
Stu
zag
mia
Semi

Rapor

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udium
gospo
asta G

narium z

rt szczegó

m uw
odaro
Gdań
z przeds

ółowy  

warun
owan
ńska

stawicie

Gda

nkow
ia 

elami mie

ańsk, luty2

ań 
prz

eszkańc

2016 

i kie
zestrz

ców: OS

erunk
zenne

STAB 

ków 
ego 



Strona | 2 
 

Spis treści 

1.  Wstęp ................................................................................................................................ 3 

2.  Ankiety ewaluacyjne .......................................................................................................... 5 

Spis tabel ................................................................................................................................ 11 

Spis wykresów ........................................................................................................................ 11 

 

 
  



Strona | 3 
 

1. Wstęp 

14 stycznia 2016 roku odbyło się pierwsze seminarium poświęcone tematyce związanej 
z Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie. Spotkanie było kolejnym 
etapem prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Na seminarium wysłanych zostało 309 zaproszeń, udział w spotkaniu wzięło 61 osób (20% 
zaproszonych) reprezentujących 29 różnych instytucji, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorstw prywatnych  i uczelni wyższych. Poniżej znajdują się szczegółowe 
charakterystyki. 

Tabela 1. OSTAB – typy instytucji biorących udział w seminarium 

L.P. MIASTO GDAŃSK 
1 Rada Miasta Gdańska 
2 Biuro Rozwoju Gdańska 
3 Urząd Miasta Gdańska Wydział Urbanistyki i Architektury 
4 Urząd Miasta Gdańska Wydział Środowiska 
5 Urząd Miasta Gdańska Wydział Polityki Gospodarczej 
6 GIWK Sp. z o.o. 
7 Portal miejski gdansk.pl 
8 Rada Dzielnicy Brzeźno 
9 Rada Dzielnicy Piecki – Migowo 

10 Rada Dzielnicy Osowa 
11 Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice 
12 Rada Dzielnicy Oliwa 
13 Rada Dzielnicy Brętowo 
14 Rada Dzielnicy Kokoszki 
15 Rada Dzielnicy Chełm 
16 Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny 
17 Rada Dzielnicy Aniołki 
18 Zarząd Dzielnicy Strzyża 
19 Zarząd Dzielnicy Stogi 

Tabela 2. OSTAB – typy instytucji biorących udział w seminariach: organizacje pozarządowe 

L.P. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
1 Polski Klub Ekologiczny 
2 Gdańsk Obywatelski 
3 Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej 
4 Stowarzyszenie Przyjaciół Oliwy 

Tabela 3. OSTAB – typy instytucji biorących udział w seminariach: województwo pomorskie 

L.P. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
1 Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

Tabela 4. OSTAB – typy instytucji biorących udział w seminariach: prywatne 
przedsiębiorstwa 

L.P. PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWA 
1 Ekoprzestrzeń 
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2 INPRO S.A. 

Tabela 5. OSTAB – typy instytucji biorących udział w seminariach: uczelnie wyższe 

L.P. UCZELNIE WYŻSZE 
1 Politechnika Gdańska 
2 Sopocka Szkołą Wyższa 

Tabela 6. OSTAB – typy instytucji biorących udział w warsztatach: inne 

L.P. INNE 
1 Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni 

  



2. An

Ankiety 
ankiet 
wysoko

Wykres

Źródło: o

Poniżej 
poszcze

Organiz

88% ba

Wykres

Źródło: o

 

kiety ewa

wypełniło 
nie wypełn
. 

s 1. Jaka jes

opracowanie

znajdują si
ególnych as

zacja 

adanych bar

s 2. Jak ogó

opracowanie

aluacyjne

17 osób (4
niali). 82% 

st Pani/Pan

e własne BRG

ię szczegóło
spektów sem

rdzo dobrze

ólnie ocenia

e własne BRG

 

e 

6% obecny
badanych 

na ogólna oc

G na podstaw

owe statyst
minarium.

e lub raczej 

a Pani/Pan o

G na podstaw

 

ych, przy cz
ogólnie o

cena semin

wie ankiet ew

tyki dotyczą

dobrze ogó

organizację

wie ankiet ew

zym pracow
oceniło sem

narium? 

 

waluacyjnych

ące dokonan

ólnie oceniło

ę seminarium

 

waluacyjnych

wnicy Biura 
minarium b

h, N=17 

nej przez re

o organizac

m? 

h, N=17 

S

Rozwoju G
bardzo wys

espondentów

cję seminari

trona | 5 

Gdańska 
soko lub 

w oceny 

um.  



