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1. Informacje ogólne 

Miejsce warsztatu: sala nr 39 „Przystanku Kultura”, Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Termin warsztatu: 22 listopada 2013 r., godz. 10.00 – 14.00 

Uczestnicy warsztatu:  

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Poniżej znajduje się lista uczestników. 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko/reprezentowana instytucja 

1.  Ewa Faliszewska Naczelnik WSS UMiG 

2.  Anna Moszyńska Inspektor - GGG 

3.  Beata Kowalewska Inspektor - IT 

4.  Łukasz Wyleziński Kierownik BPI 

5.  Alfreda Stachyra USC 

6.  Marek Frącz Dyrektor GOSiR 

7.  Łukasz Kamiński GOSiR 

8.  Krzysztof Bernat Naczelnik FN - UMiG 

9.  Mariusz Łodyga Straż Miejska 

10.  Bogumiła Rososzczuk Przystanek Kultura - CK 

 

Moderatorzy: Agnieszka Esz, Robert Loba – ResPublic sp. z o.o. 

Wprowadzenie: 22 listopada 2013 r., w sali nr 39 Przystanku Kultura odbył się I warsztat 
kierunkowy dotyczący usług profilaktyki zdrowotnej poprzez sport i rekreację. 

Warsztat ten był drugim z czterech planowanych spotkań, które mają miejsce podczas 
opracowywania założeń do strategii rozwoju usług profilaktyki zdrowotnej poprzez sport w gminie. 
Kolejne spotkanie o charakterze warsztatu kierunkowego, będzie dotyczyło pogłębienia analizy 
problemów i analizy SWOT, a ostatnie - opracowania misji i wizji oraz celów strategicznych 
związanych z rozwojem profilaktyki zdrowotnej przez sport i rekreację w gminie.  

Spotkania w każdej z 18 dzielnic Warszawy oraz w 7 gminach ościennych, odbywają się w ramach 
projektu „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych” realizowanego 
przez Centrum Komunikacji Społecznej urzędu m.st. Warszawy, przy współfinansowaniu Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest 
zaplanowanie (wspólnie z mieszkańcami), rozwoju usług publicznych w dzielnicach oraz 
pogłębienie i uporządkowanie wiedzy samorządu na temat jakości i dostępności usług 
świadczonych przez Urząd dla mieszkańców. 

Cel warsztatu: Dokonanie szczegółowej diagnozy jakościowej w zakresie świadczenia usług 
profilaktyki zdrowotnej przez sport i rekreację w gminie Piaseczno. Diagnoza jakościowa była 
również przeprowadzona na I warsztacie strategicznym (31 października 2013 r.), przy czym jej 
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celem było ułatwienie wyboru jednej kategorii usług bądź konkretnej usługi. Podczas warsztatu 
kierunkowego uczestnicy mieli za zadanie skoncentrowanie się wyłącznie na wybranych w czasie I 
warsztatu usługach profilaktyki zdrowotnej przez sport i rekreację.  

2. Agenda i przebieg spotkania 

1) Część I spotkania: 

 Wprowadzenie do prac, 

 Przedstawienie wyników roboczej wersji mapy zasobów dla wybranej kategorii usług 
publicznych. 

2) Część II spotkania: 

 Opracowanie analizy interesariuszy w zakresie wybranej usługi publicznej lub kategorii usług. 

3) Zakończenie warsztatu 

 Zapowiedź tematyki kolejnego spotkania – pogłębienia analizy problemów i analizy SWOT, 

 Wypełnienie przez uczestników ankiety ewaluacyjnej. 

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z założoną agendą. Większość uczestniczących w I warsztacie 
kierunkowym uczestniczyło również w warsztacie strategicznym, mimo to wszystkim zostały 
przypomniane rezultaty poprzedniego spotkania oraz kolejne etapy projektu. Po krótkim 
wprowadzeniu uczestnikom został przedstawiony zakres usług, którego dotyczyć będzie strategia. 
Uczestnicy stwierdzili, że strategia powinna dotyczyć wybranych części zakresu usług tj.:  

 dostęp do obiektów sportowych, 

 programy profilaktyczne dla mieszkańców i edukacja prozdrowotna, 

 jakość usług zdrowotnych w tym przygotowanie kadry (w ramach programów 
profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej), 

 finansowanie (wybranych) usług. 

