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Co wspólnego z monitorowaniem ma Hajnówka?

• Jako beneficjent Programu Rozwój Lokalny 
realizuje Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju 
Instytucjonalnego.

• Jednym z przedsięwzięć w ramach PRI jest 
zadanie nr 10 polegające na stworzeniu systemu 
monitorowania i analizowania wskaźników 
społeczno-gospodarczych i systemu wdrażania 
Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki  we współpracy 
z Wydziałem Inżynierii.



Monitoring to dobry nawyk czy przykry obowiązek?

Monitorowanie to systematyczne i ciągłe pozyskiwanie, 
analizowanie oraz wykorzystywanie informacji dla celów 
kontroli zarządzania i podejmowania decyzji.

informacja o stanie gminy - JAK JEST?

zarządzanie - DZIAŁANIA I PROCESY

decyzje – ZMIANA, UTRZYMANIE KIERUNKU



Monitoring to dobry nawyk czy przykry obowiązek?

Monitoring pomaga w identyfikacji dynamicznie 
zmieniających się uwarunkowań rozwojowych i 

pojawiających się szans

narzędzie kontroli jakości realizowanych polityk 
rozwojowych



Monitoring to dobry nawyk czy przykry obowiązek?

Monitoring pozwala definiować działania realizujące 
najpełniej priorytety polityki rozwoju

kreator strategicznych wyzwań



Monitorowanie i strategiczne zarządzanie rozwojem czyli 
znaczenie informacji dla skutecznego zarządzania

monitor rozwoju lokalnego

badania społeczne

wizualizacja danych na mapach i prezentacja graficzna 

wyników

analizy finansowe

narzędzia włączenia mieszkańców w procesy strategiczne N
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wykorzystanie 

doświadczeń SRGG i 

Monitora Miasta

System Analiz Samorządowych
od roku 1999: monitorowanie

usług dostarczanych przez miasta
częściowe dane z GUS 

BDL i MF baza zasilana od 

2007 roku

Monitor Rozwoju Lokalnego

Monitor Rozwoju Lokalnego
• rok 2018: rozpoczęcie prac nad MRL i 

uruchomienie go jako jeden z modułów SAS;

• 2019-2021: rozbudowa MRL przez specjalistów 

ZMP;

• poszerzanie funkcjonalności MRL

maj 2021:

uruchomienie

Monitora Rozwoju Lokalnego pod osobnym 

adresem 

www.monitorrozwoju.pl

dane bezpośrednio z miast 

od 1999 roku

GUS BDL

finanse JST – MF

GUS: pogłębione demograficzne

POLTAX

ZUS

KRUS



Monitor Rozwoju Lokalnego – co to jest i co daje

✓ system przygotowany przede wszystkim z myślą o samorządach oraz o osobach zarządzających 

jst

✓ baza danych pochodzących z różnych źródeł, dostępnych publicznie

✓ kompleksowe informacje na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i stanu środowiska każdej 

gminy, miasta, obszaru funkcjonalnego w Polsce w oparciu o publicznie dostępne dane, 

zgromadzone w jednym miejscu

Dlaczego warto korzystać z Monitora Rozwoju Lokalnego

✓ dane pochodzą z wielu źródeł dostępnych w różnych systemach dostępnych publicznie, co 
pozwala na przygotowanie kompleksowych, wielowymiarowych analiz

✓ dostępne są dla każdej jst, w długich ciągach czasowych, umożliwiając tym samym wieloletnią 

analizę zjawisk społeczno-gospodarczych



www.monitorrozwoju.pl
Narzędzie Związku Miast Polskich, tworzone z myślą o miastach: 

gromadzi i udostępnia dane z różnych zasobów dostępnych publicznie; pozwala na pełną analizę 
zjawisk społeczno-gospodarczych oraz zarządzanie rozwojem lokalnym w Polsce 



gminy.monitorrozwoju.pl partnerstwa.monitorrozwoju.pl analizy.monitorrozwoju.pl przedsiebiorczosc.monitorrozwoju.pl



• diagnoza stanu gminy, rozpoznanie i ocena mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń

• analizy porównawcze z innymi podobnymi samorządami

• analizy pogłębione wybranych zagadnień

• generowanie danych do Raportu o stanie gminy

• debaty obywatelskie z udziałem różnych grup interesariuszy

• kampanie społeczne 

• strategie, plany, programy i projekty

• system monitorowania i ewaluacji realizacji strategii, planów, programów i projektów

Posiadanie kompleksowej, rzetelnej, przekrojowej informacji oraz jej właściwa interpretacja jest 
kluczem do dobrego zarządzania 

Zastosowanie MRL w praktyce



Hajnówka w pigułce

Zastosowanie MRL w praktyce



Dziękuję za uwagę

Agnieszka Dawydzik

doradczyni miasta

Związek Miast Polskich

agnieszka.dawydzik@zmp.poznan.pl


