
Mechanizmy rozwoju instytucjonalnego w praktyce:

Monitorowanie strategii rozwoju 
oraz programów operacyjnych w Gdańsku 
– korzyści, wyzwania i rekomendacje 
dla samorządów.
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Proces budowania strategii



Wspólnie, czyli ….. 
partycypacyjny proces 
tworzenia strategii 

Mieszkańcy | Radni dzielnic | NGO | Rada 
Programowa | Radni Miasta Gdańska | 
środowisko biznesowe | środowiska 
opiniotwórcze, naukowcy i eksperci 
(gospodarka, kultura, zdrowie, mobilność, 
rozwój społeczny) | studenci i uczniowie | 
konkurs Mój Gdańsk 2030 |

40 warsztatów, w których udział wzięło 
ponad 1 100 osób



Wizją Gdańska

jest miasto skupiające i przyciągające 
to, co najcenniejsze – ludzi dumnych 
z dziedzictwa, solidarnych, otwartych, 
kreatywnych, rozwijających się i 
wspólnie kształtujących przyszłość.



Mierzalne wyzwania 
rozwojowe



"chmury idei"

Priorytety 
strategicznego 
rozwoju





Proces tworzenia 
Programy Operacyjne 2023

powołanie 
koordynatorów

diagnoza 

każdego obszaru

rekomendacje 

kierunkowe

Programy 
Operacyjne 

(cele, zadania, działania, 

wskaźniki)



"chmury idei"

Powiązania między 
programami operacyjnymi



Jakie spełnia role? 

System monitoringu i ewaluacji strategii 
i programów operacyjnych

Społeczną i 

informacyjną

Umożliwia 

zarządzanie 

programami

Wspiera 

zarządzanie 

rozwojem

Pomaga w 

ocenie 

efektów 

rozwojowych



Struktura zarządzania 

System monitoringu i ewaluacji strategii 
i programów operacyjnych

Zespół ds. Koordynacji i Ewaluacji
koordynacja działań związanych z wdrażaniem, 

monitoringiem i ewaluacją;

współpraca z Koordynatorami i Zespołami programowymi;

opracowanie raportów ewaluacyjnych;

opracowanie założeń polityki społeczno-gospodarczej;

przygotowanie Raportu o stanie miasta.

Komitet Sterujący
(opiekunowie programów)

Koordynatorzy Programów Operacyjnych

Zespoły programowe



Wskaźniki 

System monitoringu i ewaluacji strategii 
i programów operacyjnych

Statystyka publiczna

Dane własne urzędu, jednostek i spółek

Dane z innych instytucji

Opinie mieszkańców (badania ankietowe)

Źródła danych:



Udział mieszkańców / 
badania społeczne

System monitoringu i ewaluacji 
strategii i programów operacyjnych

Jakość życia w Gdańsku

Barometr opinii mieszkańców 
Gdańska

Badania w społeczności edukacyjnej

Badanie pasażerów komunikacji 
miejskiej

Badanie nt. postaw mieszkańców 
związanych z segregowaniem odpadów

Badanie uczestnictwa w kulturze

Badanie preferencji estetycznych w 
przestrzeni (uchwała krajobrazowa)



Udział mieszkańców / 
raporty ewaluacyjne

System monitoringu i ewaluacji strategii 
i programów operacyjnych

gdansk.pl/strategia









Wyzwania związane z wdrażaniem strategii oraz 
monitoringiem i ewaluacją:

Wzmacnianie poziomych powiązań strukturalnych 
organizacji

Powiązanie bieżących działań z perspektywą 
strategiczną

System monitorowania, wskaźniki



Korzyści związane z przyjętym modelem 
opracowania, wdrażania i ewaluacji strategii:

Poczucie wspólnie określonych celów i kierunków 
rozwoju

Wzmacnianie strategicznego myślenia o mieście

Pogłębiony wgląd w procesy rozwojowe

Zwiększenie efektywności



Rekomendacje

Wysoki stopień 
partycypacji społecznej 

Wykorzystanie 

wewnętrznych zasobów

Prezentowanie 

postępów w realizacji 

strategii rozwoju

Popularyzowanie 
danych o mieście



Popularyzowanie danych o mieście - przykłady
Gdańsk w liczbach
https://www.gdansk.pl/gdanskwliczbach

Cennik miejski
https://www.gdansk.pl/cennik

https://www.gdansk.pl/gdanskwliczbach
https://www.gdansk.pl/cennik


Dziękuję 
za uwagę

strategia@gdansk.gda.pl

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej
Referat Badań i Analiz 
Społeczno-Gospodarczych

gdansk.pl/strategia