Po potwierdzeniu zakresu usług, uczestnicy zostali poproszeni o zapisane na kartkach skojarzeń 
na temat czym jest strategia. Każdy uczestnik zapisywał na kartce jedno skojarzenie. Następnie 
kartki zostały zebrane i odczytane przez prowadzącego. Później zostały one pogrupowane 
i podsumowane w nawiązaniu do czterech aspektów związanych ze strategią:  

 scenariusz osiągania celów przyszłości,  

 sposób wykorzystania otoczenia do osiągania celów, 

 wyznacznik decyzji merytorycznych, 

 pozwala wyróżniać swoje sposoby działania na tle otoczenia. 

Kolejnym etapem spotkania było przedstawianie etapów opracowywania strategii i programu 
warsztatu. W następnej części warsztatu uczestnicy zapoznali się i zweryfikowali oraz uzupełnili 
mapę zasobów, w tym listę zasobów. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad zasobami 
wyróżniającymi gminę na tle innych. Jeden z prowadzących pracował z tą grupą i na bieżąco 
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nanosił zmiany na mapie na komputerze, tak aby można ją było od razu później wyświetlić 
na ekranie. Ostateczne uzupełnienie mapy zasobów nastąpi drogą korespondencyjną. Kolejnym 
etapem było opracowanie grup interesariuszy, a następnie praca w dwóch grupach na kartkach 
flipchartowych nad szczegółową analizą dwóch najważniejszych grup interesariuszy: dostawców i 
odbiorców.  

Po pracy w grupach przedstawiciele poszczególnych grup omówili wypracowane rezultaty 
na forum i ewentualnie uzupełnili wyniki o kolejne pomysły. 

Na zakończenie warsztatu został zaprezentowany zakres tematyczny kolejnego spotkania oraz 
uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną. 
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3. Wyniki prac grup warsztatowych 

3.1. Propozycje zapisów odnośnie do strategii 

Strategia to: 

 Plan, opracowanie kierunków działania 

 Plan działania 

 Długoterminowe planowanie zadań ważnych 

 Kierunek działania 

 Planowanie działań 

 Plan działania na przyszłość 

 Plan działania w określonym czasie, najważniejsze wskaźniki do realizacji 

 Przemyślany plan działania 

 Plan działania, pomysł schemat, wytyczne 

Uczestnicy spotkania mają wspólną wizję tego czym powinna być strategia. Spostrzeżenia 
uczestników skoncentrowane były na tym, że strategia jest określonym planem działań, 
scenariuszem osiągania celów w przyszłości.  
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3.2. Weryfikacja mapy zasobów 

Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom roboczą wersję mapy zasobów, następnie 
moderator zadał grupie pytania: 

1. Co wyróżnia zasób dzielnicy na tle innych gmin, co jest inne? 

2. Co jest unikalne w gminie w zakresie zasobu infrastrukturalnego do świadczenia usług 
profilaktyki zdrowotnej przez sport w gminie? 

3. Jakich podmiotów związanych ze świadczeniem usług profilaktyki zdrowotnej przez sport 
w gminie brakuje? 

 
Mapa 1 Zasoby gminy Piaseczno związane ze świadczeniem profilaktyki zdrowotnej przez dostęp 
do obiektów sportowych 

 

 (n) – liczba danych obiektów sportowych

Obiekty sportowe 

Boiska do  

piłki nożnej (4) 

Boiska do 
koszykówki (2) 

Boiska do 
siatkówki   

(1) 

Sale gimnastyczne 
(4) 

Kluby jeździeckie 
(5) 

Szkoły tańca (5) 

Korty tenisowe (5) 
Pływalnie  kryte 

(1) 

Pływalnie odkryte 

(1) 
Fitness i Spa (19) 

Boiska do squasha 

(3) 

Siłownie 

(7) 

Skateparki (1) Parki linowe (1) 

Tory gokartowe (1) 
Trasy rowerowe  

(3 +3) 

Trasy piesze (4) Hale sportowe (6) 



 

 
 

 
7 

 

 

