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ROZPORSZENIE INFORMACJI

Dotychczas w Polsce nie wypracowano spójnego systemu monitorowania usług 
publicznych, który umożliwiałby każdemu zainteresowanemu podmiotowi uzyskanie 
pełnej informacji na temat ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej usług 
publicznych.

OGRANICZONY ZAKRES i BRAK PORÓWNYWALNOŚCI 

Funkcjonujące obecnie systemy monitoringowe/ bazodanowe zawierają ograniczony 
zestaw informacji oraz wskaźników monitorujących usługi publiczne. Często nie 
obejmują one wszystkich jednostek samorządu terytorialnego; są także zbyt rzadko, 
bądź nieregularnie zasilane danymi. 

OPINION-BASED POLICY VS EVIDENCE-BASED POLICY

Kluczowe decyzje mogą być podejmowane intuicyjnie, pod presją czynników 
bieżących.

Wyzwanie



Cel operacyjny: 
wdrożenie, przetestowanie oraz udostepnienie w domenie gov.pl 
powszechnego systemu monitorowania usług publicznych w postaci 
systemu bazodanowego.

Cel strategiczny:
optymalizacja świadczenia usług publicznych w oparciu o zintegrowane, 
wysokiej jakości dane.

System zostanie udostępniony on-line w 2021 roku 
www.smup.gov.pl

Cel projektu

http://www.smup.gov.pl/


- Pierwsze prace rozpoczęły się w 2014 roku MSWiA (ówcześnie MAiC) 
podjęło dialog z GUS, stowarzyszeniami reprezentującymi jednostki 
samorządu terytorialnego w Polsce oraz MIiR (ówcześnie MIR) w zakresie 
konieczności budowy powszechnego systemu monitorowania usług 
publicznych;

- W przyjętym w 2015 r. Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 
zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. Wprowadzenie powszechnego 
systemu monitorowania wykonywania usług publicznych przez samorząd 
terytorialny (Działanie 2.18 POWER);

- Budowę systemu przewiduje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
– projekt strategiczny SOR;

- Pierwszy projekt pod nazwą „System monitorowania usług publicznych –
koncepcja SMUP” zrealizowany został w latach 2016-2019;

- II etap (wdrożeniowy) projektu SMUP rozpoczął się 1 kwietnia 2019 roku.

Geneza projektu



31 JST

(Łącznie współpracuje ponad 500 

ekspertów z administracji rządowej, 

samorządowej, statystyki publicznej)

Partnerzy projektu SMUP



• Miasta na prawach 
powiatu

1. Lublin

2. Toruń

3. Bytom

4. Gdynia

5. Częstochowa

6. Radom

7. Zabrze

8. Legnica

9. Kraków

10. Żory

11. Gdańsk

• Gminy

1. Jasło

2. Margonin

3. Sochaczew

4. Rokietnica

5. Tarnowo Podgórne

6. Somianka

7. Nieporęt

• Powiaty

1. Bocheński

2. Gostyniński

3. Polkowicki

4. Nowomiejski

5. Świecki

6. Krośnieński

7. Legionowski

8. Strzyżowski

9. Płocki

10. Strzelecki

11. Krakowski

12. Gołdapski

13. Kędzierzyńsko-
Kozielski

JST – uczestnicy SMUP-2



Kluczowi użytkownicy:
Administracja publiczna, przedsiębiorcy, społeczeństwo i NGO, środowiska naukowe

Kompleksowość i porównywalność:
Każda usługa opisana w 4 wymiarach: 

ilości, dostępności, jakości, efektywności kosztowej

Użyteczność:
Doskonalenie usług przez JST (benchmarking);

Wykorzystanie SMUP do monitorowania 

strategii oraz polityk publicznych, planów operacyjnych 
do strategii 

Założenia podstawowe  SMUP



Etapy realizacji projektu - harmonogram

1. Opracowanie koncepcji ogólnej systemu

2. Opracowanie zestawu wskaźników dla 6 obszarów usług publicznych

3. Opracowanie koncepcji wykonawczej – akceptacja KWRiST

I etap: OPRACOWANE KONCEPCJI SYSTEMU (2017–2019)  tzw. SMUP-1

II etap: BUDOWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU (2019-2021) tzw. SMUP-2

