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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 stanu rozwoju Stalowej Woli na potrzeby opracowania Planu Rozwoju 
Lokalnego. Pozwoliła ona zbadać, w jakim punkcie rozwoju znajduje się Stalowa Wola, jakie są główne cechy 
miasta, jego profil, jakimi kluczowymi zasobami dysponuje i jakie kluczowe produkty oferuje, z jakimi 
problemami się boryka, co je wyróżnia na tle innych miast, co stanowi jego siłę, a co słabość, jakich zmian 
potrzebuje dla dynamicznego, zrównoważonego rozwoju.  
 

1. Włączenie w proces diagnozy społeczności lokalnej 
 

Proces diagnozy na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego 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 (w tym szkół),  

• przedstawicieli kluczowych podmiotów i instytucji w mieście, 

• przedstawicieli uczeni wyższych, 

• Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego ze Stalowej Woli, 

• Radnych Rady Miejskiej Stalowej Woli, 

• młodzieży, w tym Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego ze Stalowej Woli, 

• seniorów, w tym przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli, 

• przedsiębiorców,  

• przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu,  

• przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

• mieszkańców miasta (poprzez udział w badaniach ankietowych). 
 

2. Metody badawcze i formy włączania interesariuszy do diagnozy 
 

Diagnoza na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Lokalnego prowadzona była z zastosowaniem 
wskazanych poniżej metod badawczych i form włączania interesariuszy: 

• analiza zapisów aktualnie obowiązujących dokumentów strategicznych, 

• analiza danych zastanych (desk research), 

• prowadzenie ankietyzacji przy wsparciu urządzeń mobilnych (CAPI),  

• prowadzenie internetowych badań ankietowych (CAWI), 

• krótkie badania ankietowe z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter, 

• wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych, 

• realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), 

 
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 



• dialog obywatelski, prowadzony na Facebooku, Instagramie i TikToku Miasta oraz Facebooku 
Prezydenta Miasta, 

• organizacja spotkań (bezpośrednich oraz wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji MS Teams  
i Miro) przedstawicieli władz miejskich z ekspertami i interesariuszami, w tym w formie śniadań 
biznesowych, konsultacji społecznych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). 

 
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 Lokalnego 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, 

• 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. 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 miasta w latach 2014-2018. 

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

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


• Dane własne gminy dot. migracji mieszkańców Stalowej Woli. Dane liczbowe w tym zakresie oraz 
wnioski z tego badania zostały ujęte w „Analizie migracji mieszkańców Stalowej Woli, 
wymeldowanych do innej gminy w okresie 1.01.2010 r. – 31.12.2019 r.” z 11 marca 2020 r., 
przygotowanej przez członków Zespołu Miejskiego. 

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 

• Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta 
Stalowa Wola z dnia 12 lutego 2016 r. 

• Mapa zasobów i potrzeb podobszarów rewitalizacji Rozwadów i Fabryczne w Gminie Stalowa Wola  
z 2016 r. 

 
Prowadzenie ankietyzacji przy wsparciu urządzeń mobilnych (CAPI) 
W lipcu 2019 r., przed złożeniem wniosku pt.: „Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania – Program 

Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” do pierwszego etapu konkursu Rozwój Lokalny, 

przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców i użytkowników miasta. Przedstawiciele Urzędu Miasta 

Stalowej Woli (10 os.), w okresie 3-5 lipca 2019 r. wyszli „w miasto” (na różne osiedla m.in. Os. Fabryczne, 

Centralne, Rozwadów, poszukując respondentów w Parku Miejskim, okolicach Miejskiego Domu Kultury, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Kina Ballada, Hali Targowej, rynku  

w Rozwadowie) i przy wsparciu urządzeń mobilnych (tablety), przeprowadzili ankietę elektroniczną  

z wykorzystaniem narzędzia Formularze Google, badającą odczucia lokalnej społeczności Stalowej Woli, 

dotyczące różnych aspektów funkcjonowania miasta. Ankietę wypełniło łącznie 1181 osób. Odpowiedzi 

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

ujęte w dokumencie „Podsumowanie wyników ankiety, badającej odczucia lokalnej społeczności Stalowej 

Woli, dotyczące różnych aspektów funkcjonowania miasta” z 23 marca 2020 r., który przygotowali 

członkowie Zespołu Miejskiego. 

 

Sondaż diagnostyczny - Prowadzenie internetowych badań ankietowych (CAWI) 

W trakcie prac nad diagnozą do planu Rozwoju Lokalnego przeprowadzono wskazane poniżej, anonimowe 

badania ankietowe w formie elektronicznej: 

• W okresie 3-14 luty 2020 r. przeprowadzono wśród młodzieży ankietę elektroniczną opracowaną, 

przez Ekspertów Związku Miast Polskich, której celem było uzupełnienie wiedzy na temat planów 

zawodowych i edukacyjnych młodych ludzi oraz zebranie opinii młodzieży, odnośnie atrakcyjności 

Stalowej Woli jako miejsca do życia. Wzięło w niej udział 746 uczniów z klas maturalnych ze szkół 

ponadpodstawowych dla młodzieży, 55 słuchaczy z klas maturalnych ze szkół ponadpodstawowych 

dla dorosłych, 58 studentów ostatnich roczników studiów w Stalowej Woli. Odpowiedzi 

