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 Wg rozdzielnika 
 
 

Dotyczy: zaproszenie dla przedstawicieli gmin wiejskich do udziału w szkoleniach online  

nt. Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). 

 

Szanowni Państwo, 

w grudniu 2021 roku udostępniony został nowy portal statystyczny GUS, prezentujący dane o usługach 

publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny szczebla gminnego i powiatowego – pn. System 

Monitorowania Usług Publicznych (SMUP - https://smup.gov.pl/).  

Narzędzie to powstało w wyniku projektu, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz korporacjami samorządowymi 

– Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich. SMUP to system stworzony z udziałem 

praktyków samorządowych, którego podstawowym celem jest udostępnienie wysokiej jakości danych 

statystycznych, przydatnych m.in. w procesie podejmowania decyzji zarządczych w samorządach. 

Począwszy od lutego br. eksperci Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich prowadzą 

bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące funkcjonalności 

SMUP oraz możliwości analizy danych w nim zawartych. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem, 

niemniej jednak ich dotychczasowymi uczestnikami byli głównie przedstawiciele gmin miejskich oraz 

powiatów.  

W związku z tym zapraszam Państwa do udziału w specjalnej, dedykowanej pracownikom gmin 

wiejskich, edycji szkoleń online pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – szkolenia dla gmin 

wiejskich”. Szkolenia adresowane są do kadry kierowniczej urzędów oraz osób przygotowujących 

zestawienia danych, analizy i strategie lokalne. Skupiają się na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania 

danych do zarządzania w samorządzie. Od uczestników nie jest wymagane posiadanie wiedzy 

statystycznej. Szkolenia odbędą się w formule czterogodzinnych spotkań online (za pośrednictwem 

platformy MS Teams), w następujących terminach: 

L.p. Termin szkolenia Uwagi 

1 07.06.2022 (godz. 9.00-14.00) Prosimy o wpisanie wybranego terminu w polu 
Uwagi formularza zgłoszeniowego 

(https://www.smup.jst.org.pl/)   

2 08.06.2022 (godz. 9.00-14.00) 

3 15.06.2022 (godz. 9.00-14.00) 

   

https://smup.gov.pl/
https://www.smup.jst.org.pl/


Program szkoleń znajdą Państwo w załączniku do niniejszego pisma, a formularz zgłoszeniowy oraz 

wszystkie niezbędne dane pod adresem: https://www.smup.jst.org.pl/ (dodatkowe informacje:  

tel. 695 611 766, e-mail: szkolenia@zmp.poznan.pl).  

Istotne jest dla nas jak najszybsze rejestrowanie się uczestników, dlatego zachęcam Państwa do 

niezwłocznego zgłaszania się do udziału w szkoleniu, a także do zapoznania się z możliwościami, jakie daje 

gminom wiejskim System Monitorowania Usług Publicznych.  
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/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  

Ramowy program szkolenia 

 

Rozdzielnik 

Gminy wiejskie (1513 JST) – wysyłka na elektroniczne skrzynki podawcze EPUAP 

https://www.smup.jst.org.pl/
mailto:szkolenia@zmp.poznan.pl

