
 

 Formularz SMUP R-JST 

Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej w jednostce samorządu terytorialnego w 2021 r.  

(BADANIE EKSPERYMENTALNE) 

Szanowni Państwo!  

Niniejsze badanie ma na celu dostarczenie informacji o aktywności rekreacyjno-sportowej w jednostkach 

samorządu terytorialnego. Dane przekazane przez Państwa pomogą w opisaniu i  wyliczeniu wskaźników 

dotyczących usługi z  zakresu rekreacji, która świadczona jest przez samorząd terytorialny. 

Dotychczas w Polsce nie było spójnego systemu monitorowania usług publicznych, dzięki któremu podmioty 

odpowiedzialne za dostarczenie usług publicznych mogłyby w szybki i kompleksowy sposób uzyskać informacje 

o ilości, jakości, dostępności oraz efektywności finansowej każdej z usług. Uruchomiony przez GUS System 

Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), zawiera dane statystyczne użyteczne do oceny usług świadczonych 

na poziomie lokalnym prezentowane w podziale na usługi zgrupowane w obszary tematyczne. Wskaźniki 

monitorujące usługi dobrano w sposób umożliwiający ich analizę. Dane pozyskane z formularza SMUP R-JST 

będą  uzupełnieniem brakujących informacji potrzebnych do zasilenia ww. systemu w ramach obszaru usług 

KULTURA I REKREACJA.  

Więcej informacji dot. projektu SMUP dostępnych jest na stronie: https://smup.gov.pl/ 

Dane zbierane będą poprzez Portal Sprawozdawczy GUS.  

https://raport.stat.gov.pl/  

Termin przekazania danych: 1.08.2022 r. - 15.09.2022 r. 

Dane jednostkowe pozyskane od jednostek samorządowych w trakcie realizacji badania 

pilotażowego SMUP R- JST, będą przetwarzane przez partnerów SMUP oraz posłużą ustaleniu zakresu 

podmiotowego badania SMUP R-JST realizowanego w przyszłości.  

Dane nie będą objęte tajemnicą statystyczną.  

Z góry dziękujemy za udzielenie rzetelnych odpowiedzi. 

  

 

Numer identyfikacyjny REGON   

Proszę podać dane do kontaktu: 

Telefon kontaktowy w zakresie sporządzania formularza        

 

E-mail kontaktowy w zakresie sporządzania formularza 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smup.gov.pl/
https://raport.stat.gov.pl/


Dział 1.  Podmioty, z którymi JST zawarło umowy na realizację zadań w zakresie wspierania               

               i upowszechniania kultury fizycznej        

 

Wyszczególnienie  Liczba 

0  1 

Podmioty, z którymi JST zawarło umowy na realizację zadań w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
1 

 

 

 

Dział 2. Wydarzenia rekreacyjno-sportowe oraz wydarzenia związane z promocją aktywnego stylu 

życia i zdrowego odżywiania i ich uczestnicy 

 

Wyszczególnienie 

Liczba 

Wydarzeń rekreacyjno-sportowych 

oraz wydarzeń związanych 

z  promocją aktywnego stylu życia 

i zdrowego odżywiania a) 

Uczestników wydarzeń 

rekreacyjno-sportowych oraz 

wydarzeń związanych z promocją 

aktywnego stylu życia i zdrowego 

odżywiania 

ogółem 

w tym 

z odpłatnym 

udziałem 

ogółem 

w tym 

z odpłatnym 

udziałem 

0 1 2 3 4 

Mecze sportowe 1 

    

Biegi, marsze, maratony 2 

    

Wycieczki, rajdy (piesze, 

rowerowe, kajakowe, 

narciarskie, skitourowe, 

nordic walking itp.) 

3 

    

Prelekcje, wykłady, 

warsztaty, badania 

sprawności fizycznej 

i spotkania ze specjalistami 

4 

    

Inne 5 

    

a) Należy wykazać liczbę wydarzeń rekreacyjno-sportowych oraz wydarzeń związanych z promocją aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania 

zorganizowanych, sfinansowanych lub dofinansowanych przez JST oraz zorganizowanych przez inne podmioty, ale z wykorzystaniem 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej danego JST. 