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

zostały ujęte w dokumencie „Podsumowanie wyników ankiety dot. planów zawodowych i życiowych 

maturzystów i studentów w Stalowej Woli” z 22 kwietnia 2020 r., który przygotowali członkowie 

Zespołu Miejskiego. Podsumowanie obejmuje także prezentację wniosków z dyskusji dot. omówienia 

 
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://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


wyników ankiety wśród Dyrektorów szkół i władz uczelni, których uczniowie/studenci zostali objęci 

badaniem. Spotkanie w tej sprawie odbyło się 26.02.2020 r. - w dyskusji tej wzięło udział 18 osób: 

dyrektorzy szkół i dziekani uczelni, które wzięły udział w badaniu, Naczelnik Wydziału Edukacji  

i Zdrowia oraz przedstawiciele Zespołu Miejskiego. Dodatkowo, 8 kwietnia 2020 r. zwrócono się 

mailowo do powyższej grupy osób o pisemne sformułowanie swoich przemyśleń 

w kontekście wyników ankiety dla młodzieży. Zostały one również uwzględnione w opracowanym 

podsumowaniu ankiety, sformułowanych wnioskach i rekomendacjach. 

• W okresie 7-27 luty 2020 r. przedstawiciele Miejskiego Domu Kultury przy współpracy z Zespołem 

Miejskim przygotowali i przeprowadzili ankietę elektroniczną z wykorzystaniem programu SURVIO, 

na temat stanu infrastruktury i oferty usług kulturalnych Miejskiego Domu Kultury, lokalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz różnego rodzaju zasobów związanych z kulturą Stalowej Woli. Wyniki 

tej ankiety zostały podsumowane w formie raportu z 27.02.2020 r. Ankieta umożliwiła analizę oferty 

Miejskiego Domu Kultury m.in. w kontekście zasobów lokalnych, związanych z dziedzictwem 

lasowiackim.  

• W okresie 13 luty – 2 marca 2020 r. przeprowadzono ankietę elektroniczną wśród przedstawicieli 

sektora biznesu, opracowaną przez Ekspertów Związku Miast Polskich, dot. oceny stanu i warunków 

rozwoju przedsiębiorczości w Stalowej Woli. W ankiecie wzięło udział 132 respondentów  

(52 wypełniło ankietę do końca). Odpowiedzi ankietowanych zostały szczegółowo przeanalizowane,  

a wyniki ankiety wraz z kluczowymi wnioskami zostały ujęte w dokumencie „Wyniki ankiety dot. 

oceny stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w Stalowej Woli” z 27 kwietnia 2020 r. który 

przygotowali członkowie Zespołu Miejskiego. Podsumowanie obejmuje także prezentację wniosków 

z wywiadów z przedsiębiorcami, które odbyły się 18.02.2020 r. w czasie śniadania biznesowego oraz 

przemyślenia i wnioski w kontekście przekazanych wyników ankiety dla przedsiębiorców, przesłane 

drogą mailową przez przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu w Stalowej Woli (Regionalna Izba 

Gospodarcza w Stalowej Woli, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli, Agencja 

Rozwoju Przemysłu SA) i pracowników na stanowisku ds. promocji gospodarczej Urzędu Miasta 

Stalowej Woli oraz Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej. 

• W okresie 17-24 kwietnia 2020 r. przeprowadzono ankietę elektroniczną z wykorzystaniem narzędzia 

Formularze Google, skierowaną głównie do dorosłych mieszkańców miasta, w sprawie identyfikacji 

zasobów i produktów Stalowej Woli. Ankieta została przygotowana przez członków Zespołu 

Miejskiego. Wzięło w niej udział 278 osób. Wyniki tego badania wraz z wnioskami zostały ujęte  

w „Analizie ankiety dla mieszkańców, w sprawie identyfikacji zasobów i produktów Stalowej Woli”  

z 27 kwietnia 2020 r. 

• W okresie 17-24 kwietnia 2020 r. przeprowadzono ankietę elektroniczną z wykorzystaniem narzędzia 

Formularze Google, skierowaną głównie do osób młodych, w sprawie identyfikacji zasobów  

i produktów Stalowej Woli. Ankieta została przygotowana przez członków Zespołu Miejskiego. Wzięło 

w niej udział 527 osób. Wyniki tego badania wraz z wnioskami zostały ujęte w „Analizie ankiety 

dedykowanej osobom młodym, w sprawie identyfikacji zasobów i produktów Stalowej Woli”  

z 30 kwietnia 2020 r. 

• W okresie od 29 kwietnia do 6 maja 2020 r. przeprowadzono ankietę elektroniczną z wykorzystaniem 

narzędzia Formularze Google, skierowaną do seniorów, której celem było poznanie problemów, 

oczekiwań, opinii i zainteresowań osób starszych ze Stalowej Woli, tak aby w miarę możliwości 

dopasować do nich adekwatne rozwiązania, które poprawią jakość życia stalowowolskich seniorów 

oraz będą odpowiadać na ich rzeczywiste potrzeby. Ankieta została przygotowana przez członków 

Zespołu Miejskiego, a jej treść została skonsultowana z przedstawicielami środowisk senioralnych 

(m.in. z Przewodniczącym Rady Seniorów w Stalowej Woli, Pełnomocnikiem Centrum Aktywności 

Seniora w Stalowej Woli, Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, przy którym działa 

Uniwersytet III-go Wieku). W ankiecie wzięło udział 106 seniorów w wieku 60 lat i więcej. Wyniki 

ankiety wraz z wnioskami zostały ujęte w „Analizie ankiety dla seniorów (60+) z terenu Stalowej 

Woli”. 



