
 
 

INFORMACJA O BADANIU 
 

Celem SMUP jest dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu 
informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Podstawę tych 
informacji będą stanowiły zasoby statystyki publicznej, jak również dane gromadzone przez jednostki 
administracji rządowej i samorządowej w wielu rozproszonych źródłach. System ma za zadanie ich 
uporządkowanie i umożliwienie dostępu do wysokiej jakości danych na temat usług publicznych dla 
wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu w postaci wskaźników prezentowanych na poziomie 
gminy. W dniu 1 grudnia 2021 roku został uruchomiony System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) 
zawierający dane użyteczne do kompleksowej oceny usług świadczonych przez gminy. W pierwszym etapie 
w systemie dostępne są dane, jakimi obecnie dysponują służby statystyki publicznej na temat usług 
publicznych.  
Obecnie trwa etap rozbudowy Systemu Monitorowania Usług Publicznych mający na celu poszerzenie zakresu 
informacyjnego o dane, którymi statystyka publiczna nie dysponuje.  
 
Kultura i rekreacja to jeden z obszarów objętych monitoringiem SMUP. W podobszarze rekreacji wyodrębniono 
usługi: udostępnianie infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz wspieranie aktywności rekreacyjno-
sportowej mieszkańców. 
Badanie SMUP R-JST ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych do wyliczenia wskaźników dotyczących 
usługi wspierania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców.  
 
Statystyka publiczna dotychczas nie zbierała danych dotyczących ww. usługi. Wszystkie wskaźniki, jakie 
zamierzamy opracować realizując badanie w ramach tej usługi wypełniać będą luki informacyjne, których nie 
można uzupełnić wprost ze źródeł administracyjnych.  
Badanie jest realizowane w formie ankiety skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego i powiatowego. Do informowania o badaniu, udostępnienia formularza i pozyskania danych 
wykorzystywany jest Portal Sprawozdawczy Służb Statystyki Publicznej. Aktywny kwestionariusz ankiety 
zawiera mechanizmy kontroli logicznej oraz pomoc kontekstową dla użytkowników, co ułatwia przygotowanie 
danych oraz ogranicza konieczność dodatkowych kontaktów i wyjaśnień. 
 
Formularz SMUP R-JST będzie udostępniony w Portalu Sprawozdawczym od 1 sierpnia do 15 września 2022 r. 
Dane pozyskane za jego pomocą dotyczą 2021 r. 
W sprawie dostępu do Portalu Sprawozdawczego prosimy kontaktować się z Osobą Zarządzającą 
Sprawozdawczością (OZS) w Państwa Urzędzie. W przypadku pytań, wątpliwości i innych potrzeb 
informacyjnych związanych z przygotowaniem danych, organizacją badania oraz przekazaniem danych do 
Państwa dyspozycji są pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (link).  
 
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 realizowanego w przyszłości. Dane nie będą objęte tajemnicą statystyczną. 

   
Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony projektu: https://smup.gov.pl/projektsmup, gdzie odnajdą 
Państwo szczegółowy opis projektu, jak również bezpośrednio do portalu SMUP https://smup.gov.pl/, gdzie 
znajdują się wskaźniki i raporty dotyczące Państwa Jednostki. 
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