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Katarzyna Jędruszczak
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Monitoring strategii regionalnych na przykładzie Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 
Innowacyjne Mazowsze

Streszczenie

W celu należytej kontroli efektywności realizacji celów strategicznych zawartych w strategiach 
rozwoju regionalnego wykorzystuje się monitoring, który pełni funkcje kontrolne oraz weryfikujące 
skuteczność wdrażanych przedsięwzięć. Obowiązek monitorowania strategii regionalnych wynika 
z zapisów ustawy o samorządzie województwa, która zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4a wskazuje, że 
do Zarządu Województwa należy monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie 
przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych, progra-
mów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności 
oraz kontraktu terytorialnego. Istotnym aspektem monitoringu strategii jest zaangażowanie w ten pro-
ces instytucji realizujących różne funkcje publiczne, a jego prawidłowy przebieg uzależniony jest od 
właściwie dobranych wskaźników.

Dla efektywnej realizacji działań podejmowanych przez władze wojewódzkie konieczne staje się 
zatem opracowanie systemu, który dostarczałby informacji o skuteczności i słuszności prowadzonej 
polityki rozwoju. 

Zarządzanie rozwojem, w którym kładzie się nacisk na pomiar osiągnięć jest częścią good go-
vernance i zapewnia odpowiednią jakość wdrażania dokumentu i skuteczność realizowanej polityki. 
Artykuł ma charakter studium przypadku, a przy uwzględnieniu ważności i aktualności problematyki 
jego celem jest prezentacja systemu pomiaru i realizacji celów zawartych w Strategii Województwa 
Mazowieckiego, a także popularyzacja zastosowanych rozwiązań umożliwiających aktualną ocenę, 
a tym samym dających możliwość reagowania na występujące trudności oraz poprawę jakości im-
plementacji. 

Słowa kluczowe: strategia rozwoju, monitoring, wskaźniki, good governance, zarządzanie rozwojem.

Kody JEL: Q01

Wstęp

Podstawowym zadaniem Samorządu Województwa, zgodnie z zapisami zawartymi 
w Ustawie o samorządzie województwa (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) jest określe-
nie strategii rozwoju i prowadzenie na jej podstawie polityki rozwoju, a także kreowa-
nie rozwoju regionu i wykonywanie usług o charakterze i zasięgu regionalnym (Dolnicki 
i in. 2012, s. 128). Zgodnie z wyżej wskazanymi dyspozycjami, Samorząd Województwa 
Mazowieckiego opracował i realizuje Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 
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roku 2030 Innowacyjne Mazowsze (SRWM), która jest podstawowym i nadrzędnym do-
kumentem określającym kierunki rozwoju regionu oraz obszary szczególnej interwencji. 
Strategia uwzględnia zapisy i kierunki wskazane w dokumentach prawnych i planistycz-
nych szczebla krajowego oraz wpisuje się w założenia europejskiej polityki regionalnej. 
Strategia Rozwoju Mazowsza zawiera diagnozę, wizję rozwoju regionu oraz stojące przed 
nim wyzwania, a także stanowi swoisty plan działań dla władz regionu zarówno w aspekcie 
zarządzania rozwojem, jak też inicjowania i rozwijania mechanizmów współpracy na rzecz 
jego rozwoju, ponadto jest punktem odniesienia dla pozostałych wojewódzkich dokumen-
tów strategicznych (Strategia Rozwoju… 2010, s. 86). 

Dynamiczna sytuacja społeczno-gospodarcza Mazowsza, jego dualizm rozwojowy oraz 
zmieniająca się sytuacja na świecie wymuszają zastosowanie mechanizmów, które w spo-
sób klarowny i szybki pozwalają ocenić postęp prac oraz prawidłowość wybranych celów, 
a także stan ich realizacji. Z tego powodu monitoring polityki rozwoju regionalnego na 
Mazowszu jest procesem trudnym, a jego stała realizacja, tj. monitorowanie efektywności 
i skuteczności działań jest podstawowym, niezbędnym warunkiem właściwego i skuteczne-
go zarządzania rozwojem. 

