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Monitorowanie wdrażania lokalnych strategii rozwoju należy do najsłabszych punktów systemów zarządzania
strategicznego w gminach, na co wpływa:

▪ brak wypróbowanych i powszechnie akceptowalnych krajowych wzorców i doświadczeń
w polskiej administracji (od lokalnej po centralną) dla tworzenia zintegrowanych systemów monitoringu
rozwoju;

▪ brak wiedzy, doświadczenia i organizacji w zakresie praktycznego wykorzystania danych pozyskanych w
istniejących systemach monitorowania, tworzonych przez poszczególne jednostki odpowiadające za sektorowo
wydzielone elementy polityki rozwoju, które często nie współpracują ze sobą;

▪ znikomy stopień wykorzystywania gromadzonych danych w procesach decyzyjnych
w trakcie opracowywania dokumentów strategicznych; podstawą decyzji są najczęściej krótkoterminowe
uwarunkowania ekonomiczne bądź polityczne;

▪ częsty brak świadomości, że wszystkie działania władz lokalnych powinny być prowadzone z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju (zasada konstytucyjna), miarą zrównoważonego rozwoju jest wysoka jakość
życia społeczeństwa.

Problemy monitoringu rozwoju lokalnego

Na podstawie: Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim. Podręcznik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2020, s. 4-5.



▪ Problemy w jednoznacznym zdefiniowaniu wskaźników monitorujących rozwój miasta - trudności w
operacjonalizacji pojęć, odmienne liczenie wskaźników na różnych szczeblach podziału terytorialnego,
zmienność w czasie definicji lub klasyfikacji oraz ich interpretacji, co skutkuje nieporównywalnością danych;

▪ Problemy w pozyskiwaniu danych - duże opóźnienie w dostępie do danych pochodzących z systemu statystyki
publicznej, brak kompletnych i wieloletnich ciągów danych pozwalających ukazać tendencje rozwojowe
gromadzenie niektórych danych w okresie rzadszym niż roczny), rzadko realizowane badania opinii
mieszkańców (np. w postaci badań ankietowych) ze względu na duże koszty.

Problemy monitoringu rozwoju lokalnego

Na podstawie: Michalski T., Problemy monitoringu przestrzennego sytuacji społecznej, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk 2020; Michalski T., Problemy monitorowania sytuacji społecznej na szczeblu
lokalnym i regionalnym wynikające z czasowej dostępności danych, „Space-Society-Ekonomy” 2018, nr 23.



▪ podejście związane z polityką lokalną - wywodzi się z ruchu wskaźników społecznych z lat 60. ubiegłego wieku,
używane przez The World Bank/ United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS) Indicators Program i the
Global Urban Observatory. Takie podejście zazwyczaj wynika z troski rządu lub samorządu dotyczącej określonej sfery
i jest ściśle związane z procesem tworzenia strategii miejskich i z lokalną polityką. W tym podejściu zestaw wskaźników
uwzględnia całościowy zestaw celów rozwoju miasta, a następnie służy do pomiaru osiągnięcia tych celów;

▪ podejście tematyczne/indeksowe stosowane przez UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju). W
podejściu tym ustanawia się szeroki zestaw tematów lub koncepcji, a nie konkretnych celów polityki i niekoniecznie
wiąże się wskaźniki bezpośrednio ze strategią. Takie koncepty jak np. zrównoważony rozwój nie są bezpośrednio
obserwowalne, są wielowymiarowe i obejmują wiele aspektów, które mają różne wskaźniki lub mogą być wyrażone
jako indeksy lub liniowe kombinacje wskaźników.

Ramy teoretyczne do konstruowania zestawu wskaźników 
– przegląd literatury 

Źródło: M. S. Westfall, V. A. de Villa (Eds.), Urban indicators for managing cities, Asian Development Bank, 2001.