Szczegó

• 9
d
s

• 8
ż

• 9
• 8

s

Wykres
o termin

Źródło: o

Wykres

Źródło: o

 

ółowe ocen

94% respo
doceniło fa
się seminar
88% badan
że miejsce,
94% badan
82% (zagr
stwierdziło,

s 3. Czy zos
nie i miejscu

opracowanie

s 4. Czy mie

opracowanie

ny aspektów

ondentów (z
kt odpowied
rium; 
nych (zagre
 w którym o

nych przyzn
regowane o
 że czas trw

stała/został
u seminariu

e własne BRG

ejsce semin

e własne BRG

 

w organizacy

zagregowan
dnio wczes

gowane od
odbywało si
ało, że sem
odpowiedzi 
wania spotk

ł Pani/Pan o
um? 

G na podstaw

narium było 

G na podstaw

 

yjnych: 

ne odpowie
nego zawia

dpowiedzi z
ę spotkanie

minarium od
zdecydow

kania był wy

odpowiedni

wie ankiet ew

dobrze prz

wie ankiet ew

edzi zdecyd
adomienia o

decydowan
e, zostało d
było się w z

wanie tak o
ystarczający

o wcześnie

 

waluacyjnych

ygotowane

 

waluacyjnych

dowanie ta
o terminie i 

nie tak oraz 
obrze przyg
zaplanowan
oraz raczej
y. 

e zawiadom

h, N=17 

? 

h, N=17 

S

ak oraz rac
miejscu od

raczej tak)
gotowane; 
nych godzin
j tak) ucze

miona/zawiad

trona | 6 

czej tak) 
bywania 

) uznało, 

nach; 
estników 

domiony 



Wykres

Źródło: o

Wykres

Źródło: o

Przydat

47% ba
przydatn
przydatn

 

s 5. Czy sem

opracowanie

s 6. Czy cza

opracowanie

tność i użyte

adanych uz
ne.35% re
ne, ani niep

zdecydow

minarium od

e własne BRG

as trwania s

e własne BRG

eczność wie

znało treści 
spondentów

przydatne), 

 

6%

wanie tak

dbyło się w 

G na podstaw

seminarium 

G na podstaw

edzy 

przekazyw
w nie potra
a dla 12% p

94%

brak od

 

zaplanowa

wie ankiet ew

był wystarc

wie ankiet ew

wane podcz
afiło się do
prezentowa

dpowiedzi

anych godzi

 

waluacyjnych

czający? 

 

waluacyjnych

zas seminar
o tego zag

ane treści by

nach? 

h, N=17 

h, N=17 

rium za ba
gadnienia 
yły raczej m

S

rdzo przyd
ustosunkow

mało przyda

trona | 7 

datne lub 
wać (ani 
atne. 



Wykres

Źródło: o

Dużo w
zdecydo
poszerz
zdecydo
dla nich

Wykres
OSTAB

Źródło: o

 

s 7. Jak oce

opracowanie

wyższe by
owanie tak
zenie wiedz
owanie tak 

h użyteczne

s 8. Czy ud
B-u? 

opracowanie

enia Pani/Pa

e własne BRG

yły oceny 
k oraz rac
zy na temat

oraz raczej
, tj. uda się 

dział w sem

e własne BRG

 

an przydatn

G na podstaw

szczegóło
czej tak) u
t OSTAB-u.

ej tak) respo
je wykorzy

minarium po

G na podstaw

 

ność treści p

wie ankiet ew

owe. 70% 
uznało, że 
. Nieco wię
ondentów je
ystać np. w d

ozwoli Pan

wie ankiet ew

przekazany

 

waluacyjnych

badanych
udział w 

ęcej – bo 88
est zdania, 
działalnośc

i/Panu na 

 

waluacyjnych

ych podczas

h, N=17 

h (zagrego
seminarium

8% (zagreg
że uzyskan
i zawodowe

poszerzeni

h, N=17 

S

s seminarium

owane odp
m pozwolił
gowane odp
ne informac
ej czy społe

e wiedzy n

trona | 8 

m? 

powiedzi 
ł im na 
powiedzi 
cje będą 

ecznej. 

na temat 



Wykres
(np. w p

Źródło: o

Zdaniem
respond
było się

Wykres
omówio

Źródło: o

Osoby, 
o typ/ro

• 

• 
z

• 
z

• 

s 9. Czy uz
pracy zawod

opracowanie

m 35% bad
dentów wsz
ę ustosunko

s 10. Czy 
one wystarc

opracowanie

które wsk
dzaj brakują

brak wskaz
krajobrazu;
brak uściś
z OSTAB i 
brak definic
zadano); 
brak szcze
bezwzględn

zyskane po
dowej, dział

e własne BRG

danych na 
zystkie kwes
wać do tego

jakichś tre
zająco? 

e własne BRG

kazały, że 
ącego mate

zania konk
 
lenia defin
infrastruktu
cji, czym je

egółowych 
nej ochrony

odczas sem
łalności spo

G na podstaw

seminarium
stie zostały
o pytania. 

eści na se

G na podstaw

na semina
eriału. 29% 

kretnych ro

nicji dotycz
ry niezbędn

est teren b

i konkret
y; 

 

minarium inf
ołecznej itd.

wie ankiet ew

m zabrakło 
y omówione

minarium z

wie ankiet ew

arium pew
tych badan

ozwiązań i 

zącej zakaz
nie konieczn
iologicznie 

nych infor

formacje bę
.) 