1. Hale sportowe 

Lp. Nazwa Adres 

1 Stadion Miejski Piaseczno Piaseczno, ul. 1-go maja 16 

2 Hala Sportowa GOSiR Piaseczno  Piaseczno, Gen. Wł. Sikorskiego 20 

3 
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Zalesiu 
Górnym Zalesie Górne, ul. Jelenich Rogów 25 

4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Piaseczno, Szkolna 14 

5 LKS SPARTA Jazgarzew Wólka Kozodawska ul. Źródlana 7a 

6 LKS VICTORIA Głosków Głosków, ul. Abramowicza 1 

2. Boiska do piłki nożnej 

Lp. Nazwa Adres 

1 Stadion Klubu Sportowego Laura Chylice Chylice, ul. Dworska 9 

2 LKS JEDNOŚĆ Żabieniec Żabieniec, ul. Leśna 15 

3 Ludowy Klub Sportowy "Perła" Szczaki - Złotokłos Złotokłos, ul. Traugutta 10 

4 Szkoła podstawowa w Julianowie – MUKS Julianów Julianów, ul. Kameralna  

3. Boiska do koszykówki 

Lp. Nazwa Adres 

1 LKS JEDNOŚĆ Żabieniec Żabieniec, ul. Leśna 15 

2 MUKS Piaseczno Piaseczno, ul. Diamentowa 14 

4. Boiska do siatkówki 

Lp. Nazwa Adres 

1 Ludowy Klub Sportowy "Perła" Szczaki - Złotokłos Złotokłos, ul. Traugutta 10 

5. Sale gimnastyczne 

Lp. Nazwa Adres 

1 
Zespół Szkół Publicznych w Gołkowie/ im. Tadeusza 
Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie Piaseczno-Głosków, ul. Główna 50 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 Piaseczno, al. Kasztanów 12 

3 Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu Józefosław, ul. Kameralna 11 

4 Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie Złotokłos, ul. Traugutta 10 

6. Kluby jeździeckie 

Lp. Nazwa Adres 

1 Klub Jeździecki „Szumawa” Bobrowiec, ul. Mazowiecka 79 

2 Stajnia Chojnów Baniocha, ul. Solec 72 

3 Ośrodek Rekreacyjno - Jeździecki "Lonża" Żabieniec, ul. Graniczna 26 c 

4 Klub Jeździecki Aldragho Józefosław, ul. Działkowa 54 

5 Klub Jeździecki "PONY" Wólka Pracka, ul. Zawadzka 8 

7. Szkoły tańca 

Lp. Nazwa Adres 

1 Inspirations Dance Center - Studio tańca Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 11 b 

2 
Szkoła tańca - Małgorzata Kulczyk i Arkadiusz 
Nowakowski 

Piaseczno, ul. Kościuszki 11 

3 Klub Sportowy Grawitacja Piaseczno, ul. Okulickiego 7/9 

4 Szkoła Tańca i Baletu Jazgarzewszczyzna, ul. Podleśna 11 

5 Akademia Tańca I AM DANCE Piaseczno, ul. Puławska 45 b 
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8. Korty tenisowe 

