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26 czerwca 2020 r.  



Podziękowania 
 

Szanowni Państwo, 

 

Chciałbym gorąco podziękować mieszkańcom Stalowej Woli, przedstawicielom różnych grup 

społecznych, młodzieży, seniorom, pracownikom firm i instytucji, reprezentantom sektora edukacji, 

organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu za czas poświęcony na udział w badaniach, 

analizach, konsultacjach, realizację procesu diagnozy i zadań na rzecz rozwoju lokalnego. Za Państwa 

zaangażowanie, merytoryczne uwagi oraz aktywne włączenie się w proces tworzenia nowej ścieżki rozwoju 

miasta. 

Bez Państwa doświadczenia, wiedzy, pomysłów i wsparcia nie dalibyśmy rady rzetelnie przeprowadzić 

procesu diagnozy. Do tej pory, łącznie, ponad tysiąc osób dołożyło swoją cegiełkę, aby tworzyć miasto swoich 

marzeń. Tak ogromna aktywność, zarówno w czasie prowadzonych ankiet/badań, jak i spotkań bezpośrednich 

oraz online, realizowanych na potrzeby diagnozy pokazała, że Stalowa Wola jest dla nas wszystkich bardzo 

ważna i zajmuje szczególne miejsce w naszych sercach. 

Równocześnie, chciałbym zaprezentować Państwu efekty naszej wspólnej pracy na potrzeby 

diagnozy. Szczegółowe informacje w tej kwestii znajdą Państwo w niniejszym raporcie i powiązanych z nim 

dokumentach do pobrania.  

Jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJĘ i liczę na dalszą aktywną współpracę przy realizacji kolejnych 

działań w ramach ROZWOJU LOKALNEGO. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

  



Wstęp 
 

Stalowa Wola znalazła się w gronie 54 miast, których zarysy projektu zostały wybrane do II-go etapu 
konkursu „Rozwój Lokalny”, zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzięki 
temu ma szansę na pozyskanie ponad 40 mln złotych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG  
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację działań ukierunkowanych na rozwój miasta 
i niwelowanie dotykających go problemów. 

Celem szerokiego włączenia interesariuszy w proces przygotowania i wdrażania „nowej ścieżki 
rozwoju” dla Stalowej Woli w ramach Programu Rozwój Lokalny, powołano1 Zespół Roboczy, Zespół Sterujący 
i Radę Rozwoju, które wspólnie tworzą Zespół Miejski ds. przygotowania projektu działań rozwojowych 
Stalowej Woli (zwany dalej Zespołem Miejskim), składający się z przedstawicieli różnych instytucji, grup 
społecznych i środowisk m.in.: władz lokalnych, instytucji publicznych, przedsiębiorców, Instytucji Otoczenia 
Biznesu, organizacji pozarządowych itp.  

Zespół Miejski, przy szeroko zakrojonym wsparciu lokalnych interesariuszy, przeprowadził w okresie 
styczeń - czerwiec 2020 r. diagnozę deficytów i problemów w zakresie funkcjonowania lokalnej administracji 
(m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, koordynacji działań w obrębie JST, 
zarządzania zasobami ludzkimi, jakości i dostępności usług oraz poziomu ich dopasowania do potrzeb 
klientów, komunikacji na linii samorząd – interesariusze, a także aktywności społecznej i współpracy 
samorządu z różnymi grupami społecznymi).  
 

1. Włączenie w proces diagnozy społeczności lokalnej 
 

Proces diagnozy na potrzeby Planu Rozwoju Instytucjonalnego uwzględniał aktywne włączenie 
społeczności lokalnej, zarówno wchodzącej w skład Zespołu Miejskiego, jaki i spoza jego członków, 
reprezentowanej przez różne grupy interesariuszy, m.in.:  

• przedstawicieli JST i jej jednostek organizacyjnych,  

• mieszkańców miasta (poprzez udział w badaniach ankietowych). 
 

