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W dniu 1 grudnia 2021 roku został uruchomiony System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) zawierający 
dane użyteczne do kompleksowej oceny usług świadczonych przez gminy. Budowa SMUP jest realizowana 
w partnerstwie przez Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działania 2.18 POWER. W pierwszym etapie 
w systemie dostępne są dane, jakimi obecnie dysponują służby statystyki publicznej na temat usług 
publicznych. Wskaźniki monitorujące poszczególne usługi dobrane są w sposób umożliwiający ich analizę, jak 
również informują o ilości, jakości, dostępności każdej z usług, w tym w porównaniu z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
Obecnie trwa etap rozbudowy Systemu Monitorowania Usług Publicznych mający na celu poszerzenie zakresu 
informacyjnego o dane, którymi statystyka publiczna nie dysponuje. Pragniemy poinformować, że w ramach 
prac badawczych służących rozbudowie Systemu Monitorowania Usług Publicznych reprezentowana przez  
Panią/Pana gmina/powiat objęta została badaniem mającym na celu pozyskanie nowych wskaźników 
w zakresie rekreacji dot. usługi wspierania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców. 
Wskazany obszar jest szczególnie ważny z punktu widzenia prowadzenia monitoringu rozwoju lokalnego, jak 
również zadań własnych JST. Planowanym efektem realizacji usługi w tym obszarze jest zwiększenie udziału 
mieszkańców w zajęciach rekreacyjnych, poprawa wskaźników zdrowotności lokalnego społeczeństwa, 
zmniejszanie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne, w tym zmniejszanie liczby osób 
z nadwagą, otyłością i wadami postawy, podniesienie poziomu sprawności fizycznej mieszkańców, 
ograniczanie tendencji do siedzącego trybu życia, zmniejszanie liczby zjawisk patologicznych oraz agresji, 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 
 
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. Zebrane od Państwa dane oraz uwagi będą podstawą 
do udoskonalenia ostatecznej wersji formularza. 
 
Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału Państwa JST w badaniu realizowanym przez Portal Sprawozdawczy na 
formularzu SMUP R-JST w terminie od 1 sierpnia do 15 września 2022 r. 
 
Szczegóły dotyczące badania znajdziecie Państwo w „Informacji o badaniu SMUP R-JST” dostępnej pod 
adresem: https://rzeszow.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-statystyki-sportu-i-turystyki-936/badania/ oraz 
w Portalu Sprawozdawczym GUS. 
Dane jednostkowe pozyskane od Państwa w trakcie realizacji badania SMUP R-JST będą przetwarzane 
wyłącznie przez partnerów SMUP, celem wyliczenia wskaźników oraz docelowo, po przetestowaniu 
metodologii, do ich prezentacji w portalu SMUP. 

https://rzeszow.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-statystyki-sportu-i-turystyki-936/badania/


 

W sprawach związanych z metodologią badania oraz dotyczących bezpośrednio treści formularza prosimy 
kontaktować się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (zgodnie z dokumentem: Osoby do 
kontaktu), którzy odpowiedzą na wszystkie pytania związane z badaniem. 
 
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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