Lp. Nazwa Adres 

1 Tuan Club Józefosław, ul. Geodetów 23 e 

2 Klub Tenisowy w Bobrowcu Bobrowiec 98 

3 Klub Tenisowy Smecz Siedliska 44 A 

4 Korty tenisowe - KS Piaseczno Piaseczno, ul. 1 Maja 16 

5 Klub Tenisowy Lando Bobrowiec, ul. Mazowiecka 76 

9. Pływalnie kryte 

Lp. Nazwa Adres 

1 Hala Sportowa GOSiR Piaseczno  Gen. Wł. Sikorskiego 20 

10. Pływalnie odkryte 

Lp. Nazwa Adres 

1 Ośrodek Wypoczynkowy w Zalesiu Górnym Zalesie Górne 

11. Fitness i SPA 

Lp. Nazwa Adres 

1 Tuan Club Józefosław, ul. Geodetów 23 e 

2 Indygo Fitness klub dla kobiet Piaseczno, ul. Albatrosów 12 

3 Siłownia "Cent-room" Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 

4 MariwaSpa Gołków, ul. Główna 14 

5 Klub „JOY” Józefosław, ul. Dźwiękowa 4 

6 Greenup Fitness Club Piaseczno, ul. Puławska 45B 

7 Smecz Piaseczno, Siedliska 44A 

8 AMERICAN BEAUTY Salon Urody Piaseczno, ul. Redutowa 4 

9 BEAUTY, MASSAGE & SPA Piaseczno, ul. Szkolna 16 

10 GREENUP Fitness Club Piaseczno, ul. Puławska 45B (IV piętro) 

11 FITNESS FOR LADIES Piaseczno, ul. Dworcowa 15 

12 INDYGO FITNESS Klub dla Kobiet Piaseczno, ul. Albatrosów 6, 

13 MARIWA SPA Piaseczno, ul. Główna 14 

14 NORDIC SPORT Aneta Dowiedczyk Piaseczno, ul. Energetycza 9/277 

15 PISTACJA Klub Wellness Piskórka, ul. Główna 57 

16 TUAN CLUB Piaseczno, ul. Geodetów 23e 

17 RH FITNESS Studio Profesjonalnego Treningu Siedliska, ul. Mostowa 4 

18 FITNESS XPRESS Stara Iwiczna, ul. Nowa 6 

19 CALYPSO FITNESS KLUB Piaseczno Piaseczno, ul. Pawia 11 

12. Siłownie  

Lp. Nazwa Adres 

1 GREENUP Fitness Club Piaseczno, ul. Puławska 45B (IV piętro) 

2 INDYGO FITNESS Klub dla Kobiet Piaseczno, ul. Albatrosów 6, 

3 PISTACJA Klub Wellness Piskórka, ul. Główna 57 

4 TUAN CLUB Piaseczno, ul. Geodetów 23e 

5 RH FITNESS Studio Profesjonalnego Treningu Siedliska, ul. Mostowa 4 

6 CALYPSO FITNESS KLUB Piaseczno Piaseczno, ul. Pawia 11 

7 Siłownia Cent-Room Piaseczno Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 

 
  

http://piaseczno.eu/index.php?mnu=76&id=475
http://piaseczno.eu/index.php?mnu=76&id=911
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13. Boiska do squasha 

Lp. Nazwa Adres 

1 TUAN CLUB Piaseczno, ul. Geodetów 23e 

2 Klub Tenisowy Smecz Siedliska 44 A 

3 Tuan Club Józefosław, ul. Geodetów 23 e 

14. Skateparki 

Lp. Nazwa Adres 

1 Skatepark GOSiR Piaseczno  Gen. L. Okulickiego 19 

15. Parki linowe 

Lp. Nazwa Adres 

1 Małpi Gaj – Park linowy Zimne Doły k/Zalesia Górnego 

16. Przystań rowerowa 

Lp. Nazwa Adres 

1 La musica – Przystań rowerowa Żabieniec, ul. Asfaltowa 27 

17. Tor gokartowy 

Lp. Nazwa Adres 

1 Kart Arena - Centrum kartingowo-konferencyjne Żabieniec, ul. Asfaltowa 27 

18. Szlaki turystyczne 

Lp. Nazwa Przebieg i długość trasy 

1 Trasa zielona - Chojnowski Szlak Rowerowy 

Kabaty - Rezerwat Las Kabacki - Julianów - 
Piaseczno - Żabieniec (12km) i dalej w stronę 
gminy Góra Kalwaria do Czerska (45km). 

2 Trasa czarna 
Obory - Rezerwat Obory - Czarnów - Rezerwat 
Chojnów - Zalesie Górne "Ośrodek Wisła" (15 km) 

3 Trasa niebieska - Oborski Szlak Rowerowy 
Kabaty - Konstancin-Jeziorna - Obory - Słomczyn - 
Góra Kalwaria (27km) 

4 Trasa granatowa (w trakcie wyznaczania) 
Służewiec stacja PKP - Pyry- Nowa Iwiczna – 
Piaseczno (17 km) 

5 Trasa czerwona (w trakcie wyznaczania) 

Kabaty - Rezerwat Las Kabacki - Józefosław - 
Mysiadło - Piaseczno - Zalesie Dolne - Rezerwat 
Uroczysko Stephana - Orzeszyn - Baniocha - Góra 
Kalwaria (45 km) 