W literaturze przedmiotu monitoring (z ang. monitor – obserwować, kontrolować, mo-
nitować) definiowany jest jako system długookresowej lub powtarzalnej obserwacji danego 
typu zjawisk lub reakcji na nie, wielkości, parametrów, właściwości, składu itp. (Kamińska-
Szmaj 2001). Z kolei według J. Czochańskiego (2013, s. 32), monitoring oznacza ogólnie 
rozumiany proces regularnego gromadzenia i analizowania danych jakościowych i ilościo-
wych oraz systematyczne pomiary określonych zjawisk, przeprowadzane przez z góry okre-
ślony czas, najczęściej w ściśle określonych interwałach czasowych, według ściśle zapro-
gramowanych metod i obejmujące określony zakres badań. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy typy monitoringu (Ney i in. 2012): monito-
ring stanu, działań i realizacji celów. W związku z tym można wskazać trzy podstawowe 
koncepcje monitoringu definiowanego jako:
 - system statycznej i bieżącej obserwacji zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych;
 - system bieżącej obserwacji zmian i diagnozowania niepożądanych czynników społecz-

no-gospodarczych i przestrzennych dla celów polityki rozwoju;
 - system gromadzenia danych na potrzeby polityki rozwoju (Zasady monitorowania… 

2015, s. 7-8). 
Monitoring stanowi istotne narzędzie planowania strategicznego, czyli najbardziej upo-

wszechnionego we współczesnej administracji modelu zarządzania jednostkami terytorial-
nymi (Dziemianowicz i in. 2012), a jego zasadniczym celem jest weryfikacja w omawianym 
przypadku skuteczności działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego, słuszno-
ści założonych celów oraz podejmowanych działań w zakresie polityki rozwoju regionu. 
Dodatkowo monitoring pozwala na badanie i ostrzeganie o procesach zachodzących w trak-
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cie wdrażania Strategii, dostarcza informacji o stanie osiągnięcia zakładanych rezultatów 
oraz zgodności realizowanych działań z harmonogramem. Mechanizmy monitorowania za-
pewniają gromadzenie informacji dotyczących właściwego przebiegu realizacji działań roz-
wojowych w sposób ciągły, zaś podstawową cechą dobrego monitoringu jest systematycz-
ność (Podręcznik metodologiczny… 2013, s. 35), a prawidłowo i powtarzalnie wykonywany 
monitoring pozwala na bieżące reagowanie i korygowanie działań służących osiągnięciu 
zamierzonych celów. Głównym celem monitoringu jest zatem sprawdzanie poprawności 
wdrażania interwencji i korygowanie, jeśli proces odbiega od założonego planu (Olejniczak 
2012, s. 244) oraz stałe obserwowanie zmian i szybkie reagowanie na zjawiska niezgodne 
z założonymi celami i kierunkami działań (Zasady monitorowania… 2015, s. 3).

Dla właściwego prowadzenia monitoringu, a szczególnie dla zapewnienia pożądanych 
informacji zwrotnych generowanych w jego wyniku i zarządzania samym procesem istot-
ne jest właściwe i precyzyjne sformułowanie planu monitoringu (statsoft.pl), wskazanie 
podmiotów zaangażowanych oraz odpowiedzialnych za jego realizację, a także określenia 
sposobu monitorowania i raportowania. Dlatego też Zarząd Województwa Mazowieckiego 
dnia 24 marca 2015 roku przyjął Zasady monitorowania realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do roku 2030

Zakres i wskaźniki monitoringu Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 Roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 20301 zakłada realizację celu 
głównego zdefiniowanego jako „zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie ma-
zowieckim, wzrost znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie” oraz sześciu 
celów strategicznych. Cele te pokazano na schemacie 1.