 

waluacyjnych

pewnych t
e wystarczaj

zabrakło lu

 

waluacyjnych

nych treśc
nych porusz

zapisy, ko

zów w OS
nej; 
czynny (dz

macji o te

ędą dla Pa

h, N=17 

treści, nato
jąco. 29% 

ub jakieś k

h, N=17 

ci zabrakło,
zyło następu

orelacji z u

STAB, wyłą

zięki temu 

erenach p

S

ani/Pana uż

omiast wedł
uczestników

kwestie nie 

, zostały z
ujące treści

ustawą o o

ączenia za

wielu pytań

rzeznaczon

trona | 9 

żyteczne 

ług 24% 
w trudno 

zostały 

zapytane 
: 

ochronie 

abudowy 

ń by nie 

nych do 



• 

• 

• 
O

Zdecydo
dużo – 
spotkan

Wykres

Źródło: o

Osoby, 
o typ/ro

• z
• z
• z

brak inform
bezwzględn
brak bezpo
mogła być z
brak konkr
OSTAB. 

owanie wię
twierdziło 

niu było za d

s 11. Czy ja

opracowanie

które wska
dzaj nadwy

zbyt dużo m
zbyt długie 
zbyt dużo tr

macji, w ja
nej ochrony
ośrednich od
zrealizowan
etów odnoś

ęcej było os
tak 59% b

dużo, a 23%

akichś treści

e własne BRG

azały, że na
yżki materia

miejsca poś
pytania; 
reści ogólny

aki sposób
y; 
dpowiedzi n
na w ramac
śnie narzęd

sób, zdaniem
badanych. 
% nie potraf

i na semina

G na podstaw

a seminariu
ału. 18% tyc

więcono kw

ych, bez na

 

b prawnie 

na konkretn
h OSTAB)
dzi, proced

m których n
18% respo

fiło ustosunk

arium było z

wie ankiet ew

um pewnych
ch badanych

westii równo

awiązania do

zabezpiecz

ne pytania (

dur i mecha

na seminari
ondentów u
kować się d

za dużo? 

 

waluacyjnych

h treści było
h poruszyło

owagi w prz

o konkretny

zać tereny 

(np. czy Dro

anizmów d

um żadnyc
uznało, że 
do tego pyta

h, N=17 

o zbyt dużo
 następując

yrodzie i m

ych przestrz

Str

przeznacz

oga Zielona

ziałania w 

ch treści nie
pewnych t

ania. 

o, zostały z
ce treści: 

ieście; 

zeni. 

rona | 10 

zone do 

a będzie 

ramach 

e było za 
reści na 

zapytane 



Strona | 11 
 

Spis tabel 

Tabela 1. OSTAB – typy instytucji biorących udział w seminarium .......................................... 3 
Tabela 2. OSTAB – typy instytucji biorących udział w seminariach: organizacje pozarządowe
 ................................................................................................................................................. 3 
Tabela 3. OSTAB – typy instytucji biorących udział w seminariach: województwo pomorskie 3 
Tabela 4. OSTAB – typy instytucji biorących udział w seminariach: prywatne 
przedsiębiorstwa ...................................................................................................................... 3 
Tabela 5. OSTAB – typy instytucji biorących udział w seminariach: uczelnie wyższe ............. 4 
Tabela 6. OSTAB – typy instytucji biorących udział w warsztatach: inne ................................ 4 

Spis wykresów 

Wykres 1. Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena seminarium? .................................................... 5 
Wykres 2. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan organizację seminarium? .......................................... 5 
Wykres 3. Czy została/został Pani/Pan odpowiednio wcześnie zawiadomiona/zawiadomiony 
o terminie i miejscu seminarium? ............................................................................................. 6 
Wykres 4. Czy miejsce seminarium było dobrze przygotowane? ............................................ 6 
Wykres 5. Czy seminarium odbyło się w zaplanowanych godzinach? ..................................... 7 
Wykres 6. Czy czas trwania seminarium był wystarczający? ................................................... 7 
Wykres 7. Jak ocenia Pani/Pan przydatność treści przekazanych podczas seminarium?....... 8 
Wykres 8. Czy udział w seminarium pozwoli Pani/Panu na poszerzenie wiedzy na temat 
OSTAB-u? ................................................................................................................................ 8 
Wykres 9. Czy uzyskane podczas seminarium informacje będą dla Pani/Pana użyteczne (np. 
w pracy zawodowej, działalności społecznej itd.) ..................................................................... 9 
Wykres 10. Czy jakichś treści na seminarium zabrakło lub jakieś kwestie nie zostały 
omówione wystarczająco? ....................................................................................................... 9 
Wykres 11. Czy jakichś treści na seminarium było za dużo? ................................................. 10 

 

 