1. Opracowanie zestawu wskaźników dla 3 obszarów usług publicznych - do II kw. 2020

2. Zbudowanie systemu (www.smup.gov.pl) oraz naliczenie danych: III-IV kw 2020 r.

3. Uruchomienie sytemu SMUP on-line: I kw. 2021 r.

4. Przeprowadzenie pilotażu systemu z udziałem JST: II–III kw. 2021

III etap: ROZWÓJ SYSTEMU I UPOWSZECHNIANIE (2022-2023) 

http://www.smup.gov.pl/


Obszary usług – 6 + 3 



Obszary usług – 6 + 3 

39 usług
386 wskaźniki 
monitorujące
583 zmienne

w latach 2019-20
prace analityczne

usługi tworzące 

wspólnie 

ok. 85% budżetu 

JST ok. 200 mld 
zł/rocznie

1) podatki i opłaty lokalne;

2) drogownictwo i transport;

3) ochrona środowiska;

4) gospodarowanie nieruchomościami;

5) inwestycje i budownictwo;

6) geodezja i kartografia.

7) edukacja; 

8) pomoc społeczna i wspieranie 

rodziny;

9)   kultura i rekreacja.



GUS
smup.gov.pl

GM
Grupa ds. Metodologii SMUP 

TGR TGR TGR

GWD GWD GWD GWD GWD GWD GWD

Edukacja Kultura i rekreacja

Kultura

Edukacja I 
(przedszkola i szkoły 
podstawowe wraz z 

usługami 
pomocniczymi)

Zespół ds. 
finansów

Lokalna polityka 
społeczna

GWD

Edukacja II
(edu. ponadpodstawowa, 

specjalna oraz pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna)

Rekreacja
Wspieranie 

rodziny i 
system pieczy 

zastępczej

Rynek pracy i 
ekonomia 
społeczna

Pomoc 
społeczna

Lokalna  
polityka 

zdrowotna

Inne 
ministerstwa 

MF

Agencje 
rządowe

MSWiA, 
ZMP, ZPP

Rada Programowa SMUP

1 2 3 4 5 76 8



8

Kluczowe wyzwania

1) Luki informacyjne – brak dostępności 

danych dla ok. 60% wskaźników 

monitoringowych (silnie zróżnicowanych 

poziom dostępności danych między usługami);

2) Obciążenia sprawozdawcze JST – konieczność przejścia na 

elektroniczny i zautomatyzowany sposób sprawozdawczości danych; 

3) Koordynacja - powołanie Rady Programowej SMUP - potrzeba powołania ciała 

koordynującego współpracę kluczowych interesariuszy (strona rządowa –

samorządowa – statystyka publiczna)



Kierunki rozwiązań:

1) Lepsze wykorzystanie istniejących źródeł danych – ograniczenie 

zjawiska wielokrotnego zbierania tych samych danych z JST, 

wykorzystanie danych gromadzonych przez administrację (integracja 

rozproszonych danych i wykorzystanie do wielu celów);

2) Zmiana klasyfikacji budżetowej – podstawowym źródłem danych 

o kosztach usług jest KB. Kierunek zmiany – podział kodu KB na 

segmenty umożliwiający rejestrowanie wydatków w podziale na 

usługi/zadania wykonywane przez JST (Ministerstwo Finansów 

rozpoczęło projekt SOR: pn. Reforma Systemu Budżetowego 

uwzględniający zmianą klasyfikacji budżetowej – 2023 r. …?)



Kierunki rozwiązań – ciąg dalszy:

3) Odejście od „przeklepywania cyfrowych danych u źródła” -

stworzenie warunków do pozyskiwania danych w sposób 

zautomatyzowany (stosowanie API) – obowiązek sprawozdawczy 

przestanie pracochłonny

4) Włączenie przedstawicieli resortów właściwych do udziału w Radzie 

Programowej SMUP – forum współpracy, definiowania potrzeb 

informacyjnych, współodpowiedzialności i cyklicznej oceny 

funkcjonowania SMUP (norweski syst. KOSTRA); 

5) Deficyty współpracy między gestorami danych. Przeszkodą są także problemy 
techniczne (brak interoperacyjności systemów IT). Najważniejsza jest jednak 
wola i gotowość do dzielenia się informacjami oraz koordynacja 
podejmowanych działań.



Dziękuję za uwagę

Marek Śliwiński

Kierownik projektu SMUP

Naczelnik Wydziału Naboru i Wdrażania Projektów EFS

Departament Administracji Publicznej MSWIA

marek.sliwinski@mswia.gov.pl 