• W okresie od 23 marca do 20 kwietnia 2020 r. przeprowadzono ankietę elektroniczną  
z wykorzystaniem narzędzia Programu Microsoft Forms, wśród firm dotkniętych kryzysem 
związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Ankieta została przygotowana przez władze miasta, a jej 
celem było poznanie skali zagrożeń oraz sytuacji firm w obliczu pandemii. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele 190 przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Stalowej Woli. Wyniki tej 
ankiety oraz konsultacje władz lokalnych z Instytucjami Otoczenia Biznesu i przedsiębiorcami  
w formie wideokonferencji, umożliwiły wypracowanie adekwatnych rozwiązań, wspierających sektor 
biznesu w trudnym okresie, spowodowanym pandemią. Zebrane informacje były kluczowe dla 
sformułowania założeń uruchomionego przez miasto parasola ochronnego dla biznesu – pakietu 
wsparcia dla stalowowolskich przedsiębiorców. Wyniki ankiety wraz z wnioskami zostały ujęte  
w „Analizie wyników ankiety dot. sytuacji przedsiębiorstw w Stalowej Woli, w obliczu koronawirusa 
COVID-19” z 8 maja 2020 r. 

 

Krótkie badania ankietowe z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter 
W trakcie spotkania 26.06.2020 r. Eksperci Związku Miast Polskich wykorzystali aplikację MENTIMETER celem 
przeprowadzenia krótkich ankiet wśród 35 uczestników spotkania na temat SMART CITY i inteligentnego 
zarządzania miastem w kontekście problemów Stalowej Woli w tym obszarze. Wyniki tej ankiety pozwoliły 
poznać odczucia interesariuszy na temat stosowania inteligentnych rozwiązań z zakresu zarządzania miastem 
i dzięki temu podnieść jakość dyskusji merytorycznej w kontekście SMART CITY. 
 

Wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych 

• W lutym 2020 r. dwóch pracowników na stanowisku ds. promocji gospodarczej Urzędu Miasta 

Stalowej Woli przy współpracy z przedstawicielami Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli, 

Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli, Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., 

zarządzającego Stalowowolską Strefą Gospodarczą i Managerem inkubacji w „Platformie Startowej – 

Unicorn Hub” wspólnie wypełnili, przygotowany przez Ekspertów Związku Miast Polskich 

kwestionariusz na temat różnego rodzaju uwarunkowań rozwoju gospodarczego miasta  

(m.in. podstawowe pytania dot. przedsiębiorczości, wykorzystywanie przez miasto wybranych 

instrumentów polityki gospodarczej, uwarunkowania rozwoju gospodarczego, który pozwolił na 

syntetyczne zebranie informacji w tym zakresie). 

• W okresie luty-kwiecień 2020 r. Sekretarz Miasta Stalowej Woli zebrał informacje będące  

w dyspozycji pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli i jednostek organizacyjnych gminy oraz na 

ich podstawie uzupełnił kwestionariusz „Ankieta SMART CITY”. Dzięki temu możliwe było syntetyczne 

zebranie informacji i poznanie, na ile miasto wykorzystuje inteligentne rozwiązania dla poprawy 

efektywności realizowanych działań i jakości życia mieszkańców.  

 

Realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) 

• 18 lutego 2020 r. w czasie śniadania biznesowego przeprowadzono indywidulane wywiady 
pogłębione z przedsiębiorcami i przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu, które były 
moderowane przez Ekspertów Związku Miast Polskich, według opracowanego przez nich scenariusza, 
umożliwiającego poznanie, co stanowi potencjał rozwojowy miasta i potencjał współpracy oraz co 
jest głównym problemem Stalowej Woli. W wywiadach wzięli udział przedstawiciele Miejskiego 
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., w tym Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Stalowej Woli, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli, Liugong 
Dressta Machinery Sp. z o.o., Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, HSW Wodociągi Sp. z o.o., Browaru 
„Lasowiak”, Fundacji Artystycznej GaMon. 

• W kwietniu 2020 r. Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli zaprosił 
Dyrektorów wszystkich szkół, będących jednostkami organizacyjnymi gminy (9 szkół podstawowych 
i 1 liceum ogólnokształcące), do indywidualnej dyskusji na temat zdalnej edukacji i przedstawienia 
swoich spostrzeżeń w tym temacie. Wyniki tej dyskusji ujął w opracowaniu „Zdalna edukacja  
w szkołach” z dnia 17 kwietnia 2020 r. Pokazuje ono stan przygotowania szkół do realizacji zdalnego 
nauczania, najczęściej wykorzystywane metody i narzędzia, problemy i potrzeby związane  
z zapewnieniem wysokiej jakości e-edukacji oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość. 



