
SERVICE DESIGN 
W PARKU NARODOWYM 

„UJŚCIE WARTY” 

STYCZEŃ 2016 - PODSUMOWANIE 



15 i 16 Stycznia 2016 r. grupa studencka z Uniwersytetu SWPS 
w Warszawie przeprowadziła serię warsztatów, zarówno z 
pracownikami Parku „Ujście Warty”, jak i z członkami kół 
wędkarskich z okolicznych miasteczek – Słońska oraz Kostrzyna 
nad Odrą.  
 
Warsztaty miały na celu przyjrzenie się problemowi 
zaśmiecania Parku i były przeprowadzone w metodologii Service 
Design (projektowania usług). 

Wstęp 



Najważniejsze wnioski po warsztatach 
1. Wędkarze chcą się zaangażować w opiekę nad Parkiem. 

2. Wędkarze czują się niedoinformowani lub dezinformowani. 

3. Nie wszyscy wędkarze wiedzą jakie są motywacje działania Parku i co stoi za 
podejmowanymi decyzjami. 

4. Komunikacja na linii Park-koła wędkarskie uważana jest za niewystarczającą. 

5. Istnieje potrzeba interwencji/reakcji na incydenty poza godzinami pracy Parku. 

6. Potrzebne są jednolite standardy współpracy ze wszystkimi kołami wędkarskimi. 

 

 



Wnioski po 
warsztatach z 

członkami kół 
wędkarskich 



Wędkarze z kół wędkarskich z Kostrzyna i ze 

Słońska chcą angażować się w opiekę nad 

Parkiem. Chcieliby móc reagować, gdy są 

świadkami wykroczeń, zgłaszać Straży Parku 

przypadki kłusownictwa, czy zaśmiecania terenu. 

Brak im narzędzi. 

Opowiadają, że ze strony Parku słyszą tylko 

zakazy i nie czują się zaproszeni do 

współtworzenia tej przestrzeni. wędkarze nie czują się 
odpowiedzialni za park, 

a chcieliby   

chęć zaangażowania się w opiekę nad parkiem  

” 
Wszystko robi się bez nas. 

Nie ma żadnych spotkań, 

tylko zakazy. 

” 
Zrozumiałem, że jestem 

niechcianą osobą, przestałem 

chodzić i do dziś dnia nie ma 

współpracy a by się przydała 



Nieliczni wędkarze odwiedzają stronę 

internetową Parku. Zdarza się, że o limitach, 

czy zakazach dowiadują się dopiero podczas 

pouczenia, czy otrzymania mandatu. 

Najczęstszą formą komunikacji jest sposób „z 

ust do ust” – w sklepie wędkarskim, podczas 

zawodów, na zebraniach kół, czy w trakcie 

spotkania nad wodą. 

Sposób komunikacji zaproponowany przez Park nie 

współgra ze sposobem komunikowania się między 

wędkarzami. 

  

 

poczucie, że park celowo 
ukrywa przed wędkarzami 

pewne informacje 

poczucie dezinformacji 



Doszliśmy do wniosku, że wielu wędkarzy nie 

dostrzega motywacji i uzasadnienia decyzji 

wydawanych przez Park.  

Brak uzasadnienia komunikatu może rodzić 

irytację i wpływać na negatywne postrzeganie 

Parku przez wędkarzy. 

 

co stoi za decyzjami parku? 

Komunikat + uzasadnienie 

każda decyzja parku 
powinna być racjonalnie 

i czytelnie uzasadniona 



Dotychczasowa komunikacja Parku z okręgiem PZW 

Gorzów Wielkopolski traktowana jest przez 

wędkarzy jako niewystarczająca.  

Pomijanie lokalnych kół wędkarskich jako 

partnerów rozmowy odczuwane jest jako brak 

chęci dialogu ze strony Parku.  

Pożądana jest forma kontaktu na najbardziej 

lokalnym szczeblu. 

 

komunikacja na linii park-koła wędkarskie 

Okręg pzw 
gorzów WLKP. 

Park narodowy 
„Ujście warty” 

lokalne koła 
wędkarskie 



Wywnioskowaliśmy, że nie istnieje forma 

współpracy pomiędzy Strażnikami Parku i  

Komendantami Społecznej Straży Rybackiej.  

Wędkarze dostrzegają, że poza godzinami pracy 

Parku nie mogą zgłosić obserwowanego 

wykroczenia, a sami nie mają uprawnień, by 

reagować na terenie parku. 

Z uwagi na fakt, że przypadki kłusownictwa 

zdarzają się głównie nocą (poza godzinami pracy 

Strażników Parku), mają odczucie, że istnieje 

na nie ciche przyzwolenie. 

  

Interwencja poza godzinami pracy parku 

Dzielenie się obowiązkami. 
Możliwość interwencji na 

terenie parku  

” 
Straż Parku nie da się sama 

obronić, a gdybyśmy wspólnie 

działali? Pracują od 8 do 16:00 

a większość zdarzeń jest 

wieczorami, nocą. 



Koło wędkarskie numer 2 ze Słońska może 

pochwalić się wzorowym sposobem współpracy z 

Parkiem. 

Przedstawiciele innych kół odczuwają rodzaj 

nierównego traktowania.  

Zasady współpracy Parku ze wszystkimi kołami 

wędkarskimi z okolicy powinny być jasne i 

przejrzyste. 

  

Jednolite standardy współpracy 

Poczucie nierównego 
traktowania różnych kół 

wędkarskich 

” 
Albo wszystkich traktuje się 

równo, albo kogoś lepiej. Dla 

ludzi ze Słońska jest to bardzo 

odczuwalne. 



Co dalej? 



Co dalej?  
Na podstawie przeprowadzonych badań i spotkań z pracownikami Parku oraz wędkarzami z kół 

wędkarskich z Kostrzyna i Słońska, a także przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół 

Słońska, wypracowaliśmy wstępne pomysły na rozwiązanie „problemu śmieciowego”. 

Chcemy spotkać się z pracownikami Parku i je przedstawić. Po naszej rozmowie wspólnie 

zadecydujemy dla których pomysłów stworzymy prototypy usługi. 

Wstępne prototypy chcielibyśmy przetestować w lutym / marcu. Do końca marca chcemy 

zakończyć pierwszą fazę naszego projektu: zebrać możliwie dużo podpowiedzi i obserwacji 

na temat naszych prototypów, by móc je ulepszyć w kolejnych podejściach. 

Mamy nadzieję na tak duże zaangażowanie z Waszej strony jak dotychczas!  

Jesteśmy do Waszej dyspozycji! 



pytania? Piszcie! :) 
Zuza popis 
zpopis@gmail.com  
502 277 262 

Marcin niewiadomski 
marcin.niewiadomski@me.com 
667 570 075  
 

Marta mazik 
mmazik@tpn.pl  
603 109 226 
 

Monika sznel 
monika.sznel@gmail.com 
502 959 144  
 

Sonia kostrzewa 
sonia.kostrzewa@gmail.com 
664 735 840 
 

Beata młynarska 
mlynarska.beata@gmail.com 
792 353 151 
 