2. Metody badawcze i formy włączania interesariuszy do diagnozy 
 

Diagnoza na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Instytucjonalnego prowadzona była  
z zastosowaniem wskazanych poniżej metod badawczych: 

• analiza zapisów aktualnie obowiązujących dokumentów strategicznych, 

• analiza danych zastanych (desk research), 

• prowadzenie internetowych badań ankietowych (CAWI), 

• krótkie badania ankietowe z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter, 

• wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych, 

• organizacja spotkań (bezpośrednich oraz wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji MS Teams  
i Miro) przedstawicieli władz miejskich z ekspertami i interesariuszami.  

 
Analiza zapisów aktualnie obowiązujących dokumentów strategicznych 
Diagnoza obejmowała weryfikację zapisów, wskazanych poniżej, aktualnie obowiązujących dokumentów 
strategicznych gminy2 i województwa, które były brane pod uwagę m.in. przy konstruowaniu drzewa 
problemów do Planu Rozwoju Instytucjonalnego dla Miasta Stalowa Wola:  

• Program Ochrony Środowiska Gminy Stalowa Wola na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026  
z dnia 22 listopada 2019 r., 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola z dnia 26 września 2018 r. - VI zmiana, 

• Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 z dnia  
13 września 2018 r. – III zmiana, 

 
1 Zarządzenie Nr 39/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu 
Miejskiego ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz określenia jego zadań 
2 Dostępnych na https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1233  

https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1233


• Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023 z dnia 21 sierpnia 2018 r., 

• Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stalowa Wola na lata 
2016-2023 z dnia 24 czerwca 2016 r., 

• Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016-2022 z prognozą do 2027 r. z 14 marca 2016 r. 

• Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz 
inteligentnej specjalizacji (RIS3)3 – aktualizacja z 2016 r. 

• Strategia rozwoju województwa-Podkarpackie 20204 z 2013 r. 
 
Analiza danych zastanych (desk research) 
Zespół Miejski przeanalizował dane odnoszące się do wskaźników, prezentujących różne sfery 
funkcjonowania gminy, zarządzania jej zasobami i aktywności społecznej mieszkańców. Podstawowym 
źródłem danych były następujące źródła informacji: 

• MRL – System Analiz Samorządowych5, w oparciu o który dokonano analizy stanu rozwoju miasta  
w latach 2014-2018, w odniesieniu do grupy porównawczej C26, w szczególności do miast  
o podobnym do Stalowej Woli profilu, takich jak: Kędzierzyn-Koźle, Mielec, Bełchatów, Głogów  
i Tomaszów Mazowiecki  (dane odnosiły się do następujących obszarów: Ogólny wskaźnik rozwoju 
gminy, Obszar 1. Gospodarka, Obszar 2. Rynek pracy, Obszar 3. Sytuacja materialna mieszkańców, 
Obszar 4. Finanse lokalne, Obszar 5. Usługi i infrastruktura, Obszar 6. Mieszkania, Obszar 7. Kapitał 
społeczny, Obszar 8. Bezpieczeństwo, Obszar 9. Demografia, Obszar 10. Transport, Obszar 11. Ład 
przestrzenny,  Obszar 12. Środowisko), 

• Monitor Miasta7, w oparciu o który analizowano dane dotyczące aktywności ekonomicznej, 
demografii, edukacji, rynku pracy, struktury migracji, wspierania inicjatyw społecznych, w latach 
2016-2018, w odniesieniu do grupy porównawczej C2, w szczególności do miast o podobnym do 
Stalowej Woli profilu, takich jak: Kędzierzyn-Koźle, Mielec, Bełchatów, Głogów i Tomaszów 
Mazowiecki, 

• Bank danych lokalnych8, skąd zaczerpnięto dane niedostępne w MRL i Monitorze Miasta, o gminie 
Stalowa Wola, niezbędne do szczegółowej analizy stanu rozwoju instytucjonalnego miasta w latach 
2014-2018. 

Dodatkowo w diagnozie uwzględniono zapisy i dane ujęte w następujących dokumentach: 

• Raport o stanie miasta za 2018 r.9 

• Raport z Systemu Analiz Samorządowych – Syntetyczny wskaźnik rozwoju miasta Stalowa Wola z dnia 
4 maja 2020 r. 