6 Trasa żółta (w trakcie wyznaczania) 

Żabieniec - Rezerwat Uroczysko Stephana - 
Nowinki - Krępa - Sierzchów - Góra Kalwaria – 
Czersk (25 km) 

19. Trasy piesze 

Lp. Nazwa Przebieg i długość trasy 

1  
 

Chojnowski szlak zabytków przyrody: (szlak czarny) 
 

Zalesie Górne - Dąb Stephana (1,6 km) - rezerwat 
"Uroczysko Stephana" (3,6 km) - rezerwat 
"Pilawski Grąd" (6,4 km) - Chojnów - Pilawa (8,0 
km) - rezerwat "Chojnów" (9,5 km). 

2 Główny szlak Lasów Chojnowskich: (szlak zielony) 

Złotokłos - Szczaki - Urocze (3,5 km) - uroczysko 
Łoś (4,7 km) - uroczysko Piskórka (8,8 km) - 
Jaroszowa Wola (12,4 km) - Krupia Wólka (14,9 
km) - Ustanówek (18,0 km) - uroczysko Nowinki 
(21,0 km) - Kamień Stephana (24,0 km) - rezerwat 
Stephana (25,2 km) - rezerwat Chojnów (27,2 km) 
- Konstancin-Jeziorna (34 km ) 

3 Szlak Południkowy: (szlak żółty) 

Prażmów przystanek PKS - Prażmów przystanek 
PKP (4,0 km) - uroczysko Piskórka (8,7 km) - 
Zalesie Górne (19,0 km) - Zalesie Dolne (24,9 km) - 

http://piaseczno.eu/index.php?app=docs&action=get&iid=592
http://piaseczno.eu/index.php?app=docs&action=get&iid=592
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Lp. Nazwa Przebieg i długość trasy 

Piaseczno (27,6 km) 

4 Szlak Magdalenka - Zalesie Górne: (szlak czerwony) 

Magdalenka- miejsce pamięci narodowej w 
Lasach Sękocińskich (1,5 km) Kuleszówka (5,1 km) 
- Wólka Pracka (10,5 km) - Runów (13,1 km) - 
Głosków-Zielone (15,4 km) - rezerwat "Biele 
Chojnowskie" (16,4 km) - Łbiska (19,0 km) - 
Zalesie Górne (22,0 km). 
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3.3. Analiza interesariuszy 

Analiza interesariuszy została sporządza w podziale na 5 grup: odbiorców usług, realizujących 
usługi, decydentów, współpracujących z realizującymi usługi, dostawców i outsourcing. Grupy 
zostały dodatkowo scharakteryzowane przez uczestników. 

Pierwsza grupa interesariuszy jaką są odbiorcy usług została podzielona na następujące 
podkategorie: 

 Dzieci młodsze do 6 lat ( w wieku przedszkolnym – umowna granica od 2 r. ż.) 

o Decydują rodzice / przekaz dla rodziców, usługa dla dzieci 

o Potrzeby: place zabaw, parki, ścieżki,  kluby dla maluchów (komercyjne  - np. 
organizująca imprezy urodzinowe, strefy rozrywki, małpie gaje), zajęcia dodatkowe 
w przedszkolach: korektywy (zdiagnozowanie platfusa, skoliozy) rytmiki 

o Karta 3+ i 4+ - dla dużych rodzin – zniżki na korzystanie z obiektów GOSiR- 50%, 
również punkty komercyjne (ok. 40), przedszkola, klubiki) 

 Dzieci starsze – (w wieku szkoły podstawowej) (rożne profile, niektórzy wolą sporty 
indywidualne, inni grupowe) 

o Decydują opiekunowie (dzieci wywierają presję) 

o Przy inicjatywach sportowych planowanie stref dla młodszych 

o Imprezy sportowe (np. podczas imprezy rowerowej mała pętla dla maluchów nawet 
na rowerach trójkołowych; bieg rodzinny) 

o Wspieranie sekcji sportowych młodszych roczników (najwięcej środków 
przeznaczane jest przez Urząd na zachęcenia dzieci do zaczęcia uprawiania sportu, 
kontynuacja leży w gestii odbiorców), (przeniesienie środków ze sportowców 
zawodowych na dzieci), (wprowadzone wymogi dotacyjne spowodowały, że nie 
odtrąca się dzieci mniej sprawnych, nie wybiera tylko gwiazd) 

o Stosowanie zasady „marchewki” – atrakcyjne nagrody, dodatkowe atrakcje (chodzi 
o przyciągnięcie dzieci do sportu, gdyż dziecko na początku nie wie, jaką dyscyplinę 
chce uprawiać, pomóc może np. urządzenie koncertu obok imprezy sportowej) 

