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Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Biura ds. Inteligentnego 
Zarządzania Zrównoważonym 
Rozwojem 

Report of Office for Smart 
Management 
of Sustainable Development of 
the Kielce City Hall 

 

14.2. Liczba kilometrów systemu komunikacji miejskiej na 100 000 

mieszkańców (wskaźnik podstawowy)/ kilometres of light passenger public 

transport system per 100 000 population(core indicator)  

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TR18.2 TR18.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba kilometrów systemu 
komunikacji miejskiej na 100 
000 mieszkańców (wskaźnik 
podstawowy) 

Kilometres of light passenger 
public transport system per 100 
000 population(core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

670.8969 670.8969 

Dane na rok 
Data for the year  

2017 2017 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Biura ds. Inteligentnego 
Zarządzania Zrównoważonym 
Rozwojem 

Report of Office for Smart 
Management 
of Sustainable Development of 
the Kielce City Hall 

 

14.3. Roczna liczba podróży transportem publicznym na mieszkańca 

(wskaźnik podstawowy) / annual number of public transport trips per 

capita (core indicator) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TR18.3 TR18.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Roczna liczba podróży 
transportem publicznym na 
mieszkańca (wskaźnik 
podstawowy) 

Annual number of public 
transport trips per capita (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

177,23 177.23 
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Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Wydziału Zarządzania 
Ruchem Drogowym i 
Mobilnością UM KIelce 

Report of Kielce City Hall Traffic 
Management and Mobility 
Department 

 

14.4. Liczba samochodów osobowych na mieszkańca (wskaźnik 

podstawowy) / number of personal automobiles per capita (core indicator)  

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TR18.4 TR18.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba samochodów osobowych 
na mieszkańca (wskaźnik 
podstawowy) 

Number of personal automobiles 
per capita (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0.4916 0.4916 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Ministerstwa Cyfryzacji Report of Ministry of 
Digitalisation 

 

14.5. Odsetek osób dojeżdżających do pracy z wykorzystaniem innego 

sposobu podróżowania niż samochód osobowy (wskaźnik pomocniczy) / 

percentage of commuters using a travel mode to work other than a 

personal vehicle (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TR18.5 TR18.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek osób dojeżdżających do 
pracy z wykorzystaniem innego 
sposobu podróżowania niż 
samochód osobowy (wskaźnik 
pomocniczy) 

Percentage of commuters using 
a travel mode to work other 
than a personal vehicle 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 52,3% 52,3% 
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Indicator value 

Dane na rok 
Data for the year  

2017 2017 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport ze zrealizowanych na 
zlecenie Urzędu Miasta Kielce 
badań socjologicznych w oparciu 
o wywiady oceniające jakość 
życia w Kielcach 
przeprowadzonych metodą 
wywiadu kwestionariuszowego.  

Report on sociological research 
on quality of life in Kielce. 
Research was based on direct 
interviews on a representative 
sample of 600 adult residents of 
Kielce. The report was 
commissioned by the City of 
Kielce. 

 

14.6. Liczba jednośladowych pojazdów silnikowych na mieszkańca 

(wskaźnik pomocniczy) / number of two-wheel motorized vehicles per 

capita (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TR18.6 TR18.6 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba jednośladowych 
pojazdów silnikowych na 
mieszkańca (wskaźnik 
pomocniczy) 

Number of two-wheel motorized 
vehicles per capita (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0.0294 0.0294 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Ministerstwa Cyfryzacji Report of Ministry of 
Digitalisation 

 

14.7. Kilometry ścieżek i pasów rowerowych na 100 000 mieszkańców 

(wskaźnik pomocniczy) / kilometres of bicycle paths and lanes per 100 000 

population (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TR18.6 TR18.6 

Wskaźnik 

Indicator 

Kilometry ścieżek i pasów 
rowerowych na 100 000 
mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Kilometres of bicycle paths and 
lanes per 100 000 population 
(supporting indicator) 
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Wartość wskaźnika 

Indicator value 

25.7961 25.7961 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości 
danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzą z raportu 
pełnomocnika prezydenta miasta 
ds. infrastruktury rowerowej.  