Ramy teoretyczne do konstruowania zestawu wskaźników 
– przegląd literatury 

Ramy teoretyczne
/Podejście

Dla kogo Cel Zakres Kontekst Przez kogo

Bazujące na polityce lokalnej
Planiści miejscy, 
decydenci polityczni

Dialog pomiędzy decydentami
politycznymi 
a interesariuszami

Miasto lub sektor
Polityczny,
pluralistyczny

Interesariusze, eksperci.
Najlepiej w obu kierunkach

Bazujące na temacie
lub indeksie

Specjaliści ds. rozwoju Porównanie Temat lub metafora Rozwój Eksperci odgórnie

Systemowe
Eksperci doradzający w zakresie 
polityki

Zrównoważony rozwój Miasto lub temat Fizyczny Zazwyczaj odgórnie przez ekspertów

Bazujące na wydajności Decydenci polityczni Odpowiedzialność Sektor Menedżerski
Biurokracja
Odgórnie

Bazujące na potrzebach Główni decydenci polityczni Zasoby dla grup docelowych Grupy docelowe Ustalanie budżetu
Biurokracja
Od góry do dołu, może 
być negocjowana

Benchmarkingowe Kierownictwo średniego szczebla Efektywność Organizacja Jednostki
Pracownicy
Od dołu do góry

Źródło: M. S. Westfall, V. A. de Villa (Eds.), Urban indicators for managing cities, Asian Development Bank, 2001.



Jeden ze sposobów kategoryzacji ram wskaźników polega na zadaniu 7 pytań dotyczących środowiska, dla którego
odbywa się opracowanie zestawu wskaźników:

1. Dla kogo są wskaźniki? (Na przykład decydenci miejscy i krajowi, obywatele, naukowcy, sektor prywatny i
międzynarodowe agencje).

2. Do czego służą wskaźniki? Jakie jest główne zastosowanie i uzasadnienie opracowania tych wskaźników?

3. Jaka jest perspektywa miejska?

4. Jaki jest ich zakres? Czy pojedyncze rekordy odnoszą się do określonych organizacji lub grup docelowych, do
tematów, do społeczno-ekonomicznych sektorów, czy całego miasto? Czy miasto ogranicza się do gminy centralnej
czy też do funkcjonalnego obszaru miejskiego?

5. Jaki jest zasięg pełnego zbioru? (dane z całego świata, poszczególnych regionów, krajów, pojedynczych miast czy
gmin).

6. Jaka jest polityczny i organizacyjny kontekst? Czy wskaźniki stanowią część dialogu politycznego między różnymi
stronami? Czy mają mierzyć postęp prac rozwojowych? Czy są przeznaczone dla różnych wewnętrznych procesów
organizacyjnych, takich jak przegląd wyników, ustalanie budżetu lub proces poprawy?

7. Przez kogo są opracowywane i wdrażane? Przez grupy ekspertów lub generowane poprzez proces konsultacyjny z
udziałem interesariuszy? Czy jest to proces realizowany odgórnie czy oddolnie?

Podejścia stosowane w ramach głównych nurtów i poza nimi 



▪ Metodologia zarządzania przez cele jest powszechna i leży u podstaw większości dokumentów
strategicznych (chociaż wskaźniki nie zawsze są jasno określone);

▪ Kluczowym celem podejścia opartego na polityce jest zapewnienie integracji wskaźników z polityką; nie ma
polityki bez wskaźników i żadnych wskaźników bez polityki. Wskaźniki są interfejsem między danymi
i polityką;

▪ Dokumenty strategiczne są przydatne jako przewodniki po wskaźnikach, ale zazwyczaj też są zbyt „szeroko
zakrojone” w celu opracowania kompletnych zestawów wskaźników - są dokumentami zawierającymi
wizję/aspirację, a nie streszczenia większości ważnych kwestii i mają tendencję do ignorowania bardziej
przyziemnych spraw, które warto monitorować.

Podejście oparte na polityce – wskaźniki i planowanie strategiczne 



▪ Jest holistyczny - uwzględnia kondycję miast lub sektorów jako całości;

▪ Jest włączający - uwzględnia obszary poza sferą jedynie struktury zarządzania;

▪ Jest pluralistyczny - ma na celu wspieranie lub informowanie o dialogu między różnymi
interesariuszami zaangażowanymi w rozwój miast;

▪ Jest w dużym stopniu napędzany lub zintegrowany z procesem tworzenia strategii
i polityk miejskich.

Cechy zestawu wskaźników według podejścia opartego na polityce



▪ Z systemami opartymi na polityce wiąże się szereg inicjatyw wskaźnikowych, które zasadniczo opierają się na
ustaleniu ogólnych tematów lub koncepcji, a nie konkretnych celów politycznych, i niekoniecznie są bezpośrednio
powiązane ze strategią;

▪ Te szerokie tematy, takie jak: zrównoważony rozwój lub dobre rządzenie nie są bezpośrednio obserwowalne,
są wielowymiarowe i obejmują różne aspekty, które mają różne wskaźniki lub które ewentualnie mogą być
wyrażone jako indeksy;

▪ W to podejście wpisują się tzw. metafory miejskie jako źródła wskaźników;

▪ Metafory są często abstrakcyjnymi przedstawieniami złożonych zjawisk (takich jak miasta);

▪ Metafory funkcjonują w polityce publicznej i w akademickich polemikach. Ich dziedzictwo jest dobrze ugruntowane
w analizie miast, stanowią one ważne wskazówki w myśleniu o obecnym i przyszłym funkcjonowaniu miast.