Dialog obywatelski, prowadzony na Facebooku, Instagramie i TikToku Miasta oraz Facebooku Prezydenta 
Miasta 
Pierwotnie planowano prowadzenie dialogu z młodzieżą w formie bezpośredniej, jednakże pojawienie się 
pandemii pokrzyżowało te plany. Z uwagi na powyższą sytuację zdecydowano o przeniesieniu dialogu 
obywatelskiego do mediów społecznościowych, gdyż młodzi ludzie bardzo często korzystają z tej formy 
komunikacji. W związku z faktem, iż w ankiecie internetowej, młodzież bardzo często wskazywała, iż oferta 
miasta nie jest dostosowana do jej potrzeb, zorganizowano wskazany poniżej dialog obywatelski  
z wykorzystaniem mediów społecznościowych: 

• Dialog z młodzieżą prowadzony na Facebooku w dniach 17-30.03.2020 r., za pomocą dwóch kont 
Prezydenta Miasta Stalowej Woli na temat tego, czego brakuje w mieście dla ludzi młodych.  
W ramach prowadzonego dialogu 279 użytkowników wyraziło swoje opinie w ramach jednego konta 
i 420 użytkowników w ramach drugiego konta na Facebooku. Wyniki tego dialogu zostały 
szczegółowo przeanalizowane i wraz z wnioskami ujęte w „Raporcie z dialogu Prezydenta Miasta 
Stalowej Woli z młodzieżą z wykorzystaniem Facebooka, prowadzonego w dniach 17.03.2020-
30.03.2020” z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

• Dialog Miasta Stalowa Wola z młodzieżą, z wykorzystaniem Facebooka, Instagrama i TikToka, 
prowadzony w dniach 20-30.04.2020 r. na temat tego co w mieście można byłoby zrobić dla ludzi 
młodych. Łącznie, w ramach powyższego dialogu zebrano 90 komentarzy. Wyniki tego dialogu zostały 
szczegółowo przeanalizowane i wraz z wnioskami ujęte w „Raporcie z dialogu Miasta Stalowa Wola  
z młodzieżą, z wykorzystaniem Facebooka, Instagrama i TikToka, prowadzonego w dniach  
20.04.2020 r. - 30.04.2020 r.” z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 
Organizacja spotkań (bezpośrednich i wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji MS Teams i Miro) 
przedstawicieli władz miejskich z ekspertami i interesariuszami, w tym w formie śniadań biznesowych, 
konsultacji społecznych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) 
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 30.01.2020 8:00-16:30 8,5 godz. 

Poznanie narzędzia do mapowania 
interesariuszy, narzędzia Monitor 
Rozwoju Lokalnego (MRL), analiza 

Strategii Rozwoju Miasta w oparciu o 
MRL, uzgodnienie metod włączania 

interesariuszy 

27 os.  
(władze miasta, 

członkowie Zespołu 
Roboczego - ZR i Zespołu 

Sterującego - ZS) 

Bezpośrednia 

2 18.02.2020 8:30-12:00 3,5 godz. 
ŚNIADANIE BIZNESOWE - prezentacja 

założeń projektu, wywiady z 
przedsiębiorcami i IOB 

65 os.  
(władze miasta, 

pracownicy Urzędu Miasta, 
przedsiębiorcy, IOB,  
3 Ekspertów ZMP) 

Bezpośrednia 

3 18.02.2020 12:30-16:30 4 godz. 

Identyfikacja i mapowanie 
interesariuszy (dostawców usług i 

użytkowników miasta), zastosowanie 
narzędzia MRL oraz do analizy 

pogłębionej, omówienie głównych 
problemów miasta, wynikających  

z analizy danych zastanych, pierwsze 
podejście do drzewa problemów 

43 os.  
(władze miasta, 

członkowie ZR i ZS,  
3 Ekspertów ZMP) 

Bezpośrednia 

4 19.02.2020 
11:00-11:30 
13:00-13:30 
14:00-14:30 

1,5 godz. 
Informacja o założeniach projektu i 

planowanej ankiecie dla administracji 

Łącznie 60 os.  
w 3 grupach 

(Naczelnicy, Kierownicy, 
Stan. samodzielne w UM, 

Dyrektorzy/Prezesi 
jednostek organizacyjnych 

gminy) 

Spotkanie bez udziału 
Ekspertów 

Bezpośrednia 

5 26.02.2020 9:00-10:30 1,5 godz. 

Prezentacja wyników ankiety dla 
młodzieży, wspólna analiza wniosków 
z ankiety oraz obserwacji/opinii dot. 

problemów/potrzeb młodzieży 

18 os.  
(Dyrektorzy szkół, władze 
uczelni, których uczniowie 

i studenci wzięli udział  

Bezpośrednia 



zgłaszanych przez uczestników 
spotkania 

w ankiecie dla młodzieży) 

Spotkanie bez udziału 
Ekspertów 

6 03.03.2020 9:00-10:30 1,5 godz. 

Przybliżenie idei projektu, prezentacja 
stanu rozwoju gminy na tle grupy 

porównawczej, dokonana w oparciu  
o wskaźniki z narzędzia MRL, 

prezentacja wyników ankiety dla 
młodzieży, przeprowadzenie oceny 
zidentyfikowanych interesariuszy 

30 os.  
(członkowie ZR, ZS i Rady 

Rozwoju - RR) 

Spotkanie bez udziału 
Ekspertów 

Bezpośrednia 

7 06.03.2020 9:00-14:30 5,5 godz. 