Report of Report of Kielce City Hall 
Bicycle Officer 

 

14.8. Ofiary śmiertelne wskutek wypadków drogowych na 100 000 

mieszkańców (wskaźnik pomocniczy) / transportation fatalities per 100 

000 population (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TR18.8 TR18.8 

Wskaźnik 

Indicator 

Ofiary śmiertelne wskutek 
wypadków drogowych na 100 
000 mieszkańców (wskaźnik 
pomocniczy) 

Transportation fatalities per 100 
000 population (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

3,03 3,03 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach 

 Report of Kielce City Police 
Headquater 

14.9. Komercyjne połączenia lotnicze (liczba komercyjnych 

bezprzesiadkowych destynacji lotniczych) (wskaźnik pomocniczy) / 

commercial air connectivity (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

TR18.9 TR18.9 

Wskaźnik 

Indicator 

Komercyjne połączenia lotnicze 
(liczba komercyjnych 
bezprzesiadkowych destynacji 

Commercial air connectivity 
(supporting indicator) 
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lotniczych) (wskaźnik 
pomocniczy) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

39 481 39 481 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport “Komercyjne połączenia 
lotnicze” dla miasta Kielce 
opracowany przez Biuro ds. 
Inteligentnego Zarządzania 
Zrównoważonym Rozwojem 
Urzędu Miasta Kielce  

Report “COMMERCIAL AIR 
CONNECTIVITY” of City of Kielce 
Prepared by: Office for Smart 
Management of Sustainable 
Development; Kielce City Hall 
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15. Planowanie przestrzenne / urban planning 

15.1. Tereny zielone (hektary) na 100 000 mieszkańców (wskaźnik 

podstawowy)/ green area (hectares) per 100 000 population (core 

indicator) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

UP19.1 UP19.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Tereny zielone (hektary) na 100 
000 mieszkańców (wskaźnik 
podstawowy) 

Green area (hectares) per 100 000 
population (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

464.897ha /100 000 464.897ha /100 000 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny 
Urząd Statystyczny 
 

 Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

 

15.2. Roczna liczba zasadzonych drzew na 100 000 mieszkańców 

(wskaźnik pomocniczy) / annual number of trees planted per 100 000 

population (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

UP19.2 UP19.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Roczna liczba zasadzonych 
drzew na 100 000 mieszkańców 
(wskaźnik pomocniczy) 

Annual number of trees planted 
per 100 000 population (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

55.6387 55.6387 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Raport Wydziału Usług 
Komunalnych oraz Zarządzania 
Środowiskiem 

Report of Department of 
Municipal Services and 
Environmental Management, 
Kielce City Hall 
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Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

 

15.3. Obszar nieformalnych siedlisk jako odsetek obszaru miasta 

(wskaźnik pomocniczy) / areal size of informal settlements as a percentage 

of city area (supporting indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

UP19.3 UP19.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Obszar nieformalnych siedlisk 
jako odsetek obszaru miasta 
(wskaźnik pomocniczy) 

Areal size of informal 
settlements as a percentage of 
city area (supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0 0 

Dane na rok 
Data for the year  

2017 2017 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Raport Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Kielce 

Report of Poviat Inspectorate of 
Building Supervision for Kielce 
City 

 

15.4. Stosunek liczby miejsc pracy do liczby mieszkań (wskaźnik 

pomocniczy) / jobs/housing ratio (supporting indicator) (supporting 

indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

UP19.4 UP19.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Stosunek liczby miejsc pracy 
do liczby mieszkań (wskaźnik 
pomocniczy) 

Jobs/housing ratio (supporting 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0.8876 0.8876 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny 
Urząd Statystyczny 
 
Raport Miejskiego Urzędu 
Pracy  

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 
Report of Municipal Labor Office in 
Kielce  
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Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

 
 

 

16. Wastewater / Ścieki 

16.1. Odsetek mieszkańców miasta z dostępem do usługi odbioru ścieków 

(wskaźnik podstawowy) / percentage of city population served by 

wastewater collection (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WW20.1 WW20.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek mieszkańców miasta z 
dostępem do usługi odbioru 
ścieków (wskaźnik 
podstawowy) / percentage of 
city population served by 
wastewater collection (core 
indicator) 

Percentage of city population 
served by wastewater collection 
(core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

97.2413% 97.2413% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzące ze Spółki 
Wodociągi Kieleckie 

Data from the company 
„Wodociągi Kieleckie”. 
 