Trzeba podkreślić, że zakres tematyczny monitoringu wynika z celów określonych 
w Strategii, zaś system wskaźników powiązanych z celami i kierunkami rozwoju zapewnia 
jawność i poprawność oceny tego rozwoju, jednak prawidłowy dobór tych wskaźników sta-
nowi najtrudniejsze zadanie w procesie budowania systemu monitoringu. Dlatego w ramach 
systemu monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego zostały określo-
ne wskaźniki zidentyfikowane zarówno na podstawie wskaźników przyjętych w Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego, jak i wskaźniki indywidualnie wybrane dla Mazowsza 
(Strategia Rozwoju… 2013, s. 15). Należy podkreślić, że wskaźniki te odnoszą się do całego 
obszaru województwa mazowieckiego (poziom NUTS 2). 

W kontekście monitorowania postępów Strategii wskaźniki zostały określone jako 
mierniki służące ocenie stopnia, w jakim podjęte działania przybliżyły osiągnięcie zapla-

1  Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 roku 
w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku.
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nowanych wartości związanych z przyjętymi celami (Teoria i praktyka… 2008, s. 110), zaś 
przedmiotem pomiaru dokonywanego za pomocą wskaźników są: nakłady, produkty, efekty 
i oddziaływania (Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym 2012, s. 110 ). 

Ze względu na trudności, jakie sprawia oddzielenie wpływu działań Samorządu 
Województwa Mazowieckiego na rozwój regionalny od oddziaływań trendów krajowych 
i globalnych, monitorowanie rozwoju prowadzone jest w ramach dwóch grup wskaźni-
ków – wskaźników realizacji Strategii oraz wskaźników rozwoju społeczno-gospodarcze-
go, dodatkowo wykonywany jest monitoring szczegółowy na poziomie zadań, w ramach 
którego z kolei następuje weryfikacja projektów realizowanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Schemat 1
Cele strategiczne wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego  
do 2030 roku

 
Źródło: Strategia Rozwoju… (2013, s. 84).
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Przykładowe wskaźniki dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w sześciu obszarach 
tematycznych wyróżnionych w SRWM do 2030 roku przedstawiono w tabeli 1.

Podobny zestaw wskaźników służących do monitorowania kierunków działań w regio-
nie opracowano w zakresie Przemysł i produkcja. Wskaźniki te pokazano w tabeli 2. 

Tabela 1
Wskaźniki dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w sześciu obszarach 
tematycznych wyróżnionych w SRWM do 2030 roku

Wskaźnik Jednostka 
miary

Wartość
bazowa
wartość  

2011 w roku

Wartość
oczekiwana 

w 2020
roku

Źródło
danych

PRIORYTETOWY CEL STRATEGICZNY W OBSZARZE PRZEMYSŁ I PRODUKCJA

Zmiana eksportu przemysłu w województwie 
mazowieckim indeks 100 140 Izba 

celna
Udział wartości eksportu przemysłu zaawansowanych 
i średniozaawansowanych technologii w wartości eksportu 
Mazowsza ogółem 

% 25 32 Izba 
celna

Udział wartości eksportu artykułów rolno-spożywczych 
w wartości eksportu Mazowsza ogółem % 8 10 Izba 

celna

WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE GOSPODARKA

Wartość dodana brutto (ceny bieżące) mld PLN 278 480 BDL
Wartość dodana brutto w województwie mazowieckim
(w cenach bieżących)* % 22,3 24,5 BDL

Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw
przemysłowych i sektora usług w województwie 
mazowieckim (wartość bezwzględna)

mld PLN 12,5 19,0 BDL

Udział województwa mazowieckiego w nakładach na
działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych 
i sektora usług kraju

% 39,4 42,0 BDL

Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej ogółem
(rok poprzedni = 100) indeks 99,9 104 BDL

WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE PRZESTRZEŃ I TRANSPORT

Liczba ludności na 1 km2 powierzchni zabudowanej 
i zurbanizowanej osoby/km² 2 814 2 850 BDL

Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 
w powierzchni ogółem % 5,3 5,4 BDL