• Raport z Systemu Analiz Samorządowych – Stan oświaty w mieście Stalowa Wola z dnia 4 maja 2020r. 

• Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Stalowa Wola za rok szkolny 2016/2017, 
2017/2018 i 2018/201910 

• Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej  
w gminie Stalowa Wola z 2018 r.11 

• Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016-2022 z prognozą do 2027 
z 2018 r.12 

 
3 Dostępna na 
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/Dokumenty_horyzontalne/RIS3_AKT
UALIZACJA_16.11.2016_Finalna_1.pdf  
4 Dostępna na https://umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA-
PODKARPACKIE-2020.pdf  
5 Dostępny na https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego  
6 C2 – grupa porównawcza obejmująca Miasta stanowiące rdzenie obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych: 
Bełchatów, Ciechanów, Ełk, Głogów, Gniezno, Inowrocław, Kędzierzyn-Koźle, Lubin, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Ostrów Wielkopolski, Piła, Racibórz, Sandomierz, Sieradz, Stalowa Wola, Starachowice, Stargard, Świdnica, Tczew, 
Tomaszów Mazowiecki, Wodzisław Śląski, Zawiercie 
7 Dostępny na https://monitor.miasta.pl/  
8 Dostępny na https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start  
9 Dostępne na https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1649 
10 Dostępne na https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1505 
11 Dostępna na https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1233  
12 Dostępny na https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokazTresc-1340-16666 

https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/Dokumenty_horyzontalne/RIS3_AKTUALIZACJA_16.11.2016_Finalna_1.pdf
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/Dokumenty_horyzontalne/RIS3_AKTUALIZACJA_16.11.2016_Finalna_1.pdf
https://umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA-PODKARPACKIE-2020.pdf
https://umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA-PODKARPACKIE-2020.pdf
https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego
https://monitor.miasta.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1649
https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1505
https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1233
https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1340-16666


Sondaż diagnostyczny - Prowadzenie internetowych badań ankietowych (CAWI) 

W trakcie prac nad diagnozą do Planu Rozwoju Instytucjonalnego przeprowadzono wskazane poniżej, 

anonimowe badania ankietowe w formie elektronicznej: 

• W marcu 2020 r. przeprowadzono ankietę OECD skierowaną do administracji Urzędu Miasta  

i jednostek podległych. Ankietę wypełniło 298 osób (125 pracowników Urzędu Miasta i 173 

pracowników jednostek podległych). Badania przeprowadzone zostały w 6 obszarach: zarządzanie 

strategiczne - 22 pytania,  zarządzanie finansowe - 21 pytań, koordynacja działań wewnątrz JST - 17 

pytań, zarządzanie zasobami ludzkimi - 24 pytania, jakość i dostępność usług publicznych - 22 pytania,  

przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna - 23 pytania. Z ankiety zostało przygotowane 

sprawozdanie, które Pan Sekretarz zaprezentował kierownictwu i pracownikom podmiotów 

biorących udział w badaniu, w dniach 29 i 30 kwietnia 2020 r. 

• W okresie 22-27 maja 2020 r. przeprowadzono wśród pracowników Urzędu Miasta w Stalowej Woli 

ankietę elektroniczną opracowaną przez Zespół Miejski, której celem było pozyskanie wiedzy na 

temat tego, jak pracownicy oceniają organizację i funkcjonowanie Urzędu Miasta w Stalowej Woli.  

W ankiecie wzięło udział 150 pracowników urzędu, w tym 15 reprezentujących stanowiska 

kierownicze-urzędnicze, 96 na stanowiskach urzędniczych oraz 39 na stanowiskach pomocniczych. 

Odpowiedzi respondentów zostały szczegółowo przeanalizowane, a wyniki ankiety wraz  

z kluczowymi wnioskami zostały ujęte w dokumencie „Sprawozdanie z ankiety RAZEM NAPRAWMY 

NASZ URZĄD” z dnia 8 czerwca 2020 r. 