 

16.2. Odsetek ścieków miejskich, które nie zostały oczyszczone (wskaźnik 

podstawowy) / percentage of the city's wastewater that has received no 

treatment (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WW20.2 WW20.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek ścieków miejskich, 
które nie zostały oczyszczone 
(wskaźnik podstawowy) 

Percentage of the city's 
wastewater that has received no 
treatment (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0% 0% 
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Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzące ze Spółki 
Wodociągi Kieleckie 

Data from the company 
„Wodociągi Kieleckie”. 
 

 

16.3. Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu 

pierwszego stopnia (wskaźnik podstawowy) / percentage of the city's 

wastewater receiving primary treatment (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WW20.3 WW20.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek ścieków miejskich, 
które zostały poddane 
oczyszczaniu pierwszego 
stopnia (wskaźnik podstawowy) 

Percentage of the city's 
wastewater receiving primary 
treatment (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

100% 100% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzące ze Spółki 
Wodociągi Kieleckie 

Data from the company 
„Wodociągi Kieleckie”. 
 

 

16.4. Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu 

drugiego stopnia (wskaźnik podstawowy) / percentage of the city's 

wastewater receiving secondary treatment (core indicator) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WW20.4 WW20.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek ścieków miejskich, 
które zostały poddane 
oczyszczaniu drugiego stopnia 
(wskaźnik podstawowy) 

Percentage of the city's 
wastewater receiving secondary 
treatment (core indicator) 

Wartość wskaźnika 100% 100% 
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Indicator value 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzące ze Spółki 
Wodociągi Kieleckie 

Data from the company 
„Wodociągi Kieleckie”. 
 

16.5. Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu 

trzeciego stopnia (wskaźnik podstawowy) / percentage of the city's 

wastewater receiving tertiary treatment (core indicator) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WW20.5 WW20.5 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek ścieków miejskich, 
które zostały poddane 
oczyszczaniu trzeciego stopnia 
(wskaźnik podstawowy) 

Percentage of the city's 
wastewater receiving tertiary 
treatment (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

100% 100% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzące ze Spółki 
Wodociągi Kieleckie 

Data from the company 
„Wodociągi Kieleckie”. 
 

 

17. Woda i usługi sanitarne / Water and sanitation 

21.1. Odsetek mieszkańców miasta z dostępem do wody przeznaczonej do 

spożycia / Percentage of city population with potable water supply service  

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WS21.1 WS21.1 
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Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek mieszkańców miasta z 
dostępem do wody 
przeznaczonej do spożycia 
(wskaźnik podstawowy) 

Percentage of city population with 
potable water supply service (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

98,0749% 98.0749% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzące ze Spółki 
Wodociągi Kieleckie 

Data from the company 
„Wodociągi Kieleckie”. 
 

 

21.2. Odsetek mieszkańców miasta ze stałym dostępem do źródła wody 

uzdatnionej / Percentage of city population with sustainable access to an 

improved water source  

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WS21.2 WS21.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek mieszkańców miasta ze 
stałym dostępem do źródła wody 
uzdatnionej (wskaźnik 
podstawowy) 

Percentage of city population with 
sustainable access to an improved 
water source (core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

100% 100% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Urząd Miasta Kielce Kielce City Hal 

 

21.3. Odsetek mieszkańców z dostępem do ulepszonych urządzeń 

sanitarnych / Percentage of population with access to improved sanitation  

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WS21.3 WS21.3 



62/79 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek mieszkańców z 
dostępem do ulepszonych 
urządzeń sanitarnych (wskaźnik 
podstawowy) 

Percentage of population with 
access to improved sanitation 
(core indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

99,8821% 99.8821% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Social Welfare Centre 

21.4. Całkowite zużycie wody na osobę w gospodarstwie domowym 

(litry/dzień) / Total domestic water consumption per capita (litres/day)  

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WS21.4 WS21.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Całkowite zużycie wody na 
osobę w gospodarstwie 
domowym (litry/dzień) 
(wskaźnik podstawowy) 

Total domestic water consumption 
per capita (litres/day) (core 
indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

93,8304 93.8304  

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzące ze Spółki 
Wodociągi Kieleckie 

Data from the company 
„Wodociągi Kieleckie”. 
 

