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Monitoring miejski 
i wewnątrzmiejski



Źródła wskaźników

Inne 
miasta

Strategie 
rozwoju

Idee smart 
city

Opracowania 
rewitalizacyjne

„Podręcznik monitorowania
procesów rozwoju na poziomie
wewnątrzmiejskim”

⯈

Dla całego miasta
Ze zróżnicowaniem 
wewnątrzmiejskim



Monitoring wewnątrzmiejski

Siatka 
kwadratów

⯈

Siatka 
heksagonów

⯈
Miasto

⯈

Jednostki 
urbanistyczne / 
inne jednostki

⯈

Dzielnice

⯈



Dobre 

praktyki



https://media.nesta.org.uk/documents/State_of_Offices_of_Data_Analytics_ODA_in_the_UK_WEB_v5.pdf

01 Nasz problem polega 
na tym, że… 
02 Gdybyśmy mogli 
zobaczyć (wskaźnik)….. 
03 W tym celu 
wykorzystamy  dane…..
04 Dzięki obserwacji 
wskaźnika możliwe 
będzie podjęcie 
następujących 
działań:…..

Źródło: 
https://media.nesta.org.uk/documents/State_of_Offic
es_of_Data_Analytics_ODA_in_the_UK_WEB_v5.pdf



City Score

CECHY:
+ dane na bieżąco
+ dostępne dla mieszkańców i władz

BOSTON

Głównym celem City Score jest informowanie 
władz Bostonu o ogólnym stanie miasta. 

System agreguje mierzalne, kluczowe 
wartości dotyczące miasta do jednego 
wskaźnika. Dzięki temu osoby na  szczeblu 
decyzyjnym mogą ocenić konieczność 
podjęcia odpowiednich działań w 
odpowiednich obszarach.



Bydgoszcz 2030

BYDGOSZCZ

Działania strategiczne skupiają się w 6 obszarach, 
które mają największy wpływ na pożądany 
kierunek rozwoju miasta i w znaczący sposób 
poprawiają konkurencyjność miasta i jakość życia.

Podstawą monitorowania jest ok. 90 wskaźników 
dotyczących zarówno celów strategicznych jak i 
15 programów związanych z obszarami 
kluczowymi dla rozowoju miasta.



STRADOM (STRAtegia Dużego Obszaru Miejskiego)

KRAKÓW
STRADOM powstał w ramach projektu partnerskiego 
Monitorowania Jakości Usług Publicznych.

Jego celem jest monitorowanie wskaźników jakości życia i 
jakości usług publicznych funkcjonujących w ramach katalogu 
wskaźników dziedzinowych oraz wskaźników założonych w 
Strategii Rozwoju Miasta Krakowa.

Przykładowe wskaźniki przyporządkowane do dziedziny zarządzania znajdujące się w systemie BI STRADOM
Źródło: System informatyczny STRADOM, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=67584 1strategia 2wdrażanie 3upowszechnianie

Miasto zaobserwowało, że bez wdrożenia 
systemu klasy BI oraz odpowiedniego 
ustandaryzowania zbierania i przetwarzania 
danych, nie jest możliwe optymalne 
monitorowanie realizowanych programów i 
strategii.



KIELCE

Projekt realizowany w partnerstwie z 

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego 

oraz Politechniką Świętokrzyską.

Obejmował on trzy etapy:

1. metodyki i standardy

2. narzędzia techniczne

3. partycypacja społeczna

Kielce

EFEKTY

• Uniwersalny model danych i 

wskaźników dla miast z opisanymi 

kartami wskaźników

• Wdrożenie systemów Location i 

Bussiness Inteligence 

zintegrowanych z MSIP

• Audyt danych

• Koncepcja funkcjonowania miejskiego zespołu 

analitycznego

• Portal wymiany danych z uczelniami

• Portal otwartych danych

• Hackathony i konkursy partycypacyjne

https://smartcity-expert.eu/system-monitorowania-efektywnosci-miasta-inteligentnego-w-miescie-kielce/



Łódź

ŁÓDŹ

Monitoring rewitalizacji w Łodzi polega 
na śledzeniu postępów prac oraz na 
ocenie zmian jakie te prace 
wprowadzają. Ten drugi aspekt jest 
monitorowany za pomocą szeregu 
wskaźników dostępnych również dla 
mieszkańców za pośrednictwem 
portalu mapowego, który co roku jest 
aktualizowany.

Monitorowane są 4 obszary 
wyznaczone w gminnym programie 
rewitalizacji tj.:

• Spójność społeczna

• Wizerunek centrum

• Ożywienie gospodarcze

• Kryzys obszaru zamieszkania

https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/monitoring-zmian/mapy-interaktywne-i-dane/rozklad-
przestrzenny-zjawisk/po-wyznaczeniu-obszaru-rewitalizacji/



Włocławek

WŁOCŁAWEK
System monitoringu 
Włocławka bierze pod uwagę 
zróżnicowanie przestrzenne i 
opiera się na siatce 
heksagonów. 

Dzięki uwzględnieniu danych 
z wielu dziedzin (społecznych, 
gospodarczych, 
architektoniczno-
planistycznych) możliwe było 
wyznaczenie obszaru 
zdegradowanego oraz stref 
rewitalizacji.

a) Rozmieszczenie przestrzenne przestępstw kryminalnych 
popełnionych na danym obszarze na 1000 mieszkańców 
[(sztuki/1000 osób)/heksagon] 

a) b)

b)       Wyznaczone obszary zdegradowane i rewitalizacji



M-GIS 

b)



M-GIS 

b)
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Dziękuję za uwagę!

Wojciech Łachowski

Instytut Rozwoju Miast i Regionów