 

 

 



 

Dział 3. Badania sprawności fizycznej, testy sprawnościowe 

 

Wyszczególnienie 

Liczba 

Wydarzeń  

 

Wydanych potwierdzeń/zaświadczeń 

z wynikami badań poziomu sprawności fizycznej, 

testów sprawnościowych 

0 1 2 

Badania poziomu sprawności 

fizycznej, testy sprawnościowe 

  

 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na 

przygotowanie danych dla potrzeb formularza 
1 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie 

formularza 
2 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia do SMUP R-JST 

Badanie dotyczy 2021 r. 

Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców – organizowanie zajęć i wydarzeń rekreacyjno- 

sportowych oraz wydarzeń związanych z promocją aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania, umożliwiających 

korzystanie z zasobów infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Obejmuje również  współpracę z podmiotami 

organizującymi tego typu zajęcia i wydarzenia, finansowanie i organizowanie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych 

z zakresu rekreacji i sportu oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o tych działaniach i edukację w tym 

zakresie. 

W dziale 1 należy wykazać liczbę podmiotów, z którymi JST zawarło umowy na realizację zadań w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Przez umowę o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych rozumie się umowę zawartą zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057; art.16: „Organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa 

w  art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie 

odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o  powierzenie realizacji zadania publicznego 

sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania 

dotacji na realizację zadania”).  

Podmiot, który w danym roku ma zawartych wiele umów, ujmowany jest tylko raz. 

Przez zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozumie się organizowanie wydarzeń 

rekreacyjno-sportowych oraz podnoszących świadomość w zakresie korzyści płynących z podejmowania aktywności 

fizycznej, w których mieszkańcy mogą brać czynny udział. 

 

 



W dziale 2 w kolumnie 1 należy wykazać liczbę ogółem wydarzeń rekreacyjno-sportowych oraz wydarzeń 

związanych z promocją aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania zorganizowanych, sfinansowanych lub 

dofinansowanych przez JST oraz zorganizowanych przez inne podmioty, ale z wykorzystaniem infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej danego JST, natomiast w kolumnie 2 należy wykazać liczbę wydarzeń, w których udział był 

odpłatny.  

W  kolumnie 3 należy wykazać liczbę uczestników ogółem wydarzeń rekreacyjno-sportowych oraz związanych 

z  promocją aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania (z kolumny 1), natomiast w kolumnie 4 – liczbę 

uczestników, którzy brali udział w  wydarzeniach odpłatnie.  

Przez wydarzenie rekreacyjno-sportowe oraz wydarzenie związane z promocją aktywnego stylu życia i 

zdrowego odżywiania  rozumie się rodzaj imprezy (podlegającej i  niepodlegającej ustawie z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2017 r. poz. 1160), która ma na celu popularyzowanie 

i upowszechnianie kultury fizycznej.  Do wydarzeń tych zalicza się między innymi:  mecze, biegi, maratony, 

wycieczki, rajdy (piesze, rowerowe, kajakowe, narciarskie, skitourowe itp.), turnieje sportowe, marszobiegi, wyścigi 

kolarskie, nordic walking, jogging itp. oraz wydarzenia podnoszące świadomość w zakresie korzyści płynących 

z podejmowania aktywności fizycznej (np. badania sprawności fizycznej i testy sprawnościowe oraz warsztaty, 

prelekcje czy wykłady itp.). 

W dziale 3 w kolumnie 1 należy wykazać liczbę wydarzeń (z działu 2), na których przeprowadzono badania poziomu 

sprawności fizycznej i testy sprawnościowe (np. Test Coopera, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej-MTSF, 

próba harwardzka i  inne). W kolumnie 2 należy wykazać liczbę wydanych potwierdzeń/zaświadczeń ogółem 

z wynikami badań sprawności fizycznej, testów sprawnościowych. 

Potwierdzenie/zaświadczenie z wynikami badań sprawności fizycznej, testów sprawnościowych – dokument 

wydany przez właściwy organ, uprawnione osoby prawne lub fizyczne potwierdzający odbycie badań lub wykonanie 

testów sprawnościowych oraz zawierający informacje o ich wynikach. 

 

 

 