 

21.5. Całkowite zużycie wody na mieszkańca (litry/dzień) / Total water 

consumption per capita (litres/day) (wskaźnik pomocniczy) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WS21.5 WS21.5 

Wskaźnik 

Indicator 

Całkowite zużycie wody na 
mieszkańca (litry/dzień) 
(wskaźnik pomocniczy) 

Total water consumption per 
capita (litres/day) (supporting 
indicator) 
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Wartość wskaźnika 

Indicator value 

125,80 125,80 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzące ze Spółki 
Wodociągi Kieleckie 

Data from the company 
„Wodociągi Kieleckie”. 
 

 

21.6. Średnia roczna liczba godzin przerw w dostawie wody na 

gospodarstwo domowe / Average annual hours of water service 

interruption per household  (wskaźnik pomocniczy) 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

21.7. Odsetek strat wody (woda brakująca) / Percentage of water loss 

(wskaźnik pomocniczy) 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

WS21.7 WS21.7 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek strat wody (woda 
brakująca) / Percentage of water 
loss (wskaźnik pomocniczy) 

Percentage of water loss 
(supporting indicator) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

19,1925% 19.1925% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Dane pochodzące ze Spółki 
Wodociągi Kieleckie 

Data from the company 
„Wodociągi Kieleckie”. 
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Załącznik 1 

18. Wskaźniki profilowe / Profile indicator 

18.1. Całkowita populacja miasta / Total city population 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.1 PI4.1 

Wskaźnik 

Indicator 

Całkowita populacja miasta Total city population 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

197 704 
 
 

197 704 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 

 

18.2. Powierzchnia miasta / City Land Area 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.2 PI4.2 

Wskaźnik 

Indicator 

Powierzchnia miasta City Land Area 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

110 km2 110 km2 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
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Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

 

18.3. Gęstość zaludnienia / Population denstiy  

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.3 PI4.3 

Wskaźnik 

Indicator 

Gęstość zaludnienia Population denstiy 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

1797.31 os/km2 1797.31 people/km2 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

1. Źródło danych na temat 
liczby ludności: 

 
Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 

2. Źródło danych na temat 
powierzchni miasta: 

 
Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

1. Source of data about 
total city population 

 
Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

2. Source of data about to 
city land area 

 
Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
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18.4. Produkt Krajowy Brutto (USD) / Country GDP (USD) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.4 PI4.4 

Wskaźnik 

Indicator 

Produkt Krajowy Brutto (USD) Country GDP (USD) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

469 508 680 416,1 USD 469 508 680 416.1 USD 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Wskaźników 
Rozwoju dla Świata prowadzony 
przez Bank Światowy. 
Wskaźnik: Produkt Krajowy 
Brutto (USD) 

DataBank of World Development 
Indicators run by The World 
Bank. 
Series: GDP (current US$) 

 

18.5. Budżet operacyjny brutto / City Gross Operating Budget (USD) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.5 PI4.5 

Wskaźnik 

Indicator 

Budżet operacyjny brutto (USD) City Gross Operating Budget 
(USD) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

230 834 366,75 230 834 366.75 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
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18.6. Budżet inwestycyjny brutto1 / City Gross Capital Budget (USD) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.6 PI4.6 

Wskaźnik 

Indicator 

Budżet inwestycyjny brutto 
(USD) 

City Gross Operating Budget 
(USD) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

29 417 559,29     
 

29 417 559.29     
 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 

 

18.7. Odsetek ludności kraju / Percentage of country’s population 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.15 PI4.15 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek ludności kraju Percentage of country’s 
population 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