Odsetek mieszkańców województwa objętych izochroną 
60 minut dostępności transportem zbiorowym do 
Warszawy (w porannym szczycie komunikacyjnym)

% 53,8 57 Badania
własne
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Wskaźnik Jednostka 
miary

Wartość
bazowa
wartość  

2011 w roku

Wartość
oczekiwana 

w 2020
roku

Źródło
danych

WSKAŹNIKI CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE SPOŁECZEŃSTWO

Udział aktywnych zawodowo pracujących w wieku 
produkcyjnym w ogólnej liczbie osób w wieku 
produkcyjnym*

% 70,4 72,0 BDL

Zagrożenie ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu
w dochodach transferów społecznych PLN 14,0 11,5 BDL

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym

PLN/ 
miesiąc 1 623 2 800 BDL

Przeciętne dalsze trwanie życia osób nowonarodzonych 
mężczyzn lata 72,7 76,0 BDL

Przeciętne dalsze trwanie życia osób nowonarodzonych 
kobiet lata 81,6 84,0

Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy studiów 
doktoranckich na 1000 mieszkańców osoby 14 17 BDL

Udział osób dorosłych uczestniczących w kształceniu
i szkoleniach w grupie osób w wieku 25-64 lata % 6,6 8,2 BDL

WSKAŹNIKI RAMOWEGO CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE  
ŚRODOWISKO I ENERGETYKA

Udział energii odnawialnej w produkcji energii 
elektrycznej ogółem % 5,3 15 BDL

Emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie 
uciążliwych tys. t/rok 28 419 27 000 BDL

Udział ścieków komunalnych i przemysłowych 
oczyszczonych w relacji do ścieków komunalnych 
i przemysłowych wymagających oczyszczenia

% 78,5 91,0 BDL

Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie
w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych
w ciągu roku

% 11,1 22,5 BDL

WSKAŹNIKI RAMOWEGO CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE  
KULTURA I DZIEDZICTWO

Udział podmiotów sektora kreatywnego w liczbie 
podmiotów ogółem % 6,1 7,0 Badania

własne
Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury
oraz zwiedzających muzea na 1 000 mieszkańców osoby 2219 2600 BDL

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych 
w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 
w ciągu roku

% 39,5 45,0 BDL

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju… (2013).
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Tabela 2

Zestawienie wskaźników monitorowania kierunków działań i działań SRWM 2030 – 
Przemysł i produkcja 

Nazwa kierunku działań i działania Wskaźniki

kierunek działań działanie opis wskaźnika
jed-

nostka 
miary

1.
Tworzenie warunków 
do generowania i ab-

sorpcji innowacji

1.1. Wspieranie działalności badaw-
czo-rozwojowej oraz wdrażanie jej 
wyników w przemyśle, w szczegól-
ności w dziedzinach biotechnologii 

i biomedycyny, nanotechnologii, 
fotoniki i optoelektroniki, technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK) i kosmicznych oraz specjali-

zacjach regionalnych

Jednostki działalności badaw-
czo-rozwojowej – ogółem liczba

Jednostki działalności badaw-
czo-rozwojowej na 100 tys. 

ludności
liczba

Nakłady na działalność badaw-
czo – rozwojową na 1 miesz-

kańca

tys. 
PLN

Udział nakładów na działalność 
badawczo – rozwojową w PKB %

Liczba jednostek naukowych 
prowadzących działalność 

badawczą i rozwojową (B+R) 
w dziedzinie biotechnologii

liczba

1.2. Podnoszenie innowacyjności 
przedsiębiorstw, szczególnie MSP

Udział podmiotów wysokiej 
i średniej techniki w ogólnej 
liczbie podmiotów przetwór-

stwa przemysłowego

%

Liczba podpisanych umów 
w ramach RPO WM 2014-2020 
w osi priorytetowej I Innowa-
cyjność i przedsiębiorczość

liczba

Wartość podpisanych umów 
w ramach RPO WM 2014-2020 
w osi priorytetowej I Innowa-
cyjność i przedsiębiorczość