Podsumowanie wyników ankiety 
wśród przedsiębiorców, omówienie 

wniosków z mapowania i oceny 
interesariuszy, praca warsztatowa w 

ramach grup focusowych 
ukierunkowanych na diagnozę 

problemów miasta i wypracowanie 
drzewa problemów do Planu Rozwoju 
Lokalnego dla Stalowej Woli (każda z 
4 grup warsztatowych wpracowała 

swoje drzewo problemów i 
zaprezentowała je pozostałym 

uczestnikom) 

34 os.  
(władze miasta, 

członkowie ZR i ZS) 
Bezpośrednia 

8 11.03.2020 8:30-10:00 1,5 godz. 

Wypracowanie na warsztatach 
focusowych jednego wspólnego 

drzewa problemów na podstawie  
4 drzew z grup warsztatowych  

– część I 

10 os.  
(liderzy grup ze spotkania 

06.03.2020 i inni 
przedstawiciele ZR i ZS) 

Spotkanie bez udziału 
Ekspertów 

Bezpośrednia 

9 28.04.2020 9:00-13:30 4,5 godz. 

Wypracowanie jednego wspólnego 
drzewa problemów na podstawie  

4 drzew z grup warsztatowych  
– część II 

10 os.  
(władze miasta, liderzy 

grup ze spotkania 
06.03.2020 i członkowie 

ZR i ZS) 
Spotkanie bez udziału 

Ekspertów 

Online  
(MS Teams) 

10 06.05.2020 16:00-18:40 2,5 godz. 

Praca nad drzewem problemów – 
dopracowywanie opisu problemów 

oraz ich przyczyn i skutków 

Łącznie – 48 os.  
(władze miasta, 

członkowie ZR, ZS, RR, 
pozostali pracownicy  
i osoby spoza Urzędu 
Miasta, 3 Ekspertów 

ZMP) 

Online  
(MS Teams + MIRO) 

11 11.05.2020 16:15-18:55 2,5 godz. 
Online  

(MS Teams + MIRO) 

12 13.05.2020 12:00-13:50 1,5 godz. 
Online  

(MS Teams + MIRO) 

13 14.05.2020 9:00-13:40 4,5 godz. 
Online  

(MS Teams + MIRO) 

14 18.05.2020 10:30-14:00 3,5 godz. 
Online  

(MS Teams + MIRO) 

15 21.05.2020 10:30-13:00 2,5 godz. 
Online  

(MS Teams + MIRO) 

16 26.05.2020 9:00-12:00 3 godz. 

Dokończenie drzewa problemów z 
prezentacją SMART CITY i krótkimi 
ankietami na temat inteligentnego 
miasta z wykorzystaniem aplikacji 

MENTIMETER  

35 os.  
(władze miasta, 

członkowie ZR, ZS, 
pozostali pracownicy i 
osoby spoza Urzędu 

Miasta, w tym 
przedsiębiorcy, 3 
Ekspertów ZMP) 

Online  
(MS Teams + 

MIRO + 
MENTIMETER) 

17 28.05.2020 9:00-11:30 2,5 godz. 

Omówienie zasobów i produktów 
oraz modyfikacji koniecznych do 

wprowadzenia w ich zestawieniach. 
Wypracowanie ostatecznego 

zestawienia zasobów 

25 os. 
(władze miasta, 

członkowie ZR, ZS i RR, 
pracownicy Urzędu 

Miasta, goście, 3 
Ekspertów ZMP) 

Online  
(MS Teams) 

18 01.06.2020 9:30-11:00 1,5 godz. 
Wypracowanie ostatecznego kształtu 

produktów miasta 

19 os. 
(władze miasta, 

członkowie ZR, ZS i RR, 
Rady Młodzieżowego 

Sejmiku Woj. 
Podkarpackiego,  

2 Ekspertów ZMP) 

Online  
(MS Teams) 

 



Dodatkowo, w diagnozie miasta na potrzeby Programu Rozwój Lokalny, uwzględniono wyniki konsultacji 
społecznych w obszarze kultury, prowadzonych na potrzeby projektu, złożonego przez miasto z prośbą  
o dofinansowanie w ramach funduszy norweskich. Zrealizowano 3 spotkania konsultacyjne (24.01.2020 r., 
7.02.2020 r. i 24.02.2020 r.), które pozwoliły dokonać pełniejszej analizy stanu infrastruktury Miejskiego 
Domu Kultury oraz jego oferty kulturalnej i edukacyjnej pod kątem potrzeb mieszkańców, w tym zagrożonych 
wykluczeniem (np. dostępność dla osób niepełnosprawnych). Spotkania miały na celu omówienie koncepcji 
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej 
Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Dzięki nim możliwe było włączenie 
społeczności lokalnej oraz organizacji społecznych w proces budowania założeń projektu, poznanie opinii 
społeczności lokalnej, na temat zaplanowanych działań oraz włączenie ich pomysłów w ostateczny kształt 
przedsięwzięcia. Uczestnicy mogli z jednej strony zaopiniować przedstawione im propozycje, zaś z drugiej, 
opowiedzieć o swoich pomysłach. W spotkaniach tych wzięli udział m.in.: przedstawiciele społeczności 
lokalnej, w tym osoby często korzystające z oferty Miejskiego Domy Kultury, przedstawiciele społeczności 
lokalnej – osoby związane z branżą kulturalną w Stalowej Woli (m. in. Stowarzyszenie Stylów 
Architektonicznych Stalowej Woli, Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe Niesłyszących „Surdostal”), miejscy 
aktywiści i przedstawiciele lokalnych (oraz ponadregionalnych) organizacji pozarządowych  
(m. in. Stowarzyszenia „Strefa Spotkań”, PKE „Przyjaciele Ziemi”, Super Senior”, WTZ Stalowa Wola,  
NCK „Sokół”), przedstawiciele grup działających przy Miejskim Domu Kultury (m. in. ZTE „Mała Volta”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Lasowiacy”), przedstawiciele osób niepełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami  
(m.in. Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe Niesłyszących 
„Surdostal”), przedstawiciele Urzędu Miasta Stalowa Wola, przedstawiciele Rady Miejskiej Stalowej Woli, 
pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Efektem tych prac jest „Raport z konsultacji 
społecznych przeprowadzonych na potrzeby projektu pt.: Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich  
w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, 
przygotowany przez podmiot zewnętrzny. 
 