0,514% 0,514% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

                                                           
1 Wg PN-ISO37120 wskaźnik to „Budżet brutto (USD)” co jest sprzeczne z wymaganiami wprowadzania danych 
na cities.dataforcities.org  
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18.8. Odsetek osób, które są młodzieżą (15-24 lat) / Percent of population 

that are youth aged (15-24) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.16 PI4.16 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek osób, które są 
młodzieżą (15-24 lat) 

Percent of population that are 
youth aged (15-24) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

8.7% 8.7% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

 

18.9. Odsetek osób, które są seniorami (65+ lat) / Percent of population 

that are seniors aged (65+) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.17 PI4.17 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek osób, które są 
seniorami (65+ lat) 

Percent of population that are 
seniors aged (65+) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

19.57% 19.57% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
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18.10. Roczna zmiana liczby ludności / Annual population change  

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.18 PI4.18 

Wskaźnik 

Indicator 

Roczna zmiana liczby ludności Annual population change 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

-0,17% -0,17% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

 

18.11. Odsetek osób, które zostały urodzone na terenie innego kraju / 

Percent of population foreign born 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

 

18.12. Odsetek osób, które są nowymi imigrantami / percent of population 

that are new immigrants 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

18.13. Odsetek osób, które są dziećmi (0-14 lat) / percent of population that 

are children 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.22 PI4.22 
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Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek osób, które są dziećmi 
(0-14 lat) 

Percent of population that are 
children 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

2016 2016 

Dane na rok 
Data for the year  

13.32% 13.32% 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 

 

18.14. Odsetek osób, które są dorosłymi (25-64 lat) / percent of population 

that are adults 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.23 PI4.23 

Wskaźnik 

Indicator 

Odsetek osób, które są dorosłymi 
(25-64 lat) 

Percent of population that are 
adults 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

2016 2016 

Dane na rok 
Data for the year  

58,43% 58,43% 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 

 

18.15. Stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet (liczba mężczyzn na 100 

kobiet) / male to femal ratio (number of males per 100 females 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.24 PI4.24 
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Wskaźnik 

Indicator 

Stosunek liczby mężczyzn do 
liczby kobiet (liczba mężczyzn na 
100 kobiet) 

Male to femal ratio (number of 
males per 100 females 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

88,4% 88,4% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

 

18.16. Współczynnik obciążenia ludności / population dependency ratio 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.25 PI4.25 

Wskaźnik 

Indicator 

Współczynnik obciążenia ludności Population dependency ratio 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

49% 49% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 
 
 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 
Wskaźnik został obliczony 
zgodnie z wytycznymi WCCD tj. 
liczba ludności w wieku 0-14 + 
liczba ludności w wieku 65+ / 
Liczba ludości w wieku 15-64 * 
100 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 
Indicator was calculated 
according to WCCD leads: 
[Population that are children (0-
14) + Population that are senior 
citizens (65+)] divided by 
[Population that are youth (15-
24) + Population that are adult 
(25-64)], and the result shall then 
be multiplied by 100.  

 

18.17. Odsetek mieszkańców, którzy nie są obywatelami / percent of 

population who are non citizens 
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Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 
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18.18. Łączna liczba gospodarstw domowych / Total number of households 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.27 PI4.27 

Wskaźnik 

Indicator 

Łączna liczba gospodarstw 
domowych 

Total number of households 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

79 643  

Dane na rok 
Data for the year  

2011 
 

2011 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
 

 

18.19. Liczba osób na jednostkę2 / persons per unit 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.28 PI4.28 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba osób na jednostkę persons per unit 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

2,384 2.384 

Dane na rok 
Data for the year  

2015 2015 
  

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 

 

                                                           
2 Jednostkę mieszkalną 
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18.20. Liczba zajmowanych jednostek mieszkalnych (własność i wynajem) / 

total number of occupied dwelling units (owned & rented) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.29 PI4.29 

Wskaźnik 

Indicator 

Liczba zajmowanych jednostek 
mieszkalnych (własność i 
wynajem) 

Total number of occupied 
dwelling units (owned & rented) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

83 494 83 494 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016  

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 

 

18.21. Zagęszczenie miejsc zamieszkania (na kilometr kwadratowy) / 

dwelling density per sq/km 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.30 PI4.30 

