
Możliwości rozwoju i przydatności MRL w 
zarządzaniu miastem



Obecne wykorzystanie Monitora Rozwoju Lokalnego
•przygotowanie diagnozy stanu gminy, rozpoznania i oceny mocnych i słabych 
stron oraz szans i zagrożeń

•analizy porównawcze w relacji do innych podobnych samorządów
•analizy pogłębione wybranych zagadnień 

•przygotowanie danych dla wymaganego ustawowo Raportu o stanie gminy
•prowadzenie szkoleń dla specjalistów odpowiedzialnych za programowanie 
rozwoju miast
•prowadzenie debat obywatelskich z kluczowymi interesariuszami w oparciu o 
dane i analizy MRL
•prowadzenie kampanii informacyjnych w miastach z wykorzystaniem danych z 
MRL
•przygotowanie strategii, planów, programów i projektów
•monitorowanie i ewaluacja realizowanych strategii, planów, programów i 
projektów









Dalsze prace nad RAPORTAMI 
• demograficzny – oparty na dane demograficzne GUS BDL
• demograficzny pogłębiony – z wykorzystaniem danych demograficznych GUS oraz 

danych demograficznych: napływy i odpływy
• finansowy
• analiza rynku pracy – z wykorzystaniem danych ZUS
• przedsiębiorczość – w oparciu o dane POLTAX oraz ZUS



Prace nad raportami: przykładowy fragment przygotowywanego 
raportu finansowego



Prace nad raportami: przykładowy fragment opracowywanego 
raportu demograficznego



Dane w MRL – obecnie 

• GUS BDL dane dla lat 1995 do 2020 roku

• dane ze sprawozdań finansowych JST (2010 -2020) 

• demografia pogłębiona – kierunki migracji wewnętrznych i zewnętrznych (2009-

2020)

• ZUS (2019,2020), KRUS (2013-2020) - dane dot. liczby płatników i ubezpieczonych

• POLTAX – dane dla lat 2015 do 2019 roku (l. podatników ogółem oraz wg źródeł 

dochodów, aktywność ekonomiczna w różnych grupach wiekowych, PIT wg wieku, 

wg dochodów



Planowane działania
Zasilnie bazy danymi

•Rozbudowa modułu do raportów
•Tworzenie lokalnych MRL
•Rozbudowa o nowe możliwości analityczne
•Mechanizm do analizowania obszarów funkcjonalnych
•Doczytanie nowych danych dostępnych publicznie (m.in. SIO, OKE)
•Uzupełnianie MRL o dane lokalne z miast, których nie ma w statystyce publicznej

Planowane nowe funkcjonalności

•POLTAX – czekamy na dane za rok 2020
•ZUS, KRUS – dane za 2021 I kwartał 2022 roku
•Sprawozdania finansowe JST – dane z 2021 roku  II kwartał 2022
•SIO



• Do jakich dokumentów można jeszcze 
wykorzystać dane z MRL

• Jakie dane, jakie funkcjonalności 



Dziękujemy za uwagę

e-mail: monitorrozwoju@zmp.poznan.pl

Zapraszamy na stronę internetową: 

www.forum-rozwoju-lokalnego.pl