• W okresie 22-28 maja 2020 r. przeprowadzono wśród mieszkańców Stalowej Woli ankietę 

elektroniczną, opracowaną przez Zespół Miejski, której celem było uchwycenie istotnych problemów 

i słabych stron funkcjonowania Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz zdiagnozowanie potrzeb 

klientów względem magistratu. W ankiecie wzięło udział 130 respondentów. Odpowiedzi 

ankietowanych zostały szczegółowo przeanalizowane, a wyniki ankiety wraz z kluczowymi wnioskami 

zostały ujęte w dokumencie „Sprawozdanie z analizy ankiety dotyczącej opinii mieszkańców Stalowej 

Woli na temat oceny jakości pracy, obsługi klientów oraz organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta 

Stalowej Woli” z dnia 4 czerwca 2020 r. 

• W dniu 22 czerwca 2020 r. zarząd miasta (Prezydent Miasta Stalowej Woli, Zastępca Prezydenta 

Miasta Stalowej Woli, Skarbnik, Sekretarz) wypełnił ankietę OECD. Badanie przeprowadzone zostało  

w 6 obszarach: zarządzanie strategiczne - 22 pytania,  zarządzanie finansowe - 21 pytań, koordynacja 

działań wewnątrz JST - 17 pytań, zarządzanie zasobami ludzkimi - 24 pytania, jakość i dostępność 

usług publicznych - 22 pytania,  przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna - 23 pytania. Wyniki 

tego badania zostały zebrane w formie raportu. 

• W dniach 25-26 czerwca 2020 r., w trakcie międzynarodowych warsztatów OECD online, zarząd 

miasta (Prezydent Miasta Stalowej Woli, Zastępca Prezydenta Miasta Stalowej Woli, Skarbnik, 

Sekretarz) dokonał oceny stanu rozwoju instytucjonalnego Stalowej Woli testową wersją narzędzia 

do samooceny JST, przygotowanego przez OECD, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) 

oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Narzędzie to pozwoliło na ocenę kluczowych 

obszarów zarządzania, które mogą mieć wpływ na inwestycje podejmowane przez władze 

samorządowe, realizację usług, a w konsekwencji rozwój lokalny. Stanowiło wsparcie dla 

profesjonalnej dyskusji w gronie władz i pracowników samorządowych, co do tego jakie działania 

należy podjąć w celu wzmocnienia kluczowych obszarów zarządzania, tak aby lepiej realizować 

lokalne priorytety rozwojowe, poprawić organizację dostarczania usług oraz wewnętrzne procedury 

zarządzania. Skorzystanie z testowej wersji narzędzia pozwoliło uświadomić sobie potencjał do 

poprawy i wdrożenia ulepszeń w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego.  

Krótkie badania ankietowe z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter 

• W  dniu 15 maja 2020 r. wykorzystując aplikację MENTIMETER została przeprowadzona pilotażowa 
ankieta na grupie 12 pracowników urzędu, dotycząca funkcjonowania Urzędu Miasta w Stalowej 
Woli. Podstawowe zagadnienia badawcze obejmowały: efektywność komunikacji wewnętrznej, 
wykorzystanie wsparcia informatycznego w realizacji zadań, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz 



jakość i dostępność usług. Wyniki tej ankiety pozwoliły poznać wstępną ocenę pracowników na temat 
ogólnego funkcjonowania urzędu. Skłoniły również do podjęcia szerzej zakrojonych badań w tym 
zakresie i przygotowania ankiety RAZEM NAPRAWMY NASZ URZĄD dla większej grupy 
respondentów.   

• W dniu 4 czerwca 2020 r., w efekcie rozszerzenia badania z dnia 15.05.2020 r., została również 
przygotowana ankieta, skierowana do kadry zarządzającej. W ankiecie wzięło udział 13 pracowników 
Urzędu Miasta w Stalowej Woli, reprezentujących stanowiska kierownicze. Wyniki ankiety zostały 
przedstawione w „Sprawozdaniu z ankiety RAZEM NAPRAWMY NASZ URZĄD”, przeprowadzonej 
wśród naczelników i kierowników Urzędu  Miasta w Stalowej Woli z dnia 29.06.2020 r. Uzyskane 
wyniki pozwoliły zdiagnozować problemy urzędu, dostrzegane przez kadrę kierowniczą. 