3. Efekty realizacji działań w ramach diagnozy 
 

Analiza danych zastanych, zapisów dokumentów strategicznych i innych dot. gminy, wspólne 
przygotowanie i realizacja z interesariuszami rożnego rodzaju kwestionariuszy, badania ankietowe, wywiady 
indywidualne i grupowe wśród różnych grup społecznych, spotkania z interesariuszami (bezpośrednie  
i online) oraz przeprowadzone w ich trakcie liczne dyskusje na temat rozwoju miasta pozwoliły na realizację 
wskazanych poniżej działań: 

• Wykonanie hipotetycznego zadania z obszaru kultury przez 16 interesariuszy, którzy dokonali 
analizy możliwości zaangażowania miasta w realizację działań związanych z otrzymaniem tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury 2021 przez Stalową Wolę. 

• Zidentyfikowanie interesariuszy i przeprowadzenie mapowania interesariuszy w Stalowej Woli 
narzędziem Związku Miast Polskich (ZMP), wraz z oceną użytkowników miasta i dostawców usług, 
wykonaną przez członków Zespołu Miejskiego. Przedstawiciele Zespołu Miejskiego wstępnie 
uzupełnili dane na temat poszczególnych interesariuszy i wprowadzili je do narzędzia ZMP, następnie 
w trakcie spotkania 03.03.2020 r. 30 przedstawicieli Zespołu Roboczego, Zespołu Sterującego i Rady 
Rozwoju dokonało oceny zidentyfikowanych interesariuszy w skali od 1-10 pod kątem ich wpływu 
oraz zaangażowania w przygotowanie i realizację programu rozwoju miasta. Z ocen tych wyciągnięto 
średnie i ostateczną ocenę przeniesiono do narzędzia ZMP, co pozwoliło na dokonanie mapowania 
użytkowników i dostawców usług miasta. 

• Przeprowadzenie oceny zaawansowania realizacji aktualnej Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-
2022 z prognozą do 2027, z wykorzystaniem narzędzia – Mapowanie Celów w oparciu o MRL 
(bazującego na wskaźnikach z Monitora Rozwoju Lokalnego), opracowanego przez Ekspertów 
Związku Miast Polskich. Zespół Miejski, dokonując mapowania, przypisał do celów obecnej Strategii 
Rozwoju Miasta, wskaźniki z MRL, najtrafniej odzwierciedlające realizację danego celu, wraz  
z odpowiadającymi im wartościami standaryzowanymi i pokazującymi dynamikę zmian. Na tej 
podstawie można było zobaczyć stan realizacji założonych celów aktualnej Strategii Rozwoju Miasta.  

• Przeprowadzenie analizy zadań/inwestycji, wpisujących się w cele aktualnej Strategii Rozwoju 
Miasta, zrealizowanych w latach 2016-2019. Dla pełniejszego obrazu stanu realizacji celów aktualnej 
Strategii Rozwoju Miasta, Zespół Miejski przy współpracy ze Skarbnikiem i pracownikami Wydziału 



Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Stalowej Woli, przeanalizował działania/zadania ujęte w budżecie 
i zrealizowane przez miasto w latach 2016-2019, a następnie wraz z wartościami przypisał je do 
odpowiednich celów Strategii Rozwoju Miasta, w które się one wpisywały. Działanie to, jako 
uzupełnienie do mapowania celów w oparciu o MRL, pozwoliło jeszcze wyraźniej (w oparciu  
o konkretne zadania budżetowe) zaprezentować stan realizacji obecnych celów Strategii Rozwoju 
Miasta.  

• Przygotowanie drzewa problemów dla Stalowej Woli do Programu Rozwoju Lokalnego, 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. Przedstawiciele Zespołu Miejskiego, pozostali 
pracownicy Urzędu Miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i Instytucji 
Otoczenia Biznesu oraz inni zaproszeni goście, wspólnie zdiagnozowali, jakie są kluczowe problemy 
miasta i ich przyczyny oraz jakie mogą być skutki niepodjęcia działań, celem eliminacji tych 
problemów. Nakreślono także istniejące powiązania istniejące pomiędzy zdiagnozowanymi 
problemami. W tym celu odbyło się 11 spotkań z przedstawicielami różnych grup interesariuszy 
miasta, zarówno bezpośrednich, jak i w formie wideokonferencji, w tym z wykorzystaniem 
programów: MS Teams, MIRO, MENTIMETER (18 lutego, 6, 11 marca, 28 kwietnia, 06, 11, 13, 14, 18, 
21, 26 maja 2020 r.). 