Podejście tematyczne/indeksowe

Przykład:
Miasto Melbourne opracowało raportowanie systemów wskaźników w ramach pozycji takich jak: 

ludzkie miasto, zrównoważone miasto, dobrze prosperujące miasto, innowacyjne miasto 
oraz sprawnie i efektywnie zarządzane miasto.

Źródło: M. S. Westfall, V. A. de Villa (Eds.), Urban indicators for managing cities, Asian Development Bank, 2001.



Przykład metafor miejskich

Źródło: P.W.G. Newman et al. 1998. Sustainability and Global Cities. Washington, DC: Island Press. 
D. Mukhametov, Smart City: From the Metaphor of Urban Development to Innovative City Management, TEM Journal, vol. (8)4, 1247-1251.

N. Stieber, Metaphor and metropolis. Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar. Uhlenbeck Lecture 30, 2012.



Przykład metafory – miasto zrównoważone

▪ Systemy wskaźników zrównoważonego rozwoju miasta – rozwinięte w krajach wysoko uprzemysłowionych, w
tym: Kanada, kraje skandynawskie, Australia, Stany Zjednoczone.

▪ Są one przejawem odejścia od czysto ekonomicznych definicji dobrostanu w kierunku zbliżenia się do bardziej
holistycznej lub zrównoważonej definicji (zrównoważony rozwój to koncepcja znacznie szersza niż zwykłe
utrzymanie środowiska, jest używana do odzwierciedlenia całej warstwy gospodarki, społeczeństwa i
środowiska).

▪ Tematy takie jak: populacja, ubóstwo, warunki na rynku pracy, przestępczość i zarządzanie zostały uznane za
objęte parasolem zrównoważonego rozwoju miejskiego, do tego stopnia, że można go faktycznie traktować
jako ogólną ramę dla wszystkich wskaźników miejskich (ale zawsze z uwzględnieniem środowiska).

Źródło: M. S. Westfall, V. A. de Villa (Eds.), Urban indicators for managing cities, Asian Development Bank, 2001.



Wybór podejścia opracowania wskaźników

W praktyce często okazuje się konieczne zastosowanie „ramy kombinowanej”, która łączy kluczowe elementy
dwóch lub więcej „specjalistycznych” ram konsolidując zalety i minimalizując ograniczenia każdej z nich.



Doświadczenia polskie

▪ Wskaźniki ZR – jako podstawa weryfikacji prawidłowości budowy i realizacji lokalnej Agendy 21;

▪ Lokalna Agenda 21 rozumiana jako lokalne partnerstwo + lokalna polityka zrównoważonego rozwoju (polityki:
społeczna, gospodarcza, ekologiczna i przestrzenna);

▪ System lokalnych wskaźników ZR:

• w układzie pięciu ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego
i instytucjonalno-politycznego;

• w postaci dwóch list: pełnej listy wskaźników i budowanych na jej podstawie krótkich list, dla których punktem
odniesienia były Wspólne Wskaźniki Europejskie;

• dla wybranych wskaźników dokonano analizy w układzie przyczynowo skutkowym P-S-R (presja-stan-reakcja);

• uwzględnienie zasobów informacyjnych BDL.

Źródło: T. Borys (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.



Etapy tworzenia systemu wskaźników miasta inteligentnego - Kielce

Na postawie: Smart City Kielce, https://smartcity.kielce.eu/hsc-dokumentacja-analityczna.



Etapy tworzenia systemu wskaźników miasta zrównoważonego - Milanówek

Na postawie: J. Śleszyński, Wskaźniki trwałego rozwoju na poziomie lokalnym, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4(88), 2017, s. 44-45.



Etapy wyłaniania globalnych ram wskaźników rozwoju miejskiego

Porównanie: Agenda 
2030 - SDG11, Nowa 

Agenda Miejska

Matryca dziedzin i 
celów

Zasady i kryteria 
wyboru wskaźników

Karty informacyjne 
wskaźników

Źródło: UN HABITAT, The Global Urban Monitoring Framework, 2022.