 
Organizacja spotkań (bezpośrednich i wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji MS Teams i Miro) 
przedstawicieli władz miejskich z ekspertami i interesariuszami.  
W trakcie procesu diagnozy odbyły się wskazane poniżej spotkania z różnymi grupami interesariuszy, 
umożliwiające mapowanie interesariuszy, poznanie narzędzi do analizy danych zastanych, diagnozę 
problemów/potrzeb miasta i jego mieszkańców. 

 
 

Lp. Data Czas 
Liczba 
godzin 

Zakres Uczestnicy 
Forma 

spotkania 

1 15.05.2020 
9:00-
11:00 

2 godz. 

Przeprowadzenie sondażowej ankiety  
wśród członków Zespołu Miejskiego ds.  

PRI z wykorzystaniem aplikacji 
MENTIMETER, 

omówienie dalszej pracy Zespołu) 

12 osób 
(członkowie Zespołu 
Miejskiego ds. PRI, 

Spotkanie bez udziału 
Ekspertów) 

Online 
(MS Teams + 

MENTIMETER) 

2 19.05.2020 
9:00 

11.30 
2,5 

godz. 

Analiza przygotowanych przez Zespół 
propozycji pytań do ankiety 

przeznaczonej dla pracowników UM i 
do ankiety przeznaczonej dla klientów 

UM) 

12 osób 
(członkowie Zespołu 
Miejskiego ds. PRI, 

Spotkanie bez udziału 
Ekspertów) 

Online 
(MS Teams) 

3 26.05.2020 
12:10 
14:10 

2 godz. 

Analiza sprawozdania 
z przeprowadzonej ankiety 

dotyczącej funkcjonowania Urzędu 
Miasta w Stalowej Woli w oczach 
pracowników z dnia 15.05.2020r., 

dyskusja i plan dalszej pracy Zespołu 

14 osób 
(2 Ekspertów ZMP, 
członkowie Zespołu 
Miejskiego ds. PRI) 

Online 
(MS Teams) 

4 29.05.2020 
10:00- 
13:00 

3 godz. 
Wypracowanie drzewa problemów na 
podstawie ankiety wypełnianej przez 

członków Zespołu w dniu 15 maja 2020 

13 osób 
(2 Ekspertów ZMP, 
członkowie Zespołu 
Miejskiego ds. PRI) 

Online 
(MS Teams + 

MIRO) 

5 10.06.2020 
13:00-
15:30 

2,5 
godz. 

Przedstawienie analizy 
wyników ankiety „Razem naprawmy 
nasz Urząd” przeprowadzonej wśród 

pracowników Urzędu Miasta 
w Stalowej Woli. 
Przedstawienie 

analizy wyników ankiety dotyczącej 
opinii mieszkańców Stalowej Woli na 

temat oceny jakości pracy, obsługi 
klientów oraz organizacji 

i funkcjonowania Urzędu Miasta 
Stalowej Woli. 

Analiza drzewa problemów 
utworzonego na podstawie wyników 

ankiet. 

15 osób 
(2 Ekspertów ZMP, 
członkowie Zespołu 
Miejskiego ds. PRI) 

Online 
(MS Teams + 

MIRO) 

6 15.06.2020 
9:00- 
15:00 

6 godz. 

Warsztaty zespołowe i w podgrupach 
zorganizowane przez Ekspertów ZMP 

w celu analizy dotychczas 
wypracowanego przez Zespół Miejski 

ds. PRI drzewa problemów. 

W szerokiej grupie uczestników 
omówiono i zaplanowano działania 

43 osoby 
(Zarząd Miejski ds. 