• Zidentyfikowanie kluczowych zasobów i produktów Stalowej Woli oraz ich ocenę,  
z wykorzystaniem narzędzia SWOT-SRGG, opracowanego przez Ekspertów Związku Miast Polskich. 
Zebrane, z wykorzystaniem ankiet dedykowanych dorosłym mieszkańcom miasta i młodzieży, 
pomysły na zasoby i produkty miasta zostały wstępnie usystematyzowane przez członków Zespołu 
Miejskiego (połączono zasoby/produkty o podobnym charakterze, przeniesiono nieodpowiednio 
zakwalifikowane zasoby/produkty do danej kategorii). Zasoby i produkty ujęto w dwa osobne 
wykazy. Następnie drogą mailową przesłano członkom Zespołu Roboczego i Sterującego prośbę  
o ocenę: 

✓ każdego zaproponowanego ZASOBU: 
➢ pod kątem możliwości wykorzystania zasobu dla generowania produktów lokalnych 

– ocena w skali 0-10, 
➢ pod kątem unikalności zasobów – ocena w skali 0-10. 

✓ każdego zaproponowanego PRODUKTU: 
➢ pod kątem wartości dodanej dla lokalnej społeczności – ocena w skali 0-10, 
➢ potencjału i perspektywy rozwoju produktu – ocena w skali 0-10. 

Ocenę zasobów i produktów w powyższym zakresie przekazało 29 członków Zespołu Roboczego  
i Zespołu Sterującego. Z ocen zasobów i produktów wyciągnięto średnią. Następnie, po dalszych 
konsultacjach z Ekspertami ZMP, członkami Zespołu Roboczego, Zespołu Sterującego, Rady Rozwoju 
i ponownej analizie charakteru zasobów, dokonano dodatkowej agregacji części z nich. Na 
ostatecznym wykazie znalazło się 40 najważniejszych zasobów Stalowej Woli. Z kolei szczegółowa 
analiza zaproponowanych przez mieszkańców pomysłów na produkty Stalowej Woli pokazała, iż nie 
pozwalają one w pełni zagospodarować licznych zasobów miasta. Nie pokazują szerokiego spektrum 
oferty miasta. W związku z powyższym, w czasie 2 spotkań online, zorganizowano burzę mózgów z 
przedstawicielami Zespołu Roboczego, Zespołu Sterującego i Rady Rozwoju, celem takiego 
skonstruowania wykazu najważniejszych produktów Stalowej Woli, który pełniej będzie 
odzwierciedlał rzeczywistość i realną ofertę miasta. W efekcie tych spotkań skonstruowano nową, 
wypracowaną wspólnie propozycję wykazu produktów miasta, która w większości została 
zaakceptowana przez uczestników już w trakcie tych spotkań. Jedynie drobne uwagi do nowego 
wykazu produktów zostały zgłoszone drogą mailową po zakończeniu spotkań. Uwagi te zostały 
szczegółowo przeanalizowane z Ekspertami ZMP i tam gdzie to możliwe/racjonale zostały one 
uwzględnione w kształcie produktów. Ostatecznie wskazano 13 najważniejszych produktów Stalowej 
Woli. Następnie, kluczowe osoby z Zespołu Miejskiego oceniły każdy z produktów przez pryzmat 
podanych poniżej czynników (określonych w zakładce 2.2 Mapowanie produktów 10D narzędzia 
SWOT-SRGG), w skali od 0-10: 

✓ Czynnik 1.1 - Generowanie dochodów mieszkańców, 
✓ Czynnik 1.2 - Generowanie dochodów przedsiębiorców, 
✓ Czynnik 1.3 - Generowanie dochodów samorządu, 



✓ Czynnik 1.4 - Wzmacnianie więzi społecznych i tożsamości miasta, 
✓ Czynnik 1.5 - Poprawa środowiska naturalnego i kultywacja zasobów naturalnych, 
✓ Czynnik 1.6 - Poprawa jakości życia mieszkańców, 
✓ Czynnik 1.7 - Poprawa jakości infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 
✓ Czynnik 1.8 - Poprawa rozpoznawalności miasta, 
✓ Czynnik 2.1 - Potencjał własny rozwoju produktu (wzmocnienia pozycji produktu w rynku), 
✓ Czynnik 2.2 - Perspektywy rozwoju rynku na jakim funkcjonuje produkt. 

Ocena ta pozwoliła na wyłonienie 8 kluczowych produktów miasta, które zostały najwyżej ocenione. 
Zostały one wpisane, wraz ze średnimi z ocen czynników, do odpowiednich zakładek narzędzia SWOT-
SRGG (zakładka 2.1 Mapowanie produktów 2D). 

• Przypisanie do kluczowych produktów miasta interesariuszy, zasobów lokalnych i najważniejszej 
lokalnej wartości dodanej, wytwarzanej przez te produkty, z wykorzystaniem narzędzia SWOT-
SRGG (uzupełnienie zakładki 2.3 Kluczowe produkty), opracowanego przez Ekspertów Związku Miast 
Polskich. Zadanie to zrealizowali kluczowi przedstawiciele Zespołu Miejskiego (m.in. Prezydent 
Miasta, Zastępca Prezydenta Miasta, Skarbnik, Sekretarz).  