Etapy tworzenia zestawu wskaźników miasta zrównoważonego

Źródło: D. Michalina, P. Mederly, H. Diefenbacher, B. Held, Sustainable Urban Development: A Review of Urban Sustainability Indicator Frameworks. Sustainability, vol. 13(16), 2021.



Etapy tworzenia zestawu wskaźników - Kolumbia

Źródło: A. Jorge-Ortiz, M. Braulio-Gonzalo, M. D. Bovea, Assessing urban sustainability: a proposal for indicators, metrics and scoring—a case study in Colombia. Environment, Development and 
Sustainability, 2022.



Analiza 67 zestawów wskaźników zrównoważonego rozwoju miasta
- przegląd literatury

Źródło: A. Merino-Saum i in., Indicators for urban sustainability: Key lessons from a systematic analysis of 67 measurement initiatives. Ecological Indicators, vol. 119, 2020.



Propozycja modelu tworzenia systemu wskaźników rozwoju miasta Hajnówka



Analizowane systemy monitoringu rozwoju lokalnego

▪ Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Urząd 
Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011

▪ Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim, Instytut 
Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa 2020

▪ Monitor Rozwoju Lokalnego, https://gminy.monitorrozwoju.pl/, Związek Miast Polskich. 
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Dziedziny/Obszary/Kategorie/Subkategorie



Dziedziny/Obszary/Kategorie/Subkategorie



Rekomendacje 
do sporządzania zestawu 

wskaźników 



Program Rozwój lokalny

1. Zaleca się opracowanie ram koncepcyjnych na początku procesu tworzenia zestawu.

2. W każdym tego rodzaju ćwiczeniu ze wskaźnikami istnieją dwie podstawowe prawdy:

▪ nie można właściwie zmierzyć tego, czego się nie rozumie,

▪ nie można ulepszyć tego, czego się nie mierzy.

3. Na poziomie miasta wszyscy zaangażowani w proces powinni jasno rozumieć powody wprowadzenia systemu
miejskich wskaźników.

4. System powinien wspierać proces planowania strategicznego miasta, pomagając
w dostarczaniu odpowiedzi na ważne pytania: "Gdzie jesteśmy", "Gdzie chcemy być" i "Jak możemy tam
dotrzeć"?

5. Wskaźniki na poziomie lokalnym powinny jak najszerzej uwzględniać specyfikę, aspiracje
i wartości lokalnej społeczności - system powinien być opracowany w oparciu o intensywne konsultacje z
interesariuszami:

▪ część wskaźników powinna być proponowana przez obywateli (sondaże lub konsultacje społeczne), 

▪ część wskaźników powinna bazować na wcześniejszych doświadczeniach i potrzebach sprawozdawczości 
statystycznej.

6. W przypadku krótkich list wskaźników niezwykle ważna jest staranna ich selekcja (w celu wszechstronnego
ujmowania zrównoważonego rozwoju).

Rekomendacje do sporządzania zestawu wskaźników 



7. Należy uwzględnić zarówno podstawową listę ze standardowymi wskaźnikami dla celów porównywalności, jak i
podzbiór wskaźników, które są szczególnie istotne dla danego obszaru miejskiego.

8. Warto aktualizować opracowane już systemy wskaźników dla danego miasta,
by uwzględnić obecny kontekst i uwarunkowania rozwoju.

9. W przypadku braku doświadczeń zaleca się zacząć od jednego lub dwóch sektorów,
w których gromadzenie i analiza danych są uzasadnione, a na kolejnym etapie przejść
do bardziej złożonych obszarów tematycznych.

10.Warto stosować benchmarking wyników - porównanie do innych miast, średniej samorządowej lub nawet swoich
wcześniejszych wyników; w przypadku pojawienia się oporu urzędników miejskich, kierowników wydziałów i
pracowników można temu przeciwdziałać dzięki silnemu przywództwu i zaangażowaniu w osiąganie celów i
poprawę wyników miasta.

11.W przypadku, gdy miasto planuje przeprowadzenie szeroko zakrojonego zbierania danych, pomocne może być
upublicznienie celów i procedur.

12.Sposób prezentacji wyników monitoringu powinien być dostosowany do specyfiki różnych grup odbiorców.

Rekomendacje do sporządzania zestawu wskaźników 



Koniec

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego  2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

Dziękujemy  za uwagę