PLN

Udział przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność innowa-
cyjną wśród przedsiębiorstw 

sektora MŚP

%

1.3. Zwiększenie współpracy po-
między środowiskami biznesu i na-

uki oraz samorządem w procesie 
rozwoju innowacji

Monitoring szczegółowy na poziomie 
zadań 
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Nazwa kierunku działań i działania Wskaźniki

kierunek działań działanie opis wskaźnika
jed-

nostka 
miary

2.
Rozwój produkcji: 

tworzenie warunków 
przyjaznych dla in-
westorów i przedsię-

biorców

2.1. Działania na rzecz rozwoju 
usług okołobiznesowych dla przed-
siębiorców oraz rozwój systemów 
poręczeń kredytowych i pożyczek, 

szczególnie dla przedsięwzięć inno-
wacyjnych

Instytucje otoczenia biznesu 
(działalności finansowej i ubez-

pieczeniowej oraz obsługa 
rynku nieruchomości) na 10 tys. 

podmiotów gospodarczych

liczba

2.2. Wsparcie rozwoju stref produk-
cyjnych i terenów inwestycyjnych 
zgodnie z zapisami PZPWM lub 

SUiKZP/MPZP

Powierzchnia podstref spe-
cjalnych stref ekonomicznych 
działających w województwie 
mazowieckim, w tym zago-

spodarowane i dostępne tereny 
inwestycyjne

ha

3.
Wspieranie tworzenia 

i rozwoju przedsię-
biorstw produkcyj-

nych

3.1. Wsparcie dla firm produk-
cyjnych inwestujących w nowe 

miejsca pracy, w tym tworzących 
i rozwijających jednostki B+R

Udział nakładów na działal-
ność innowacyjną w przedsię-

biorstwach przemysłowych 
w województwie w nakładach 

krajowych

%

3.2. Wspieranie kluczowych dla 
rozwoju przemysłu przedsiębiorstw 

oraz instytucji B+R+W

Liczba zatrudnionych w B+R 
w sektorze przedsiębiorstw osoby

4.
Umiędzynarodowienie 

gospodarcze

4.1. Zwiększenie potencjału ekspor-
towego przedsiębiorstw

Wielkość eksportu artykułów 
przemysłowych

tys. 
PLN

Udział eksportu artykułów 
przemysłowych w eksporcie 

ogółem w województwie.
%

4.2. Dostosowanie przedsiębiorstw 
do wymogów Unii Europejskiej 

w zakresie norm jakościowych oraz 
bezpieczeństwa pracy

Poszkodowani w wypadkach 
przy pracy osoby

5.
Tworzenie warunków 
do zwiększenia inwe-
stycji pozarolniczych 

– głównie w przemyśle 
rolno-spożywczym

5.1 Rozwój specjalizacji regional-
nych przemysłu rolno-spożywczego

Liczba zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych (według 

sekcji i działów PKD 2007 
– sekcja C, działy: 10, 11, 12) 
działających w zakresie prze-
twórstwa rolno-spożywczego

liczba

Źródło: Monitoring realizacji… (2016). 

Wskaźniki monitorowania kierunków działań i działań SRWM 2030 zostały opra-
cowane zostały również dla obszaru „Gospodarka, Przestrzeń i transport, Społeczeństwo 
Środowisko i energetyka, Kultura i dziedzictwo”. Dla potrzeb monitoringu Strategii przyjęto 
rok 2011 jako rok bazowy, w stosunku do którego oszacowano wartości oczekiwane w roku 
2020. Łącznie dla potrzeb monitoringu wyróżnionych zostało 161 wskaźników, dla których 
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głównym źródłem pozyskiwania danych jest głównie statystyka publiczna, a w szczegól-
ności dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego (systemu monitorowania roz-
woju – STRATEG – Banku Danych Lokalnych), a także m.in. Izby Celnej, PKP Polskie 
Linie Kolejowe, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto, dane staty-
styczne pozyskiwane są również z jednostek i departamentów Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

W tym miejscu należy podkreślić, że istotne jest, aby dane pozyskiwane na potrzeby 
monitoringu były agregowane, a przetwarzane dały możliwość wyciągania racjonalnych 
i trafnych wniosków.