 Młodzież (gimnazjum, szkoła średnia) 

o Współdecydowanie np. Młodzieżowa Rada Gminy (uczniowie wybierają liderów 
w szkołach, składają wnioski do burmistrza, dyskutują, w tym roku burmistrz wpisze 
jedną propozycję do budżetu, 100 przedstawicieli głosowało nad propozycjami na 
walnym zgromadzeniu, a w szkołach przeprowadzono tysiące ankiet, dorośli liczą się 
z ich zdaniem) 

o Sama decyduje, rodzic finansuje 

o Innowacyjne podejście np. social media, pokolenie Web 2.0 (SMS, Tweeter) 

o Pokazywanie wzorców + szansa rozwoju (telewizja i Internet kreują idealne wzory 
np. Christiano Ronaldo, najlepiej oddziałują wzorce z sąsiedztwa np. trenujący 
kolega, który ma perspektywę rozwoju w Piasecznie aż do wieku seniorskiego) 
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o Alternatywne formy spędzania czasu (wyciągnięcie sprzed komputera), (do 
młodzieży należy dotrzeć z nową, dostosowaną ofertą np. skatepark; gra w piłkę nie 
jest już atrakcyjna, młodzież pyta o nowe formy np. paintball) 

o Infrastruktura (młodzież domaga się nowej infrastruktury dla alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego) 

o Dostępność obiektów poza szkołą (godzinami lekcyjnymi – obiekty szkolne, 
komunalne, gminne za darmo lub dotowane) 

 Aktywni zawodowo (są w stanie więcej zapłacić niż młodzież i seniorzy) 

o Bogata oferta komercyjna (rynek sam się reguluje, odpowiadając na 
zapotrzebowanie Piaseczan na nowe zajęcia) 

o Wygrać rywalizację z Warszawą (stolica wyręcza i wspiera, ale urzędnicy starają się 
zatrzymać mieszkańca w gminie) 

o Oferta weekendowa (należy stworzyć ofertę konkurencyjną dla Warszawy, żeby 
mieszkańcy nie wyjeżdżali z gminy na weekend, tylko korzystali z miejscowej 
infrastruktury i brali udział w lokalnych imprezach) 

o Potrzebują skoordynowanej informacji nt. imprez i obiektów, (występuje problem z 
uzgodnieniem terminów, trzeba by dostosowywać się do Warszawy, informacja o 
imprezach jest na facebooku, rozsyłana SMS-em)  

 Seniorzy 

o Programy zdrowotne 

o Współpraca z organizacjami typu Związek Emerytów i Rencistów, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, powiązana z aktywizacją (osoby starsze często są samotne, nie 
chce im się uprawiać sportu, uważają że to nie dla nich bo są za starzy; chcemy, 
żeby dbali o zdrowie i ruch jak emeryci niemieccy) 

o Strefy wypoczynku / spokoju (np. stacjonarne stoły do gry w szachy, trasy do 
uprawiania nordic walking) 

o Tradycyjny przekaz (do seniorów generalnie łatwiej dotrzeć poprzez ulotki i plakaty 
oraz ogłoszenia w prasie, niż facebooka) 

o Rehabilitacja (dostęp, informacja) 

o Większe potrzeby niż 20-30 lat temu, warto inwestować, grupa rośnie i jest zasobna 
(wielu ma oszczędności, dziś emeryci nie muszą finansować wielu dzieci i pomagać 
im chodzić w dorosłe życie, lecz mogą się skupić na własnych potrzebach) 

o Mogą korzystać w pełnym wymiarze czasu (również w godzinach, kiedy aktywni 
zawodowo pracują, a dzieci i młodzież uczą się) 