• Wyznaczenie kluczowych czynników rozwoju i narzędzi ich monitorowania, w oparciu o kluczowe 
zasoby i produkty miasta oraz wskaźniki, zamieszczone w MRL – System Analiz Samorządowych. 
Zadanie to zrealizowali kluczowi przedstawiciele Zespołu Miejskiego (m.in. Prezydent Miasta, 
Zastępca Prezydenta Miasta, Skarbnik, Sekretarz). Kluczowe czynniki wraz z najlepiej je 
odzwierciedlającymi wskaźnikami monitorowania, dostępnymi w MRL – System Analiz 
Samorządowych, zostały wpisane w zakładkę 4 narzędzia SWOT-SRGG, opracowanego przez 
Ekspertów ZMP. 

• Określenie wartości wskaźników i ich dynamiki, przypisanych do kluczowych czynników rozwoju 
miasta. Zadanie to zrealizowali kluczowi przedstawiciele Zespołu Miejskiego, w oparciu o dane 
dostępne w MRL – System Analiz Samorządowych. Dane liczbowe dot. wskaźników przypisanych do 
kluczowych czynników rozwoju zostały wpisane w zakładkę 5.1 Matryca - MRL narzędzia SWOT-
SRGG, opracowanego przez Ekspertów ZMP. 

• Ocena kluczowych czynników rozwoju miasta w skali od -10 do +10, w kontekście ich aktualnej 
pozycji (słabe/silne strony) oraz szans i zagrożeń, jakie mogą wystąpić w okresie kolejnych 5 lat. 
Zadanie to zrealizowali kluczowi przedstawiciele Zespołu Miejskiego (m.in. Prezydent Miasta, 
Zastępca Prezydenta Miasta, Skarbnik, Sekretarz). Wyniki tej oceny zostały wskazane w zakładce 5.2 
narzędzia SWOT-SRGG, opracowanego przez Ekspertów ZMP. 

• Określenie profilu Stalowej Woli i przedstawienie jego syntetycznego opisu, w oparciu o kluczowe 
zasoby i produkty miasta oraz wskaźniki, zamieszczone w MRL – System Analiz Samorządowych. 
Zadanie to zrealizowali kluczowi przedstawiciele Zespołu Miejskiego (m.in. Prezydent Miasta, 
Zastępca Prezydenta Miasta, Skarbnik, Sekretarz). Opis profilu miasta zamieszczono w zakładce 3.1 
narzędzia SWOT-SRGG, opracowanego przez Ekspertów ZMP. 

• Zidentyfikowanie miast o podobnym do Stalowej Woli profilu: Kędzierzyn-Koźle, Mielec, 
Bełchatów, Głogów, Tomaszów Mazowiecki, w oparciu o analizę wskaźników dostępnych  
w MRL – System Analiz Samorządowych i Monitorze Miasta. Zadanie to zrealizowali kluczowi 
przedstawiciele Zespołu Miejskiego, identyfikując które miasta, spośród grupy porównawczej C2, 
miały największą liczbę wskaźników o podobnej wysokości. Miasta podobne zostały wpisane  
w zakładkę 3.2 narzędzia SWOT-SRGG, opracowanego przez Ekspertów ZMP. 

 
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: 

• Podsumowanie wyników ankiety, badającej odczucia lokalnej społeczności Stalowej Woli, dotyczące 

różnych aspektów funkcjonowania miasta. 

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


• Podsumowanie wyników ankiety dot. planów zawodowych i życiowych maturzystów i studentów  

w Stalowej Woli. 

• Raport z ankiety MDK w obszarze kultury. 

• Wyniki ankiety dot. oceny stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w Stalowej Woli. 

• Analizę ankiety dla mieszkańców, w sprawie identyfikacji zasobów i produktów Stalowej Woli. 

• Analizę ankiety dedykowanej osobom młodym, w sprawie identyfikacji zasobów i produktów 

Stalowej Woli. 

• Analizę ankiety dla seniorów (60+) z terenu Stalowej Woli. 

• Analizę wyników ankiety dot. sytuacji przedsiębiorstw w Stalowej Woli, w obliczu koronawirusa 

COVID-19. 

• Analizę dot. zdalnej edukacji w szkołach. 

• Raport z dialogu Prezydenta Miasta Stalowej Woli z młodzieżą z wykorzystaniem Facebooka, 

prowadzonego w dniach 17.03.2020-30.03.2020. 

• Raport z dialogu Miasta Stalowa Wola z młodzieżą, z wykorzystaniem Facebooka, Instagrama i 

TikToka, prowadzonego w dniach 20.04.2020 r. - 30.04.2020 r. 

• Analizę migracji mieszkańców Stalowej Woli, wymeldowanych do innej gminy w okresie 1.01.2010– 

31.12.2019 r. 

• Zestawienie danych zastanych z MRL – System Analiz Samorządowych. 

• Dokumenty prezentujące drzewo problemów do Planu Rozwoju Lokalnego. 

• Wykaz zasobów miasta. 

• Wykaz produktów miasta. 

• Opis profilu miasta. 

Serdecznie zapraszamy do lektury 