System monitoringu i jego charakterystyka

System monitorowania Strategii Województwa Mazowieckiego obejmuje większość 
podmiotów zaangażowanych w realizację zadań i działań Strategii. Dodatkowo system uzu-
pełnia powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Zespół do spraw aktuali-
zacji i monitorowania i realizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego i Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz koordynacji prac nad 
przygotowaniem oraz wdrożeniem dokumentów programowych województwa dla perspek-
tywy finansowej 2014-2020. W ramach Zespołu zostały utworzone grupy robocze, które są 
odpowiedzialne za szczegółowe wypracowanie, wdrażanie i monitorowanie działań ogólnie 
zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku przez tematycz-
ne plany wykonawcze, Regionalny Program Operacyjny oraz Kontrakt terytorialny. Zespół 
realizuje swoje zadania pod przewodnictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
a w jego skład wchodzą Wicemarszałkowie i członkowie Zarządu Województwa, dyrektorzy 
departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich spółek i jednostek organiza-
cyjnych. Praca zespołu ma zapewnić prawidłowość prowadzonego monitoringu oraz spój-
ność oraz komplementarność wojewódzkich dokumentów strategicznych i wykonawczych 
(Strategia Rozwoju… 2013, s. 83).

Podmioty zaangażowane w monitoring SRWM przedstawiono w tabeli 4.
Skuteczność wdrażania i realizacja celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 roku, jak już wcześniej wskazano, podlega okresowemu monitoro-
waniu i ewaluacji, za co odpowiedzialny jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, któ-
ry delegował to zadanie do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, 
w ramach którego funkcjonuje Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne (MOT). 

Głównym zadaniem MOT jest pozyskiwanie i gromadzenie danych koniecznych do 
prowadzenia monitoringu i ewaluacji polityki samorządu województwa oraz realizacji 
priorytetów rozwojowych zapisanych w dokumentach strategicznych, a przede wszyst-

Zeszyty-naukowe-55_2017.indd   65 2017-11-24   14:27:22



66 MONITORING STRATEGII REGIONALNYCH NA PRZYKŁADZIE STRATEGII...

kim w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Tabela 4
Wykaz podmiotów zaangażowanych w monitoring SRWM

Lp. Podmiot (departamenty, podległe jednostki organizacyjne, spółki uczestniczące)  
w monitoringu Strategii

1 Kancelaria Marszałka
2 Departament Organizacji
3 Departament Budżetu i Finansów 
4 Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej
5 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
6 Departament Geodezji i Kartografii
7 Departament Środowiska
8 Departament Opłat Środowiskowych 
9 Departament Kultury, Promocji i Turystyki

10 Departament Edukacji Publicznej i Sportu 
11 Departament Nieruchomości i Infrastruktury
12 Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
13 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
14 Departament Kontroli
15 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
16 Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
17 Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
18 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
19 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
20 Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o.
21 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
22 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
23 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. 
24 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
25 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
26 „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin” sp. z o.o.
27 „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
28 Mazowiecka Spółka Taborowa sp. z o.o. 
29 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Regulamin organizacyjny UM.
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W celu sprawnej realizacji tych działań w ramach MOT zbudowany został zintegrowany 
system monitorowania polityki rozwoju na poziomie regionalnym. Niewątpliwie istotnym 
elementem funkcjonowania tego systemu jest włączenie do tego procesu m.in. departa-
mentów UMWM oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zaangażowanie tych podmiotów polega na pro-
wadzeniu baz danych z informacjami o postępie w określonym obszarze. Bazy te zawierają 
mierniki i wskaźniki odpowiadające obszarowi statutowych działań tych podmiotów. 

