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wykorzystanie doświadczeń 
SRGG i Monitora Miasta

System Analiz 
Samorządowych
Od roku 1999:  monitorowanie 
usług dostarczanych przez miasta

dane bezpośrednio z miast od 
1999 roku

częściowe dane z GUS i MF 
baza zasilana od 2007 roku

Monitor Rozwoju Lokalnego – krótkie przypomnienie

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

http://www.monitorrozwoju.pl/


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 



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

monitorrozwoju.pl



BDL GUS dane do 2020 r. 
dane finansowe z MF (2010 -2020 r.)

POLTAX (2015-2019)
ZUS (2019;2020)

KRUS (2013-2020)
MF (2010-2020)

demografia migracje
(2009-2020)

GUS BDL do 2020
MF (2010-2020)

demografia  
migracje (2009-

2020)

150 wskaźników w układzie: 12 obszarów w 3 wymiarach 
3 syntetyczne wskaźniki rozwoju dla każdego wymiaru

1 ogólny syntetyczny wskaźnik rozwoju
dane w ciągach 5 letnich, 

odniesienie do grupy porównawczej

około 750 wskaźników 
analiza dla kilku lat

dobór własnej grupy 
porównawczej

około 650 wskaźników w 
12 obszarach 

długie ciągi czasowe
dobór własnej grupy 

porównawczej



• diagnozy stanu gminy, rozpoznania i oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
• analiz porównawczych z innymi podobnymi samorządami
• analiz pogłębionych wybranych zagadnień
• generowania danych do Raportu o stanie gminy
• debat obywatelskich z udziałem różnych grup interesariuszy
• kampanii społecznych 
• strategii, planów, programów i projektów
• systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii, planów, programów i projektów

MRL: do jakich dokumentów może być wykorzystany

MRL:  nowa funkcjonalność 

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



1. Jak go pobrać: gminy.monitorrozwoju.pl
2. Kto może go otrzymać dostępny dla każdej JST
3. Co zawiera: 

• wartość ogólnego syntetycznego wskaźnika rozwoju gminy 
(lata 2016-2020), opis sposobu wyliczenia tego wskaźnika

• wybrane kluczowe wskaźniki ilustrujące stan i zmianę sytuacji 
społeczno-ekonomicznej miasta w latach 2016-2020, które 
prezentowane w 12 obszarach i 3 wymiarach

• krótki opis wskaźników, wartości wskaźników prezentowane w 
tabeli oraz na wykresie

4. Przygotowany na podstawie danych 

dostępnych w portalu: Monitor Rozwoju Lokalnego

RAPORT o sytuacji społeczno-ekonomicznej





Dziękuję za uwagę

Imię i nazwisko: Sylwia Kluczyńska

Funkcja: koordynator zespołu MRL 

e-mail: sylwia.kluczynska@zmp.poznan.pl

monitorrozwoju@zmp.poznan.pl