 Sportowcy (w tym kobiety w sporcie - w ekstraklasie grają tylko kobiety w piłce nożnej – 
Gosirki, jest ro nadal mało popularny sport) 

o Profesjonalizacja obiektów (sportowcy oczekują obiektów dostosowanych, boisk do 
kryteriów federacji, pełnowymiarowych, certyfikowanych obiektów, atestowanego 
wyposażenia i miejsca na publiczność) 
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o Organizacja imprez makroregionalnych i mistrzowskich (rozgrywki najwyższego 
szczebla; w gminie zdarzało się, że rozwiązywano kluby dostające się do wyższych 
lig z powodu braku możliwości finansowania drużyn na wyższym poziomie) 
(Legionowo jest podobne do Piaseczna, mają w ekstraklasie siatkarki i piłkarzy 
ręcznych) 

o Stypendia (wielu profesjonalnych sportowców nie może wykonywać pracy 
zawodowej w pełnym wymiarze) 

o Wsparcie sportu seniorskiego (kontrakty, sponsoring, zakup sprzętu)  

Wewnątrz kolejnej grupy o nazwie realizujący usługi wyodrębniono następujących 
aktorów: 

 Gmina (zajmuje się koordynacją i promocją) 

o Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (instytucja kultury fizycznej, wyodrębniony 
budżetowo) 

o Szkoły (edukacja prozdrowotna realizowana przez jednostki oświatowe) 

o Referat Spraw Społecznych (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych działa na 2 sposoby: współfinansuje działania organizacji 
pozarządowych, dysponuje Gminnym Funduszem Antyalkoholowym – 2,5 mln zł 
tylko i wyłącznie na profilaktykę antyalkoholową- można bezprzetargowo wybrać 
usługę, jest to kwota wyższa niż pieniądze przeznaczane na dotacje dla organizacji 
pozarządowych) [wysokość funduszu jest spowodowana tym, że na terenie gminy 
osiągane są spore dochody ze sprzedaży alkoholu, ponieważ są w niej obecne sklepy 
wielkopowierzchniowe); 0,5 mln zł jest przeznaczane na kluby sportowe 

o Biuro Promocji i Informacji (wspiera inicjatywy prozdrowotne, finansuje maraton 
rowerowy; promuje i informuje o inicjatywach zewnętrznych osób fizycznych 
stowarzyszonych nieformalnie) 

 Organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia sportowe, spółki, kluby sportowe) 

o Główni organizatorzy wszystkich imprez 

o Zajęcia sportowe w tym zgrupowania (obozy) sportowe 

o Wsparcie finansowe 

o Wolontariat (kluby sportowe dysponują zasobami ludzkimi chętnymi do pracy za 
darmo) 

o Animacja (aktywizują środowisko) 

o Kadra 

 Firmy komercyjne (w tym kluby sportowe np. jeździeckie) 

o Usługi sportowe 

o Usługi edukacyjne w celu podniesienia jakości życia (spotkania, prelekcje, imprezy) 

o Usługi profilaktyczne (pogadanki o zdrowiu, diecie) 
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 Baza 

 Kreatywna kadra 

 Promocja(marketing) 

 Inne formy organizacyjne (powoływanie nowych form w ramach szybkiej 
reakcji na potrzeby np. zajęcia zumby; są elastyczni, nieograniczeni 
procedurami, przepisami) 

 Osoby fizyczne (w tym wolontariusze) 

 Parafie (Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, wycieczki rowerowe, 
ksiądz prowadzi klub sportowy) 

 Starostwo Powiatowe (współorganizuje lodowisko) 

Grupa interesariuszy jaką są decydenci została podzielona na następujące podkategorie: 

 Rada Miejska 

o Komisja Sportu 

 Rada Sportu (opiniodawcza) 

 Starostwo Powiatowe (w ich rękach są kluczowe przestrzenie publiczne, np. park miejski 
jest ich własnością – trzeba od nich dzierżawić działkę; tereny nadwodne znajdują się pod 
administracją Starostwa, kolejka wąskotorowa również) 

 Sołectwa (realizuje gmina) (gmina prowadzi fundusze sołeckie- wyodrębnione części 
budżetu, których wielkość zależy od liczby mieszkańców, zebranie sołeckie decyduje o ich 
przeznaczeniu, często wydatkuje je na rekreację, sport, pikniki) 