Ponadto zostało opracowane narzędzie do prowadzenia monitoringu i ewaluacji doku-
mentów strategicznych w postaci aplikacji Systemu Monitorowania Strategii (SMS), stano-
wiącej integralną część systemu monitorowania, służącej do rejestrowania, gromadzenia, 
przechowywania, przetwarzania i generowania informacji w postaci danych i wskaźni-
ków z zakresu poszczególnych celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 
roku 2030 oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 
Aplikacja jest narzędziem elastycznym i dodatkowo umożliwia monitorowanie innych do-
kumentów planistycznych i strategicznych województwa. Na podstawie wygenerowanych 
wskaźników przygotowywane są cykliczne raporty w odstępach rocznych z realizacji celów 
i działań określonych w Strategii, których główną funkcją jest:
1) dostarczanie informacji o stanie realizacji Strategii;
2) promowanie działalności władz samorządowych, jak również całego regionu;
3) ocena polityki rozwoju prowadzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – wska-

zanie, w ramach których obszarów strategicznych interwencja jest niewystarczająca; 
4) ocena działalności poszczególnych organizacji – zwłaszcza utrzymujących ścisłe kon-

takty z administracją regionalną (Zasady…, 2015, s. 7-8). 
Raport dotyczący realizacji Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 roku jest 

publikowany po przyjęciu przez Zarząd Województwa i zawiera wyniki prowadzonego mo-
nitoringu Strategii przy uwzględnieniu wymiaru terytorialnego z uwzględnieniem obszarów 
miejskich w tym: Warszawy z OMW oraz miast, obszarów wiejskich (obszarów miejskich) 
i obszarów priorytetowej interwencji.

O istocie i ważności sprawnie działającego, spójnego systemu monitoringu z jedno-
czesnym zastosowaniem odpowiednich wskaźników świadczy fakt, że to właśnie staran-
ność w ich opracowaniu i doborze determinują późniejszą jakość monitoringu, jak również 
wpływają na użyteczność badań ewaluacyjnych nie tylko przez Zarząd Województwa, ale 
również przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację polityki zrównoważonego 
rozwoju na Mazowszu na różnych szczeblach. 

Podsumowanie

Przedstawione rozważania wyraźnie potwierdzają słuszność koncepcji wdrożenia i funk-
cjonowania odpowiednio skonstruowanego systemu pomiaru celów określonych w Strategii 
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Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Koncepcja taka, w połączeniu z pozostałymi ele-
mentami systemu monitorowania i oceny, wśród których wymienić należy przede wszyst-
kim: 
1) strukturę organizacyjną, 
2) zasoby ludzkie, 
3) cykliczne zbieranie danych i ich opracowanie, 
4) analizę i interpretację danych, 
5) wykorzystywane narzędzia, służące zapewnieniu realizacji celów strategicznych i cząst-

kowych założonych na poziomie programu i poszczególnych projektów oraz pełnej ab-
sorpcji alokowanych środków, 

6) stanowi zintegrowany system kompleksowej oceny przedsięwzięć realizowanych przez 
Samorząd Województwa w ramach szeroko rozumianej polityki regionalnej.

W tej sytuacji należy stwierdzić, że wskaźniki, wyrażając jednoznacznie wyznaczone cele, 
wspomagają procesy decyzyjne na różnych szczeblach zarządzania. Tworzą system progno-
styczny oraz szybkiego reagowania umożliwiający – w razie występujących trudności lub nie-
prawidłowości – szybkie i systematyczne podejmowanie stosownych działań, co umożliwia 
zapewnienie odpowiedniej jakości programu realizacji Strategii. Wypracowany, wdrożony 
i praktycznie funkcjonujący system monitoringu pozwala na wyodrębnienie zestawu czyn-
ników, które przyczyniły (przyczynią) się do sukcesu lub niepowodzenia we wdrażaniu po-
szczególnych przedsięwzięć wynikających z realizacji zapisów przyjętych strategii. Ważnym 
elementem systemu monitoringu jest jego komplementarność polegająca na tym, że poszcze-
gólni uczestnicy tego procesu wymieniają się pozyskanymi informacjami i ich interpretacją, 
co z kolei pozwala na bardzo dokładną, całościową oraz wielowątkową ocenę realizacji zało-
żeń strategicznych. Co więcej, tak rozumiane działania w zakresie monitoringu pozwalają na 
precyzyjne określenie rekomendacji dotyczących kierunków działań regionu skierowanych do 
Zarządów Województw. Kolejnym, niezwykle istotnym elementem jest rozpowszechnianie 
wyników przedmiotowej analizy w taki sposób, aby informacje dotarły do jak najszerszego 
grona odbiorców – mieszkańców danego regionu oraz interesariuszy z poziomu gminy i woje-
wództwa, a więc osób i podmiotów, których działania wpływają na rozwój regionu.