PRI, Zarząd, 
kierownicy 
wydziałów, 

dyrektorzy jednostek, 

Online 
(MS Teams 

+ZOOM) 



celem wyłonienia ostatecznych 
problemów. W tym celu zespół został 

podzielony na podgrupy według 
poszczególnych 6 obszarów celem 
nadania ostatecznego kształtu dla 

drzewa problemów przy wykorzystaniu 
aplikacji ZOOM. 

członkowie Zespołu 
Miejskiego ds. PRI)   

7 16.06.2020 
13:00-
15:00 

2 godz. 

Analiza wypracowanego na warsztatach 
drzewa problemów. 

Dopracowywanie opisów problemów 
z obszaru 1.1 i 1.3 

8 osób 
(Ekspert ZMP, 

członkowie Zespołu 
Miejskiego ds. PRI) 

Online 
(MS Teams + 

MIRO) 

8 18.06.2020 
14:00- 
15:00 

1 godz. 
Praca nad drzewem problemów, 

dopracowanie opisów problemów 
z obszaru 1.3 i 1.4 

12 osób 
(członkowie Zespołu 
Miejskiego ds.  PRI 

Spotkanie bez udziału 
Ekspertów) 

 
Online 

(MS Teams + 
MIRO) 

9 19.06.2020 
8:30- 
10:00 

1.30 
godz. 

Praca nad drzewem problemów, 
dopracowanie opisów problemów 

z obszaru 1.5 

12 osób 
(członkowie Zespołu 
Miejskiego ds.  PRI, 

Spotkanie bez udziału 
Ekspertów) 

Online 
(MS Teams + 

MIRO) 

 
3. Efekty realizacji działań w ramach diagnozy 

 
Analiza danych zastanych, zapisów dokumentów strategicznych i innych dot. gminy, badania 

ankietowe, spotkania z interesariuszami (bezpośrednie i online) oraz przeprowadzone w ich trakcie liczne 
dyskusje na temat rozwoju instytucjonalnego miasta pozwoliły na realizację wskazanych poniżej działań: 

• Przygotowanie drzewa problemów dla Stalowej Woli do Programu Rozwoju Instytucjonalnego,  
w oparciu o analizę danych zastanych, wyników przeprowadzonych badań, w tym ankietowych  
i wynikających z nich problemów oraz doświadczenie i obserwacje dokonane przez interesariuszy  
z różnych grup społecznych, biorących udział w spotkaniach/badaniach. Wspólna praca nad diagnozą 
pozwoliła zidentyfikować kluczowe deficyty miasta w zakresie rozwoju instytucjonalnego, ich 
przyczyny i skutki niepodjęcia działań, ukierunkowanych na eliminację tych problemów. W tym celu 
odbyło się 9 spotkań z przedstawicielami różnych grup interesariuszy miasta, zarówno 
bezpośrednich, jak i w formie wideokonferencji, w tym z wykorzystaniem programów: MS Teams, 
MIRO, MENTIMETER (15,19,26,29 maja, 10,15,16,18,19 czerwca 2020 r.)  

 
4. Udostępnienie wyników diagnozy 

 
Na stronie miasta (www.stalowawola.pl) w zakładce „STALOWA WOLA NA NOWEJ ŚCIEŻCE ROZWOJU 

– sprawdź jak się zmieniamy” (https://www.stalowawola.pl/strona-glowna/fundusze-norweskie/) 

udostępniono pakiet najważniejszych dokumentów do pobrania, prezentujących wyniki przeprowadzonej 

diagnozy i zrealizowanych badań, w tym: 

• Sprawozdanie z ankiety „Razem naprawmy nasz Urząd” przeprowadzonej wśród pracowników 

Urzędu Miasta w Stalowej Woli. 

• Sprawozdanie z analizy ankiety dotyczącej opinii mieszkańców Stalowej Woli na temat oceny jakości 

pracy, obsługi klientów oraz organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Stalowej Woli.  

 

Serdecznie zapraszamy do lektury 

http://www.stalowawola.pl/
https://www.stalowawola.pl/strona-glowna/fundusze-norweskie/