Wskaźnik 

Indicator 

Zagęszczenie miejsc 
zamieszkania (na kilometr 
kwadratowy) 

dwelling density per sq/km 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

753.9 2 753.9 

Dane na rok 
Data for the year  

2015 2015 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 
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18.22. Średni dochód gospodarstwa domowego (USD) / Average household 

income (USD) 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

 

18.23. Koszty utrzymania / Cost of living 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

 

18.24. Roczna stopa inflacji na podstawie średniej z ostatnich 5 lat / annual 

inflation rate - average of last 5 years 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.35 PI4.35 

Wskaźnik 

Indicator 

Roczna stopa inflacji na podstawie 
średniej z ostatnich 5 lat 

Annual inflation rate - average of last 
5 years 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

1.47109 1.47109 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości 
danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above 
data. 

Nie są dostępne dane na poziomie 
lokalnym. Podany wskaźnik 
dotyczy kraju. Źródłem danych 
wskaźnika są “World Development 
Indicators” utrzymywane przez 
Bank Światowy. 

The municipal-level data may is not 
available. Indicator presents data for 
Poland. 
 
World Development Indicators by The 
World Bank 

Dołączone dokumenty 

Attached documents 
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18.25. Rozkład dochodów (współczynnik Giniego) / income distribution 

(Gini coefficient) (profile indicator) 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

 

18.26. PKB na jednego mieszkańca kraju (USD) / Country GDP per capita 

(USD 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.37 PI4.37 

Wskaźnik 

Indicator 

PKB na jednego mieszkańca 
kraju (USD) 

Country GDP per capita (USD) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

12 372,4 12,372.4 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Światowy The World Bank 
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18.27. Produkt miejski brutto na mieszkańca (USD) / city product per 

capita (USD) 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

 

18.28. Produkt miejski brutto jako procent PKB kraju / city product as a 

percent of country's GDP 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

 

18.29. Produkt miejski brutto na mieszkańca (USD) / City product per 

capita (USD) 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 
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18.30. Zmiana procentowa zatrudnienia na podstawie ostatnich 5 lat / 

employment annual percent change - based on last 5 year data 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.34 PI4.34 

Wskaźnik 

Indicator 

Zmiana procentowa zatrudnienia 
na podstawie ostatnich 5 lat 

Employment annual percent 
change - based on last 5 year 
data 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

3% 3% 

Dane na rok 
Data for the year  

2016 2016 
  

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny 
 

Local Data Bank run by Central 
Statistical Office of Poland 

 

18.31. Procent powierzchni niemieszkalnych/ percent of Non-residential 

area 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.42 PI4.42 

Wskaźnik 

Indicator 

Procent powierzchni 
niemieszkalnych 

Percent of Non-residential area 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

84.98 84.89 

Dane na rok 
Data for the year  

2017 2017 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

Ewidencja gruntów i budynków Land and Building Data Base 
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18.32. Średnie opady roczne (mm) / average annual rain (mm) 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

18.33. Liczba gatunków rodzimych / number of native species 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

18.34. Średnia temperatura roczna (stopnie Celsjusza) / average annual 

temperature (℃) 

 

Identyfikator WCCD 

WCCD Id 

PI4.46 PI4.46 

Wskaźnik 

Indicator 

Średnia temperatura roczna 
(stopnie Celsjusza) 

Average annual temperature (℃) 

Wartość wskaźnika 

Indicator value 

7,8 7,8 

Dane na rok 
Data for the year  

2010 2010 

Referencyjne źródła 
informacji 
wykorzystywanych do 
ustalenia wartości danych.  

Reference sources of 
information used to 
ascertain the above data. 

http://pogodynka.pl/polska/dane
klimatyczne/ 
 

http://pogodynka.pl/polska/dane
klimatyczne/ 
 

 

18.35. Średnie roczne opady śniegu (cm) / Average annual snowfall (cm) 

 

Wskaźnik nieraportowany – brak niezbędnych danych  

Unreported indicator – We do not have the data necessary to report on this indicator 

http://pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/
http://pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/
http://pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/
http://pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/