Bibliografia

Bober J. (2017), Monitoring strategii województwa, http://www.statsoft.pl/Czytelnia [dostęp: 
15.02.2017].

Czochański J.T. (2013), Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyj-
ne, Warszawa.

Dolnicki B. (2012), Ustawa o samorządzie województwa – komentarz, LEX a Wolter Kluwer busi-
ness, Warszawa. 

Zeszyty-naukowe-55_2017.indd   68 2017-11-24   14:27:22



KATARZYNA JĘDRUSZCZAK 69

Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A. (2012), Planowanie strategicz-
ne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa.

Kamińska-Szmaj I. (2001), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 Raport (2016), 

MBPR, Warszawa.
Ney B., Kozubek E., Poławski Z.F., Sambura A. (2012), Opracowanie koncepcji zintegrowanego 

systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym, 
Raport końcowy z projektu badawczego, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Olejniczak K. (2012), Zarządzanie strategiczne rozwojem. Ewaluacja Planowanie strategiczne. 
Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym, (w:) Górniak J., Mazur S., Zarządzanie strategiczne Roz-
wojem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Podręcznik metodologiczny systemu monitoringu innowacyjności Województwa Mazowieckiego wraz 
ze słownikiem pojęć (2013), Warszawa.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze (2013), War-
szawa.

Teoria i praktyka zasad ewaluacji interwencji publicznych (2008), Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa.

Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Zasady Monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 Raport (2015), 

MBPR, Warszawa.

Monitoring of Regional Strategies on the Example of the Masovian 
Province Development Strategy Till the Year 2030 Named Innovative 
Masovia

Summary

For the purpose of a proper control of effectiveness of achievement of the strategical goals con-
tained in the strategies of regional development there is used monitoring which plays the control 
functions and the ones verifying effectiveness of the measures being implemented. The obligation 
to monitor the regional strategies issues from the provisions of the Act on Voivodship Government, 
which, pursuant to Art. 41(2)(4a), indicates that the Voivodship Executive Board’s duty comprises 
monitoring and analysing the development processes by area as well as strategy of voivodship devel-
opment, regional operational programmes, developmental programmes and the programmes serving 
implementation of the partnership agreement as regards the cohesion policy and the territorial con-
tract. An important aspect of monitoring is involvement in this process of the institutions fulfilling 
various public functions and its correct course depends on the properly selected indicators.

Therefore, for an effective implementation of the measures taken by provincial authorities there 
becomes necessary development of the system that would have provided information on effectiveness 
and correctness of the carried out developmental policy. 

Development management, where the measurement of achievements is emphasised, is a part of 
good governance and ensures an adequate quality of implementation of the document and efficiency 

Zeszyty-naukowe-55_2017.indd   69 2017-11-24   14:27:22



70 MONITORING STRATEGII REGIONALNYCH NA PRZYKŁADZIE STRATEGII...

of the policy carried out. The article is of the nature of case study and, while taking into account the 
validity and topicality of the problems, its aim is to present the system of measurement and imple-
mentation of the goals contained in the Strategy for Masovian Voivodship as well as to popularise the 
applied solutions enabling the topical evaluation thus enabling reaction to the occurring difficulties 
and improvement of the quality of implementation. 

Key words: development strategy, monitoring, indices, good governance, development management.
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