 Rada Sołecka (32 na terenie gminy) 

 NFZ, środki UE, fundacje np. Ronalda McDonalda, Centrum Medyczne Puławska) 

Grupa interesariuszy jaką są dostawcy i outsourcing została podzielona na następujące 
podkategorie: 

 Straż Miejska 

 Straż Pożarna (OSP pomaga w organizacji imprez) 

 Policja 

 Firmy ochroniarskie (do obiektów) 

 Obsługa medyczna imprez sportowych (prywatna: Harcerska Grupa Ratowniczo-Medyczna 
– sprzedaje usługę taniej niż komercyjnie, a część imprez obsługują bezpłatnie, Falck) 

 Firmy sprzątające 

 Firmy cateringowe 

 Artyści 

 Firmy zabezpieczenia technicznego (nagłośnienie, sceny, podesty, bariery – zabezpieczenie 
tras) 



 

 
 

 
15 

 

 

 Firmy poligraficzne 

 Media 

 Producenci numerów startowych, kart zawodniczych, trofeów, mierzący czasy 
Ostatnią wyodrębnioną grupą są sponsorzy: 

 Samorząd 

o Gmina 

o Starostwo Powiatowe 

 Firmy prywatne 

 Fundacje 

 Osoby fizyczne 

 Sieci sklepów 
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4. Podsumowanie 

Podczas warsztatu uszczegółowiona została diagnoza jakościowa świadczenia usług profilaktyki 
zdrowotnej poprzez sport i rekreację w gminie Piaseczno w zakresie zasobu do świadczenia tych 
usług i analizy interesariuszy. Gmina oferuje bogatą paletę sposobów aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Oprócz hal sportowych, boisk do sportów zespołowych, siłowni i centrów fitnessu 
w gminie zlokalizowane są także nowoczesny skatepark, urządzenia street workout (siłownia 
na świeżym powietrzu) i odnoszące sukcesy szkoły tańca nowoczesnego, a także narciarska trasa 
biegowa. Gmina leży w dolinie rzeki Jeziorki, co pozwala na wykorzystanie rekreacyjne terenów 
nadwodnych oraz włącza ją w liczący ponad 400 km tras rowerowych system Krainy Jeziorki.  

Przedstawiciele instytucji samorządowych obecni na warsztacie mają spójną wizję dotycząca grup 
interesariuszy i ich oczekiwań. Zwracają szczególną uwagę na propagowanie działań 
prozdrowotnych wśród najmłodszych i wyrabianie dobrych postaw. Warte podkreślenia jest 
funkcjonowanie w gminie karty dużych rodzin w wariantach 3+ i 4+, która ułatwia korzystanie 
z obiektów sportowych rodzinom wielodzietnym poprzez zapewnienie zniżek m. in. w obiektach 
sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Świadomość potrzeb najmłodszych odbiorców i 
ich motywacji przejawia się w organizacji imprez towarzyszących dla dzieci przy dużych 
wydarzeniach sportowych oraz wydarzeń kulturalnych zachęcających je do brania udziału 
w imprezach sportowych.  

Świadomość potrzeb poszczególnych grup wiekowych wynika także z dopuszczenia odbiorców 
do współdecydowania o ofercie poprzez działalność Młodzieżowej Rady Gminnej i Rad Sołeckich. 
Gmina w swoich działaniach skłania się ku propagowaniu sportu wśród wszystkich mieszkańców, 
nie zapominając także o zawodowych sportowcach. Ich potrzeby dotyczące standardów obiektów 
są uwzględniane przy budowie nowych i modernizacji istniejących. 

Uświadomienie sobie oczekiwań poszczególnych grup odbiorców i możliwości realizujących usługi, 
wśród których są zarówno podmioty samorządowe, komercyjne firmy i osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, jak i fundacje i parafie, pozwoli na lepsze zidentyfikowanie problemów i 
czynników rozwojowych dla usług profilaktyki zdrowotnej przez sport, co będzie tematem 
kolejnego warsztatu, który odbędzie się w piątek, 6 grudnia 2013 roku o godzinie 10. 


